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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.
.

Pod názvom Maďarský spevokol vznikli roku 1920 pri fiľakovskej továrni na
výrobu smaltového riadu. Smaltovňa
počas svojej histórie menila viackrát
názov, najznámejší bol Sfinx a neskôr
Kovosmalt. Pri založení spevokol tvorilo
50 – 60 členov, prevažne robotníkov
fiľakovskej smaltovne, ale aj roľníci
a inteligencia. Po vzniku Csemadoku,
kultúrnej organizácie Maďarov žijúcich
v Československu (2. 5. 1949), sa spevokol premenoval na Robotnícky zbor.
V roku 1979 začal pracovať pri závodnom klube Kovosmaltu a v tomto roku
získal najvyššie ocenenie udeľované
ONV v Lučenci − „Plaketu Timravy“.
V roku 2001 sa spevácky zbor osamostatnil a jeho členovia založili občianske
združenie pod názvom PRO KULTÚRA −
mužský spevácky zbor Fiľakovo a pod

týmto názvom pôsobia dodnes. V súčasnosti je vedúcim Ing. Attila Mag

(funkciu zastáva od r. 2010) a zároveň

týmto názvom pôsobia dodnes.
je aj štatutárom OZ. Od založenia
V súčasnosti je vedúcim Ing. spevokolu vo funkcii vedúceho
pôsobili: Pavol Mocsáry, Michal Zupkó,
Attila Mag (funkciu zastáva od r.

je aj štatutárom OZ. Od založenia spevokolu vo funkcii vedúceho pôsobili: Pavol
Mocsáry, Michal Zupkó, Ladislav Zupkó,
Zoltán Fehér (zvolený v r. 1978), Štefan
Reszutyík, Jozef Jakab, Alexander Tódor.
Na pozícii dirigentov sa vystriedali: Ján
Benko, Július Kalmár, Pavel Kudlák, Ľudovít Kuloványi, Zuzana Vassányiová
Sörös, Mikuláš Csaba (od r. 1962), Attila
Varga a od r. 1992 je dirigentom Mikuláš Fehér. Členská základňa od založenia
klesla iba o polovicu, pričom v súčasnosti sú evidovaní 24 členovia, väčšinou
podnikatelia, technickí pracovníci, robotníci a pedagógovia. Zoznam členov k
25. 2. 2017: Agócs Sándor, Básti Ernő,
Bódi István, Bozó István, Eibner Róbert,
Farkas Alfréd, Farkas Róbert, Fehér Miklós, Gulyás Imre, Jakab József, Kecskés
Károly,
Pokračovanie na s.2
Kovács Ferenc, Koronczi Béla, Kuzma

Károly, Mag Attila, Molnár Ferenc,
Nagy Vencel László, Pál Tamás,
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Kovács Ferenc, Koronczi Béla, Kuzma Károly, Mag Attila,
Molnár Ferenc, Nagy Vencel László, Pál Tamás, Simon János,
Simon Miklós, Sinka Dezső, Soós István, Szvorák István a Vass
Miklós.

V začiatkoch mal spevácky zbor v repertoári hlavne robotnícke a ľudové pesničky, postupne sa však repertoár rozširoval. Dnes ho tvoria ľudové a prepracované ľudové piesne,
sakrálne (cirkevné), vojenské, žánrové piesne a piesne o víne,
diela Bartóka, Kodálya, Karaiho, Bárdoša i súčasných skladateľov. Systematickejšia činnosť začala pri Csemadoku od roku
1970, kedy sa členovia začali pravidelne stretávať a nácviky
mávali každý týždeň.

REKUS
v Maďarsku. Ocenenie „Za rozvoj kultúry v Novohrade“ im
udelil Csemadok v roku 2005 pri 85. výročí založenia. V roku
2010 získali „Cenu mesta Fiľakovo“ a zároveň aj ocenenie
„Pocta generálneho riaditeľa Národného osvetového centra“.
Dirigent zboru Mikuláš Fehér získal „Cenu mesta Fiľakovo“
v roku 2015.

