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

Daniel Maróthy: Dvojaká ľúbosť
Tu si Linuška, djeťa Slovenou,
Tu si drahá už, kďe máš biť,
Už Ťi iďeme lipkou zelenou
Strojnú hlavičku ozdobiť.
Už z Tatjer leťja Slovenskje Vili,
Bi Ťa na rúčki svoje schiťili
A ňjesli v roda svaťinu,
Kďe prvje svatosvjatočnje hláski
Tvojej horúcej k Národu láski
Z Tvojich úsťičjek viplinú.
(výber z básne napísanej r. 1851, ktorú venoval
svojej prvej manželke Karolíne Hudcovej)

História: Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1332 ako
Moscvilla a práve v tomto roku si obec pripomína 680. výročie. Názov bol údajne odvodený od dosťahovavších sa
Rusov z Moskvy. Podľa záznamov v obecnej kronike, obec
Mašková sa nachádzala v doline nad Lehôtkou, toto miesto
sa i dnes nazýva Stará Mašková. V 16. st. patrila Haličskému panstvu a osídlili ju valasi. Z Maškovej pochádza ojedinelý nález bronzovej sekery s rovným schodíkom z prelomu
strednej a mladšej doby bronzovej.
V minulosti sa tu nachádzal románsky
kostol z 13. st. a viacerí odborníci ho považovali za jeden z najstarších v Novohrade. Zámocká pani Katarína Forgáchová, rod. Pálfyová zhabala v roku
1622 kostol a odovzdala ho katolíkom,
ale podľa nariadenia zemského snemu
z 28.4.1647, ho evanjelici dostali naspäť.
Forgáčová aj tak vyslala na Maškovú hajdúchov, ktorí mali evanjelikom kostol
odobrať. Týmto sa odobrať.
kostol nepodarilo obsadiť, lebo im v tom
zabránili cirkevníci z Prahy, ktorí boli ukrytí v kostole. S motykami, sekerami a vidlami odohnali hajdúchov. Pred koncom druhej sv. vojny, presne 17.1.1945, ho Nemci zničili.
Na jeho mieste potom postavili nový evanjelický kostol,
základný kameň bol položený 24.10. 1969. Posviacka bola
16. septembra 1973 na deň pamiatky starého chrámu Božieho.
Previedol ju biskup západného dištriktu Rudolf Koštial.

Previedol ju biskup západného dištriktu Rudolf Koštial.
Slávnosti sa zúčastnil i rodák
z Maškovej Dr. Július Janko,
profesor Bohosloveckej fakulty v Bratislave. Zvon vo
veži kostola, ktorého autorom je Joseph Brunner, pochádza z roku 1788. Je evidovaný v ústrednom zozname
hnuteľných kultúrnych pamiatok.
Hasičská striekačka umiestnená pred OÚ je ďalšou zaujímavou pamätihodnosťou
obce.

V roku 1925 bola na Ev.a.v.
škole – rod-nom dome
Daniela Maróthyho – na
pamiatku 100. výročia jeho

narodenia
umiestnená
pamätná doska. Básnik,
rodák z Maškovej, sa
podpisoval ako Danko
Maškovský.
V diele
Rozpomienky na dni
peknej mladosti sa vyznal:

V roku 1925 bola na Ev.a.v. škole
– rodnom dome Daniela Maróthyho – na pamiatku 100. výročia
jeho narodenia umiestnená pamätná doska. Básnik, rodák z
Maškovej, sa podpisoval ako Danko Maškovský. V diele Rozpomienky na dni peknej mladosti sa
vyznal:
pokr. str. 2
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„Som Novohradčan od koreňa“.
„Lysec môj, Vrsáč môj, ty šedivá skala!
V tom tvojom úbočí kolíska mi stála,
Na Teba mať sladká zrak svoj upierala,
Keď ma k svojej vernej hrudi pritískala.
V tom Tvojom úbočí dva kopčeky stojá:
Pod jedným spí otec,
pod druhým mať moja,
A po pri ních ešte maličká prázdnina
Čaká na ostatky najmladšieho syna!“

REKUS
V jej rohoch bol zaviazaný cesnak, aby dieťa obišli choroby,
v druhom rožku bol peniaz, aby ich dieťa malo vždy dostatok.
Svadobný obrad mal presné pravidlá. Na pytačky išiel krstný
otec ženícha a najstarší člen rodiny doobedu vo sviatočný
deň. Keď dohodli majetkové veci, konali sa v dome nevesty
zásnuby. Prvú nedeľu po zásnubách išli mladí k farárovi, aby
im požehnal a vyhlásil ohlášky. Po vykonaní troch ohlášok sa
začala chystať svadba, obyčajne cez fašiangy. Zachovala sa
stará obyčaj tzv. „Kaša“. V predvečer svadby chodia všetky
ženy a mládež z obce na Kašu do svadobného domu. Každá
„Kašanica“ obdaruje mladého zaťa alebo nevestu peniazmi, za
čo im ponúknu koláče, ale v minulosti podávali kašu, odvtedy
sa používal tento názov.
Veľkonočné zvyky súviseli s tradíciou sviatkov jari. Pred
Veľkou nocou sa vymietol dvor, vybielili obytné miestnosti,
umylo poľnohospodárske náradie a očistil dobytok. Na Veľký
piatok sa kúpali kone „aby ich obišla pliaga“, dievčence sa išli
vykúpať do potoka, aby boli po celý rok pekné a zdravé.
Vynášanie Moreny (Válie) sa robilo na Smrtnú nedeľu (5. pôstnu). Dievčatá obliekli jednu šupku do šiat naposledy vydanej
nevesty a išli s ňou dedinou spevom. Vyniesli ju za dedinu,
zobrali šupky a šaty spálili. Po tomto sprievode dievčatá nažobrali z domu do domu vajcia a slaninu a urobili si hostinu
v jednom dome za účasti mládencov a robili tam všelijaké, nie
najslušnejšie hry. Keďže dievčatá spievali po dedine neslušné
piesne, bolo toto sprevádzanie bábky zvanej „Válie“ na doliehanie učiteľa vrchnosťou zakázané.
Na Vianoce pri Štedrovečernej večeri sa nasypalo na stôl pod
obrus zo všetkých zrnín a na tom sa večeralo: hríbová polievka, makové rezance a opekance, oblátky, jablká a orechy.
Každý večerajúci musel zo všetkých odvrhnúť na obrus, čo sa
potom postieralo, zviazalo do uzlíka a zavesilo na povalu, čo
malo slúžiť ako liek pri opuchlinách.
„Výročná hostina“ sa koná každoročne v septembri, t.j. v nedeľu po 14. septembri na pamiatku posvätenia bývalého chrámu.
Včelárstvo – v Maškovej začal rozvoj včelárstva zač. 20. st.
zásluhou rechtora Júliusa Janka. Pred vojnou sa včeláreniu
venovalo približne 12 včelárov. Vtedy sa med vyberal stláčaním plástov a prsty si bolo treba „často oblizovať“. Pán rechtor už na začiatku vyberania dal príkaz – dievčatá spievať
a chlapci pískať.
Súčasnosť:
Mašková patrí do mikroregiónu Novohradské Podzámčie.
Obec má 326 obyvateľov. Starostom je Ing. Ivan Kubinec.

