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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 obcami: Čamovce a Nitra nad Ipľom.

História: Vznik osady sa datuje do 10. - 11. storočia. Názov
obce údajne pochádza od jej prvého majiteľa – Chama, ktorý
dostal toto územie za svoje vojenské zásluhy. Ďalšie pomenovania obce boli: Chamafalawa (1439), Cschoma (1786),
Čoma (1920), až po dnešný názov Čamovce (1948); Maďarsky Csoma, Csomatelke.
Prvá písomná zmienka pochádza zo 6. apríla 1240 (Chamatelke), keď kráľ Belo IV. zhabal Bánk bánov majetok za
účasť v sprisahaní proti kráľovnej a obec daroval šafárovi
Gecheovi. V roku 1341 bola obec ako majetok sedmohradského vajdu Tamása Szécsényiho, pričlenená k hradu Hajnáčka. Neskôr ju vlastnilo viacero rodín. Do roku 1526 to
boli Palócziovci a v druhej polovici 16. st. bol vlastníkom
Euszták Feledy. Neskôr patrila Lórantfyovcom, v 18. storočí
Vecsényovcom a Vayovcom. V 19. st. sa stala vlastníkom
rodina Károlyi a postavila tu klasicistický kaštieľ. Potom prešla do majetku statkára Antala Szeyfferta, ktorý býval v miestnom kaštieli. Neskôr kúpil celý majetok Dr. Lipót Kessler.
Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, ale v obci prevládali kováčski remeselníci, neskôr robotníci pracujúci
v miestnom lome na ťažbu bazaltu. V kameňolome boli pre
robotníkov postavené jednoizbové obydlia. Železničná trať
prechádzajúca obcou bola vybudovaná v 70-tych rokoch 19.
storočia. Čadič k železnici prepravovali pomocou 2 400 m
dlhej lanovej dráhy. Ťažba kameňa bola zastavená v roku
1919, práce sa obnovili po roku 1968.
Najstarší známy rímskokatolícky kostol sv. Anjelov strážcov

bol postavený v roku 1846, prestavaný v roku 1910. Na čelnej
stene kostola je umiestnená tabuľa na pamiatku padlým
v prvej a druhej svetovej vojne.
Už spomínaný klasicistický kaštieľ z prvej polovice 19.
storočia sa často uvádza vo viacerých dokumentoch, ale dnes
z neho zostala len zrúcanina.
Pamätihodnosťou je pekná zvonica, ktorú si obec zrekonštruovala z vlastných zdrojov. Zvon je
z roku 1908. Významnou osobnosťou obce je výtvarný umelec
Agócs Ernest, dôstojník vo výslužbe, ktorý svoje práce, ako karikaturista, vystavoval aj v Budapešti. Materská škola bola zriadená v roku 1964. Informácie o existencii školy sú od r. 1821. Katolícku školu vystriedala obecná.
Najznámejším učiteľom bol Dr.
Lajos Lóska, spisovateľ a učiteľ
fiľakovského gymnázia.
Súčasnosť: Obec má 587 obyvateľov a patrí do mikroregiónu
Obručná. Starostom je Pavel Urbančok.

Obecný úrad má sídlo na poschodí budovy, v ktorej prízemných častiach sa nachádzajú iné prevádzky a tiež požiarna
zbrojnica. Nedávno v nej opravili sociálne zariadenia. Knižnica sa nachádza v tej istej budove, knihovníčku síce nemajú,
ale v prípade potreby knihovnícke služby poskytujú pracovníčky OÚ. Kultúrny dom je staršia budova z nepálených tehál
a „latrínami“, teda suchým WC vo dvore,
pokr. na str.2
Na čelnej stene kostola je umiestnená tabuľa na pamiatku
padlým v prvej a druhej svetovej vojne.
Už spomínaný klasicistický kaštieľ z prvej polovice 19.

napriek rôznym opravám sú priestory pre obec nevyhovujúce
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...napriek rôznym opravám
sú priestory pre obec nevyhovujúce
a plánujú tento stav riešiť výstavbou
nového KD, avšak len v prípade dostatku finančných zdrojov.

Z prírodných zaujímavostí je potrebné
spomenúť lom Čamovce, patriaci spoločnosti PK Doprastav, dnes sa v ňom už
neťaží, ale pre turistov je lákadlom, lebo ponúka nádherný pohľad na jednotlivé vrstvy lomovej steny.

Pokr. zo str. 1

Obecný úrad

Obec organizuje viacero kultúrno-spoločenských podujatí, ako MDŽ, Mikuláš
v škole a škôlke, Šikovné ruky v knižnici,
z niektorých sú uverejnené aj fotografie
na ich internetovej stránke.
Kultúrny dom

Obec prevádzkuje základnú školu prvého stupňa a MŠ. Jedna budova je už po
rekonštrukcii, nová fasáda, podlahy
a strecha, ale aj školský dvor sa mení ku
krajšiemu.

Deň obce organizujú každých 5 rokov
a práve na budúci rok by chceli uzatvoriť partnerstvo štyroch obcí, ktoré majú
rovnaký názov a každá je v inom štáte.

Na území obce pôsobí združenie dôchodcov, poľovnícke združenie a dobrovoľný hasičský zbor.

Lokalita reprezentuje jedinečne odkrytý
lávový prúd s ukážkami stĺpovej a doskovitej odlučnosti bazaltu. Ako sa tam
dá dostať? Za obcou, smerom na Šurice,
je potrebné odbočiť vpravo a asfaltová
cesta vedie až k lomu, pričom skoro na
konci križuje žltú turistickú značku k prírodnej pamiatke Belinské skaly. Značenie je vedené súbežne s lesnou cestou,
ale chýbajú informačné tabule priamo
na mieste odbočenia a taktiež na konci
obce, aby návštevníci smerujúci ku skalám zbytočne neblúdili. Malo by to byť
samozrejmosťou, veď obec sa nachádza
na území Novohradského geoparku,
ktorý ponúka množstvo podobných atraktivít a geopark Novohrad – Nógrád
je súčasťou európskej a svetovej siete
geoparkov.
Málokto vie, že neďaleko sa nachádza
najnižší bod rozvodnice medzi Dunajom a Tisou na Slovensku, iba 235 m
nad morom, z ktorého sa dá vidieť naraz Soví a Hajnáčsky hrad. Do chotára
obce zasahuje CHKO Cerová vrchovina.
Prameň zakreslený na viacerých turistických mapách, je podľa starostu, vrt
označený ako CV3, hlboký 152 m a
bude využívaný ako zdroj pitnej vody
pre obec.

Doteraz majú spoluprácu s obcou v MR,
ale chceli by ju rozšíriť o dve ďalšie, jedna sa nachádza v Rumunsku a druhá
na Ukrajine.

Tento v roku 2008 oslávil 80. výročie
založenia, konalo sa viacero podujatí,
z ktorých vydali aj CD. Pri tejto príležitosti zhotovil Erik Kalinka drevorezbu
sv. Floriána, ktorá sa nachádza v kancelárii starostu.
Obec organizuje viacero kultúrnospoločenských podujatí, ako MDŽ,
Mikuláš v škole a škôlke, Šikovné ruky

Čamovce obklopujú upravené ovocné
sady, obhospodaruje ich Juhász Štefan
na svojej Juhász farme,
pokr. na str. 3
Z prírodných zaujímavostí je potrebné darí sa im v dobrej úrode jabĺk, hrušiek
spomenúť lom Čamovce, patriaci a broskýň. Starosta má radosť, lebo časť
spoločnosti PK Doprastav, dnes sa kvalitnej a hlavne domácej úrody skončí
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... darí sa im v dobrej úrode jabĺk, hrušiek a
broskýň. Starosta má radosť, lebo časť kvalitnej a hlavne
domácej úrody skončí aj v miestnej školskej jedálni pri MŠ.
V roku 1995 bola vydaná publikácia pod názvom „CSOMA
KÖZSÉG TÖRTÉNELME (História obce Čamovce)“, autorom
bol Pócsa Péter. Obec vydala niekoľko pohľadníc a bola prezentovaná vo viacerých propagačných materiáloch, či mapách, ktoré boli vydávané prevažne v rámci mikroregiónu.
Informácie obec zverejňuje na svojej web stránke www.
camovce.webnode.sk .
Nielen okolie obce, ale celá táto časť regiónu je ideálna
a predurčená pre rozvoj turistiky... Doslova devízou by sa
mohlo stať využitie železnice, nakoľko spojenie medzi Zvolenom a Košicami prechádza týmto územím, pričom stanica
je aj v obci Čamovce.
Ostáva len dúfať, že toto prírodné bohatstvo, ktoré sme zdedili a máme ho priamo pred sebou, zabezpečí pre blízke obce v budúcnosti aj dostatok finančných zdrojov.
Pokr zo str. 2
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Pre tých záujemcov, ktorých zaujíma minulosť mlyna, dávam
do pozornosti historickú monografiu z r. 2012 pod názvom
„Vodný mlyn v obci Nitra nad Ipľom“, ktorej autorom a vydavateľom je práve R. Hrivňák.
Fotografie:

Zdroj: www.camovce.webnode.sk, Vlastivedný slovník obcí na
Slovensku, 1.časť, Pócsa Péter: Csoma Község Történelme.

