ročník 28

regionálny mesačník

číslo

5

máj

2018

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

v Novohrade a Malohonte uvádza cyklus Predstavujeme spevácke zbory.
Obidva kolektívy sa zúčastnili viacerých významných podujatí, na ktorých
získali najvyššie ocenenie. Na nadregionálnej súťaži detských speváckych zborov Pódium mladých umelcov, ktorá sa
konala 4. apríla 2017 v Revúcej, získal
spevácky zbor Krištálik zlaté pásmo a titul Laureáta, prípravný spevácky zbor
Krištálik nezaostal a tiež získal zlaté pásmo.

Zriaďovateľom obidvoch zborov je Základná umelecká škola (ZUŠ) v Poltári.
Založené boli v školskom roku 1997/98. Prvou vedúcou v rokoch 1997 – 2002 bola
Mgr. Ľuboslava Slebodníková. Po nej s rôzne dlhými prestávkami zbor viedli učiteľky ZUŠ, Martina Jurčišinová a Dagmar Vývleková. Terajší zbor začal rozvíjať svoju súvislú činnosť v roku 2011 pod vedením Mgr. Dagmar Vývlekovej. V školskom
roku 2012/2013 bola vedením zboru poverená Mgr. art. Mária Sihelská a túto
funkciu zastáva až dodnes. Je zároveň aj dirigentkou. Hlasovým pedagógom Krištáliku je Mgr. Dagmar Vývleková, DiS art. a korepetítormi zborov sú Mgr. Katarína
Kubaliaková, DiS. art. a Mgr. Dagmar Vývleková, DiS. art.
Spevácky zbor Krištálik má 20 členov vo veku 7 – 15 rokov, vekové zloženie 11členného prípravného zboru je 5 – 9 rokov.
Repertoár speváckeho zboru (SZ) KRIŠTÁLIK tvoria viachlasné úpravy slovenských a českých ľudových piesní od rôznych skladateľov (napr. úpravy A. Moyzesa,
F. Mrtvého, J. Dostalíka). Pri výbere umelých piesní často a radi siahajú do tvorby
slovenských a českých skladateľov. V obľube je E. Hradecký, J. Teml, P. Kočí, M.
Novák, M. Jašurdová, J. Uhlíř a iní. Do repertoáru zahŕňajú aj kánonické skladby
v rôznych jazykoch a príležitostne aj úpravy filmových či populárnejších skladieb.
Na vianočný koncert stále nacvičia úpravu nejakej koledy alebo populárnej vianočnej piesne. Samozrejme nesmie chýbať Tichá noc F. Grubera, ktorú už tradične
spievajú spoločne obidva zbory za sprievodu organu a gitary.
V repertoári prípravného speváckeho zboru (PSZ) Krištálik sú úpravy ľudových
piesní, ale najmä jednohlasné detské umelé piesne slovenských a českých skladateľov (napr. B. Felix, A. Kříž, L. Němec, J. Teml, L. Burlas, M. Novák, J. Uhlíř).
Obidva kolektívy sa zúčastnili viacerých významných podujatí, na ktorých získali
najvyššie ocenenie. Na nadregionálnej súťaži detských speváckych zborov Pódium
mladých umelcov, ktorá sa konala 4. apríla 2017 v Revúcej, získal Spevácky zbor
Krištálik zlaté pásmo a titul Laureáta, prípravný spevácky zbor Krištálik nezaostal a
tiež získal zlaté pásmo.

Na krajskom kole súťaže Mládež spieva v Banskej Bystrici získal SZ Krištálik
v rokoch 2015 a 2017 zlaté pásmo.

Na krajskom kole súťaže Mládež spieva
v Banskej Bystrici získal SZ Krištálik v rokoch 2015 a 2017 zlaté pásmo.

Každoročne na jar sa v koncertnej sále ZUŠ Poltár koná regionálna prehliadka detských speváckych zborov Mládež
spieva a domáce pochopiteľne nesmú
chýbať. Najbližšie sa pripravujú na prezentáciu v rámci podujatia Rok zborového spevu 2018 – spevácky zbor Krištálik vystúpi v projekte spolu s dvoma
ďalšími detskými zbormi (z Detvy a Heľpy). Uskutočnia sa v dvoch termínoch:
1. júna v Banskej Bystrici a 3. júna v lučenskej Synagóge.
Pokračovanie na s. 2

Na koncertoch okrem prezentácie
skladieb
z repertoáru
jednotlivých
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Činnosť zboru, jeho aktivity i kostýmy sú financované
z prostriedkov rozpočtu školy a rodičovského združenia.
Okrem účasti na súťažiach a festivaloch vystupujú na
mnohých podujatiach aj doma v Poltári. Sú to predovšetkým
školské koncerty ZUŠ Poltár organizované pravidelne v koncertnej sále ZUŠ alebo v poltárskom kultúrnom dome –
Portréty (november), Jesenný koncert (november), Vianočný
koncert (december), Jarný koncert (apríl), Záverečný koncert
(jún).

Na koncertoch okrem prezentácie skladieb z repertoáru jednotlivých zborov zaznejú aj tri spoločné skladby skomponované mladými slovenskými skladateľmi vyslovene pre túto
príležitosť.
Úspechy speváckeho zboru sú uvádzané v miestnych novinách organizátorov súťaží. Pravidelne sa články i s fotodokumentáciou zverejňujú na webovej stránke Mesta Poltár
www.poltar.sk a na webovej stránke školy www.zuspt.eu.
Z každého podujatia, koncertu či súťaže sú zhotovované CD
nosiče, ktoré sa nachádzajú v školskom archíve.

Názvy zborov nadväzujú na slávnu tradíciu sklárstva a aj
keď názvy sú rovnaké, predsa sú v niečom odlišné. Členovia
SZ Krištálik majú zelené tričká v dvoch odtieňoch so svojím
originálnym logom. Speváci PSZ Krištálik majú žlté tričká taktiež so svojím originálnym logom. Mnohokrát sa prispôsobia
kostýmy obsahu koncertov či samotnej skladbe. Súčasne
využívajú i priliehavé rekvizity. Vedenie zboru pri nácvikoch
a interpretácii súčasných skladieb využíva vtipnú choreografiu, mimohudobné zvuky – výkriky, podupy, hru na telo, ako
aj hru na detské hudobné nástroje či iné výrazové prostriedky
hudby.

Na nácvik využívajú priestrannú učebňu zborového spevu
v priestoroch ZUŠ Poltár. Podľa rozvrhu starší cvičia vždy
v pondelok a prípravka zase vo štvrtok.

V zbore spievajú žiaci speváckeho oddelenia i žiaci študujúci na ZUŠ hru na nejakom hudobnom nástroji. Od školského roka 2013/2014 je možné na tejto škole študovať
zborový spev aj ako hlavný predmet. Toto využívajú najmä
deti, ktoré už hrajú na nejaký hudobný nástroj, alebo majú
v budúcnosti záujem o štúdium spevu.

KONTAKT: Základná umelecká škola Poltár, 0905262227,
047/4222058, luboslava.slebodnikova@gmail.com, http://zuspt.eu/

Činnosť zboru, jeho aktivity i kostýmy sú financované
z prostriedkov rozpočtu školy a rodičovského združenia.
Okrem účasti na súťažiach a festivaloch vystupujú na
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Ekonómka, kulturistka Ing.
Erika Grossertová, rod. Gorelíková,
sa narodila 27. 5. 1968 v Lučenci, kde
navštevovala II. ZDŠ (1974 – 1982) a
Gymnázium B. S. Timravy (1982 –
1986), maturovala v triede Mgr. Jána
Šufliarskeho. Po štúdiu na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (2003
– 2008) pracovala ako administratívna
pracovníčka v Novohradských reštauráciách a hoteloch, š. p., Lučenec (1986 –
1993), vo firme GASTRO, a. s., Lučenec (1993 – 2004) a v r. 2004 – 2007 vo
firme Prosan, s. r. o., Lučenec. V r. 2008
pôsobila ako ekonómka v DSB Autošpeciál, s. r. o., Lučenec a od r. 2009 je
až doteraz vedúcou oddelenia ekonomiky v Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe v Lučenci. Žije v Lučenci.
Erika, keď sa povie šport, aké
pocity to v tebe vyvoláva?
Šport vo mne vyvoláva pocit
života, pretože pre mňa život znamená
šport. Neoddeliteľnou súčasťou športu
sú emócie, či už pozitívne alebo negatívne. Šport mi umožnil vychutnať si
radosť z úspechu, tiež smútok, hnev
z prehry, a toto všetko ma nútilo ešte
viac trénovať. Pohyb uvoľňuje hormóny
šťastia – endorfíny –, ktoré mi zlepšujú
náladu a tiež adrenalín, ktorý tlmí bolesť. Podľa hesla „bez bolesti niet
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pokroku“ („no pain, no gain“) šport ma
naučil bojovať, aj keď by to iní už určite
vzdali. Naučil ma disciplíne, životospráve, správnemu nastaveniu cieľov, tvrdej
práci, naučil ma zdolávať prekážky.
Šport ma vždy bavil už od základnej
školy a mala som šťastie na dobrých
učiteľov telesnej výchovy. Hrala som
hádzanú, robila som atletiku, zúčastňovala som sa na školských branných pretekoch. Šport mi umožnil spoznať mnoho úžasných ľudí či už v škole, alebo
mimo nej, v činkárni u Jožka Demana,
na súťažiach a neskôr aj pri aktívnom
športovaní mojich dvoch dcér.
Ako si sa dostala do kontaktu
s kulturistikou?
Po skončení gymnázia som začala pracovať v štátnom podniku Novohradské reštaurácie a hotely ako administratívna pracovníčka v kancelárii.
Sedavé zamestnanie a potreba usmerniť
moju energiu správnym smerom ma nútila robiť nejaký šport. Za socializmu
v r. 1986 v Lučenci nebolo až tak veľa
možností. A tým, že som bola tak trochu
rebel a kulturistika bola vtedy taký „kapitalistický“ šport, začala som sa jej venovať pravidelne. Jediný registrovaný
oddiel kulturistiky v Lučenci bol na
Špitálskej ulici, ktorý založil roku 1965
Jozef Deman. Vychoval mnoho úspešných športovcov a pod jeho trénerskou
taktovkou som bola jednou z priekopníčok ženskej kulturistiky v Lučenci
spolu s Beátou Bírovou a neskôr Máriou
Antalíkovou. Trénovali sme tam skvelá
partia, bola to drina, ale aj veľká zábava.
Vedela by si nám priblížiť tvoje
významnejšie úspechy na súťažiach?
Moja aktívna kulturistická kariéra netrvala dlho, nakoľko sa mi v januári 1991 narodila prvá dcéra Diana.
Členkou kulturistického oddielu som
bola v rokoch 1987 – 1991. Moje významné úspechy: 1988 – 3. miesto na
majstrovstvách kraja žien v Prievidzi, 1.
miesto o Pohár predsedu MsNV Nová
Baňa, 5. miesto na majstrovstvách Slovenskej republiky (MSR) vo Vranove
nad Topľou. 1989 – 2. miesto na MSR
v Dubnici nad Váhom, 8. miesto na
majstrovstvách Československej socialistickej republiky v Třinci. 1990 – 2.
miesto o Pohár primátora v Dubnici

pokroku“ („no pain, no gain“)
šport ma naučil bojovať, aj keď
by to iní už určite vzdali. Naučil nad Váhom.

listickej republiky v Třinci. 1990 – 2.
miesto o Pohár primátora v Dubnici nad
Váhom.

