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

v Novohrade a Malohonte uvádza cyklus Predstavujeme spevácke zbory.
(2012); spolu s detským divadelným súborom Ťuťmáci z Brezničky pripravil
hudobno-dramatickú hru Medovníková
láska (2014), ktorú uviedol na hrade
Modrý Kameň, kde účinkoval aj na Vianočnom koncerte (2016); účinkoval na
absolventskom koncerte svojej dirigentky v koncertnej sále Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici (máj
2017), kde uviedol premiéru krátkych
melodrám na text Milana Rúfusa od
skladateľky Kataríny Koreňovej. Starší
žiaci sa pripojili k zboru dospelých Campana a spoločne sa zúčastnili „Festivalu
adventnej a vianočnej hudby“ v Prahe
(november 2017).

Založený bol v roku 2006 a zriaďovateľom je Obec Breznička a Cirkevná základná umelecká škola pri CZŠ sv. Jána Bosca v Lučenci. Keďže v Brezničke už
existoval chrámový zbor Campana, zámerom bolo vytvorenie prípravky pre tento
zbor dospelých. Pri jeho vzniku stáli Mgr. Oľga Jackuliaková Budinská a vtedajší
riaditeľ Cirkevnej ZUŠ Mgr. Ing. Richard Havran.
Od roku 2009 až dodnes je vedúcou a zároveň aj dirigentkou Mgr. Terézia
Kelementová DiS. art.
Zloženie zboru sa mení každý školský rok, ale už viacročnú základňu tvoria:
Monika Babicová, Zuzana Babicová, Nina Zavaterníková, Dominika Knechtová a
Lívia Kraváriková. V školskom roku 2017/2018 okrem už spomínaných sú členkami: Ninka Malčeková, Martina Babicová, Sofia Podhorcová, Nelka Zavaterníková, Daniela Bartková, Michaela Šuľajová, Alex Trávnik a Bianka Kureková.
Repertoár tvoria skladby rôznych štýlových období, úpravy ľudových piesní,
gospel, klasická hudba, tradicionály a populárne piesne.
Detský spevácky zbor Campanella si prvý diplom priniesol z Adventného stretnutia zborov v Kokave nad Rimavicou (2008). V nasledujúcom roku sa už zúčastnil
na krajskej prehliadke „Mládež spieva“ v Banskej Bystrici, kde získal strieborné
pásmo. Ocenenia na ďalších súťažiach a festivaloch: „Festival zborového spevu
Viliama Figuša-Bystrého“ (Banská Bystrica, 2010), „Mládež spieva“ (Banská Bystrica, 2011, 2014, 2016), „Chrámová pieseň“ (Modrý Kameň, 2012), „Spomienkový
festival venovaný sv. Cyrilovi a sv. Metodovi“ (Fiľakovo, 2013).
Zbor sa prezentoval aj na viacerých významných podujatiach: spoločnými silami
mnohých priaznivcov zorganizoval pamätné predstavenie Piesne zo Zlatej brány
(2012); spolu s detským divadelným súborom Ťuťmáci z Brezničky pripravil
hudobno-dramatickú hru Medovníková láska (2014), ktorú uviedol na hrade

Campanella v súčasnosti ďalej tvorivo
pracuje a už vo februári 2018 nacvičil
a predviedol pásmo detských ľudových
hier na „Fašiangovej veselici“ v Brezničke.

Zbor každoročne usporadúva koncerty pre žiakov a priateľov školy, vianočné besiedky, hudobno-zábavnú súťaž Hudobný trojboj a cez letné prázdniny denný hudobno-dramatický tábor.
Pokračovanie na s. 2

Hudobno-dramatické pásma pripravuje
aj na „Breznický majáles“, na ktorom
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Hudobno-dramatické pásma pripravuje aj na „Breznický majáles“, na ktorom chce v tomto roku pripomenúť pamiatku
novohradského hudobného skladateľa a pedagóga Ladislava
Gordoša a pripraviť koncert jeho skladieb pre detské zbory.

Márii Adamovej, ktorá 1. apríla oslávila významné
životné jubileum. Narodila sa v Lučenci, od r. 1968
pracovala v Štátnom okresnom archíve a od r. 1991 ako
riaditeľka. Spracovala históriu viacerých obcí v Novohrade. V súčasnosti je kronikárkou Mesta Lučenec.

V roku 2011 si vybraní „speváčikovia“ z Campanelly vyskúšali aj nahrávanie skladby Panis Angelicus od Césara Francka
na vianočné CD zboru Campana.
Zaujímavosťou spevokolu je zameranie na hudobno-dramatické predstavenia. Spolu s detským divadelným súborom
Ťuťmáci každoročne nacvičia jednu hudobno-dramatickú hru.
Zbor má založenú kroniku, ktorú vedie vedúca. Nácviky
prebiehajú v ZŠ každý štvrtok o 15.00 hod., starší žiaci nacvičujú s dospelými v piatok večer.

Viac informácií o činnosti zboru nájdete na web stránkach
– www.campana.sk, www.obecbreznicka.sk
Kontakt: Terézia Kelementová,
e-mail: kelementova@gmail.com

Igorovi Kovačovičovi

k okrúhlemu životnému
výročiu, ktoré si pripomenie 24. apríla.
Rodák z Kokavy nad Rimavicou, folklorista, tanečník,
choreograf, kultúrno-osvetový pracovník, umelecký vedúci FS PARTIZÁN. Oddaný matičiar bol riaditeľom Domu
MS v Banskej Bystrici (1993 – 2011), prvým podpredsedom MS (1998 – 2007), od r. 2012 predsedom krajskej
rady MS. Dlhoročný riaditeľ Krajského osvetového strediska v Banskej Bystrici. Čestný občan Kokavy nad Rimavicou od r. 2001.
Od roku 1963 vytvoril takmer stovku choreografií pre
folklórne súbory na Slovensku a v zahraničí. Scenáristicky, choreograficky a režijne pripravil 15 televíznych filmov, 18 scenárov a réžií Slovenského rozhlasu. Autorsky
sa podieľal na 26 publikáciách a štúdiách z oblasti tradičnej kultúry. Je zostavovateľom a spoluzostavovateľom
viacerých gramoplatní s ľudovou hudbou.
Je nositeľom mnohých ocenení, napr. štátneho vyznamenania Radu Ľudovíta Štúra III. triedy.
Výrazná osobnosť na jednej strane, ale človek spravodlivý s pokorou a skromnosťou na strane druhej.
Takýchto ľudí potrebuje naša spoločnosť a kultúra stále
viac. Spoznal svet..., ale na svoju Kokavu na Rimavicou
nikdy nezanevrel.
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Výrobca a hráč na ľudový hudobný nástroj tárogató Béla Agócs sa
narodil 23. 4. 1948 v Hodejove, okres
Rimavská Sobota. Základné vzdelanie
získal v Jesenskom (1954 – 63). Po
skončení základnej školy sa stal oráčom
na rodinných poliach pustatiny pri Širkovciach. Potom pracoval ako údržbár
v Poľnohospodárskych stavbách Rimavská Sobota (1971 – 76), mechanik
na Štátnom majetku (ŠM) Fiľakovo
(1976 – 79) a kurič a údržbár v hoteli
Sputnik Fiľakovo (1979 – 92). Od r.
1992 bol až do odchodu na dôchodok
(2001) nezamestnaný. Žije a tvorí v Šávoli.
Pán Agócs, kedy ste po prvýkrát počuli naživo ľudový hudobný
nástroj tárogató?
Môj otec Jozef Agócs (1914 –
2001) bol pastierom oviec do r. 1953
a popritom hrával na klarinet, flautu a
trúbku. Vtedy sme bývali v dlhom rodinnom dome spolu tri rodiny na pustatine neďaleko Blhoviec. Tárogató bol
pôvodne zakázaný nástroj, rozšírený
najmä v Maďarsku. Jeho pôvodnou
vlasťou je však Turecko, kde sa používal ako vojenský signálny nástroj. Začiatkom 60-tych rokov 20. storočia otec
postavil nový dom z tehál neďaleko Šimonoviec na pustatine Dóna. V týchto
časoch bolo veľa práce okolo stavby
rodinného domu, na hospodárskom dvore a na pozemkoch, takže nemal čas
venovať sa muzicírovaniu. Približne v r.
1970 otec kúpil staré tárogató z Hrnčiarskych Zalužian. Rozhodol sa, že ho
opraví, čo sa mu aj podarilo. Potom kúpil ešte jeden nástroj – len kvôli klapkám a súčiastkam. Na takto opravenom
tárogató potom hrával prevažne doma.
Otec bol súkromným gazdom, nechcel
vstúpiť do JRD, žili sme ťažko. Bolo
nás päť súrodencov. Potom ešte kúpil
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pozemok v Jesenskom, na ktorom postavil ďalší dom. V ňom otec zomrel. Mamička tu ešte žije u brata, má už 90 rokov.
Kto vás naučil hrať na tárogató?
Z domu som odišiel do Rimavskej Soboty, kde som pracoval na poľnohospodárskych stavbách – meliorácii.
V r. 1973 som sa oženil a krátko sme
bývali vo Veľkom Blhu. Odtiaľ sme sa
presťahovali na Egreš (1976), kde som
pracoval na ŠM. Tam sa mi podarilo kúpiť nové tárogató z Hajnáčky za 2.000
Kčs. Používali sme naň plátky z B-klarinetu. Prvou piesňou, ktorú som na
tárogató zahral, bola Csak, csak az esik
nékem keservesen (Len, len mne to padne trpko). Zoznámil som sa s Barnabášom Balázsom z Mučína, prezývaným
Kundi Bandi. Pravidelne som chodil za
ním učiť sa hrať na tárogató. Trvalo mi
to cca päť rokov, kým som sa na tomto
nástroji naučil hrať – len pre vlastnú
potrebu. Od r. 1981 žijem s rodinou
v Šávoli, kde som pred mnohými rokmi
vystúpil na jednom kultúrnom podujatí,
organizovaným MO Csemadok.
Postupne ste sa začali venovať
aj výrobe tohto ľudového hudobného
nástroja. Odkiaľ ste získavali podklady
pre túto činnosť?
Výrobou tárogató som sa začal
zaoberať koncom 80-tych rokov. Vyrábam ho z orechového dreva, tónujem ho
do mahagónova, na povrchové natieranie používam šerlak. Svoje prvé
tárogató som vyrobil v r. 1983, jeho
výroba mi trvala tri roky. Najprv som
musel tento nástroj študovať, premeriavať ... Vtedy sme spolu s otcom mali
doma tri nástroje a všetky hrali. V tých
časoch sa tieto nástroje dali pomerne
ľahko predať, dnes je už situácia zložitejšia. Do dnešného dňa som vyrobil cca
15 – 20 hudobných nástrojov.
Kde všade ste svoje vyrobené
nástroje vystavovali?
Pravdupovediac, so svojimi tárogató som doteraz nebol na žiadnej
výstave. V r. 1996 som sa zúčastnil na
celorepublikovom stretnutí majiteľov
tárogató u Csabu Nagya v meste Szerencs (Maďarsko). V tomto roku, konkrétne 8. – 10. júna, sa bude konať