Zbor sa zúčastnil viacerých významných podujatí. Okrem už
spomínaného festivalu Kodályove dni sa každoročne stretávajú so speváckymi zbormi z maďarských miest Ózd, Budafok
a Tiszaföldvár. Prezentovali sa v Budapešti, Šalgótarjáne, Debrecíne, Egri, Šiófoku, ale nechýbali ani na Európskom festivale
vína v maďarskom meste Pécs. Niekoľkokrát vystupovali vo
fínskom meste Lieksa a raz v rumunskom meste Gyergyószentmiklós (2010) a zároveň privítali tamojšie mužské
spevácke zbory vo Fiľakove.

Úspechov a ocenení získali mnoho, ale spomenúť je potrebné
aspoň niektoré. Už v roku 1975 získali „Strieborný veniec“ na
III. Kodályových dňoch v Galante. Tento celoštátny festival
maďarských dospelých speváckych zborov na Slovensku od
roku 1969 organizujú v Galante každé tri roky na pamiatku
skladateľa Zoltána Kodálya. V tomto roku je to už 17. ročník
a PRO KULTÚRA získala osemkrát za sebou „Zlaté pásmo“.

Písalo sa o nich v tlači (Fiľakovské zvesti, Szabad Újság, Vasárnap, Gemerské zvesti), na internete (felvidék.ma, hírek.sk,
YOUTUBE). Účinkovali v televíznom vysielaní (vysielanie
Slovenskej televízie v maďarskej reči, Locall TV) a počuť sme
ich mohli v rádiách (Rádio Patria, maďarské rádio Kossuth).
Predstavili sa tiež v dokumentárnom filme „Chlieb aj hry“
(2014) zameranom na aktivity folkloristov maďarskej národnosti. Naposledy vydali dva propagačné bulletiny:
prvý v roku 2010 pri
90. výročí založenia a
druhý pri oslave 95.
výročia (2015). Ako
autor sa na nich podieľal najmä Jozef JaSpolu s týmto ocenením bola zboru dvakrát udelená aj „Cena
kab. Kroniku zboru
poroty“. Na stretnutí mužských speváckych zborov v maďarmajú založenú.
skom meste Szerencs (2013) získali zlatý diplom KÓTA, čo je
Pokračovanie na s.3
celoštátne združenie speváckych zborov a folklórnych súborov
Na výročnej členskej
v Maďarsku. Ocenenie „Za rozvoj kultúry v Novohrade“ im
schôdzi si každoročne
udelil Csemadok v roku 2005 pri 85. výročí založenia. V roku
zaznamenávajú
2010 získali „Cenu mesta Fiľakovo“ a zároveň aj ocenenie
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Na výročnej členskej schôdzi si každoročne zaznamenávajú
udalosti predchádzajúceho roka, avšak kronika toho času nie
je vedená. Možno aj týmto príspevkom niekoho oslovíme
a ozve sa vedúcemu zboru, ktorý by rád privítal schopného
nadšenca na vytvorenie aj vlastnej webovej stránky zboru. Je
to rozhodne na zamyslenie, pretože o necelé tri roky Pro
kultúra bude mať 100 rokov, a to si zaslúži pozornosť, napríklad okrem iného aj vydaním knihy.

Na nácvik a organizovanie
podujatí využívajú priestory
Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove, ale aj Maďarský dom pri ZO CSEMADOK, kláštor a rímskokatolícky kostol. Podľa slov vedúceho úspechom je získanie malej miestnosti v MsKS,
ktorú využijú aspoň na uloženie vecí, ale aj na vystavenie diplomov a ocenení,
keď si zaobstarajú vitríny.

