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



V roku 2013 pribudli spevák Štefan Ko
cúr, speváčky Marcela Berkyová, Nina
Sláviková a heligónkar Ondrej Čiešok.

Haličan, ako každé zoskupenie folklórnych nadšencov sa taktiež menil. Niektorí odišli a iní zas prichádzali. Ale to
pravé jadro zostalo až dodnes. Haličan,
to bola a je skupina ľudí rôzneho veku,
rôznych pováh, rôznych zamestnaní, ale
čo je podstatné, všetkých spája láska
Bola založená v roku 2005 na Vianoce. V čase sviatkov sa vtedy stretla skupina k folklóru.
seniorov a milovníkov ľudových tradícií (Ján Hronec, Jozef Rekšák, Martin Sarvaš,
Milan Gibaľa, Tomáš Gibaľa s heligónkou a Ing. Emil Ďurica). Rozhodli sa obnoviť
starý slovenský zvyk – spievanie štedrovečerných kolied, od domu k domu. Keďže
koledovanie zožalo veľký úspech, bol to prvý krok k založeniu organizovanej
hudobno-speváckej skupiny ľudových piesní v Haliči. Dobrú myšlienku podporil aj
vtedajší starosta, Vladimír Rehánek. A ako vznikol názov? Podľa kroniky sa to stalo
na prvom vystúpení, ktoré sa konalo v máji roku 2006 v Haliči, pri príležitosti osláv
Dňa matiek. Vtedy, krátko pred vystúpením, prišla sa moderátorka programu spýtať, že koho má uviesť. Ing. Ďurica povedal: „Uveďte nás ako Hudobno-spevácku
skupinu Haličan“. A takto sa volajú dodnes.
Zakladateľom a zároveň vedúcim skupiny od
jej vzniku až doteraz je Ing. Emil Ďurica. Pri Na začiatku boli členmi: Maroš Zdechozaložení ich bolo menej a dnes ich je 18, z to- van, heligónkar a speváčky Beata Kapráho 10 žien a 8 mužov. Spevácku zložku tvoria: ľová, Anna a Andrea Hanesové, Peťka
Beata Balagová, Eva Protušová, Eva Marko- Zdechovanová, hudobník Jaroslav Maltánová, Anna Ďurišová, Janette Káková, Bro- ček, neskôr pribudli Katarína a Radka
nislava Kamenská, Božena Kamenská, Iveta Gálikové, Jozef Šever a Milan Šulek.
Franeková, Ing. Emil Ďurica a Milan Šulek. So skupinou často vystupuje spevák
Hudobná zložka, to je v podstate štvorčlenná Štefan Babic, či speváčky - Hana Polická,
ľudová hudba pod vedením Petra Jarábeka. Miroslava Podhorová, Stela Ľuptáková,
On sám hrá na basu, sprevádzajú ho dvaja ktorých pozývajú na hosťovanie. Občas
huslisti Ján Feherpataky s Jánom Tušimom a s Haličanom vypomáhajú JUDr. Marian
Ján Filip na akordeóne , ktorého od roku 2013 Jurina, Marian Nagy a Adriana Vašányová.
Pokr. na str. 2
nahradil Miroslav Melicherčík.
Skupina
sa
snaží
zachovávať
V roku 2013 pribudli spevák Štefan Kocúr,

speváčky Marcela Berkyová,

folklór,
udržiavať
Nina autentický
zvykoslovia a tradície obce. Hudbou,
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Skupina sa snaží zachovávať autentický folklór,
udržiavať zvykoslovia a tradície obce. Hudbou, spevom a hovoreným slovom predstavuje zvyky nielen v obci, ale v celom
regióne. Vo svojom repertoári má spracované množstvo
ľudových piesní. Ponúka programové bloky zamerané na
rôzne zvyky, ako sú napr. fašiangy s pochovávaním basy,
stavanie mája, váľanie mája, tradičný jarmok, dožinky,
páračky a vianočné zvyky. Dobrú odozvu má hranie na
svadbách - pred sobášom u ženícha, nevesty a po sobáši
polnočné čepčenie nevesty. Okrem toho sa prezentujú na
rôznych firemných večierkoch a rodinných oslavách.
Pokr. zo str. 1

Najväčší úspech u divákov majú rozkazovači, skupinový spev
žien a sólo ľudovej hudby bez spevu. Piesne sa snažia vyberať
z regiónov Novohrad a Podpoľanie, využívajú dostupné publikácie Slovenské ľudové piesne, či Veľký spevník ľudových
piesní. Vystupujú v krásnom ľudovom odeve, kroje majú
prevažne abelovské z Novohradu a z oblasti Podpoľania.
V roku 2011 založili občianske združenie s takým istým názvom „Hudobno-spevácka skupina HALIČAN“, štatutármi sú
Beata Balagová a Janette Káková. V tom istom roku pripravili
program pod názvom „PÁRAČKY – NA LUCIU – ČAS
VIANOČNÝ“, 10.12.2011 ho predstavili v kultúrnom dome
v Haliči. Tradície a zvyky našich predkov, pod rovnakým názvom uviedli opäť v Haliči, 29.12.2012 a podujatie sa už konalo
aj s finančnou podporou BBSK. Novým programom boli
„DOŽINKY“, nacvičili ho roku 2012 a premiéra sa konala na
Haličských slávnostiach.

Každoročne skupina zrealizuje priemerne 12 podujatí a počas
svojej existencie uskutočnili okolo 100 vystúpení. Poznajú ich
v mnohých obciach okresov Lučenec, Poltár, Detva či Rimavská Sobota. Takto sa snaží počas jednotlivých tradičných
sviatkov v roku priniesť radosť do domov obyvateľov obce
Halič a pripomenúť si tradície našich starých otcov a materí v
dnešnom uponáhľanom živote. A kde všade už vystupovali?
Na domácich Haličských slávnostiach je to každý rok od založenia. Spomeňme aspoň niektoré: Hadovo 2006, 2007, 2008
– Folklórny festival v Hrnčiarskej Vsi. Rok 2006: Mašková,
vystúpenie pri návšteve zahraničných Slovákov z Vojvodiny,
Korytárky – Celoslovenská súťaž heligónkarov, Dolná Strehová
– Festival hudobného folklóru. Regionálna prehliadka sólistov
heligónkarov na Budinej (5.5.2007), Heligónky nad Budinou
(2011,2012), 730. výročie prvej písomnej zmienky o obci
Cinobaňa (2009), Stretnutie heligónkarov v Podkriváni (2010),
Nižná Kamenica (20.6.2010) - družobná obec na východnom
Slovensku. V roku 2011 - Petro-Pavlovské oslavy v obci Píla,
Stretnutie rodákov v Tuhári, Prezentácia mikroregiónu Hornohrad v Českom Brezove.

Haličan - stretnutie rodákov Kotmanová

S týmto blokom vystúpili v Lučenci a vo viacerých obciach, v
Starej Haliči, Tuhári a na Mlákach. V rámci Haličských slávností mal 17.8.2013 premiéru ich ďalší program pod názvom
„NA HALIČSKEJ SVADBE“.
Každoročne skupina zrealizuje priemerne 12 podujatí a počas
svojej existencie uskutočnili okolo 100 vystúpení. Poznajú ich
v mnohých obciach okresov Lučenec, Poltár, Detva či

Rok 2012 bol na vystúpenia bohatý, s programom Páračky sa
predstavili v obciach Budiná, Podkriváň, Stará Halič, Váľanie
mája bolo v Haliči a Tomášovciach, Dožinky predviedli na
Stretnutí rodákov na Mlákach. V roku 2013 to bolo celkom 12
podujatí, okrem obcí (Divín, Lupoč, Tomášovce, Ábelová, Hrachovo, Kružno, Podkriváň) sa predstavili aj v Lučenci s blokom
fašiangového pochovávania basy na mestskej tržnici. O aktivitách skupiny sa písalo v regionálnej tlači. V roku 2013 bol
vydaný informačný propagačný leták, táto v podstate skladačka, veľmi pekne predstavuje hudobno-spevácku skupinu
od jej založenia. Doteraz nevydali samostatné CD, ale na
jednom nosiči „Slovenské ľudové piesne 1“,
Pokr. na str. 3
ktoré vydala Pedagogická a sociálna akadémia v Lučenci,
v novembri 2006, účinkuje ľudová hudba Haličan. Obsahuje
celkom 9 piesní, ktoré naspievali členky folklórnej skupiny
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...ktoré vydala Pedagogická
a sociálna akadémia v Lučenci, v novembri 2006, účinkuje ľudová hudba Haličan. Obsahuje celkom 9 piesní, ktoré
naspievali členky folklórnej skupiny Ľalia
pri PaSa pod vedením PaedDr. Eriky Kurákovej. A teraz pár zaujímavostí!
Pri stretnutí s vedúcim skupiny ma zaujal maľovaný obraz, znázorňujúci jeho
v kroji.
Pokr. zo str. 2