krétne 8. – 10. júna, sa bude konať ďalšie celorepublikové stretnutie v Szerencsi. Sem sa chystám, nesiem so sebou 2
– 3 nástroje a rád by som nejaký nástroj
aj predal. V maďarskom meste Vaja sa
nachádza múzeum tárogató a tu sú
umiestnené aj dve moje tárogató. V r.
1996 som bol ako výrobca tárogató
prvý, potom prišli ďalší. V r. 2014 som
prestal vyrábať tárogató, v súčasnosti sa
venujem už len opravám tohto nástroja.
Na tárogató hrá aj váš syn
Alexander.
Môj syn Alexander (*1981)
hráva na tárogató od svojich piatich
rokov. Vystupuje na rôznych kultúrnych
podujatiach, skrátka všade tam, kde ho
pozvú – svadby, pohreby, narodeniny,
zábavy, galérie... Výrobou nástroja sa
nezaoberá. Viackrát už účinkoval v televízii Duna (Maďarsko). Chodil do ZUŠ
Fiľakovo na zobcovú flautu a klarinet
k Jozefovi Horváthovi. Odvtedy sa venuje už len hre na tárogató. Šaňko nesie
po mne štafetu tohto kuruckého nástroja.
PhDr. František Mihály, DiS. art.

Stavebný inžinier, vysokoškolský učiteľ prof. Dr. Ing., prof. h. c.
Zoltán Agócs, Ph.D. sa narodil 24. 4.
1938 vo Fiľakove. Základné vzdelanie
získal v rodnom meste (1945 – 53).
V štúdiu pokračoval na SPŠ stavebnej
v Lučenci (1953 – 57), kde maturoval
v triede Jána Gedeiho. Vysokoškolské
vzdelanie získal v odbore inžinierske
konštrukcie a dopravné stavby na Stavebnej fakulte (Stav. F) SVŠT v Bratislave (1957 – 62), kde po promócii
pôsobil ako vysokoškolský učiteľ do
roku 2000. Na Stavebnej fakulte STU
zastával funkciu prodekana pre vedu
a výskum (1990 – 94) a vedúceho Katedry kovových a drevených konštrukcií
(1994 – 2000). Zomrel 14. 2. 2018
v Senci, kde je i pochovaný.
Pokračovanie na s. 5

Po nástupe na Slovenskú
pozemok v Jesenskom, na ktorom
ďalšie
celorepublikové
stretnutie
vysokú školu technickú (SVŠT,
postavil ďalší dom. V ňom otec
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Po nástupe na Slovenskú vysokú školu technickú (SVŠT, od 1. apríla
1991 Slovenská technická univerzita –
STU) prešiel všetkými pedagogickými
funkciami – asistent, odborný asistent,
docent a roku 1994 bol prezidentom SR
menovaný za profesora pre vedný odbor
teória a konštrukcie inžinierskych stavieb, oblasť oceľové konštrukcie a mosty. Prednášal v študijných odboroch Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
a Pozemné stavby. Hneď po nástupe na
svoje celoživotné pracovisko bol zapojený do prác pri návrhu oceľovej konštrukcie Nového mosta (predtým Most
SNP) cez Dunaj v Bratislave, kde spolupracoval najmä s prof. Arpádom Tesárom.
Vo vedeckovýskumnej práci sa
venoval najmä teoretickým a konštrukčným problémom lanových konštrukcií,
ako aj otázkam diagnostikovania a rekonštruovania oceľových nosných konštrukcií. Je autorom a spoluautorom viacerých vysokoškolských učebníc a odborných monografií, jednou z najvýznamnejších je publikácia Diagnostikovanie a rekonštrukcia oceľových konštrukcií (BA, 2004). Za svoje celoživotné dielo získal niekoľko vyznamenaní: Čestné občianstvo mesta Fiľakovo
(1996), Rad Ľudovíta Štúra (2000), Cena
Aniána Jedlíka (2000), Veľká medaila
sv. Gorazda (2003).
V r. 1990 – 2001 pracoval na
obnove Mosta Márie Valérie cez Dunaj
medzi mestami Štúrovo a Ostrihom,
potom nasledovala spolupráca na návrhu
mosta Apollo cez Dunaj v Bratislave. Z
viacerých technologických konštrukcií
sú širšej verejnosti viac známe konštrukcie tribún, ktoré navrhol pre mestá Nitra,
Dolný Kubín a Lučenec.

reštaurovanie evanjelického kostola zo
17. storočia v Bad Wildbad. Napísal
knihu Das Graf – Eberardbad in WildArchitekt
Ing. Alexander bad – Baugeschichte (1987).
Bartsch sa narodil 13. 4. 1928 v Lučenci, kde navštevoval ľudovú školu
(1934 – 38) i gymnázium (1938 – 47)
s vojnovým prerušením, maturoval
v triede Jolany Benedikti. Po štúdiu na
Fakulte architektúry VŠT v Brne (1947
– 51) pôsobil ako projektant, neskôr
vedúci projektant v Ateliéri národného
umelca Jiřího Krohu (1952 – 59, z toho
1952 – 53 v Prahe, 1953 – 56 v Trenčianskych Tepliciach, 1956 – 59 v Novej
Dubnici a v r. 1959 – 68 v Žiline). V r.
1968 opustil Česko-Slovensko a v r.
1968 – 91 pôsobil ako vedúci projektant
vo firme Hochbauleitung Staatsbad
Wildbad (Nemecko). Od r. 1991 žil na
dôchodku v meste Tengen (Nemecko).
Zomrel 21. 9. 2016 v Tengene, pochovaný je v meste Singen (Hohentwiel) v
Nemecku.

Ako architekt v pražskom ateliéri Jiřího Krhu spolupracoval na urbanistickom riešení mesta na Považí – Nová Dubnica. O dva roky neskôr založil a
viedol pobočku ateliéru v Trenčianskych
Tepliciach. Po zrušení pražského ateliéru
firma prešla pod správu Stavoprojektu
Žilina, kde pracoval až do úteku pred
okupáciou vojskami Waršavskej zmluvy
v roku 1968.
Realizované architektonické návrhy na Slovensku: Steinerova ulica
v Bratislave, obytné domy a škola v Novej Dubnici, Pedagogický inštitút v Martine, reumatologický liečebný ústav Pax
v Trenčianskych Tepliciach, krytá plaváreň a sauna v Dolnom Kubíne. Po
emigrácii do Nemecka pokračoval v architektonickej činnosti: reumatologický
ústav Bad Wildbad, reštaurovanie secesného kúpeľného domu Bad Wildbad a
reštaurovanie evanjelického kostola zo
17. storočia v Bad Wildbad. Napísal
knihu Das Graf – Eberardbad in
Wildbad – Baugeschichte (1987).

Tanečný umelec a pedagóg,
teoretik tanca, folklorista a choreograf
Štefan Tóth sa narodil 30. 4. 1923
v Dolnej Strehovej, okres Lučenec. Základné vzdelanie získal v rodnej obci.
Roku 1943 ukončil Učiteľský ústav
v Jászberényi a roku 1949 absolvoval
štúdium na tanečnom oddelení Štátneho
konzervatória v Prahe.
Patril medzi zakladajúcich členov Slovenského ľudového umeleckého
kolektívu (SĽUK), roku 1949 bol jeho
prvým umeleckým vedúcim, choreografom a pedagógom v Sliači. Od novembra 1949 pôsobil ako sólista baletu
Divadla Zdeňka Nejedlého v Ústí nad
Labem. Od 1. mája 1951 sa stal znovu
vedúcim tanečného súboru a pedagógom
tanca SĽUK-u v Bratislave – Rusovciach. V rokoch 1955 – 62 pracoval
v etnomuzikologickom oddelení Ústavu
hudobnej vedy SAV v Bratislave.
Súčasne v rokoch 1951 – 62 bol
spoluzakladateľom, externým pedagógom a prvým vedúcim Katedry tanečnej
tvorby na VŠMU v Bratislave. Svoju
pedagogickú činnosť zameriaval hlavne
na výučbu techniky, teórie a metodiky
slovenského ľudového tanca. Nezištne
odovzdával študentom svoje vedecké
poznatky i umelecké skúsenosti. Teoretické prednášky dopĺňal filmovými
ukážkami
Pokračovanie na s. 5
tradičného
folklórneho
materiálu, čo bol na túto dobu veľmi
progresívny prístup k výučbe. Medzi
jeho najúspešnejších žiakov patrili
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tradičného folklórneho materiálu, čo bol
na túto dobu veľmi progresívny prístup
k výučbe. Medzi jeho najúspešnejších
žiakov patrili Štefan Nosáľ, Juraj Kubánka a Martin Ťapák.
Vo vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti sa zameriaval na systematické skúmanie, analýzu a komplexnú dokumentáciu slovenských ľudových tancov, na riešenie dôležitých
metodických otázok choreológie a kinetografických problémov. Vytvoril tanečné písmo, položil základy teórie
a metodiky slovenského ľudového tanca. Bol autorom publikácií: Tanečné
písmo (BA, SAV 1952), Pohybové skupiny slovenského ľudového tanca (BA,
SAV 1961), Lidový tanec (Československá vlastivěda III., Praha, Orbis
1968) a mnohých článkov z oblasti
folkloristiky.
Sám nafilmoval vyše 400 autentických slovenských ľudových tancov zo všetkých oblastí Slovenska.
Nafilmované tance tvoria bohatý prameň nášho folklóru. Išlo tu o zachytenie
autentických tancov pôvodnými obyvateľmi dedín. Celý materiál je archivovaný v Ústave hudobnej vedy SAV
v Bratislave a za jeho života slúžil ako
základná študijná pomôcka pri analyzovaní ľudových tancov pre pedagógov
a pri tvorbe tanečných kompozícií pre
choreografov.
Zomrel veľmi mladý – 10. 10.
1962 – pri leteckom nešťastí pri Újezde
u Brna. Pochovaný je na Martinskom
cintoríne v Bratislave.
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Poltárski ochotníci zostávajú verní divadelným tradíciám. Snažia sa nacvičiť
a odohrať aspoň jednu divadelnú hru v priebehu kalendárneho roka, aj keď počas
svojej 38-ročnej histórie nacvičili celkom trikrát až dve hry v jednom roku. Teraz sa
prezentovali v poradí už 29 hrou.
Od založenia súboru, koncom roka 1980, počnúc nasledujúcim rokom hrali
bez prestávky až do roku 1989, potom mali menšie pauzy, ale od roku 2005 oživili
divadlo a okrem jedného roka mali premiéru každý rok až dodnes. Kto takéto
prostredie ochotníckych nadšencov nepozná, nevie posúdiť, čo premiéra každého
jedného predstavenia prináša. Je to hlavne ochota hercov z radov obyčajných ľudí,
ale neobyčajných zápalom pre činnosť, ktorá si vyžaduje veľa voľného času
a odopierania. A výsledok? Hercov poteší plná sála divákov a ich úprimný potlesk.
A o to by malo ísť. Potešiteľné je, že kolektív sa rozrástol aj o mladých hercov, lebo
v súčasnosti je toto asi najväčší problém.