História: Obec sa vyvinula zo staršieho osídlenia. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1350 pod názvom Nitra.
Dnešné pomenovanie Nitra nad Ipľom, maďarsky Ipolynyitra, sa používa od roku 1948. Patrila Fiľakovskému hradnému
panstvu, od konca 16. storočia viacerým zemanom. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, od konca 19. Storočia pracovali aj v priemyselných podnikoch vo Fiľakove.
Sakrálnou architektonickou pamiatkou je rímskokatolícky kostol sv.
Uršule, barokovo - klasicistický z roku 1823. V
minulosti sa v obci nachádzali vodné mlyny.
Históriu mlynov v topografii Jozefa Drenka:
Mlyny Novohradu na str.
36-37, takto opísal Mgr.
Radomír Hrivňák, redaktor Galšanských novín
obce Holíša: V Nitre nad
Ipľom sa v r. 1710 uvádzajú dva
dva mlyny,
mlyny,horný
hornýa dolný. Koncom 19. st. bol mlynárom
na hornom
a dolný.
Koncom mlyne
19. st.Gejza Rakottyay st., v r. 1914 ho
odkúpil
a zároveň sa na
stal majiteľom aj dolného mlyna.
bol
mlynárom
Dvojité
hornom mlynské
mlyne koleso
Gejzasa nachádzalo na hlavnom koryte
rieky
Ipeľ. Špecifikáciou
Rakottyay
st., v r. 1914bolo, že na otáčanie kolesa neslúžil
náhon,
ale prietok
bol regulovaný
haťou s niekoľkými samosho odkúpil
a zároveň
sa
tatnými
vrátami. Mlynajbol zatvorený r. 1948 a posledný
stal
majiteľom
mlynár
Rakottyay
dolnéhoGejza
mlyna.
Dvojitéml. zomrel v r. 2001.
Počas
II. svetovej
mlynské
koleso vojny
sa bol u mlynára (dom rodiny Rakottyayovej,
nachádzalodnes
na Čomorovej
hlavnom č. 99, vedľa kostola) ubytovaný
Rodion
veliteľ 2. ukrajinského frontu.
koryte Jakovlevič
rieky Malinovskij,
Ipeľ.
Za
poskytnutie
fotografií
a
textového
materiálu o vodnom
Špecifikáciou bolo, že na
mlyne
a
gejzíre
chcem
aj
touto
cestou
poďakovať Mgr. Raotáčanie kolesa neslúžil
domírovi
Hrivňákovi
a
Kataríne
Csomorovej.
náhon, ale prietok bol
regulovaný
haťou
Pre
tých záujemcov, ktorých zaujíma minulosť mlyna,
s niekoľkými
samostatnými
vrátami.historickú monografiu z r. 2012
dávam
do pozornosti

Vodný mlyn v Nitre nad Ipľom (staršia podoba, pred povojnovou prestavbou). Olejomaľba 41 cm x 34 cm, podľa
dobovej fotografie. Autor maľby: Radomír Hrivňák, 2012.

Ipolynyitra - Nitra nad Ipľom. Farebná dobová pohľadnica,
cca. z rokov 1925-1935, so zaujímavými detailmi: staršia
strecha kostola, vodný mlyn, dobová architektúra v obci,
nespevnené cesty a pôvodné neregulované koryto Ipľa. Biely
rodinný dom na pravej strane od kostola je dom mlynárskej
rodiny. Kópia vyhotovená z farebnej pohľadnice z r. 19181938. Zdroj: Internet: www.foruminst.sk
Návštevníkov pri vstupoch do
obce vítajú kríže, tzv. Božie muky. Tieto náboženské stavebné
objekty v tvare štvorbokého murovaného piliera na vrchole s krížom a sochou Krista sú vlastne
druhom prícestnej kaplnky. Ako
diela ľudovej architektúry sa na
Slovensku stavali pri rázcestiach,
výpadových cestách, kostoloch, a
to na pamiatku šťastných alebo
tragických udalostí v živote dediny.
Pokr. na str. 4

Prírodnou zaujímavosťou
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Prírodnou zaujímavosťou
bol v minulom storočí gejzír. Objavený
bol náhodne v roku 1911, keď sa na
tomto území robili vrty za účelom zisťovania nálezísk uhlia. V tom čase vykonávala Šalgótarjánska banská spoločnosť geologický prieskum na území Novohradu.
Pokr. zo str. 3

Starosta obce

Prevádzkovali ju 6 rokov, dnes už nefunguje, keďže pominuli hlavné dôvody
jej otvorenia a túto činnosť začala vykonávať iná firma.
Obec prevádzkuje ZŠ 1.- 4. ročník, riaditeľkou je Mgr. Natália Kantoráková.
Plány starostu sú také, aby od septembra bola otvorená aj materská škola.
Kultúrny dom prechádza čiastočnou rekonštrukciou, doteraz boli vymenené
okná. Z podujatí, ktoré obec organizuje
je to stavanie mája, Deň detí. Medzinárodný deň Rómov pripadá na 8. apríla a
v obci si ho každoročne pripomínajú.
Začiatkom leta oslavujú Deň obce a v
decembri sa tešia na príchod Mikuláša.

Foto: Ipolynyitra - Nitra nad Ipľom, gejzír Originálna farebná pohľadnica z r. 1918.

Pri prieskumnom vrte na okraji obce
narazili v hĺbke 520 m na vodný zdroj.
Spoločnosť namiesto uhlia objavila výdatný vodný prameň. Vo vedeckej štúdii
publikovanej spoločnosťou sa uvádza
teplota prameňa 22,4°C a nepravidelné
intervaly výbuchov. Erupcie gejzíra dosahovali údajne výšku až 40 m. Podrobný chemický rozbor vody preukázal,
že prameň má liečivé účinky. Pravdepodobne aj preto Šalgótarjánska banská
spoločnosť odkúpila pozemky v okolí
prameňa a mienila využiť podzemný
zdroj na vybudovanie liečebných kúpeľov. Ich plány však zmarilo vypuknutie 1.
svetovej vojny a zánik Rakúsko-Uhorska. Miestni obyvatelia si liečivú vodu
nosili domov a jej blahodarné účinky využívali pri reumatických bolestiach.
V ďalších rokoch výdatnosť prameňa
slabla a erupcie úplne prestali v auguste
1930. Podľa rozprávania Pavla Jánoša
z Kalinova, starí ľudia z okolitých dedín
tvrdili, že počas noci bolo počuť hukot
vody až do vzdialenosti šiestich kilometrov. Dnes by takáto atrakcia bola určite zaujímavá, ale na mieste vrtu je už
iba železná rúra zakrytá betónovým poklopom, slávne časy už nič nepripomína
a možno by bola vhodná aspoň informačná tabuľa. Veď ide o raritu, ktorá by
si zaslúžila propagáciu a rozhodne by
prispela do celého balíka ponúkaných
turistických služieb.
Súčasnosť: Obec má 346 obyvateľov.
Starostom je Tivadar Berky. Obecný
úrad sídli v esteticky zrekonštruovanej
budove, strešná krytina je nová a vymaľovaná čelná stena si zachovala svoj pôvodný architektonický vzhľad. Celý areál
okolo úradu je starostlivo upravený.

Pred obecným úradom sa nachádza detské a basketbalové ihrisko.

V parčíku medzi kostolom a obecným
úradom sa nachádza lipa a podľa tabuľky vedľa nej, ju v roku 2013 vysadil poslanec NR, Ľudovít Kaník. Dnes vyzerá
trošku biedne, kmeň je poškodený a z
jednej strany je odlúpená kôra.

