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

v Novohrade a Malohonte uvádza cyklus Predstavujeme spevácke zbory.
O zbore sa písalo v obecných novinách Divínčan.
Zaujímavosť je, že v zbore spievajú
tri sestry: Zita Kozová – Anna Sarvašová
– Mária Čankyová.
Vlastnú kroniku zatiaľ založenú nemajú, ale činnosť zboru je zaznamenaná
v kronike ZO Jednoty dôchodcov Divín.
Na činnosť získavajú ročný finančný príspevok od Obce Divín.
Zbor sa každoročne zúčastňuje regionálnych a okresných prehliadkach seniorských speváckych súborov, ktoré organizuje Jednota dôchodcov. Naposledy
na regionálnej prehliadke v Tomášovciach (21. apríla 2017). Zbor sa prezentoval aj na krajských prehliadkach vo
Pôvodný spevokol vznikol ešte v roku 1999, ale v prvých rokoch existoval len
Zvolene a v Revúcej (2016).
ako ženské sexteto. Až v roku 2004 začal vystupovať ako zmiešaný zbor. Terajší názov Javor sa používa od roku 2009, predtým sa zbor volal Divinčianka.
Spevácky zbor pracuje pri Dennom centre a ZO Jednoty dôchodcov v Divíne.
Organizačnou vedúcou je Zita Kozová. Prvou vedúcou
a zároveň dirigentkou pri zakladaní zboru Divinčianka bola PaedDr. Mária Fridrichová až do roku 2013. Po nej
Martina Baračková zotrvala vo funkcii približne dva roky,
keďže sa presťahovala do Hlohovca. Viac rokov obidve dirigentky pracovali spoločne.
V súčasnosti zbor dirigenta nemá, ale podľa vedúcej sa
Spevokol pravidelne vystupuje v Div najbližšom období podarí tento problém vyriešiť.
víne na adventných koncertoch, vianočZloženie zboru je nasledovné: Zita Kozová, Anna Sarvašová, Mária Čankyová, ných besiedkach, slávnostných bohoMária Fridrichová, Zuzana Kralinská, Viera Sárová, Anna Jakubove, Emília Jaka- službách v kostole a na pohreboch. Mibová, Mária Majorošová, Mária Mlynárová, Elena Hrnčiarová, Anna Golianová, mo obce sa členovia predstavili na BzovEdita Laššáková, Ružena Jediná, Martin Samaš, Jozef Klimo, Peter Hrnčiar, Peter ských sklárskych dňoch a v Podrečanoch
Maník a Peter Kocúr.
a Haliči v rámci mesiaca úcty k starším.
Repertoár tvoria ľudové piesne, liturgické spevy a pohrebné piesne.
Z úspechov a ocenení sú to predovšetkým ďakovné listy, ktoré zarámované
sú vystavené v priestore Denného centra Divín. Z nich je významný ďakovný list
Mesta Lučenec za účasť na viacerých ročníkoch regionálnych prehliadok speváckych súborov pri denných centrách seniorov.
Členovia zboru sa zúčastnili na výnimočnom kultúrnom podujatí pod názvom
Posolstvo piesní Slovensku a svetu, ktoré sa konalo 20. júla 2013. Vtedy presne
na poludnie (12.00 hod.) zazneli piesne súčasne na vybraných miestach po celom
Slovensku. Členovia zboru Javor spievali aj v programe, ktorého autorom a realiPokračovanie na s. 2
začným garantom bol Viliam Gruska, na hrade Divín.
v
Dennom
centre
Devín.
O zbore sa písalo v obecných novinách Divínčan.
Okrem spevu sa členovia venujú aj
iným
aktivitám, ktoré prispievajú
Zaujímavosť je, že v zbore spievajú tri sestry: Zita Kozová – Anna
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Nácviky mávajú jedenkrát týždenne v Dennom centre Devín.

Okrem spevu sa členovia venujú aj iným aktivitám, ktoré
prispievajú k stmeľovaniu kolektívu. Z charitatívnych podujatí
si v obci získali dobré meno burzy, a to veľkonočná a vianočná.

Gaštanových slávnostiach v Modrom Kameni. Navštívili aj
obec Horná Maríková a s cieľom pomôcť sa zapojili do verejnej zbierky na obnovu dreveného kostolíka Ráztoka, ktorý 12.
augusta 2016 zničil požiar. Príjemné dojmy v nich zanechala
pútnická hora Butkov pri obci Ladce.

Kontakt: Anna Sarvašová, 0907617069,
e-mail: anna.sarvasova@centrum.sk

Vtedy napečú viac druhov všelijakých dobrôt, oblátky,
medovníky a opekance, ktoré pripravujú dva dni až z 50 kg
múky. Výťažok z predaja pečiva a ručných prác venujú na
kostol. Na jeseň organizujú záhradkárske výstavy v priestoroch denného centra − v minulom roku v rámci výstavy vyhlásili súťaž o najlepší ovocný koláč. Osvedčili sa im oddychové
zájazdy − takmer každý mesiac do Kováčovej a v lete do blízkych Rapoviec alebo do termálnych kúpeľov Eger v Maďarsku.
Veľký záujem je aj o poznávacie výlety, naposledy boli na
Gaštanových slávnostiach v Modrom Kameni. Navštívili aj
obec Horná Maríková a s cieľom pomôcť sa zapojili do
verejnej zbierky na obnovu dreveného kostolíka Ráztoka,
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Viliam Stankay: „Lučenec bude mať v mojom srdci navždy špeciálne miesto“

Redaktor – moderátor Mgr.
Viliam Stankay sa narodil 11. 3. 1973
v Lučenci. Po získaní základného vzdelania na V. ZDŠ, Kubínyiho námestie,
v Lučenci (1979 – 87) navštevoval
Strednú zdravotnícku školu v Lučenci
(1987 – 91). Po maturite vyštudoval slovenský jazyk a pedagogiku pre sluchovo
postihnutých na Pedagogickej fakulte
UK v Bratislave (1992 – 97). Od r. 1997
je zamestnaný ako redaktor – moderátor
v Slovenskej televízii (RTVS) v Bratislave. Žije v Bratislave.
Viliam, čo v Tvojom živote
znamená Lučenec?
Lučenec bude mať v mojom
srdci navždy špeciálne miesto. Je to moje rodné mesto, mám tam stále veľa
priateľov a známych. Pravda je, že som
s rodiskom asi nikdy „neprestrihol pupočnú šnúru“ ... Býval som od malička
prakticky v centre mesta, na Majakovského ulici. Do Základnej školy na Kubínyiho – vtedy Gottwaldovom – námestí som to mal „na skok“, no pamätám si, že aj tak som dobiehal tesne pred
ôsmou medzi poslednými. Navštevoval
som aj vtedajšiu Ľudovú školu umenia.
Moja mama Elena Stankayová, tiež učiteľka, chcela mať zo mňa muzikanta –
huslistu. Uf, ešte aj dnes mám zimomriavky z môjho cvičenia. Muzicírovanie
mi veľmi nešlo, aj keď hudbu dodnes
milujem – od klasickej cez džez až po
modernú tanečnú hudbu či tvrdší rock.
Vďaka skvelým pedagógom mám aj na
hudobnú školu len tie najlepšie spomienky. Na husliach som začínal u pani
Kataríny Kusnyírovej, potom sa so

Kataríny Kusnyírovej, potom sa so
mnou roky trápil skvelý chlapík Štefan
Oláh. Teóriu ma učili panie Jolana Kleinová, neskôr Helena Blažejová a potom
pán Attila Hegyi. Zo základnej aj strednej školy s láskou a vďakou spomínam
na celý kolektív vynikajúcich pedagógov, ktorí ma pripravili nielen na vysokú
školu, ale aj do života ... Z Lučenca a z
ľudí, ktorí v ňom žijú, stále aj po rokoch
priam sála láskavosť a priateľstvo, ktoré
si veľmi vážim! Moji rodáci sa vo svete
nestratia, práve naopak. Sú neuveriteľne
šikovní, všestranní a pritom si zachovávajú ľudskú tvár.
Od svojich detských rokov si
veľmi rád recitoval...
Viac ako muzicírovanie mi vychádzalo recitovanie. Myslím si, že sa
mi stalo aj osudným – viď moju prácu.
Hviezdoslavov Kubín sa stal mojou každoročnou métou. Kultivovať môj prejav
sa postupne snažili učiteľky Alicka Luptáková, na druhom stupni Katarína Šebőková a na strednej škole moja triedna
pani profesorka Dagmar Markotánová,
ktorá, žiaľ, už nie je medzi nami. A samozrejme takmer každá akcia v meste či
na škole sa nezaobišla bez recitácie, takže som sa nenudil. Popritom ma vždy
bavil a napĺňal aj šport. Roky som sa venoval cvičeniu karate, ku ktorému ma
priviedol môj vynikajúci kamarát Janko
Gašperík. Tréneri Paľo Strhársky, Karol
Pivka, pán Borguľa, ale aj Attila Garamszeghy ... Vidíš, aj po rokoch si pamätám ich mená a som im vďačný, že
ma nešetrili. :-) Ako Lučenčan som sa
dostal aj na spartakiádu s cvičením pre
starších žiakov. Až na záverečnú prehliadku na pražskom Strahove ma pripravil môj telocvikár Dušan Lukáč. Bola
to posledná spartakiáda vo vtedajšom
Česko-slovensku roku 1985.
Priblížme si teraz nosné momenty vysokoškolských štúdií...
Po vyštudovaní Strednej zdravotníckej školy v Lučenci, na ktorú dodnes nedám dopustiť, lebo je to stále
skvelá škola, som pokračoval v štúdiu
na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Magisterské štúdium som ukončil v
kombinácii slovenský jazyk a pedagogika sluchovo postihnutých. Aj tento
odbor mi výrazne dopomohol k

odbor mi výrazne dopomohol k mojej
súčasnej kariére. Spisovný jazyk, prejav,
neverbálna komunikácia ... Z množstva
profesorov si spomínam aj na našich
rodákov – profesora Jána Findru, ktorý
ma učil štylistiku, a profesora Štefana
Vašeka, ktorý nám prednášal špeciálnu
pedagogiku. Nemôžem však obísť také
kapacity a skvelých ľudí, akými boli a
sú Štefan Csonka, prof. Ondrej Sliacky,
prof. Ján Kačala, Darina Tarcsiová, Eva
Tkáčiková a množstvo ďalších. Od prvého momentu, ako som prišiel do Bratislavy, som tušil, že v nej zrejme zostanem. Ani neviem prečo, jednoducho
som to cítil. A to nielen pre študentský
život, ktorý býva pre väčšinu vysokoškolákov nezabudnuteľný, ale zrejme aj
pre čulý život – na slovenské pomery
poskytuje naše hlavné mesto dosť možností, nielen pracovných, ale aj spoločenských...