Venuješ sa športu aj dnes?
Áno, športu sa venujem aj
dnes. Nešportujem síce tak pravidelne,
ako by som si to predstavovala, ale
kombinujem viacej športov. Chodím aj
do posilňovne, na jogu, inokedy na aerobik, skúšala som aj zumbu, cvičenia na
trampolíne ... Rada chodím aj na prechádzky do prírody len tak s manželom
... Pravdou ale je, že posledných vyše
dvadsať rokov som bola v telocvični
a na tenisových kurtoch častejšie ako
doprovod s deťmi a nie ako aktívny
športovec. Riadim sa podľa môjho životného kréda: „Nič na tomto svete sa
nedeje náhodou“.
PhDr. František Mihály, DiS. art.

Hudobný pedagóg, huslista, zaslúžilý učiteľ Andrej Gábor sa narodil
15. 5. 1908 v obci Zombor, okres Veľký
Krtíš, v učiteľskej rodine. Študoval na
gymnáziu v Lučenci a v r. 1924 – 1929
na Učiteľskom ústave v Lučenci. Ako
učiteľ pôsobil v Prahe pri Lučenci, Horných Strhároch, Prenčove a v Lučenci.
Pokračovanie na s. 4

Roku 1954 vykonal štátnu skúšku na
Konzervatóriu
v Bratislave
u prof.
Ľudovíta Rajtera (harmónia) a prof.
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Roku 1954 vykonal štátnu skúšku na
Konzervatóriu v Bratislave u prof. Ľudovíta Rajtera (harmónia) a prof. Albína
Vrteľa (husle). Roku 1954 založil v Lučenci Hudobnú školu, na ktorej pôsobil
ako prvý riaditeľ a husľový pedagóg až
do r. 1972. Od r. 1961 sa názov školy
zmenil na Ľudovú školu umenia (ĽŠU).
Vyučovania sa nevzdal ani po svojom
odchode na dôchodok, externe tu pôsobil
ďalej až do r. 1987. Napriek svojmu
úctyhodnému veku nikdy nestrácal elán
a optimizmus.

Z prvého manželstva s Irenou
Gáborovou, rod. Weissovou, (1910 –
1982) mal dvoch synov: starší syn doc.
PhDr. Eduard Gábor, CSc. (1933 –
1983) pôsobil ako muzikológ, vysokoškolský učiteľ na Pedagogickej fakulte
v Banskej Bystrici. Mladší syn Kornel
Gábor (1941 – 1995) bol huslistom
a koncertným majstrom Štátneho divadla
v Košiciach. Jeho druhou manželkou bola Anna Žarnovická Gáborová (1908 –
1998), významná učiteľka klavírnej hry
na ĽŠU v Lučenci.
Počas svojho pedagogického
pôsobenia v Lučenci vychoval veľké
množstvo šikovných huslistov, ktorí sa
hudbe venovali v ďalšom období profesionálne – Kornel Gábor, Mária Czaková, Stanislav Spišiak, Katarína Káčerová Kusnyírová, Klaudia Becherová,
Tomáš Demecs a i. V r. 1949 – 1952 bol
dirigentom speváckeho zboru Ozvena
v Lučenci a v r. 1952 – 1972 bol členom
Krajského
symfonického
orchestra
v Banskej Bystrici.
Andrej Gábor zomrel 17. 7.
1991 v Lučenci a tu je i pochovaný.

Jeho najvýznamnejšie publikácie: Základy stratégie a taktiky vo futbale (1982),
Tréning vo futbale (1988). Od r. 1970
zastával rôzne významné funkcie v rámci Slovenského futbalového zväzu a
Únie futbalových trénerov Slovenska.
Docent Ladislav Kačáni zomrel
5. 2. 2018 v Bratislave.

Psychológ, vysokoškolský učiteľ prof. PhDr. Vladislav Kačáni,
DrSc. sa narodil 20. 5. 1933 v Mládzove, okres Poltár. Ľudovú školu vychodil
v r. 1940 – 1944 v rodnej obci, gymnázium v r. 1945 – 1949 v Lučenci. V r.
1950 – 1953 navštevoval Pedagogické
Futbalista, tréner, významný gymnázium v Lučenci, kde maturoval.
športový funkcionár, vysokoškolský učiteľ doc. PhDr. Ladislav Kačáni, CSc.
sa narodil 1. 4. 1931 v Lučenci, kde
navštevoval ľudovú školu (1937 – 1941)
a bol žiakom Gymnázia B. S. Timravy
(1941 – 1950), na ktorom maturoval
v triede prof. Júliusa Albertyho. V r.
1952 – 1961 študoval telesnú výchovu
a slovenský jazyk na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. Počas tohto štúdia absolvoval základnú vojenskú službu
a stal sa futbalovým reprezentantom
ČSSR. V r. 1953 – 1964 pracoval ako
štátny zamestnanec a vrcholový športovec (futbal) v službách Ministerstva
vnútra v Bratislave. V r. 1964 – 1999 V r. 1953 – 1957 študoval na Vysokej
pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na škole pedagogickej v Bratislave, kde v r.
Katedre hier Fakulty telesnej výchovy a 1959 – 1962 absolvoval internú vedeckú
športu UK v Bratislave. Od r. 1999 žil ašpirantúru. V r. 1962 – 1971 pôsobil
ako vysokoškolský učiteľ na Katedre
na dôchodku v Bratislave.
Aktívne roky jeho futbalovej pedagogiky a v r. 1971 – 1995 na Katedkariéry: 1947 – 50 LAFC Lučenec, 1950 re psychológie Filozofickej fakulty UK
– 52 Poľana Opatová, 1952 – 53 Slovan v Bratislave, v r. 1995 – 2006 na KaBratislava, 1953 – 63 Červená hviezda tedre psychológie Pedagogickej fakulty
(ČH) Bratislava, 1964 – 65 Inter Bratis- UMB v Banskej Bystrici.
Vo vedeckovýskumnej činnosti
lava. Ako hráč ČH Bratislava sa v r.
sa
zaoberal
sociálnou psychológiou v
1959 stal majstrom Československa. V r.
škole,
ako
aj
psychológiou
výchovy. Bol
1953 – 65 precestoval celý svet ako
autorom
a
spoluautorom
publikácií:
Výfutbalový reprezentant Česko-Slovenchova
vlasteneckých
a
internacionalisska, z toho v r. 1959 – 60 navštívil USA
(3-krát), Indonéziu, Indiu, Afriku. Ako tických citov (BA, 1966), Úvod do pedatré-ner pôsobil v futbalových oddieloch gogiky (BA, 1974), Rodina, výchova,
Inter Bratislava (1967 – 70) a Lokomo- delikvencia (BA, 1975), Osobnosť žiaka
tíva Košice (1973 – 74). V období rokov vo výchovno-vzdelávacom procese (BA,
1971 – 72 viedol spoločne s Ladislavom 1983), Učiteľská psychológia (BA,
Novákom reprezentačné mužstvo Čes- 1992), Základy učiteľskej psychológie
ko-Slovenska. V rokoch 1982 – 83 bol (BA, 1999) a i.
Počas svojho života aktívne
trénerom na Cypre a 1984 – 86 v Kuvajspolupracoval
s rozhlasom a televíziou.
te.
Vo vedeckovýskumnej oblasti Absolvoval viacero študijných pobytov
sa venoval otázkam praktickej trénerskej v zahraniční – NSR, Poľsko, ZSSR, Mačinnosti, problematike tréningu didaktic- ďarsko a i. Profesor Vladislav Kačáni
kej praxe, ako aj otázkam špeciálnej zomrel 2. 2. 2007 v Bratislave, pochoprípravy futbalu z hľadiska hráčskych vaný je na cintoríne v Slávičom údolí.
PhDr. František Mihály, DiS. art.
funkcií.
Jeho
publikácie:

najvýznamnejšie

Základy

stratégie
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Iné výročia významných
osobností
Peter HRNČIAR – 90. výročie narodenia (4. 5. 1928 Halič), redaktor, konferencier, dramaturg, televízny pracovník. Zomrel 8. 11. 1980 v Bratislave.
Gyula PAP – 175. výročie narodenia
(20. 5. 1843 Felsőpálfalva, Maďarsko),
básnik. Od r. 1868 mal právnickú prax
vo Fiľakove. Zozbieral mnoho palóckych ľudových piesní a rozprávok, ktoré vydal pod názvom Palóc népköltemény (Palócka ľudová tvorba). Roku
1903 bol zvolený za člena Petőfiho
spolku.
Ján ŠIŠÁK – 90. výročie narodenia (24.
5. 1928 Veľká Suchá, dnes súčasť obce
Hrnčiarska Ves), geograf, vedec a univerzitný profesor. Od roku 1964 pôsobil na Pedagogickej fakulte UPJŠ v
Prešove, od roku 1981 univerzitný
profesor. Zaoberal sa regionálnou geografiou – najmä Gemera, publikoval
o. i. v odborných periodikách. Člen
Gemerskej vlastivednej spoločnosti.
Zomrel 22. 12. 1986 v Prešove.
Vladimír POLÍVKA – 125. výročie
narodenia (26. 5. 1893 Zdice) a 80.
výročie úmrtia (2. 4. 1938 Strážky),
pedagóg, učiteľ na Učiteľskom ústave
v Lučenci, poslanec Národného zhromaždenia (1929 – 1938), vedúci činiteľ
Čs. národnosocialistickej strany na Slovensku, publicista, autor prvej slovensky písanej knihy o Novohrade
Lučenec a kraj novohradský (1928) –
90. výročie. Vydal korešpondenciu Dr.
M. R. Štefánika a publikácie o T. G.
Masarykovi, Bedřichovi Smetanovi, P.
O. Hviezdoslavovi a iných. Narodil sa v
Čechách, ale jeho otec bol pôvodom
Slovák. Po maturite zložil učiteľské
skúšky a pôsobil ako učiteľ. Po roku
1918 patril do prvej vlny českých
vzdelancov, ktorí odišli na Slovensko
asistovať s budovaním školského systému. Člen Mestského zastupiteľstva
v Lučenci. Jednateľ a starosta Sokola v
Lučenci.

Výročia udalostí




55. výročie (9. 5. 1963) slávnostného otvorenia kultúrneho domu
v Poltári.
25. výročie (26. 5. 1993) znovuobjavenia busty Sissi.

Nedá mi nespomenúť udalosti spred štvrťstoročia, ale aj sa pochváliť. Pravdou
je, už raz bola publikovaná v dnes zaniknutom občasníku MsÚ Poltár, ktorý sa
vtedy volal HLAS, a to v čísle 1 roku 1994 a taktiež vo vtedajšom týždenníku ŽIVOT
z 31. marca 1994 na základe mojich podkladov, uverejnil článok redaktor Laco
Zrubec na s. 26 a 27.
Ako vlastne došlo k tomuto objavu? V tom období som zastával funkciu riaditeľa MsKS v Poltári a v roku 1992 sa nám podarilo zriadiť Vlastivednú izbu v KD,
čomu samozrejme predchádzalo študovanie mestskej kroniky a pamätnej knihy
obce vynikajúcich kronikárov, akými boli Július Pástor či Pavel Hronec. Tam som sa
dočítal, že na námestí kráľovnej Alžbety stála jej „poprsná bronzová socha“.
Zisťoval som u starších občanov nejaké podrobnosti o osude tejto busty, ale márne. Raz a celkom
náhodou, pri úplne inej príležitosti som sa zmienil,
že pripravujeme vydanie monografie pod názvom
Poltár a okolie, ktorej autorom mal byť PhDr.
Drenko. Žiaľ, táto publikácia neuzrela svetlo sveta.
Zostala len v štádiu dobre spracovaného rukopisu
a vtedajší predstavitelia mesta ju nechceli vydať.
To som odbočil od podstaty, ale človek musí
byť nabitý entuziazmom, musí byť pre vec zapálený a vtedy o tom rozpráva a možno sa aj niečo
dozvie. Rozhodla náhoda. Keď som sa zmienil o
buste Alžbety, dvaja občania, Ján Kováč a už
nebohý Marián Balaj, mi oznámili, že táto busta sa
v našom meste ešte nachádza. vPochopiteľne
uveriť
a musel somsom
sa
našom mestesom
eštenechcel
nachádza.
Pochopiteľne
presvedčiť. Stalo sa tak 26. májanechcel
1993 –uveriť
v tento
deň sme
spolu
všetci trajaStalo
zašli za
a musel
som
sa presvedčiť.
sa
Ing. Ľubomírom Vytřísalom (už nie
takje26.
medzi
májanami).
1993 – v tento deň sme spolu všetci
Ten nám bustu skutočne ukázal,
slamou a v spodnej
časti(užzabetótraja bola
zašli zakrytá
za Ing. Ľubomírom
Vytřísalom
nie je
novaná do podstavca. Potom už
nasledovalo
medzi
nami). rozprávanie p. Vytřísala o svojom
otcovi, Františkovi, ktorý bustu zabetónoval, pravdepodobne proti krádeži. Tento
pán bol vášnivý zberateľ starožitností a jeho zásluhou bola aj busta Alžbety
uchovaná v takej podobe, v akej sme ju objavili. Korunku, ktorú Alžbeta údajne
mala, sa doteraz nepodarilo objaviť.
O objavení busty som informoval vtedajšieho primátora Zdenka Macove
a zhodli sme sa na jej zreštaurovaní a osadení na dôstojné miesto. Navrhol som
zhotovenie aj jednej kópie, ktorá by bola umiestnená v exteriéri. Zároveň som
informoval Ústav pamiatkovej starostlivosti v Lučenci, ktorého pracovníci uskutočnili obhliadku a na jej základe mesto objednalo reštaurovanie.
Busta Sissi bola zreštaurovaná a uskutočnilo sa
slávnostné odhalenie v budove starej ZŠ, ale bez nás
troch, lebo medzitým došlo k zrušeniu MsKS a ja som
odišiel pracovať do Lučenca. Ale odhalenie bolo aj bez
toho, ktorý ju vlastne zachoval, pritom pán Vytřísal
nechcel nič, len aby jeho meno sa nachádzalo pri buste ako jej záchrancu.
Teraz niečo z histórie. Ako a kedy sa busta dostala
do Poltára? V kronike sa uvádza, že návrh, aby v Poltári bola inštalovaná socha kráľovnej Uhorska a cisárovnej Rakúska – Alžbety (Alžbeta Amália Eugénia,
ľudovo zvaná Sissi, nar. 24. 12. 1837, zavraždená 10.
9. 1898) podal barón Alojz Baratta na mimoriadnom
valnom zhromaždení poslancov v Poltári dňa 10.
decembra 1898. Prípravou námestia bola poverená
komisia s predsedom Karolom Kriwdom. Urobili sa
opatrenia
námestia
(Alžbetino
námestie – Erszébet tér) a vyhoopatreniananaparkírovanie
parkírovanie
námestia
(Alžbetino
tovenie
pamätnej
tabule
s
maďarským
nápisom:
Poračovanie na s. 6
námestie – Erszébet tér) a vyhotovenie pamätnej

tabule s maďarským nápisom:
„Veličenstvu kráľovnej Alžbety preslávenej pamiatke s oduševnenou
„Veličenstvu kráľovnej Alžbety preslávenej
vlasteneckosťou postavil barón Alois Baratta-Dragonó veľkostatkár, Karol Kriwda,
pamiatke s oduševnenou vlasteneckosťou
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„Veličenstvu kráľovnej Alžbety preslávenej pamiatke s oduševnenou vlasteneckosťou postavil barón Alois BarattaDragonó veľkostatkár, Karol Kriwda, riaditeľ panstva s hmotnou podporou obcí Poltár a Zelené 29. júna 1899“.
Slávnostné odhalenie busty bolo 29. júna 1899 o 13.00
hod. za účasti hostí – vyslanca ministra poľnohospodárstva
z Budapešti Gyulu Saltza, jazdeckého bandéria a ďalších.
Sochu odhalil barón Baratta a slávnostnú reč predniesol Ján
Alexy, evanjelický farár. Osláv sa zúčastnili občania Poltára,
Zeleného a okolia.
V súčasnosti sa busta nachádza v mestskom múzeu ako
pamätihodnosť mesta. Verím, že sa tam raz možno objaví aj
meno jej záchrancu. Taká je pravda o jej znovuobjavení, ale
aký mala osud od demontovania z námestia, kde sa podela
pôvodná pamätná tabuľa, to už je vecou historikov či lovcov
pokladov.
V roku 2007 sme vypracovali, ako vtedajší pracovníci
kultúrneho strediska, návrh zoznamu pamätihodností, ktorý
bol schválený MsZ 21. 6. 2007 uzn. č. 7/2007 a donedávna
bol uverejnený na webovej stránke mesta. Busta sa nachádzala v zozname hnuteľných pamätihodností mesta.
Spomínaný Baratta je pochovaný na poltárskom cintoríne, časť pomníka ešte stojí a v októbri uplynie 190 rokov od
jeho narodenia.
Michal Abelovský

V dňoch 6. a 8. marca 2018, v rámci Kármánových dní,
sa konalo okresné kolo XXVII. ročníka umeleckého prednesu
v jazyku maďarskom M. Tompu. Na okresnej súťaži sa zúčastnilo celkom 57 súťažiacich v poézi a 27 v próze. Súťažiacich hodnotila porota v zložení p. Kerner Edit, Andó Ákos
zo Šalgótarjánu a Štefan Csák z Lučenca. Súťaž otvorila
Mária Ambrušová, riaditeľka NOS Lučenec, a Karol Galcsík,
odborný pracovník NOS, oblastný tajomník OV Csemadoku.