Za objektom je menšie futbalové ihrisko. Vo dvore už dnes doslova „kuriozitu“ pripomína nápis nad dverami Obecná predajňa.
Stred obce je ako stvorený na rozjímanie. V čase vegetácie to musí byť
nádherný pohľad. Po obidvoch stranách
mosta koryto Ipľa a nádherné vŕby pôsobia viac ako upokojujúco.
Západný okraj intravilánu obce Nitra
nad Ipľom tvorí vonkajšiu hranicu chráneného vtáčieho územia Poiplie v jeho
Podľa slov starostu ju otvorili v roku najsevernejšom bode, bolo vyhlásené
2007, aby dokázali zabezpečiť zásobo- v roku 2008.
Zdroj: www.nitranadiplom.ocu.sk,
vanie obyvateľov. Bola to prvá obecná
www.naseobce.sk, Galšanské noviny č.
predajňa v Novohrade a pravdepodob3/2011, 2/2012, Vlastivedný slovník obcí na
ne aj v celom regióne.
Slovensku, 2. časť

Pred obecným úradom sa nachádza
detské a basketbalové ihrisko. Za Prevádzkovali ju 6 rokov, dnes už
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Docent Ján Brindza:
„Vyrástol som na
roľníckom dvore ...“
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veľmi priaznivých sociálno-ekonomických podmienkach si taktiež vyžaduje
obrovské vypätie hlavne v skupine obyvateľstva žijúcich v hmotnej núdzi, ale
aj v intelektuálnej sfére, pokiaľ sú bez
zamestnania. Chvála Bohu nemám tieto
problémy. Ale nároky, ktoré sa vyžadujú
v súčasnosti na univerzitných pracoviskách od učiteľov, tiež nie sú jednoduché.
A preto pri spomienkach na detstvo, kde
som musel realizovať veľa veľmi náročných, hlavne fyzických prác, sú pre
mňa zdrojom nových síl.
V podstate celý svoj plodný
život ste prežili na jedinom pracovisku
– SPU v Nitre. Ako sa vám tu začínalo?

Poľnohospodársky inžinier, vedeckovýskumný pracovník, vysokoškolský
učiteľ Doc. Ing. Ján Brindza, CSc. sa
narodil 7. 4. 1949 v Hrušove, okres Veľký Krtíš. Základné vzdelanie nadobudol
v rodnej obci, maturoval v r. 1967 na
SVŠ v Krupine. V r. 1968-73 študoval
na Vysokej škole poľnohospodárskej
v Nitre. Od r. 1975 pôsobí až doteraz
ako vysokoškolský učiteľ na Slovenskej
poľnohospodárskej univerzite (SPU)
v Nitre, v súčasnosti na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov, na Katedre genetiky a šľachtenia rastlín. Žije
v Nitre.
Pán docent, vráťme sa úvodom v spomienkach do vášho rodného
Novohradu, do rodnej dedinky Hrušov
...
Spomienky na život v rodnej
dedine, na rodičov, susedov, priateľov
a samozrejme aj učiteľov sú pre mňa
nevyčerpateľným žriedlom energie pre
moju každodennú prácu. Život na roľníckom dvore v minulosti nebol jednoduchý. Znamenal predovšetkým pravidelné vykonávanie prác v maštali či na
poli bez prestávky a bez stonania a konečne aj bez štátnych dotácií. Hrušovský chotár je po prírodnej stránke
a členitosti terénu veľmi zaujímavý. Ale
po pracovnej stránke a obrábaní pôdy,
výseve a zbere úrody v zložitých terénnych podmienkach si vyžadovalo od
všetkých členov na roľníckom dvore
mnoho vypätia, úsilia a námahy pre
zdolanie požadovaných prác. Život
našinca či už na univerzite alebo aj na
iných pracoviskách, v súčasných nie

veľmi priaznivých sociálnoekonomických podmienkach si

Áno je to tak. Po ukončení vysokoškolského štúdia na fytotechnickom odbore
Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre som pokračoval v ašpirantúre na
Katedre genetiky a šľachtenia rastlín.
A v podstate uvedená katedra zostala
mojím pracoviskom dodnes. Ako učiteľ
som zabezpečoval výučbu hlavne zo
šľachtenia rastlín a poľného pokusníctva. Neskôr pribudli ďalšie predmety –
ako je ochrana genofondu rastlín, genetické zdroje potravín, biologická bezpečnosť a ďalšie predmety na doktorandskom štúdiu. Každý začiatok má svoje
problémy. Takže aj v mojom prípade
adaptácia na vysokoškolský systém
práce nebola vždy jednoduchá. Ale všetky ťažkosti som prekonal vďaka dobrému kolektívu na pracovisku. Čo sa týka
odbornej profilácie, mal som jednu výhodu. Vyrástol som na roľníckom dvore
s aktívnou účasťou na všetkých prácach
roľníka na poli, v záhrade a počas všetkých ročných období. To znamená, že
som mal osvojené mnohé praktické návyky s pôdou, výsevom a zberom rastlinných druhov a čiastočne aj s ich spracovávaním. Preto som vlastne mnohé
praktické návyky rozširoval a dopĺňal
len o teoretické poznatky. K odbornej
profilácií a osvojovania si nových poznatkov mi výrazne prispela aktívna spolupráca s poprednými šľachtiteľmi na
Slovensku aj v zahraničí. Dodnes udržujem veľmi aktívnu a pomerne rozsiahlu
spoluprácu s mnohými výskumnými
a vzdelávacími inštitúciami, najmä v
rusky hovoriacich krajinách. S ohľadom
na skutočnosť, že vo výskumnej oblasti
sa venujem uchovaniu a využívaniu
tradičných odrôd, ako aj menej známych
druhov rastlín, nemám problém s publikačnou činnosťou. Je rozsiahla

tradičných odrôd, ako aj menej známych
druhov rastlín, nemám problém s publikačnou činnosťou. Je rozsiahla a prevažnú väčšinu prác publikujeme kolektívne
s mnohými hlavne zahraničnými autormi.
A aká je situácia na tejto škole
dnes?
Život na SPU v Nitre sa realizuje v klasickom univerzitnom systéme, ako aj na
iných univerzitách na Slovensku či
v zahraničí. V porovnaní s minulosťou
sú evidentné mnohé zmeny hlavne
v prospech študentov, ale aj učiteľov.
Študenti majú predovšetkým veľké možnosti rozvíjať jazykové schopnosti a realizáciu štúdia od jedného po niekoľko
semestrov aj na iných zahraničných univerzitách. Majú možnosť realizovať
odborné praxe a riešenie diplomových
a bakalárskych prác na zahraničných
pracoviskách. Existuje pomerne veľký
počet finančných fondov, kde je možné
získať štipendia na čiastočné alebo aj
plné krytie nákladov na zahraničné pobyty. Aj napriek týmto možnostiam,
nemožno tvrdiť, že by ich študenti využívali v maximálnom rozsahu. Rovnako
je to aj u učiteľov. Náš kolektív v danej
oblasti nemá problémy. Realizujeme
aktívnu spoluprácu s 22 zahraničnými
inštitúciami. Za ostatných ani nie 10
rokov, absolvovalo na našom pracovisku
vyše 80 zahraničných doktorandov
a výskumníkov od jedného mesiaca po
20 mesiacov. Takže u náš je vždy ktosi
a stále sa realizujú súčasne desiatky
experimentov v laboratórnych a poľných
podmienkach. A samozrejme – výsledky
sa skôr či neskôr prezentujú v spoločných prácach pre odbornú verejnosť na
národnej alebo aj medzinárodnej úrovni.
Naše pracovisko iniciovalo zriadenie
medzinárodnej siete pre riešenie výskumného, vzdelávacieho a rozvojového
programu pod názvom „Agrobiodiverzita pre zlepšenie kvality výživy, zdravia
a kvality života“.
Vaše životné krédo?
Neviem, ako dlho budem žiť, ale mojou
snahou je každý deň prežiť tak, aby môj
život bol úžasný pre mňa a prospešný
pre ostatných.
PhDr. František M i h á l y
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Psychológ, vysokoškolský učiteľ Prof.
PhDr. Július Boroš, DrSc. sa narodil 19.
4. 1934 v Turíčkach, okres Poltár. Základné vzdelanie nadobudol v r. 1940-48
v rodnej obci a v Lučenci. V r. 1948-52
absolvoval Pedagogické gymnázium
v Lučenci. V r. 1952-57 študoval na FF
UK v Bratislave. V r. 1957-60 pôsobil
ako asistent na Vyššej pedagogickej
škole v Banskej Bystrici. V r. 1960-63
bol odborným asistentom na katedre
psychológie FF UK v Bratislave, v r.
1963-68 interným ašpirantom a vedeckým pracovníkom v Ústave experimentálnej psychológie SAV v Bratislave. V r.
1968-98 pôsobil ako vysokoškolský
učiteľ na FF UK v Bratislave, v r. 19982004 na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity
v Trenčíne.
Hudobný pedagóg, dirigent, publicista,
vysokoškolský učiteľ Doc. PhDr. Tibor
Sedlický, CSc. sa narodil 2.4.1924 v Poltári. Ľudovú školu navštevoval v r.
1930-35 v rodisku, meštiansku školu v r.
1935-39 v Kokave nad Rimavicou. V r.
1939-43 študoval na Učiteľskom ústave
v Banskej Bystrici, v r. 1955-59 na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. V r.
1943-57 pôsobil ako učiteľ na viacerých
základných a stredných školách. V r.
1957-65 bol odborným asistentom na
Pedagogickom inštitúte v Martine, v r.
1965-89 vysokoškolským učiteľom na
PgF v Banskej Bystrici. Od r. 1989 žil na
dôchodku v Banskej Bystrici, ale ešte
externe vyučoval na PgF UMB (1991-95)
a na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej
Bystrici (1995-99). Zomrel 27. 7. 2004
v Banskej Bystrici a tu je i pochovaný.
Vo svojej vedecko-pedagogickej činnosti sa venoval metodike a dejinám hudobnej výchovy, ako aj dirigovaniu speváckych zborov. Napísal publikácie: Spevácky zbor slovenských učiteľov (1963),
Dějiny hudební výchovy v českých zemích a na Slovensku (1973 – spoluautor), Hudobná pedagogika pre dirigentov speváckych zborov (1984) a i.
Publikoval mnoho článkov do odborných časopisov, bol autorom hesiel do
Encyklopédie Slovenska či Slovenského
biografického slovníka. Bol dlhoročným
členom i sólistom Speváckeho zboru
slovenských učiteľov v Trenčianskych
Tepliciach.