Prostriedky na činnosť predstavujú najmä finančné dotácie od Na záver pár zaujímavostí:
Mesta Fiľakovo, Banskobystrického samosprávneho kraja,  Pro kultúra je jediný maďarský mužský spevácky zbor na
Fondu Gábora Bethlena, Úradu vlády Slovenskej republiky.
Slovensku.
Podporujú ich tiež regionálne firmy, podnikatelia a obecné  Pro kultúra má viac rokov skvelého dirigenta z Budapešti.
úrady a pochopiteľne sú to členské príspevky a dotácie či dary  Pro kultúra v roku 1975 začala vo Fiľakove organizovať
súkromných osôb. Vo Fiľakove vystupujú na viacerých kulceloslovenský festival mužských speváckych zborov;
túrnych podujatiach, adventných koncertoch a stretnutiach
uskutočnilo sa niekoľko ročníkov, neskôr festival zanikol.
speváckych zborov − 24. októbra 2015 pripravili slávnostný
KONTAKT:
jubilejný koncert pri príležitosti 95. výročia založenia v rímIng. Mag Attila, tel.: 0905 248 804,
skokatolíckom kostole vo Fiľakove a vydali pekné pamätné
email: mag.attila2@gmail.com
plakety.

Eva Drahovská: „Boh so mnou, kto je proti mne?“
Učiteľka materskej školy, trénerka atletiky, podnikateľka Eva Drahovská,
rod. Šuleková, sa narodila 1. 6. 1962 v Lučenci. Základné vzdelanie získala v r. 1969 −
74 na ZŠ v Mučíne a v r. 1974 − 77 na IV. ZDŠ v Lučenci. V r. 1978 − 81 študovala na
Strednej pedagogickej škole v Lučenci. V r. 1988 − 90 absolvovala trénerskú školu na
Fakulte telesnej výchovy a športu (FTVŠ) UK v Bratislave. V r. 1982 − 83 pôsobila
ako učiteľka na materskej škole v Banskej Bystrici. V r. 1985 − 92 pracovala ako
inštruktorka športu na SVŠT v Bratislave. V r. 1992 − 93 vyučovala telesnú výchovu
na gymnáziu vo Fiľakove. V r. 1998 −2006 súkromne podnikala a opatrovala rodinného príslušníka. V r. 2006 − 10 pôsobila ako učiteľka i vychovávateľka v školskej
družine na ZŠ v Rapovciach. Od r. 2010 je až doteraz učiteľkou MŠ v obci Rapovce,
kde i žije so svojou rodinou.
Pani Drahovská, pristavme sa úvodom nášho rozhovoru v obci Mučín –
Telka, kde ste vyrastali ...
Vyrastala som v robotníckej rodine; otec Jozef už zomrel, mama Elena ešte
žije. Mám dve mladšie sestry – Vlastu, ktorá žije v Starej Haliči, a Jozefínu, žije
v Panických Dravciach. Z dnešného pohľadu sme žili „ako v rozprávke“, pásla som
kravy, ovce a tam som získavala blízky vzťah k prírode a pohybu. Rodičia nás zaúčali
do všetkých pracovných činností okolo do
domácnosti
chovu hospodárskych
zvierat.
Vždy som
bola mimoriadne
ohybná,
už
všetkých apracovných
činností okolo
domácnosti
a chovu
hospodárskych
zvierat.
ako 5 − 6-ročná som vedela urobiť šnúru,
premety,
mlynskéohybná,
kolo, kotúľ
vpred
vzad a veľmi
rada som
liezla
po
Vždy rôzne
som bola
mimoriadne
už ako
5 − i6-ročná
som vedela
urobiť
šnúru,
stromoch. Prvý stupeň ZDŠ som absolvovala
v Mučíne
a prvým
ktorý
naučilrada
súťažiť
v športe,
bol Ivan
rôzne premety,
mlynské
kolo, učiteľom,
kotúľ vpred
i vzadma
a veľmi
som liezla
po stromoch.
Kovačovič. Zorganizoval súťaž v skokuPrvý
do výšky
a
takto
vlastne
prebudil
u
mňa
záujem
o
šport.
Žiaľ,
po
r.
1968
musel
zo
stupeň ZDŠ som absolvovala v Mučíne a prvým učiteľom, ktorý ma naučil súťažiť
školstva odísť. 6. − 9. ročník som absolvovala
na
IV.
ZDŠ
v
Lučenci,
kde
som
spoznala
dvoch
výborných
telocvikárov
–
Jána
v športe, bol Ivan Kovačovič. Zorganizoval súťaž v skoku do výšky a takto vlastne
Grendela a Ladislava Gajdoša. Títo pedagógovia
mnezáujem
rozvíjalio športovú
všestrannosť
zdatnosť.
Mojou odísť.
kamarátkou
tohto
prebudil vo
u mňa
šport. Žiaľ,
po r. 1968 amusel
zo školstva
6. − 9.zročník
obdobia bola Ivica Eliášová Ferancová, tiež
nadaná
športovkyňa.
Na
základnej
škole
som
sa
dostala
na
súťaž
Novohradské
hry,
som absolvovala na IV. ZDŠ v Lučenci, kde som spoznala dvoch výborných telocvikárov
kde si ma všimol tréner Ivan Eibner, ktorý nás potom začal trénovať v pedagogickej záhrade.
– Jána Grendela a Ladislava Gajdoša. Títo pedagógovia vo mne rozvíjali športovú
Kedy ste začínali s aktívnym športom?
všestrannosť a zdatnosť. Mojou kamarátkou z tohto obdobia bola Ivica Eliášová
S aktívnym športom som začínala vo svojich jedenástich rokoch v už spomínanej pedagogickej záhrade. V rámci
Ferancová,
tiež nadaná
športovkyňa.
základnej veľmi
škole dobré
som sa
dostala na súťaž
môjho štúdia na SPgŠ som v atletike intenzívne
pokračovala,
pretože
tu boli pre Na
ňu vytvorené
podmienky.
Novohradské hry, kde si ma všimol tréner Ivan Eibner, ktorý nás
Pokračovanie na s. 4
Mojím hlavným trénerom bol Ivan Eibner. Dosahovala som rôzne úspechy – tituly majsterky Slovenska