Koncom r. 1846 zastupoval krátke obdobie aj Ľudovíta Štúra
na modranskom gymnáziu. Ako farár pôsobil na viacerých
miestach, r. 1855 to bola Krupina, kde sa narodila jeho dcéra
Elena, známa spisovateľka Maróthy-Šoltésová. V duchu štúrovských ideálov vystupoval na obranu Matice slovenskej
a slovenských gymnázií a viaceré jeho básne sa stali populárnymi (Verili sme-aj ešte veríme?, Neprajníkom Slovanstva
a i.). Zbieral folklór, venoval sa osvetovej práci, bol známy aj
ako pestovateľ včiel. Jeho starší brat Ján Pravdoľub pôsobil
v Českom Brezove.
V Maškovej sa narodil Július Janko, teológ a vynikajúci znalec
hebrejčiny.
Rodák z Točnice, evanjelický
kňaz, básnik Koloman Banšel
tu žil v rokoch 1851 - 1859
a neskôr bol farárom v Maškovej (1876-79). Jeho najvýznamnješím literárnym počinom bolo r. 1871 v spolupráci s Hviezdoslavom vydanie almanachu
Napred. Vyrástol a pôsobil tu aj
novinár a prekladateľ Július Kokavec. Pracoval ako redaktor
kavec. Pracoval ako redaktor v Smene. Ing. Ľubomír Lőrinv Smene.
čík, známy spevák a zberateľ ľudových piesní je taktiež rodáIng. Ľubomír Lőrinčík, známy
kom z Maškovej.
spevák
a zberateľ
ľudových
Kultúrno-osvetová činnosť bola
v Maškovej
bohatá.
Ochotpiesní
je taktiež
rodákom
nícke divadlá sa hrávali dvakrát
ročne
v škole.
Dobrovoľný
hasičský zbor bol založený zvMaškovej
roku 1900 a na „Posviacku“
pravidelne usporadúval tanečné zábavy. V roku 1925 bola
založená prvá slovenská knižnica.
Dňa 26.11.1967 bola tzv. „Dvojitá slávnosť“ – otvorenie KD
a oslava 15. výročia založenia JRD. V roku 1995 bol založený
MO MS. Dňa 2.4.1996 prerokovala Heraldická komisia návrh
obecného erbu s takouto formuláciou: „Na striebornom neskorogotickom štíte z červenej dvojuchej hrncovitej vázy
z čiernej zeme vyrastajúca zelená trojstonka s troma trojlistými červenými tulipánovitými kvetmi“.
V knihe Jána Jančovica „ Z novohradských vrchov a dolín“ je
niekoľko zaujímavostí aj o Maškovej. V rubrike Hospodárska
štatistika v č. 19 z 5.7.1870 sú uverejnené základné údaje
o obci Mašková. Známe boli znamenité fajky „maškovky“,
vyrábali sa z výbornej domácej hliny, veľmi dobre vypálené
a vkusne zhotovené. Prvú manufaktúru založil v r. 1808 notár
Samuel Komjathi, ktorý ich až do svojej smrti vyrábal z červenej hliny.
Pozornosť si zaslúžia podrobne opísané zvyky v knihe Márie
Adamovej. Rozličné obrady sprevádzali človeka od kolísky až
po hrob, niektoré dokonca ešte pred narodením. Rodička
bola uložená na posteľ, ktorá bola prikrytá plachtou.
V jej rohoch bol zaviazaný cesnak, aby dieťa obišli choroby, Pri tejto príležitosti ho musíme pochváliť a ešte raz mu
v druhom rožku bol peniaz, aby ich dieťa malo vždy dostatok. poďakovať, nakoľko ako jediný starosta sa zachoval aj ako
Svadobný obrad mal presné pravidlá. Na pytačky išiel krstný „mecén“ a poskytol nám vlani finančný príspevok na vydanie
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Pri tejto príležitosti ho musíme pochváliť a ešte raz mu poďakovať, nakoľko ako jediný starosta sa zachoval aj ako „mecén“ a poskytol nám vlani finančný príspevok na vydanie knihy
PhDr. Drenka „Etniká, národnosti a menšiny v dejinách Lučenca. Obecný úrad sídli v kultúrnom dome, tento bol odovzdaný
do prevádzky v roku 1967. Kapacita sály je 150 miest.

Dobrovoľný hasičský zbor, ktorého predsedom je Ján Mikuláš ml. je v podstate jediným spolkom pôsobiacim na území
obce. Z podujatí, ktoré obec organizuje, môžeme spomenúť
fašiangový ples, májovú vatru pri oslavách oslobodenia,
Mikuláša, ale najmä známu Maškovskú hostinu. Táto je súčasťou Dní obce, ktoré sa organizujú každoročne v septembri, na posviacku kostola. Súčasťou partnerstva s obcou Silbaš v Srbsku je viacero zaujímavých aktivít.

V budove sa nachádza požiarna zbrojnica a obecná knižnica,
knihovníkom je Peter Krajči.

Podarilo sa im získať finančné prostriedky z eurofondov vo
výške takmer 152 000,- € na multifunkčné športové ihrisko,
dokončené bolo v roku 2011. Jednou z rozostavaných investičných akcií od r. 2007 je aj obecný vodovod, presnejšie
časti rozvod. potrubia, na čo získali prostriedky z Envirofondu. Medzi prírodnú zaujímavosť je možné zaradiť upravenú
obecnú studničku. Cez obec vedie turistická trasa, modrá
značka smerom na Ľuboreč a pokračuje na vrch Lysec (716 m
n.m.).
Hneď vo vedľajšej budove je Múzeum. Evanjelickú školu –
schátralú budovu sa podujal zachrániť farár ev.a.v. cirkevného
zboru Dušan Hano spolu s bývalým starostom Marianom
Halgašom. Podarilo sa budovu opraviť a zriadiť múzeum, ktoré
pozostáva z troch pamätných miestností. Prvá je venovaná
pamiatke starej školy a exponáty dodala p. Galádová, učiteľka
z Tomášoviec, v druhej miestnosti sa nachádza zariadenie
domov v minulosti. Tretia je pamätná izba D. Maróthyho, K.
Banšela a Júliusa Kokavca.

V obci nemajú kronikára, text po schválení nádherne prepisuje bývalá učiteľka Mária Kiráľová. Pamätná kniha obce
je vedená od roku 1934, začal ju písať Július Janko, správca
a učiteľ. Pri príležitosti 665. výročia prvej písomnej zmienky
o obci, vydali r. 1997 publikáciu „O minulosti obce Mašková“, ktorej autorkou bola Mária Adamová.
Informácie o dianí v obci sú dostupné na webovej stránke –
www.maskova.sk.
Zdroj: www.maskova.sk, Mária Adamová: O minulosti obce
Mašková, Ján Jancovic: Z novohradských vrchov a dolín,
zlatyfond.sme.sk

Dobrovoľný hasičský zbor, ktorého predsedom je Ján Mikuláš
ml. je v podstate jediným spolkom pôsobiacim na území obce.
Z podujatí, ktoré obec organizuje, môžeme spomenúť
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Tibor Papp: „Dávame informáciám zmysel“
Politológ, informatik, vedeckovýskumný pracovník MA. MPhil. Tibor Papp, PhD. sa narodil 25. 4. 1957
v Lučenci. Základné vzdelanie získal
v r. 1963 - 72 v rodnom meste. V r.
1976 maturoval na SPŠ strojníckej vo
Zvolene. V r. 1989 - 93 študoval na
University of California (UC) v San
Diegu (USA) a v r. 1993-96 na Columbia University (CU) v New Yorku
(USA). V r. 1980-84 pracoval ako autoklampiar v Dopravnom závode spojov v Lučenci, v r. 1986-89 vo firme
Black Mt. Autobody v San Diegu. V r.
1989-93 bol študentským radcom na
UC San Diego, v r. 1993-2002 pôsobil
ako vedecko-výskumný pracovník na
CU v New Yorku. Súbežne v r. 19982002 pôsobil ako poradca predsedu
NR SR v Bratislave i ako spoluautor a
manažér projektu INFOVEK v Bratislave. V r. 2002-03 bol generálnym riaditeľom na Ministerstve školstva SR
v Bratislave a v r. 2003-06 generálnym riaditeľom na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií SR v Bratislave. V r. 2006-08 pôsobil ako výkonný viceprezident firmy eSlovensko
v Bratislave. Od r. 2008 je až doteraz
riaditeľom Inštitútu informatiky a štatistiky INFOSTAT v Bratislave.
Tibor, vráťme sa úvodom
nášho rozhovoru do Lučenca 80tych rokov, keď si tu pracoval v Dopravnom závode spojov ...