Vo vedecko-výskumnej práci sa zaoberal všeobecnou experimentálnou psychológiou a jej aplikáciou na oblasti
psychologického a biologicko-medicínskeho výskumu. Bol autorom publikácií:
Psychológia pre osvetových pracovníkov (1974), Rozumiete dospievajúcim
(1975), Základy psychológie (1976),
Psychológia pre mladých (1983) a i.
Profesor Július Boroš zomrel 13. 11.
2004 v Trenčíne, pochovaný je v rodných Turíčkach.

Evanjelický a. v. farár, publicista, stredoškolský i vysokoškolský učiteľ ThDr.
Ondrej Žilák sa narodil 22. 4. 1914
v Málinci, okres Poltár. Ľudovú školu
absolvoval v r. 1920-27 v Hradišti pri
Poltári. V r. 1927-35 navštevoval Reformné reálne gymnázium v Lučenci, maturoval v triede prof. Jozefa Címera. V r.
1935-39 študoval na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte (SEBF)

v Bratislave,
za
kňaza
bol
ordinovaný 10. 9. 1939 v Bratislave.
V r. 1939-41 bol biskupským

v Bratislave, za kňaza bol ordinovaný
10. 9. 1939 v Bratislave. V r. 1939-41
bol biskupským kaplánom v Bratislave,
administrátorom časopisu Služba i profesorom náboženstva na bratislavských
stredných školách. V r. 1941-42 pôsobil
ako kaplán v Trenčíne. V r. 1942-48 bol
farárom v obci Pôtor, počas SNP prednostom evanjelickej duchovnej správy
vo vojenskej nemocnici na Sliači. V r.
1948-90 bol farárom vo Zvolenskej Slatine, z toho v r. 1968-71 vedúcim katedry dejín na SEBF v Bratislave.
Je autorom vyše 500 článkov a štúdií
z oblasti evanjelických cirkevných i národných dejín. Spracoval portréty významných osobností Slovenska – spisovateľov, cirkevných a národných dejateľov, ktoré od r. 1940 každoročne uverejňoval v časopisoch Služba, Cirkevné
listy, Evanjelický posol spod Tatier,
v Tranovského kalendári a i.
Manželka Ondreja Žiláka Viera, rod.
Pivarčeková bola dcérou ev. a. v. farára
– konseniora, pôsobiaceho v r. 1917-62
v Sennom (okres Veľký Krtíš) a zároveň
vnučkou literáta, prekladateľa a národného buditeľa Samuela Bodického, ev.
a. v. farára, pôsobiaceho tiež v Sennom.
ThDr. Ondrej Žilák zomrel 9. 7. 1998
v Bratislave, kde je pochovaný na ružinovskom cintoríne.
PhDr. František Mihály

685. výročie (2.4.1329)
Divín
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Výročia významných
osobností:
PETIAN Juraj Natán– 155. výročie
úmrtia (18.4.1859 Lešť), národnokultúrny pracovník, ev. farár v Polichne, podporovateľ slovenských
národných podujatí, testamentálne
venoval 7 000 zl. na založenie Matice slovenskej. Narodil sa v Polichne.
FÁBIÁN Július – 130. výročie nar.
(12.4.1884 Lučenec), maliar, grafik
a spisovateľ. Od roku 1915 profesor
výtvarnej výchovy v Szomathelyi
(MR).
MAHÚT Adam – 100. výročie nar.
(5.4.1914 Dobroč), stolár, samizdatový spisovateľ – vydal 2 zbierky
poézie, príbehy a rozprávky v rozsahu asi 160 strán. Zomrel 20. 4.
2002 v Detve, pochovaný je v Dobroči.
BAZOVSKÝ Igor – 100. výročie nar.
(13.4.1914 Lučenec), vedec, univerzitný profesor, konštruoval mechanické zariadenia pre rakety Minuteman, Polaris a iné zbrane. Syn
Ľudovíta Bazovského, župana Novohradu. V roku 1968 emigroval,
zomrel 13.7.2000 v Los Angeles.
KALIČIAK Michal, Doc., RNDr., CSc.
– 70. výročie nar. (2.4.1944 Čakanovce-Ratka), geológ, vedecký pracovník. Od r. 1995 riaditeľ Geologického ústavu Dionýza Štúra SAV
Bratislava.

V piatok 28.2.2014 o 16.00 hod. sa v priestoroch Novohradskej knižnice
v Lučenci konala vernisáž výstavy „Takí sme boli“. Výstava bola inštalovaná
pri príležitosti 25. výročia založenia divadelného súboru J. Kármána a sprístupnená bola do 28.3.2014. Počas trvania výstavy sa na oddelení náučnej
literatúry uskutočnili 3 besedy s projekciou pre verejnosť.

60+1
Je názov výstavy po príležitosti životného jubilea karikaturistu a výtvarníka
Fera Mráza. Vernisáž sa uskutočnila 13. marca 2014 o 16.00 hod. v Dome
Matice slovenskej v Lučenci a trvala až do konca marca. Výstava bola
inštalovaná v spolupráci s Novohradským múzeom a galériou v Lučenci.

Dedina môjho detstva
Pod týmto názvom sa niesla beseda s doc. RNDr. Milicou Miadokovou, CSc.,
ktorá sa uskutočnila 13.3.2014 v Miestnej knižnici v Cinobani.
V marci bola vo vestibule Novohradského osvetového strediska v Lučenci
otvorená výstava kresieb Anny Brijakovovej nazvaná „MOJE NAJMILŠIE“.
Verejnosti je sprístupnená v pracovné dni aj v mesiaci apríl.
„TÝŽDEŇ V KAVIARNI“ bol jubilejný galaprogram pri príležitosti 25. výročia
založenia Divadla Jozefa Kármána , ktorý sa uskutočnil 23. marca 2014 o 18.00
hod. v Divadle B.S. Timravy. Réžíroval ho Erdélyi Gábor. Pozdrav a blahoželanie za NOS v Lučenci odovzdala Katarína Györgyová.

K významnému životnému jubileu –
60. narodeninám, Dušanovi Krnáčovi,
výtvarníkovi a scénografovi, rodákovi
z Lučenca.
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V dňoch 4.- 6. marca 2014 sa v CVČ Lučenec uskutočnilo
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.

