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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.
.

základ staronovej Ozveny. Zbor sa v tom
období pričlenil k MO Matice slovenskej
v Lučenci, kým odbor fungoval, tak aj jeho činnosť podporoval a pomáha im
dodnes.

Bol založený v roku 1933 ako súčasť Miestneho odboru Matice Slovenskej v Lučenci. Neskôr pri Dome Matice slovenskej v Lučenci (17. 2. 2017) bol zbor zaregistrovaný ako občianske združenie pod názvom Miešaný spevácky zbor OZVENA V súčasnosti je organizačnou vedúcou
Lučenec; štatutárom je Dagmar Jantošová.
Katarína Ďaloková, DiS. art. a dirigentZ histórie zboru: Prvým krokom milovníkov spevu v Lučenci na založenie spevo- kou Mgr. Dagmar Jantošová, DiS. art.
kolu bolo umiestnenie výzvy (IX. – XI. 1933) vo výklade lekárnika, mešťanostu Dr.
Gustáva Vodu, ktorý bol jeho zakladateľom, a v kníhkupectve Marcela Filu. Zakladajúca schôdza sa uskutočnila 21. decembra 1933, vtedy pod názvom Slovenský
spevácky zbor Lučenec, ale už v máji 1934 sa premenoval na OZVENU.
Zo skromných začiatkov sa zo zboru rýchlo stalo známe hudobné teleso, ktoré vystupovalo na každej národnej slávnosti. Napriek nedostatku finančných prostriedkov bol zbor veľmi aktívny. Čoraz častejšie vystupoval v okolí Lučenca. Ženský oktet (8 členov) vznikol pri zbore 21. septembra 1935, ale vystupoval len príležitostne. Vojnové roky činnosť zboru prerušili a obnovená bola v roku 1945. Už 27. októbra 1945 vystúpil zbor na slávnostnej akadémii v sále mestského domu pri príležitosti štátneho sviatku Československej republiky.
V roku 1952 a v ďalších rokoch sa noví speváci získavali najmä z radov učiteľov.
V tom období registrovali až 80 členov. Veľkú zásluhu na úspechoch mal organizačný tajomník spevokolu Juraj Čánik − pomáhal hlavne pri zájazdoch, ktoré výrazne prispeli ku zvýšeniu záujmu o členstvo. Nasledujúce roky boli najúspešnejšími
rokmi v dovtedajšom pôsobení zboru. Práca v ňom sa stala príťažlivou pre všetkých členov. Prispel k tomu aj veľmi úspešný zájazd do Vysokých Tatier a Poľska.
Kolektív sa ešte viac zblížil na spoločnom výlete v Maďarsku. V období najväčšieho rozkvetu sa zbor rozpadol. Príčinou bol odchod dirigenta Ladislava Benceho.
K obnoveniu došlo v roku 1969, keď sa dirigent vrátil a 24 speváčok tvorilo
Pokračovanie na s. 2
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vých piesní Zdenko Mikula (1916 – 2012) konštatovaním, že
na Ozvenu bude dlho spomínať a zboru venoval rukopis svojich dvoch partitúr: Počúvaj, počúvaj a Pásel Janek sivé volky.

Prvým dirigentom Ozveny bol Ladislav Čunderlík. Upravoval
slovenské a ukrajinské ľudové piesne. Jeho núteným odchodom zbor utrpel, ale po skončení druhej svetovej vojny sa
opäť vrátil a činnosť sa dostala do starých koľají. V roku
1949 sa dirigentom stal Ondrej Gábor, po ňom Ladislav Bence
(od roku 1951), ktorého nové metódy začali úspešné obdobie.
V roku 1971 sa k nemu pridal Stanislav Spišiak, ktorý po od- Repertoár z roku 1935
V rokoch 1949 – 1959 uskutočnil zbor vyše 80 vystúpení v Luchode L. Benceho už dirigoval zbor sám až do r. 1989.
čenci a asi 40 zájazdov v regióne. Aj v ďalších rokoch členovia
zboru koncertovali po celom Slovensku, napr. Krahule pri
Kremnici (1968), Turčianske Teplice (1969), Žilina (1970),
Martin (1971) a i.
Roku 1997 vystúpili v rámci osláv 750. výročia prvej písomnej
zmienky o Lučenci, ale zároveň aj na Regionálnej súťaži matičných zborov v Liptovskom Mikuláši; 18. októbra 2002 to bol
koncert v Kalvínskom kostole v Lučenci k 10. výročiu vzniku
Slovenskej republiky a 140. výročiu založenia Matice slovenskej. V tom istom roku sa predstavili na 10. ročníku festivalu
matičných zborov v Kokave nad Rimavicou

V roku 1996 sa stala dirigentkou Marianna Donutilová. Dirigentské žezlo v roku 2005 odovzdala po desaťročnej práci
Dagmar Novodomskej (vydatá Jantošová). Jej zásluhou vznikla v rámci zboru skupina 12 žien, tzv. Malý zbor. V časoch
najväčšej slávy evidovali 80 členov, ešte v roku 1996 ich bolo
44 a v súčasnosti registrujú, okrem dirigentky, 22 členov:
SOPRÁN − Jarmila Balážová, Mgr. Zuzana Kralinská, Mgr. Adriana Kurišová, Zdenka Priadková, Mgr. Eliška Slížová, Ľubica
Suchanská, Zlata Šupauerová, Mgr. Beata Tenčová, ALT −
Renata Antalíková, Dana Gáfriková, Anna Gyenesová, Anna Zbor každoročne absolvuje množstvo vystúpení, zoznam ktoJuhaniaková, Anastázia Kiapešová, Veronika Kóňová, Helena rých je uverejnený na webovej stránke zboru a NovohradskéTöröková, TENOR − Mgr. Veronika Danková, Katarína Ďaloko- ho osvetového strediska v Lučenci.
vá, Mgr. Branislav Boľoš, BAS − Mgr. Daniel Lelek, Ing. Eugen
V posledných rokoch bol oceMikuláš, Mgr. Miroslav Dedinský, Mgr. Marek Uderian.
nený ďakovnými listami na
Prvými skladbami Ozveny boli – štátna hymna, staroslovienmatičných festivaloch – Dobrá
sky Otče náš, Bože čos ráčil, Ja parobok a iné.
Niva (2007), Hrušov (2008).
Repertoár sa postupne rozšíril o modernejšie skladby so zaCena Matice slovenskej bola
ujímavým aranžmánom. Celkom ho tvorí viac ako 60 skladieb,
udelená v rokoch 2007 a 2013.
a to od sakrálnych, národných piesní, spirituálov až po ľudové
Bronzové pásmo získal na
piesne. Zoznam všetkých je uverejnený na web stránke
Krajskej prehliadke spevác(www.noslc.sk) v časti ZBOROVÝ SPEV, v tzv. evidenčnej karte
Ozveny.

Prvé verejné vystúpenie sa uskutočnilo 3. marca 1934.
Samostatný koncert bol 8. júna 1935. V roku 1954 zbor vyhral
okresné a krajské kolo súťaže „Ľudovej umeleckej tvorivosti“.
Na celoslovenskej prehliadke speváckych zborov v Bratislave
(23. 10. 1954) sa k úspešnému účinkovaniu vyjadril hudobný
skladateľ, dirigent, pedagóg a upravovateľ slovenských ľudových piesní Zdenko Mikula (1916 – 2012) konštatovaním, že
na Ozvenu bude dlho spomínať a zboru venoval rukopis
svojich dvoch partitúr: Počúvaj, počúvaj a Pásel Janek sivé

kych zborov v Modrom Kameni (2010 a 2014). Pri príležitosti 80. výročia založenia
zboru udelilo Mesto Lučenec
„Ďakovný list“ za činnosť v oblasti kultúry (2013).
Členovia zboru účinkovali na Členovia
viacerýchzboru
festivaloch
a súťaúčinkovali
na
žiach:
Pokračovanie
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„Znejúca pieseň“ v Lučenci (2006
– 2008), „Adventné stretnutia“
v Brezničke (2007, 2008, 2009,
2011, 2016), „10. Horehronské
slávnosti zborového spevu“ v
Brezne (2011), „Lučenecká jarná
pieseň“ (2014 a 2015), tento festival založila Ozvena, a na prehliadke speváckych zborov „Chrámová pieseň“ v Malom Krtíši.
Spevácky zbor koncertoval aj
v zahraničí: v Prahe (Chrám sv.
Michala, 2003), na slávnostnom
večeri v Národnom múzeu večeri
pri príležitosti
Dní európskeho
v Národnom
múzeu pri
filmu (január 2005). Poďakovaním
za
vystúpenie
bol ajfilmu
ďapríležitosti Dní európskeho
kovný list z Ministerstva kultúry
Českej
republiky.
V
Grécku
(január 2005). Poďakovaním za
vystúpil na festivale v mestevystúpenie
Litochoro (2006),
v Chorvátsku
bol aj a ďakovný
list
na festivaloch v Crikvenici az Ministerstva
Novom Vinodolsku
(2016),
takkultúry
Českej
mer každý rok v Maďarsku vrepubliky.
rámci Dní obce
Samsonháza.
V Grécku
vystúpil na
festivale
v meste
Litochoro
(2006),
a v Chorvátsku
na
festivaloch v Crikvenici a Novom
Vinodolsku (2016), takmer každý
rok v Maďarsku v rámci Dní obce
Samsonháza.