V r. 1977 ma vyhodili z vysokej školy, lebo som sa zúčastnil na
niekoľkých posedeniach s Chartistami
v bratislavskom Steps Klube. Potom
nasledovala základná vojenská služba,
ktorú ľudia s podobnou minulosťou
ako ja nemali ľahkú. Po vojenčine som
nastúpil pracovať na Dopravný závod
spojov do Lučenca ako automechanik.
Tam som 3 roky „sekal dobrotu.“
V tom čase som potreboval 16 súhlasov od mojich nadriadených, aby som
mohol vycestovať do bývalej Juhoslávie, takže inej cesty asi nebolo.
V septembri 1984 sme dostali šedé
pasy, nasadli do trabanta a išli sme.
Keď som sa v r. 1992 po prvýkrát vrátil domov, väčšina mojich bývalých
kolegov tam ešte stále pracovala.
Ako si sa dostal do USA a aké
boli tvoje tamojšie začiatky?
Z Juhoslávie sa nám podarilo
prejsť cez hranice do Rakúska. Nebolo
to jednoduché. Dcéra mala vtedy len 2
roky a riziko spojené s nelegálnym
prechodom hraníc bolo veľké. Každopádne, vyšlo to a na necelé dva roky
sme zakotvili v Mníchove, kde sme si
podali žiadosť o vycestovanie do USA.
V marci 1986 sme prileteli do San
Diega, kde nás hneď prvý deň vykradli
(utečencov neumiestňovali do najlepších štvrtí). Začal som pracovať na
stavbách ako pomocný robotník, potom som pracoval asi rok v autoservise ako karosár. Po roku, keď som sa
zdokonalil v angličtine, začal som navštevovať San Diego Community College, kde som sa po prvýkrát stretol
s mojou súčasnou profesiou – politológiou. V r. 1992 som obhájil diplomovku na tému, ktorú si už nepamätám na Kalifornskej univerzite v San
Diegu.
V r. 1992-2002 si pôsobil
ako vedecký pracovník na Columbia
University v New Yorku. Priblíž nám
trochu túto pôsobnosť.
Na Columbiu ma prijali ako
doktoranda. Zrazu som sa ocitol
v prostredí, kde som stretol nielen
svetoznámych politológov – Brzezinski, Jervis, Snyder, Huntington, Kaplan, Waltz, etc., ale aj štátnikov, ktorí
v tom čase menili svet – Gorbačov,
Kohl, Genscher, Jelcin, Havel, Klaus,

Albrightová, Matlock, Clinton ai. Každý mesiac sa niekto na univerzite zastavil a chcel sa pozhovárať. Komentár
k masívnym premenám globálneho
spoločenstva sme dostávali z prvej
ruky. V r. 1994 som obhájil malý doktorát, v r. 1995 som ukončil certifikát
pre východnú a strednú Európu a v r.
1996 veľký doktorát na tému „Násilné
a nenásilné riešenia etnických konfliktov.“ V r. 1995 som dostal ponuku
robiť výskum na tému nacionalizmus
v postkomunistickom svete, na čom
som pracoval do r. 2002. Okrem toho
som pôsobil ako výkonný riaditeľ
New-Yorskej Asociácie pre štúdium
národností (ASN), ďalej ako predseda
zboru poradcov firmy ESET Ltd.
(Americká pobočka firmy ESET a.s.)
a rok som hosťoval na EUI (Európsky
univerzitný inštitút) vo Florencii.
Tvoje ďalšie aktivity?
Na Slovensko som chodil po
1990-tom roku pravidelne cez prázdniny. Ako politológ som sa samozrejme zaujímal o vývoj na postkomunistickom Slovensku a teda nie celkom
náhodou som bol v r. 1997 oslovený,
aby som SDĽ pomohol s voľbami. Po
zhodnotení všetkých pre a proti, som
ponuku prijal a táto strana sa dostala
do prvej po Mečiarovskej vládnej koalície. Otvoril sa mi priestor urobiť niečo užitočné pre Slovensko a takto
vznikol v r. 1999 projekt Infovek.
V rozpätí niekoľkých rokov sa podarilo vybaviť všetky základné a stredné
školy na Slovensku počítačmi a pripojiť ich na internet. Do r. 2002 som ešte
pracoval na Columbii, ale pôsobil som
aj ako poradca predsedu NR SR. Po
skončení zmluvy s Columbiou som
prijal ponuku ministra školstva vybudovať sekciu informatizácie spoločnosti a vypracovať vládnu stratégiu
informatizácie spoločnosti na Slovensku. Do r. 2006, keď som sa rozhodol
odísť zo štátnej služby, mala moja
sekcia už 4 odbory, stratégia informatizácie bola prijatá vládou a taktiež
bol parlamentom schválený náš doposiaľ jediný zákon o informačných systémoch verejnej správy. V tom istom
roku som neúspešne kandidoval za
primátora môjho rodného mesta.
Pokr. str.5

Potom som sa rok venoval
Albrightová, Matlock, Clinton ai.
V r. 1977 ma vyhodili Každý mesiac sa niekto na univerzite svojej rozrastajúcej sa rodine,
z vysokej školy, lebo som sa zastavil a chcel sa pozhovárať. nakoľko sa nám narodil náš druhý
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Potom som sa rok venoval
svojej rozrastajúcej sa rodine, nakoľko sa nám narodil náš druhý syn,
Tomáško.
V súčasnosti od r. 2008 pô-