v päťbojoch,
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Mojím hlavným trénerom bol Ivan
Eibner. Dosahovala som rôzne úspechy
– tituly majsterky Slovenska v päťbojoch, v skokoch do výšky. Ako osemnásťročnáročná som sa stala majsterkou
ČSSR v juniorskej kategórii – beh na
400 m cez prekážky. Pri tejto disciplíne
som potom zostala aj vo svojej ďalšej
kariére.
Vaša vrcholová kariéra?
Už počas štúdia na SPgŠ som sa
v r. 1981 vydala za svojho trénera Ivana
Eibnera, ktorý pôsobil na Športovom
gymnáziu v Banskej Bystrici. V Banskej
Bystrici som pokračovala v športovej
činnosti a tam sa mi narodili dve deti –
Ivanka a Patrik. Tu sa rozbehla moja vrcholová kariéra – behávala som 1. atletickú ligu za PdF Banská Bystrica, hlavne 400 m prekážok, ako aj štafety. Reprezentovala som ČSSR na rôznych medzinárodných podujatiach – v Anglicku,
Taliansku, ZSSR, Poľsku, Maďarsku a i.
Dvakrát som získala československý pohár v disciplíne 400 m prekážok. Splnila
som limit na Olympijské hry v Los Angeles v roku 1984, no kvôli bojkotu
týchto hier som šla len na preteky Družba v Prahe (náhrada za OH), kde som sa
umiestnila na 8. mieste. Niekoľkokrát
som získala titul majsterky ČSSR.
V reprezentácii som behávala s výbornými bežkyňami – Táňa Kocembová, Jarmila Kratochvílová a i. Naše tréningy
boli vždy veľmi náročné. Bola som členkou Strediska vrcholového športu v Bratislave až do r. 1989, kedy som ukončila
svoju reprezentačnú kariéru. Československý atletický zväz v Prahe nás za
odmenu poslal na týždenný pobyt na
Kubu, kde som vycestovala spolu s ďalšími tromi českými športovcami. Potom
sme sa s Ivanom Eibnerom vrátili do Lučenca. Urobila som si trénerskú školu na
FTVŠ UK v Bratislave.
Ako sa vyvíjal váš život po
ukončení športovej činnosti?
V Lučenci som pôsobila ako
trénerka žiactva pri TJ Lučenec, neskôr
ako vedúca trénerka v športových triedach pri ZŠ Laca Novomeského. Jeden
školský rok som učila telocvik na gymnáziu vo Fiľakove. V r. 1992 som sa rozviedla. Následne som sa znovu vydala
a s terajším manželom Attilom máme tri
deti – Dominiku, Dávida a Samuela Filipa. Nadväzne som začala podnikať.
K športu som sa opäť dostala v r. 2006
na ZŠ v Rapovciach, kde som pôsobila
ako vychovávateľka v školskej družine
a učiteľka telocviku. Zároveň v tomto
roku sme na škole založili „Hry Poiplia
základných škôl“, v rámci ktorých sa
v rôznych atletických disciplínach