Aká bola potom cesta do Slovenskej televízie?
Ku koncu štúdia, po štátniciach
a pred promóciami, ma prehovoril môj
spolužiak, dnes uznávaný novinár a stále
môj kamarát Janko Petrovič, aby som
vyskúšal konkurz do STV. Pravdupovediac, nebral som to veľmi vážne, pretože napriek skromným novinárskym či
spíkerským skúsenostiam som o tejto
práci neuvažoval. Na konkurz som však
po dlhšom váhaní išiel a uspel som.
V STV, teraz RTVS, som dodnes. Snažil
som sa robiť robotu čo najlepšie, v časoch lepších aj ťažších. Pracovných ponúk som mal počas doterajšej kariéry
mnoho,
Pokračovanie na s. 4

no zostal som verný jednej
mnou roky trápil skvelý chlapík mojej súčasnej kariére. Spisovný
značke ... Či som urobil dobre, musia
Štefan Oláh. Teóriu ma učili
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no zostal som verný jednej značke ... Či
som urobil dobre, musia posúdiť diváci.
V STV pôsobíš už 20 rokov. Čo
všetko sa tu podľa Teba rokmi zmenilo?
Televízna práca zostáva v niečom rovnaká a v niečom sa posúva neuveriteľným tempom. Prejav sa rokmi do
veľkej miery dynamizuje. Mnohí ľudia –
diváci si vyžadujú akčnosť a dynamiku,
iní zasa dávajú prednosť pokojnejšiemu
prejavu a zrozumiteľnosti. Je veľmi ťažké uhovieť všetkým predstavám a požiadavkám a ani sa to nedá. V televízii som
začínal „od podlahy“. Najprv ako pomocný redaktor, postupne som prešiel
takmer všetkými spravodajskými reláciami či už ako redaktor, alebo aj moderátor. Som presvedčený, že verejnoprávna RTVS má svoje nezastupiteľné
miesto v našich životoch, aj keď ju
mnohí ľudia zatracujú.
Tvoje najbližšie plány?
Ťažká otázka. Keby som niečo
v tomto smere aspoň naznačil, klamal by
som − to si z úcty k Lučenčanom nedovolím. Neplánujem nič výnimočné. To
však neznamená, že nemám predstavy či
ambície posunúť sa niekam inam. No
nerád o niečom hovorím, kým v tom
neurobím konkrétne kroky, za ktorými
sú aj konkrétne výsledky. Som úplne
obyčajný chalan z Lučenca – teším sa zo
svojich troch detí, snažím sa robiť veci
čo najlepšie a pomáhať druhým, ako sa
len dá. Možno to vyznie ako falošná póza, ale ľudia – aj z Lučenca −, ktorí ma
poznajú, vedia, že taký som vždy bol a
asi aj zostanem ...
PhDr. František Mihály, DiS. art.

Pedagóg, andragóg, vysokoškolský učiteľ prof. PhDr. Milan Cirbes,
DrSc. sa narodil 1. 3. 1928 v obci Rybník, okres Revúca. Ľudovú a meštiansku
školu navštevoval v rodnej obci a v Ratkovej (1934 – 43). Potom študoval na
Učiteľskej akadémii v Banskej Štiavnici
a v Košiciach (1943 −45) a na Učiteľskej akadémii v Lučenci (1945 – 47),
kde aj maturoval. V štúdiu pokračoval
na Filozofickej fakulte UK v Bratislave
(1954 – 59) študijnými odbormi slovenský a ruský jazyk. V r. 1965 − 69 absolvoval vedeckú ašpirantúru vo Výskumnom ústave pedagogickom v Bratislave
a získal hodnosť CSc. a roku 1979
vedeckú hodnosť DrSc.
Ako učiteľ začínal na ľudových
školách
v Dražiciach
a Rybníku

Vysokoškolské štúdium absolvoval na
Lekárskej fakulte Karlovej univerzity
v Prahe (1936 – 39) a LF Univerzity Pétera Pázmánya v Budapešti (1939 – 43).
Ako lekár–internista pôsobil v Nemocnici na ulici Uzsoki v XIV. okrese Budapešti (1943 – 45). Potom vykonával
prax obvodného lekára vo Veľkej nad
Ipľom (1945 – 53) a od roku 1953 pôsobil ako zakladajúci lekár a primár Hematologicko-transfuziologického oddelenia (HTO) OÚNZ v Lučenci. Od r.
1983 žil na dôchodku v Lučenci. Zomrel
15. 2. 2005 v Lučenci, kde je i pochovaný.

školách v Dražiciach a Rybníku (1947 –
50). Potom nasledovali školy v Poproči
a Gelnici, kde už vykonával aj funkciu
riaditeľa školy a v r. 1956 − 59 pozíciu
školského inšpektora v Gelnici a Košiciach. V r. 1960 − 64 bol riaditeľom
Strednej všeobecnovzdelávacej školy na
Šrobárovej ulici v Košiciach a v r. 1964
− 70 vedúcim kabinetu na Krajskom pedagogickom ústave v Košiciach. Od roku 1970 pôsobil ako vysokoškolský učiteľ, vedúci Katedry pedagogiky a prodekan na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ
v Košiciach. Roku 1982 sa stal univerzitným profesorom. Od r. 1991 žil na dôchodku v Košiciach. Zomrel 15. 9. 2005
v Košiciach, pochovaný je v urnovom
háji košického krematória.
Vo vedeckovýskumnej činnosti
sa zaoberal aktuálnymi otázkami pedagogiky, andragogiky, didaktiky a teóriou
riadenia školstva. Napísal publikácie:
K otázkam kvalifikácie a kádrovej štruktúry riaditeľov a zástupcov riaditeľov
škôl (1967), Základy vedeckého riadenia
školstva (1979), Didaktika dospelých
(1989) a i. Bol spoluautorom a členom
Hlavnej redakcie Pedagogickej encyklopédie Slovenska 1. − 2. (1984, 1985).
Počas svojich študentských rokov v Lučenci bol členom Divadelného ochotníckeho súboru Timrava.

Lekár–internista, hematológ, transfuziológ – primár MUDr. Karol Mitacz, st. sa narodil 15. 3. 1918 vo Veľkých Zlievciach, okres Veľký Krtíš, kde
navštevoval ľudovú školu (1924 – 28) a
potom v r. 1928-36 Reformné reálne
gymnázium v Lučenci, kde maturoval
v triede Zoltána Szénffyho.

(1947 – 50). Potom nasledovali Vysokoškolské štúdium absolvoval
školy v Poproči a Gelnici, kde už na Lekárskej fakulte Karlovej

Lučenská transfúzna stanica
bola zriadená roku 1953 na základe odporúčania vtedajšieho primára chirurgie
MUDr. Jána Daniša. MUDr. Karol Mitacz, st. prejavil o túto prácu okamžitý
záujem, preto bol vyslaný na polročné
školenie do Bratislavy. Lučenec bol medzi prvými mestami na Slovensku (po
Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach), kde sa transfúzna stanica zriadila. Postupne sa ustálil aj počet laborantiek. V začiatkoch pracoval s tzv. Rhsystémom a stal sa spoluautorom publikácie Hematológia (1957), ktorej hlavným vedeckým redaktorom bol prof.
MUDr. Mikuláš Hrubiško, DrSc. V tom
čase sa do Lučenca chodili učiť aj lekári
z okolitých nemocníc.
Od začiatku svojej hematologickej praxe na HTO uskutočňoval odbery krvi od darcov. Bola na to vyčlenená zvláštna miestnosť, kde sa mohlo
vstupovať len absolútne v sterile. Vykonávali sa tu rôzne krvné testy – zisťovanie otcovstva, určovanie krvných skupín, krvné choroby, najmä nádory, poruchy zrážania krvi... Všetky laboratórne
testy sa vykonávali mikroskopicky. Po
jeho odchode na dôchodok sa primárkou
HTO stala MUDr. Ivetta Danišová Rakická. V súčasnosti je primárkou HTO
MUDr. Mária Mičková. Jeho syn
MUDr. Karol Mitacz, ml., PhD. pôsobí
ako lekár – rádiológ v Lučenci.
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z Paríža, Drotár a i. Významné režijné
práce v Tatra-revue: Pozor sklo!, Servus, Peter!, V siedmom nebi, Na štátne
trovy, Keď jubilant neplače, Salto mortale a i.
František Rell absolvoval viacero zahraničných študijných ciest
a navštívil divadlá v Berlíne, Budapešti,
Viedni, Mníchove, Moskve, Paríži a v
Ríme. Skúsenosťami z týchto divadiel
sa snažil priniesť do Bratislavy atmosféru európskych veľkomiest. Zomrel 9.
11. 2009 v Bratislave, kde je pochovaný
na Martinskom cintoríne. Roku 2003
mu pri príležitosti 90. narodenín bola
udelená Cena ministra kultúry SR.