Víťazi okresnej súťaže, prví traja v každej kategórii, postúpili do krajského kola, ktoré sa konalo dňa 23. marca
v Lučenci, v priestoroch ZŠ J. Kármána.
Výsledky súťaže a mená postupujúcich do krajského predkola:
Poézia: I. kategória: Haris Sándor – ZŠ a MŠ J. Kármána
Lučenec, Vas Karin – ZŠ a MŠ J. Kármána Lučenec, Sóky
Tarja – ZŠ a MŠ J. Kármána Lučenec
II. kategória: Mihalovics Zsófia – ZŠ L. Mocsáryho Fiľakovo, Keszeg Ella Ilona – ZŠ a MŠ J. Kármána Lučenec,
Ruszó Emil – ZŠ L. Mocsáryho Fiľakovo
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III. kategória: Mag Kristóf – Gymnázium Fiľakovo, Fekete
Emma Lili – ZŠ a MŠ J. Kármána Lučenec, Magtamás Csilla –
Gymnázium Fiľakovo
IV. kategória: Fekete Virág Fanni – Gymnázium Fiľakovo,
Tóth Viktória – Gymnázium Fiľakovo, Majoros Lucia – Gymnázium Fiľakovo

Próza: I. kategória: Szókovács Viktor – ZŠ Istvána Koháryho
Fiľakovo, Illés Dorka – ZŠ Istvána Koháryho Fiľakovo, Trizna
Csilla – ZŠ a MŠ J. Kármána Lučenec
II. kategória: Illés Panka – ZŠ Istvána Koháryho Fiľakovo,
Cibula Mátyás – ZŠ Radzovce, Juhász Dávid – ZŠ a MŠ J.
Kármána Lučenec
III. kategória: Molnár Karolina – ZŠ I.Koháryho Fiľakovo,
Vass Roland Eduard – ZŠ I. Koháryho Fiľakovo, Sonkoly
Dalma – Gymnázium Fiľakovo
IV. kategória: Bari Kamilla – Gymnázium Fiľakovo, Mihály
Mónika – Gymnázium Fiľakovo, Balog Maros – Gymnázium
Fiľakovo.
Z krajského kola do celoslovenského kola postúpili:
Poézia: Mag Kristóf – Gymnázium Fiľakovo, Fekete Emma
Lili – ZŠ a MŠ J. Kármána Lučenec, Magtamás Csilla –
Gymnázium Fiľakovo, Fekete Virág Fanni – Gymnázium
Fiľakovo.
Próza: Molnár Karolina, Vass Roland Eduard – ZŠ I. Koháryho Fiľakovo, Balog Maros, Bari Kamilla – Gymnázium
Fiľakovo.
V kategórii zhudobnených veršov postúpila skupina Everest
z Fiľakova.
Celoslovenská súťaž sa uskutočnila 26. – 28. apríla v
Rimavskej Sobote.
Karol Galcsík

Regionálne kolo súťaže v umeleckom prednese poézie
a prózy 64. Hviezdoslavov Kubín sa konalo 10. a 11. apríla
2018 v priestoroch Domu MS v Lučenci. Súťaž organizovalo
Novohradské osvetové stredisko v Lučenci v spolupráci
s Domom Matice slovenskej.
Recitátori, ktorí súťažili v regionálnom kole o postup na
krajskú súťaž, prešli sitom školských, obvodných a okresných
kôl, ktoré sa konali vo februári a marci.
Okresné kolo v Poltári sa konalo 8. marca 2018 a zúčastnilo
sa ho 37 recitátorov. V Lučenci sa konali obvodné kolá. 9.
marca sa na obvodnom kole stretli stredoškoláci, t. j. recitátori
IV. kategórie, deti súťažili o postup na regionálne kolo 15. a 16.
marca v Dome MS v Lučenci. Týchto výberových kôl sa zúčastnilo spolu 122 recitátorov. Porota v zložení Mgr. Arpád
Szabó, Klára Volentová a Jarmila Siváková vybrala päťdesiat
recitátorov do ďalšieho kola 64. Hviezdoslavovho Kubína.
Pokračovanie na s.7

Na regionálnom kole hodnotila jednotlivé prednesy

III. kategória: Mag Kristóf – Gymnázium Fiľakovo, Fekete
Emma Lili – ZŠ a MŠ J. Kármána Lučenec, Magtamás Csilla odborná porota v zložení PhDr. Ľubomír Šárik –
– Gymnázium Fiľakovo
predseda – a členovia Mgr. Dušan Krnáč a Mgr. Arpád
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Na regionálnom kole hodnotila jednotlivé prednesy odborná porota v zložení PhDr. Ľubomír Šárik – predseda –
a členovia Mgr. Dušan Krnáč a Mgr. Arpád Szabó. Porota
ocenila v detských kategóriách predovšetkým prednesy, ktoré
zaujali detskou spontánnosťou. Tá sa dá využiť pri pravdivej
interpretácii predlôh. Pozitívne môžeme tiež hodnotiť výber
textov, ktoré boli v niektorých prípadoch objavné, humorné
a dobre dramaturgicky spracované. V III. a IV. kategórii
v poézii hľadali interpreti polohu svojho vzťahu k predlohe,
ale chýbal výrazný recitátorsky vklad. V próze bol problémom
výber a dĺžka textov. V oboch kategóriách však bola úroveň
mierne nadpriemerná. Ocenené výkony vychádzali z predlôh,
ktorým recitátori porozumeli a pokúsili sa hľadať primeraný
recitátorsky postoj. Všetci recitátori, ktorí sa umiestnili na
prvých troch miestach, získali za svoje výkony zlaté pásmo
a ostatní sa umiestnili v striebornom pásme. Úspešných recitátorov sme mohli vďaka Domu Matice slovenskej v Lučenci
a Miša Šestáka, predsedu OZ Priatelia histórie Novohradu,
odmeniť hodnotnými knihami.
Víťazi jednotlivých kategórií budú náš región reprezentovať
na krajskej súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy Sládkovičova Radvaň v Banskej Bystrici.
Výsledky regionálneho kola 64. Hviezdoslavovho Kubína
v Lučenci:

I. kategória poézia:
1. Filip Korim – Súkromná základná škola Lučenec, 2. Natália Tokárová – Cirkevná ZŠ J. Bosca Lučenec, 3. Ľubica Dováľová – ZŠ M. R.
Štefánika, Haličská 8, Lučenec
I. kategória próza:
1. Lucia Svoradová – Základná škola, Ulica Vajanského 47, Lučenec ,
2. Dominik Drugda – Súkromná základná škola, Gemerská cesta 1,
Lučenec, 2. Karin Nela Bartošíková – ZŠ M. R. Štefánika, Haličská 8,
Lučenec, 3. Matej Kyzúr – ZŠ Rapovce
II. kategória poézia:
1. Liana Oláhová – Základná škola, Haličská 7, Lučenec , 2. Amália
Vargová – ZŠ M. R. Štefánika, Haličská 8, Lučenec, 3. Lukáš Ostrihoň
– Základná škola, Školská 1, Fiľakovo
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II. kategória poézia:
1. Liana Oláhová – Základná škola, Haličská 7, Lučenec, 2. Amália
Vargová – ZŠ M. R. Štefánika, Haličská 8, Lučenec, 3. Lukáš Ostrihoň
– Základná škola, Školská 1, Fiľakovo
II. kategória próza:
1. Barbora Kyzúrová – Základná škola Vajanského, Lučenec, 2.
Tamara Tóthová – ZŠ Farská lúka, Fiľakovo, 2. Filip Golský – ZŠ M. R.
Štefánika, Haličská 8, Lučenec, 3. Timotej Zaťko – ZŠ s MŠ Kalinovo
III. kategória poézia:
1. Stela Paučová – Základná škola s materskou školou, 2. Eva Milada
Hroboňová – Základná škola, Ulica Vajanského 47, Lučenec, 3.
Nikoleta Mikušová – Základná škola, Farská lúka, Fiľakovo

III. kategória próza:
1. Bianka Molnárová – Základná škola, Farská lúka, Fiľakovo, 1.
Monika Kminiaková – Základná škola s MŠ Kalinovo, 2. Matej Janšto
– Súkromné gymnázium, Gemerská cesta 1, Lučenec, 2. Ema Bóoczová – Základná škola, Slobody 2, Poltár, 3. Šimon Golian – Základná
škola L. Novomeského, Rúbanisko II, Lučenec
IV. kategória poézia:
1. Milan Podhorec – Gymnázium B. S. Timravy Lučenec, 2. Matúš
Golian – Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec, 3. Andrea Hoghová – Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec

IV. kategória próza:
1. Martina Mikušová – Gymnázium B. S. Timravy Lučenec, 2. Karolína Albertová – Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec. 3.
Alexandra Vargová – Obchodná akadémia Lučenec, 3. Dominika
Szepesyová – ZUŠ Poltár.
Mgr. Milada Bolyošová, NOS Lučenec
Foto: M. Alberti
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Regionálna súťažná prehliadka detských sólistov spevákov, inštrumentalistov, speváckych skupín a ľudových hudieb sa konala 12. apríla 2018 v Divadle B. S. Timravy.
Podujatie otvorila Mária Ambrušová, riaditeľka Novohradského osvetového strediska. Prehliadku moderoval skúsený
Mgr. art. Roman Malatinec.
Zúčastnilo sa jej 12 sólistov spevákov, jedno spevácke duo
a spevácka skupina.
Porota pracovala v zložení – Mgr. Stanislava Zvarová, Juraj
Matiaš a Mgr. Michaela Škodová.

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí Vidiečanova Habovka sa uskutoční 16. a 17. 6. 2018
v Habovke, jej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum. Hosťom prehliadky bol Temperament cimbal orchestra.
Foto: M. Alberti

Regionálna súťažná prehliadka moderného tanca sa konala
17. apríla 2018 v Divadle B. S. Timravy a otvorila ju
Výsledky sú nasledovné:
Zlaté pásmo a postup na krajskú súťaž získali – Bianka riaditeľka NOS Mária Ambrušová. V troch kategóriách – deti,
Molnárová a Lenka Ivanová zo ZŠ Farská lúka Fiľakovo, Mike juniori a mládež – sa predstavilo viac ako 150 súťažiacich.
Hric zo Súkromnej ZUŠ Opatová, Petra Turoňová zo ZŠ Členkami poroty boli – Mgr. Miroslava Lenďáková, Mgr. art.
Adriana Pinková a Petra Hericová.
Školská Poltár.