v rôznych atletických disciplínach stretávajú deti zo ZŠ Rapovce, Mučín, Trebeľovce a Veľká nad Ipľom. V r. 2010
som prešla učiť na MŠ Rapovce s tým,
že som naďalej učila telocvik aj na ZŠ.
Aj na MŠ sme zaviedli Hry Poiplia
v detských kategóriách. Mám z toho
veľkú radosť, keď vidím, ako sa našim
deťom darí.
Prezradíte nám svoje plány do
budúcnosti?
Teším sa zo svojich štyroch
vnúčat – dvoch chlapcov a dvoch
dievčat a celej svojej rozvetvenej rodiny.
Chcela by som sa v zdraví dožiť dôchodku a užiť si ho. Keď niekde vidím
nejakú veteraniádu, akosi prirodzene
túžim po tom, že by som sa do nej zapojila. Stále mám v sebe tzv. adrenalínové
pred štartové stavy pri pohľade na rôzne
atletické súťaže. Mojím životným krédom naďalej zostáva: „Boh so mnou, kto
je proti mne?“

Po maturite nastúpil na základnú vojenskú službu do maďarskej armády a v r. 1944 bol odvelený na rumunský front. Po dvoch týždňoch bol prevelený do dôstojníckej školy v meste
Veszprém. Keďže sa front blížil k Budapešti, celý prápor presunuli do Nemecka
a potom ďalej do Poľska. Vo februári
1945 v Poznani padol do zajatia a následne bol 28 mesiacov v zajatí v Leningrade, kde pôsobil ako táborový tlmočník. Zo zajatia sa do Lučenca vrátil
až v júni 1947.
V r. 1947 − 50 študoval na Vysokej škole telesnej výchovy v Budapešti, štúdium dokončil v r. 1951 na Vyššej
pedagogickej škole v Bratislave. V r.
1951 − 84 pôsobil ako stredoškolský
učiteľ telesnej výchovy a občianskej
náuky na Strednej priemyselnej škole
stavebnej v Lučenci. Popri pedagogickej
práci sa venoval najmä športovej činnosti žiakov, konkrétne ľahkej atletike.
PhDr. František Mihály, DiS. art. Medzi jeho najúspešnejších zverencov
patrili: Ladislav Pataki, Jozef Samaš a i.
Okrem toho pravidelne organizoval lyžiarske zájazdy školy, venoval sa nácvikom na celoštátne spartakiády v Prahe, za čo mu bolo udelené štátne vyznamenanie.
Jeho brat akademický maliar,
vysokoškolský učiteľ prof. Ernő Fischer
(1914 − 2002) žil a tvoril v Budapešti,
kde je aj pochovaný na Kerepešskom
cintoríne. Mal ešte ďalšie tri sestry –
Margitu, Jolanu a Rozáliu, ktoré už
zomreli. Dcéra Mgr. Iveta Tóthová, rod.
Fischerová, (*1954) je učiteľkou a žije
v Lučenci. František Fischer zomrel 15.
12. 2004 v Lučenci a pochovaný je na
tunajšom katolíckom cintoríne.