Stredoškolský učiteľ, dramaturg, organizátor divadelného života na
Slovensku, prekladateľ a režisér František Rell, pseudonym Fero Novohradčan, sa narodil 11. 3. 1913 v Uhorskom, okres Poltár. Základné vzdelanie
získal v rodisku, meštiansku školu navštevoval v Lučenci a v r. 1932 − 36
absolvoval Obchodnú akadémiu v Banskej Bystrici. Vysokoškolské vzdelanie
získal na Vysokej škole obchodnej
v Prahe (1936 – 39).
Ako stredoškolský učiteľ pôsobil na Obchodnej akadémii v Dobšinej
a Prešove (1939 – 43). V ďalšom období
bol väznený v koncentračnom tábore
Altenburg (Nemecko). Po skončení druhej svetovej vojny bol dramaturgom,
režisérom a riaditeľom Slovenského divadla v Prešove (1945 – 54), umeleckým šéfom činohry DJGT vo Zvolene
(1954 – 55), režisérom a umeleckým
šéfom Novej Scény v Bratislave (1955 –
59), dramaturgom, režisérom a umeleckým šéfom spevohry DJGT v Banskej
Bystrici (1959 – 63) a režisérom a riaditeľom Tatra-revue v Bratislave (1963 –
70). Od r. 1970 žil na dôchodku v Bratislave.
Význam Františka Rella spočíva najmä v jeho vynikajúcej organizátorskej činnosti. Je zakladateľom divadiel v Prešove a Banskej Bystrici. Vo
svojej umeleckej práci sa snažil vytvárať divadlo prístupné čo najširšiemu
okruhu ľudí. Blízka mu bola činohra,
opereta i kabaret. Je autorom hier: Búrka v zátiší, Šarišské čudo, Hrob neznámeho vojaka. Z ruštiny, nemčiny a maďarčiny preložil do slovenčiny viaceré
libretá operiet: Svadba v Malinovke,
Voľný vietor, Rojkovia, Giuditta, Hosť

Historik, vedeckovýskumný pracovník PhDr. Károly Vigh, DrSc. sa
narodil 28. 6. 1918 v Lučenci, kde navštevoval gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským (1928 – 36), maturoval v triede Zoltána Szénffyho. Históriu a maďarský jazyk študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave
(1936 − 38) a v štúdiu potom pokračoval na FF Univerzity Pétera Pázmánya v Budapešti (1939 – 41). Pôsobil
ako slovenský referent v Ústave historických vied Pála Telekiho v Budapešti
(1942 – 49), ako archivár v Archíve Peštianskej župy v Budapešti (1950 – 57),
vedecký pracovník v Parlamentnej knižnici v Budapešti (1958 – 63) a vedúci
vedecký pracovník v oddelení najnovších dejín Maďarského národného múzea v Budapešti (1963 – 83). Od r. 1983
žil na dôchodku v Budapešti. Zomrel 3.
11. 2013 v Budapešti, kde je pochovaný
z Paríža, Drotár a i. Významné na cintoríne Farkasrét (Vlčia lúka).
Vo vedeckovýskumnej práci sa
režijné práce v Tatra-revue: Pozor
zaoberal prevažne otázkami maďarskej

na cintoríne Farkasrét (Vlčia lúka).
Vo vedeckovýskumnej práci sa
zaoberal prevažne otázkami maďarskej
národnostnej menšiny na Slovensku
a slovensko-maďarskými vzťahmi. Počas pôsobenia v Maďarskom národnom
múzeu hlavnú pozornosť zasvätil opozičným politickým názorom politika Endre Bajcsy-Zsilinszkyho. Jeho životopis
vyšiel roku 1992 v Szépirodalmi Kiadó
(Vydavateľstvo krásnej literatúry) v Budapešti. Okrem toho vydal vo vydavateľstve Akadémiai knihu o vytváraní
zahraničnopolitických názorov Endre
Bajcsy-Zsilinszkyho – Bajcsy-Zsilinszky
Endre külpolitikai nézeteinek alakulása
(1979). Za tieto práce získal najprv hodnosť kandidáta vied, neskôr doktora
vied.
O slovensko-maďarských vzťahoch napísal v spolupráci so slovenským historikom Ladislavom Takáčom
prácu Traumy a mýty, ktorá vyšla na
Slovensku vo vydavateľstve Méry Ratio
(2006). Príhovor v knihe napísal Lajos
Izsák, profesor histórie z Budapešti.
O problematike slovensko-maďarských
vzťahov napísal aj knihy – A szlovákiai
magyarság sorsa (1993), A szlovákiai
magyarság kálváriája 1945 − 1948
(1998), v ktorých sa zaoberá kalváriou
Maďarov v súvislosti s Benešovými
dekrétmi.
PhDr. František Mihály, DiS. art.

Ján Bohdan Hroboň
Narodil sa 6. marca 1938 v Martine. Jeden z najvýznamnejších evanjelických farárov na Slovensku. „V našej
rodine sú moji synovia šiestou evanjelickou farárskou generáciou z otca na
syna. Prapraotec vystúpil prvýkrát na
kazateľnicu pred vyše 200 rokmi. Posledný Hroboň, dúfam, z nej zostúpi na
konci sveta. Po praslici siahajú farári v
našej rodine až kdesi k začiatkom protireformácie. Nechýbali v Štúrovej
družine, ani v povstaní a teraz sa celkom tešia do Európskej únie,“ povedal
Ján Bohdan Hroboň v júni 2003 v rozhovore pre časopis Evanjelický posol
spod Tatier. Rozhovor je súčasťou
knihy Kazateľ Ján Bohdan Hroboň,
ktorú vydal evanjelický cirkevný zbor
v Martine.
Roku 1960 bol vysvätený za
farára, pôsobil ako kaplán v Nových
Zámkoch, Košiciach, roku 1964 sa
stáva farárom v Jelšavskej Teplici, po
dvoch rokoch v Ratkovskom Bystrom,
Pokračovanie na s. 6
roku 1972 na celé desaťročie v Lazoch

pod

Makytou,

potom

v
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roku 1972 na celé desaťročie v Lazoch pod Makytou,
potom v Hanušovciach nad Topľou a napokon v Martine
(1993 – 2001).
Ján Bohdan Hroboň mal prirodzenú autoritu, vynikal ako obľúbený kazateľ, na svojich pôsobiskách veľkú pozornosť venoval mládeži a bol odporcom a kritikom
socialistického režimu. Po roku 1993 sa zaslúžil o duchovnú obnovu martinského cirkevného zboru, podieľal
sa na založení Biblickej školy a Evanjelickej základnej
školy v Martine. Zaslúžil sa o založenie časopisu Martinský evanjelik.

Hrnčiarska Ves 1 – 2, www.hrnčiarska ves

Aj napriek začiatku fašiangového obdobia už od Troch
kráľov väčšina podujatí sa konala hlavne posledný víkend
pred Popolcovou stredou. Zvedavci tak nemohli stihnúť všetky, čo sa ukázalo aj na nižšej návštevnosti. V sobotu 10.
februára 2018 to bola mestská zabíjačka na námestí pred Lučenec 1 – 3, facebook/Mesto Lučenec
kultúrnym domom v Poltári, nechýbal ani fašiangový sprievod
a jarmok. V neďalekej Hrnčiarskej Vsi už od rána rozvoniavali
dobroty na obecnej zabíjačke. V nedeľu 11. februára to boli
fašiangy na Mestskej tržnici v Lučenci s bohatým programom a obľúbenou súťažou nazvanou Klobásová ofenzíva vo
výrobe tejto zabíjačkovej pochúťky.

Poltár 1-2, Foto: Ing. M. Cifranič

Fašiangový sprievod a páračky v Kokave nad Rimavicou
Dňa 10. februára typickú atmosféru slovenského
zvykoslovia vniesli do kokavských ulíc fašiangové masky v
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Fašiangový sprievod a páračky v Kokave nad Rimavicou
Dňa 10. februára typickú atmosféru slovenského zvykoslovia vniesli do kokavských ulíc fašiangové masky v podaní
členov folklórneho súboru Kokavan. Navštívili Klub dôchodcov, kde vládla typická rodinná atmosféra počas páračiek,
ktoré sa v minulosti konali takmer v každom dome.
Janka Krotáková, vedúca MKS Kokava nad Rimavicou

Divínske zabíjačkové hodovanie
Fašiangy sa končia pochovaním basy, kedy hudobné nástroje stíchnu, no v sobotu 10. februára 2018 sa v Divíne ešte
veselo zabávalo. Obec Divín a Osvetové stredisko správy kultúrnych pamiatok zorganizovali zabíjačkové hodovanie s kultúrnym programom. Vystúpil detský folklórny krúžok pod vedením Mariana Kováčika v sprievode harmoniky Jarka Kopora
a Jožka Fízeľa. O dobrú zábavu sa postarala aj hudobno-spevácka skupina Haličan.
Zabíjačkové dobroty, ktoré prítomní mohli ochutnať,
pripravili mäsiari Gustík Žilka, Lacko Vician a Julko Martinský.
Šikovné žienky zasa napiekli pampúšky. Poďakovanie patrí aj
sponzorovi PENAM Lučenec, žiakom a študentom, ktorí pomáhali pri obsluhe a ďalším, ktorí sa podieľali na tejto
vydarenej akcii. Dúfame, že všetci prežili pekné sobotné
popoludnie a o rok v takom hojnom počte sa opäť uvidíme.
Marianna Urbancová Dováľová

„Fašiangy sa krátia, už sa nenavrátia“
Pod týmto názvom sa 10. februára konal fašiangový sprievod s programom v Hrnčiarskych Zalužanoch (HZ), ktorý pripravil miestny FS Hrnčiarka. Pripomenuli sme si zvyky a tradície, ktoré sa počas obdobia fašiangov konávali na dedinách.
Súčasťou programu boli fašiangové masky, piesne a vinše. Po
programe sa všetci občerstvili fašiangovou kapustnicou, držkovým perkeltom, punčom a šiškami. Tieto dobroty pripravili
členovia FS Hrnčiarka spolu s výborom Miestnej organizácie
Červeného kríža v HZ. Počas hodovania si so súborom zaspievali a zatancovali aj diváci nielen zo Zalužian, ale aj z okolitých
obcí, ktorí nás prišli svojou prítomnosťou podporiť a spolu s
nami zavŕšiť obdobie fašiangov. Členovia FS Hrnčiarka ďakujú
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave
fašiangov, osobitne Obecnému úradu v Hrnčiarskych Zalužanoch, ktorý poskytol finančnú podporu.
Mgr. Elena Sélešová, vedúca FS Hrnčiarka
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Februárovým podujatím Mestskej
knižnice vo Fiľakove bolo stretnutie so
spisovateľkou Ivetou Zaťovičovou. Fiľakovská rodáčka študovala na Vysokej
škole ekonomickej, Fakulte ekonomiky
služieb a cestovného ruchu v Banskej
Bystrici. Dlhé roky pracovala v cestovnom ruchu a bankovníctve. V osemdesiatych rokoch časopisecky publikovala
pod svojím rodným menom Víťazová.
V súčasnosti sa venuje prekladateľskej
činnosti v lučenskej súkromnej agentúre. Knižne debutovala knihou krátkych
próz Tiene babieho leta (2016).
Nasledovali publikácie:
Kľukatenie (2017) a Malinové roky
(2017), v ktorých upútala najmä sviežim
literárnym jazykom, štylistickou obratnosťou a kreativitou. Beseda sa uskutočnila 15. 2. 2018 v mestskej knižnici.