V tomto roku sme pre vás pripravili divadelnú hru "Veselé
vdovy, alebo ako sa zbaviť manžela". Autorom hry je český
divadelný ochotník Jiří Vymětal, od ktorého hru dostal náš
herec Jožko Kuvik. Ten hru preložil a prepracoval aj s pomocou členov OZ na naše pomery. Hra je tak veľmi aktuálna,
možno aj nadčasová a mnohí v nej určite nájdete niektoré
paralely či už zo svojho okolia, alebo aj z vlastného života.
Premiéra uvedenej hry bola 21. marca 2014 o 18.30 hod v
kinosále KD v Poltári. Pozývali sme všetkých našich priaznivcov, aby sa prišli zabaviť a tak potešiť nielen seba, ale aj nás,
divadelných ochotníkov, ktorí sme jej nacvičeniu venovali veľa
zo svojho voľného času. Repríza bola v sobotu, 22. marca
2014 o 19.00 hod.
Edita Klembasová, manažer OZ

Veselá hra o manželstve,
kde sa často mení láska vo zvyk, v horšom prípade v nenávisť.
Tak ju uvádza na svojej stránke domáce Divadlo Schod. Je to
skutočne valašské divadlo a svoju domovskú scénu má
v meste Valašské Meziříčí. K Valašku sa hrdo hlásia, lebo hrajú
iba hry z pier valašských autorov, jeho členovia pijú iba
destiláty z Pálenice U Libora a k nim zajedajú iba perník od
firmy JUMEP, na kulisy používajú iba klince zo železiarstva
Potom ...
Prihlásených bolo celkom 92 účastníkov, z toho 53 na poéziu
A práve touto upútavkou si celkom iste získali mnohých
a 39 na prózu. Súťažiacich hodnotila porota v zložení P. Kermilovníkov divadla a nielen ich. Ostáva len dúfať, že sa predner Edit, Pünkösdi Móni, Sandor Zsombor zo Šalgótarjánu,
stavia v najbližšej budúcnosti aj v Poltári.
PhDr. István Mázik a Mgr. Szabó Árpád. Podujatie prvého
dňa otvorila Mária Ambrušová, riaditeľka NOS Lučenec a druhý deň prítomných privítal Karol Galcsík.
„Ľud náš si je sám sebe rozprávkou“ t. j. prechováva v
Víťazi postúpili do krajského kola, ktoré sa konalo 27.3.2014 v
povestiach báječné ponímanie Božstva, sveta a prírody;
obci Sečianky, okr. Veľký Krtíš. Výsledky súťaže – zoznam
líči mravy, zvyky a povery svojho vlastného života
postupujúcich je uverejnený na stránke: www.noslc.sk

Pamodaj šťastia rozprávočka.

Karol Galcsík

Ochotnícke divadlo má v našom meste veľmi bohatú tradíciu,
veď prvú divadelnú hru v Poltári nacvičil so svojimi žiakmi
riaditeľ školy a významný kultúrny, spoločenský a športový
dejateľ v meste Július Pástor v roku 1909. V jeho tradíciách
pokračujú divadelní ochotníci mesta v súčasnosti združení v OZ
OPONA, ktorí počas svojej viac ako 30 ročnej činnosti nacvičili
a predstavili sa svojim priaznivcom v 23. divadelných hrách.
Snažíme sa každý rok nacvičiť nejakú hru a potešiť tak seba aj
svojich priaznivcov.

sa koná tradične v marci, teda v mesiaci narodenia Pavla
Dobšinského, lebo je to aj spomienka na nášho najznámejšieho rozprávkara.
Regionálna prehliadka detskej dramatickej tvorivosti sa konala 25. marca 2014 v Poltári. Organizátormi prehliadky boli
BBSK - Novohradské osvetové stredisko v Lučenci a Mesto
Poltár. Podujatie otvorila riaditeľka NOS, Mária Ambrušová
a primátor mesta Poltár, Pavel Gavalec.

Moderátori podujatia, Lucia Ptáčniková a Maťo Gajdoš,
najskôr predstavili trojčlennú porotu. Predsedom bol Mgr.
Dušan Krnáč, členmi Mária Ambrušová...
Pokr. na str. 9
a Mgr. Arpád Szabó, ktorý bol odmenený potleskom
V tomto roku sme pre vás pripravili divadelnú hru "Veselé divadelníkov, ale nielen ako pravidelný porotca
vdovy, alebo ako sa zbaviť manžela". Autorom hry je český prehliadky, ale preto, lebo presne v deň konania súťaže
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Pokr. zo str. 8

... a Mgr. Arpád Szabó, ktorý bol odmenený
potleskom divadelníkov, ale nielen ako pravidelný porotca
prehliadky, ale preto, lebo presne v deň konania súťaže
oslávil okrúhle životné jubileum – sedemdesiatku. Potom
moderátori oboznámili divákov s priebehom súťaže, rozdelenej do troch blokov. Odohralo sa 12 predstavení, v ktorých
vystúpilo takmer 150 účinkujúcich. Regionálnej prehliadky sa
zúčastnilo celkom 10 detských divadelných súborov: SME!
pri ZŠI so sluchovým postihnutím Lučenec, DOKORÁN pri ZŠ
L. Novomeského Lučenec, ATHÉNA pri ZŠ s MŠ Cinobaňa,
EŇOŇUŇO pri ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou, RADOSŤ pri
ZŠ s MŠ Radzovce, Na Opatovskom Kopci pri Súkromnej ZUŠ
Lučenec, Maskované Guliverky a Šuli Teatro pri ZUŠ Poltár,
Ťuťmáci Breznička pri Cirkevnej ZUŠ Lučenec a Divadlo
mladých pri OZ Timrava v Lučenci. Po skončení súťažnej časti
nastala ťažká úloha pre porotcov. Onedlho bol vyhlásený
nasledovný verdikt poroty: Na krajskú prehliadku detskej
dramatickej tvorivosti deti a tvorby dospelých pre deti pod
názvom „Rozprávkové javisko“, ktorá sa uskutoční 10.-11.
apríla 2014 v MsKC Žiar nad Hronom, postúpili:
V kategórii dramatickej tvorivosti detí:
S hrou „Mäsožravec“ DDS Eňoňuňo, ktorý pracuje pod
vedením Mgr. Evy Švingálovej
DDS Dokorán pod vedením PaedDr. Moniky Szabóovej
s hrou „Ako na to?“
S hrou „Za Múrom“ DDS Athéna pod vedením Mgr. Vladimíry Albertovej
V kategórii tvorby dospelých pre deti:
Divadlo mladých, ktoré vedie Silvia Golianová, s hrou
„Cesta Janka Hraška veľkým svetom“.

Ábelovský ľudový odev patrí v Novohrade k tým najkrajším.
Vyskytoval sa prevažne v obciach Ábelová a Polichno. Vlastniť
túto nádheru, teda pôvodný kroj, je dnes nielen cennou, ale
v poslednej dobe aj vyhľadávanou „módou“. Škoda, že tradičné nosenie krojov sa u nás neudomácnilo tak, ako je to bežné
všade inde vo svete. Veď sa máme čím pochváliť a pýšiť. Chvalabohu za každého nadšenca či folkloristu, teda ľudí, ktorým
tradičná ľudová kultúra prirástla k srdcu. Medzi takých rozhodne patrí Ján Ivanič, vášnivý zberateľ krojov pochádzajúcich z Ábelovej, ktoré si starostlivo uchováva. Vo svojej súkromnej zbierke má samé originály. Časť z nich bola prezentovaná na výstave krojov v Dome Matice slovenskej vo Fiľakove, ktorej vernisáž sa uskutočnila 3. marca 2014. Návštevníci si mohli popozerať jednotlivé časti krojov, ako oplecko
vytkávané červeným pamokom alebo mondole, tak volali
spodnice v Ábelovej. Súčasťou výstavy bol nádherný svadobný
kroj.

Kresby kroja z Ábelovej sú uverejnené na stránke www. uluv.
sk v časti Dokumentácia ľudového odevu.
V tejto súvislosti je potrebné pochváliť aj obec Polichno, lebo
je to jediná obec v regióne, ktorá na svojej internetovej stránke, v časti kultúra uverejnila opis a fotografie kroja.