Športovec, telocvikár, stredoškolský učiteľ František Fischer sa narodil 14. 6. 1922 v Lučenci v robotníckej
rodine. Jeho otec Ernest Fischer pracoval ako strojný zámočník v továrni
Sternlicht a spol. v Lučenci, mamička
Mária, rod. Veliacseková, bola domáca.
Základné vzdelanie získal v rodnom
meste. Stredné školy navštevoval počas
okupácie, maturoval v školskom roku
1943/44 v triede Dr. Lajosa Siposa na
Gymnáziu Józsefa Kármána v Lučenci,
ktorý v tomto čase patril Maďarsku.

Filmový scenárista a dramaturg
Maximilián Nitra sa narodil 5. 6. 1922
v Lučenci. Ľudovú školu navštevoval
v r. 1928 − 32 v Modrom Kameni.
Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Trnave
(1932 – 34), vo Zvolene (1934 – 37)
a v Prešove, kde maturoval v r. 1940.
Potom do roku 1943 študoval na Právnickej fakulte Slovenskej univerzity
v Bratislave, no štúdium nedokončil.
Pôsobil ako filmový recenzent vo viacerých redakciách novín v Bratislave
(1945 – 48), filmový scenárista v Slovenskej filmovej tvorbe na Kolibe
v Bratislave (1948 – 83). Od r. 1983 žil
na dôchodku v Bratislave. Zomrel 23. 3.
2008 v Bratislave, pochovaný je na
cintoríne bratislavského krematória.
Pokračovanie na s. 5

Maximilián Nitra bol
Po maturite nastúpil na autorom scenárov k slovenským
stretávajú deti zo ZŠ Rapovce, základnú vojenskú službu do maďarskej
Mučín, Trebeľovce a Veľká nad armády a v r. 1944 bol odvelený na filmom: Katka, Mladé srdcia,
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Maximilián Nitra bol autorom
scenárov k slovenským filmom: Katka,
Mladé srdcia, Štvorylka, Skalní v ofsajde, Čert nespí, Slnečný kúpeľ, Rača,
láska moja, Sebechlebskí hudci, Výlet po
Dunaji, Demokrati a i. Napísal tiež
niekoľko príručiek pre filmovú tvorbu,
najznámejšou bola Pozor, nakrúcame!
(1961). V r. 1972 sa za ČSSR zúčastnil
ako člen medzinárodnej poroty v Moskve. Za svoju prácu získal niekoľko
ocenení: 1958 – Cannes (Francúzsko),
1960 – Évian-les-Bains (Francúzsko),
1961 – Vancouver (Kanada).

Učiteľ, kulturológ, pedagogicko-osvetový pracovník doc. PhDr.
Pavel Paška, CSc. sa narodil 10. 6.
1917 vo Zvolenskej Slatine, okres Zvolen. Ľudovú školu navštevoval vo
Vígľaši-Pstruši (1924 – 29), meštiansku
školu vo Zvolenskej Slatine (1929 – 32)
a Učiteľský ústav v Lučenci (1932 –
36). Popri zamestnaní vyštudoval Filozofickú fakultu UK v Bratislave (1961 –
65).

Ako učiteľ pôsobil na ľudových školách: Drábsko, Šumiac, Zvolenská Slatina a Lučenec (1936 – 40).
V r. 1941 − 45 vykonával vojenskú
službu vo Zvolene a v Trenčíne. Bol
inšpektorom na Osvetovom inšpektoráte
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V r. 1941 − 45 vykonával vojenskú
službu vo Zvolene a v Trenčíne. Bol
inšpektorom na Osvetovom inšpektoráte
vo Zvolene (1945 – 49), referentom
školstva a osvety na KNV v Banskej
Bystrici (1949 – 52), zástupcom povereníka na Povereníctve informácií a osvety v Bratislave (1952 – 53), riaditeľom
Osvetového ústavu a následne Výskumného ústavu kultúry v Bratislave (1953
– 84). Od r. 1984 žil na dôchodku v Bratislave. Zomrel 6. 11. 2013 v Bratislave,
pochovaný je na cintoríne bratislavského krematória.
Vo vedeckovýskumnej práci sa
zameriaval na rozvoj pedagogiky dospelých, históriu osvety, na teóriu a výskum kultúry. Bol autorom publikácií:
Z dejín robotníckej osvety na Slovensku
(1959), Sústava výchovy a vzdelávania
dospelých (1972), Dejiny osvety v Československu 1918 − 1975 (1977) a i.
Absolvoval niekoľko pracovných ciest
v Juhoslávii, Dánsku, ZSSR, Bulharsku
a Mongolsku.