V dňoch 19. až 23. 2. 2018 Novohradské osvetové stredisko, dielňa ľudových remesiel a súčasných techník DIELNIČKA, organizovalo 3. ročník Výtvarných tvorivých dielní počas jarných
prázdnin. Týždeň nám ubehol tak rýchlo, že sme si to spolu s deťmi ani neuvedomili. Počas týždňa sme sa spolu
s mladými kreatívcami venovali prevažne práci s hlinou. Výnimkou bola utorňajšia návšteva Laury, ktorá perfektne
učila deti techniku mramorovania a za
jej úžasnú pedagogicko-umeleckú činnosť jej srdečne ďakujeme.

Vo štvrtok sme vyrábali postavičky zo
sklenených fľaštičiek, ktoré naozaj vyzerali ako živé. Pozornosť sme venovali aj
fotografii a jej úprave. Sklenené fľaštičky sme poslali do vesmíru. Kreatívcom
sa myšlienka premiestnenia objektov
tak zapáčila, že samy sa chceli ocitnúť
v úplne inom prostredí a začali vymýšľať
miesta nie od výmyslu sveta, ale od výmyslu vesmíru.

Celé to mohlo byť iné, ak by
Evka Srníková neochorela, a tak som

Celé to mohlo byť iné, ak by Evka
Srníková neochorela, a tak som ju musel
nahradiť. Pre mňa to boli krásne strávené chvíle. Ďakujem skvelej kreatívnej
mládeži – Adamovi, Aničke, Barborke,
Dominike, Erikovi, Lare, Radkovi, Simonke a Terezke, ktorí boli úžasní, preto
sa teším na ďalšie spoločné akcie.

Keramické postavičky z hliny ako zajačiky, mačička alebo anjeliky si po vypálení deti ešte budú môcť prísť vymaľovať glazúrou. Deti zrejme privítali maskulinizovanú zmenu (je to pozitívne,
Galéria Mestského vlastivedného
pretože si odvykajú od bežného stereomúzea opäť poskytla priestor pre výstatypu).
vu fiľakovského umelca. Dňa 23. 2. 2018
o 17:00 hodine otvorilo Hradné múzeum vo Fiľakove individuálnu výstavu Jozefa Jacsmenyíka, ktorý je známy aj
v širšom okolí, pod názvom Potulky so
štetcom. Tento výtvarník nie po prvýkrát predstavuje svoje dynamické a farebne bohaté diela v rodnom Fiľakove.
Olejomaľby, akvarely a monochrómne
Ďakujeme im a tešíme sa na naj- akvarely, prezentované na výstave,
predstavujú výber jeho tvorby od 90.
bližšie spoločné akcie.
rokov 20. storočia až po súčasnosť.
Odzrkadľujú lásku k rodnému mestu,
plynutie času, súboj elementov, spomienky z detstva a cestovateľské zážitky.
Autorove diela zachytávajú najmä maľby mestských zákutí, krajinomaľby s
panorámou okolitej krajiny a portréty.
Na obrazoch fiľakovských ulíc a mestských častí sa zavše objavujú aj figurálne
Milan Alberti prvky, vďaka ktorým sa stávajú ešte viac
realistickými, a divák sa mihnutím oka
stáva súčasťou pozorovanej scenérie.
Výstava, ktorej kurátorkou je Kinga
Szabóová, bude sprístupnená do 12. 5.
2018.
Všetci milovníci výtvarného umenia sú srdečne vítaní.
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srdcu ho priviňte tak, ako svoj vlastný drahý národný poklad.
To sú slová P. Dobšinského a A. H. Škultétyho v úvode prvého
zväzku Prostonárodných slovenských povestí.
„Ľud náš si je sám sebe rozprávkou“ t. j. prechováva v
„Neprajníci Slovenska odopierali nám odjakživa všetku bupovestiach báječné ponímanie božstva, sveta a prírody; dúcnosť na tom základe, že ľud a národ náš neschopný je vznelíči mravy, zvyky a povery svojho vlastného života.
šenejších pocitov krásy, pomyslov a poňatia pravdy...“
Zdroj: http://zlatyfond.sme.sk
Pripomenúť sa žiada slovenského rozprávkara Pavla Dobšinského, ktorý sa narodil 16. marca 1828 v Slavošovciach. Uvedený rok by sa patrilo nazvať aj „Rokom Dobšinského“ alebo „Rokom Slovenskej ľudovej
V marci roku 1848 sa po prvých impulzoch revolúcie ponáhrozprávky“ a nepropagovať len cudzích spisovateľov – ľal na Slovensko, do hontianskych dolín a aktívne veršami i so
rozprávkarov. Veď tých našich rozprávkových bytostí
zbraňou v ruke spolu s príbelským učiteľom Jánom Rotaridea tém je toľko, že školy sa môžu každý mesiac temasom burcoval poddaný ľud do povstania proti feudálom.
ticky venovať nie jednej, ale viacerým postavám. Spolu
s Augustom H. Škultétym zostavili a vydali súbor 64
rozprávok v šiestich zošitoch pod názvom Slovenské
povesti (1858 – 61). Krátko pred smrťou vydal 90 rozprávok v ôsmich zošitoch pod názvom Prostonárodné
slovenské povesti (1880 – 1883).

Vyzývali sedliakov spáliť urbárske tabely a v obciach Horné
Plachtince, Dolné Plachtince a Stredné Plachtince a Príbelce vyvolali ľudové povstanie, ktoré bolo potlačené 30. marca 1848.
Od 25. marca až do 30. marca, keď ho chytili, žil Kráľ spolu s
povstalcami najaktívnejším životom. Po chytení, týraní a mučení
ho spolu s Rotaridesom odviedli do väznice v Šahách. Protesty a
žiadosti o prepustenie Kráľa z väzenia slovenskej a slovanskej verejnosti v Žiadostiach slovenského národa z 10. mája 1848, „slovenskí básňik a spisuvateľ J. Kráľ… do tažkjeho väzeňja zatvorení,
že ľud slovenskí ku hájeňu slobuod povzbudzuvau… žjadame…“,
a v požiadavkách skupiny Požegskej, mesta Križevici, Koprivnica,
Bakra, župy Záhrebskej a Varadžínskej či predtým Hurbanove žiadosti v stolici Nitrianskej ostali nevypočuté a Janko Kráľ ostal
väznený v Šahách a neskôr v Pešti až do januára 1849. Po 10
mesiacoch ho prepustili z väznenia po údajnom zásahu bána Josipa Jelačiča alebo dokonca Alfreda Windischgrätza.
Od 16. marca 1849 pobudol znova v Liptovskom Mikuláši,
kde dočasne velil v liptovskomikulášskom stoličnom dome dobrovoľníkom a národnej garde. Cisársky komisár Vietoris ho koncom marca opäť uväznil. Po vyslobodení koncom marca odišiel
do Viedne cez Moravu. O tejto jeho ceste vyšla správa aj v novinách. Vo Viedni chcel vodcov slovenského revolučného hnutia
ovplyvniť skôr k sociálnym ako nacionálnym výbojom. Rokovania
vo Viedni nedopadli úspešne a Kráľ sa utiahol do moravského
Hulína k predrevolučnému priateľovi Bedřichovi Rozehnalovi,
kde strávil asi päť mesiacov intenzívnou literárnou prácou.
V septembri roku 1849 sa znova zúčastnil revolučných bojov
v Krupine ako kapitán slovenských dobrovoľníkov. 21. novembra 1849 túto službu skončil a odišiel do Pešti, kde si podal žiadosť do štátnej služby a začiatkom decembra 1849 pracuje ako
stoličný pisár v Balážskych Ďarmotách.