Výsledky sú nasledovné:

Ocenené v zlatom pásme boli – Andrea Karáseková zo ZŠ
Cinobaňa a Rebeka Henžeľová zo ZŠ Školská Poltár, obidve
zároveň postúpili na Hronseckú lipovú ratolesť, krajskú súťaž
organizovanú Stredoslovenským osvetovým strediskom
v Banskej Bystrici, ktorá sa uskutoční 26. mája 2018 v obci
Hronsek.
Dievčenská spevácka skupina DFS Jánošík z Fiľakova získala
zlaté pásmo a zároveň aj postup do krajského kola, ktoré V detskej kategórii boli ocenení SZUŠ Opatová s choorganizuje Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko a bude sa reografiou Anjelik môj (scénické choreografie), Monika
Kramecová,
Pokračovanie na s. 9
konať 4. 5. 2018 v Kokave nad Rimavicou.
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka hudobného Wanted tanečná škola Lučenec s choreografiou RUN THAT
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Cenu primátorky Mesta Lučenec získala SZUŠ Opatová za
choreografiu Anjelik môj a prevzala ju z rúk primátorky PhDr.
Alexandry Pivkovej.

Wanted tanečná škola Lučenec s choreografiou RUN THAT
(HIP HOP choreografie), Štefan Chlebo a Mini-Maži zo ZŠ
Radzovce s choreografiou Pretekárky (mažoretky a roztlieskavačky), vedie ich Tímea Mihalidesová.

Krajská prehliadka Deň tanca sa konala 24. apríla v Žiari
nad Hronom a náš Novohrad bol úspešný. Mini-Maži sa
umiestnili v striebornom pásme a mažoretky IUVENES získali
zlaté pásmo a postup na celoštátnu prehliadku. Obidva kolektívy vedie Tímea Mihalidesová. Slniečko z Poltára získalo
zlaté pásmo a taktiež postup do celoslovenského kola.
Blahoželáme.
Foto: M. Alberti

Aktivity dielne ľudových remesiel DIELNIČKA
Traja najlepší v juniorskej kategórii: Mažoretky IUVENES zo
Mladý keramikár – Keramický kurz pre deti ZŠ
ZŠ s MŠ Radzovce s choreografiou TWILIGHT (mažoretky a rozNOS v Lučenci pripravilo pre deti základných škôl kurz
tlieskavačky), SZUŠ Opatová, choreografia Valčík – Labutie
Mladý keramikár. Pilotný projekt má za úlohu zistiť záujem
jazero (scénické choreografie), M. Kramecová a SZUŠ Opatová
detí o pracú s hlinou. Kurz sa skladá zo siedmich stretnutí,
– elokované pracovisko ZŠ a MŠ Halič, choreografia Správna
ktoré sa konajú v pondelok od 9. 4. – 21. 5. 2018. Prvá dielparta (Open), Mgr. Anna Lukáčová Dis. art.
ňa bola tematicky venovaná haličskej keramike. Deti sa
dozvedeli o rôznych typoch džbánoch a o výpale hliny. Pripravené boli doplnkové aktivity, ako puzzle a priraďovanie
obrázkov k textu. V praktickej časti deti maľovali na keramickú dlaždičku motívy, ktoré sa nachádzali na haličskej
keramike ako nevädze, rozmarín a tulipán. Ešte nás čaká
ďalších šesť stretnutí, kde si deti vyskúšajú modelovanie
z plátov, z valčekov, z voľnej ruky a točenie na hrnčiarskom
kruhu. Výrobky budú vypálené v keramickej peci a následne
V poslednej kategórii mládež získal ocenenie rómsky tanečný naglazované.
súbor Slniečko (Khamoro) z Únie rómskych materských centier
Poltár s choreografiou Na konci dňa pod vedením Bc. Beaty
Berkyovej. Zároveň si odniesol aj Cenu riaditeľky NOS, ktorú
odovzdal moderátor Mgr. art. Roman Malatinec.



Keramický hrnček
Dňa 10. 4. 2018 sa v Novohradskom osvetovom
stredisku (dielňa ľudových remesiel a súčasných techník
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Dňa 10. 4. 2018 sa v Novohradskom
osvetovom stredisku (dielňa ľudových
remesiel a súčasných techník DIELNIČKA) konala tvorivá dielňa pre verejnosť.
Hlina bola základným materiálom k výtvarnému vyjadreniu účastníkov. Téma
znela – hrnček alebo šálka modelovaná
pomocou plátov alebo valčekov. Účastníčky sa zhostili témy veľmi dobre. K dispozícii boli rôzne štruktúry, či už drevené odtlačky, štruktúry na latkách alebo valčekoch. Spojením dňa hrnčeka
a plášťa pohára pomocou šlikra (tzv.
keramické lepidlo) vznikli poháre a šálky
rôznych tvarov. Po vysušení budú hrnčeky vypálené v keramickej peci, následne
naglazované a vypálené druhýkrát. Po
druhom výpale si účastníčky svoje výrobky odnesú domov a svoje hrnčeky
môžu používať na pitie čaju alebo kávy.
Mgr. art. Eva Srníková

V predkresťanskom období patrili Turíce k jedným z najvýznamnejších výročných sviatkov. Staroslovanský názov Turíce je odvodený od zvieracej masky
tura, ktorú nosili účastníci sprievodov. Symbolika a význam pohanských sviatkov sa zachovali v tradícii do začiatku 20. storočia. Konali sa sprievody
masiek, bujaré zábavy so spevom a tancom, hostiny, streľba. Staršie voľby
turíčnych kráľov, ktorých volila mládež a tri dni im patrila svetská moc
v obci, nahradila voľba mládeneckých richtárov. V mestách sa na Turíce konali strelecké preteky na terč v tvare vtáka. Obľúbené boli sprievody dievčat,
výlety do prírody a majálesy.
Duše mŕtvych predkov sa mali cez turíčny týždeň vracať na zem pomáhať
a ochraňovať živých. Ťažisko turíčnych zvykov sa viazalo k vode, zeleni, dobytku
a obiliu. Patrí k nim predovšetkým čistenie studničiek a prameňov v celom chotári,
aby do Turíc boli všetky vyčistené. Chotár, v ktorom to zanedbali, vraj trpel nedostatkom vlahy. Človek, ktorý do Turíc vyčistil aspoň jednu studničku, mal byť zdravý. Zvyk stavanie turíčnych kráľov bol viackrát zakázaný a v Novohrade úplne
zanikol. V niektorých obciach regiónu sa zachoval zvyk stavania májov na Turíce,
ale v časti nášho regiónu sa používal názov Rusádľa, ktorý súvisí pravdepodobne
s názvom mladších antických slávností pascha rosarum.
Július Lomenčík v knihe Z Máľinské túrňi pozerán opísal váľanie mája podľa
spomienok Jána Findru-Košarca: „...chvóje (u nás za mojho dectva takto sa máje
volale) stále od Rusadevné sobote do rusádevného pondelka do večera. Rusádevnú
ňeďeľi ľiďei postávali, a uš pozeraľi, tak starí ako aj mladí, ďe kerá ďéuka má mája
postaveneho. A uš sa hádal, kerót parobok kerei ďéuke postaveu chvóji. Lebo šetke
ňémale, len čó frajeró male, a tei bole pišné na to. Rusádevnei pondelok večer sa
vivaľovale chvóje. A zas pijatika, hosťina bola.“
Po rozšírení kresťanstva cirkev na pôvodné turíčne sviatky terminovala
sviatky svätého Ducha, znázorňovaného plamienkom alebo holubicou. Turíčnu zeleň prijalo kresťanstvo – na ochranu domu, hospodárstva i dobytka sa
používali v kostole posvätené vetvičky.

Foto: Obnovená studnička – Kotmanová

Pripomenutie a dobrá rada!
Vyčistili ste aspoň jednu studničku do Veľkej noci? Lebo kto tak urobil, bude po
celý rok zdravý. A kto nestihol, ešte má ďalšiu šancu do Turíc, vtedy sa „otvárali“
studničky...
Žiaľ, dnes je studničiek pramálo a aj z tých je málo udržiavaných. Zoberieme si nad
nimi patronát, hm, čo poviete?
Zistíme lokality, kde ich máme a možno aj ich názvy ak viete..., napíšte nám.
Na Turíce sa práskalo bičom a pálili sa turíčne vatry. Práskať nemusíme a ohňa sa
bojíme, tak sa prejavuje dnešný bohabojný a ustráchaný človiečik. Pravdou je,
národ sa bojí. Ale také vyčistenie studničky, to vari môže urobiť každý dobrý
človek...
Oživme tradíciu, oživme tento starý, užitočný a dobrý slovanský predkresťanský zvyk. Budúca generácia sa nám poďakuje.
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Biele zlato Slovenska
Doprajte si, lebo bryndza a zvlášť
májová je vraj tá najlepšia. V Novohrade
a Malohonte bolo v minulosti ovčiarstvo
dosť rozšírené, napr. len v takom Málinci sa podľa lexikónu z r. 1786 nachádzalo 10 – 12 salašov. Voľakedy bolo bežné,
že na salašoch dali ochutnať pravú stopercentnú ovčiu bryndzu. Salaše sa vytratili a pizzerie pribudli – u nás je to tak.
Dnes kvalitnú bryndzu podľa starých
receptúr vyrábajú napr. v blízkom Tisovci, alebo vo Zvolenskej Slatine.
A že je nepasterizovaná bryndza zdraviu prospešná, o tom vedeli naši predkovia už dávno aj bez zdĺhavých testov
a kadejakých súhlasov úradov, jednoducho im chutila. Už zakladateľ slovenskej etnografie Ján Čaplovič pokladal
bryndzu za slovenskú špecialitu. Šára
Alexy Buganová (manželka maliara Janka Alexyho) v brožúrke z roku 1939 nabáda, aby sme slovenskú bryndzu propagovali v čo najvyššej miere, lebo je to
pokrm veľmi výdatný, príjemnej chuti
a po stránke zdravotnej je hotovým liekom. Zároveň uvádza základné úpravy
a recepty z Družstva pre predaj bryndze
v Turč. Sv. Martine. Okrem halušiek
a nátierok (šmirkas) boli v našom regióne rozšírené aj polievky, napr. čír alebo
demikát.
Čír
Asi do jedného litra málo slanej vody zavaríme 8 dkg mrveničky. Keď sa cesto
uvarilo, teda asi za 10 minút, pridáme
1/8 kg bryndze, posekanú pažítku alebo
kôpor a ešte trochu povaríme.