Na krajskú prehliadku divadla mladých pod názvom „Zochov
divadelný Tisovec“, ktorá sa uskutoční 29.4. – 1.5.2014
v Tisovci, postúpili:
DDS Sme! pod vedením Mgr. Dušany Nôtovej s hrou Tu
„sme“!
S hrou „Tak to napíš, Zlatíčko!“ súbor Šuli Teatro pod
vedením Mgr. Evy Žírošovej.
Hlavnú cenu, teda Cenu primátora mesta Poltár získalo Divadlo mladých z Lučenca.
Každý divadelný súbor si odniesol diplom za úspešné účinkovanie na tohtoročnej prehliadke. Občerstvenie, priestory
a technický personál zabezpečilo mesto Poltár, preto riaditeľka NOS osobitne zdôraznila veľmi dobrú spoluprácu
s vedením mesta, bez ich pomoci by nebolo možné podujatie zorganizovať. Záver prehliadky bol venovaný rozboru
s vedúcimi a režisérmi súborov.

uviedol svoje najnovšie dielo.
V rámci MFF sa premiéra dokumentárneho filmu Lyrik konala
25. a 27. marca 2014, prvý deň
to bolo v kine Lumiére a potom
v kinosále A4 – Priestor súčasnej kultúry. Film mapuje život
a dielo Jána Mlynárika. Historik, vysokoškolský pedagóg, signatár Charty 77, politik sa narodil
Fiľakove,
rodil 11.2.1933
11.2.1933 vovoFiľakove,
vyrastal v Zelenom pri Poltári.
vyrastal
v Zelenomvpri
Poltári.
Zomrel 26.3.2012
Prahe
a pochovaný je v Rovňanoch. Keďže
z Novohradu pochádzal a v Novohrade aj skončil, ostáva veriť,
že tento film budeme mať možnosť vidieť aj v kinách nášho
regiónu, teda aspoň v tých „dvoch“ čo zostali.
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V školskom roku 2013/14 oslavuje Cirkevná základná umelecká škola v Lučenci svoje 10. narodeniny. Svoje brány pre verejnosť po prvýkrát otvorila 2. 9. 2004, na úvodnej
slávnosti bol prítomný aj dnes už nebohý Otec biskup Mons.
Eduard Kojnok. Základná idea školy spočíva v umeleckom
vzdelávaní v duchu kresťanskej kultúry. CZUŠ vznikla o jeden
školský rok neskôr ako Cirkevná ZŠ sv. Jána Bosca, obe školy
spolu sídlia v jednej budove na Masarykovej ulici č. 9. Cirkevná ZUŠ sa zrodila aj z túžby rodičov, aby ich deti nemuseli
za umením chodiť ďaleko, len do vedľajších dverí.
Hlavné oslavy tohto jubilea sa konali v nedeľu 2.
marca 2014. Začali sa vernisážou prác žiakov výtvarného
odboru CZUŠ v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci. Na
vernisáži boli prítomní: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka
mesta Lučenec, PhDr. Kinga Szabó, riaditeľka Pamätného domu Júliusa Szabóa v Lučenci, Mgr. Ľuboslava Slebodníková,
riaditeľka ZUŠ Poltár, Mgr. Gabriela Oravcová, riaditeľka CZŠ
sv. Jána Bosca v Lučenci, Ing. Mária Pribilincová, predsedníčka Rady školy pri CZUŠ a mnohí ďalší hostia.
Slávnostné príhovory predniesli pán Gabriel Nagy,
poverený riaditeľ CZUŠ a pani primátorka Alexandra Pivková.
Pri tejto príležitosti pán Nagy ocenil nasledujúcich pedagógov za vynikajúcu prácu počas uplynulého obdobia: Ing.
Mgr. Richard Havran, prvý riaditeľ školy, Mgr. Gabriela Oravcová, bývalá riaditeľka školy, PhDr. František Mihály, zakladajúci učiteľ školy, publicista a organizátor zahraničných
ciest CZŠ, Katarína Acélová, zakladajúca učiteľka CZUŠ a bývalá zástupkyňa riaditeľa, Mgr. Marta Látková, učiteľka CZUŠ,
zodpovedná za spoluprácu s materskými školami. Náväzne
Mgr. Eva Kurucová predstavila práce vystavujúcich žiakov
a potom si už prítomní hostia mali možnosť výstavu prezrieť.

Oslavy jubilea školy pokračovali v rímskokatolíckom kostole
Navštívenia Panny Márie v Lučenci, kde bol na programe
slávnostný koncert k 10. výročiu založenia školy. Duchovné
slovo predniesol Mgr. Norbert Bize, riaditeľ Diecézneho
školského úradu v Rožňave. V programe odznelo 16 čísiel,
v rámci ktorých sa predstavili súčasní i bývalí žiaci školy.
Všetci účinkujúci podali veľmi pekné výkony, za čo si vyslúžili
veľký potlesk od obecenstva, ktoré zaplnilo kostol do posledného miestečka. Koncert sa ukončil hymnou školy „Salve
Don Bosco Santo“ v podaní spevokolov Anjel a Campanella,
ktoré dirigovala Mgr. Terézia Kelementová.
Podujatie konferoval PhDr. František Mihály.
Posledným bodom scenára osláv založenia školy
bola reštaurácia Dvor u Jozefa v Lučenci. Tu najprv pán
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Podujatie konferoval PhDr. František Mihály.
Posledným bodom scenára osláv založenia školy bola
reštaurácia Dvor u Jozefa v Lučenci. Tu najprv pán František
Mihály predstavil „Spomienkový bulletin k 10. výročiu založenia CZUŠ sv. Jána Bosca v Lučenci 2004-2014“, ktorý vydalo
Novohradské osvetové stredisko v Lučenci. Publikáciu pán
Norbert Bize požehnal a následne si ju každý prítomný účastník mohol prevziať. Potom už nasledovala slávnostná recepcia, ktorá oficiálne oslavy 10. výročia založenia CZUŠ v Lučenci
ukončila.
PhDr. František Mihály

Meštianske a ľudové odevy starých čias
na fiľakovskom hrade
Turistickú sezónu 2014 otvorilo Hradné múzeum vo Fiľakove dvoma tematicky
blízkymi aktuálnymi výstavami. Popri výstave Gemerskomalohontského múzea Dámska meštianska móda v 19.
storočí sa návštevníci hradu
môžu zoznámiť až do 11.
mája aj s ľudovými krojmi zo
Sedmohradska, formou výberu zo súkromnej zbierky
Márie Konthurovej. Vernisáž
úvodných výstav sezóny sa
uskutočnila 14. marca o
16,00 v Bebekovej veži hradu.
Výstava múzea z Rimavskej Soboty predstavuje kultúru
meštianskej módy 19. storočia, počnúc od vypuknutia Veľkej
francúzskej revolúcie až do prvej svetovej vojny. Vznikla
v spolupráci so SNM – Múzeom Betliar a s Baníckym múzeom z Rožňavy. Kurátorkou výstavy je PhDr. Éva Kerényi,
historička Gemersko-malohontského múzea. Jej cieľom je
predstaviť dámske meštianske odievanie a módne doplnky v
priebehu meniacich sa historických ér. V 19. storočí sa ľudia
inšpirovali z mnohých predchádzajúcich štýlov, ako napríklad
z antiky, gotiky, renesancie, baroka a rokoka, ale exotický
Ďaleký východ rovnako zanechal odtlačok na dámskom
zovňajšku vtedajšej doby. V tomto období rozkvital historizmus, jednotlivé módne prvky sa miešali. Popri tom sa
v Uhorsku tešil veľkej záľube tradičný uhorský odev, tzv.
„díszmagyar“ - slávnostná róba, ktorá sa v 19. storočí rozšírila
medzi šľachtou i meštianstvom. Väčšinu dobového oblečenia
môžeme vidieť už iba v múzeách, ale niektoré kúsky sú
dodnes súčasťou dámskeho šatníka.
Exponáty výstavy „Sedmohradské ľudové kroje“ pochádzajú zo súkromnej zbierky umelkyne, hudobnej pedagogičky
a zberateľky Márie Konthurovej, pochádzajúcej zo Sedmohradska, ktorá sa nedávno presťahovala z Nemecka do
Maďarska. Súkromná kolekcia pozostávajúca z niekoľko
stoviek kusov je výsledkom jej zberateľskej činnosti trvajúcej
viac než 40 rokov. Nájdeme v nej kroje regiónov Székelyföld,
Kalotaszeg, Gyimes a Moldva. Popri rozličných odevoch
prezentované aj domáce tkaniny, rôzne druhy výšiviek i
charakteristická ľudová keramika z obce Korond.
Mgr. Attila Agócs, riaditeľ Hradného múzea Fiľakovo
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22.marec je vyhlásený za Svetový deň vody s cieľom
upriamiť pozornosť na vodu, ktorá je pre život nenahraditeľná. Má nám pripomenúť, že síce žijeme na MODREJ
PLANÉTE, no nemusí to tak byť navždy.