Dňa 4. marca 2012 sa uskutočnilo otvosobíš ako riaditeľ v Inštitúte infor- renie národopisnej /etnografickej/ výsmatiky a štatistiky v Bratislave. Čo tavy v priestoroch kultúrneho domu
v obci Čakanovce. Ľudové tradície sa
je náplňou tejto tvojej práce?
pomaly vytrácajú z každodenného živoV r. 2008 som bol oslovený ta občanov, ale tam, kde ešte žijú starší
mojím dlhoročným priateľom zo Šta- ľudia, sa stále nachádzajú pôvodné nátistického úradu, či by som nemal radia, nástroje, materiály a iné predzáujem riadiť okolo 100 výskumných mety, ktoré reprezentujú dané etapy
pracovníkov INFOSTAT-u. V tom čase vývoja našich predkov.
bol INFOSTAT už druhý rok v červených číslach, priemerný vek zamestnancov sa pohyboval okolo 60 rokov a
ako príspevková organizácia inštitút
rýchlo strácal schopnosť zarobiť si na
seba. Bolo ho treba zoštíhliť a jeho
prácu zefektívniť, a to všetko bolo
potrebné urobiť, ako sa hovorí „za
jazdy“. Inými slovami – krízový manažment. Priznám sa, Bratislava mi už
začala v tom čase chýbať a práca v Infostate mi poskytla legitímnu mož- Autorom aj realizátorom výstavy je ešte
nosť stráviť pár dní v hlavnom meste iba 15 ročný občan obce Čakanovce,
a robiť niečo užitočné. Inštitút dnes Kovács Fábián. Od malička má veľmi
funguje v konsolidovanom omlade- kladný vzťah k histórii a tradíciám, donom a štíhlejšom režime spoľahlivo konca sa prezentuje aj ako ľudový roza efektívne. Našou hlavnou náplňou je právač. Viac rokov sa zaoberá zbieraaplikovaný výskum pre Štatistický ním rozličných starožitností. A má ich
úrad SR v oblasti štatistickej informa- veru dosť. Preto sa začiatkom tohto
tiky, štatistickej metodiky a demogra- roku rozhodol, že nadišiel čas na realifie. Robíme aj spracovania údajov. Asi záciu svojho sna, a všetko, čo má
najznámejšie sú naše spracovania výs- v zbierke, predstaví verejnosti formou
ledkov hlasovania vo voľbách a refe- výstavy. Obec mu na tento účel poskytrendách. S výnimkou jedných volieb la priestory kultúrneho domu. Pri inštasme zatiaľ robili všetky spracovania
lácií výstavy pomáhala Monika Bolyós,
od r. 1990. Dnes sa inštitút zaoberá
učiteľka miestnej ZŠ a Mária Furák. Výsstále viac spracovaním a využívaním
tavu návštevníkom predstavil Ladóczky
dát, ktoré každoročne zbiera. Ako je to
uvedené v našom slogane, „Dávame Vilmos, majiteľ pamätného domu z Novej Bašty.
informáciám zmysel.“
Zoznámiš nás záverom so Návštevníci výstavy môžu vidieť exponáty ľudových remesiel, kroje, zariadesvojimi najbližšími plánmi?
nú tzv. čistú izbu a rôzne sakrálne
Dnes venujem polovicu svoj- obrazy.
ho času rodine a druhú polovicu práci. Autor a realizátor výstavy aj takouto
Rád by som dospel k vyváženejšej formou chce uctiť prácu a tradície živo
schéme, kde by sa trošku času našlo aj ta našich predkov. Starosta obce Béla
na to aby som sa mohol venovať sebe. Gáspár poďakoval autorovi za realizáMožno sa mi to podarí, keď budem na ciu tejto vzácnej výstavy, ktorá bude
dôchodku.
otvorená a sprístupnená do konca júla
tohto roku.
PhDr. František M i h á l y
Karol Galcsík (text a foto)
Stavebnica Merkur (9. 3. - 30. 4. 2012) Autor výstavy - Jiří Mládek

(9. 3. - 30. 4. 2012)
Autor výstavy - Jiří Mládek
Novohradské múzeum a galéria,
Kubínyiho námestie 3, Lučenec
Prezentácia známej polytechnickej
stavebnice Merkur, modely zanieteného zberateľa pána Jiřího Mládka
z Českej republiky. Pán Mládek sa
touto stavebnicou zaoberá viac ako
55 rokov, má najväčšiu zbierku Merkuru na svete, venuje sa jej histórii,
na diaľku vedie niekoľko Merkur
klubov, dokonca píše o nej aj knihu.
Neustále stavia nové a nové modely,
jeho rukami prešlo už viac ako 5 ton
drobných kovových súčiastok, pripravil množstvo výstav. Jeho model
Oceľového mesta, postaveného podľa Julesa Verneho, ktorý váži už vyše
1200 kg, je vystavený v Múzeu Merkuru v Polici nad Metují.
Výstava v Novohradskom múzeu a
galérii v Lučenci oboznámi návštevníkov s históriou Merkuru od prvopočiatku (jeho vynálezca Jaroslav
Vancl ho začal vyrábať v roku 1925),
až po súčasnosť.. Po celé tie roky sa
vyrába ako jediná stavebnica na rovnakom mieste - v Polici nad Metují
bez podstatnejších zmien a prevažná
väčšina súčiastok je stále rovnaká.
Návštevníci po prehliadke výstavy
budú mať možnosť postaviť si vlastné
modely a tie najzaujímavejšie sa stanú súčasťou výstavy.

Vnímané duchom - tri nové
výstavy vo Fiľakove
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„Ľud náš si je sám sebe rozprávkou“ t. j. prechováva v povestiach báječné ponímanie Božstva, sveta a prírody; líči
mravy, zvyky a povery svojho vlastnieho života.
Mesto Poltár sa stalo už viac rokov tradičným miestom
konania sa Rozprávkovej skrinky. Nie náhodou sa akcia koná
každoročne v marci. Podujatie je zároveň aj spomienkou na
nášho, zdôrazňujem nášho slovenského rozprávkara, Pavla
Dobšinského, ktorý sa narodil 16.3.1828.

- tri nové výstavy vo Fiľakove
Hradné múzeum vo Fiľakove otvorilo dňa 10. marca 2012
(v sobotu) o 15,00 v Bebekovej bašte dve úvodné výstavy
novej turistickej sezóny na hrade. Etnografická výstava
„Vnímané duchom. Estetika a sakrálne obliekané vyobrazenia na území Palócov” približuje diela sakrálneho
ľudového umenia etnografickej skupiny Palócov, ktoré boli
pôvodne vystavené v kostoloch, kláštoroch, kaplnkách alebo
v bytoch. Sochy Panny Márie sa v minulosti obliekali do
textílnych rúch zodpovedajúcich liturgickým farbám v závislosti od aktuálnych cirkevných sviatkov. V dôsledku
zmien hodnotových orientácií sa však tieto sochy dostali z
pôvodných centrálnych miest kostolov v priebehu 20. Storočia na „oltáre žobrákov” a do chotárnych kaplniek. Na
výstave boli prezentované obliekané sochy a ďalšie sakrálne
textílie zo zbierok Palóckeho múzea z Balassagyarmatu a
historické kláštorné práce z fondov Hradného múzea Istvána Dobóa z Egru. Kurátormi výstavy sú dr. Ágnes
Lengyel, riaditeľka Palóckeho múzea v Balassagyarmate a
dr. Gábor Limbacher, riaditeľ Župného riaditeľstva múzeí
župy Veszprém.

Na budúci rok si pripomenieme 185.
výročie jeho narodenia a verím, že
dôstojne. Veď mnohé deti či mládež
tie prekrásne rozprávky už nepoznajú. Na Slovensku je to tak, mrzí
ma, keď sa viac propaguje takmer na
celom Slovensku, napr. H.CH. Andersen a na Dobšinského akosi zabúdame. A pritom pochádza zo susedného Gemera, zo Slavošoviec a v neďalekých Drienčanoch pôsobil až do
svojho skonu.
Veď si len predstavte tú slávu, keby rok 2013 bol aspoň
v našom regióne aj „Rokom Dobšinského“, tých rozprávkových bytostí je toľko, že školy by sa mohli každý mesiac
tematicky venovať nie jednej, ale viacerým postavám. Veď
len jeho najväčšie dielo tvorí 90 rozprávok (Janko Hraško,
Laktibrada, Kozliatka, Mahuliena zlatá panna...).
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.
Nie čo je naše, ale čo je vaše, to si vezmite, Slováci! To prijmite do každého domu, tomu náruč otvorte a k 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).