O Ozvene a jej aktivitách sa písalo v Mestských novinách Lučenec, prezentovala sa aj v lokálnej TV a na internetovom
portáli You Tube.
Zbor doteraz vydal dve CD – Pieseň o vlasti (11 skladieb, 2005)
a Ozvena (21 skladieb, 2013). Dirigentka D. Jantošová vedie zároveň
aj kroniku zboru. V nej zaznamenala všetko, čo sa podarilo dodatočne zosumarizovať z histórie Ozveny, pretože pôvodná kronika sa
nenašla.
Súčasťou kroniky je tiež sprievodná
Súčasťoudokumentácia,
kroniky fotografie,
je
tiež
mnohé diplomy a iné ocenenia.
Finančné
prostriedky
boli
sprievodná
dokumentácia,
doteraz získané iba formou
dobrovoľného
vstupného
fotografie,
mnohé
diplomy z akoniné
certných podujatí, sponzorských
darov
a
hlavne
z vlastných
ocenenia.
členských príspevkov.
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Kvôli nedostatku financií došlo k založeniu už spomínaného
občianskeho združenia, aby Ozvena, ako jeden z najstarších
zborov v regióne, a s malými prestávkami stále existujúci,
mohol využívať na svoju činnosť viaceré grantové programy.
V Lučenci sa Ozvena každoročne prezentuje vlastným koncertom v Kalvínskom kostole a Vianočným koncertom.

Vystupuje aj na iných mestských podujatiach − odovzdávanie
cien mesta, oslavách výročia SNP, Matice Slovenskej a na Maloveskom advente. Nácvik piesní sa realizuje v priestoroch
Domu MS v Lučenci (Rázusova 33), kde sa členovia schádzajú
každý pondelok.

Informácie o speváckom zbore Ozvena sú na web stránke –
www.ozvena-lc.webnode.sk
Kontakt:
Mgr. Dagmar Jantošová, dirigentka, tel.: 0904437680, e-mail:
noticka111@azet.sk
Katarína Daloková, organizačná vedúca, tel.: 0907727417, email: pianistka@centrum.sk
Zdroj: www.ozvena-lc.webnode.sk
Kvôli nedostatku financií došlo k založeniu už spomínaného
občianskeho združenia, aby Ozvena, ako jeden z najstarších
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Peter Petrus: „K žurnalistike som sa dostal náhodou.“

Televízny reportér Mgr. Peter
Petrus sa narodil 8. 5. 1972 v Lučenci.
Základnú školu navštevoval v Poltári
(1978 – 1986), Gymnáziu B. S. Timravy
v Lučenci (1986 – 1990), maturoval
v triede prof. Márie Sýkorovej. V r. 1990
− 1995 v štúdiu pokračoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, absolvoval kombináciu história a filozofia.
V r. 1997 − 1999 pôsobil ako redaktor
v TASR v Bratislave, v r. 1999 v denníku SME v Bratislave. V r. 1999 − 2005
bol reportérom a moderátorom Rádia
Twist v Bratislave, 2005 − 2007 reportérom TA3 v Bratislave. Od r. 2007 až
doteraz je reportérom Televízie JOJ
v Bratislave. Od júla do septembra 2014
bol hovorcom prezidenta SR Andreja
Kisku. Žije v Bratislave.
Pán reportér, pristavme sa úvodom v meste Poltár, odkiaľ ste neskôr
vykročili v „šíru diaľ“ ...
Som ročník 1972, rovnako ako
napríklad Jaromír Jágr, Žigmund Pálffy,
Luis Figo, Zinedine Zidane, Ben Affleck, Radoslav Procházka či Darinka
Rolincová . Väčšinu detstva v Poltári
som najradšej trávil futbalom, hokejom a
pri iných pohybových aktivitách. Dodnes mám napríklad odložený diplom,
ktorý som ako mladší žiak získal v behu
v parku v Lučenci. Keďže som už pred
nástupom do školy vedel čítať, prvá pani
učiteľka Viera Gordošová to mala so
mnou ťažké, lebo som sa občas nudil a
vyrušoval. Spomínam si však iba na

vyrušoval. Spomínam si však iba na
jednu vážnejšiu vylomeninu: Raz, keď
sme sa s kamarátom klbčili, narazili sme
do skrine, z ktorej spadol veľký kvetináč
tesne vedľa hlavy spolužiačky. Našťastie
sa to skončilo len preľaknutím. Aj trest
bol mierny – museli sme doniesť nový
kvet.
Aké spomienky vás viažu k štúdiu na Gymnáziu BST v Lučenci?
Na Gymnáziu BST v Lučenci
som strávil veľmi pekné štyri roky mladosti. Rád si spomínam na spolužiakov
i učiteľov – legendárni boli napríklad
Ján Šufliarsky, Július Becher či Milan
Račko. Triedna profesorka Mária Sýkorová nás učila francúzštinu, čo bol v tých
časoch zriedkavý cudzí jazyk. Aj vďaka
jej trpezlivosti mi francúzština vo svete
neraz pomohla, či už pracovne alebo na
dovolenkách. Spolužiaci sa doteraz
schádzame, čo je milé. Na jeseň 1989,
teda v maturitnom ročníku, vypukla revolúcia a trochu som sa angažoval v študentskom hnutí proti zatuchnutému
režimu. Som rád, že celý svoj dospelý
život môžem žiť v slobode, generácie
pred nami také šťastie nemali.
Po skončení vysokej školy
a základnej vojenskej služby ste začali
pôsobiť v žurnalistickej branži...
Na Filozofickej fakulte UK
v Bratislave som vyštudoval históriu
a filozofiu. K žurnalistike som sa dostal
náhodou – kamoš, ktorý pracoval v Tlačovej agentúre SR, mi pri pive spomenul, že sa u nich uvoľnilo miesto. Na
pohovore som uspel a tak sa rozbehla
moja novinárska kariéra. Po TASR som
pracoval v denníku Sme, v rádiu Twist,
v TA3 a teraz v TV JOJ. Hoci v mladosti som nejako extra nesníval o žurnalistike, práca ma veľmi baví. Je pestrá,
zažil som veľa zaujímavých udalostí,
stretol mnoho obdivuhodných ľudí. Ako
novinár sa snažím ponúkať overené,
užitočné informácie, a to zrozumiteľným
spôsobom a keď sa dá, tak aj s trochou
humoru. Aj po tých rokoch ma však
udivuje, koľkí ľudia veria najmä na
internete zjavným klamstvám, bludom,
konšpiráciám, či slaboduchej propagande.
Od r. 2007 pôsobíte ako

jednu vážnejšiu vylomeninu: Raz, reportér v TVJOJ v Bratislave...
keď sme sa s kamarátom klbčili,

Od r. 2007 pôsobíte ako reportér v TVJOJ v Bratislave...
V TV JOJ som začal pracovať
ako reportér vo februári 2007. Venujem
sa najmä politike, ale robil som už stovky reportáží či živých vstupov aj z iných
oblastí. Okrem dobrých kolegov a nadriadených na tejto robote oceňujem, že
nie je ubíjajúco monotónna. Žurnalistika
prináša aj mnoho stresov, no ja sa im
snažím odolávať. Považujem sa za pokojného človeka. Najvypätejšie je to
v živom vysielaní, keď napríklad zlyhá
technika alebo keď sa nejakí nepozvaní
ľudia chcú pretlačiť do záberu.
Pri svojej práci určite prichádzate do kontaktu s mnohými významnými ľuďmi...
Zrejme najviac vo mne zarezonovalo stretnutie s legendárnym boxerom Muhammadom Alim v januári 2002
v Los Angeles. Hoci ho už trápila choroba, stisk jeho ruky bol pevný, veľmi
pevný. Veľmi dobrý dojem vo mne zanechala kráľovná Alžbeta II., nemecká
kancelárka Angela Merkelová či poľský
prezident Bronislaw Komorowski. Môžem povedať, že výnimoční, úspešní
ľudia bývajú skromní, pokorní, príjemní.
A naopak – rôzni hochštapleri a zamindrákovaní hlupáci sú neraz bezdôvodne
nafúkaní, uvrieskaní, nenávistní.
Čo považujete za najdôležitejšie vo svojom živote?
Svoju rodinu. Moja žena Edita
je bývalá hokejistka, za Slovensko odohrala rekordných 175 reprezentačných
zápasov, bola na deviatich majstrovstvách sveta i na olympiáde vo Vancouveri. Je aj majsterkou sveta v hokejbale.
Vlani pred Vianocami sa nám narodil
krásny syn Martinko. Takmer všetok
voľný čas venujeme jemu a máme radosť z každého pokroku, ktorý urobí. Už
sme ho zobrali aj na naše obľúbené
dostihy a zvládol to perfektne. Keď podrastie, vezmeme ho do Ríma, kde sme
mali svadbu. Vždy keď sa dá, tak sa vraciam do rodného Poltára, kde stále žije
mama a mnohí kamaráti. Manželka pochádza zo Zemplína, postupne sa jej
snažím ukazovať pekné miesta Novohradu.
PhDr. František Mihály, DiS. art.
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Dirigentom orchestra bol Mikuláš Csaba, vtedajší riaditeľ ĽŠU, režisérom podujatí Pavel Szlosziar. S týmito predstaveniami získali nejedno ocenenie na
Jókaiho dňoch v Komárne.