Demikát
Asi do jedného litra málo slanej vody
nakrájame veľkú cibuľu, pridáme lyžičku
rasce a trochu sladkej papriky. Všetko
necháme spolu povariť a za ten čas
nakrájame do polievkovej misy starší
chlieb, asi dva tenké krajce, pridáme
dve vrchovaté varešky bryndze, asi 10 –
12 dkg, potom na to precedíme odvar
z cibule, všetko zamiešame, zakryjeme
a necháme chvíľu stáť.

Dňa 6. apríla 2018 v ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci prebehlo slávnostné
vyhodnotenie súťaže Kraslice z Polichna. Túto súťaž zorganizovala ZŠ M. R.
Štefánika spolu so starostom obce Polichno, pánom Pavlom Kyseľom. Veľkonočná kraslica bola kedysi osobným
darčekom dievčiny mládencovi. A práve
z obce Polichno sa podarilo zozbierať
niekoľko vzorov, ktorými sa tieto kraslice zdobili, a ktoré pochádzajú až zo
17. storočia. Detailné dodržanie pôvodného vzoru bolo jedným z kritérií súťaže, ďalším bolo dodržanie technologického postupu pri farbení vyfúknutého
vajíčka v cibuľových šupkách. Porotu
tvorili: Emília Mázorová – etnologička
Novohradského múzea a galérie, Eleonóra Cibuľová, ktorá sa zaoberá výrobou týchto kraslíc, a Radana Tuhárska
– koordinátor regionálnej výchovy v našej škole. Po vzájomnej diskusii vybrali
tie najkrajšie kraslice.

Hlavnú cenu – finančný dar v hodnote 100 € na nákup pomôcok pre školu
získala ZŠ Školská 1, Fiľakovo. Na 1.
mieste sa umiestnila kraslica, ktorú vyrobili žiaci zo ZŠ Školská 1, Fiľakovo, na
2. mieste sa umiestnil Jozef Žigo zo ZŠ
Halič a tiež kraslica od žiakov zo ZŠ
Školská 1, Fiľakovo. Na 3. mieste sa
umiestnila Nela Petrincová zo ZŠ M. R.
Štefánika, Lučenec a kraslica zo ZŠ Školská 1, Fiľakovo. Vybrať tie najkrajšie
kraslice nebolo vôbec ľahké, pretože do
súťaže bolo doručených 76 kraslíc.
Starosta obce Polichno, pán Kyseľ, preto ešte odkúpil za symbolické 1 € za kus
každú kraslicu, ktorá spĺňala aspoň minimálne estetické predpoklady. Takto
získal na propagáciu obce 25 kraslíc.
Dúfam, že sme sa takto spolu nestretli naposledy, a že bude zorganizovaný aj druhý ročník súťaže Kraslice

Dúfam, že sme sa takto spolu nestretli naposledy, a že bude zorganizovaný aj druhý ročník súťaže Kraslice
z Polichna, či už v spolupráci so ZŠ M. R.
Štefánika, alebo so školou, ktorá prevezme štafetu a ponúkne pomocnú ruku. Veď by bolo hriechom nešíriť ďalej
posolstvo našich predkov, nezachovať
to krásne, čo pred mnohými rokmi vytvorili a čo formuje našu nefalšovanú
národnú hrdosť.
Mgr. Radana Tuhárska,
koordinátor Regionálnej výchovy,
ZŠ M. R. Štefánika, Lučenec

2. ročník festivalu
V nedeľu 8. 4. 2018 sa otvorili brány
Divadla B. S. Timravy, aby privítali
účastníkov 2. ročníka festivalu speváckych zborov Lučenecká jarná pieseň.
Organizátorom podujatia bolo mesto
Lučenec, miešaný SZ Ozvena a Dom
Matice slovenskej v Lučenci.
Festivalu sa zúčastnilo 7 zborov:
 vokálne zoskupenie ECHO
– Lučenec
 komorný ženský SZ SERLY
– Lučenec
 ženský SZ JÁZMIN
– Radzovce
 ženský SZ LETOKRUHY
– Poltár
 mužský SZ PRO KULTÚRA
– Fiľakovo
 ženský SZ MELÓDIA
– Fiľakovo
 miešaný SZ OZVENA
– Lučenec.
Festival sa koná hlavne pre šírenie
a propagáciu zborového spevu, ako aj
pre vzájomné stretávanie sa a vymieňanie si skúseností. Každý zo zborov
predviedol niekoľko skladieb zo svojho
repertoáru. Zazneli skladby renesancie,
baroka, staré sakrálne skladby, úpravy
slovenských a maďarských ľudových
piesní, piesne z muzikálov, spirituály
a afro-songy.

Keďže tento rok bol festival venovaný 110. výročiu narodenia Eugena
Suchoňa, nemohla v závere chýbať jeho
najznámejšia skladba Aká si mi krásna
v podaní všetkých účinkujúcich.
Pokračovanie na s. 12

Ďakovné listy, kyticu a drobné dar-čeky
si prevzali všetci dirigenti z rúk
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Evka Srníková (keramika), Viktória Košanová (fotografia),Tomáš Kvak (zlatníctvo) a Andrea Kosecová (umelecké
kováčstvo).
Sprístupnené boli aktuálne výstavy: Miroslav Janšto –
Príbeh reštaurovania a Variácie skla z Novohradu a Podpoľania. Vystavené boli tiež práce žiakov a študentov, ktoré
vznikli v rámci tvorivých dielní organizovaných NMG v mesiacoch január – marec 2018.
Návštevníci mali možnosť priniesť si so sebou jedlo a priesĎakovné listy, kyticu a drobné darčeky si prevzali všetci tory našej záhrady využiť ako ideálne miesto na nedeľný
dirigenti z rúk riaditeľky Domu MS. Na účinkujúcich potom piknik.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa pripojili k podujatiu Svetový
už čakalo občerstvenie, ktoré pripravili členovia SZ Ozvena.
deň umenia v Novohradskom múzeu a galérii. Veľká vďaka
všetkým umelcom, ktorí prišli prezentovať svoju tvorbu, taktiež kaviarni Barista a reštaurácii Avion za skvelé pochúťky a
nápoje. A hlavne by sme radi poďakovali návštevníkom, ktorí
sa rozhodli stráviť svoje nedeľňajšie popoludnie u nás v
múzeu. Dúfame, že o rok sa znova stretneme, a to ešte v hojnejšom počte.
Mgr. Michaela Škodová

Tretí ročník sa bude konať o dva roky a už teraz sa naň
tešíme.
Dagmar Jantošová

v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci
Na základe rozhodnutia International Association of Art
(IAA/AIAP – Guadalajara, Mexiko, apríl 2011), celosvetovej
organizácie výtvarných umelcov spolupracujúcej s UNESCO,
celý svet oficiálne oslavuje 15. apríl, deň narodenia Leonarda
da Vinci, ako Svetový deň umenia. Dátum bol zvolený ako
pocta renesančnému géniovi, ktorého aktuálny odkaz dodnes
inšpiruje maliarov, sochárov, filozofov, spisovateľov, vynálezcov a vôbec všetkých obdivovateľov umenia.
Novohradské múzeum a galéria v Lučenci sa rozhodlo
pripojiť k organizáciám, ktoré si tento dátum pripomínajú
a zorganizovať podujatie, na ktorom sa predstavili súčasní
mladí umelci z Novohradu. Prostredníctvom svojho rozprávania a konkrétnych diel nás zaviedli do zákulisia vzniku
výtvarných diel a rôznych sfér výtvarného umenia, napr. maľba, keramika, fotografia či street art a iné, a to za zvuku
pohodovej hudby.

Dňa 19. 4. 2018 zorganizovalo Ústredie ľudovej umeleckej výroby v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave
seminár Vlnársky aktív. Jeho cieľom bolo zvýšenie záujmu
o domácu vlnu a riešenie praktických problémov spojených
s vlnou ako materiálom – chov oviec, získavanie, spracovanie
a výroba z vlny. V rámci zviditeľňovania vlny ako materiálu
prebehlo v réžii ÚĽUV-u už v roku 2017 viacero podujatí,
ktoré sa venovali tejto téme (výstava Vlnenie, výstava Ľsti
plsti, odborné prednášky a ukážky jednotlivých techník
využívania vlny) a jedným z týchto podujatí bol aj Vlnársky
aktív.