Už ako študent sa zaoberal problematikou ľudovej
slovesnosti. Časopisecky publikoval folkloristické štúdie a zhrnul ich do knihy Úvahy o slovenských povestiach (1872). Sústavne zbieral a zapisoval piesne, príslovia, porekadlá, hádanky, hry, obyčaje a povery. Pred
publikovaním ich zbavil pôvodnej erotickosti a šťavnatého humoru, vďaka čomu sa ľudové diela (pôvodne
určené dospelým) stali obľúbenými medzi detskými
čitateľmi.
Rozprávky mu nechceli vydať, vraj sa nebudú predávať, preto u Dobšinského sa začali prejavovať myšlienky zanevrenia: „Ja som však pre svoj národ len
škrabák, akýsi písmak… ktorý pripomína vyčíta ľuďom
ich zakrpčenosť, trpáctvo, zápecníctvo a zadubenosť‘.
‚Ale ja som to písal pre národ! A čo je národ? V žiadnom
prípade nie desať inteligentov! Nemci, Česi a Maďari, tí
vždy viacej čítali… Len Slovák sa do pŕs bije: Čítať bludy?
Radšej pijem! Tomu je vzácnejší liter trúnku ako literatúra. Trpáci sme!“
Obyčaje, povery a čary predovšetkým z gemerskomalohontskej oblasti uverejnil ako rozsiahly folklórny
materiál tzv. výročitého ľudového zvykoslovného cyklu.
Z tejto jedinej príčiny, hľadiac na česť národnú, pripravili sme slovenské povesti z nadrečených zbierok do
tlače a podávame vám, DRAHÍ RODÁCI, tuto jeden veniec
z nich. Tej sme nádeje, že ho vďačne prijmete ako dar nie
od nás, ale ako pamiatky z dávnovekej minulosti, od tých,
ktorí pred tisíc rokmi po brehoch Hrona, Váhu, Nitry a
Rimavy chodili a krásne kvety tohto venca vypestovali.
Pokračovanie na s. 10
Nie čo je naše, ale čo je vaše, to si vezmite, Slováci! To
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„zmaďarizovaní“.
V LučenTo sú slová P. Dobšinského a A. H. Škultétyho v úvode
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Od roku 1850 vykonával prechodne
funkciu námestníka hlavného slúžneho a
sudcu v Modrom Kameni – s čím zrejme
(blog Naša Kokava):
súvisí oznam v slovenských novinách o
jeho „zmaďarizovaní“.
V Lučenci vyšetroval odbojníkov a zbehov, ale neskôr pôsobil ako podriadený
Sklári, ktorí žili v Kokave nad Rimavicou na rozhraní 19. a 20. storočia, tvorili
stoličný úradník v Balážskych Ďar- s ohľadom na technologické postupy výroby skla pomerne uzatvorenú komunitu.
motách, kde pracoval až do roku 1854.
Skláreň pracovala v rokoch 1892 – 1925, ale mnohí zostali žiť v Kokave a pracovali
Zdroj:Čítajte viac: v okolitých sklárňach v Utekáči a Zlatne. Jedným z dôležitých faktorov pre ich prácu
http://zlatyfond.sme.sk/dielo
bol dostatok denného svetla, najmä v obdobiach, keď sa začala okrem tabuľového
skla aj výroba drobnejších sklenených predmetov, prípadne sa začalo zavádzať ďalJarná pieseň
šie zušľachťovanie skla brúsením a maľovaním. Bolo nepredstaviteľné, aby sa táto
výroba realizovala pri osvetlení napríklad kahancami, alebo neskôr petrolejovými
Zakukala kukulienka jarnú, čerstvú nôtu,
lampami. Denného svetla bolo v zimných mesiacoch málo, dalo sa robiť 5 – 6 hodín
vyvolala zas celý svet ospalý k životu.
denne.
Preto jarné obdobie bolo veľmi očakávané. Sklári zaviedli úplne špecifickú oslaSlobody hlas mocný budí zase všetky zeme:
vu.
K oslave ich neviedla len radosť z dlhšieho dňa, ale aj skutočnosť, že sklári veľmi
a my chlapci podtatranskí či sedieť budeme?
radi oslavovali a nenechali si k bujarej slávnosti ujsť ani jednu príležitosť. A tak na
Tajná sila všetky hate a prekážky borí:
sviatok Jozefa sa konala oslava Pochovávanie svetla, alebo kahancov, ktoré v zima nás slabých majú vysmiať naše zrutné hory?
nom období svetlo dodávali. Sklári sa v tento deň vyobliekali do čiernych oblekov a
zhromaždili sa v sklárskej hute, z tejto pokračovali v sprievode na čele s ich predstaveným. Ten niesol na dlhej žrdi zavesené kahance a najrôznejšie lampy podobne
Hýbajú sa Podtatranci, spríbuznené rody,
každý člen sprievodu. „Pohrebný sprievod“ prešiel najskôr po sklárskej osade a ponad Slovanstvom prebudeným svitá deň slobody.
tom si to zamieril na cintorín. Nechýbali smútočné piesne a oplakávanie pochováNiet krajšieho v svete mena ak’ sloboda svätá,
vaných lampášov a kahancov. Keď prišli na cintorín, kahance zakopali a niekoľko
všemohúce toto meno nikto nezahatá!
ich nechali svietiť.
Pohynuli naši bratia za to meno skazou —
A potom prišla najdôležitejšia časť oslavy – kar –, ktorý sa konal v miestnej
krčme. Pilo sa možno dlhšie, ako blikali kahance na miestnom cintoríne. Na kare sa
ale z mohýl ich vychodia zástupy víťazov.
už spievali veselšie piesne a oslava sa nezaobišla bez piva a vína. Na druhý deň sa
sklári vracali v pokore na cintorín, aby si domov odniesli lampáše a kahance tak,
Hej, sloboda, krásne meno — svetu na závade!
aby ich opäť použili, keď sa dni začnú skracovať.

 Sklárska oslava svetla

Bračekovci naši drahí, vrahovia sú všade:
jeden prosto, druhý zboka, tretí v stranu inú
chcejú zničiť našu drahú slovenskú rodinu.

Zdvihol sa kúr od Dunaja, zdola oblak tmavý,
smutné chýry prichádzajú o víťazoch Slávy:
dolné púšťe donášajú žalostnú ozvenu —
Bože milý, či si na nás celkom zapomenul?
Jeden klame, druhý vraždí — samí pekelníci,
a tretí sa z nás vysmieva, že sme ničomníci.

Ej, zakukaj, kukulienka, jarnú, rezkú nôtu,
vyvolaj len všetky sily slovanské k životu!
A vy, bratia naši rodní, roztratení v svete,
zlorečené vaše meno, keď sa nehýbete!
Podajte si bratské ruky k veľkému životu —
kukučka nám bude kukať novú, rezkú nôtu!

 Žabacie stehienka len pre bohatých
Ani sa veriť nechce, že ešte pred päťdesiatimi až šesťdesiatimi rokmi bola v Kokave zaužívaná tradícia chytania žiab. Žaby sa chytali na začiatku jari, hneď po roztopení snehu. Na mokrých lúkach zostali malé jazierka a v nich sa zdržiavali žaby.
Dnes si myslím, že to boli skokany, v tom čase sme ich nejako nerozlišovali. Podstatné bolo, že sa chytali v presných termínoch, lebo keď začali kŕkať, teda začínalo
sa ich párenie, už sa nechytali. Celá technológia chytania spočívala v prehrabávaní
jarnej močariny železnými hrabličkami, na ktoré sa žaby zachytili. Potom žabu odrali a oddelili stehienka, lebo len tie sa dali predať. Najviac platili v kokavskom kaštieli, ale nebolo to zlé ani u veliteľa žandárskej stanice, alebo v lekárskej rodine.
Mne sa podarilo ochutnať túto špecialitu až o nejakých štyridsať rokov neskôr
v jednej budapeštianskej reštaurácii, kde to nebolo zlé, ale poriadne drahé.
Rieka Rimavica nebola v tých časoch taká zregulovaná, ako je tomu dnes a
mohutné jelše a vŕby, ktoré rástli na jej brehoch, vytvárali v mnohých úsekoch
akoby džungľu preletenú chodníkmi, ale hlavne vynikajúce koreňové systémy vo
vode, ktoré sa stali výbornými zákutiami pre život rakov a rýb. Z rýb to boli najmä
pstruhy a belice. O raky a ryby nikdy nebola na Rimavici núdza. Chytali sme ich do
rúk, nikoho ani len nenapadlo trápiť sa s háčikom. Zaujímavé to bolo s rakmi. Tie sa
tradične chytali v dierach pod koreňmi. Raz prišiel špecialista starý pán „dedo Jirsa“
a ten nám poradil: „pripečte, zosmrdnutú rybu pustite ju na špagáte do vody a uvidíte“. Raky naozaj vyliezali z dier a len sa tak hrnuli za úlovkom. Potom sa vošlo do
vody a raky sa vyhadzovali na breh. Hneď priamo na mieste sme ich pekne do červena aj upiekli. Jedli sme len klepetá a chvosty, ale „dedo Jirsa“ vedel jesť celé.
Chytené ryby sa opekali na ražňoch vystrúhaných z lieskových prútov, obyčajne posypaných len rascou. Neskôr sa raky z Rimavice stratili, hovorilo sa, že to spôsobili
náhodné úniky fenolových vôd a chemikálií zo sklárne v Utekáči.
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 Na pohrebe T. G. Masaryka v
Prahe sa z Kokavy zúčastnil
starosta obce
V septembri 1937 umrel prvý česko-slovenský prezident
Tomáš Garrigue Masaryk. Jeho smrť bola v tom čase strata
pre mladú Česko-slovenskú republiku, ktorá nemala ani 20 rokov. Starostom obce Kokava nad Rimavicou bol v tom období
Richard Kafka, môj starý otec. Ja som mal pol roka a samozrejme si na nič nemôžem pamätať. Oveľa neskôr som medzi
najrôznejšími fotografiami našiel pohľadnicu Č. T. K. s „Katafalkom prezidenta Osvoboditeľa na Hrade Pražském“. Po
otázkach sa nakoniec ukázalo, že Richard Kafka bol na pohrebe T. G. Masaryka v Prahe ako reprezentant našej stredoslovenskej obce Kokavy nad Rimavicou. V časoch mojej mladosti nebolo jednoduché o tejto účasti a osobe T. G. Masaryka vôbec hovoriť, a tak vo väčšine rozhovorov sa radšej
mlčalo. Neviem si napríklad dosť dobre predstaviť tú cestu do
ďalekej Prahy, ale určite sa konala vlakom. Skutočnosťou však
je, že pohreb v Prahe zanechal trvalé následky v pohľade môjho starého otca na T. G. Masaryka. Zrejme dojem z tejto
osobnosti veľmi ovplyvnil jeho život, lebo od tých čias si napríklad pospevoval len piesne T. G. M. „černé oči proč pláčete, ej
synku synku doma li si a samozrejme teče voda cez velecký
majír“ a považoval Masaryka za svoj vzor. Hádam najzaujímavejší bol jeho sen, v ktorom T. G. M. prišiel za ním, dal mu ruku na plece a povedal mu „... nič sa neboj synu, moja práca
nemôže byť zničená“. Túto snovú príhodu opakoval dosť
často, lebo ju vnímal reálne.
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ujal Jánošík, ale čoraz častejšie si uvedomoval nebezpečnestvo stáť na čele nejednotnej skupiny. Sám chodil za Uhorčíkom do Klenovca a zdržiaval sa buď u neho alebo v neďalekej Kokave.
Malohont patril k územiam, v ktorých povstalci kládli najdlhšie odpor cisárskej armáde, napr. kaštieľ v Hrachove, majetok povstaleckého prívrženca a kancelára Žigmunda Jánokiho, padol do rúk cisárskych vojsk až koncom roka 1710. Časté boli razie stoličných drábov, ktorých horlivosť ovplyvňovala
vidina odmeny: 50 zlatých za živého a 20 zlatých za mŕtveho
zbojníka. Takto 26. 10. 1712 chytili a uväznili v hrachovskom
kaštieli aj Uhorčíka a Jánošíka. Zásluhou spomenutého podžupana Lániho sa onedlho dostali na slobodu a darovali mu
päť líščích kožušín a sedem oštiepkov. V Malohonte si Jánošík
získal dobrú povesť, bol vraj štedrý a veľkorysý, čo dokazuje
Uhorčíkova výpoveď: „Jánošík v Klenovci Ondrišovi nechal 8
zlatých, Gregorovi Vargovi požičal 10 zlatých a jeho bratovi
Martinovi poskytol 8 zlatých“. Sám Jánošík uviedol, že „v
Klenovci u Dubríka, u ktorého bol pri ovciach, má pohľadávku
7 zlatých, v Kokave Martinovi Mackovému poskytol šesť mariášov“. Mariáše boli dvojtoliare – strieborné mince s obrazom Márie Terézie.
Až koncom zimy na prelome rokov 1712 – 1713 Jánošíka
v Malohonte vypátrali. Niekoľko desiatok drábov liptovskej
sedrie pod vedením zemana Andreánskeho prišlo do Klenovca a obkľúčilo dom Martina Mravca, ktorého identitu vtedy ešte nepoznali. Obidvoch ich odviedli do kaštieľa v Palúdzke pri Liptovskom Mikuláši, kde boli väznení až do procesu,
ale to už nie je náš región.
Preto iba stručne. Súdu nad Jánošíkom predsedal podžupan Liptovskej stolice Ladislav Okoličáni a prebiehal 16.
a 17. marca 1713 v župnom dome na námestí Liptovského
Mikuláša, dnes je sídlo Múzea Janka Kráľa. Jánošíka najskôr
mučili a v podvečer 17. marca 1713 ho verejne popravili
zavesením na hák cez ľavé rebro. Radovým zbojníkom
odtínali hlavy alebo ich vešali na šibenici, lámali v kolese.
Trest zavesenia za rebro na háku bol najhorší a dostávali ho
iba vodcovia družín. Poprava sa konala na brehu Váhu na mikulášskom popravisku „Šibeničky“, na okraji mesta medzi Vrbicou a Okoličným.
Telo pochovali na kuruckom cintoríne v Čemiciach. Po vybudovaní vodnej nádrže Liptovská Mara cintorín i celú obec zatopila voda.
Básnik Janko Kráľ študoval súdne spisy o Jánošíkovi a pod
vplyvom toho sa vydal po stopách Juraja Jánošíka. V rokoch
1844 – 1847 navštívil Malohont – Klenovec a Kokavu nad
Rimavicou, kde zbieral povesti a piesne o ľudovom hrdinovi.
V Kokave našiel u roľníka Mateja Zdúta odpis skladby Jánošík,
liptovský lúpežník, z textu prepísal 62 veršov a neskôr ich
publikoval Pavel Dobšinský v knihe Prostonárodnie obyčaje,
zvyky a povery.
Jankovi Kráľovi rozprával medzi r. 1844 — 1847 na Kokave
sedliak Matej Zdutov: Jánošík slúžil na Klenovci u Štefánika.
Gazda nevedel, koho to má, a pokladal Jánošíka len za takého
papľucha. Keď videl, ako Jánošík preskakoval buky a lámal
stromy, tu sa podivil a tušil, akého dobrého chlapca chová. V
Kokave, kde je teraz zámok grófa Forgáča, bol hostinec, kde
za časov Jánošíkových hrala vždy hudba, a tu sa stýkali Kokavci s chlapci Jánošíkovými.