Szeberényiová, rod. Zupková, CSc. sa
narodila 8. 5. 1932 vo Fiľakove, okres
Lučenec. Ľudovú školu navštevovala v
rodnom meste (1938 – 1942), meštiansku školu (1942 – 1946) navštevovala
vo Fiľakove a v Salgótarjáne (Maďarsko).

Právnik, priemyselník, diplomat JUDr. Peter Pauliček sa narodil
30. 5. 1937 v Lučenci. Ľudovú školu
navštevoval v rodisku (1943 – 1947),
gymnázium tiež v Lučenci 1947 –
1955), maturoval v triede prof. Margity
Babjakovej. V r. 1955 − 1960 študoval
na Právnickej fakulte UK v Bratislave.
Po štúdiách bol vedúcim právneho oddelenia Krajského zväzu spotrebných
družstiev v Bratislave (1962 – 1965),
štátnym arbitrom Krajskej štátnej arbitráže v Bratislave (1965 – 1968).

Učiteľka husľovej hry a spevu
Alžbeta Kuraliová, rod. Némethová sa
narodila 24. 5. 1922 v Rimavskej Sobote. Od r. 1933 súkromne študovala na
gymnáziu v Rimavskej Sobote, na ktorom maturovala v r. 1941. V r. 1938 −
1951 pracovala ako úradníčka v Okresnej zdravotnej poisťovni v Rimavskej
Sobote a v Kameňolome v Konrádovciach (1951 – 1960). V r. 1960 − 1966
vyučovala hru na husliach pri Mestskom
kultúrnom stredisku vo Fiľakove.
V týchto rokoch začala diaľkovo študovať spev najprv na žilinskom, neskôr na
košickom konzervatóriu. Štúdiá zo zdravotných dôvodov nedokončila. Začiatkom 70-tych rokov získala pedagogické
minimum na Pedagogickej fakulte
v Banskej Bystrici. V r. 1966 − 1988
vyučovala hru na husliach, spev i hudobnú náuku na Ľudovej škole umenia
(ĽŠU) vo Fiľakove. Odvtedy žila na
dôchodku v Konrádovciach, okres Rimavská Sobota. Zomrela 8. 6. 1993 v
Tornali, pochovaná je na cintoríne
v Konrádovciach.
Počas svojej pedagogickej praxe vychovala niekoľko šikovných huslistov či spevákov. Medzi jej úspešných
speváckych zverencov patrili: Vojtech
Tóth, učiteľ ZUŠ v Košiciach, Peter
Schneider, sólista Štátnej opery v Banskej Bystrici, no najmä Katarína Szvoráková, speváčka ľudových piesní v Maďarsku, držiteľka Kossuthovej a Lisztovej ceny. V 60-tych a 70-tych rokoch
20. storočia bola Alžbeta Kuraliová
aktívnou hráčkou na husliach v amatérskom orchestri, ktorý sprevádzal viaceré
operetné predstavenia vo Fiľakove.
Dirigentom orchestra bol Mikuláš
Csaba, vtedajší riaditeľ ĽŠU, režisérom
podujatí Pavel Szlosziar. S týmito

V r. 1968 jeho rodina emigrovala do Brazílie. V Sao Paolo sa stal
majiteľom exportno-importnej firmy –
továrne na výrobu záložných zdrojov
elektrickej energie a stabilizátorov. Od r.
1994 vykonával funkciu honorárneho
generálneho konzula SR v Brazílii, kde
sa aktívne angažoval so slovenskou krajanskou komunitou. Udržiaval živé
kontakty s politikmi, podnikateľmi, funkcionármi vysokých škôl, športovcami a
folklórnymi súbormi zo Slovenska.
V Brazílii vykonával aj pozíciu úradného tlmočníka a prekladateľa z portugalčiny do slovenčiny a naopak.
JUDr. Peter Pauliček zomrel po
ťažkej chorobe 27. 12. 2016 v Sao Paolo
v Brazílii, kde je aj pochovaný.

Pedagogička, autorka odborných
publikácií a metodických textov, vysokoškolská učiteľka PhDr. Judita
Szeberényiová, rod. Zupková, CSc.

sa narodila 8. 5. 1932 vo
Fiľakove, okres Lučenec. Ľudovú

V r. 1949 − 1950 študovala na pedagogickom gymnáziu v Budapešti a v r.
1950 − 53 na gymnáziu v Bratislave.
V štúdiu pokračovala na Vysokej škole
pedagogickej (1953 – 1957) v Bratislave
(maďarský jazyk) a v r. 1964 − 1969
popri zamestnaní na Filozofickej fakulte
UK v Bratislave (pedagogika).
Pracovala ako odborná bibliografka v Slovenskej pedagogickej knižnici v Bratislave (1957 – 1961), ako vysokoškolská učiteľka na Vysokej škole
pedagogickej (od r. 1964 Pedagogickej
fakulty) v Nitre (1961 – 1996). Od r.
1996 žila na dôchodku v Komárne.
Zomrela 12. 4. 2013 v Komárne, kde je
aj pochovaná.
Vo vedecko-pedagogickej činnosti sa zameriavala na oblasť maďarského jazyka a literatúry, teóriu výchovy v súčinnosti s literatúrou a literárnou estetikou. Je autorkou viacerých odborných publikácií: Zoznam Maďarských kníh a publikácií v SPK (1959),
Metodika vyučovania maďarského jazyka a literatúry pre poslucháčov pedagogických fakúlt (1962 – spoluautorka),
Literárna čítanka pre 6. ročník ZŠ (1981
– spoluautorka), Pedagogika 1. − 2.
(1992 – spoluautorka). Prispievala aj do
odborných časopisov na Slovensku
i v Maďarsku.
PhDr. František Mihály, DiS. art
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ktorý 19. mája 2017 oslávi životné
jubileum – 75 rokov. Rodák z Českého Brezova, v r. 1990 − 1995 bol
prednostom OÚ v Lučenci, od r.
1995 riaditeľom Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. V r. 2017
vydal knihu Krídla nad Novohradom
(História lietania v Lučenci, Boľkovciach a Fiľakove). Jej prezentácia
sa uskutoční 5. mája o 17:00 v
priestoroch knihkupectva Martinus
v OC Galéria Lučenec.

ktorý 10. mája oslávi významné životné jubileum – 80 rokov. Ochotnícky herec (Kuchárka − 1961, Tigrový kožuch − 1963, Jazva − 1963,
Marína Havranová − 1965, Večer príde vrah − 1966, Statky-zmätky −
1967, Tanec nad plačom − 1968, Ženy v parlamente − 1969, Manon Lescaut − 1970, dramaturg (Hrdinovia −
1987) a režisér (Záplava − 1991)
Divadelného ochotníckeho súboru
Timrava v Lučenci. Od roku 1990
bol riaditeľom SZŠ v Lučenci.
Občianske združenie ochotníckych poltárskych nadšencov OPONA nesklamalo
verných divákov a prvý aprílový víkend (1. 4. 2017) obohatilo premiérou veselohry
Môj anjel strážny. Sála kultúrneho domu v Poltári bola vypredaná, rovnako aj na
nedeľňajšej repríze. Vo veselohre zo súčasnosti sa hlavný hrdina – poľovník Jano
(Patrik Lašák) − nečakane zoznámi so svojím anjelom strážnym (Anna Turoňová)
a o humorné situácie nebola núdza. V ďalších úlohách sa predstavili členovia
súboru – Vlasta Kojnoková, Petra Ridzoňová, Tomáš Kuvik, Edita Klembasová v
dvojúlohe, Jozef Kuvik, Milan Baláž a Jana Melová.