Program seminára bol rozdelený do štyroch častí. V prvej
časti odzneli príspevky zástupcov Ministerstva kultúry SR
Barbory Morongovej a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPaRV SR) Daniela Hrežíka, ako aj koordinátorky pre kreatívny priemysel v ÚĽUV v Banskej Bystrici
Márie Šimončičovej. V príspevkoch sa venovali hlavne legislatíve týkajúcej sa ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva
s dôrazom na spracovanie vlny. Zástupca z MPaRV SR priblížil reálny stav chovu oviec a kôz na Slovensku, jeho pozitíva
i negatíva. Koordinátorka ÚĽUV pre kreatívny priemysel Mária Šimončičová predstavila jeho hlavný zámer a obsahovú
náplň, ponúkla prítomným výrobcom možnosti spolupráce.
Na podujatí Svetový deň umenia v Novohradskom múzeu
V ďalšom bloku odzneli príspevky predsedu Zväzu choa galérii sa predstavili títo mladí a talentovaní umelci: Ladis- vateľov oviec a kôz na Slovensku Slavomíra Reľovského,
lav Kökény (reštaurovanie a konzervovanie historických ktorý nás uviedol do problematiky chovateľov,
omietok a štukovej výzdoby), Kristína Šuhajová (maľba),
Pokračovanie na s. 13
Evka
Srníková
(keramika),
Viktória
Košanová predstavil jednotlivé plemená, ktorým sa v našich
(fotografia),Tomáš Kvak (zlatníctvo) a Andrea Kosecová podmienkach darí a navrhol nadviazanie spolupráce priamo
medzi chovateľmi a výrobcami. Jednu z dvoch posledných
(umelecké kováčstvo).
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predstavil jednotlivé plemená, ktorým sa
v našich podmienkach darí a navrhol
nadviazanie spolupráce priamo medzi
chovateľmi a výrobcami. Jednu z dvoch
posledných fabrík na spracovanie vlny
zastupoval Zoltán Mag z firmy Poľana
– Vlnárske závody z Lučenca (druhá sa
nachádza v Čadci), ktorý zadefinoval
problémy spracovania slovenskej vlny
v továrenskej výrobe.
V treťom bloku predstavili svoj zámer oživiť vlnu súčasné chovateľky
a zároveň spracovateľky ovčej vlny Ľubica Noemi Kováčiková, Marcela Nemcová a Jana Rozniaková, ktoré ju spracúvajú ručne, od strihania po finálne výrobky z vlny.
V poslednom bloku svoju výrobu
predstavil Ján Fotta, posledný gubár
z Klenovca. Vlnu ako materiál pre dizajn prezentovala Katarína Podlucká
a Zuzana Golierová.
Počas trvania Vlnárskeho aktívu
predvádzala svoje majstrovstvo pri
spracovaní ovčej vlny Silvia Geringová,
Po každom bloku odznela veľmi
podnetná diskusia zo strany výrobcov,
ako aj zástupcov rôznych inštitúcií, ktoré sa nejakým spôsobom stretávajú s ovčou vlnou na rôznej úrovni. Všetci sa
jednotne zhodli na tom, že slovenská vlna sa predáva pod cenu, nie je dostatok
kvalifikovaných pracovníkov na strihanie oviec, ako aj na jej továrenské spracovanie, čo je zapríčinené rušením odborných škôl. Na Slovensku neexistuje
podnikateľ alebo firma, ktorá by postavila práčovňu na pranie surovej vlny,
keďže počiatočná investícia je vysoká
a jej návratnosť je minimálne 10 rokov.
Množstvo podnikateľov tiež odrádza
zložitá legislatíva okolo zriadenia a prevádzky práčovne.
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Je názov najnovšej knihy spisovateľky Hany Koškovej. Vyšla v apríli
vo Vydavateľstve Matice slovenskej
s prekrásnymi ilustráciami Miroslava
Regitku. Viac ako tridsať príbehov na
96 stranách.
11. 5. workshop s umeleckou tkáčkou
Ľubomírou Žilkovou pod názvom Ako si
krtko ušil nohavičky. Miesto konania:
oddelenie literatúry pre deti, Novohradská knižnica.

18. 5. v priestoroch ZUŠ (YMCA) sa koná
divadelné predstavenie Poďme sa všetci zahrať na rozprávku s R. Sorgerom,
O tajomnom pomocníkovi z potoč- OZ Haliganda, ktorý predstaví deťom
ného mlyna či o tajomstve mlyna pri z MŠ a I. stupňa ZŠ príbehy z rozprávkobzovíckom kláštore, ale mnoho ďal- vého automatu.

ších zaujímavosti sa dozviete, ak si
túto knihu prečítate. Je vhodná nielen pre deti či mládež, ale aj pre
dospelých. Už je v predaji a kúpiť si
ju môžete aj v Lučenci.

2. – 31. 5. výstava Vlk a jeho potomkovia v Novohradskej knižnici na oddelení náučnej literatúry
Do 31. 5. trvá výstava Medvede a my,
ktorá zábavnou i poučnou formou predstavuje neznáme fakty o živote týchto
zvierat. Výstava je inštalovaná na galérii
oddelenia náučnej literatúry.

Bohatá účasť na seminári svedčí
o tom, že záujem o výrobu z vlny neklesá, naopak, má stúpajúcu tendenciu,
avšak je potrebné zadefinovať si konkrétne problémy, ako aj možnosti ich
riešenia tak, aby boli spokojní nielen výrobcovia, ale aj chovatelia.
Mgr. Michaela Škodová

10. 5. Les ukrytý v knihe v parku. Podujatie je súčasťou celoslovenského projektu Les ukrytý v knihe. Na návštevníkov čakajú sokoliari z Mojína, lesní
pedagógovia, ochrancovia prírody z
CHKOCV, študenti z Pedagogickej a sociálnej akadémie Lučenec a pracovníci
Novohradskej knižnice s pestrým programom. Miesto konania: mestský park,
organizátor: Novohradská knižnica.
11. 5. workshop s umeleckou tkáčkou
Ľubomírou Žilkovou pod názvom Ako

31. 5. beseda so spisovateľom Petrom
Glockom v rámci cyklu Brána príbehov
dokorán na tému: Rozprávky P. E. Dobšinského. Miesto konania: Novohradská
knižnica, oddelenie náučnej literatúry.
Denisa Šebová, Novohradská knižnica

REKUS

strana 14

V roku 100. výročia vzniku prvej Česko-slovenskej republiky
uverejňujeme sériu článkov o knihe V. Polívku: LUČENEC
A KRAJ NOVOHRADSKÝ, prvá vyšla v roku 1928 pri 10. výročí.
Druhé vydanie bolo predstavené na Stretnutí priateľov
regionálnej histórie v Hradišti dňa 25. novembra 2017.
V poslednom čísle Rekusu sme sa v rámci putovania po
Novohrade s Vladimírom Polívkom rozlúčili v Ľuboreči. Kým
budeme pokračovať, dovolím si pripomenúť, že Vladimír
Polívka nám svoj veľmi vzácny opis Novohradu zanechal
v knihe Lučenec a kraj novohradský z roku 1928, ktorej druhé vydanie doplnené 300 dobovými fotografiami vyšlo v minulom roku.
Pokračujme z Ľuboriečky ďalej na severozápad do Chrtian:
„Osada známa domácim košikárskym priemyslom a výrobou
slamienok, ktoré predávajú na trhoch v Lučenci, Haliči, Modrom Kameni aj Dolnej Strehovej.“
Na okolí Polívka predstavil ďalšie obce len niekoľkými
lakonickými poznámkami: Pravica („kraj kopcovitý s peknými
horami“), Príboj a Závada („obidve obce sú slovenské evanjelické, ako celý tento kraj, ničím zvláštnym nevynikajú“), ale
tiež Malú Viesku, Kľačany, Senné či Suché Brezovo.

V Turom Poli pôsobil veľmi nadšený národovec Natan Petian,
ktorý je tam tiež pochovaný. Tento evanjelický farár z chudobných prostriedkov venoval v roku 1859 značnú sumu 8 000
zlatých na základinu Matice slovenskej. Vzácny príklad.“

Horný Tisovník

Dolný Tisovník

Škoda, že sa takto podrobne nevenoval i Hornému a Dolnému
Tisovníku, ktoré by si to rozhodne zaslúžili. Ďalej sa pristavuje
v Pôtri: „Z Dolnej Strehovej dobrou, ale po starom vedenou
cestou, priamo cez doliny aj stráne, prídeme za dobrú hodinu
do Svätého Petra (Pôtor alebo Peter) s kostolom z 15. storočia.
Pôvodná stavba sa po požiari v roku 1693 zrútila a bola obnovená v 18. storočí. Oltárny obraz je starý. V blízkosti je dobrý
prameň železito-uhličitej kyselky.“
Podrobnejšie sa venuje aj Horným Strhárom a ich domácemu
priemyslu: „Severozápadným smerom za Dolnými Strhármi sú
Horné Strháre, 567 obyvateľov, tiež slovenská obec zväčša
evanjelická s evanjelickým kostolom. Strháre sa vraj pôvodne
menovali Struháre od toho, že pri založení osady boli obyvatelia nútení vystrúhať alebo vyrúbať hory. Staršie pramene
uvádzajú meno Struháre. Prvé správy pochádzajú z 13. Storočia. Kostol v Dolných Strhároch je veľmi starý, podobne aj oltárny obraz. Horné Strháre majú významný domáci priemysel:
košikárstvo, ktoré v okolných dedinkách neznajú. Preto je pri
potoku mnoho vŕb, ktoré sú akýmsi ‚národným‘ stromom Strhárčanov, bez neho by zanikol ich priemysel. Výrobky predávajú na trhoch (jarmokoch) v Lučenci, Modrom Kameni, Dolnej
Strehovej, ba až v Krupine. Je to ich legitimácia, lebo len v Strhároch robia košikárske veci.
Pokračovanie na s. 15

Pristavil sa až v dnes už neexistujúcom Turom Poli, kde zaznamenal ústnou tradíciou zachovávaný príbeh („Prestavba
kostola je doložená zachovaným vylíčenímŇvtedajšieho správania sa vrchnosti voči ľudu. Cirkevníkom bolo dovolené
postaviť kostol, ale museli sľúbiť, že použijú aj materiál zo
starej zničenej stavby. Čo tým vrchnosť chcela, ťažko vyznať.
Snáď, aby rozsušený a zvetraný materiál spôsobil neskôr v
stavbe dajakú škodu. Občania však v noci tajne privážali nový stavebný materiál. Vrchnosť sa však postarala o vojenský
dozor, aby ju občania nemohli ďalej klamať. A predsa mal
fígeľ občanov úspech: vybudovali si väčšiu vežu ako bolo pôvodne určené.“) i ďalšie zaujímavosti: „Na Bralu a Vysokej sa
našli početné vykopávky. Vo Vysokej je jaskyňa, v ktorej si
vraj ukrýval poklady lúpežný rytier ‚Flaška‘. Ľud si o jaskyniach tiež rozpráva, že vraj v nich mávali úkryt husiti a tam
odbývali svoje bohoslužby. Pravdepodobne nejde o husitov,
ale o ohlas protireformačného prenasledovania, najmä koncom 17. storočia, ktoré bolo v našom kraji veľmi kruté a nablahé. V obecnom majetku je uschovaný starobylý prápor
(zástava), vraj tatársky, ale asi bezpečnejšie turecký a ďalej
bubon z kuruckých vojen.
V Turom Poli pôsobil veľmi nadšený národovec Natan Petian,
Nebolo by snáď možné vhodne a účelne umožniť náležité
ktorý je tam tiež pochovaný. Tento evanjelický farár
rozvinutie tohto svojrázneho priemyslu? Treba upozorniť na
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Dolné Strháre