Deti z Cirkevnej základnej školy sv. J. Bosca v Lučenci
„venovali tento deň vode“, počítali vodné príklady, tvorili
vodné výtvarné dielka, spievali, tancovali i súťažili. Najlepšia
bola ochutnávka i poznávanie vôd, porovnávanie chuti vody
z vodovodu a minerálnej vody. Prezentácia zas pripomenula
všetkým kolobeh vody v prírode. Veríme, že náš super deň
a všetky aktivity venované vode sú len malými krokmi, ale
smerujú k veľkým veciam: ) Preto: „ Na zdravie čistej vode –
čistou vodou , priatelia ! „
Mgr. Vlasta Teleková
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Program bol zostavený predovšetkým z komornej hry,
duá, triá, kvartetá rôznych evergreenov, swingov, piesní
ľudových i populárnych, ale i skladieb vážnej hudby. Bolo úžasné sa započúvať do emotívnej rómskej piesne v
podaní p. Berkyho a jeho syna Lukáša, ktorí už dnes
hrávajú i na svadbách. Rodina Fehérpatakyovcov –
otec, Sonička a Marko zahrali v gitarovom triu slávne
„Greensleeves“, spestrené rytmom kajóna v podaní ich
učiteľa p. L. Černáka. Pani Danka Garajová si už po
tretíkrát zahrala na koncertnom pódiu so svojimi dcérami Veronikou (klavír) a Deniskou (priečna flauta), kde
zahrali skladbu M. Košnára Euroswing. Pani Uhríková
si zaspievala dvojhlasne ľudovú pieseň „Frajer môj lístoček“ s dcérami Karin a Michalkou, ktorá súčasne hrala i na flaute za doprovodu p. uč. D. Vývlekovej. Zvuky
klasických nástrojov boli obohatené i o zvuky a melódie
heligóniek. Katka Golianová so svojou tetou p. Obročníkovou zaspievali veselé ľudové piesne za doprovodu
dvoch heligóniek. Starý otec p. J. Kuvik si zahral tiež na
heligónke a zaspieval s vnučkou Radkou Gombalovou
ľudovú pieseň „Šiel Janík poľovať na líšku“, spestrené
zvukmi priečnej flauty.

Len nedávno žiaci a učitelia verejne koncertovali a spríjemnili deň svojím umeleckým programom dňa 8. 3. 2014 všetkým ženám i prítomným v preplnenej sále Domu kultúry
v Poltári. Koncert dňa 25. 3. 2014 bol svojou formou iný „RODINNÝ“. ZUŠ v Poltári je škola súrodencov, ale i veľkou
rodinou, pretože spoločné muzicírovanie potvrdilo vzťah: žiak V ich podaní zaznela i známa Tancuj, tancuj, vykrúcaj...,
– učiteľ – rodič – starý rodič – rodinný príslušník, či priateľ ktorá rozospievala celé publikum. Muzikantské výkony
školy.
všetkých interpretov boli odmenené bohatým potleskom,

deti sladkosťami a dospelí peknou voňavou ružou.
V rodine nesmie chýbať komunikácia. Tá prebehla neformálne na javisku, kde pani riaditeľka Ľ. Slebodníková
a p. zástupkyňa D. Vývleková vtipne vyspovedali súrodencov, rodičov i starých rodičov. Bolo to smiechu, či
zaujímavých odpovedí a informácií o cvičení, či rodinných vzťahoch, tréme, či láske k hudbe.
Pokr. na str.12

Čo bolo na tomto koncerte iné? Nuž na pódiu muzicírovali so
svojimi deťmi mamky, otcovia, krstné mamy, ale i starí rodičia, súrodenecké páry, sesternice, či bratranci spolu s pánmi
učiteľmi.

Záver „Rodinného koncertu“ patril učiteľskému triu F.

Program bol zostavený predovšetkým z komornej hry, duá, Klempárovi – saxofón, O. Gállovi – keyboard, L. Čertriá, kvartetá rôznych evergreenov, swingov, piesní ľudových nákovi – gitara a spev, ktoré profesionálne zahralo
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Záver „Rodinného koncertu“ patril učiteľskému
triu F. Klempárovi – saxofón, O. Gállovi – keyboard, L.
Černákovi – gitara a spev, ktoré profesionálne zahralo známe
hity jazz a popp hudby.(foto str. 11)
Predsedníčka RZ Mgr. Andrea Katriňáková poďakovala celému pedagogickému zboru za veľký umelecký zážitok
z koncertu, popriala učiteľom veľa zdravia, trpezlivosti, pedagogických úspechov a dobrých talentovaných žiakov.
Uistila za všetkých rodičov, že ZUŠ bude mať vždy podporu
z ich strany vo výchove ich detí k umeniu a duchovnu, ktoré sa
im dostáva v Základnej umeleckej škole v Poltári. Kyticami
kvetov boli obdarení učitelia i vedenie školy pri príležitosti
blížiaceho sa sviatku „Dňa učiteľov“.
Po koncerte sa uskutočnila „koláčová“ párty a občerstvenie
pre deti, rodičov a učiteľov, a v neformálnych rozhovoroch sa
rozoberali dojmy z koncertu, slová vďaky a radosti.
Mgr. Ľuboslava Slebodníková, riaditeľka školy
Pokr. zo str. 11

XVII. ročník celoslovenskej
a X. ročník medzinárodnej
výtvarnej súťažnej prehliadky detí, mládeže a
dospelých v grafike na
tému „Flóra a fauna sveta“ realizuje Novohradské
múzeum a galéria v Lučenci v spolupráci s Mestom
Lučenec. Usporadúva sa
pravidelne každý rok s cieľom upriamiť pozornosť
tvorcov
na
grafickú
tvorcov na grafickú výtvarnú techniku a dostať do povýtvarnú techniku a dostať
vedomia verejnosti, predovšetkým detí a mládeže, výzdo povedomia verejnosti,
namnú osobnosť Novohradu – maliara a grafika Júliusa
predovšet-kým
detí
Szabóa. Do súťaže sa zapájajú základné, základné umea mládeže,
významnú
lecké, vysoké a špeciálne školy.
osobnosť Novohradu –
maliara a grafika Júliusa
Szabóa. Do súťaže sa
zapájajú
základné,
- stála expozícia z najcennejších zbierok Novohradského
základné
umelecké,
múzea a galérie z archeológie, histórie, etnológie a výtvysoké a špeciálne školy.
varného umenia. Návštevníci môžu obdivovať poklady
z doby bronzovej, strieborný poklad mincí zo Šuríc, kópie
zlatého pokladu objaveného v krypte kalvínskeho kostola
v Lučenci, nálezy z archeologických lokalít Radzovce
a Fiľakovo, historické sklo a smalty z produkcie už
zaniknutých sklární a smaltovní, ľudovú hrnčinu z Haliče
a okolia, župné kreslá a nábytok z interiéru Haličského
zámku, ukážky najstarších historických kníh a výber
z tvorby významných výtvarných umelcov novohradského
regiónu.
Katarína Köbölová

Sviatky jari boli spojené s predstavou o znovuzrodení
božstiev. Všetky predstavy majú pôvod v staroslovanskom pohanskom období. Mýtus o zmŕtvychvstaní
prevzalo aj kresťanstvo a začlenilo ho do veľkonočných
sviatkov.
Používanie zelených konárikov bolo u Slovanov natoľko
vžité, že cirkev koncom siedmeho storočia zaviedla ich
svätenie. V niektorých obciach Novohradu idú na Kvetnú
nedeľu z kostola najprv na cintorín a na hroby svojich
blízkych zapichnú „barku“.
Pokrmy konzumované na Kvetnú nedeľu mali magickoochrannú silu – cestoviny posypané makom a strukoviny.
Umývanie bývalo najčastejšie na Zelený štvrtok. S posledným zvonením v tento deň boli spojené rozličné povery. V
Novohrade napájali kravy čerstvou vodou, aby dobre
dojili. V čase, keď nezneli zvony, ľudia používali rôzne
rapkáče, aby zahnali škodlivé sily. V noci zo Zeleného
štvrtka na Veľký piatok pastieri trúbením vyháňali zlých
duchov.