k osemdesiatke, ktorej sa dožíva 16.
mája. Uznávaný výrobca ľudových
hudobných nástrojov z Turičiek,
amatérsky výtvarník, interpret ľudovej hudobnej kultúry a predovšetkým dobrý človek. Držiteľovi
mnohých ocenení, nositeľovi titulu
Majster ľudovej umeleckej výroby
bude 19. mája 2017 venovaný
program v lučeneckej Synagóge.
Tiborovi Kotekovi, ktorý sa 19.
mája 2017 oslávi životné jubileum –
75 rokov. Rodák z Českého Brezova,

O ich nadšení svedčí nielen množstvo repríz v regióne, ale napr. aj predstavenie na
Veľkonočnú nedeľu (16. 4. 2017) v Dolnej Strehovej. Do konca kalendárneho roka
pripravujú ešte jednu hru. Tešíme sa!
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Na krajskú súťaž pod názvom Deň tanca do Žiaru nad Hronom postúpili v I. kategórii SZUŠ Opatová – elokované pracovisko ZŠ a MŠ Halič s choreografiou Na divokom západe
a Mini-maži – ZŠ a MŠ Radzovce – choreografiou Tanec
v daždi. V II. kategórii to bol Zolika Kökeny z Komunitného
centra Fiľakovo a na návrh riaditeľky NOS v Lučenci postúpili v tejto kategórii mažoretky IUVENES − ZŠ a MŠ Radzovce – choreografiou Policajná akadémia. Tretiu kategóriu
reprezentovali Genesis Crew z Komunitného centra vo Fiľakove a Slniečko-Khamoro z Poltára − tieto kolektívy postúpili na krajskú súťaž.

Poltárčan Rastislav Boško uviedol do života svoje druhé dielo,
básnickú zbierku Navždy, ktorej prezentácia sa konala 4. apríla 2017 v Dome Matice slovenskej v Lučenci. Na cestu k čitateľom to PaedDr. Peter Kostka urobil veľmi originálne, a to
črepinami − priamo pred očami návštevníkov kladivkom rozbil
keramický džbán. Úlomky sa rozleteli nielen po knihe, a tak
viacerí návštevníci sa snažili aspoň malý kúsok uchmatnúť ako
spomienku na milú udalosť.
Cenu riaditeľky NOS Lučenec si z rúk Márie Ambrušovej
prevzala tanečná skupina Genesis Crew z Komunitného centra
vo Fiľakove. A cenu primátorky mesta Lučenec PhDr. Alexandry Pivkovej získala tanečná skupina SZUŠ Opatová – elokované pracovisko ZŠ a MŠ Halič − s choreografiou Na divokom západe.

Regionálna súťažná prehliadka v modernom tanci sa konala 6.
4. 2017 v Divadle B.S. Timravy v Lučenci. Podujatie otvorila
Mária Ambrušová, riaditeľka NOS v Lučenci. Súťažilo sa
v troch kategóriách − deti, juniori a mládež. Výkon tanečníkov
sledovala odborná porota v zložení Zuzana Hájková –
riaditeľka Štúdia tanca v Banskej Bystrici ako predsedníčka,
členmi poroty boli Viera Jackuliaková a tanečník Štefan
Chlebo. Podujatie moderovala Ľubomíra Karmanová.

Na krajskej prehliadke Deň tanca, ktorá sa konala 25. 4. 2017
v Žiari nad Hronom boli naše súbory úspešné. Mažoretky
Iuvenes získali zlaté pásmo s postupom na celoslovenskú
prehliadku a mažoretky Mini-maži sa umiestnili v striebornom pásme.
Mgr. art. Roman Malatinec, NOS Lučenec
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Tamara Tóthová (ZŠ Farská lúka, Fiľakovo), 3. Zdenka Valachová (ZŠ
Divín).

Aj tento ročník Hviezdoslavovho Kubína nás presvedčil, že v našom regióne máme veľa detí a mladých ľudí, ktorí čítajú, sú vnímaví a majú
schopnosť prostredníctvom hovoreného slova osloviť poslucháčov a otvárať im nové obzory, nové svety,
ktoré autori zachytili vo svojich
literárnych dielach. Víťaziliterárnych
školských dielach.
kôl súťaže v umeleckom
Víťazi
školských kôlKubín
súťaže
prednese poézie a prózy 63. Hviezdoslavov
sa zúčastnili
v
umeleckom
prednese
obvodných kôl − 10. marca 2017 v Poltári a 15. poézie
− 17. marca
v Lučenci. Zúčastnilo sa spolu 127 recitátorov. Z nich do ďalšieho kola postúpilo 51 recitátorov I. – IV. kategórie.
Regionálne kolo súťaže organizovalo Novohradské osvetové
stredisko v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Lučenci
11. a 12. apríla 2017 v priestoroch Domu MS. Jednotlivé prednesy hodnotila odborná porota v zložení PhDr. Ľubomír Šárik,
predseda, a členovia Mgr. Dušan Krnáč a Mgr. Arpád Szabó.
Porota v detských kategóriách ocenila predovšetkým prednesy, ktoré zaujali detskou spontánnosťou a dobrým pedagogickým vedením.

Porota v hodnotení konštatovala: „Prednes poézie a prózy v I.
– IV. kategórii priniesol viac overené tituly ako experimentálne
hľadanie. V III. a IV. kategórii sa objavili tituly slovenskej klasiky (Hviezdoslav, Urban, Rúfus). Chýbala v nich však vlastná
poloha interpreta k textu.“ Opäť musíme konštatovať, že pociťujeme ústup od dramaturgického vyhľadávania kvalitných,
veku primeraných textov. Víťazi jednotlivých kategórií budú
náš región reprezentovať na krajskej súťaži v umeleckom
prednese poézie a prózy Sládkovičova Radvaň v Banskej Bystrici.

II. kategória. Poézia: 1. Eva Milada Hroboňová (ZŠ Vajanského, Lučenec), 2. Katarína Mičianiková (Súkromná ZŠ, Lučenec), 3. Nikoleta Mikušová (ZŠ Farská lúka, Fiľakovo),
II. kategória. Próza: 1. Anna Šatarová (ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou), 2. Nina Kulichová (ZŠ Haličská 7, Lučenec), 3. Lucia Drugdová (ZŠ M. R. Štefánika, Haličská 8, Lučenec), 3. Barbora Kyzúrová
(ZŠ Vajanského, Lučenec).

III. kategória. Poézia: 1. Milan Podhorec (ZŠ L. Novomeského,
Lučenec), 2. Terézia Mičianiková (ZŠ Lovinobaňa), 3. Stela Paučová
(ZŠ s MŠ Kalinovo), 3. Pavol Trnavský (ZŠ s MŠ Kalinovo), III.
kategória. Próza: 1. Bianka Molnárová (ZŠ Farská lúka, Fiľakovo), 2.
Monika Kminiaková (ZŠ s MŠ Kalinovo), 3. Barbora Murínová
(Gymnázium B. S. Timravy, Lučenec), 3. Liana Ráczová (ZŠ
Vajanského, Lučenec).

Víťazi regionálneho kola súťaže v umeleckom prednese poézie IV. kategória. Poézia: 1. Martina Mikušová (Gymnázium Fiľakovo),
a prózy 63. Hviezdoslavov Kubín v Lučenci:
2. Patrik Krška (Gymnázium B. S. Timravy, Lučenec), 3. Markéta KuI. kategória. Poézia: 1. Liana Oláhová (ZŠ Haličská 7, Lučenec), 2. Michal Zachar (Súkromná ZŠ, Lučenec), 2. Ema Pechová (ZŠ s MŠ Kalinovo), 3. Jakub Šuhaj (ZŠ M. R. Štefánika, Haličská 8, Lučenec); I. kategória. Próza: 1. Eva Kubicová (ZŠ Haličská 7, Lučenec), 2. Tamara
Kruteková (ZŠ M. R. Štefánika, Haličská 8, Lučenec), 3. Tamara
Tóthová (ZŠ Farská lúka, Fiľakovo), 3. Zdenka Valachová (ZŠ Divín).

II. kategória. Poézia: 1. Eva Milada Hroboňová (ZŠ
Vajanského, Lučenec), 2. Katarína Mičianiková (Súkromná ZŠ,

daškinová (SOŠ technická, Lučenec), IV. kategória. Próza: 1. Michaela Remencová (Gymnázium B. S. Timravy, Lučenec), 2. Tatiana
Berkyová (Gymnázium Fiľakovo), 3. Lívia Žiaková (Stredná zdravotnícka škola Lučenec).
Mgr. Milada Bolyošová, NOS Lučenec
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ÁBELOVÁ − Pamätná tabuľa B.
Slančíkovej Timravy.