Paralelne s národopisnou výstavou bola otvorená
aj výstava Gemerského fotoklubu „Gemer, kde žijeme”.
Fotoklub združuje autorov žijúcich na Gemeri, alebo pochádzajúcich z regiónu. Svoje zábery – zachytávajúce charakteZdroj: DOBŠINSKÝ, Pavol: Prostonárodné slovenské povesti
ristické črty prírody a kultúrneho dedičstva niekdajšej župy
(Prvý
zväzok). Zlatý fond denníka SME 2008, [cit. 13. 3. 2012].
i jej obyvateľov – odprezentujú v Bebekovej bašte Péter Bial,
Dostupné na webovskej stránke (world wide web):
Zoltán Boholy, László Benedek, Árpád Csomós, Attila
http://zlatyfond.sme.sk/dielo/585/
Kovács, Gyula Telek, Attila Szőke, Csaba Majoros, Zsuzsanna
Dobsinsky_Prostonarodne-slovenske-povesti-Prvy-zvazok
Fejes, Lajos Gaál, Imre Képessy, Ilona Krausz, Krisztina
Balogh a Zoltán Gyetvai. Obidve výstavy budú sprístupnené
Regionálna súťažná prehliadka dramatickej tvorivosti detí
do 13.
mája 2012.
Najnovší
literárny zborník
a dospelých, známa aj pod tradičným názvom, ROZPRÁVKOVÁ SKRINKA sa konala 27. marca 2012 v Poltári a organizáV priestoroch Mestského vlastivedného múzea je
od 12. marca otvorená panelová historická výstava „Hrdi- tormi boli BBSK - Novohradské osvetové stredisko v Lučenci
novia maďarského boja za slobodu a nezávislosť a Mesto Poltár. V kultúrnom dome bolo rušno od rána, už
bol vydanýktorá
v decembri
2011menej známe osobnosti pred siedmou hodinou prišli prvé súbory, nakoľko všetci
1848/1849”,
približuje
maďarskej
revolúcie
a boja
za slobodu
a prezentuje
tvorbu
členov
LK a nezávislosť z rokov museli stihnúť priestorové skúšky do otvorenia, teda do ôs1848/1849.
príprave
spolupracovali Asociácia hor- mej hodiny. Začiatok súťaže a sprevádzanie celým priebehom
V.L.A.S.Na
prijejNOS
v Lučenci.
nozemská baranta, Gymnázium Fiľakovo a Norbert Máday. mali na starosti dve moderátorky Lucia Ptáčniková a Zdenka
zborník sa
nachádzaštudenti. Výstava bude Veličová. Najskôr predstavili odbornú porotu, tvorili ju PhDr.
NaKompletný
vernisáži vystúpili
fiľakovskí
Ľubomír Šárik, , Marián Lacko a Mgr. Arpád Szabó.
na webovej
stránke
sprístupnená
do 11. apríla
2012.
Mgr. Attila Agócs, riaditeľ HM Fiľakovo A samotná súťaž mohla začať.
www.noslc.sk.
Pokr. str. 7

Prihlásených bolo až 12 súborov, pre nemoc sa jeden súbor
nedostavil a tak sa prehliadky zúčastnilo 11 detských

divadelných súborov a odohralo sa 16 predstavení,
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Prihlásených bolo až 12 súborov, pre nemoc sa jeden súbor
nedostavil a tak sa prehliadky zúčastnilo 11 detských divadelných súborov a odohralo sa 16 predstavení, v ktorých vystúpilo takmer 180 účinkujúcich. Súťaž bolo rozdelená do
troch blokov, divácku kulisu tvorili okrem súťažiacich aj žiaci
škôl z Poltára. Všetko prebiehalo podľa plánovaného programu. Hneď po skončení súťažnej časti sa členovia poroty išli
radiť. Ani nie po polhodinovom napätí súťažiacich nasledovalo záverečné vyhodnotenie. PhDr. Ľubomír Šárik, ako
predseda poroty, najskôr zhodnotil priebeh súťaže a potom
začalo slávnostné oceňovanie. Na javisko postupne prichá- „Strachopudi“
dzali zástupcovia jednotlivých súborov. Cenu tvoril nielen
diplom, ale zásluhou mesta Poltár, získal každý súbor prekrásnu vecnú cenu, pochopiteľne zo skla a samozrejme aj
tašku s viacerými propagačným materiálmi. Ceny odzdával
prednosta MsÚ v Poltári, Ing. Pavel Olšiak, ktorý všetkým
poďakoval a pochvalne sa vyjadril k celému priebehu súťaže
a je rád, že toto podujatia sa koná práve v meste Poltár.
A takto to dopadlo:

„Rok 3000“

Prvý krát bola na súťaži udelená aj Cena prednostu MsÚ
a Ing. Olšiak ju osobne odozdal DDS SMS-ky pri ZUŠ v Poltári
za hru „Tučná princezná“.

V kategórii divadiel sa na prvom mieste umiestnil DDS EŇOŇUŇO pri ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou, ktorý sa predstavil
hrou s názvom „Banda zbojnícka“. Režisérkou a vedúcou súboru je Mgr. Eva Švingálová. Okrem postupu na krajskú prehliadku, Eňonuňo získal zároveň aj hlavnú cenu - Cenu primátora mesta Poltár, Pavla Gavalca.
Záverečné slovo mala Mária Ambrušová, riaditeľka NOS v Lučenci. Poďakovala vedúcim súborov, ale predovšetkým všetkým účinkujúcim. Veľmi kladne zdôraznila spoluprácu s mestom Poltár, bez ktorého by nebolo možné prehliadku zorganizovať. Záver prehliadky bol venovaný rozboru s vedúcimi
a režisérmi súborov.

Druhé miesto a odporúčanie na krajskú súťaž získal DDS SME!
pri ZŠI v Lučenci s hrou „Prekvapenie v krabici“.
V kategórii scénických miniatúr patrilo prvé miesto a postup
na kraj Divadielku z kufra pri OZ Timrava v Lučenci s hrou
„Strachopudi“. Druhé miesto v tejto kategórii a odporúčanie
na krajskú prehliadku získal DDS SMS-ky pri ZUŠ v Potári
s hrou „Rok 3000“.
Prvý krát bola na súťaži udelená aj Cena prednostu Msa Ing.
Olšiak ju osobne odozdal DDS SMS-ky pri ZUŠ v Poltári za hru
„Tučná princezná“.
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Celoslovenská putovná výstava výtvarných prác s protidrogovým zameraním bola sprístupnené verejnosti v termíne od 27.3. do 4.4. 2012 aj v meste Lučenec. Práce 17.
ročníka medzinárodnej súťaže boli nainštalované v Dome
Matice slovenskej v Lučenci. V rámci výstavy sa uskutočnilo viacero sprievodných podujatí.

Súťažiaci umiestnení v zlatom pásme postupujú do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať v termíne 26.-28. 4.2012
v Rimavskej Sobote. V silnej konkurencii sme obstáli veľmi
dobre, nakoľko do celoslovenského kola z nášho okresu
postúpilo celkom 7 súťažiacich.
Karol Galcsík

V dňoch 19.- 20. marca 2012 sa konalo v Lučenci okresné kolo celoslovenskej súťaže v umeleckom
prednese poézie a prózy Mihálya Tompu v jazyku
maďarskom. Vyhlasovateľom súťaže je Republiková
rada Csemadoku v Bratislave. Organizátorom okresnej
súťaže bolo BBSK - Novohradské osvetové stredisko
v Lučenci a Csemadok, Novohradský oblastný výbor.
Prihlásených bolo 77 účastníkov, z toho 41 na poéziu
a 36 na prózu. Súťažiacich hodnotila trojčlenná porota
v zložení P. Kerner Edit, Dr. Csongrády Béla, Szabó
Árpád.

sa organizujú už tradične každý rok v mesiaci marec na počesť
významného spisovateľa, rodáka mesta Lučenec.
Tohtoročné 43. Kármánové dni sa začali 12. marca otvorením
výstavy Kataríny Bednárovej, ktorá sa venuje vyhotoveniu sklenených ozdobných predmetov, vitráží, technikou Tiffany. Výstava bola otvorená a prístupná počas celého podujatia Kármánových dní v Maďarskom kultúrnom stredisku.