Divadelnú hru Opona upravil a napísal Jozef Kuvik. Ako námet mu poslúžila
scénka členky Jednoty dôchodcov v Krupine. Dal jej figliarsky názov Bola že to
svadba, asi v očakávaní zvedavých divákov, čo to naozaj bolo alebo bude za svadPhDr. František Mihály, DiS. art. bu. Lebo na pravej dedinskej svadbe nebola núdza o veselú zábavu..., nechýbala
živá hudba a spev, samozrejme bez klebiet a ohováraní sa to nikdy nezaobišlo. Ale
tak je tomu aj dnes a všade, ani na svadbu netreba chodiť.
Premiéra sa uskutočnila 26. februára 2018 v kultúrnom dome a repríza hneď
na druhý deň. Obsadených mali celkom 19 postáv. Ako herci sa predstavili – Jana
85. výročie (23. 4. 1933) otvorenia Melová, Petra Ridzoňová, Patrik Lašák, Tomáš Kuvik, Vlasta Kojnoková, Anna
múzea Spolku samostatných reme- Turoňová v dvojúlohe, Milan Baláž a Edita Klembasová. Ako mladučké družičky
selníkov v Lučenci, známe aj pod náz- zaujali štyri dievčatá – Nelka Ridzoňová, Peťka Turoňová, Martinka Sojková
a Emmka Skýpalová. Objavili sa aj nové tváre – Karin Janišová, Diana Balogová,
vom Iparos múzeum.
Pavel a Ján Skýpalovci. Do tanca vyhrávali traja hudobníci – Jozef Kuvik, Gejza
Sereš, bývalý dlhoročný primáš ľudovej hudby FS Kokavan, a spomínaný Ján
Skýpala.

Ilustračné foto

Bez pohotovej šepkárky sa nezaobíde žiadne divadlo a v Opone text starostlivo
sleduje skúsená Mária Kuviková.
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Regionálna prehliadka detskej dramatickej tvorivosti sa
uskutočnila 27. marca 2018 v kultúrnom dome v Poltári.
Prihlásených bolo 10 detských divadelných súborov, ale
prehliadky na nakoniec zúčastnilo iba osem: MASKOVANÉ
GULIVERKY, ŠULI TEATRO a POPOKATEPETL pri ZUŠ Poltár,
ATHÉNA pri ZŠ s MŠ Cinobaňa, ŤUŤMÁCI Breznička pri Cirkevnej ZUŠ Lučenec, KUKUK pri SZUŠ, Novohradská Lučenec,
DOKORÁN pri ZŠ L. Novomeského Lučenec a HRNČIARIK
HALIČ pri SZUŠ, Gemerská cesta. Podujatie otvorila Mária
Ambrušová, riaditeľka Novohradského osvetového strediska
(NOS), a Pavel Gavalec, primátor Poltára.

Všetky ostatné súbory – Maskované guliverky (Z rozprávky do
rozprávky), Hrnčiarik (Zahrajme sa spolu), Athéna (Wifi nad
zlato) boli ocenené v striebornom pásme, ale Kukuk (Ako Laktibrada prišiel o bradu) v kategórii detský recitačný kolektív
a Šuli Teatro a Popokatepetl (Story z háku) v kategórii divadlo
mladých. Každý divadelný súbor získal diplom za úspešné
účinkovanie na tohtoročnej prehliadke.

Šuli Teatro a Popokatepetl (Story z háku)

Občerstvenie, priestory a technický personál zabezpečilo
Mesto Poltár, ako spoluorganizátor podujatia. Záver prehliadky bol venovaný rozboru s vedúcimi a režisérmi súborov.
Výsledky hodnotila odborná porota, ktorej predsedom
Krajská prehliadka Rozprávkové javisko sa bude konať koncom
bol PhDr. Ľubomír Šárik, členmi Mgr. Arpád Szabó a Mgr.
apríla v Žiari nad Hronom.
Foto: Milan Alberty
Dušan Krnáč.
Prehliadka prebiehala v dvoch blokoch, v ktorých sa
predstavilo viac ako 100 účinkujúcich. Porota vyhlásila nasledovné výsledky: zlaté pásmo a postup na krajskú prehliadku
získali Ťuťmáci s hrou Keď je to taká sranda....
Súťaž v prednese slovenskej povesti ŠALIANSKY MAŤKO Jozefa Cígera Hronského má za sebou už štvrťstoročie. Hlavným
organizátorom súťaže je MO MS Šaľa a redakcia časopisu
Slniečko. Zúčastniť sa jej môžu žiaci 2. – 7. ročníka ZŠ, ako aj
žiaci reálnych gymnázií a zaradení sú do troch kategórií.
Krajské kolo sa uskutočnilo 7. marca 2018 na Zvolenskom
zámku vo Zvolene.

DDS Dokorán (Život nuly) bol ocenený v zlatom pásme. Cenu
primátora Mesta Poltár a zlaté pásmo získal DDS Athéna (V
kine) – odovzdal ju prednosta MsÚ Ing. Pavel Olšiak.

Prvé miesto v I. kategórii získal Tomáš Fehérpataky, žiak ZŠ
Slobody v Poltári, a postúpil do celonárodného kola, ktoré sa
konalo 23. marca v Šali.
Foto: www.zsslobody.sk

Všetky ostatné súbory – Maskované guliverky (Z rozprávky
do rozprávky), Hrnčiarik (Zahrajme sa spolu), Athéna (Wifi
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 26. 2. – 30. 3. 2018 – výstava obrazov umelca Slavomíra
Ďuroša v galérii oddelenia náučnej literatúry.
 5. 3. 2018 – sa uskutočnili dve besedy členov Únie slabozrakých a nevidiacich s deťmi materskej školy a špeciálnej základnej školy o čítaní knihy ľuďmi so zrakovým
postihnutím.
 6. 3. 2018 – študenti sa zúčastnili prednášky spojenej
s diskusiou na aktuálnu tému „Novohrad a jeho zaniknuté podoby“ s historikom Jánom Aláčom z Gemerskomalohontského múzea v Rimavskej Sobote.
 7. 3. 2018 – žiakov 2. stupňa ZŠ sme voviedli do dejín
písma a kníhtlače.
 8. – 9. 3. 2018 – po stopách rozprávok Pavla Dobšinského sa prostredníctvom hlasného čítania, rozprávania a následného tvorenia v tvorivých dielňach vybrali
žiaci 1. stupňa ZŠ.
 13. 3. 2018 – prednáška Antónie Krzemieňovej Slovná
obrana, alebo čo dokáže myšlienka zaujala najmä dospelých čitateľov a širokú kultúrnu verejnosť.
 16. – 22. 3. 2018 – DEŇ ĽUDOVEJ ROZPRÁVKY – študenti
Pedagogickej a sociálnej akadémie v Lučenci potešili
našich najmladších čitateľov a ostatné deti materských
škôl dramatizáciou známej rozprávky Pamodaj šťastia,
lavička.
 23. – 24. 3. 2018 – prežili sme neskutočne zaujímavú
a vzrušujúcu „Noc s Andersenom“ so zaujímavými ľuďmi,
príbehmi, hrami, aktivitami a dobrou náladou; tešíme sa
na ďalší ročník tohto krásneho podujatia.
V Týždni slovenských knižníc (5. – 9. 3.) aj Novohradská
knižnica registruje čitateľov za členov knižnice na 365 dní
ZADARMO.
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Konferencia venovaná 190. výročiu narodenia Pavla Emanuela Dobšinského sa konala 21. marca 2018 v Drienčanoch.

Celodenný program začal o deviatej hodine v kultúrnom dome privítaním účastníkov starostom obce Petrom Švoňavom.
Potom Mgr. Stanislava Zvarová z Gemersko-malohontského
osvetového strediska (GMOS) oboznámila prítomných s programom, podľa ktorého v úvode sa uskutočnili slávnostné
služby Božie v kostole ECAV, kde sa všetci účastníci presunuli.
Na svahu pred kostolom prítomných vítal pamätník s bustou Dobšinského a tri rozprávkové symboly – zlatá podkova,
pero a vlas. Do kostola sa prechádzalo po krytom drevenom
schodišti, ktoré domáci volajú „házik“. Biele steny kostola
osvetľovali len slabé slnečné lúče. Služby Božie viedli traja
liturgovia – Mgr. Štefan Gabčan, námestný farár Drienčany,
Mgr. Terézia Gabčanová, námestná farárka Budikovany, Mgr.
Roman Roskoš, námestný farár Klenovec, a jeden kazateľ –
Mgr. Dušan German, emeritný senior Klenovec. Kostol má
drevený kazetový strop, drevenú kazateľnicu. Potreboval by
PhDr. Mgr. Daša Filčíková, riaditeľka Novohradskej knižnice však dôkladnú obnovu, keďže odtiaľ kázal a kde sa rozprával
s ľuďmi P. E. Dobšinský.

Otvorenie turistickej sezóny
na Fiľakovskom hrade

Príchodom jari sa otvára aj turistická sezóna na Fiľakovskom hrade. Po vlaňajšom veľkolepom otvorení obnovených priestorov v Bebekovej bašte hradu sa v prvých
mesiacoch tohto roka môžu návštevníci tešiť na dočasnú
expozíciu Baníckeho múzea v Rožňave s názvom Spomienka muránskej kameniny. Historička Baníckeho múzea, Sylvia Holečková, sa už niekoľko rokov venuje výrobkom z kameniny. Najprv sa zamerala na manufaktúru
v Rožňave (výstava „Poézia kameniny“ bola predstavená
v auguste 2016), teraz sa orientovala na muránsku, ktorá
je s Fiľakovom úzko spojená.
Jej zakladateľom bol rod Koháryovcov, a neskôr sa jej
majiteľmi stali Coburgovci. Odrazilo sa to aj na výrobkoch, hlavne v prvopočiatkoch manufaktúry. Medzi exponátmi nájdeme napríklad predmety s erbom Koháryovcov, alebo taniere s prelamovaným okrajom.
Vernisáž výstavy sa uskutočnila 14. marca 2018 o
16:30 hod. v Bebekovej veži. Udalosť bola zároveň aj otvorením novej turistickej sezóny na hrade Fiľakovo, ktorý, podobne ako v predchádzajúcich obdobiach, očakáva
návštevníkov s bohatou expozíciou, zaujímavými tematickými výstavami každý deň v týždni až do 15. novembra.