Menom Timravy bolo v Lučenci pomenovaných viacero inštitúcií:
 Divadelný súbor Timrava od 11. 12.
1945
 Gymnázium Boženy Slančíkovej
Timravy v Lučenci od 26. 6. 1949
 OZ Timrava vzniklo 30. 8. 2007
 Divadlo B. S. Timravy od 19. 12.
2011, predtým Dom kultúry BST

Pamätné tabule a pamiatky
LUČENEC − Pamätná tabuľa B. S. Timravy.
Národná kultúrna pamiatka vyhlásená
v roku 1963. Pamätná tabuľa spisovateľky B. S. Timravy (1867 − 1951).
Nachádza sa na Zvolenskej ceste 10.
Socha B. S. Timravy pred budovou
Gymnázia na Haličskej ceste v Lučenci,
autor Alfonz Groma a Jozef Chrobák,
1967.
Busta na pomníku – cintorín v Lučenci
(Fraňo Štefunko).
POLICHNO − Pamätná tabuľa B. Slančíkovej Timravy.

Pamiatkový objekt NKP Fara a pamätná
tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná
tabuľa spisovateľke a národnej umelkyni Božene Slančíkovej Timrave (1867
− 1951) je od roku 1967 umiestnená na
budove fary, jej rodného domu, č. 2
v Pamiatkovej zóne.
ÁBELOVÁ − Pamätná tabuľa B.
Slančíkovej Timravy.
Pamiatkový objekt NKP Fara a pamätná

Pamiatkový objekt NKP Fara a pamätná
tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná
tabuľa spisovateľky Boženy Slančíkovej
Timravy (1867 − 1951). Od roku 1962 je
osadená na budove bývalej evanjelickej
fary č. 128.

Ulice nesúce meno Boženy Slančíkovej Timravy nájdeme okrem Lučenca
vo viacerých mestách:
Bratislava, Banská Štiavnica, Bardejov,
Levice, Michalovce, Revúca, Žilina a i.,
v našom regióne napr. v meste Fiľakovo, ale aj v niektorých obciach − Divín,
Halič, Kalinovo, Lovinobaňa...
Možno? Toto poslúži žiakom ako nápad, napr. zistiť počet miest, v ktorých
majú ulicu pomenovanú po našej slávnej rodáčke.

Timravina studnička – sa volá
nielen studnička v blízkosti prameňa
Timrava, ale aj názov celoslovenskej literárnej súťaže v prednese pôvodnej
slovenskej tvorby, ktorú organizuje
Mesto Lučenec a v roku 2017 sa bude
konať už 21. ročník.

V samotnom Polichne nebol nijaký väčší prameň pitnej vody. Najbližší a hojný
prameň bol pod Husárovom, výbežkom
Bralca, ktorý dostal názov Timrava. Okrem studničky Timravy (kde v lete tvorila spisovateľka B. S. Timrava), boli ešte
dva menšie pramene niže dediny, a to
Válovy a druhý Na jame. Viac prameňov
pitnej vody v celom chotári nebolo,
a preto pri letných prácach si ľudia väčšinou museli nosiť pitnú vodu z domu v
hlinených krčiažkoch. Nebyť výdatného
prameňa Timravy, obec by bola odkázaná na väčší prameň Teplica, inak Voliak,
ale ten bol od Polichna vzdialený niekoľko kilometrov a bol už v doline susedného tuhárskeho chotára.
Poniže prameňa Timravy sa začína plytké korýtko potôčika, ktorý tečie aj cez
dedinu. Okolo neho je aj väčšina polichnianskych lúk. Voda v tomto potôčiku
býva len v mokrejších čiastkach v roku,
keďže je napájaný len povrchovou vodou. Ak prameň Timrava má veľký prebytok vody, odchádza voda podobným
potôčikom aj smerom do Hája.
K prameňu Timrava sa chodievalo aj cez
noc s veľkým sudom na voze a vracalo
sa až nad ránom. Najhoršie to bolo v
zime. Stávalo sa, že v predvečer Kračúna
(Štedrého večera), keď sa všetci ľudia
zásobovali vodou na Vianoce, muselo sa
tak dlho čakať, že niektorí sa vracali
s vodou až v neskorých nočných hodinách. Faru a školu zásobovali pitnou vodou z prameňa Timrava občania podľa
poradia, poskytujúc len záprah bez suda, o ktorý sa starala fara a škola. Poradie záprahov určoval bachter (hlásnik).
Tým, že v obci nebolo prameňových
studní a že povrchovou vodou občas napájané studne časom úplne vyschli, bolo
Polichno v prípade požiaru vždy vystavené veľkému nešťastiu.
Počas sucha sa voda dovážala aj z iných
prameňov. Táto voda bola však mútna,
nečistá a zapríčinila mnohé choroby.
Okrem týfusu obec postihla aj epidémia
osýpok, ktorú do dediny doniesol Ondrej Karman, ktorý ochorel pri práci na
Bozite (pozn. v súčasnosti Buzitka).
Ochorelo 30 žiakov.
Po dlhom rozhodovaní konečne predstavenstvo obce na prihováranie učiteľa
uznalo potrebu stavby vodovodu.
Stavba vodovodu išla s veľkou ťažkosťou.
Pokračovanie na s.10
Miestny učiteľ Eugen Balogh na

schôdzach musel vysvetľovať
význam dobrej pitnej vody. Na
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Miestny učiteľ Eugen Balogh na schôdzach musel vysvetľovať význam dobrej
pitnej vody. Na žiadosť rozpadajúcej sa
zvolenskej veľžupy, ktorá sa členila na
politické okresy (bolo nahradené Krajinským zriadením r. 1928), poukázala sa
subvencia vo výške 27.500 Kč na stavbu
vodovodu. Ministerstvo zdravotníctva
poukázalo 35.200 Kč a Ministerstvo zemedelstva prisľúbilo hradenie nákladov
30 % stavby. Obec Polichno si žiadnu
sumu nepožičalo. Potrebné peniaze si
obyvatelia pri práci odrobili. Stavbu riadila firma J. Rumpel, akciová spoločnosť,
Žilina. Náklady na stavbu činili 239.038
Kč a 73 halierov. Vodovod z prameňa
Timrava bol zavedený do Polichna v roku
1928.
Aká je situácia dnes? Podľa slov starostu
obce Pavla Kyseľa: „Obec čerpá vodu z
dvoch povrchových, približne päť metrov
hlbokých studní. Pramene nesú označenie Timrava 1. a Timrava 2.“.
Zdroj: www.polichno.sk,
Timrava v kritike a spomienkach

Naša rodina prišla do Ábelovej v roku
1940, v piatom roku môjho života. Ábelová bola vtedy podľa terajších kritérií
„stredisková“ obec s notariátom, žandárskou stanicou, poštou, farou a dvojtriednou základnou školou. Do ábelovského
obvodu patrili ešte ďalšie štyri obce
Novohradu: Polichno, Lentvora, Nedelište a Madačka. Môj otec pôsobil
v Ábelovej ako notár a naša rodina tam
prežila éru Slovenského štátu, druhú
svetovú vojnu s Povstaním, ako aj februárové udalosti. Bol príslušníkom vtedy
sa formujúcej a pre to obdobie veľmi
charakteristickej dedinskej inteligencie.
Patrili do nej farár – Eugen Lukáč, učiteľ
a organista (rechtor) – Aladár Petrivaldský, veliteľ žandárskej stanice – Čepček.
Z okolitých obcí to boli učitelia – Čeman
z Nedelišťa, Hora z Lentvory, Saktor
z Madačky, Ondrejovič z Polichna a farár Lizoň taktiež z Polichna. Osobitné
postavenie v tejto dedinskej elite mal
majiteľ bryndziarne Vnuk, ktorého pri
prechode frontu v poslednú noc pred
príchodom Červenej armády zavraždili
pri cigánskej osade príslušníci SS.
Vo všetkých spomínaných obciach žili