Nebolo by snáď možné vhodne a účelne umožniť náležité
rozvinutie tohto svojrázneho priemyslu? Treba upozorniť na
patričných miestach a zaujať sa ľudu! Veď pôda je tu dosť
neúrodná, a zjavný je nedostatok; značná časť občanov sú
‚želiari‘, ktorí odchádzajú v lete do úrodnejších krajov ‚na
žatvu‘. Silná tradícia bola vyvinutá každoročnou výpravou
v lete na bohatú uhorskú pustu. Dnes sa veci zmenili, preto by
bolo veľmi dôležitým pre celý kraj starostlivo nahradiť ľudu
stratu vhodného zárobku a bieleho chleba, po ktorom túži.
K domácemu priemyslu treba tiež pripomenúť výrobu domáceho súkna a pokrovcov z handár v Dolných Strhároch. Včelári
robia slamené úle. V okolí sú ihličnaté lesy na strane severnej,
juhozápadne už postupujú hory listnaté.“

Modrý Kameň

Zo Strhár pokračuje do Modrého Kameňa, v tom čase okresného mestečka („rozložené čiastočne v hlbokom úvale
ovenčenom na západe mohutným horským chrbátom a na
severe zalesnenými pahorkami“). Logicky teda aj jemu poskytol viac priestoru: „Nad mestečkom na skalnom ostrohu
dvíha sa zrúcanina bývalého hradu. História nám pôvodne
rozpráva len o Hrade, ktorý Maďari neskoršie označili menom
Modrý, ale po maďarsky; dnešné označenie je len doslovným
prekladom bývalého maďarského úradného označenia. Starí
ľudia z okolia aj v mestečku používajú stále tradičné označenie
Hrad. ... Počas celého stredoveku bol majetkom rodiny Balaššov (Balassy Ďarmoti). V čase tureckých bojov v 16. storočí
posádka hradu veľmi dlho vzdorovala, bola dobre vybavená.
Poddaný ľud poutekal vtedy k záchrane do vzdialeného Divína.
Až sa hrad konečne vzdal. V tureckých rukách zostal len niekoľko rokov, bol späť dobytý Pálfym a Tiefenbachom a dôkladne opravený. V polovici 18. storočia bol v nových bojoch úplne
zničený, len malá časť bola neskôr upravená k obývaniu ako
kaštieľ s bohatými zbierkami. Na strmých horských svahoch je
vhodne upravený rozsiahly park, kde rastie mnoho jedlých
gaštanov a vlašských orechov. Z bývalého opevnenia sú dosiaľ
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kaštieľ s bohatými zbierkami. Na strmých horských svahoch je
vhodne upravený rozsiahly park, kde rastie mnoho jedlých
gaštanov a vlašských orechov. Z bývalého opevnenia sú dosiaľ
zachované niektoré časti, iné boli opravené, prípadne odstránené. Posledná držiteľka hradu bola grófka Almássy, ktorá ho
po prevrate odpredala. Utešený je výhľad z najvyšších miest
hradných priestorov do hlbokého údolia potoku južným smerom a na samotné mestečko. V hradných miestnostiach sú
teraz umiestnené úrady: okresný úrad, okresný súd, školský
inšpektorát, bývalo tam tiež vojsko, ktoré však pred krátkym
časom bolo preložené. Mestečko nevyniká dajakým zvláštnym
rázom, robí dojem väčšej, úpravnejšej dediny, s niekoľkými
pek-nými domčekmi. V mestečku je len ľudová katolícka škola,
v prostučkom, chudobnom domčeku pri kostole. Kostol pochádza z roku 1879, v najnovšej dobe opravený.“
O mesiac navštívime s Vladimírom Polívkom ďalšie zaujímavé
a rázovité obce Novohradu. Ak sa vám čakať nechce, druhé
vydanie knihy doplnené tristo dobovými fotografiami, skúste
napríklad tu: https://www.martinus.sk/?uItem=296203
Mišo Šesták
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BBSK – Novohradské osvetové
stredisko Lučenec
5. 5. HELIGÓNKY NA BUDINEJ
– prehliadka heligónkarov organizovaná
v spolupráci s Obcou Budiná,
KD Budiná o 14.30 hod.

BBSK – Novohradské múzeum
a galéria Lučenec
14. 5. Vedecká hračka – Špirála,
interaktívna výstava, potrvá do 10. júna
19. 5. Noc múzeí a galérií 2018
od 16.00 do 22.00 hod.

19. 5. Školenie moderátorov,
NOS Lučenec.

Do 27. 5. Variácie skla Novohradu
a Podpoľania – putovná výstava
unikátnych sklárskych výrobkov.

21. 5. Literárny klub V.L.A.S. – stretnutie
členov, prezentácia a rozbor tvorby,
NOS Lučenec o 15.30 hod.

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

22. 5. Regionálna prehliadka detských
speváckych zborov,
ZUŠ Poltár.
24. 5. Komorný koncert Ensemble
Ricercata Intermezzo – piesňová tvorba
Felixa Mendelsohna-Bartholdyho,
Johannesa Brahmsa, Francza Schuberta,
Lučenec.
25. 5. DNI HRNČIARSTVA
– výpal keramických výrobkov v peci
– dvor NOS.
29. – 31. 5. DNI HRNČIARSTVA
– tvorivé dielne, ZŠ Halič (29. 5.), ZŠ H. Ves
a ZŠ H. Zalužany (30. 5.), Poltár (31. 5.),
odborný seminár, hrnčiarsky trh.
História Novohradu
– výstava OZ Priatelia histórie Novohradu
a Vydavateľstva Miloša Hrica,
vestibul NOS Lučenec
od 8.00 do 15.00 hod.
Dielňa ľudových remesiel DIELNIČKA

Ponuka pre základné a materské školy:
Plstenie, mydlá, brošne,
termíny po tel. dohode na 0907 503 478
alebo na vytvarnedielnicky@gmail.com,
poplatok 3,- € alebo kultúrny poukaz.
Ponuka pre verejnosť:
hlinená miska z voľnej ruky,
paličkovanie pre pokročilých.
2. 5. a 9. 5. Paličkovanie 2.
Do 21. 5. Mladý keramikár
– 1. ročník keramických kurzov pre ZŠ,
každý pondelok od 14.00 hod.

9. 5. Oslavy 73. výročia ukončenia druhej
II. svetovej vojny – položenie vencov k
pamätníku na Ul. J. Kármána, pomník
rumunských vojakov a pomník padlých
vojakov sovietskej armády v lučeneckom
mestskom parku o 13.00 hod.
12. 5. Míľa pre mamu – podujatie konané
pri príležitosti Dňa matiek.
Hosť: Peter Cmorík Band!
Námestie republiky o 14.00 hod.
13. 5. Srdce na dlani – program venovaný
Dňu matiek,
Synagóga o 15.00 hod.
17. 5. Smejko a Tanculienka
– Kuk, ani muk!
Úplne nové predstavenie
s najobľúbenejšími chrobáčikmi
Smejkom a Tancuienkou!
Divadlo B. S. Timravy o 17.00 hod.
28. 5. Peter Breiner: klavírny sólo koncert
– koncert známeho slovenského
skladateľa, klaviristu, dirigenta a aranžéra
Petra Breinera, v rámci projektu
Peter Breiner: sólo koncert.
Synagóga o 18.00 hod.

Fiľakovo
Do 11. 5. Autorská výstava Jozefa
Jacsmenyíka „Potulky so štetcom“.
Mestské vlastivedné múzeum – galéria,
organizátor: Hradné múzeum.
Do 11. 5. Výstava
Spomienka muránskej kameniny.
Fiľakovský hrad – Bebekova veža,
organizátor: Hradné múzeum,
spoluorganizátor: Banícke múzeum
v Rožňave.

11. 5. Čitateľská beseda
so spisovateľkou Katarina Durica.
Mestská knižnica o 17.00 hod.,
organizátor: Hradné múzeum.
19. 5. Noc múzeí a galérií
Bohatý kultúrny program nájdete na
www.hradfilakovo.sk
25. 5. – 10. 6.
Týždeň európskych geoparkov
v Novohrad-Nógrád Geoparku.
Územie Novohrad-Nógrád Geoparku,
organizátor:
Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád.
26. 5. Vedená pešia túra o 8.30 hod.
– trasa: Fiľakovo – Konrádovce – Blhovce
– Hodejov – Fiľakovo,
spoluorganizátor: Novohradské
turisticko-informačné centrum.

Poltár
9. 5. Krajská prehliadka speváckych
skupín seniorov, organizátor OO JDS
a Mesto Poltár pod záštitou primátora
Pavla Gavalca, kultúrny dom o 10.00 hod.
19. 5. Majstrovstvá Novohradu vo varení
a jedení bryndzových halušiek pred KD.
31. 5. Dni hrnčiarstva – tvorivé dielne,
odborný seminár, hrnčiarsky trh.
Buzitka
26. 5. Prezentácia CD
Ďeďinské pesňičky Novohradu,
organizátor: FaDS Dubkáčik, KD.
Hrnčiarska Ves
12.5. Hrnčiarska kapusta – 7. ročník vo
varení kapusty,
areál ZŠ na Hrádku o 13.00 hod.
Cinobaňa
12. 5. Stretnutie heligónkarov v Cinobani
– 10. ročník, KD o 17.00 hod.
Utekáč
26. – 27. 5. Dni obce Utekáč
– ocenenie osobností, prezentácia knihy,
výstava, ulička remesiel, atrakcie pre deti,
kultúrny program.
Klenovec
12. 5. Jánošík na Vepri.
Hrnčiarske Zalužany
11. 5. Vatra oslobodenia – FS Hrnčiarka,
majálesová diskotéka, Rakatník o 20.30
19. 5. Medzinárodný šachový open
turnaj, sála obecného úradu o 9.00

11. 5. Čitateľská beseda so spisovateľkou
Katarina Durica. Mestská knižnica

o 17.00 hod., organizátor: Hradné
múzeum.
19.
5.
Noc
múzeí
a galérií
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