Nasledoval pietny akt pri hrobe rozprávkara, hneď vedľa
kostola, a potom prehliadka Múzea slovenskej rozprávky
v zrekonštruovanej Pamätnej fare P. Dobšinského, kde ako
farár žil a tvoril 24 rokov. Viedol ju spisovateľ Peter Glocko
z Muráňa a urobil to bravúrne, lebo zdalo sa, že aj zima akoby
pri jeho rozprávaní ustupovala. Na nástenných paneloch je
zobrazené Dobšinského detstvo, štúdiá a životná púť.
Pokračovanie na s. 8

A potom presun do sály kultúrneho domu, kde riaditeľka
Gemersko-malohontského osvetového strediska Mgr. Darina
Kišáková otvorila konferenciu. Keď konferencierka mimo
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A potom presun do sály kultúrneho
domu, kde riaditeľka Gemersko-malohontského osvetového strediska Mgr.
Darina Kišáková otvorila konferenciu.
Keď konferencierka mimo programu
vyzvala jednu pani, aby odovzdala odkaz, málokto tušil, o čo pôjde.

Bývalá učiteľka PaedDr. Oľga Ursínyová
uviedla, že udržuje kontakt s príbuznými
nášho rozprávkara. Jej spomienky by určite mali využiť školy a knižnice. Prečítala pozdrav od pravnučky Pavla Dobšinského, DrSc. Márie Jurányiovej, ktorá
žije v Novom Sade (Vojvodina v Srbsku).
Nemohla prísť osobne, ale prekrásny
Malohont sa chystá navštíviť v lete. Až
do odchodu na dôchodok pracovala ako
mimoriadna profesorka fyzikálnej chémie na Prírodovedecko-matematickej
fakulte Univerzity v Novom Sade. Milé
pozdravenie účastníkov konferencie
uverejňujeme v plnom znení:
„Odovzdávame úctu a pozdrav všetkým, ktorí si úprimne vážia, a nielen slovami, ale skutočne svojím osobným príkladom svedčia, zachovávajú a prenášajú
ďalším generáciám najkrajšie mravné
odkazy a poučenia pochádzajúce z národnej múdrosti z ďalekej minulosti ako
najdôležitejšie ľudské hodnoty. V duchu
a v myšlienkach sme s Vami v Drienčanoch a spolu s Vami vyslovujeme vďaku Pavlovi Emanuelovi Dobšinskému za
jeho šľachetnú prácu venovanú svojmu
národu. Za víťazstvo dobrého nad zlým,
na slávu a chválu Pána Boha.“
V mene rodiny DrSc. Mária Jurányiová

Program pokračoval vystúpením riaditeľky Knižnice Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote, Mgr. Evy Novotnej,
ktorá zhodnotila 25 rokov prehliadky
venovanej odkazu Dobšinského pod

názvom Zlatá krajina. Po nej tému
rozprávky na javisku
priblížil
divadelník PhDr. Ľubomír Šárik.

názvom Zlatá krajina. Po nej tému na nich hrdí, chváliť sa nimi a potom je
rozprávky na javisku priblížil divadelník už len krôčik, aby to fungovalo... Jeho
odkaz zanechaný v diele je možno to
PhDr. Ľubomír Šárik.
posledné memento. Ponaučiť sa nechceme, keď si predstavíme, v akých chudobných podmienkach písal a žil, mravnosť a lásku vlieval. A stačilo by tak málo, aby sme si neubližovali, ale naopak
pomáhali. Ak sa aj nájde nejaký horlivec
s nápadom „ako by sa to dalo“, hneď sa
Poslednou rečníčkou bola doc. PhDr. objavia „neprajníci“ s vyjadrením ako sa
Hana Hlôšková, CSc. z Katedry etno- to nedá. Málo je takých, čo by ruku prilógie a muzeológie Filozofickej fakulty ložili a veľa takých, čo by ju len naťahoUniverzity Komenského v Bratislave, vali. Dobšinského rozprávka o troch
ktorá veľmi zaujímavo priblížila osob- grošoch, veď to je nadčasová ekononosť a život Pavla Dobšinského.
mická metodika, kde je všetko povedané.
Vo svete sa hrnú tisíce turistov
na takéto miesta, kde dostanú všetko
potrebné. Naši ľudia o tom rozprávajú,
že tam naozaj funguje všetko – ubytovanie, strava a zážitok. Preto je namieste otázka, či nemáme naše jedlá, či
nemáme históriu? Ale máme, Malohont
i Novohrad sú pre celé Slovensko histoNa záver všetkých čakali ľudové balady
ricky a kultúrne významnými regiónmi.
v podaní Trojky Zuzany Homolovej, čo
V samotných Drienčanoch je toho veľa,
bolo očarujúce pohladkanie.
nehovoriac o celom regióne. Len nikto
nechce rozmýšľať zdravým sedliackym
rozumom a postupne problém riešiť.
Mútne vody sú dnes v kurze, čistý prameň nikto nechce, pravidlá hry sa menia počas zápasu... Doba, kde sa voda
sypala a piesok sa lial, ešte len príde.
Nevieme, koho máme a koho by
Organizátormi pekného podujatia
sme
mali mať v úcte. Pritom taký Anderboli Gemersko-malohontské osvetové
sen
je už úspešne udomácnený prostredisko Rimavská Sobota, Obec Drienjekt...
No, nevídali... Ale tak nám treba.
čany a ECAV Drienčany. Podujatie sa koNevieme
si obhájiť našu minulosť!
nalo v rámci projektu Čarovná studnička, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Na podujatí viackrát odznelo, že
rozprávky nepísal pre deti, ale pre dospelých, aby sa prebudili... Ale, zobudil
sa národ? Skôr sa zdá, že drieme. Keby
takého Dobšinského mali naši susedia,
na juhu či západe, asi by to bolo o niečom inom. A nebodaj taká krajina vychádzajúceho slnka, tam by určite ponúkali miesto na fare či kostole ako
priestor na rozjímanie. Taká meditácia
alebo len jednoducho potichu sedieť a
nasávať to čaro, ten odkaz osobnosti,
alebo sa len dotknúť steny a vnímať...
Ale treba vytvoriť podmienky. V zime
by tam muselo byť teplo, lebo trasúci
nemyslí na odkaz rozprávkara.
Aká je realita u nás? Nevážime si
takýchto ľudí, pričom mali by sme byť
na nich hrdí, chváliť sa nimi a potom je
už len krôčik, aby to fungovalo... Jeho
odkaz zanechaný v diele je možno to

Týždeň francúzskeho filmu Crème de la Crème organizuje Francúzsky
inštitút na Slovensku a Film Europe.
Piaty ročník prebiehal od 22. do 28.
marca v Bratislave a počas marca a apríla v ďalších 20 mestách po celom Slovensku. Je potešujúce, že medzi nimi
bol aj Lučenec, a to predovšetkým zásluhou filmového klubu Priestor. Filmovú prehliadku francúzskej kinematografie tvorí 5 sekcií, v ktorých si diváci
mohli pozrieť 24 titulov. V Lučenci boli
v ponuke štyri filmy, dva v marci (120
TEPOV ZA MINÚTU a GAUGUIN),
dva budú uvedené v apríli (9. 4. ISMAELOVE PRÍZRAKY,
Pokračovanie na s. 9

ODYSEA). Miestom
premietania
je
Tančiareň
11.

4.
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11. 4. ODYSEA). Miestom premietania
je Tančiareň a pivovar Franz a predstavenia začínajú o 19.30 hod.
Týždeň francúzskeho filmu by nebol možný bez spoločnosti Film Europe Media Company, s pobočkami
v Bratislave, Prahe, Londýne a v Cannes, a hlavne jej zakladateľa, majiteľa
a prezidenta, Ivana Hronca. Táto filmová distribučná spoločnosť prináša špičkové festivalové filmy do slovenských a
českých kín i na vlastné TV kanály. Prevádzkuje Festival Cinema Channel HD,
ktorý prináša aktuálne snímky z áčkových filmových festivalov a Film Europe Channel HD – jedinečný televízny
projekt –, ktorý systematicky mapuje
kinematografiu z každej krajiny Európy,
a to v pôvodnom znení s titulkami, 24
hodín denne, sedem dní v týždni a bez
reklám. Vydáva prémiovú DVD edíciu
Be2Can|DVD, prepojenú sériu, ktorej
súčasťou sú aj filmové štúdie, umožňujúce divákovi orientovať sa v trendoch a
osobnostiach festivalovej kinematografie. Každoročne organizuje tematické
prehliadky Scandi, severskú filmovú
lekciu súčasných škandinávskych filmov, Crème de la Crème, výber toho
najlepšieho z nových francúzskych filmových titulov a Be2Can, prehliadku
ocenených filmov z Berlinále, Benátok
a Cannes.

Spomínaný Ivan Hronec pochádza
z nášho regiónu – rodičia mu v súčasnosti žijú v Kokave nad Rimavicou, kde
ich podľa vlastného vyjadrenia veľmi
rád navštevuje. Jeho mamu, Elenu
Hroncovú, ako jubilantku, vlani predstavila riaditeľka NOS Mária Ambrušová
vo Dvore Paľa Bútora v rámci folklórneho festivalu Koliesko. Mnohí doteraz
možno ani netušili, že takáto významná
osobnosť, niektorými nazývaná aj „slovenský audiovizuálny boh“ a žijúca okrem Bratislavy, v Prahe, Londýne či
Cannes, má korene v Malohonte.
Zdroj: www.filmeurope.sk
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Zvukový miestopis Slovenska, rozhlasový dokument o živote v obciach Slovenska, ich minulosti, súčasnosti a plánoch
do budúcnosti. Reláciu vysielajú všetky
tri Rádiá Regina. Novohradská obec Polichno bola predstavená na Veľkonočnú nedeľu 1. apríla 2018.