Povedal, že ho maľovala dcéra Danica,
vyd. Pružincová, pre ktorú je maľovanie
záľubou. Dokazujú to aj ďalšie obrazy po
stenách izby. Keďže mi pán Ďurica prezradil, že pochádza z Bukovinky, ktorá
patrí do Trhanovej (Podkriváňa) a Bukovinka sa nachádza nad Piešťom, opýtal
som sa ho či spievajú aj túto: „Keď som
išiel z Piešťa na Trhanovú, postretol
som dievča, Anču Benceľovú...“ Odpovedal, že nielen spievajú, ale on vie určiť
dokonca presne aj dom, v ktorom táto
postava žila. Zaujímavým dátumom
v živote skupiny bol november 2012,
nešlo o bežné podujatie, ale o pravú
svadbu, členka Beata Kapráľová vstúpila
do manželského zväzku s Marekom Balagom a Haličan bol pochopiteľne pri
tom. Skupina má založenú svoju kroniku, vedie ju Ing. Ďurica a obsahuje
všetky dôležité informácie vrátane dokumentácie – plagáty, pozvánky a fotografie.
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Príspevok na činnosť získavajú od obce.
A potom je to hlavne z vystúpení. Inak
by sa to ani nedalo. Výnimočným krokom v živote skupiny bolo benefičné
podujatie v novembri 2007, pod názvom
„Novohrad pre Hriňovú a Detvu“, organizovalo sa na pomoc rodinám obetí
hriňovskej tragédie a Haličan tam nemohol chýbať. Za čo dostal Ďakovný list
od Združenia obcí Novohradu a od VÚC
Banská Bystrica. Najlepšie ich repertoár
poznajú doma, v Haliči. Rok vo zvykoch
začínajú fašiangovou obchôdzkou s pochovávaním basy, váľaním mája, čepčením nevesty, nezabúdajú ani na tradičný búčov, dožinky a páračky.

Prineste niečo v batôžku, budete počuť
pesničku.
K tomu dobrá nálada a Fašiangy sa
vydaria!“
Všetko začalo fašiangovou obchôdzkou
po obci a ľudová zábava končila pochovávaním basy. V postave farára sa predstavil osobne vedúci skupiny.

Na nácvik im bezplatne poskytuje priestory obec v KD, malej zasadačke. Čo by
sa im zišlo, alebo by potrebovali, je samostatná miestnosť kde by sa mohli
stretávať, umiestniť materiály zo života
skupiny, kroje... Ale majú aj množstvo
rekvizít, vyrobených pre svoje programy,
ako stojany na vankúše pri páračkách,
Pochovávanie basy
dožinkové vence či originálny drevený
Na Luciu dievčatá vyháňajú zlých du- pult, ktorý používajú pri tradičných
chov z domu. Okrem toho vystupujú búčovoch, teda jarmokoch.
na obecných podujatiach v rámci osláv
Dňa matiek, alebo v programe pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Posledné
podujatie, ktorým sa predstavili v Haliči,
sa konalo 6.2.2015. Každoročne ho
organizujú spolu s obcou. Niekto by si
povedal, že ide o bežnú fašiangovú akciu. Ale opak je pravdou. Táto je jedinečná. V obci ju už poznajú ako „batôžkovú“.
Hudobno-spevácku skupinu Haličan môžete navštíviť nielen na webovej stránke
obce Halič, ale už aj na Facebooku.
A na koniec to najdôležitejšie. Kto Haličan ešte nevidel a chcel by.
Tu je kontakt na vedúceho:
Ing. Emil Ďurica, mobil: 0949 866 638,
e-mail:
obcianskezdruzenie.halican.hss@gmail.com,

To preto, lebo vstupné sa nevyberá, ale
každý musí pri vstupe odovzdať batôžtek. Je naplnený fašiangovými dobrotami, nechýbajú šišky, fánky, slanina, klobása či pálenka... Potom sa to všetko
rozdelí po stoloch a všetci môžu ochutnávať. Aj text na plagátoch, ktorým lákajú návštevníkov, majú originálny:
„V Haliči hudba hudie, že fašiangové
veselie bude, nožičky si vymastite,
nech sa dobre vytančíte!
Príspevok na činnosť získavajú od obce.
A potom je to hlavne z vystúpení. Inak Prineste niečo v batôžku,
budete počuť pesničku.
by sa to ani nedalo.

www.halic.sk
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Historik, archivár, publicista
Ivan Červenák, prom. hist. sa narodil
24. 3. 1930 v Lučenci. V r. 1936-40 vychodil rímskokatolícku ľudovú školu na
Masarykovej ulici v Lučenci. V r. 194048 navštevoval gymnázium v Lučenci,
maturoval v triede prof. Karola Kalamára. V r. 1949-53 študoval predmety história a filozofia na FF UK v Bratislave.
V r. 1953-55 vykonal základnú vojenskú
službu. V roku 1955 bol metodikom na
Okresnom osvetovom stredisku v Lučenci. 1. októbra 1955 nastúpil do Štátneho okresného archívu v Lučenci,
v ktorom pracoval spočiatku ako archivár a od r. 1968 ako riaditeľ až do r.
1990. Záujem o regionalistiku prejavil a
dokázal tým, že od r. 1964 začal dlhodobo a pedantne viesť kroniku mesta
Lučenec, ktorá nebola vedená 26 rokov.
Je autorom jedenástich zväzkov mestských kroník za roky 1938-1991. Od r.
1990 žil na dôchodku v Lučenci. Ivan
Červenák zomrel na zápal pľúc 18. 5.
2012 v Lučenci, pochovaný je na tunajšom mestskom cintoríne. Pri príležitosti
jeho blížiacich sa nedožitých 85. narodenín som požiadal o rozhovor jeho
manželku pani Elenu Červenákovú.
Pani Červenáková, kedy a kde
ste sa zoznámili so svojím manželom
Ivanom Červenákom?
Odohralo sa to v septembri
1961 na divadelnom predstavení v Redute, názov hry si už nepamätám, priš-

divadlo

lo k nám zájazdové divadlo z Banskej
Bystrice. Chodievali sme tam často, až
kým sa počas predstavenia hry Mamzelle Nitouche (asi v r. 1965) zosypala
celá divadelná technika priamo na pódium. Vtedy túto sálu na dlhé obdobie
zavreli. Po predstavení ma vtedy ešte
budúci manžel išiel odprevadiť na autobus na Nám. 1. mája, odkiaľ odchádzali
autobusy do Starej Haliče. Začali sme
spolu chodiť a 2. 2. 1962 sme mali cirkevný sobáš v Starej Haliči. Spočiatku
sme bývali u jeho bezdetnej otcovej sestry Gizely Pálffyovej na Leninovej 22
(vtedy ešte čínsky múr nestál). Manžel
pracoval v archíve, ja som bola zamestnaná v Poľnonákupe v Lučenci ako
účtovníčka. Odtiaľ sme sa presťahovali
na Jiráskovu cestu 6 k manželovým rodičom – do mlyna. Tento mlyn ešte
dodnes stojí hneď vľavo za nadjazdom
idúc z Lučenca do Opatovej. Napokon
v r. 1971 sme dostali byt v novostavbe
na Bogorodickej 4 (dnes Štefánikova
štvrť), kde žijem doteraz, žiaľ, už len sama. Postupne sa nám narodili dve dcéry
Marcelka a Ivanka.
Váš manžel prežil celý svoj
profesionálny život na jednom pracovisku – v Štátnom okresnom archíve
v Lučenci. Ako sa mu tam pracovalo?
Archív v tom čase sídlil v budove Mestského úradu na dnešnej ulici
dr. Herza, vchod bol z Kubínyiho námestia (dnes je v týchto priestoroch
kníhkupectvo Phoenix). Manžel bol so
svojou prácou veľmi spokojný. Spolu
tam pôsobili 3 zamestnanci, s ktorými si
dobre rozumel. V r. 1968 sa stal riaditeľom tohto archívu a odtiaľto odišiel aj
do dôchodku v r. 1990. Jeho náplňou
práce bolo formovanie dokumentárnej
základne archívu, sprístupňovanie, využívanie a ochrana archívnych dokumentov. Často cestoval do Bratislavy na
rôzne školenia a prednášky. Vtedy tam
spával u svojej sesternice pani Edity
Mayerovej, učiteľky hudby. Počas celého svojho života trpel na astmu, liečil sa
na pľúcnom oddelení. Pravidelne každý
rok chodieval do kúpeľov Nový Smokovec vo Vysokých Tatrách.
V r. 1964 sa stal kronikárom
mesta Lučenec ...
Aj dovtedy si nosil veľa práce
domov, no potom sa to ešte viac zhustilo. Každý večer písal doma rôzne texty
– či už pre archív, pre mestskú kroniku,
pre
rôzne
prednášky,
ktoré