Dňa 15. marca sa uskutočnil pietny akt kladenia vencov pri
pomníku Józsefa Kármána. Potom nasledoval slávnostný kultúrny program v Dvorane Reduty pri príležitosti 164. výročia
boja maďarov za slobodu a nezávislosť z roku 1948. Slávnostný
príhovor predviedol Dr. Balog Csaba, veľvyslanec Maďarska na
Slovensku.
Pokr. str.9
Výsledky súťaže – zoznam postupujúcich do celoslovneského /krajské/ predkola sú uverejnené na internetovej
stránke Novohradského osvetového strediska v Lučenci:
www.noslc.sk

Celoslovenské predkolo sa konalo dňa 27. marca
2012 v Lučenci v priestoroch Divadla B.S. Timravy a
Umeleckej školy. Hlavným organizátorom súťaže bolo
Novohradské osvetové stredisko v Lučenci a Csemadok
-Novohradský oblastný výbor v Lučenci. Prítomných
privítala primátorka mesta Lučenec pani Alexandra
Pivková. Súťaže sa zúčastnilo celkom 150 účastníkov z
okresov Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš a Lučenec .
Súťažiaci umiestnení v zlatom pásme postupujú do
celoslovenského kola, ktoré sa bude konať v termíne
26.-28. 4.2012
v Rimavskej Sobote.
V silnej

V programe vystúpili žiaci Základnej školy Józsefa Kármána,
komorný spevácky zbor Serly, recitátorka Hajdók Hajnalka.
Ďalšími hosťami programu boli speváčka Szvorák Katalin,
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V programe vystúpili žiaci Základnej
školy Józsefa Kármána, komorný spevácky zbor Serly, recitátorka Hajdók
Hajnalka. Ďalšími hosťami programu
boli speváčka Szvorák Katalin, spevák
a skladateľ Szörényi Levente a Kudlik
Júlia, moderátorka a čestná členka Maďarskej televízie MTV.
V rámci Kármánových dní sa konali
súťažné kolá celoslovenskej súťaže
Mihálya Tompu v umeleckom prednese
jazyku maďarskom. Okresné kolo dňa
19.-20. marca a celoslovenské predkolo
/krajské/ 27. marca.
Ostatné kultúrne podujatia sa uskutočnili v Maďarskom kultúrnom stredisku:
19. 3. - prezentácia knihy Lászlóa Tarnócziho, 22. 3. - prednáška spojená s
výstavou o histórii Lučenca, ulice, domy
a obyvatelia z 18 storočia.

ZRUČNOSTI ŽIEN NOVOHRADU
Výstava autorských diel zručných
žien z Lučenca a okolia v Malej Galérii Domu MS. Vernisáž sa konala
8.3.2012 a výstava trvala do 19.
marca.

Kaczarovej Ivete, riaditeľke NMG
v Lučenci k významnému životnému jubileu

Ján Gáber Lovinský - 190.
výročie narodenia (12.4.1822)

Záverečné podujatie sa uskutočnilo 29.
marca, besedou s predsedom občianskeho združenia Palóc Társaság Aladárom Urbánom a redaktorkou vydavateľstva Siker, ktoré vydáva publikácie
združenia.

Z NOVOHRADSKÝCH VRCHOV A
DOLÍN - slávnostné uvedenie knihy
Jána Jančoviča – 19.3.2012 o 13.00
hod. v Galérii DMS, podujatie spojené aj s predajom publikácie..

MOJE CESTY – výstava kresby,
43. Kármánové dni organizovala Základná organizácia Csemadoku v Lučenci, Oblastný výbor Csemadoku v Lučenci
a BBSK - Novohradské osvetové stredisko v Lučenci.
Karol Galcsík

maľby, grafiky a reštaurátorstva autorská výstava diel Józsefa Jacsmenyika v Malej Galérii, vernisáž
bola 20.3.2012 o 17.00, výstava trvala do 30.3. 2012. Kurátorm výstavy bol Fero Mráz, popredný slovenský karikaturista.

Rodák z Lovinobane, od roku 1841
študoval na bratislavskom lýceu,
kde prijal pseudonym Lovinský.
Podľa neho je ešte aj dnes pomenovaná bratislavská ulica (Lovinského).
V byte Ľudovíta Štúra v Bratislave sa
14. februára 1843 zišli jeho najbližší
spolupracovníci – Janko FrancisciRimanský, Samo Vozár, Ján Kalinčiak,
Ján Gáber-Lovinský a Samko Štúr,
v tom čase niečo vyše dvadsaťroční
mladíci, ktorí sa rozhodli, že odteraz
všetko, čo napíšu, budú písať po slovensky. Práve preto sa tento dátum
často uvádza aj ako „Deň vzkriesenia
slovenčiny“. V roku 1844 odišiel študovať do Halle, odkiaľ naďalej ostával
v kontakte so štúrovcami, vďaka verným priateľom. K takým patrili Janko
Francisci Rimavský a Ján Kalinčiak, čo
dokazuje Kalinčiakova báseň J. Gáberovi r. 1846.
Po ukončení štúdií filozofie a práva
v Halle sa v porevolučných rokoch 19.
st. utiahol do ústrania spoločenského
života a pôsobil ako advokát v Slovenskej Ľupči.
Pokr. str.10

J. Gáberovi
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J. Gáberovi
Už rok pominul, čo my zrakom
s túžbou v budúcnosť hľadeli
ako orlovia, ktorým oblakom
mraky tvár slunca zastreli.
A deň nastával a deň zas minul
i nové túžby doniesol;
nikdy želania cit nezahynul:
Bo len zasa priniesol.
Kde túžby naše? – Už zahynuli –
ba radšej v srdci zostali:
Len nádeje naveky zmiznuli
a nám len žiale nechali.
Už rok pominul zasa, čo nám bol
strašného bôľu kúpeľou;
on teraz hrobov našich nádejou,
však nie bolestí výlevou.
Pochovajmeže naše nádeje
vo jeho tmavých hlbinách,
nech si zvije ticho, vietor nech leje
slzy nad nimi v pustinách.
Spolupracoval aj s Pavlom Dobšinským
pri zbieraní ľudových rozprávok, napr.
Janko a Macko - Podali: I. Gábor Lovinský z Novohradu (druhý zväzok Prostonárodných slovenských povestí) alebo:
Zvyky voľby úradu či úradských poctivej
obce opíšem dľa podania od Jána Krasomila Gábera Lovinobaňského, z Novohradu ešte pred r. 1848 podaného:
Mrazivé, hmlisté ráno je. Dedinčania
utiahli sa do ticha a tepla domáceho,
kde pred vyblnkujúcim páľom (plameňom) pece podkúrenej ohrievajú sa a
pracujú. V tom zaklope voľakto na
oblok: „Pán Boh s vami! Či ste doma“?
Gazda otvorí oblôček: „Pán Boh s vami!
Čože je?“ „Báťa (lebo gazdo), žeby ste
prišli dnes, tak po havránkach, do richtárov!“ ozve sa hlas pod oblokom a
kroky čuť už ďalej utekajúceho k susednému domu.
Zdroj: DOBŠINSKÝ, Pavol: Prostonárodnie
obyčaje, zvyky a povery.