V roku 2018 si pripomíname dve výročia ľudového hrdinu
Juraja Jánošíka – 330. výročie narodenia, resp. pokrstenia
podľa zápisu v matrike (25. 1. 1688 Terchová) a 305. výročie
úmrtia (17. 3. 1713 Liptovský Mikuláš). Zbojníčil po celej
krajine, preto si ho často prisvojujú aj iné národy. Pre náš región je významné, že sa tu zdržiaval. Ale držme sa historických
skutočností.
Jánošík vstúpil do povstaleckého vojska na výzvu rákociovského plukovníka Winklera na konci roka 1707. Po bitke
pri Trenčianskej Turnej padol do zajatia cisárskych vojsk. Ako
to už býva, keď sa „páni zabávajú“ a pešiaci nevedia za koho
život dajú, tak sa aj z Jánošíka stal cisársky vojak – labanec –
a dostal sa do Bytčianskeho zámku. Tu bol uväznený Tomáš
Uhorčík, s ktorým sa Jánošík skamarátil a na jeseň 1710 mu
pomohol k úteku. Onedlho Jánošík opustil vojenskú službu,
bolo to na žiadosť otca, Martina Jánošíka, poddaného z Terchovej.
Na jeseň roku 1711 Uhorčík zanechal zbojníčenia a usadil
sa v Malohontskej stolici, pričom si zmenil meno na Martin
Mravec. 5. októbra 1711 sa oženil s dcérou jablunkovského
baču Stoligu a usadil sa na samote Kolešná blízko Klenovca.
Pracoval ako obecný hajdúch, neskôr pastier a v Klenovci si
získal dobrú povesť. Dokonca sa zoznámil s podžupanom
a banským podnikateľom Pavlom Lánim, ktorý úrad zastával
do roku 1714.
Vedenia zbojníckej družiny sa po Uhorčíkovom odchode
Pokračovanie na s. 12
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Raz chytali Jánošíka. Ten poslal Jašíčka
(ináč Ilčík) na jedľu, koľko ich ide. Jašíček odpovedal, že šesťsto a generál
pred nimi. Jánošík vravel, aby sa nebáli,
že tí všetci sú preňho. Išiel, zabil generála v obrane a zápase; vojaci ušli.
Všetko, čo sa Kráľ o Jánošíkovi dozvedel, pretavil do svojich prekrásnych
básní o zbojníkoch (Janko, Žobrák, Zbojnícka balada), známe ako Výlomky z
Jánošíka.
... nezastane ako ja iba pri Varíne, ale
ukáže sa celej Uhorskej krajine.
... Deste sa vy a traste, bo triasť sa musíte, už nad vami hrom hučí, blednite a
mrite!
Jánošíkovská téma sa objavila a objavuje vo všetkých oblastiach umenia,
od literatúry cez film a hudbu až po výtvarné umenie.
Čo je zaujímavé pre náš región? Malohont sa stal osudným pre obidvoch
zbojníckych kapitánov. Ubehlo viac ako
300 rokov a zbojníkov už vraj nemáme,
možno zmenili mená a vypátrať neprávosti na ľuďoch nemá kto.
Čo nám Jánošíka dnes pripomína?
V Kokave nad Rimavicou je to Jánošíkova ulica, vraj tam v minulosti stála
drevenica a na hrade bolo vysekané
meno Jánošík a rok, kedy tam slúžil.
Podľa Pavla Haluku, ktorý preskúmal
množstvo archívnych materiálov, Jánošík slúžil u kokavských gazdov Martina
Maceka a Ondreja Kovaľčíka. Údajne
jednu z dcér mal dostať do druhého stavu, možno aj dnes chodia po Kokave
potomkovia slávneho zbojníka. Zároveň
sa v kokavskom katastri nachádza miesto, známe ako Mravcova izba, kde mal
Uhorčík, teda Mravec, krčmu a tu ho
chytili druhýkrát, nachádza sa na vrchu
Chorepa.
Medzi Kokavou a Utekáčom je pri štánej ceste Jánošíkova stopa, priehlbina
v skale.
Nad Klenovcom dodnes volajú miesto spojené s dolapením Jánošíka Mravcov vŕšok. Klenovčanka Mária Bancíková si zahrala postavu dedinskej ženy
vo filme Jánošík, režiséra Martina Friča.
Krčmárku „Prepelicu“ v dvojdielnom Jánošíkovi v réžii Paľa Bielika hrala taktiež
rodáčka z Klenovca Elena Latečková
Rampáková, rod. Piaterová.
V Klenovci organizujú podujatie Jánošík
na Klenovskom Vepri. Minulý rok tam
na Jánošíkovej skale umiestnili drevenú
sochu Jánošíka, ale nachádza sa tam aj
studnička s menom Jánošíkova slza.

V osade Ďurkovka nad
Utekáčom sa 16. marca 2013

Zdroj: DIBALA, J.: Kurucký vojak Juraj Jánošík. In:
Neďaleko od Trenčína. Pamätnica k 300. výročiu
bitky pri Trenčianskej Turnej. Trenčianska Turná –
Bratislava, 2008, www.klenovec.sk,
https://zlatyfond.sme.sk

Jánošík, Liptovský lúpežník.

V osade Ďurkovka nad Utekáčom sa
16. marca 2013 spomínalo na zbojníka
odhalením Jánošíkovej skrýše, informačnej tabule náučného chodníka
a drevenej sochy Jánošíka od Stanislava
Bystrianskeho.