prišlo k nám zájazdové
z Banskej
Bystrice. vykonával ... Ja som mu pri tom
trochu pomáhala, ako mi to

pre rôzne prednášky, ktoré vykonával ...
Ja som mu pri tom trochu pomáhala,
ako mi to rodinné a pracovné povinnosti
dovolili. Archív vtedy patril pod Ministerstvo vnútra a v Lučenci pod ONV.
Prácou kronikára mesta ho poveril
vtedajší predseda MsNV Juraj Mlynarčík, po ňom sa predsedom stal Michal
Frišnic (od 1965). Do mestskej kroniky
zaznamenával všetky aktuality, ktoré sa
v Lučenci odohrali. Kronikárom bol až
do r. 1992, kedy štafetu odovzdal PhDr.
Jozefovi Drenkovi.
Pristavme sa teraz pri jeho
publikačnej činnosti ...
Manžel sa výrazne zaoberal
sociálnymi dejinami a vlastivednou
problematikou, ku ktorej sa viaže množstvo štúdií a článkov uverejnených v regionálnej tlači, samostatné knižné práce
i diela, na ktorých sa podieľal ako spoluautor. Archivári ho poznali ako aktívneho účastníka diskusií a polemík,
v rámci ktorých sa vyjadroval uvážlivo
a racionálne. Aktívna znalosť Maďarčiny mu umožňovala hlboko vniknúť do
obsahu archívnych dokumentov. V nich
videl nielen objekt spracovania, ale najmä nekonečný zdroj informácií. Medzi
jeho najvýznamnejšie knižné práce
v spoluautorstve patrili: Význam Slovenskej republiky rád 1919 (1959),
Vlastivedný zborník Lučenca (1967),
Robotnícke hnutie a boj KSČ v Novohrade do roku 1945 (1971), Okres Lučenec vo fotografii (1983) a i.
Aký človek bol Ivan Červenák?
Bol to veľmi skromný a charakterný človek, ktorý svoje slovo vždy
dodržal. Svoju prácu vykonával čestne
a s láskou. Do dôchodku odchádzal ešte
zo starej budovy archívu, dnes archív
sídli už v samostatnej budove na Kubínyiho nám. 2. Listujúc v jeho albume
spomienok, veľmi rád navštevoval neskoršie riaditeľky archívu – Máriu Adamovú či Kristínu Becániovú. Až do
posledného dňa sa zaujímal aj o dianie
v meste či regióne, všetky noviny vždy
celé prečítal. Za svoju odbornú prácu
získal v r. 1960 pamätnú medailu „Za
rozvoj mesta Lučenec“, v r. 1980 plaketu za „Rozvoj Stredoslovenského
kraja“ a v r. 1985 mu za rozvoj slovenského archívnictva bola udelená
„Križkova medaila“.
PhDr. František Mihály
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Maliar, ilustrátor, básnik,
strojnícky inžinier Ing. Ľudovít Kudlák sa narodil 14. 3. 1890 v Lučenci.
Základné a gymnaziálne vzdelanie získal v rodnom Lučenci, v r. 1908-10
študoval na SPŠ strojníckej v Bratislave. V r. 1910-14 študoval strojné
inžinierstvo na Technickej univerzite
v Budapešti a v r. 1919-22 na ČVUT
v Prahe, kde získal inžiniersky diplom.
V r. 1928-32 v štúdiu pokračoval na
Škole umeleckých remesiel v Bratislave, kde bol žiakom Ľudovíta Fullu
a Mikuláša Galandu. Od r. 1923 pôsobil ako inžinier poštovej správy v Bratislave.
Po prvej svetovej vojne žil
v Budapešti, kde spolupracoval s umeleckou avantgardou okolo spisovateľa
Lajosa Kassáka a časopisu Ma (Dnes).
V 20-tych rokoch 20. st. bol ovplyvnený dadaizmom. Ľudovít Kudlák sa
považuje za jedného zo zakladateľov
slovenskej moderny ako aj za pokračovateľa diela Ľudovíta Fullu. Z reality
preberal len obrysy postáv a krajiny,
v ateliéri ich potom prekomponovával
a dopĺňal kultivovanou farebnosťou.
Po r. 1945 používal prvky surrealizmu, od r. 1950 sa vyrovnával s metódou socialistického realizmu, po r.
1955 pokračoval vo svojej pôvodnej
tvorbe.
Jeho básne vychádzali v periodikách: Ma, Kmen, Slovenský denník, Slovenské pohľady, Výtvarný život
a i. Bol členom Umeleckej besedy slovenskej, Spolku slovenských umelcov
a Zväzu slovenských výtvarných umelcov. Zomrel 15. 1. 1960 v Bratislave,
kde je pochovaný na cintoríne v Slávičom údolí.
PhDr. František Mihály
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Literárny
kritik
a historik
PhDr. Ivan Kusý, DrSc. sa narodil 6. 4.
1921 v Dobroči, okres Lučenec. Ľudovú
školu navštevoval v r. 1927-31 v Ivančinej, gymnázium v r. 1931-39 v Martine. V r. 1939-40 študoval medicínu na
Lekárskej fakulte UK v Bratislave. V r.
1940-44 študoval slovenský jazyk,
filozofiu a dejiny umenia na FF UK
v Bratislave. V r. 1944-49 pôsobil ako
referent v Matici slovenskej (MS)
v Martine, v r. 1949-51 ako vedúci
oblastného sekretariátu MS v Bratislave.
V r. 1951-89 bol vedeckým pracovníkom Ústavu slovenskej literatúry SAV
v Bratislave, z toho v r. 1957-70 jeho
riaditeľom. Od r. 1989 žil na dôchodku
v Bratislave.

Dvaja herci z Novohradu oslávia v marci pekné životné jubileum.

Učiteľ, herec a humorista Jozef Pročko sa síce narodil
v Lučenci, ale býva a podniká
v Haliči, kde podporuje viaceré kultúrne aktivity.
Kým do r. 1948 kládol dôraz na
priblíženie sa literatúry k životu a kritizoval zvyšky starších poetík – lyrizovaná próza, naturizmus, po r. 1948 sa
otvorenejšie hlásil k metóde socialistického realizmu. Vyhýbal sa však dobovému zjednodušovaniu a radikalizmu,
dbal na to, aby sa neprerušil styk s tvorbou predošlých literárnych epoch, najmä s realizmom. Počas práce v SAV sa
viac zameriaval na hodnoty memoárovej
a spomienkovej prózy – najmä na SNP.
Z jeho publikácií vyberám: Jozef Miloslav Hurban (1948), Hečkova Drevená
dedina (1954), Cesta kritika – Literárne
dielo Františka Votrubu (1957), Mladý
Ladislav Nádaši (1967), Božena Slančíková-Timrava (1967), Premeny povstaleckej prózy (1974), Mladý Vajanský
(1987), Zrelý Vajanský (1992) a i.
Ivan Kusý zomrel 10. 2. 2000
v Bratislave, pochovaný je na cintoríne
Pri kozej bráne.
PhDr. František Mihály