Starosta obce Polichno Pavel Kyseľ a
Základná škola M. R. Štefánika v Lučenci
vyhlásili súťaž pod názvom Kraslice
z Polichna. Prihlásiť sa mohli žiaci základných škôl a nižších stupňov osemročných gymnázií, ktorí vyzdobili aspoň
jedno vajíčko starobylou technikou
a tradičnou ornamentikou.
Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo
6. apríla 2018 v priestoroch ZŠ M. R.
Štefánika v Lučenci. Najkrajšie kraslice
boli odmenené vecnými cenami a škola,
ktorá reprezentovala najkrajšiu kraslicu
získala finančnú odmenu od starostu
obce Polichno v hodnote 100 € na nákup pomôcok.
Starosta okrem toho odkúpil za symbolickú cenu jedno euro každú kraslicu,
ktorá splnila minimálne estetické predpoklady a tieto kraslice budú využité pri
propagácii obce Polichno.
Za ZŠ organizačne zabezpečovala súťaž Mgr. Radana Tuhárska. Cieľom organizátorov bolo jednak zviditeľnenie
tradičnej ornamentiky zdobenia kraslíc z
Polichna, ktorej korene siahajú až do
17. storočia, ale aj výzvou pre mladú generáciu, aby prostredníctvom takýchto
zručností našich predkov spoznávali históriu Novohradu. Ornamentika bola
zdokumentovaná etnografom Adamom
Prandom v roku 1954. Predstavuje jednoduché geometrické a rastlinné motívy, ktorými ľud vyjadroval svoje väzby
k prírode a spôsobu života. Pri zdobení
sa využívala technika leptania octom
alebo šťavy z kyslej kapusty za pomoci
drievka alebo zápalky. Vajíčko bolo
zafarbené v odvare z cibuľovej šupky.

Praktiky veľkonočných zvykov sa začínali ešte pred Veľkou nocou. Po celom
Slovensku na Smutnú nedeľu vynášali
z dediny slamenú a handrovú atrapu
Moreny (predstaviteľka bohyne zimy,
zla, chorôb, smútku). Na Kvetnú nedeľu
(týždeň pred Veľkou nocou) prinášali do
príbytkov konárik vŕby, liesky alebo
podbieľa, čo znamenalo symbolické vítanie jarného obdobia.
Veľký piatok bol pre evanjelikov najdôležitejším sviatkom roka. Katolíci žijúci najmä v málinských osadách a v hutskej časti samotnej obce dodržiavali
prísny pôst. Verilo sa, že dievčatá, ktoré
sa v tento deň umyli v potoku, budú po
celý rok zdravé a pekné.
Samotná Veľká noc je zaujímavá oblievačkou (obľévačka) dievčat a žien,
pretože sa verilo v magickú silu vody.
Tradovalo sa, že mládencami a mužmi
(obľévármi) dobre oblievané dievčatá
a ženy budú po celý rok zdravé, pričom
ich koža nestarla a nesprašivela. Deti
väčšinou používali voňavku (parfén) –
vyrobenú varením fialiek a pomocou
rôznych voňavých klincov. Mládenci oblievali čerstvou studenou vodou. Pritom
používali hrnčeky, ktoré boli v kuchyni
pri každom vedre s vodou. Mládenec si
nabral do hrnčeka vodu, ktorú dievčaťu
nalieval do rúk, aby si umývala tvár
a zvyšnú vodu jej potom nečakane vyšplechol do tváre. Niekedy dievčatá robili
mládencom prieky – pred kúpačmi sa
skryli alebo z vedier vyliali vodu, pretože
nie pri každom dome bola studňa.
Chlapci, mládenci v takom prípade sa
rozdelili – jedna časť išla s vedrami
k studni po vodu a ďalší hľadali a potom
zhromažďovali dievčatá na priedomí,
prípadne ich ťahali k studni. Za výrazného kriku dievčat ich potom dobre
plnými vadrami oblievali, a to podľa zásady – čím sa dievčina viac bránila, tým
dostala väčšiu spŕšku vody. Okrem kriku
bola aj veľa veselosti, smiechu, radosti...
Po oblievaní nasledovalo odmeňovanie:
chlapci dostávali väčšinou vajíčka, prípadne niečo sladké; mládencom sa ponúklo pohostenie pálenkou, šunkou
s chlebom i pokrájanými varenými vajciami.
Zdroj: Július Lomenčík:
Z Máľinské túrňi pozerán (2016)

Zdroj: www.zsstefanikalc.edupage.org
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nich bola vhodná. Muži zatiaľ vysedávali
v krčmách, alebo sa venovali hre v kolky
v blízkej kolkárni. Podľa Jána FindruKošarca táto spevohra bola krásna:
„...tej mladej hrdlá obveseľovale celú
ďeďinu. Takto si samá mláďeš vitvorela
veseló prostredié. A šaďe bov spev.
Takto sa naše pésňe udržale ač do prvé
svetové vojne. Kerej obveseľovale tak
starech ako aj mladech. Ale od skončéňa vojne začale upadúvaťi.“

Ja son tu zriasla. Takie hrdobe driou
ňebejvale, inakšie sa žilo ako ťeras. Aľe
zato bolo tiež veselo. Chodiľi zme z Murijou, to zme na štiap stokľi hábe, geceľu, čepiec, no šecko, a tag zme stem
ňišľi vono za ďedinu. Poton zme lúčalle
diouke drevá na strom, ta hore, že kerej
tam ostaňe, že sa do roka vidá. Tera sa
s tem ňetrápä, e to zahinúto, tejtoka
Tí máľinskí žandári
zvike.

Zdroj: Eugen Jóna, Novohradské nárečia Tí máľinskí žandári, to sa velkí klamári.
Sklamaľi sťe ďéuča, choja, choja choj,
za šťeri dukáte, Bože mój.
A kod sťe sklamaľi, domó sťe ho poslaľi.
Choj Mariška domó, choja, choja choj,
K jarným aktivitám v Málinci patrili aj
ňikomu nepovec, Bože mój.
tanečné hry Križľovance, ku ktorým sa
Domó
oná kot prišla, maťeri sa chválela.
schádzala dorastajúca mládež z celej
Za
šťeri
dukáte, choja, choja choj,
dediny. Neboli viazané k určitému dňu.
daľi mi žandári, Bože mój.
Začínali spontánne po vyschnutí a čiasA kod ťi jích aj daľi, darme ťi jích nedaľi.
točnom oteplení zeme po zimnom obTvój vénok zaléne, choja, choja choj,
dobí. Na tanečných hrách sa zúčastňodolu vodó beží, Bože mój.
vali aj deti.
A kod beží, inak beží, lóka vodó nak beží.
Pri križľovancoch aktérmi boli dospie- Za šťeri dukáte, choja, choja choj,
vajúce dievčatá, ktoré pred zúčastne- zveľi mi žandári, Bože mój.

nými ľuďmi z obce (najmä mládencov)
svojou šikovnosťou a vrtkosťou tancami,
ale i spevom, preukazovali, že dorastajú
a dospievajú a čoskoro budú zrelé pod
čepiec. Najčastejšie za pekného počasia
si na lúčke od zvoničky (v strede dediny)

posadali deti (najmä dievčatá) a podľa
určitého poriadku boli rozmiestnené po
zemi ako „chlebíky“ tak, aby sa dalo pomedzi ne tancovať. Dievčence rozdelené
do dvoch skupín spievali a tancovali
okolo „chlebíkov“, pričom prechádzali
z jednej strany na druhú. Chlapci sa
tlačili na filagórii pred konzumom, lebo
z tohto vyvýšeného miesta bolo najlepšie vidieť. Dievčence očami sledovali
a po zotmení využívali možnosť uchádzať sa o priazeň niektorej z „roztancovaných“ dievčat. Okrem mládeže a, samozrejme, zvedavých detí sa týchto
ľudových zábav zúčastňovali ženy, ktoré
boli zvedavé na svoje dcéry, ako sa prezentujú. Prítomné matky chlapcov zasa
sledovali, aby potom mohli nenápadne
poradiť synom, ktorá z dievčat by pre

nich bola vhodná. Muži zatiaľ
vysedávali v krčmách, alebo sa

„Túto pésen kot ďéučence spévaľi pri
zvoňičke, gde sa zabávaľi na križľovance, žandári pečľive počúvaľi, lebo čo aj
čistí Maďari boľi, voľačo po slovenski
preca rozumeľi, okná si otvorili, abe lepšé zhľeidli (uvideli). Lebo tam beivaľi,
gďe je teraz MNV. Žeňiťi ín ňebolo dovolené, len sám veľitel bou ženatei,
a tót bou uš starei. Ale stále bole také
žene, čó smilňiľi s ňima. Aj táto pésen
s takihoto ďeja višla.“
Pieseň zaznamenal Ján Findra-Košarec, ktorý „... zosbieral pésňe naších
predló, keré tak raďi Máľinčaňei spévaľi.
Této pésňe prechádzaľi s pokoleňa na
pokoléňa. Jé milujen túto ďeďinu chudobe, Milujen jej ľiďí. Kerí boľi veselí,
spevaví. Zdor tomu že ich životná úroveň bola veľmo bédna“.

„Dobré“ obyčaje zručných sklárov
Sklári z Novohradu a Malohontu sa nie
vlastnou vinou takpovediac vytratili...,
ale odišli s nimi aj tradičné zvyky?
Komunita sklárov žijúca prevažne
v sklárskych hutách, často vzdialených
od dedín, si udržiavala svoje vlastné
zvyky. Štefan Repčok ich rozdelil do
troch tematických oblastí, a to podľa
ročných období, zvyky viažuce sa na
prípravu sklárskych majstrov a nakoniec
tzv. ostatné. Patrili sem napr. Krst
sklárskej pece (zapaľovala sa na Ďura,
teda 24. apríla), Klepanie (zvolávanie
sklárov do práce), Modlenie (pred začatím práce), Sklársky kermeš, Frajšprech, Vymetanie verštatu... Sklárske
kolónie tvorili vždy jedno súdržné spoločenstvo. Dodržiavali zaužívané obyčaje a rešpektovali zásady, pomáhali si,
ale kto sa nechcel podriadiť, ľahko zosmiešnili. Veľmi radi sa zabávali a tento
ich humor im pomáhal aj v ťažkých časoch. Sklári sa odlišovali od pôvodného
obyvateľstva nielen zvykmi, ale aj bývaním, odievaním a stravovaním. Z polievok pri slávnostných príležitostiach
najčastejšie varili polievku pivovú alebo
vínovú. V nedeľu, za pekného letného
počasia chodievali sklári radi do prírody,
kde si opekali na ražni mäso, volalo sa
to „živán pečeň“ (túto tradíciu pripomenulo NOS vo Dvore Paľa Bútora na
Koliesku – pozn. red.).