prevažne evanjelici, čo sa prejavovalo aj
vo vierovyznaní všetkých príslušníkov
tejto vrstvy. Takáto „konfesionálna“ diferenciácia sa následne odrážala aj vo
vzájomnom spolunažívaní, ktoré bolo
veľmi srdečné, vyznačujúce sa v tom
období zvýšenou mierou empatie. Do
týchto rodín prichádzala hlavne počas
letných mesiacov početná mladá generácia (príbuzní a známi). Jednalo sa o
stredoškolákov a vysokoškolákov prakticky z celého Slovenska. Centrom spoločenského života tejto pestrej a na tú
dobu početnej skupiny sa stal dvor pred
budovou základnej školy a predtým „dadova“ (škôlky), v ktorom žila teta Božena − ako bude o tom ešte reč v ďalšom.
Začiatkom 40-tych rokov bola Ábelová
komunikačne odrezaná od okolitého
sveta. Najbližšia železničná stanica Mýtna bola vzdialená 18 km a k najbližšiemu autobusovému spojeniu smerom na
Zvolen bolo potrebné prekonať 8 km do
Šule. Najbližší lekár bol v Divíne, čo
bolo 15 km. Všetky tieto vzdialenosti sa
prekonávali pešo, výnimočne „poštárskym“ vozíkom, ktorý prichádzal do
Ábelovej z Mýtnej dvakrát do týždňa.
Okresným mestom počas Slovenského
štátu bola neveľká obec pri železničnej
trati – Lovinobaňa. Po oslobodení, keď
sa zrušila hranica stanovená Viedenskou
arbitrážou a okresným mestom sa stal
Lučenec, bolo potrebné potom už autobusom prekonať 22 km. Ábelová bola
typická vrchárska dedina na juhu stredného Slovenska – blízko maďarskej hranice −, dosahujúca vtedy takmer tisíc
obyvateľov. Ábelovský chotár je členitý.
Podkladom ornice sú andezitové aglomeráty sopečného pôvodu zložené zo
zaoblených úlomkov rozmanitej veľkosti. Tieto počas orby stále „vyliezajú“
na povrch a je ich treba vyberať a odkladať na medze. Tieto sú často širšie ako
úzke pásiky oráčiny. Keď sa počas socializácie dediny zakladalo JRD – mohlo vzniknúť len družstvo druhého „pasienkarského“ typu, nakoľko medze
nebolo možné rozorať. Toto všetko prispievalo k tomu, že život sa tu ešte aj
v 40-tych rokoch akoby zastavil. Pestovalo sa veľa ľanu a konope, v každom
dome sa ručne na krosnách tkali koberce. Po zimných večeroch sa páralo husacie perie a priadlo pomocou praslice,
alebo kolovrátku. Na jar sa plátno bielilo
a tzv. vŕšky pred notariátom boli vtedy
vždy pokryté pruhmi ľanového, alebo
konopného plátna, ktoré sa bielilo neustálym polievaním. K tomu všetkému
pristupuje nádherný ábelovský kroj,
ktorý nosili vtedy bez rozdielu

ktorý nosili vtedy bez rozdielu dospievajúce slobodné dievčence (nezačepčené),
mladomanželky pod čepcom aj staršie
ženy v dvoch prevedeniach: v robotnom
počas všedných dní a vo sviatočnom cez
nedeľu. Zdôrazňujem, nosili ho všetky
domáce dievčatá a ženy bez rozdielu.
Nenosili ho len „prišelkyne“, respektíve
tie ktoré nepatrili do sedliackeho stavu.
Nebol to len kroj, ktorý prispieval k výnimočnej rázovitosti a zakonzervovaniu
života a zvyklostí prevzatých takmer
bezo zvyšku z 19. rovno do polovice 20.
storočia. Boli to aj prekrásne ľudové
piesne, ktoré sa niesli po letných večeroch celou dedinou, najčastejšie pred
sviatočným dňom. Bolo to aj preskakovanie ohňov na Svätého Jána mládencami. Boli to aj svadby, ktoré u bohatších gazdov trvali takmer celý týždeň,
ale najmenej tri dni s predpísaným ceremoniálom pod vedením starejšieho,
s presúvaním sa hostí od mládenca
k neveste a s nevyhnutnými prestávkami
na obriadenie statku. Boli to nedeľňajšie
bohoslužby, kde mladé dievčatá v tých
najkrajších krojoch s krátkymi aspoň
deviatimi spodničkami stáli po celý čas
pred oltárom, aby si ich mládenci na
chóre mohli dobre poprezerať. To všetko, ale ešte aj mnoho ďalších vecí podporovalo túžbu a žiadostivosť ochutnať
z pohára rozkoše u mladých diev a dospievajúcich mládencov nápoj lásky čo
najskôr a čo najčastejšie. Teplé letné noci boli doslova nabité erotikou. Rodiny
boli takmer bez výnimky jednodetné.
Dievčatá išli pod čepiec veľmi mladé,
často aj pred naplnením plnoletosti.
„Prespaniek“ bolo neúrekom a vtedy to
bolo na notárovi, aby vybavil výnimku
a aj odbavil civilný sobáš. Takto som aj
spolu s rodičmi chodil zo svadby na
svadbu.
Bohatších gazdov s výmerou poľnohospodárskej pôdy okolo, alebo tesne nad 5
ha nebolo veľa. V Ábelovej k ním patrilo okolo 5 − 6 rodín (Garajovci, Zvarovci, Kúkeľovci, Strihanovci). Všetky
mali konské záprahy. Tí ostatní obrábali
svoje švíky iba volmi a tí najchudobnejší iba kravským poťahom. Ak bol
mládenec z chudobnejšieho dvora a bral
si bohatšiu, vždy išiel do domu k nastávajúcej za „prístavka“.
Inteligencia sa najčastejšie schádzala
príležitostne − na narodeninách, alebo
iných príležitostných oslavách. Najviac
navštevovaným miestom, kde sa schádzala mládež spolu so strednou generáciou, bol dvor v Dadove prerobený na
volejbalové ihrisko. Prebiehali tam zanietené zápasy.
Pokračovanie na s.11
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Najvernejšou a často jedinou diváčkou
bola teta Božena. Sledovala hru s nevšedným záujmom a zaujatím celé dlhé
hodiny. Ojedinele hru krátko komentovala, ale predovšetkým všetkých aktérov
pozorovala. Keď prišla lopta do jej blízkosti, rada ju nazad do hry vracala. Každý ten zápas sledovala vždy od začiatku
do konca. Teraz pri písaní týchto spomienok ju stále vidím veľmi presne, ako
sa na jej tvári zračilo zaujatie a zároveň
až akási rozkoš, že tú hru môže pozorovať. Vyvoláva to u mňa istú špekuláciu, ale zdá sa, že nie veľmi neoprávnenú, že súc naučená pozorovať celé desaťročia ten zakonzervovaný, aj keď sa
nám dnes môže zdať že krásny, ale v istých súvislostiach až zatuchnutý spôsob
žitia v ábelovskom prostredí, ten pohľad
na mladú generáciu, vo všetkých smeroch inú od tej na akú bola ona zvyknutá, ju tak veľmi zaujal a upútal.
V tej prízemnej budove bývalého Dadova – škôlky, kde ona pred tým pôsobila ako „kišasonka“, sa nachádzal jej
skromný dvojizbový byt s malou predsienkou a kuchynkou. V ostatnej časti
budovy bola jednotriedka a neskôr aj
pošta. Ústredné postavenie v jej byte
patrilo hosťovskej izbe. Bola krásne
zariadená dobovým štýlovým nábytkom
s knižnicou, masívnym stolom, príručnou truhlicou a vysoko ustlanou posteľou. V celej izbe dominovala skutočne
nádherná originálna ábelovská výšivka
s prevzatými motívmi z ábelovského
kroja. V tejto izbe, ako aj v celom jej
byte som býval veľmi často. Najmä
v sprievode dvoch sestier – mojich
vrstovníčok z tetinej rodiny, ktoré tam
prichádzali na prázdniny. Občas k nej
zašiel na návštevu aj môj otec, podobne
introvertne založený ako ona sama na
dišputy o literatúre, kultúre a možno tak
trochu aj o politickom živote v tých
vojnových časoch. Vždy mu požičala
nejakú knihu najmä v maďarčine alebo
v nemčine. Teta bola málovravná. Ak si
pozvala početnejšiu návštevu, takmer
vždy to bola kartárska partia. Bola
skvelou hráčkou tarokov, ale tiež obľubovala preferans. Hostí ponúkala vlastným pečivom, ako aj doma vyrobeným
likérom pripraveným najmä z lesných
plodín.
Svoje reminiscencie uzatváram oslavami
75. výročia narodenia tety Boženy, ktoré
sa s najväčšou pravdepodobnosťou konali asi v roku 1942, alebo 1943. Mali
celoslovenský charakter. Do Ábelovej
prišli novinári a fotografi a boli zverejnené vo vtedy vychádzajúcich týždenníkoch fotografie a príspevky poukazujúce na jej prínos pre spoločenský život
na Slovensku. Aj na tých oslavách sa
prejavila jej láska k deťom. Symbolizuje
ju fotografia, kde na tom dvore –
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na Slovensku. Aj na tých oslavách sa
prejavila jej láska k deťom. Symbolizuje
ju fotografia, kde na tom dvore – volejbalovom ihrisku sedí uprostred detí,
medzi ktorými som bol aj ja s mojím
bratom, jej neterky – Šárika a Vierka
Petrivaldské, deti pána farára Lukáča −
Pavel, Janko a Marienka a niektoré ďalšie.