Herec Divadla Thália v Košiciach, stredoškolský učiteľ
Attila Bocsárszky je rodákom
z Fiľakova.
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Či prvý slovenský inžinier alebo otec slovenskej kartografie. Aj takto sa často označuje Samuel MIKOVÍNY.
Ubehlo už neuveriteľných
265 rokov od jeho smrti,
stalo sa to 23.3.1750, na ceste z Trenčína do Banskej
Štiavnice náhle zomiera, na
zápal pľúc. Zachovalo sa toho
pomerne málo, nevie sa ani
to, kde bol pochovaný. Tento
významný kartograf, polyhistor, geodet, architekt, matematik, astronóm, medirytec,
autor prvých podrobných
máp slovenských žúp...
Portrét Sámuela Mikovinyho od Sebestyéna
Zellera szmapou
Uhorska v
pochádzal
Novohradu.
ruke a Bratislavským hradom v pozadí. Popis: "O Cara Patria quae me
Bolrodná
tedazem, ktorá
jednoznačne
genuisti, dulcis Panonia" - "Ó, moja sladká
ma porodila,
Panónia".
náš rodák. Aj keď si ho

pochádzal z Novohradu. Bol teda
jednoznačne
rodák. Aj
dnes
mnohí náš
prisvojujú
keď si ho dnes mnohí prisvojujú za svojho, tento génius
za svojho, tento génius
pochádzal z nášho regiónu. Niektoré zdroje uvádzajú, že sa
pochádzal
z nášho
narodil roku 1686 v Turíčkach, dnešná časť Cinobane, v roregiónu.
Niektoré
zdroje
dine evanjelického farára a až od roku 1695 žil v Ábelovej.
uvádzajú,
sanarodenia
narodil
Iné pramene uvádzajú ako rodisko
Ábelovú že
a rok
rokumiesto
1686jeho
v Turíčkach,
1700. Čo je však smutné, že nielen
posledného
odpočinku, ale ani presný dátumdnešná
a miesto jeho
nie
časťnarodenia,
Cinobane,
sú známe. Je to škoda, možno ten
správny
čas
na
zamyslenie
v rodine evanjelického
a možno aj téma pre bádateľov.farára
Pri takomto
velikánovi
by to
a až od
roku 1695
malo byť jednoznačné... Tak či onak, aj tak sa narodil v Novožil v Ábelovej.
Iné
hrade. Mali byť sme byť na neho hrdí a chváliť sa ním na
pramene
uvádzajú
ako
každom kroku. Väčšiu pozornosť by si zaslúžil predovšetkým
rodisko
Ábelovú
a rok
vo svojom rodnom kraji, aj keď
najplodnejšie
roky svojho
narodenia
1700.
života prežil v Banskej Štiavnici. V Ábelovej, na dome kde
Čoale
je však
smutné,
že nie je
pôsobil, má síce pamätnú tabuľu,
v podstate
už to
ani dom, len čelný múr a aj ten nielen
je v žalostnom
stave. Zaslúžil
miesto jeho
by si dôstojnejšiu pozornosť a verím, že sa tak aj stane. Úcta
posledného odpočinku,
a obdiv tejto významnej osobnosti by mal trvať naveky.

ale ani presný dátum
a miesto jeho narodenia,
nie sú známe.

Je to škoda, možno ten
správny čas na
zamyslenie a možno aj
téma pre bádateľov. Pri
takomto velikánovi by
to malo byť
jednoznačné... Tak či
onak, aj tak sa narodil
v Novohrade. Mali byť
sme byť na neho hrdí
No pekne po poriadku. Ľudovú školu
vychodil
Ábelovej,
a chváliť
sa vním
na učil
sa v Lučenci na súkromnom učilišti Františka Bulovského a v
každom kroku. Väčšiu
Banskej Bystrici. Študoval matematické vedy v Altdorfe, Jene
pozornosť by si zaslúžil
a Norimbergu. Cisár Karol VI. ho poveril, aby kartograficky
vo Prusspracoval celé Uhorsko. Mikovínypredovšetkým
bol od r. 1735 členom

Banskej Bystrici. Študoval matematické vedy v Altdorfe, Jene
a Norimbergu. Cisár Karol VI. ho poveril, aby kartograficky
spracoval celé Uhorsko. Mikovíny bol od r. 1735 členom Pruskej akadémie vied. V roku 1735 z poverenia panovníka založil
v Banskej Štiavnici prvú Banskú školu v Európe a stal sa jej
riaditeľom a profesorom, neskôr bola namiesto nej zriadená
Banská akadémia, prvá vysoká škola svojho druhu na svete.
Mikovínyho zásluhy sú predovšetkým v zememeračstve a v
kartografii. Medzi prvými v strednej Európe používal pri mapovaní triangulačnú metódu, ktorou zhotovil mapy uhorských
a slovenských žúp. Úzko spolupracoval s Matejom Bellom na
jeho životnom diele Notitia Hungariae, do ktorého vyhotovil
podrobné mapy, rytiny i plány miest a hradov. Bol vynikajúcim
vodohospodárskym inžinierom. Navrhol pre štiavnické bane
výstavbu vodného systému, ktorý pozostával zo 16 jazier a 60
km hrádzí. Vytvoril systém vodných nádrží - tajchov, ktorý nielenže definitívne vyriešil otázku energetickej základne baníctva v banskoštiavnickom rudnom revíri na zvyšok 18. storočia,
ale prevažne aj na celé 19. a začiatok 20. storočia. Absolutórium si v tomto smere zaslúži zvlášť vodná nádrž Rozgrund,
ktorú S. Mikovíny vyprojektoval a postavil v rokoch 1743 1744. Táto vodná nádrž je aj z hľadiska dnešných hydrotechnických požiadaviek mimoriadne progresívnou stavbou. Až do
vybudovania francúzskej priehrady Meurad v roku 1855 bol
Rozgrund bezkonkurenčne považovaný za najprogresívnejšie a
najodvážnejšie postavenú hrádzu vodnej nádrže na svete.
Banský vodohospodársky systém vytvorený Samuelom Mikovínym pred viac ako dva a pol storočím je vo svojej podstate
zachovaný dodnes. Odvodnil močariská na okolí Taty v Uhorsku, staval kráľovský palác v Budíne, zhotovil plány na reguláciu Váhu v okolí Trenčína a podieľal sa na ďalších priekopníckych úpravách.
Právom sa mu dostalo aj viacerých ocenení: bol členom
Pruskej kráľovskej akadémie v Berlíne, dvorným kartografom v
Jene a dvorným radcom a architektom na kráľovskom dvore.
Popísalo sa o ňom veľa, má mnoho pamätných tabúľ a pomníkov.
V roku 2000 pri príležitosti 250. výročia
jeho smrti vydala
Národná banka
Slovenska pamätnú
striebornú mincu
v nominálnej
hodnote 500 Sk. Na
líci je zobrazená časť
Mikovínyho mapy
Bratislavskej župy z
roku 1733 s
alegorickými
a
postavami a Bratislavským hradom. Na rube je postavami
portrét SaBratislavským
muela Mikovínyho, dobové zememeračské prístroje s motíhradom.
Na rube
vom slnečnej sústavy a letopočty narodenia
a úmrtia
1686jeportrét
Sa-muela
1750.
Mikovínyho, dobové
zememeračské
Šľachtický erb rodiny Mikovínyovcov
(Ilustrácia
z knihy
prístroje
s motí-vom
A magyar térképészet
nagyjai)
slnečnej sústavy
a
letopočty narodenia
a úmrtia 1686 1750.
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Zeleňanská statočnosť
Nikdy by sa na dejiny nemalo zabudnúť. Je našou povinnosťou
neustále pripomínať túto významnú historickú udalosť, zvlášť
pri príležitosti 190. výročia Vzbury poddaných v Zelenom
(1.3.1825). Vtedy poddaní odmietli nastúpiť na panské, organizátori vzbury, bratia Ján, Juraj a Matej Ročkárovci boli uväznení v stoličnom väzení v Balážskych Ďarmotách.
Vystúpenie poddaného ľudu zo Zeleného spracoval vtedajší
riaditeľ múzeí župy Nógrád, Dr. István Horváth zo Šalgotarjánu, na základe náhodného objavenia dokumentov počas výskumu dejín. História vzbury inšpirovala Ferencza Czinkeho
k vytvoreniu grafického cyklu, ktorý na celkom 18 drevoryteckých obrazoch využil motívy a symboly slovenského ľudového
umenia.
Udalosť tak zaujala jedného občana zo Zeleného, Gustáva
Srniša, potomka vtedajšieho richtára Michala Srniša, že v roku
1980 dal na vlastné náklady pri príležitosti 155. výročia vzbury, vyraziť v Kremnici strieborné a bronzové medaily. V Poltári
bola prvý krát výstava kresieb inštalovaná v roku 1990, teda
pred 25 rokmi a grafiky boli zapožičané z Múzea v Šalgotarjáne. Priebeh protestných udalostí v Zelenom a možné dôsledky si uvedomovali aj vtedajší hodnostári, čo dokazuje vyjadrenie F. Kubínyiho pred krajinným snemom r. 1835: „Dnes
sa ešte hlási predmet v krotkej forme. Využite príležitosť
a predíďte zatrpknutiu, než si ľud nezačne svoje práva násilím
vymáhať“.