Juraj Cečetka – 105. výročie
narodenia (23.4.1907)
Prof. PhDr. Juraj Čečetka, je rodákom
z Polichna. Zakladateľská osobnosť slovenskej pedagogiky a psychológie, prvý
univerzitný profesor pedagogiky na Slovensku. V Polichne má pamätnú tabuľu.

Novohradské osvetové stredisko v Lučenci vyzýva školy, obecné úrady, folklórne
súbory, združenia, miestne kluby slovenských turistov, dobrovoľníkov a všetkých
milovníkov prírody, aby sa zapojili do
projektu pod názvom „Otváranie stud-

ničiek na Turíce“.
O či ide?
O čo ide?
Zámerom
je oživenie
zvyku.
Zámerom je oživenie tradičného zvyku.
V Novohrade
patrilotradičného
čistenie studničiek
V
Novohrade
patrilo
čistenie
studničiek
a prameňov k tzv. jarným zvykom. Každá obec mala v minulosti svoje zdroje vok tzv. jarným
zvykom.
Každá
dy, studničky, pramene, o ktoré saaajprameňov
náležite starala
a predkovia
si ich
vážili.obec
Ľumala
v
minulosti
svoje
zdroje
vody,
studničky,
dia začali čistiť studničky na Veľkú noc a skončili na turíčne sviatky. Nejde však
pramene,
o sa
ktoré
sa aj Príroda
náležite sastarala
len o samotné čistenie, ide o celkové
správanie
k vodstvu.
nedá
a
predkovia
si
ich
vážili.
Ľudia
začalistarostčistiť
oklamať, dôkazom nezodpovedného prístupu, zanedbania či podcenenia
studničky
na
Veľkú
noc
a
skončili
na
turíčne
livosti sú aj dnešné problémy povodní.
Nejde
však len o samotné
čistenie,
ide
V prvom ročníku chceme zapojiť sviatky.
čo najviac
organizátorov.
Všetci, ktorí
sa rozo
celkové
správanie
sa
k
vodstvu.
Príroda
sa
hodnú prihlásiť do projektu, stačí ak nám nahlásia do 23. apríla 2012:
nedá
oklamať,
dôkazom
nezodpovedného
názov spoluusporiadateľa, miesto studničky, či prameňa, čas konania a p.
prístupu, propagačný
zanedbania
či so podcenenia
Z vašich podkladov následne spracujeme
materiál
zoznamom
starostlivosti
sú
aj
dnešné
problémy
povodní
všetkých spoluorganizátorov a miestom konania aktivít, tento vám bude
doručený v tlačenej a elektronickej forme. Po skončení podujatia nám môžete zaslať
foto (studničky resp. programu). Z dodaných materiálov vydáme dokumentačnopropagačný materiál.
Dátum: 27. mája 2012 (nedeľa), resp. aj pondelok 28.5.
Naším cieľom je, aby sa podujatie uskutočnilo v ten istý deň, teda na Turíce. Tento termín by sa mohol považovať za oficiálne otvorenie letnej turistickej sezóny
v našom regióne.
Miesto: Novohrad a Malohont je bohatý na množstvo studničiek a prameňov.
Preteká ním tretia najdlhšia rieka Ipeľ, preto by bolo vhodné uskutočniť jedno
podujatie aj pri prameni Ipľa. Odporúčame však ďalšie známe miesta:
Timravina studnička pri obci Polichno
Krúdyho prameň – FS obce Radzovce
studničky a pramene v okolí mesta Poltár
zrekonštruované studne v Haliči, Kotmanovej, Sušanoch, Hradišti, F. Kľačanoch, Maškovej, Pondelku, Veľkej Suchej ...
Priebeh: Čistenie a úpravu okolia studničiek je žiadúce realizovať v mesiacoch
apríl - máj. Vyvrcholením by bol symbolický akt otvorenia studničky a previedli
by ho najmä dievčatá, poväčšine členky folklórnych súborov a skupín. Je to len
návod, doporučenie. Tam, kde je to možné, dá sa to spojiť aj so sprievodom obcou alebo len jarnými hrami pri studničke, piesňami, poéziou o krásach prírody
a vody, históriou a tradíciou.
Niečo z histórie Turíc:
K obdobiu nástupu jari sa viaže mnoho prastarých magických zvyklostí už od dôb
Slovanov... Otváranie studničiek je jedným zo starých slovanských predkresťanských obyčajov v období Turíc. Ľudia vtedy prinášali dary ku studničkám a obetovali duchom zvieratá. Aj slovenský názov sviatku - Turíce - sa zvyčajne odvodzuje
od jedného z kultových zvierat Slovanov, dnes už takmer vyhubeného tura. Vo
viacerých prameňoch už z 11. st. sa u východných Slovanov spomínajú Rusalje
ako obľúbené, veselé slávnosti. Charakterizovali ich sprievody dievčat. Niekde sa
označovali ako Rusadlné sviatky, Rusadle. Na väčšej časti stredného Slovenska
boli známe ako Turíce, v Čechách Letnice. Ťažisko turíčnych zvykov sa viazalo
k vode a zeleni. Ľudia sa rôznymi obetami usilovali získať priazeň démonov vôd.
Prokopios (byzantský historik) už v 6. st. napísal, že Slovania nad Dunajom uctievajú rieky i vodné víly a prinášaju im obety.
Pokr. str. 11
Toto obetovanie vodám zaniklo, ale rôzne zvyky turíčneho cyklu nadväzujú na
staršie obrady. Patrí k nim najmä čistenie studničiek a prameňov, a to už od

Veľkej noci, aby do Turíc boli vyčistené. Niekde boli súčasťou programov
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Pokr. zo str. 10

Toto obetovanie vodám zaniklo, ale
rôzne zvyky turíčneho cyklu nadväzujú
na staršie obrady. Patrí k nim najmä
čistenie studničiek a prameňov, a to
už od Veľkej noci, aby do Turíc boli vyčistené. Niekde boli súčasťou programov aj voľby turíčnych kráľov, ktoré
v 18. st. zanikli. Neskôr sa objavuje už
len postava kráľovnej v dievčenských
hrách a obchôdzkach – chorovodoch.
Aj stavanie májov v Novohrade bývalo
na Turíce, máj ako symbol zelene a života, predstavoval koniec jarného obdobia, potrebu sadenia a predzvesť
novej úrody.
Podľa dávnych predstáv: Naši predkovia verili, že chotár, v ktorom zanedbajú studničky, bude trpieť nedostatkom vlahy. Navyše človek, ktorý do
Turíc vyčistí aspoň jednu studničku,
bude po celý rok zdravý, svieži
a nebude ho bolieť hlava.
Výsledok:
Ak sa nám to spoločne podarí,
nielenže obnovíme regionálnu tradíciu
pôvodných zvykov, ale







prispejeme ku skrášľovaniu životného prostredia, okolia
pripomenieme mladým ľuďom kultúru života našich predkov, tradíciu
a budovanie vzťahu k týmto hodnotám
školská mládež sa aktívne zúčastní
pobytu v prírode
možno o rok projekt rozšírime na
celé územie historického Novohradu
možno sa to niektorým tak zapáči, že
si k studničke vybudujú náučný
chodník či nebodaj prevezmú starostlivosť nad svojou studničkou.