Tú fotografiu stále hľadám. Nie som si
istý, ale sa mi zdá, že z tých osláv pripravila filmová tvorba krátku reportáž do
žurnálu, ktorý bol v tom čase súčasťou
každého filmového predstavenia.
V Bratislave 22. 5. 2008
Ivan Kraus

V piatok 21. apríla 2017 sa zborový spev niesol Banskou Bystricou. Tu sa každoročne koná krajská súťažná prehliadka Mládež spieva. Tento rok súťažili
detské zbory do 15 rokov.
Za naše mesto súťažili dva zbory – Dievčenský spevácky zbor pri kostole
sv. Cyrila a Metoda (diriguje Mgr. art Mária Sihelská, korepetítor Martin Šálka)
a spevácky zbor Krištálik (diriguje Mgr. art. Mária Sihelská, hlasovým pedagógom je Mgr. Dagmar Vývleková DiS art. a korepetítorom Mgr. Katarína Kubaliaková DiS art.). Spevácky zbor Krištálik sa tejto súťaže úspešne zúčastnil aj
pred dvomi rokmi.

Dievčenský spevácky zbor pri kostole sv. Cyrila a Metoda

V programe súťažnej prehliadky sme si okrem našich zborov vypočuli aj deti
z Detvy, Zvolena, Heľpy, Rimavskej Soboty, Brezna a Novej Bane. Členmi odbornej poroty boli: PaedDr. Alfonz Poliak, PhD. z Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, PaedDr. Katarína Koreňová, ArtD. a Mgr. art. Martin Kašša – pedagógovia Konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici. Po viac ako dvojhodinovom súťažnom programe mala porota pri hodnotení výkonov veľmi náročnú
úlohu. Veď na túto krajskú prehliadku postúpili odporúčané detské spevácke
zbory z regionálnych súťažných kôl.

Mládež spieva Krištálik, foto Peter Kubaliak

Spevácky zbor Krištálik za svoj výkon v silnej konkurencii nakoniec získal zlaté
pásmo a Dievčenský spevácky zbor pri kostole sv. Cyrila a Metoda sa umiestnil
v striebornom pásme. Okrem potlesku bol určite pre všetkých z nás najväčšou
odmenou umelecký zážitok z krásneho súzvuku detských hlasov.
Mgr. art. Mária Sihelská
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Obec Veľké Teriakovce a OZ Teriakovčan pripravili 1.4.2017
súťaž pod názvom „Morena, Morena do Rimavy hodená“.
Prihlásiť sa mohli viaceré školy a škôlky z celého regiónu. Nakoniec súťažilo až 19 figurín. Prvé miesto získala MŠ z Rimavskej Soboty, naša MŠ Sklárska v Poltári sa potešila výbornému
druhému miestu a domáca MŠ Teriakovce skončila tretia.

dokonca plný počet bodov. Dôležitejšie ako umiestnenie je to,
čo na záver povedal otec biskup Stolárik: „Všetci ste vyhrali,
lebo ste si našli čas na čítanie Božieho slova a ono je pre nás
to najpodstatnejšie.“
Víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce na celoslovneskom kole!
Ing. Mgr. Š. Šprlák

Podujatie bolo veľmi pekné, už po príchode do Veľkých
Teriakoviec nás zaujala netradičná výzdoba, doslova atrakcia
v podobe veľkého veľkonočného vajca so zajačikmi z dreva.
Sprievod so všetkým Morenami dorazil až k Rimave, kde sa za
spevu hádzali Moreny do potoka. Potom program pokračoval
v kultúrnom dome, tam sa predstavili dva detské folklórne
súbory – Lieskovček z Rimavskej Soboty a Kukučky z Poltára,
nechýbalo ani vystúpenie dospelých folkloristov. Viacerí
návštevníci obdivovali tradičnú výzdobu v KD.
Po programe sa ponúkala praženica, pripravili ju z vajec, ktoré sa vyzbierali od občanov počas sprievodu a bolo ich až 220.

Snehu bolo viac ako pred rokom, ale zem premrzla hlboko
a pri topení všetka vlaha odtiekla. Ako každý hubár čakal som
na vhodný dátum. Vlani som našiel už 11. marca, ale tohto
roku prvých šesť kusov až 24. marca. Počkal som ešte týždeň
a už ich bolo 136 ks. Netrpezlivo som očakával ďalší víkend.
Prišlo sklamanie, sucho ako na púšti. Horko-ťažko jeden dva 2
kusy. Na porazenie. Až na štvrtom „mieste“ sa kus pošťastilo.
Skromných 68 ks, ale prevažne suchých na koreni. Čo s nimi.
Jedni vraj: „Skaza, takéto hríbe“. Iní ich považujú za delikatesu
a za hranicami dokonca aj vysoko cenenú, a je jedno či čerstvé alebo sušené. Vyskúšala, myslím manželka, fajná polievka,
výrazná chuť... a v omáčke, to sa nedá ani opísať, na jazyku.
V Novohrade smrž podľa vecného slovníka Jána Matejčíka je
smrčok jedlý (Morchella esculenta). Ale obľúbený a pomerne
hojný je smrčkovec český (Verpa bohemica).

Mgr. Ivana Trhanová, MŠ Sklárska Poltár

Dňa 19. apríla 2017 sa na Biskupskom úrade v Rožňave konalo diecézne kolo Biblickej olympiády. Zúčastnilo sa ho sedem základných a dve stredné školy. Súťažilo sa podobne ako
v dekanátnom kole v siedmich, ale trochu pozmenených disciplínach: 1. vedomostný test, 2. posolstvo biblického textu,
3. doplňovačky z posluchového úryvku, 4. biblické statusy, 5.
inzeráty, 6. obrazy, 7. scénka.
Zo základných škôl získala 1. miesto Cirkevná ZŠ sv. J. Bosca
Lučenec s počtom 81,5 bodov. Žiaci našej školy vyhrali v štyroch zo siedmich disciplín a v scénke o Noemovi a Ábelovi mali
dokonca plný počet bodov. Dôležitejšie ako umiestnenie je

to, čo na záver povedal otec biskup Stolárik: „Všetci ste
vyhrali, lebo ste si našli čas na čítanie Božieho slova

Každý je zvedavý, že kde vraj rastú? Nuž ako sa dá odpovedať:
No v hore... Jednoducho musí sa chodiť a hľadať a aj keď sa
nenájdu, aspoň sa človek prejde, jeden sa pokochá, druhý
zahreší, ale to všetko patrí k hubárčeniu. Veď o tom to je,
nie?!
M. A.
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TIBOR KOTEK: KRÍDLA NAD NOVOHRADOM (HISTÓRIA LIETANIA
V LUČENCI, BOĽKOVCIACH A FIĽAKOVE)
ANOTÁCIA
Dianie vo vzdušnom priestore Novohradu je len maličkou kvapkou v mori svetového leteckého diania. Tibor Kotek sa v knihe
Krídla nad Novohradom pokúsil túto kvapku zaznamenať a zviditeľniť. Nech ostanú v pamäti čitateľov zapísaní tí, ktorí ju
tvorili práve tu v Novohrade. Mnohí sa už na svet dívajú z leteckého neba. Niektorým bolo lietanie a parašutizmus koníčkom a
potešením. Dosť bolo tých, ktorí sa svojimi výkonmi natrvalo zapísali do tabuliek svetových výkonov. Pre ďalších sa koníček
stal povolaním, aby mohli svoje schopnosti dať do služieb spoločnosti. Nezabudnime na nikoho z nich!
Letectvo má za sebou zložitú a bohatú históriu. Z pohľadu času je však len mihnutím oka, veď jeho existencia len o málo
prevyšuje storočie. To je len o čosi viac ako dĺžka priemerného ľudského života. Čas uteká. Dni, mesiace a roky odchádzajú.
Ľudská pamäť bledne. O to vzácnejšie je, že autor sa v publikácii pokúsil zachytiť aj pominuteľné drobnosti, ktoré odchádzajú
s ľuďmi, ich aktérmi.
Majme na pamäti, že dnešok bude včerajškom zajtrajška...
Viac v budúcom čísle!
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BBSK – Novohradské osvetové
stredisko Lučenec
Umelecké slovo, divadlo
20.5. – Školenie moderátorov,
miesto: Dom Matice slovenskej
Lučenec
Foto, film, výtvarná tvorba
26. − 28. 5. Krajská tvorivá dielňa pre
neprofesionálnu výtvarnú tvorbu,
fotografiu a film,
miesto: Látky
Máj − Piotr Stramski
– sklo „KREHKÉ“,
výstava fotografií z tvorby autora.
Miesto: vestibul NOS
od 8.00 do 15.00 hod.
Folklór, hudba, tanec
6. 5. Heligónky na Budinej,
prehliadka heligónkarov,
miesto: KD v Budinej o 14.30 hod.
19. 5. Majster Tibor Kobliček
– slávnostný koncert pri príležitosti
životného jubilea,
miesto: Synagóga Lučenec
o 19.00 hod.,
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Máj – Škola tanca v Novohrade,
miesto: Dom Matice slovenskej
v Lučenci
Máj − Škola spevu v Novohrade,
miesto: Dom Matice slovenskej
v Lučenci
Výchovno-vzdelávacie podujatia
Máj – Zdravotnícka príprava
– postup pri prvej pomoci,
miesto: školy regiónu
Klubové podujatia
29. 5. Literárny klub V.L.A.S.
– stretnutie členov, program podľa
rámcového plánu,
miesto: NOS Lučenec o 15.30 hod.
Dielňa ľudových remesiel
Ponuka pre
základné a materské školy:
Plstené mydlá, vtáčiky z hliny;
termíny dielní pre školy − po tel.
dohode na 0907 503478 alebo na
vytvarnedielnicky@gmail.com
Ponuka pre verejnosť:
Smaltované šperky
Kultúrno-spoločenské podujatia
ROK TIMRAVY – 150. výročie
narodenia Boženy Slančíkovej
Timravy
1. 5. Diškurujme o Timrave –
spomienky pri studničke Timrava,
miesto: Polichno o 11.30 hod.
Podujatie z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia.
Novohradské múzeum a galéria
Lučenec
Do 28. 5. sú sprístupnené dve
výstavy: Avari a Slovania na sever
od Dunaja a Umelecké remeslo
od praveku po súčasnosť