Tržnica Lučenec

Fašiangovou „batôžkovou“ zábavou to 6.2.2015 začalo
v Haliči. Fašiangovú „BANYA“ zábavu pripravili 7.2.2015
v MsKS Fiľakovo. Nedeľa 8. februára patrila fašiangovým
pochôdzkam v Hrnčiarskej Vsi a Hrnčiarskych Zalužanoch.

Foto: minca

Pozn. red.: Podrobnejšie informácie o vzbure sme uverejnili
v spravodajcovi REKUS č. 3/2010, je uverejnený na našom
webe - www.noslc.sk.

Možno si ju aj netradične pripomenieme!
Ak bude podporený projekt pod názvom Vzbura poddaných
v Zelenom, jej rekonštrukcia v dobových kostýmoch by sa
realizovala podľa historických dokumentov s použitím rôznych
dobových exponátov (klada, okovy, paloce, korbáče, gazdovské náradie a p.). Podstatná časť rekonštrukcie vzbury by sa
konala v miestnej časti Poltára, v Zelenom. Miestom konania
by bol trojoblúkový kamenný most, tzv. turecký most (NKP)
a blízke okolie. Prevažnú časť účinkujúcich (dedinčanov) by
tvorili dobrovoľníci z regiónu. Vodcov vzbury Jána, Mateja a
Juraja Ročkárovcov by hrali ochotnícki herci. Súčasťou projektu by bola zároveň výstava grafického cyklu, zachytávajúceho priebeh historickej udalosti. Kresby by boli zapožičané
z Nográd múzea v Salgótarjáne. Kópie grafík by mohli byť
inštalované priamo na moste a v budúcnosti by mohli tvoriť
základ prírodnej galérie. Bulletin projektu by obsahoval aj
reprodukcie grafík F. Csinkeho. Podujatiu by predchádzal
seminár, ktorý by sa konal osobitne pre študentov miestnych
škôl a zvlášť pre ostatných návštevníkov, pričom by podrobne
rozobral príčiny a dôsledky tejto významnej udalosti regiónu
v bývalom Uhorsku. Suvenírom na pamiatku tejto udalosti by
bola pamätná minca z lisovanej preglejky.

Hrnčiarska Ves

V sobotu 14.2.2015 sa konali Poltárske fašiangy v meste
Poltár, ten istý deň fašiangovali na zabíjačke aj v Kokave nad
Rimavicou a vo Fiľakove sa konala fašiangová zábava Csemadoku.

Poltár

Pokr. na str. 8

Lučenské Fašiangy na Mestskej tržnici sa konali v nedeľu
15.2.2015.
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Obec Cinobaňa a Klub slovenských turistov Lampáš Lučenec
usporiadali na "Valentínsku" sobotu (14.2.2015) v poradí už
37. ročník zimného výstupu na našu dominantu - vrch
Striebornú. Za krásneho počasia výstup absolvovalo viac ako
200 účastníkov. Výstupu sa zúčastnili aj traja zakladatelia
tradície - Mirko Peťko so sestrou a František Radinger. Turisti
prišli nielen z Cinobane, ale aj z Katarínskej Huty, Lučenca, Lovinobane, Detvy, Prievidze, Kotmanovej a dokonca aj návšteva
až z ďalekého Detroitu ...

Kokava nad Rimavicou

Nech už prišli odkiaľkoľvek, ani jednému nechýbal šťastný úsmev na tvári.
Silvia Očovanová, kultúrny pracovník obce Cinobaňa

sa konal 20.2.2015 o 17.00 hod. na oddelení náučnej literatúry
v Novohradskej knižnici Lučenec. Podujatie bolo venované
životnej a profesionálnej retrospektíve známeho scénografa,
režiséra a divadelníka Vladimíra Sadíleka pri príležitosti jeho
životného jubilea. Soirée spojené s výstavou bolo príjemným
stretnutím s jeho profesijnými kolegami a starými priateľmi.
Večer moderovala Klára Volentová.

Hrnčiarska Ves

Tržnica Lučenec

Vladimír Sadílek pochádza z Novohradu, narodil sa v Divíne.
Pôsobil vo viacerých súboroch: Lučenec – Divadlo na križovatke, detský DS, DS Timrava, Divadlo Józsefa Kármána;
Cinobaňa – DS dospelých; Pezinské rozprávkové divadlo; Žilina
– Bábkové divadlo; Košice – Bábkové divadlo;
Pokr. na str. 9
Thália, Košice; Bratislava – Štátne bábkové divadlo, Divadlo
Ludus; Prešov – Divadlo Alexandra Duchnoviča; Močenok –
Divadlo mladých. Dlhoročne pôsobí ako lektor divadelných

REKUS

strana 9

Písať o svojich najvnútornejších pocitoch a túžbach a odkrývať sa – to chce
odvahu. Niekedy k tomu prinúti človeka
bolestný zážitok a potrebuje ho zo seba
doslova vypísať. Berie zo škatuľky pamäte jeden zážitok za druhým, dotýka
sa ho a prehodnocuje: „Toto si ešte odložím toto zahodím, toto niekomu aj
ukážem.“
Pri upratovaní jej po celý čas do toho
rozpráva rozum, ktorý sa snaží dať veci
do poriadku, no prevahu chce mať
srdce, ktoré si už poutieralo oči, no stále
Dlhoročne pôsobí ako lektor divadel- sa mu do nich niečo nalieva. Nuž, ako
ných dielní a workshopov na Slovensku, normálne ženské srdce!
v Česku, Maďarsku, Srbsku. Ako herec
účinkoval v slovenských i zahraničných
filmoch (Krajinka, Fragmenty z predmestia, Majstri, Cárov pobočník, Vzkriesenie, Nejasná správa o konci sveta, Kráľ
Wladimierz. Je dlhoročným spolupracovníkom Národného osvetového centra, pôsobí ako lektor a porotca v oblasti umeleckého prednesu, v 2006 mu
generálny riaditeľ NOC udelil Medailu
D. G. Licharda.
Zdroj: www.nocka.sk
Thália, Košice; Bratislava –
Štátne bábkové divadlo, Divadlo Ludus;
Prešov – Divadlo Alexandra Duchnoviča; Močenok – Divadlo mladých.
Pokr. zo str. 8

Krst rovnomennej knihy básní sa
konal 24. 2. 2015 v Dome Matice
slovenskej Lučenec. Autorkou básnickej zbierky je Janka Švikruhová.

Taká malá milá knižka...
Keď som objavil v poštovej schránke
hrubšiu obálku, potešil som sa. Už dávno mi nikto nič konkrétne neposlal. Chodia mi iba samé virtuálne slová mejlom... Otvoril som obálku a vykuklo
z nej niečo ružové a sedeli na tom
motýle. Potešil som sa opäť – útlej
knižke. Keď som ju vzal do rúk, až som
temer zacítil slabučkú vôňu šampónu
na čerstvo umytých ženských vlasoch.
Alebo že by to bola priam vôňa pokožky...? No pretože toto všetko určite
nepatrilo mne, tak som sa sústredil
radšej na čítanie.

Písať o svojich najvnútornejších

Dosť bolo môjho básnenia, keď protagonistom večera je niekto iný! Verše
Janky Švikruhovej sú také ženské.
Úprimné, naliehavé, dožadujúce sa lásky alebo aspoň účinného zabudnutia na
ňu, keďže sa už nechce vrátiť. Jej výpoveď je impulzívna, plná emócií, a tak na
formu príliš nedbá. Jankino veršovanie
je sebaterapiou, „lekárskou“ správou
o priebehu liečenia „dušového srdca“.
Tak som to vnímal a z toho dôvodu som
prehliadol niektoré prehrešky voči
zásadám tvorenia poézie.
Ak som správne pochopil, táto poézia
chce byť intímna. V prvom pláne bola
vlastne napísaná pre jedny oči a jedny
neopätované city. Je sympatické, že sa
tým podelila so svojím najbližším okolím (iba ja som sa tu akosi náhodne priplietol). Teraz takto napísané a vytlačené to poslúži ako odkaz svojmu okoliu
a hlavne ako odkaz tomu, čo to spôsobil.
Verím, že táto knižka – keď ju berieme
ako odraz súčasného stavu jej srdca –
autorku prebolí a ona poteší svoje
okolie poetickými správami o zlepšení
stavu sveta – toho jej.
PhDr. Milan Gonda postrehy ku knižke
Dotyky motýlích krídel

Vernisáž výstavy zo súkromnej zbierky
p. Marty Galádovej sa uskutočnila
26.2.2015 o 15.30 hod. v Malej galérii
Domu Matice slovenskej v Lučenci.
Výstava sa koná pri príležitosti 200.
výročia narodenia Ľudovíta Štúra, Roku
Štúra a pri príležitosti 135. výročia narodenia M.R. Štefánika. Potrvá do 30. 3.
2015 a je zameraná na čítanie študujúcej mládeže.
/foto na str. 13/

Mesiac január už tradične, tak ako po
iné roky, patrí oblastnému kolu literárnej súťaže Šaliansky Maťko. Víťazi školských kôl sa tak v stredu opäť stretli
v Dome Matice slovenskej, aby predviedli svoj prednes odbornej porote.
Súťaže v troch kategóriách sa zúčastnilo
27 žiakov. Literárne zápolenie mladých
súťažiacich opäť potvrdilo svoj význam
a bolo poctou jej nositeľovi, spisovateľovi a zakladateľovi detského časopisu
Slniečko, J.C. Hronskému. Deti predviedli skvelé výkony, čo potvrdila aj porota v zložení Mgr. Milada Bolyošová,
ako predseda a členovia pani Klára Volentová a Jarmila Siváková. Tieto tri dámy pozorne počúvali, sledovali prednes
a starostlivo vyberali tie najkvalitnejšie
výkony.