Podľa odpisu originálu z vypočúvania
Jánošíka urobeného Jankom Kráľom 15.
9. 1844 a overeného G. F. Belopotockým, je to možno práve táto lokalita,
kde ukryl poklad: „Jako sa ide od Jablonki na Klenovetz k Cisarskim horám na
pravú ruku idúce, na gruňe u jednej jedli
proti kterej je ruka viťata na Buku, že
má svoje veci zachovanje“.
V severnej časti chotára obce Selce
sa nachádza Jánošíkova skala, je zaznamenaná aj na turistickej mape, a podľa
legendy tu spával Jánošík. Je vraj na nej
vidno akúsi priehlbinu, kde si aj nohy
močil.
Zdroj: DIBALA, J.: Kurucký vojak Juraj
Jánošík. In: Neďaleko od Trenčína.
Pamätnica k 300. výročiu bitky pri

Zastavte sa bratia a sestry trošíčku,
Spievati vám budem pamätnú piesničku.
O jednom mládenci, švárnom šuhajíku,
Vojaku udatnom v Liptovskom vidieku;
Bol vzrostu pekného, Jánošík rečený,
Z rodu jen sprostého, chlapík utešený.
Súc vojakom verne cisári slúževal
A medzi husármi kapitánom býval.
Z tej vojanskej služby k otcovi sa vrátil,
Hrdinskej mysli svej ani tu nestratil;
Počal, jak najlepšie mohol, hospodáriť,
Nemohlo sa mu to pre veľkú daň dariť
Odišiel a spojil sa potom s kamaráty,
Ktorí rovne dane platili neradi.
V hlbokých dolinách a v hájoch zelených
Kochali sa často v hrách roztomilených.
Stále zbíjajúci mnohé dlhé roky
Šťastné v tom remesle činívali kroky.
Vylúpili panské najbohatšie domy,
Do nichž bili gule jako jasné hromy.
Hostince, kurie, zemanské osady
Velice sužoval Jánošík chlap mladý.
Chudobným dávali a bohatým brali,
Na rovné si kôpky v horách rozdieľali:
Lež najdrahšie kusy Jánošík schovával
Medzi vrchy v Tatrách, kde sa rád
zdržiaval;
Tam najdrahšie skladal súkna, plátna, šaty,
Na hromadu sypal doliare, dukáty.
Núdznym dobre činil, zvlášte pilným
žiakom,
Dával jim na šaty súkna, neborákom.
Poručil jim merať od buka do buka,
Štedrá bola vždycky k žiakom jeho ruka.
Bo i sám po školách dakedy chodieval,
Otrhaný kabát, prázdnu kapsu mával.
Velikým kompanom porúčal kázati,
Každý zbojník musel offeru jim dati.
Byv muž opatrný, spolok múdre rídil;
Čo mu prekážalo, všecko z cesty zklídil;
Dával dobrú radu v štestí i v neštestí,
Od svých tovaryšov odvrátil neresti.
Za hajtmana si ho v tom spolku zvolili,
Čo on rozkazoval, ochotne plnili;
Kde si koľvek ľahnul v lese pod bučinku,
Stráž nad nim držali, by požil spočinku.
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V roku 100. výročia vzniku prvej Česko-slovenskej republiky
uverejňujeme sériu článkov o knihe V. Polívku: LUČENEC
A KRAJ NOVOHRADSKÝ, prvá vyšla roku 1928 pri 10. výročí.
Druhé vydanie bolo predstavené na Stretnutí priateľov
regionálnej histórie v Hradišti dňa 25. novembra 2017.

V minulom čísle Rekusu sme začali putovanie po
Novohrade s Vladimírom Polívkom. V knihe Lučenec a kraj
novohradský opísal celú časť Novohradu prináležiacu do
Česko-Slovenska a zanechal tak jedinečný opis Novohradu
spred viac ako deväťdesiatich rokov. Minulý rok vyšla jeho
kniha v druhom vydaní doplnená tromi stovkami dobových
fotografií. Prostredníctvom tejto série článkov postupne
predstavíme aspoň niektoré obce, ktoré Polívka vo svojom
diele opísal. Pred mesiacom sme sa pohybovali po území
dnešného okresu Poltár, dnes sa v Polívkových stopách
vyberieme na východ a na juh od Lučenca:
„Idúc z Lučenca cez Apatovú a pustatinu Slatinku na východ,
prídeme asi za jeden a pol hodiny k Ipľu, kde pri hradskej leží
maďarská obec Pinciná, 426 obyvateľov so slovenskou menšinou (70). Katolícky kostol je z novej doby. Kaštieľ pochádza
z 15. storočia; dnes je výstavne upravený a zariadený v empírovom slohu; príjemný pobyt zvyšuje rozsiahly park okolo
kaštieľa. Jirásek spomína Pincinú v Bratrstve, ako cez ňu
tiahlo Jiskrovo vojsko na pomoc Lučencu. V roku 1849 tiahli
cez dedinu v značnej sile Rusi k potrestaniu lučeneckých mešťanov za znásilnenie ich bratov.
Za slabú hodinu z Pincinej ďalej na východ prídeme do
slovensko-maďarskej obce Dvojkerestúru (Nové Hony –
pozn.), 292 obyvateľov (160 Slovákov), s výborným prameňom kyselky. Vykopávky na Kostolisku v najnovšej dobe urobené potvrdzujú starobylosť osady.
Z Dvojkerestúru pokračuje hradská ďalej cez Ožďany do Gemera. Z Pincinej na juh pozdĺž Ipľa cez Boľkovce, 451 obyvateľov, maďarskú obec so slovenskou menšinou, prídeme asi
za hodinu do Ipeľskej Nitry, 449 obyvateľov, maďarskej obce
s významným prírodným zjavom: gejzírom, ktorý je však zamurovaný, aby občanom nespôsobil mnoho škôd, ale predsa
je na ňom stále badateľná činnosť. Na div prírody chodia sa
pozerať turisti zďaleka; domáce obyvateľstvo dôveruje tiež
v liečivé účinky jeho vápenitej vody. Ako milú pamiatku možno si odviezť vápenité trsy, kríčky, konáriky atď. Je treba viac
podnikavosti k využitiu gejzíru – a mohlo by sa potom iste
rátať s výdatnou hospodárskou pomocou, totiž živým
turistickým ruchom.“
Z Nitry pokračoval Polívka cez Galšu (Holiša), Fiľakovské
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rátať s výdatnou hospodárskou pomocou, totiž živým turistickým ruchom.“
Z Nitry pokračoval Polívka cez Galšu (Holiša), Fiľakovské Kľačany, Peršu (Prša), Bozitu (Buzitka – „Dnes je Bozita významnou legionárskou kolóniou a má nádej na nové osamostatnenie. Založená je tam tiež slovenská štátna škola.“) a ďalšie
obce do Fiľakova, ktoré opisuje ako „najstaršiu osadu bývalého Novohradu“. Túto informáciu uvádza na správnu mieru
Tomáš Sitár: „Výlučne na základe písomných zmienok je zrejme najstaršou obcou v slovenskom Novohrade Kirť pri Čelároch (1135). Fiľakovo je o viac ako sto rokov mladšie, a pred
ním je ešte asi päť ďalších obcí.“
Polívka sa, prirodzene, venuje najmä histórii Fiľakova: „Nad
mestečkom sa na strmých skalných stenách vypínajú zrúcaniny kedysi slávneho a mocného hradu. Hrad bol založený
v 13. storočí. Stavba vyžadovala tvrdú a namáhavú prácu, lebo
bola veľmi odvážna a smelá. Na stenách skál vyrástli mohutné
obranné veže, silné hradby a rozľahlé hradné miestnosti.
Z najstarších dejín hradu treba pripomenúť žalobu proti jeho
prvému majiteľovi Falkošovi vznesenú zemským snemom pre
falšovanie peňazí a znepokojovanie okolného obyvateľstva
a hradov. (Nerobil to snáď z vyšších vlasteneckých pohnútok,
ako gróf W. et comp.?) Za tieto zločiny mu bol prisúdený krutý
trest: mal zápasiť bez všetkého odevu s ozbrojeným rytierom.
Obávajúc sa vlastnej skazy, ušiel z hradu. Hrad sa stal kráľovkým majetkom.“

Ale neobchádzal ani súčasnosť: „Vo Fiľakove je veľká významná továreň na smaltovaný kuchynský riad zamestnávajúca
značný počet robotníkov aj z okolia. Na úpätí chránených kopcov sa veľmi dobre pestuje hrozno jemných druhov. Pôda je
veľmi úrodná sopečného pôvodu ako nasvedčujú kužeľovité
tvary miernych kopcov.
Pod hradom je v rozľahlom parku vybudovaný výstavný kaštieľ, značne poškodený vpádom Boľševikov. Patrí rodine Štefani, ktorá je pôvodu českého, emigrantská a vraj v dávnych
dobách v rodinnej súvislosti s rodinou Štefánikovcov, z ktorej
pochádza náš Dr. Milan Rastislav Štefánik. Tak stále žije v rodinnej tradícii táto rozpomienka. Malá zmena mena je
vysvetliteľná.
Česko-slovenská menšina vo Fiľakove veľmi nadšene pracuje
na poli kultúrnom a otcovsky sa stará o menšinovú slovenskú
školu.
Pokračovanie na s. 14
e to krásny príklad lásky k mládeži a vôbec vzor menšinovej

práce. Peknou kultúrnou prácou sa môžu preukázať
nielen Sokol, ale aj Liga i Česko-slovenská obec