Sklári radi využívali každé sviatky na
hodovanie a pitie. To sa prejavovalo aj
Zdroj: Július Lomenčík:
počas Veľkej noci, Zeleným štvrtkom
Z Máľinské túrňi pozerán (2016)
Foto: www.malinec začínajúc – v tento deň musel každý
muž piť alkohol proti žabe. Kto si nevypil, vystavoval sa „nebezpečiu“, že v
priebehu leta mu nejaká žaba „spočíta
zuby“ alebo ho „osíkne“. To potom znamenalo, že do roka zomrie. A to bol
dostatočný dôvod na pitie. Nebolo to
inak ani na druhý deň – Veľký piatok.
Niektorí ešte nestihli ani vytriezvieť a už
museli piť od hada. Kto nepil, mohlo sa
mu stať,
Pokračovanie na s. 11

že ho uštipne had a bude mu
„amen“. Had je had, lepšie mať s
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že ho uštipne had a bude mu „amen“. Had je had, lepšie mať s
ním pokoj. Každý sklár uznal, že radšej užije zaručený liek –
alkohol –, ktorý ho ochráni od všetkého zlého. V prírode je
veľa kadejakej hávede, aj taká jašterica by mohla človeka uštipnúť. Preto sa na Bielu sobotu zasa pilo od jašterice. Kto
takto pil tri dni po sebe, mal „istotu“, že sa mu nič zlého nestane.
V dnešnej dobe všelijakých chrípok a iných hávedí hádam
by bolo treba, aby niektoré zvyky nezanikli. Veď napokon
sklári s nimi vydržali dvesto rokov, a to ešte v dobrom zdraví
a s humorom, len nový „porevolučný“ systém im akosi neprial, lebo zo starých a skúsených majiteľov sklární sa razom
chceli stať moderní rýchlozbohatlíci. Títo nebrali ohľad na
šikovných sklárov a za pár rokov zničili skoro celý sklársky
región.
Zdroj: J. Žilák – R. Kafka – Š. Repčok: Monografia Sklárne
v Malohonte (2001), Foto: facebook/Naša Kokava

Smrtná nedeľa je dva týždne pred Veľkonočnou
nedeľou. Od stredoveku nosili po dedine figurínu ženy,
ktorú nakoniec spálili alebo hodili do vody. Verili, že tak
vyženú
nebezpečné choroby.
Podstatou
obradu
v Novohrade bolo symbolické vynesenie zimy, čím sa
umožnil príchod jari. Figurínu, najčastejšie v podobe
stareny, volali Morena, ale v obecných kronikách boli
v Hradišti
Babrzaznamenané aj iné názvy, Bábuľa
napr. Váľuľa
vo aVidinej,
ďa v Pondelku (Na Smrtnú
Váľbaba v Ľuboreči, Kyseľ v Polichne,
ňeďeľi choďeľe Cigánke
z babrďámi – bópkami, to že
zima iďe het, tancovale s ňimi po domoch).
Na Kvetnú nedeľu,
týždeň pred veľkonočnou,
sa chodilo so zelenými konárikmi, v Novohrade ich
volali maňúšky alebo bahniatka.

Zelený štvrtok – v tento deň sa varila zelená strava.
V našom regióne najmä polievka z mladých lístkov štiavu
alebo prívarok zo žihľavy. Bežné bolo aj varenie cestovín,
hlavne rezancov a šúľancov či hrubších šoprlí – šoprdlí.

že tak ako sú zvony zaviazané, tak sa zaviažu aj kvety
rastlín. V noci pastieri trúbením vyháňali zlých duchov
z chotára. Chlapcom strihali vlasy, gazdiné museli ešte do
východu slnka umyť všetok riad. V tento deň sa začalo
s vyháňaním dobytka na zelenú pašu. Kravám dávali chlieb
s cesnakom, aby im strigy neuškodili alebo ju tri razy utreli
mužskými gaťami, aby bola plodná. Rozšírené bolo nosenie mravcov na obsýpanie domov.
V noci zo Zeleného štvrtka na Veľký piatok sa schádzali strigy. Ľudia predpokladali, že škodlivá činnosť stríg
a strigôňov bola namierená predovšetkým proti dobytku,
a preto natierali večer dvere stajní kolomažou alebo cesnakom. Gazdovia, pri dávaní oviec na salaš, zvyčajne
v tento deň robievali značkovanie zárezmi do uší alebo
vybíjali rôzne geometrické tvary. Tak ako sa mali rýchlo
hojiť rany zvieratám, takisto rýchlo sa mali hojiť poškodené miesta na rastlinách, preto sa štepili mladé stromčeky. V tento deň sa nič nesialo, lebo sa zem nesmela
hýbať. V Novohrade bili cepami do krtincov, aby sa krty
vysťahovali. Varili sa strukoviny a zemiakové šúľance s
makom.
Na Bielu sobotu sa ľudia venovali vareniu a pečeniu
obradných jedál. V Novohrade sa okrúhly koláč z kysnutého cesta volal mrváň, niekde ho kotúľali po poli, aby bola
dobrá úroda. Studeno z údených kolienok a paprčiek –
dnes tento názov už mnohí nepoužívajú a nahradili ho
huspeninou. Šunku si nemohol dovoliť každý, ale v časti
regiónu sa pripravovala plnené jahňa a kozľa. Biela sobota
bola považovaná za šťastný deň na sadenie a siatie.
Prvým chodom na Veľkonočnú nedeľu bolo vajíčko,
ktoré gazda rozdelil pre všetkých prítomných. Keď počas
roka niektorého z nich mátalo alebo vodil svetlonos, mal si
spomenúť, s kým to vajce jedol a zlé sily stratia nad ním
moc. Ženy a dievčatá pripravovali ozdobné vajíčka – kraslice –, ktoré boli určené pre kúpačov a šibačov, teda oblievačov.
Veľkonočný pondelok bol vyhradený chlapcom a mužom, ktorí najprv gazdinú obliali a potom niekde aj vyšibali, odriekajúc rôzne veršovanky, napr.:
Šiby, ryby, mastné ryby,
kus koláča od korbáča
a vajíčka do košíčka.
Na dedinách sa v minulosti oblievalo vedrami vodou
priamo z potoka alebo studne, neskôr sa prešlo už iba na
hrnček čistej vody a používanie rôznych voňaviek.

K tradičným úkonom patrilo umývanie v tečúcej vode, teda
hlavne v potoku. S týmto dňom sa spájali mnohé povery,
napr. v Novohrade napájali kravy čerstvou vodou, aby
dobre dojili. Keďže zvoniť sa už nesmelo, ľudia používali
rapkáče. Sial sa mak, bôb, tekvica a uhorky, lebo sa verilo, Obyčaje na Ďúra
Ku dňu Juraja (24. apríl) sa viaže veľa jarných zvykov.
že tak ako sú zvony zaviazané, tak sa zaviažu aj kvety
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Ku dňu Juraja (24. apríl) sa viaže veľa jarných zvykov. „Na
Ďúra sa zem otvára“ alebo „O Ďúri sa všetko pobúri“. Rastliny, žaby a hady idú zo zeme von. Kto videl hada, mal ho
zabiť, kožu stiahnuť, usušiť a odložiť na liečenie lišajov. Kto
vraj zjedol polievku z hada, mal rozumieť reči zvierat. Jazyk
z hada zašitý v obleku chránil pred chorobami. Hada nájdeného v dome nezabíjali, lebo by ich stihol trest. Ak sa v Novohrade niektorej žene podarilo chytiť do Juraja mloka, ponorila ho do mlieka čím hlbšie, aby mala vysokú smotanu. Kto
vraj stretol najskôr hada, bude celý rok lenivý, ale kto jaštericu, bude šikovný.
Jašterička mladá, ochráň ma od hada
a ja ťa ochránim od mrcha človeka.
Kto počul pred Jurom žaby kŕkať, mal by pobozkať zem,
aby ho neboleli zuby. Motýľ prinášal šťastie, preto si ho ľudia
zašívali do šiat. Kto počul kukučku kukať a nemal pri sebe
peniaze, celý rok mu mali chýbať. Kto našiel mravenisko, mal
si s ním dobre vyutierať ruky, aby ich mal pevné a zdravé. Do
tohto dňa sa nesmelo prať piestom, lebo by búrka zničila
úrodu.

Dňa 13. marca 2018 sa v ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci, v
rámci vyhlásenia súťaže Kraslice z Polichna, konala tvorivá
dielňa pre pedagógov, na ktorej sa dozvedeli viac o metóde
farbenia vajíčok v cibuľovej šupke a následnom leptaní vzorov
pomocou octu. Tvorivou dielňou pedagógov sprevádzala
Eleonóra Cibulová z Polichna, ktorá sa zdobeniu kraslíc
pôvodnou technikou venuje už veľa rokov. Po ofarbení vaZdroj: E. Horváthová: Rok vo zvykoch nášho ľudu, jíčok sa snažili panie učiteľky vyleptať do škrupiniek vzory
J. Matejčík: Lexika Novohradu podľa vzorkovníka, ktorý obsahuje až 35 vzorov, pričom
niektoré z nich siahajú až do 17. storočia.

Obec Veľké Teriakovce a občianske združenie Teriakovčan
pripravili 17. marca 2018 súťaž pod názvom Morena, Morena
do Rimavy hodená. Predsedom OZ je Marian Hano. Prihlásiť
sa mohli viaceré základné a materské školy z celého regiónu.
Nakoniec súťažilo 12 figurín. Prvé miesto získali súkromné
jasle detský Raj z Rimavskej Soboty. Ostatným Morenám
zostalo pekné druhé miesto. MŠ Sklárska v Poltári prihlásila
až tri Moreny a DFS Kukučky jednu Morenu, ktorý sa zároveň
predstavil aj v kultúrnom programe.

V našej učebni regionálnej výchovy sme privítali učiteľky zo
základných škôl z Haliče, Lovinobane a Kalinova. Dúfame, že
do súťaže prihlásia veľa krásnych kraslíc, veď aj takýmto
spôsobom prispievame k rozvoju regionálnej hrdosti u našich
žiakov.
Mgr. Radana Tuhárska,
koordinátor regionálnej výchovy a autorka fotografií

Súčasťou peknej akcie bol sprievod obcou a hodenie
Moreny do Rimavy. Počas sprievodu vyzbierali od občanov
200 vajec, z ktorých pripravili výbornú praženicu. Návštevníci
obdivovali výsledky tvorby viacerých remeselníkov, ale ochutnať mohli aj pravé muránske buchty.
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Veľkonočné sviatky sú najvýznamnejším kresťanským
sviatkom. Veľkú noc oslavovali už starí Slovania v predkresťanských dobách, kedy sa spájala s oslavou solárneho
kultu i začiatkom poľnohospodárskych prác. K Veľkej noci
neodmysliteľne patrili a stále patria vajíčka – symboly plodnosti, oslava príchodu jari a kedysi aj symboly svornosti,
života a lásky. Kraslice patria k najstarším a najpôsobivejším
prejavom ľudového umenia. Farebné a zdobené vajíčka majú
v našej kultúre bohatú tradíciu. Z minulosti sa zachovali mnohé techniky zdobenia veľkonočných vajíčok a s niektorými
z nich sa môžu zoznámiť návštevníci výstavy v Dome Matice
slovenskej v Lučenci.