Tí najúspešnejší si prevzali z rúk predsedníčky diplom a riaditeľka Domu Matice slovenskej každému ocenenému
odovzdala knihy a drobné vecné dary.
Na záver všetkým poďakovala, zvlášť
ocenila prínos učiteľov, ktorí sa aj týmto spôsobom venujú svojim žiakom
a všetkým prítomným popriala veľa
pekných chvíľ pri ďalšom objavovaní
pôvodnej slovenskej prózy.
Pokr. na str. 10

Postupujúcim do krajského
súťaže, držíme palce.

Výsledky súťaže sú nasledovné:

kola
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Postupujúcim do krajského
kola súťaže, držíme palce.
Výsledky súťaže sú nasledovné:
I. kategória: 1. Peter Kliment - ZŠ Vajanského 47, Lučenec, 2. Ema Červenáková
- ZŠ M.R. Štefánika, Haličská cesta 1191
/8, Lučenec, 3. Tomáš Papp - Súkromné
gymnázium Lučenec, II. kategória: 1. Terézia Kanátová - Cirkevná ZŠ Lučenec, 2.
Szabolcs Tóth - ZŠ Radzovce, 3. Kamil
Mihalko - ZŠ Lovinobaňa, III. kategória:
1. Marko Fehérpataky - Gymnázium B.
S. Timravy Lučenec, 2. Matúš Golian - ZŠ
Haličská 7, Lučenec, 3. Terézia Mičianiková - ZŠ Lovinobaňa
Pokr. zo str. 9

Dňa 27.1.2015 o 15:45 našu koncertnú sálu v Poltári zaplnilo veľa detských
umelcov, ktorí netrpezlivo čakali na svoj „prvý koncert“. Stalo sa u nás peknou
tradíciou, že najmladší žiaci, žiaci prípravných a prvých ročníkov, otvárajú
novoročnú koncertnú sezónu Základnej umeleckej školy v Poltári svojím koncertom pod názvom „Môj prvý koncert“.
Pani riaditeľka Mgr. Ľuboslava Slebodníková privítala všetkých prítomných,
nadšených rodičov, starých rodičov či súrodencov. Koncertu sa zúčastnilo skoro 60
detí z Poltára i z elokovaných pracovísk – Kokava nad Rimavicou, Málinec,
Kalinovo a Cinobaňa. Žiaci tanečného odboru sa predstavili choreografiou Opičky
si tancujú v priliehavých kostýmoch milých opičiek. Literárno-dramatický odbor
troch hercov zahral miniatúru – pantomímu O troch klaunoch, bolo zaujímavé
sledovať ich mimiku, emócie, ktoré prežívali.

Ing. Alena Rezková,
riaditeľka Domu MS Lučenec

Je obrovským bohatstvom školy, keď
má svojho patróna, ktorý ju ochraňuje
a vedie správnou cestou pedagógov i im
zverených žiakov. Naša Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca v Lučenci si svojho patróna pripomenula dňa 28. 1.
2015 úvodnou aktivitou k 200. výročiu
jeho narodenia. Najprv to bola ďakovná
sv. omša, ktorú celebroval duchovný
otec lučeneckej farnosti Peter Fábian.

Malí sóloví interpreti tak prvý krát hrali na akordeóne, gitare, keyboarde,
klavíri, zobcovej flaute, husliach, často krát v sprievode svojich učiteľov, ktorí im
na tomto koncerte boli veľkou oporou nielen ako učitelia, ale aj ako spoluhráči.
Celý koncert sa natáčal na videokameru a DVD záznam a foto je k nahliadnutiu na našej webovej stránke www.zuspt.eu (média o nás – videodokumentácia).
Mgr. Ľuboslava Slebodníková
Sneží
z falošnej krehkosti
živých obetí.

Štefánia Drastíková
Pokračovali sme slávnostnou akadémiou, ktorú svojím príhovorom otvoril
riaditeľ Diecézneho školského úradu
Mgr. Norbert Bize. V rámci niekoľkých
vstupov žiakov sme si pripomenuli ťažkosti, ktorými musel svätec prechádzať,
ale aj jeho vieru a neochvejnú lásku
k mládeži. Znovu sme objavili jeho život, pedagogiku a spiritualitu. Akadémia
sa niesla v duchu jeho kréda: „Každú
svoju prácu sa snažím konať tak, akoby
bola posledná v mojom živote. No pracovať chcem tak, akoby som mal ešte
dlho žiť.“
Túto myšlienku dona Bosca sa snažíme
realizovať aj v každodennom živote
našej školy.
Mgr. M. Vinarčíková

Lavička
Deň sa zastrelil.
Tma mrholí
a ty si chromá.
Len vetchý starec s ortuťovou náladou
sa opiera o tvoje barly.
Hrdzavejú slová
i tvoje nohy.
Dýchaš.
Cez polopravdy
a mobilné lži
obrastáš človečinou.
Duel
Izba plná vypľutých slov.
Zabudnuté čiarky v súvetiach
a priveľa otáznikov.
Výkrik
zafarbil krajinu dočervena.
Sneží
z falošnej krehkosti

Xxx
Medzi týmito riadkami
sa plazí had
a jeho vyvlečená koža
ma obrastá
každý deň.
Ukrytá nahota
oblečené slová.
Prerastáš
s rozopnutou dušou.
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V tomto roku si pripomíname 95. výročie „našej“ Timravy, ako dramatičky. Božena Slančíková
Timrava sa ako „dramatička“ narodila v rovnakom čase ako slovenská
profesionálna divadelná
scéna. Lebo SND v Bratislave bolo založené v roku
1920 a spisovateľka v tom
istom prvotinu
roku „Chudobná
dokončila
istom roku dokončila svoju divadelnú
svojuzásluhou
divadelnú
prvotinu
rodina“. Nasledujúci rok 1921, najmä
Jozefa
Škul„Chudobná
rodina“.
tétyho, ju vydala Matica slovenská
v Martine a pričinením
Nasledujúci
rok 1921,
režiséra Jaroslava Hurtu mala premiéru
v Slovenskom
nánajmäbolazásluhou
Jozefa
rodnom divadle 14. decembra. Autorka
v tom období
na
Škultétyho,
ju ďalšie
vydala
vrchole svojej prozaickej tvorby. Napísala
ešte tri
diMatica (1934)
slovenská
v
vadelné hry – Páva (1923), Odpoveď
a Prekážky
Martine
a pričinením
(koniec 40. rokov). Jej dramatické
diela neboli
prijímané
režiséra priateľka,
JaroslavaE. Hurtu
s veľkým nadšením – najlepšia autorkina
Šoltémala
premiéru
v
sová, sa priznala, že by ani jednu Timravinu novelu
nedala za
Slovenskom
národnom
jej hru. Timrava paradoxne svoje hry netúžila vidieť na javisdecembra.
ku. Zora Jesenská spomína, ako nadivadle
oslave14.
Timravinej
osemdesiatky spolu sledovali miestnych ochotníkov v hre Chudobná rodina. „Timrava sa smiala: A či som to ja také hlúposti
popísala? Už sa nepamätám!“ - šuškala mi, zabávajúc sa čím
ďalej, tým väčšmi. O chvíľu zase: Neviete, ako sa to skončí?“
Timrava patrí medzi spisovateľov, ktorý vo svojej tvorbe rozprávajú takmer výlučne to, čo videli, skúsili a osobne prežili.
Literárny kritik a historik Július Noge, rodák z Vidinej, zistil, že
v Timraviných dielach vystupuje až 1150 postáv, z toho vyše
700 dedinských.
V roku 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra chceme
oživiť štúrovské obdobie regiónu viacerými aktivitami, ich
vyvrcholením by bolo získanie „Vysvedčenia“. Koniec školského roka by tak žiaci a študenti ukončili nielen poznaním
pôsobenia štúrovcov, ale celkový zážitok by bol umocnený
práve vysvedčením. Tento dokument s „podpismi“ niektorých štúrovcov a menom konkrétneho žiaka, vrátane
slovanského, by im navždy pripomínal, že sa zúčastnili podujatia, ktoré prispelo oživiť historické udalosti súvisiace s
neľahkou cestou uzákonenia slovenčiny. Žiaci a študenti by
si sami vybrali, aké slovanské meno by okrem ich mena
bolo na vysvedčení. Vysvedčenia preto, lebo protestný
exodus slovenských študentov z bratislavského lýcea po
odvolaní Štúra bol príčinou, že osemnásti si vyžiadali vysvedčenia na odchod.
Michal Miloslav Hodža – 145. výročie úmrtia (26.3.1870),
prozaik, básnik, predstaviteľ štúrovskej generácie, v rokoch
1835-1836 pôsobil ako vychovávateľ v rodine zemepána Jána
Töröka de Szendrő v Podrečanoch. V obci sa nachádza pamätná tabuľa M. M. Hodžu, v súčasnosti je umiestnená na
súkromnom majetku, ale obec ju plánuje premiestniť a osadiť na budovu kaštieľa.