v Španielsku a jeho kolegu,
miesto: Synagóga o 19.00 hod.
5. 5. Koncert hudobno-zábavnej
skupiny KORTINA,
miesto: kino Apollo o 19.00 hod.
9. 5. Oslavy 72. výročia ukončenia
druhej II. svetovej vojny – položenie
vencov, miesto: pamätník
na Ul. J. Kármána o 14.00 hod.
13. 5. Míľa pre mamu – podujatie
konané pri príležitosti Dňa matiek,
miesto: Námestie republiky
o 14.00 hod.
14. 5. Srdce na dlani
– program venovaný Dňu matiek,
miesto: Synagóga o 15.00 hod.
15. 5. Frida – muzikál o významnej
umelkyni, výtvarníčke Fride Kahlo
na fantastickú hudbu
so živým orchestrom,
miesto: kino Apollo
o 19.00 hod.
19. 5. Koncert a výstava ľudových
nástrojov pri príležitosti životného
jubilea Tibora Kobličeka,
miesto: Synagóga
29. 5. Duo Jamaha a Black band
– Záhorácka paráda – koncert
populárnych hudobných skupín zo
známej hudobnej televíznej stanice,
miesto: kino Apollo
o 18.30 hod.
Lučenec
25. − 26.5. IV. Konferencia
policajných historikov,
miesto: Mestská radnica Lučenec
Fiľakovo

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

o 18.00 hod.
výstava ľudových hudobných
nástrojov; spoluorganizátori: Mesto
Lučenec, Obec Cinobaňa,
Novohradské múzeum a galéria
Lučenec.
Podujatie z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia.
Máj – Škola tanca v Novohrade,
miesto: Dom Matice slovenskej
v Lučenci

4. 5. Deň M. R. Štefánika
– spomienka na významnú slovenskú
osobnosť: pietna spomienka pri
pamätníku, športové podujatie,
výtvarná súťaž,
miesto: Námestie republiky, Foyer
MsÚ o 9.30 hod.
4. 5. Marian Pivka a Eliseo Silvo –
koncert lučenského rodáka,
klavírneho virtuóza žijúceho

v Španielsku a jeho kolegu,
miesto: Synagóga o 19.00 hod.
5. 5. Koncert hudobno-zábavnej

Hradné múzeum:
2. − 31. 5. Výstava
„Ilustrátorský Olymp“
− výstava nositeľov najvyšších
ocenení Bienále ilustrácií Bratislava,
miesto: Mestská knižnica,
organizátor: HM Fiľakovo
Do 12. 5. výstava Adely Lédy
Vašovej s názvom „Kaiga“
– autorská výstava malieb,
miesto: Mestské vlastivedné múzeum
– galéria,
organizátor: HM Fiľakovo

Do 12. 5. výstava s názvom „Od
chmeľu k pivu“, miesto:
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Fiľakovo
Do 12. 5. výstava s názvom
„Od chmeľu k pivu“,
miesto: Fiľakovský hrad
– Bebekova veža;
organizátor: HM Fiľakovo,
spoluorganizátor: Tribečské múzeum
v Topoľčanoch
18. 5. Predstavenie knihy
„Krídla nad Novohradom“
o histórii lietania vo Fiľakove,
v Lučenci a v Boľkovciach, beseda
s autorom, Mgr. TiboromKotekom,
miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove
o 16.30 hod;
organizátor: Hradné múzeum
vo Fiľakove
20. 5. Noc múzeí a galérií:
výstava s názvom
„Minerály pod lupou“,
otvorenie výstavy o 18:00 hod.
− výstava bude sprístupnená
do 4. 8. 2017,
miesto: Mestské vlastivedné múzeum
– galéria,
sprievodný program: premietanie
archívnych fotografií a pohľadníc na
nádvorí múzea.
Interaktívna výstava s názvom
„Expedícia stredovek“,
otvorenie výstavy o 19:00 hod.
− výstava bude sprístupnená
do 9. 7. 2017,
miesto: Fiľakovský hrad
– Bebekova veža (5. podlažie),
sprievodný program: návštevníkov
čaká burza minerálov, ukážka
stredovekej mučiarne, večerný
hudobný program, špeciálne
osvetlenie hradu a iné prekvapenia;
organizátor:
Hradné múzeum vo Fiľakove
26. 5. – 4. 6.
Týždeň európskych geoparkov
v Novohrad-Nógrád Geoparku,
miesto: Územie Novohrad-Nógrád
Geoparku,
organizátor: Z. p. o. Geopark
Novohrad-Nógrád

27. 5. Vedená pešia túra
− pešia túra na trase: Fiľakovo
– Večelkov – Nová Bašta a okolie
– Fiľakovo o 8.30 hod.;
organizátor: Z. p. o. Geopark
Novohrad-Nógrád,
Novohradské turisticko-informačné
centrum
Mestské kultúrne stredisko
vo Fiľakove
19. - 21. 5.
V. Medzinárodný divadelný festival
– premiéra divadla Zsákszínház,
A. P. Čechov: Medveď,
miesto: MsKS o 18.00 hod.
26. 5. KLUB 2017
– Live Music Night s hudobnou
kapelou Infinity Music Band,
MsKS o 20.00
28. 5. Predstavenie divadla
Zsákszínház
– A. P. Čechov: Medveď,
miesto: MsKS o 18.00

Cinobaňa
6. 5. Cinobanský kotlík,
miesto: námestie o 12.00 hod.
13. 5. X. ročník
Stretnutia heligónkarov,
miesto: KD o 17.00 hod.
Hrnčiarska Ves
6. 5. Hrnčiarska kapusta
– VI. ročník súťaže vo varení kapusty,
miesto: areál ZŠ na Hrádku
o 13.00 hod.,
zapálenie vatry oslobodenia
o 19.00 hod.
Polichno
1. 5. Retro oslavy 1. MÁJA,
13.00 hod. − prvomájový sprievod
od studničky Timrava do Polichna,
Utekáč

Budiná
6. 5. Heligónky na Budinej,
súťažná prehliadka heligónkarov,
miesto: KD o 14.30 hod.

27. 5. Dni obce Utekáč
– Juraj Kubinec, nestor slovenských
fujaristov, prezentácia 2. časti knihy
„Utekáč na dobových fotografiách
– škola, cirkev, kultúra“,
FS Hriňovčan, ĽH Jána Maka,
FS Vepor, Gróf Forgáč v podaní herca
DJGT Jána Seleckého,
ulička remesiel a ďalšie atrakcie,
začiatok o 15.00 hod.

27. 5. Vedená pešia túra − pešia
6. 5. Cinobanský kotlík,
túra na trase: Fiľakovo – Večelkov
miesto: námestie o 12.00 hod.
– Nová Bašta a okolie – Fiľakovo
o 8.30 hod.; organizátor: Z. p. o.
13. 5. X. ročník
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