Bližšie informácie a kontakt: BBSK –
Novohradské osvetové stredisko
J. Kármána 2, 984 01 Lučenec
tel.: 047/4512703
e-mail: abelovsky@noslc.sk
www.noslc.sk

9. apríla sa koná siedmy ročník sviatočného folklórneho festivalu Palócka
Veľká noc na fiľakovskom hrade
2012. Úlohy hlavného organizátora sa
toho roku zhostili Hradné múzeum vo
Fiľakove a Spoločnosť Pro Gaudio,
v prípravách im však pomáhajú viaceré fiľakovské
občianske
združenia.
ceré fiľakovské občianske
združenia. Popri
obvyklých
remeselníckych dielňach,
Popri
obvyklých
remeselníckych
súťažiach a ochutnávke
tradičných
jedál vystúpia
v rámci programového bloku
súťažiach folklórna
a ochutnávke
„Palóci spoza Ipľa“dielňach,
hostia z Maďarska:
skupina Muskátli z obce
tradičných
rámci
Varsány, folklórne súbory
Iglicejedál
a Kis vystúpia
Iglice zo vSzécsénya
a ľudová hudba
programového
spoza - miestne súbory
Dűvő zo Salgótarjánu.
Interpreti sbloku
väzbou„Palóci
na Fiľakovo
Ipľa“ ahostia
z Maďarska:
folklórna
Rakonca, Malá Rakonca
Szederinke
a speváčka
ľudových piesní Katalin
Varsány,
Szvorák, fiľakovská skupina
rodáčka Muskátli
pôsobiaca zv obce
Budapešti
– vystúpia a v programe
folklórne súbory Iglice a Kis Iglice zo
„Dedičstvo starých rodičov“.
Szécsénya a ľudová hudba Dűvő zo
Salgótarjánu. Interpreti s väzbou na

Programy hradného areálu v tomto roku prvýkrát dopĺňa remeselnícky jarmok
na Podhradskej ulici a na nádvorí Novohradského turisticko-informačného
centra. Návštevníci podujatia si budú môcť pozrieť v Bebekovej bašte hradu aj
národopisnú výstavu pod názvom „Vnímané duchom. Estetika a obliekané
sakrálne vyobrazenia na území Palócov“ a výstavu diel členov Gemerského
fotoklubu pod názvom: „Gemer, kde žijme“. Ďalšie informácie a presný
program na webstránke: www.palochusvet.szm.com

Foto: Zoltán Schnelczer

REKUS

strana 12
Informácie na tel. č.: 0903 517 938
alebo osobne v tvorivej dielni,
miesto: NOS Lučenec
BBSK – Novohradské osvetové
stredisko Lučenec

BBSK – Novohradské múzeum
a galéria Lučenec

4.4. - „O CENU PRIMÁTORKY
MESTA A RIADITEĽKY NOS“
-regionálna súťažná prehliadka
moderného tanca organizovaná
v spolupráci s Mestom Lučenec.
miesto: Divadlo B.S. Timravy
Lučenec o 10.30 hod.

Do 30.4. Stavebnica Merkur,
Otvorené: Ut-Pia: 9.00-17.00,
Ne: 14.00 -17.00 hod.

- Prehliadka divadla mladých,
miesto: Divadlo B.S. Timravy
Lučenec o 19.00 hod.
Margita Janštová
– výber z tvorby, výstava
miesto: vestibul NOS Lučenec,
po-pi 7.30-15.30 hod.
17.4. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
– súťažná prehliadka v umeleckom
prednese (regionálne kolo),
miesto: Lučenec
20.4. Detský festival ľudovej hudby,
miesto: KD Halič
Klubové podujatia:
12.4. – Svetový deň zdravia,
miesto: obce regiónu
20.4. – DEŇ ZEME,
miesto: Lučenec
23.4. – Literárny klub V.L.A.S.
– stretnutie členov,
miesto: NOS Lučenec o 15.30 hod.
Dielňa ľudových remesiel
pre deti a dospelých:
Veľkonočné dekorácie, kraslice,
kašírovanie, enkaustika, servítková
technika, jarné inšpirácie.
KURZY: Tradičné a netradičné
zdobenie kraslíc
Termíny dielní, kurzov pre deti aj
dospelých, resp. aj jednotlivcov je
potrebné vopred dohodnúť.
Informácie na tel. č.: 0903 517 938
alebo osobne v tvorivej dielni,
miesto: NOS Lučenec

POKLADY MINULOSTI
– stála expozícia z najcennejších
zbierok NMG z archeológie, histórie,
etnológie a výtvarného umenia.
BBSK – Novohradská knižnica
Lučenec
20.4. DOTYKY S VESMÍROM
– beseda
s doc. RNDr. Pavlom Palušom, CSc.,
spojená s prezentáciou novej knihy
„Dotyky s vesmírom“,
miesto: NK o 9.00 a 11.00 hod.

MV SR – Štátny archív v B. Bystrici,
pobočka Lučenec

27.4. – Stavanie mája
miesto konania:
priestranstvo pred Divadlom
B.S. Timravy o 17.00 hod.
Fiľakovo
9.4. „Palócka Veľká noc“
na Fiľakovskom hrade
miesto: hradný areál o 10.00 hod.,
organizátor: Hradné múzeum
a OZ Pro Gaudio
13.4. Výchovný koncert
pre žiakov ZŠ
miesto: MsKS o 10.00 hod.,
organizátor: MsKS
14.4. Svetový deň Rómov
miesto: hradný areál o 15.00 hod.,
org.: OZ INFO ROM,
spoluorganizátor: mesto Fiľakovo
16-23.4. Paleta mladých umelcov
2012 – regionálna súťažná
prehliadka
miesto: Koncertná sála ZUŠ
o 14.00 hod., organizátor: ZUŠ
27.4. Stavanie mája
miesto: Námestie Slobody
o 14.00 hod.,
organizátor: Dom matice slovenskej

apríl – „Lučenec včera a dnes“
- výstava fotografií a pohľadníc
dr. J. Puntigána
spojená s prednáškou
Istvána Böszörményiho
o mestskej toponýmii v kontexte
historických udalostí a osobností
Lučenca.

27.4. Národopisná výstava
„Rybárstvo Žitného ostrova kedysi“
miesto: Vlastivedné múzeum
o 16.00 hod.,
organizátor: Hradné múzeum

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

Poltár
17.4. Pódium mladých umelcov
2012, miesto: Koncertná sála ZUŠ

18.4. Hviezdy RnB a HIP – HOP,
koncert: Rytmus, Tina, Tomi Popovič
miesto konania: kino Apollo
o 18.00 hod.

19.4. Jarný koncert „ Andantino
jari“ a výstava VO, koncert všetkých
odborov ZUŠ Poltár
miesto: Kultúrny dom v Poltári

27.4. Koncert Hany Zagorovej
miesto konania: kino Apollo
o 19.00 hod.
27.4. – Stavanie mája
miesto konania: priestranstvo pred
Divadlom B.S. Timravy o 17.00 hod.

Málinec
21.4. ĎURSKÝ MÁLINSKÝ JARMOK,
miesto: námestie obce

MEDIÁLNI
PARTNERI:

Fiľakovo
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BBSK – Novohradské múzeum

Do 30.4. Stavebnica Merkur,
Otvorené: Ut-Pia: 9.00-17.00,

o 8.30 hod.
Organizátor: Z.p.o. Geopark
Novohrad – Nógrád, bližšie