Výstava s názvom Krehká krása návštevníkom predstavila
vajíčka farbené a zdobené voskom, opletané drôtikom či
zdobené madeirovou technikou (do vajíčok sú vyrezávané
vzory a ornamenty frézovaním a vŕtaním). Pozornosť si zaslúžia aj kraslice oblepené špagátikom alebo sladké perníkové
vajíčka, chalúpky a kvietky. Nechýbali ani ukážky moderných
techník, akou je napríklad patchwork (pripínanie farebných
stužiek na polystyrénové vajíčka). Návštevníkov určite zaujali
aj zdobené pštrosie vajcia.
Výstava predstavila aj starobylú techniku leptania octom, ktorá pochádza zo 17. storočia z Polichna. Vzory zobrazené na vajíčkach vyjadrujú bežný spôsob života jednoduchého človeka. Každý z nich mal svoju symboliku a životnú filozofiu. Motívy sa skladajú z jednoduchých a základných
ozdobných prvkov. Na vzoroch sú zachytené rastliny, kvety,
ale aj pracovné náradie ako hrable či rebrík. Veľmi obľúbeným vzorom v Novohrade – Polichne – bol štylizovaný
tulipán. Na vajíčkach sa tiež objavovali aj nápisy miest, mená
alebo datovanie. Tieto kraslice majú veľmi vysokú estetickú,
no najmä historickú hodnotu.
Súčasťou výstavy boli aj predmety s jarnou tematikou ako
vence na dvere alebo hand-made bižutéria.
Vernisáž výstavy sa uskutočnila 13. marca 2018 o 17:00
hod. v Dome Matice slovenskej v Lučenci a sprístupnená
bola do 3. 4. 2018.
Ing. Simona Šimová,
poverená riaditeľka Domu Matice slovenskej v Lučenci

V rámci 22. ročníka festivalu Literárna Banská Bystrica
(venovaného spisovateľovi Mikulášovi Kováčovi) sa 20.
marca 2018 v priestoroch Literárneho a hudobného múzea
Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici uskutočnilo stretnutie s doc. PaedDr. Júliusom Lomenčíkom, PhD. a jeho
knihami. Podujatie moderoval redaktor Rádia Regina Marcel
Páleš a ukážky z Lomenčíkovej tvorby predniesol herec a recitátor Juraj Sarvaš. Autorovo SLOVO bolo prezentované
z básnickej zbierky (Z)Rodenie... (2009), odbornej knihy Reflexie v priestore slova (2016) a národopisnej monografie
Z máľinské túrňi pozerán (2016), v ktorej v piatich kapitolách
predstavuje málinské nárečie, materiálnu i duchovnú kultúru,
rozprávania, spomienky, rozprávky, povesti i piesne z Málinca.
Preto významným kultúrnym doplnením stretnutia bolo vystúpenie folklórneho súboru Málinčok, z Lomenčíkovej rodnej
obce Málinec, ktorý prezentoval piesne z horného Novohradu
a krásne scénické spracovanie čepčenia nevesty z tradičnej
málinskej svadby.

Július Lomenčík prítomných oboznámil aj s atmosférou
horného Novohradu a jeho prírodným, sociálnym a duchovným prostredím, ktoré formovalo jeho osobnosť na učiteľskej
i spisovateľskej dráhe. Na záver stretnutia predstavil niektoré
knižné tituly, ktoré vyšli za ostatné dva roky zásluhou neformálneho združenia, ktoré sa usiluje sprístupňovať duchovné
hodnoty z histórie Novohradu.
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Pre deväťdesiatimi rokmi, v roku 1928, vyšla kniha Vladimíra Polívku Lučenec a kraj novohradský. Išlo o vôbec prvý po
slovensky písaný miestopis Lučenca a cestopis po jeho okolí.
Minulý rok vyšlo druhé vydanie tejto knihy. Zalistujme opäť
na jej stránkach a pokračujme s Vladimírom Polívkom po
putovaní Novohradom. Nadýchajte sa jeho atmosféry, ako ju
opísal za prvej republiky. Tentoraz sa z Lučenca vyberieme
smerom na juh a juhozápad.
„Z Lučenca na juh sa po hradskej cestuje veľmi dobre.
Udržiava sa tiež veľmi živá automobilová doprava do Modrého Kameňa aj cez pustatinu Rároš, pohraničnú stráž pri
moste na Ipli, do Maďarska. Do Pešti je po hradskej z Lučenca len 127 km. Hradská je v posledných rokoch náležite
upravená. Opustiac Lučenec, prídeme za štvrť hodiny k samotám, kde sa spracovávajú fekálie vyvezené z Lučenca. Za lický staršieho pôvodu, dnes pekne opravený. Starý kaštieľ,
letovisko sa toto miesto rozhodne nehodí, hoci je uprostred dlho používaný miestnou Sokolskou telocvičnou jednotou, je
prírody.“
z najstarších pamiatok nášho kraja. Zvláštnou výstavbou síce
nevyniká, ale dosiaľ je badať jeho mohutnosť v stavbe.
Miestnosti sú len málo vhodné na obývanie. V minulom roku
v marci zrútila sa jedna časť kaštieľa. Dnešní majitelia bývalého dolnostrehovského dvorca majú vybudovaný moderný
a rozsiahly kaštieľ s priľahlým krásnym parkom. Dolná Strehová je rodiskom básnika Emericha Madácha (21. januára
1823 – 4. októbra 1864), autora slávneho diela ‚Tragédia človeka‘. Pre charakteristiku treba uviesť, že pôvodne bolo dielo
napísané po slovensky; len neskoršie upravené po maďarsky,
a tak sa stalo slávnym básnickým klenotom maďarskej literatúry. Jeden člen rodiny Madáchov tiež písal príležitostné
nábožné piesne v bibličtine, súc horlivým evanjelíkom. K úmrHrad Modrý Kameň
tiu deväťročnej dcérušky zložil pohrebnú pieseň: ‚Jdiž dítě mé,
Polívka sa zastavil v Panických Dravciach („Za dobrú ho- neb sám Bůh volá tě do ráje věčného...‘ Na bývalú slávu
dinu prídeme do Panidaroviec, úpravnej čistej obce, ktorá zemanov Madáchovcov upomína dosiaľ vkusne ozdobená robola počas tureckých bojov v 16. storočí úplne zničená dinná stolica v evanjelickom kostole. Zásluhu o nový národný
natoľko, že bola dlho pustatinou.“), Veľkej nad Ipľom („Ve- život má bývalý evanjelický farár Pavel Maliarik, dnes okresný
liká má výstavný kostol z novej doby.“) a v Trenči („Asi za náčelník v Modrom Kameni, ktorý bol od roku 1909 dušou
jeden a pol hodiny prídeme z Velikej do Trenčova. Osada celého kraja a vo vojne mnoho pretrpel za národné snahy.“
bola v minulom storočí trikrát postihnutá cholerou: 1831, Pokračuje severovýchodne do Ľuboriečky („V najbližšom
1855 a 1873, zatiaľ čo druhé boli navštívené len dvakrát, okolí obce boli pri vykopávkach objavené staré zbrane a rôzne
1831 a 1873.“).
bronzové predmety. ... V tureckých vojnách bola dedina vyŇ
Z Trenču pokračuje hradská „veľmi tesne pri štátnych pálená, neskoršie opäť obnovená. Domáci priemysel sa
hraniciach, ktoré tvorí Ipeľ. Stále sa pozeráš do cudziny – do obmedzuje na drevené výrobky, najmä poľnohospodárske, tiež
susedného štátu. Hradská ide až po Rároš k našej pohra- je zastúpená výroba plátna, ale v menšej miere.“) a Ľuboreče.
ničnej stráži pri Ipli. Naše strážnice a byty pohraničnej finančnej stráže sú tesne pri hraniciach, len most spája dva štáty
k vzájomnému otvorenému styku. Prirodzené je, že kraj, ktorý
predtým vôbec nemal pochopu o pohraničnom styku atď.,
ťažko sa prispôsobuje pomerom, lebo vzájomné styky susedných krajov spiatych aj krvou atď. zostanú ešte dlho intímnymi. Svedčí o tom dosť živý vzájomný pohraničný styk. Kto
vie, čo znamená služba pohraničná v tomto kraji, pochopí jej
zodpovednosť aj dôležitosť pre bezpečnosť štátu. Pohraničný
most v Rároši je nový, býval tam starší kamenný most, vraj
ešte z dôb tureckých. V poslednom čase tam bola vybudovaná
krásna jednoposchodová colnica.“
Kraj v týchto končinách Novohradu opisuje Polívka ako Ľuboreči sa Polívka venoval podrobnejšie ako väčšine iných
„veľmi príjemný, milý, mierne zvlnený“.
obcí a to vďaka miestnemu kostolu (a informáciám od miestOd Ipľa sa vracia smerom do vnútrozemia k Dolnej neho učiteľa M. Chrtianskeho):
Strehovej. „V obci sú dva kostoly, novší katolícky a evanjePokračovanie na s. 15
lický staršieho pôvodu, dnes pekne opravený. Starý kaštieľ, „Najcennejšou pamiatkou v obci je starobylý evanjelický
dlho používaný miestnou Sokolskou telocvičnou jednotou, je kostol. Jeho pôvodný ráz je síce vekmi zmenený; veža je
z najstarších pamiatok nášho kraja. Zvláštnou výstavbou síce najposlednejšia prístavba. Dosiaľ sú určite badateľné stopy
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„Najcennejšou pamiatkou v obci je starobylý evanjelický
kostol. Jeho pôvodný ráz je síce vekmi zmenený; veža je
najposlednejšia prístavba. Dosiaľ sú určite badateľné stopy
pôvodného gotického slohu (sakristia a malé oblôčiky); stavba
chrámu je úplne kamenná. Rozmery sú 22 m x 7 m, vnútro
vybavené piliermi, chór na západnej strane, oltár na východnej. Pred vojnou, na sklonku 19. storočia, boli pri renovácii
učinené veľmi cenné objavy. Pod vrstvou opadanej omietky sa
zjavili farebné obrazy. Maďarský učenec archeológ dr.
Grenze, ktorý prvý oceňoval a študoval zachované nástenné
maľby, označuje ich vznik do sklonku 14. alebo na začiatok 15.
storočia. O cenných umeleckých pamiatkach v ľuborečskom
chráme podrobne pojednal aj J. Slávik, senior evanjelickej
cirkvi, v Zborníku M. S. S. R. VI. č. I. a II. v roku 1901 v práci:
‚Príspevky k dejinám umenia na Slovensku‘. V obrazoch možno jasne spoznať nasledujúcich apoštolov: na strane okolo
oltára je vyobrazený Ondrej, Matej, Bartolomej a neznáma
postava; na strane južnej Tomáš, Matúš, Filip a opäť neznáma
postava, ďalej Ján a Peter; na východnej strane Navštívenie
Panny Márie. Panna Mária kľačí na obnôžke, na ktorej je
otvorená kniha s latinským nápisom: fiat mihi secundum
verbum tuum. Pri malom úzkom oblôčku oproti tomuto obrazu
je zobrazený anjel nesúci v ruke kríž s nadpisom: Ave Maria.
Na západnej strane je zobrazené narodenie Ježišovo, Traja
králi a korunovanie Márie za kráľovnú nebies. Pri schodoch
vedúcich na kancel (kazateľnicu) sú zobrazené dve postavy,
mužská a ženská; pravdepodobne to majú byť pôvodní
(prvotní?) zakladatelia (patróni?) chrámu. Nad ich hlavami je
zobrazený závitok s nejasným textom. Pri kazateľnici je opäť
zobrazená Mária s mŕtvym Ježišom sňatým z kríža. Pri tomto
obraze sú ešte dve postavy: jedna pri hlave Ježišovej (Mária
Magdaléna?) a pri nohách postava mužská – snáď Ježišov
miláčik Ján. Ďalej sú ešte zobrazené rôzne korunované
postavy, mnísi, kňazi aj biskup s infulou atď. Z uvedených
stručných poznámok o cenných obrazoch v Ľuboreči vyplýva
tiež aj naša veľká národná povinnosť: zachovať a náležite
doceniť a preskúmať toto ojedinelé umelecké bohatstvo.“
V Ľuboreči sa nateraz s Polívkom rozlúčime, aby sme na
budúce mohli pokračovať v prechádzke po ďalších obciach
v týchto končinách Novohradu.