V lete roku 1843 sa stretol so Štúrom a Hurbanom
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V lete roku 1843 sa stretol so Štúrom a Hurbanom v Hlbokom, kde
spolurozhodoval o podobe spisovnej slovenčiny, a taktiež o vydávaní
slovenských novín. Na ďalšej schôdzi, zvolanej tento krát do Liptovského Mikuláša v dňoch 26. augusta – 28. augusta 1844, založili kultúrno-vzdelávací spolok Tatrín a
Hodža sa stal jeho prvým predsedom. Počas revolúcie v rokoch
– 1849
veľkú zásluhu
na
1848 – 1849 mal veľkú 1848
zásluhu
na mal
uskutočnení
schôdze
schôdzeMikuláši,
národovcov
národovcov 10. – 12. májauskutočnení
1848 v Liptovskom
ktorá
10. –schválila
12. mája
Liptovskom
v prítomnosti Štúra a Hurbana
141848
bodovv Žiadosti
sloMikuláši,
ktorá
prítomnosti
Štúra
venského národa, obsahovala
návrhy
na vriešenie
postavenia
Hurbana schválila 14 bodov
slovenského národa v rámcia Uhorska.
Žiadosti
slovenského
si preciedzajte
do duší jej lúčenároda,
Že oči klopiť v dnešnej únave?
a srdcia nimi
zahrievajte
návrhy
nasi: riešenie
Ba hore zraky! Opúšťať že kriela obsahovala
sú plamom
ony turíčnym…národa
sú „Dobrôv
pod dneška olovom? Ba srdcia vhor!
postavenia
slovenského
K tej hviezde skvúcej hľaďte uprene, Slovákom slovo, súcim na slovo“!…
rámci Uhorska.
V okresnom meste Lučenec máme viacero ulíc pomenovaných
po štúrovcoch. Okrem samotného Ľudovíta Štúra sú to aj ďalší
- Janko Kráľ, M.M. Hurban, Ján Botto, Ján Francisci-Rimavský, Daniel Maróthy... Štúrovské mená majú aj ulice vo
Fiľakove, Kokave, Divíne či Lovinobani.

Ulica Janka Kráľa

Kráčame ulicami nazvaných po významných ľuďoch našej
histórie. Keď po nich prechádzame, možno by sme sa mohli
krátko pristaviť a zaspomínať na tých, ktorí nám dali slovenčinu. A možno by nás to nabádalo dozvedieť sa o niektorom z nich viac. Koľkí možno ani nevedia, že:
Janko Kráľ, okrem Lučenca navštívil Malohont (Kokavu
nad Rimavicou a Klenovec) išiel po stopách slávneho
zbojníka Juraja Jánošíka
Kto boli bratia Ján a Ľudovít Gáberovci, po Jánovi Gáberovi-Lovinskom je ešte aj dnes pomenovaná ulica
v hlavnom meste – Bratislave (Lovinského)
Karolína Štúrová, sestra Ľudovíta, žila s bratom Jankom
vo Fiľakove a pochovaná je v Lučenci
Branko, Sama Chalúpku bol vlastne zbojník Braniak
z Novohradu, zo Sečian a žil vraj dávno pred Jánošíkom.
M.M. Bakulíny sa narodil v Pondelku.
A koľko takýchto ulíc máme? To asi ešte nikto nerátal.
A možno je to aj zaujímavá téma pre školákov, žiaci či študenti by sa tak dozvedeli niečo nové o regióne, nielen o súčasnosti, ale aj o histórii. Možno sa to dá aj takto, poznávaním
regionálnych dejín, doučiť a vychovávať. Mali by sme vedieť,
kto sme a kam patríme.
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Smrtná nedeľa
Tohto roku pripadne na 22. marca a je to nedeľa dva týždne
pred Veľkonočnou nedeľou. V tradičnom zvykosloví Slovenska jeden z dvoch (spolu s nasledujúcou Kvetnou nedeľou) termínov symbolického vynášania zimy a smrti
z chotára obce a prinášania jari. Ešte v polovici 20. storočia
všeobecne rozšírený obyčaj zhotovenia a oblečenia ženskej
(Muriena, Morena, Smrť, Kyselica) či mužskej (Dedko)
alebo oboch figurín, ich vynesenie so spevom za dedinu a
hodenie do vody, vykonávali dospievajúce dievčatá (v niektorých oblastiach Slovenska spolu s mládencami).

Pred východom slnka zarezali čierneho capa a krvou pokropili zem v dome, aby vyhnali a ochránili dom pred blchami, hmyzom. S dňom Jozefa sa viažu pranostiky o úrode:
Ak je na Jozefa pekne, bude úrodný rok,
ak je mráz, bude veľa ovocia;
a o počasí: Ak na Jozefa vietor fúka, aj týždne potrvá.
Okolo Jozefa zo zimy sa smej a na hriadke kapustu sej.
Zdroj: www.ludovakultura.sk

Do pozornosti! Propozície

postupových súťaží a prehliadok v roku 2015 nájdete na stránke
Novohradského osvetového strediska – www. noslc.sk

FS Úvrať z Poltára

Menej rozšírený bol zvyk, pri ktorom mládež v tento deň
navštevovala domy s vyzdobeným konárom či stromčekom
ako symbolom prineseného leta, za čo dostávala naturálie.
Počas pôstneho predveľkonočného obdobia tvorili tieto
obyčaje súčasť stretávania sa mládeže, spoločného spievania
a jarných hier v prírode, po ktorých nasledovalo spoločné
pohostenie. Niekde ju nazývali Šúľková, pretože na obed tu
ako pôstne jedlo varili dlhé šúľané cestoviny. Ich
konzumácia mala zabezpečiť, že na obilí narastú dlhé a
veľké klasy.

K preliečeniu – vyskúšajte cesnak medvedí - rastie len krátko
a objavovať sa začne už koncom marca. Začnite jarnú kúru
týmto „všeliekom“. Zbierajú sa mladé čerstvé listy, ktoré
chutia vynikajúco. Receptov je neúrekom, ale chybu nemá
ani extrakt – listy zaliate silným alkoholom – a užívať ho
môžete celý rok.

Gregor (12. marec)
Na deň Gregora sa uskutočňovali ešte v 1. polovici 20.
storočia tradičné gregorácie, obchôdzky žiakov po domoch,
ktorí podobne ako na deň Blažeja (3. február) vyberali naturálie pre miestneho učiteľa. Obchôdzky boli spojené s deklamovaním veršíkov a so spevom piesní, ktoré napomínali
rodičov, aby posielali svoje deti do školy. Tieto prevažne
recitatívne prejavy vážneho, ale i žartovného charakteru patria hudobne k najstaršej vrstve úzkorozsahových obradových
piesní.
Ak Gregor hlavou kývne, ešte na nás zimu zošle.
Svätý Gregor mrazy vodí, keď nevodí, snehom škodí.