Varili aj šťavel, prívarok z lístkov mladej žihľavy, ktorá
ozdravovala krv. Z cestovín sa varili najmä opekance, rezance a šúľance, ktoré mali podporiť rast obilných klasov.
Kto do Veľkej noci vyčistí aspoň jednu studničku, bude po
celý rok zdravý.
Na Veľký piatok v Novohrade, Gemeri a Honte, bili cepami
do krtincov, aby sa krty vysťahovali a nenarobili nové. Na
Bielu sobotu sa pripravovala predovšetkým bravčovina,
najmä šunka. Gazdiné varili údené mäso a huspeninu.
Niekde pripravovali jahňa, ktoré patrilo k starožidovským
veľkonočným rituálnym pokrmom. K najstarším veľkonočným jedlám patria vajíčka. Na Veľkonočnú nedeľu bolo
zaužívané svätenie jedál v kostoloch.
Poslednou skupinou jarných zvykov sú tie, ktoré sa viažu
ku dňu Juraja (24. apríl). „O Ďuri sa všetko pobúri“.
Rastliny rozkvitnuté pred Jurajom ľudia nenosili ako
ozdobu z obavy, že by sa zle liahla hydina. Kto pred
Jurajom vidí hada, má ho vraj zabiť, aby mu neušiel so
šťastím. V Honte hada zabili, kožu stiahli, usušili a odložili
na liečenie lišajov. Kto počul pred Jurom po prvý raz žaby
kŕkať, mal pobozkať zem, aby ho neboleli zuby.
Zdroj: Emília Horváthová: Rok vo zvykoch nášho ľudu

vrcholí“

Foto „ Sezóna cesnaku medvedieho

REKUS

strana 13

BBSK – Novohradské osvetové
stredisko Lučenec
14. – 15.4. regionálne kolá súťaže
60. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN,
miesto: Dom MS v Lučenci
15.4. NOS ako spoluorganizátor
Hlavný organizátori: Mesto Poltár
a ZUŠ Poltár
15.00 - Spomienka k nedožitému
90. výročiu narodenia
hudobného vysokoškolského
pedagóga
Doc. PhDr. Tibora Sedlického, CSc.,
miesto: ZŠ, Školská v Poltári

Z množstva receptov sme pre Vás vybrali tento:

Pripravíme si 3pl hrudkovitého tvarohu, 3pl bieleho jogurtu, 3 na tvrdo uvarené
vajíčka a podľa chuti medvedí cesnak.
Do misy dáme najskôr tvaroh a jogurt, zmiešame pridáme na drobno nakrájané
vajíčka , znovu zmiešame a nakoniec pridáme na malé kúsky nakrájaný medvedí
cesnak. Posolíme, okoreníme, necháme trochu postáť a podávame buď ako
nátierku na chlieb, alebo ako šalát samostatne, alebo k mäsu.
Dobrú chuť!

16.00 - KONCERT MLADÝCH
UMELCOV Konzervatória J. L. Bellu
Banská Bystrica,
miesto: Koncertná sála ZUŠ v Poltári
16.4. Detský festival ľudovej hudby
– regionálna súťažná prehliadka ĽH,
speváckych skupín, sólistov spevákov
a inštrumentalistov,
miesto: DK Halič

Výzva!

Predseda OZ PRVÁ ISKRA Utekáč, Milan Pupala, vy-

zýva všetkých bývalých finalistov minulých ročníkov súťaže „O ZLATÚ
GUĽOČKU“, ale aj ich príbuzných či známych, ktorí majú akékoľvek
informácie, materiály alebo fotografie z tejto súťaže v speve ľudových
piesní. Môžu mu ich nahlásiť alebo sa na neho obrátiť (mobil 0902
970 940), nakoľko 30.5.2014 sa plánuje slávnostné stretnutie.

24.4. „O CENU PRIMÁTORKY MESTA
A RIADITEĽKY NOS“ ,
regionálna súťažná prehliadka
v modernom tanci,
miesto: Divadlo BST Lučenec
28.4. Literárny klub V.L.A.S.
– stretnutie členov, rozbor tvorby
miesto: NOS Lučenec o 15.30 hod.
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BBSK – Novohradské osvetové
stredisko Lučenec
apríl- Anna Brijaková
„MOJE NAJMILŠIE“ – výstava kresieb
miesto: vestibul NOS Lučenec
od 8.00 do 15.00 hod.

4.4. Peter Holka a jeho tvorba,
beseda so spisovateľom,
NOC S ANDERSENOM
– podujatie zamerané na hlasné
čítanie dospelých deťom
10.4. KLÁRA A IGLU
– beseda so spisovateľkou
Petrou Nagyovou – Džerengovou
o jej novej knihe
apríl – Dušan Krnáč
„TOTALCOMICS“ - výstava
Mesto Lučenec – mestský úrad,
oddelenie školstva, sociálnych
vecí, kultúry a športu

Dielňa ľudových remesiel pre deti
a dospelých
Modelovanie z paverpolu,
smaltované šperky, kraslice.
BBSK – Novohradské múzeum
a galéria Lučenec
3.-24.4. Szabóov grafický Lučenec
miesto: NMG, Kubínyiho nám. 3,
otvor.: ut.-pi.: 9.00-17.00,
ne: 14.00-17.00
Poklady minulosti
- stála expozícia z najcennejších
zbierok Novohradského múzea
a galérie z archeológie, histórie,
etnológie a výtvarného umenia.
BBSK – Novohradská knižnica
Lučenec
2.4. Marta a
„MÔJ DEDKO RÝCHLY ŠÍP“
– beseda so spisovateľkou
Martou Hlušíkovou o jej novej knihe
3.4. LALI KYMANOVÁ
– LORDKIPANIDZE v knižnici
– beseda s Kazaškou,
žijúcou v Lučenci, ktorá prekladá
z kórejčiny a japončiny

3.4. Vernisáž
„Szabóov grafický Lučenec“
miesto: Novohradské múzeum
a galéria o 10.00 hod.
4.4. „Testament“
– premiéra divadelnej hry
v podaní DS Timrava
miesto: Divadlo B.S. Timravy
o 19:00 hod.
9.4. Peter Cmorík & Band
– koncert známeho speváka
miesto: Divadlo B.S. Timravy
o 19.00 hod.
11. – 12.4. Veľkonočný jarmok
- piatok – sobota,
miesto: Námestie republiky
12.4. Jarná pieseň
– Festival speváckych zborov,
miesto: Divadlo B.S. Timravy
o 16.00 hod.

24.4. „O pohár primátorky mesta
a riaditeľky NOS“
- Regionálna súťažná prehliadka
moderného tanca,
miesto: Divadlo B.S. Timravy
o 10.00 hod.
25. – 27.4. piatok – nedeľa
– XX. Študentská geodetická
konferencia
28.4. Ryba v trojke
– divadelné predstavenie,
miesto: Kino Apollo o 19.00 hod.
30.4. Stavanie mája,
miesto: priestranstvo pred Divadlom
B.S. Timravy o 17.00 hod.

Fiľakovo
4.4. „Ľudia a kroje – Šaty duše“,
otvorenie výstavy olejomalieb
Gabriela Kuráka,
miesto:
HMF – Mestské vlastivedné múzeum
o 18.00 hod.
21.4. „Palócka Veľká noc“
na Fiľakovskom hrade,
miesto: hradný areál a nádvorie NTIC
o 10.00 hod.
(Podrobný program na stránke:
www.palochusvet.szm.com)
26.4. MISS Fiľakovo 2014
- XVIII. ročník súťaže krásy,
miesto: MsKS o 19.00 hod.,
(Podrobný program na stránke:
www.missfilakovo.estranky.sk)
30.4. Stavanie mája,
miesto:
Námestie Slobody o 14.00 hod

Poltár
13.4. Tublatanka
– Je mi fajn Tour 2014,
miesto: Kino Apollo o 19.00 hod.
16.4. EKO Deň
– pri príležitosti Dňa Zeme,
miesto: Námestie republiky
o 9.00 hod.

15.4. Koncert mladých umelcov,
miesto:
koncertná sále ZUŠ o 16.00 hod.
24.4. Krajská prehliadka speváckych
súborov seniorov,
miesto: KD Poltár o 10.00 hod.
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