strana 14

REKUS

Je to krásny príklad lásky k mládeži a vôbec vzor menšinovej
práce. Peknou kultúrnou prácou sa môžu preukázať nielen
Sokol, ale aj Liga i Česko-slovenská obec legionárska. Sokol si
veľmi vkusne vlastným nákladom upravil pekné letné cvičište. Z prírodného bohatstva treba uviesť najmä tehliarsku
hlinu, bazalt aj dobré hrozno.“
Cez ďalšie obce potom pokračuje k hradu Šomoška: „Temer
pri hraniciach je zrúcanina hradu Šomošovej (Somoskő) založeného na strmej skale bazaltovej z 13. storočia (Somos,
maď. = drienka, dřín). Býval dôležitým hradom najmä v 16.
storočí počas bojov s Turkami. V 17. storočí patril Forgáchovcom, počiatkom 18. storočia aj Fraňovi Rákoczimu. Naša
bývalá pohraničná stanica Šomošová pripadla Maďarsku.“
Juhovýchodným smerom od Lučenca sa Polívka pristavil Fiľakovské Biskupice
napríklad v Mikušovciach („V roku 1709 až 1711 bola úplne lého Novohradu aj s ďalšími citátmi z Polívkovej knihy.
Mišo Šesták
zničená morom; všetci obyvatelia vymreli. Neskoršie bola
obnovená. V minulom storočí bola postihnutá cholerou.“),
Trebeľovciach („s krásnym bohatým kaštieľom bývalej rodiny
Benických“) či Rapovciach („Rapovčania sa veľmi venujú
zeleninárstvu a vyvážajú najmä paradajky, kapustu, papriku
atď.“)
V dňoch 22. – 26. januára 2018 sa naša Cirkevná
základná škola sv. J. Bosca v Lučenci zúčastnila na lyžiarskom
výcviku. Absolvovali ho žiaci 5. až 9. ročníka. Ubytovaní sme
boli v hoteli Rysy v Tatranskej Štrbe, lyžovanie prebiehalo na
svahoch Lopušnej doliny, Podbanského i Ždiaru, kde boli výborné snehové podmienky. Zúčastnení žiaci mali rozdielne
lyžiarske zručnosti, niektorí stáli na lyžiach prvý raz, niektorí už
mali skúsenosti aj z náročnejších svahov. Dobré počasie a odborný prístup umožnili všetkým žiakom zlepšiť sa v lyžovaní.
Tváre žiakov prezrádzali, že sa tešia zo svojich lyžiarskych
úspechov a slniečko na oblohe len podčiarkovalo čaro týchto
nevšedných zážitkov.
V poslednej dedine sa pristavil na dlhšie: „Žartovne sa posmievajú Rapovčanom: ‚Kto vraj im nadrobil do mesiačika?‘
Kde by sa nestarali ľudia o posmech? A chybu urobili Rapovčania. Ako ľudia pracovití a dobrí gazdovia nezvykli pri večeri
svietiť v domácnostiach, najmä za jasných mesačných večerov. Raz sa jedna rodina vrátila z práce domov veľmi neskoro; svietil mesiačik, dobre sa im pracovalo a práca musela
byť skončená. Ustatí zasadli doma za stôl, odkrojili chlieb
Ň zo spoločnej
a večerali. Boli navyknutí večerať kyslé mlieko
misy na stole a zajedať chlebom. Mesiačik predieral sa cez
kvety v obloku a osvetľoval stôl. Jeho svetlo tvorilo veľký
kruh ako skutočnú misu. Ľudia súc navyknutí pokrájaný
chlieb hádzať do spoločnej misy, jeden za druhým drobili
chlieb do – jasného kruhu na stole. Nazdali sa, že je to misa
s mliekom. Preľakli sa, keď zbadali svoj omyl. Táto nehoda
nezostala tajomstvom, ale rozniesla sa po celom okolí a dnes
sa každý Rapovčan veľmi nazlostí, keď sa ho dakto opýta,
ako to bolo s mesiačikom a kto im doň nadrobil. Zvedavý sa
však dva razy nesmie pýtať, dostal by presvedčivú odpoveď
bez slov.“
V budúcom čísle sa od Lučenca vyberieme na západ a juhozápad. Ak vás Polívkove rozprávanie zaujalo, pozývame vás
do OC Galéria v Lučenci na výstavu Lučenec a kraj novohradský 1900 – 1930, kde si od 1. do 22. marca budete môcť
pozrieť niekoľko desiatok dobových fotografií z Lučenca a ce-

V programe nechýbali ani večerné zábavné akcie, kde sa
súťažilo, hralo, ale aj vzdelávalo. Zážitkom pre deti bola i jazda
zubačkou a vláčikom na Hrebienok, kde sme mali možnosť
vidieť prekrásne ľadové sochy. Navštívili sme Tatranský ľadový
dóm, ktorý je tento rok inšpirovaný rímskokatolíckou bazilikou
v Barcelone – Sagrada Familia. Posledný deň sme ešte popri
lyžovačke v stredisku Ždiar Strednica stihli kúpanie v Aquaparku Tatralandia. Lyžovanie, zaujímavý program a všetky
zážitky, ktoré si prinášame domov, v rozžiarených očkách detí
prinášajú otázky, či aj o rok bude možné zúčastniť sa lyžiarskeho kurzu. Sme radi, že lyžiarsky kurz splnil nielen vzdelávacie ciele, ale i očakávania žiakov. Ďakujeme Minilige talentov za pomoc pri zorganizovaní tohto úspešného lyžiarskeho
kurzu. Všetci sa už tešia na ďalší v budúcom školskom roku.
R. Alaksová
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Dielňa ľudových remesiel
BBSK – Novohradské osvetové
stredisko Lučenec
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – 64. ročník
celoštátnej postupovej súťaže
a prehliadky v umeleckom prednese
poézie a prózy, v tvorbe recitačných
kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže
a dospelých: 8. 3. okresné kolo pre ZŠ a SŠ
okresu Poltár,
ZŠ Slobody 2 v Poltári o 9.00 hod.,
9. 3. obvodné kolo IV. kategória,
Dom Matice slovenskej Lučenec
o 9.00 hod., 15. – 16. 3. obvodné kolá
I. – III. kategórie,
Dom MS Lučenec o 9.00 hod.
TOMPA MIHÁLY – celoslovenská súťaž
v umeleckom prednese poézie a prózy
v maďarskom jazyku: 6. – 8. 3. okresné
kolo, CVČ Lučenec, 23. 3. krajské kolo,
ZŠ Kármána Lučenec
17. 3. Stretnutie okresného štúdia AMFO,
NOS Lučenec
19. 3. Literárny klub V.L.A.S. – stretnutie,
prezentácia a rozbor tvorby,
NOS Lučenec o 15.30 hod.
22. 3. Oblastné výberové kolá detského
hudobného folklóru,
CVČ Lučenec
27. 3. ROZPRÁVKOVÁ SKRINKA
– regionálna prehliadka detskej
dramatickej tvorivosti, organizovaná
v spolupráci s Mestom Poltár,
KD Poltár
Marec – História Novohradu – výstava
OZ Priatelia histórie Novohradu
a Vydavateľstva Miloša Hrica,
vestibul NOS Lučenec
od 8.00 do 15.00 hod.
Kultúrno-spoločenské podujatia
Od 1. 3. Kármánové dni – 49. ročník
kultúrnych aktivít venovaných pamiatke
Józsefa Kármána, potrvajú až do 15. apríla
15. 3. Spomienkové oslavy pri príležitosti
výročia boja za slobodu nezávislosti
Maďarov z r. 1848,
Lučenec, Fiľakovo, Biskupice, Radzovce

Fiľak

Ponuka pre materské a základné školy:
Kraslice – rôzne techniky (batikovanie,
leptanie, voskovanie), termíny po tel. dohode na 0907 503 478, na vytvarnedielnicky@gmail.com, poplatok 1,- €
alebo kultúrny poukaz
Ponuka pre verejnosť: 1. 3. Kraslice batikované od 14.00 hod., priniesť dve vyfúknuté vajíčka, poplatok 3,- €

Mesto Lučenec – mestský úrad,
oddelenie školstva, sociálnych
vecí, kultúry a športu
7. 3. Pavel Hirax Baričák, prednáška
známeho motivátora,
Divadlo B. S. Timravy o 18.00 hod.
8. 3. Donskí Kozáci – folklór, hudba
a spevy donských kozákov,
Divadlo B. S. Timravy o 18.00 hod.
18. 3. Na koho to slovo padne
– vynikajúce divadelné predstavenie,
ocenené prestížnou cenou Dosky,
s hviezdnym obsadením: Lukáš Latinák,
Vladimír Kobielsky, Marián Miezga, Róbet
Jakab, Juraj Kemka,
kino Apollo o 18.00 hod.
23. 3. Temné kecy – známa „ostrejšia“
stand up commedy show,
kino Apollo o 18.00 hod.
23. 3. W. A. Mozart: Requiem
– vrcholné dielo hudobného génia po
prvýkrát v Lučenci v kompletnom
naštudovaní (symfonický orchester,
spevácky zbor, sólisti)! Nezabudnuteľný
umelecký zážitok, ktorý sa tak skoro
nebude opakovať!
Synagóga o 18.00 hod.
25. 3. Detská tour Petra Sagana
– športové cyklistické podujatie pre deti,
Mestský park o 8.00 hod.
25. 3. Veľký šláger
– koncert pre milovníkov hitov
z obľúbenej Šláger TV a Senzi TV.
Účinkujú sestry Bacmaňákové,
Maja Velšicová, Duo Jamaha,
Martin Kopor,
kino Apollo o 16.00 hod.

Fiľakovo
8. 3. Predstavenie knihy Lučenec
a kraj novohradský,
Mária Adamová a Jozef Puntigán,
Mestská knižnica o 16.30 hod.
10. 3. Oslavy MDŽ,
ZŠ Š. Koháriho II. o 15.00 hod.,
organizátor: Mestská organizácia
Jednoty dôchodcov
14. 3. Otvorenie turistickej sezóny
a dočasnej expozície Spomienka
muránskej kameniny
na Fiľakovskom hrade,
Fiľakovský hrad – Bebekova veža o 16.30
organizátor: Hradné múzeum
15. 3. „Allegro Barbaro”
– oslavy výročia revolúcie 1848,
rímskokatolícky kostol o 15.00 hod.,
organizátor: ZO Csemadok vo Fiľakove
16. a 23. 3. Noc s Andersenom
– podujatie pre deti ZŠ 1. stupňa s VJM
(16. 3. 2018) a VJS (23. 3. 2018),
Mestská knižnica vo Fiľakove o 17.00
hod., organizátor: Hradné múzeum
24. 3. Vedená pešia túra, územie
Novohrad – Nógrád geoparku – Karanč
a Pécs-kő (HU) o 8.00 hod.,
organizátor: Z.p.o. Geopark Novohrad –
Nógrád a NTIC
28. 3. Mestský deň učiteľov,
Radnica – veľká zasadačka o 13.00 hod.,
organizátor: Mesto Fiľakovo a MsKS
Do 11. 5. Autorská výstava
Jozefa Jacsmenyíka s názvom
Potulky so štetcom,
Mestské vlastivedné múzeum – galéria

Divín
24. 3. Veľkonočná burza,
Kultúrny dom, organizátor:
Jednota dôchodcov, Denné centrum

Kokava nad Rimavicou
10. 3. Zákon žien – divadelné
predstavenie hercov Divadla J.
Záborského z Prešova,
sála DK o 16.00 hod.
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