Jozef (19. marec)
V tradičnej kultúre sa s dňom Jozefa viazali zábavy, vinšovanie a spievanie pod oknami menovcom. Na mnohých
miestach Slovenska sa tento deň považoval za prvý jarný
deň, gazdovia obchádzali polia, prinášali zeleň. V Gemeri
vykonávali magické očistné úkony, pôvodne obetného charakteru.
Pred východom slnka zarezali čierneho capa a krvou
pokropili zem v dome, aby vyhnali a ochránili dom pred
blchami, hmyzom. S dňom Jozefa sa viažu pranostiky o

Hor sa na „smrže“, takto sa v Novohrade volajú smrčky, najznámejší je smrčkovec český, či neskorší smrčok jedlý. Naši
rodičia vedeli čo je dobré, lebo chodili na smrže pravidelne.
Objavujú sa skoro na jar a rastú len veľmi krátko. Táto výborná pochutina patrí medzi najlahodnejšie a aj najdrahšie
huby (po hľuzovke). Vyznačujú sa unikátnou chuťou a arómou. Neobanujete. Smrž podľa vecného slovníka Jána Matejčíka je smrčok jedlý (Morchella esculenta).
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Béla Bacskai (1935 - 1980) – do 15. 3. 2015
Výstava sa realizuje pri príležitosti nedožitých 80-tych narodenín
akademického maliara Bélu Bacskaiho, rodáka z Novohradu. Bol
maliarom krajiny, bytostne s ňou spätý, prenikal do jej podstaty
a vždy mu slúžila ako inšpirácia. Výnimočné sú jeho akvarely,
olejomaľby a bol aj vynikajúcim kresliarom. Jeho najobľúbenejšia technika - tuš a drievko mu dovoľovala rýchle zachytenie
reality. Vo svojej práci využíval aj grafické techniky /drevorez,
drevoryt, linoryt/ a jeho výtvarné snaženie sa prejavilo aj
v sochárstve /drevené plastiky/. Výstava v Novohradskom múzeu
a galérii v Lučenci predstavuje výber z celoživotnej tvorby umelca
zo zbierok našej inštitúcie, Podunajského múzea v Komárne,
Gemersko - malohontského múzea v Rimavskej Sobote a zo
súkromných zbierok. Jej súčasťou sú aj osobné predmety a
fotografie z jeho rodného domu v Prši.

Zoltán Agócs - Kontrastné kontexty
- 30. 3. - 12. 4. 2015
Autorská výstava mladého umelca, rodáka z Novohradu, absolventa Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej
Bystrici. Výstava bude prezentovať kolekciu obrazov, ktoré na
seba nadväzujú tematicky, no zároveň sa odlišujú formou prevedenia. Názov vychádza z prepojenia plochy a priestoru, čo
predstavujú najkontrastnejšie pojmy z hľadiska definície priestorovosti v obraze a kontextuality medzi reálnym priestorom v Novohradskom múzeu a galérii, kde budú vystavené a zobrazených
priestorov na obrazoch, ktoré tiež vychádzajú z reálnych miest,
no sú maliarskym prepisom autora diela. Tak vznikne štrukturálna skladba foriem a významov, ktoré spoločne na plátne
fungujú ako jeden organizmus.

Poklady minulosti - stála expozícia z najcennejších zbierok Novohradského múzea a galérie z archeológie, histórie,
etnológie a výtvarného umenia.
Katarína Köbölová, kultúrno-výchovná pracovníčka NMG Lučenec
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BBSK – Novohradské osvetové
stredisko Lučenec
Ondrej Kamenský - výstava fotografií,
miesto: vestibul NOS
od 8.00 do 15.00 hod.
7.3. Stretnutie okresného štúdia
amatérskej fotografie
miesto: NOS Lučenec o 9.00 hod.
TOMPA MIHÁLY – Celoslovenská súťaž
v prednese poézie a prózy, spievaných
básní a divadiel poézie v jazyku
maďarskom:
9. a 12.3. – Regionálna súťažná
prehliadka, miesto: CVČ Magnet Lučenec
26.3. – Krajská súťažná prehliadka,
miesto: Divadlo B.S. Timravy Lučenec
61. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – Celoštátna
postupová súťaž v umeleckom prednese
poézie a prózy, v tvorbe recitačných
kolektívov a divadiel poézie detí,
mládeže a dospelých:
Obvodné kolá okresu Lučenec,
miesto: CVČ Magnet Lučenec o 9.00 hod.
19. – 20.3. I. – III. kategória
23.3. IV. kategória
Obvodné kolá okresu Poltár,
miesto: ZŠ Slobody 2 v Poltári o 9.00 hod.
24.3. I. – IV. kategória
13.3. MLÁDEŽ SPIEVA - Regionálna
prehliadka detských a mládežníckych
speváckych zborov, organizovaná
v spolupráci so ZUŠ v Poltári,
miesto: koncertná sála ZUŠ Poltár
31.3. ROZPRÁVKOVÁ SKRINKA –
Regionálna prehliadka detskej dramatickej
tvorivosti, organizovaná v spolupráci
s Mestom Poltár,
miesto: Kultúrny dom v Poltári
KÁRMÁNOVE DNI – kultúrne aktivity
venované pamiatke Józsefa Kármána,
organizované v spolupráci
so ZO Csemadoku v Lučenci,
miesto: Lučenec
Dielňa ľudových remesiel:
Veľkonočné dekorácie, keramické
dekoratívne predmety, enkaustika,
papierová koláž.
Termíny dielní, kurzov pre deti,

Dielňa ľudových remesiel:
Veľkonočné dekorácie, keramické
dekoratívne predmety, enkaustika,
papierová koláž.
Termíny dielní, kurzov pre deti, dospelých
a jednotlivcov je potrebné dohodnúť
vopred. Informácie Eva Srníková, 0907
503 478, e-mail: evasrnikova1@gmail.com
alebo osobne v tvorivej dielni.
Miesto: NOS Lučenec, na poschodí

BBSK – Novohradské múzeum
a galéria Lučenec
Do 15.3. Béla Bacskai (1935 - 1980)
30.3. Zoltán Agócs - Kontrastné
kontexty, potrvá do 12. 4. 2015
Poklady minulosti - stála expozícia,
miesto: NMG Lučenec

BBSK – Novohradská knižnica
Lučenec
Marec mesiac knihy
-prečo je marec mesiacom knihy?
-tvorcovia knihy
Je tu jar - tvorivé dielne v knižnici
Ako prišla kniha do knižnice
- zaujímavé rozprávanie o vzniku knihy
a jej cesty do knižnice
16.3. Deň ľudovej rozprávky - čítanie
rozprávok P. Dobšinského
23.3. Ako čítajú nevidiaci a slabozrakí
23.-27.3.Týždeň slovenských knižníc
- besedy so spisovateľmi
27.3. Noc s Andersenom - nocovanie detí
v knižnici s rozprávkami H. CH. Andersena

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

25.3. Slávnostné oceňovanie učiteľov,
miesto: kino Apollo o 16.00 hod.
27.3. – 28.3. Veľkonočný jarmok,
miesto: Námestie republiky
27.3. Ďatelinka – koncert a krst CD
známej ľudovej hudby Ďatelinka,
miesto: Divadlo B.S. Timravy o 18.00 hod.

Fiľakovo
5.3. Žiacky koncert,
miesto: koncertná sála ZUŠ
o 16.00 hod., organizátor: ZUŠ
7.3. Oslava MDŽ - stretnutie dôchodcov,
miesto: MsKS o 15.00 hod.,
organizátor: Jednota dôchodcov
13.3. „Hrad svetov VII.
– Medzinárodná fotografická výstava“,
miesto: Mestské vlastivedné
múzeum - Galéria a Bebeková veža
o 16.00 hod.,
organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
15.3. Oslavy výročia revolúcie 1848,
miesto: MsKS o 15.00 hod.,
organizátor: MO Csemadok
28.3. Divadelné predstavenie
Divadelného súboru TIMRAVA
s názvom: TEST-AMEN-
Adaptácia čiernej komédie Ivana Holuba
„Pohreb“ ,
miesto: MsKS o 18.00 hod. ,
org.: MsKS

Kokava nad Rimavicou
15.3. SPADNE Z ČEREŠNI...
divadelné predstavenie
Divadla bez groša z Veľkého Krtíša,
miesto: MKS o 16.00 hod.

17.3. Lááááska – divadelné predstavenie,
v ktorom sa predstaví aj Marek Majeský
a iní...
miesto: Divadlo B.S. Timravy o 19.00 hod.
20.3. Jack a fazuľa
- detské divadelné predstavenie,
miesto: Divadlo BST o 16.00 hod.

25.3. Slávnostné oceňovanie
dospelých a jednotlivcov je
učiteľov,
miesto:
kino stredisko,
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