Súčasťou prehliadky boli dve výstavy – výstava fotografií
voľne žijúcej zveri a žiackych výtvarných prác.
Na predaj bol aj katalóg z prehliadky, v ktorom okrem
prehľadu poľovných revírov sa nachádza aj zoznam všetkých
trofejí. Organizátorom bola Obvodná poľovnícka komora
Lučenec.

13. ročník Palóckej Veľkej noci na Fiľakovskom hrade – 2.
apríla 2018 – prilákal viac ako 1 500 návštevníkov, čo znamená, že podujatie dosiahlo najväčšiu návštevnosť vo svojej
histórii. Jedno z najznámejších veľkonočných podujatí Novohradu, ktorého je organizátorom Mestské kultúrne stredisko vo
Fiľakove, ponúkalo záujemcom širokú škálu programov. Návštevníci si mohli vyskúšať zhotovenie kraslíc rôznymi technikami, zdobenie medovníkov, plstenie, zhotovenie rôznych
predmetov z pálky, ďalej maľovanie na tvár, dobový kolotoč,
skúšky šikovností, jazdu na koni, lukostreleckú súťaž pre deti
a najmenších čakal rozprávkový kútik.

Mišo Šesták

Podujatie bolo sprevádzané ochutnávkou a svätením jedál,
jarmokom a tradičnou zabíjačkou. Na javisku vystúpila ľudová hudba Ďatelinka z Detvy so sólistami, tanečný súbor Vasas
zveri ulovenej v poľovných revíroch v okresoch Lučenec a Pol- z mesta Dunaújváros a hudobná kapela Csángálló z Budapešti.
tár v poľovníckej sezóne 2017/2018. Výstava bola inšta- Nechýbala ani veľkonočná oblievačka a šibačka: po účinkolovaná v hoteli Novohrad, verejnosti sprístupnená od 23. do vaní speváckej skupiny Foncsik a speváčok DFS Jánošík žiaci
miestnych základných škôl dievčatám zarecitovali veľkonočné
25. marca 2018. Slávnostné otvorenie bolo 22. marca 2018.
básne a riekanky a následne ich oblievali a šibali, za čo dostali
od dievčat veľkonočné vajíčka. Do oblievačky sa zapojili aj
starší: tanečníci miestneho FS Rakonca oblievali svoje dievčatá zo súboru, ale vodu z vedra dostali aj niektorí z obecenstva. Záujemcovia mohli navštíviť aj hrad – stále expozície
Hradného múzea vo Fiľakove a dočasnú expozíciu s názvom
Spomienka muránskej kameniny v Bebekovej veži hradu.
Veľkonočného podujatia sa zúčastnili: remeselnícka dielňa
Motolla, spoločnosť Banyaklub, OZ Nomád, OZ Pro Gaudio
a divadelný súbor MeseFigrák. Spoluorganizátormi podujatia
boli Hradné múzeum vo Fiľakove, Verejnoprospešné služby a
ZO Csemadok Fiľakovo.

Súčasťou prehliadky boli dve výstavy – výstava fotografií
voľne žijúcej zveri a žiackych výtvarných prác.
Na predaj bol aj Katalóg z prehliadky, v ktorom okrem

Mgr. Andrea Illés Kósik, riaditeľka MsKS
Fotogalériu nájdete na:
https://www.flickr.com/photos/155638253@N02/albums/7215769
3465821061/page1
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BBSK – Novohradské osvetové
stredisko Lučenec
10. – 11. 4. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN –
regionálna prehliadka,
Dom MS Lučenec
12. 4. Regionálna prehliadka detského
hudobného folklóru okresov
Lučenec a Poltár,
Divadlo B. S. Timravy Lučenec
17. 4. O cenu primátorky mesta
a riaditeľky NOS
– regionálna súťažná prehliadka
v modernom tanci,
miesto: Divadlo B. S. Timravy Lučenec
Apríl – História Novohradu – výstava OZ
Priatelia histórie Novohradu
a Vydavateľstva Miloša Hrica,
vestibul NOS Lučenec
od 8.00 do 15.00 hod.
Výchovno-vzdelávacie podujatia
Apríl – Svetový deň zdravia – prvá pomoc,
podujatie pre seniorov organizované
v spolupráci so SČK, územným spolkom
Lučenec,
ZŠ, obce a mestá regiónu
Apríl – Podvody páchané na senioroch
– prednáška k preventívnym aktivitám
organizovaná v spolupráci s OR PZ
v Lučenci,
mestá a obce regiónu
Apríl – Deň Zeme – kombinované
podujatie, Les ukrytý v knihe
organizované v spolupráci
s Novohradskou knižnicou a SČK,
územným spolkom Lučenec
Do 15. 4. Kármánové dni – 49. ročník
kultúrnych aktivít venovaných pamiatke
Józsefa Kármána,
Lučenec
23. 4. Literárny klub V.L.A.S.
– prezentácia a rozbor tvorby,
NOS Lučenec o 15.30 hod.
24. 4. Rétorika s ľahkosťou,
Dom MS o 10.00
Dielňa ľudových remesiel

Dielňa ľudových remesiel
Ponuka pre základné a materské školy:
Práca s hlinou, nástenná dekorácia,
termíny po tel. dohode na 0907 503 478
alebo na vytvarnedielnicky@gmail.com,
poplatok 1,- € alebo kultúrny poukaz
Ponuka pre verejnosť: Keramický pohár
9. 4. – 21. 5. Mladý keramikár – 1. ročník
keramických kurzov pre ZŠ, každý
pondelok od 14.00 do 15.30 hod.,
poplatok za 7 stretnutí 20,- €
Keramický hrnček, modelovanie
z valčekov alebo z plátov
dielňa pre verejnosť
DIELNIČKA
10. 4. 2018 od 14.00 hod.
Poplatok- 5 euro

Mesto Lučenec – mestský úrad,
oddelenie školstva, sociálnych
vecí, kultúry a športu
16. 4. Puškinov pamätník – mestské kolo,
Divadlo B. S. Timravy o 9.00 hod.
17.4. O cenu primátorky mesta
a riaditeľky NOS – regionálna súťažná
prehliadka moderného tanca,
Divadlo B. S. Timravy o 10.00 hod.
18. 4. FRIDA – Maľovať a milovať –
muzikál s pôvodnou tvorbou hudobného
skladateľa Rudolfa Geriho a spisovateľa,
autora libreta a textov piesní Daniela
Heviera v réžii Karola Vosátka,
Divadlo B. S. Timravy o 18.00 hod.
28. 4. Puškinov pamätník – celoslovenské
kolo súťaže v prednese ruskej
poézie a prózy,
Divadlo B. S. Timravy o 10.00 hod.
30. 4. Stavanie mája, priestranstvo pred
Divadlom B. S. Timravy o 17.00 hod.

Fiľakovo
27. 4. Iván Mándy včera a dnes –
rozhovor s redaktorom Ferencom
Darvasim pri príležitosti 100. jubilea
narodenia Ivana Mándyho – Mestská
knižnica Fiľakovo o 16.30 hod.,
organizátor: Hradné múzeum

Do 11. 5. autorská výstava Jozefa
Jacsmenyíka s názvom Potulky so štetcom
– Mestské vlastivedné múzeum – galéria,
organizátor: Hradné múzeum
Do 11. 5. Výstava s názvom Spomienka
muránskej kameniny – Fiľakovský hrad –
Bebekova veža;
organizátor: Hradné múzeum,
spoluorganizátor Banícke múzeum
v Rožňave

Oznam!
Novohradské osvetové stredisko vyzýva záujemcov o moderný tanec (kluby, súbory, jednotlivcov...), ktoré vznikli v minulom roku a nemáme ich ešte
v databáze, preto im nebola doručená prihláška na regionálnu
súťažnú prehliadku v modernom
tanci. Táto sa uskutoční 17. 4.
2018 v Lučenci a prihlásiť na súťaž sa môžete aj prostredníctvom
nasledovného
e-mailu: romanmal@centrum.sk
mobil: 0905869 576
BBSK – Novohradské osvetové
stredisko v Lučenci
Literárny klub V.L.A.S
pozývajú literárnych autorov
na projekt

VLAK LITERATÚRY
Čítačka, literárna exkurzia,
tvorivá dielňa-workshop
v pohybe – na koľajniciach,
ale aj na pevných miestach...
Netradičná prezentácia tvorby,
z ktorej bude vydaný zborník.

Dátum: 12. septembra 2018
Začiatok: 9.30
Ukončenie: 15.00
Miesto: Železničné stanice v Lučenci
a Kokave nad Rimavicou
Osobný vlak na trase Lučenec
– Kokava a späť
s odchodom o 10.40
a príchodom o 13.23
Uzávierka prihlášok: 31. 5. 2018
Prihlášky a tvorbu posielajte
v elektronickej forme na e-mailovú
adresu: abelovsky@noslc.sk

Do 11. 5. autorská výstava Jozefa
Ponuka pre základné a materské
školy: Práca s hlinou, nástenná
Jacsmenyíka s názvom Potulky so
dekorácia, termíny po tel. dohode
štetcom – Mestské
na 0907 503 478 alebo na
vytvarnedielnicky@gmail.com,
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Ponuka
Keramický
Do
11.
5.
Výstava
s
názvom
pohár
Spomienka muránskej kameniny –
9. 4. – 21. 5. Mladý keramikár –
1. ročník keramických kurzov pre
Fiľakovský hrad – Bebekova