firmy Hoffmann – La Roche v Bazileji
(1971 – 73). V r. 1973 − 92 vykonával
prax odborného ženského lekára s operačnou činnosťou v Bazileji. Od r. 1992
žil na dôchodku v Bazileji, kde 27. 2.
1998 zomrel a tu je i pochovaný.
Vo vedeckovýskumnej činnosti
sa venoval odborom gynekológia, pôrodníctvo a endokrinológia. Realizoval
množstvo odborných prednášok na
celoštátnych i medzinárodných kongresoch, je autorom i spoluautorom viacerých publikácií z oblasti zdravotníctva.
Absolvoval niekoľko študijných pobytov v zahraničí: 1961 – Viedeň, 1962 –
Budapešť, 1963 – Moskva, 1965 –
Berlín, 1966 – Kiel (Nemecko).

Huslista, stredoškolský i vysokoškolský učiteľ prof. Mgr. Ján Skladaný sa narodil 12. 6. 1922 v Lučenci.
Po štúdiách na Učiteľskom ústave v Lučenci a Banskej Bystrici sa venoval
Lekár – gynekológ, vedecko- štúdiu hry na husliach u prof. Gabriela
výskumný pracovník doc. MUDr. Juraj Paulínyho na bratislavskom konzerSkalický, CSc. sa narodil 24. 6. 1922 vatóriu (1942 – 47). V r. 1950 − 56
v Lučenci. Ľudovú školu (1928 – 32) a v štúdiu pokračoval v triede prof. Tibora
gymnázium (1932 – 40) navštevoval Gašpareka na Hudobnej fakulte VŠMU
v rodnom Lučenci, Lekársku fakultu v Bratislave. Po skončení vojny pôsobil
Karlovej univerzity v Prahe (1943 – 49). ako koncertný majster v Opere SND
Vďaka finančnej podpore fondu Alexan- v Bratislave.
V dôsledku nečakaných zdrader von Humboldt Stiftung absolvoval
odborný kurz na univerzite v nemec- votných problémov musel zanechať
kom Heidelbergu (1966). Pracoval ako aktívnu hráčsku činnosť a stal sa učilekár v Štátnej nemocnici v Trenčíne teľom husľovej hry najskôr na bratis(1950), pôsobil ako lekár na I. ženskej lavskom konzervatóriu (1956 − 71),
klinike v Bratislave (1951 – 68), od r. neskôr na VŠMU (1971 − 89), kde v r.
1964 bol docentom. V r. 1968 emigroval 1972 − 74 vykonával funkciu prodekana
do Švajčiarska, kde pôsobil ako lekár na Hudobnej fakulty VŠMU a funkciu
Univerzitnej ženskej klinike v Bazileji prorektora VŠMU (1974 – 80).
Pokračovanie na s. 6
(1968 – 70), ako vedecký pracovník
Na škole počas dlhoročnej
firmy Hoffmann – La Roche v Bazileji
(1971 – 73). V r. 1973 − 92 vykonával praxe vychoval veľa výborných
prax odborného ženského lekára huslistov, ktorí sú uznávaní nielen doma
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Maliar a grafik Július Szabó sa narodil 8.
6. 1907 v Budapešti ako prvé dieťa z druhého manželstva otca Jozefa Szabóa, maliara písma, maliara kostolov a natierača,
ktorý tam v tom čase pracoval. Po presťahovaní sa do Lučenca sa ešte narodili jeho
piati súrodenci. Júliusovo výtvarné nadanie
sa prejavilo už v útlom veku, preto ho otec
skoro zasvätil do tajov svojho remesla. Po
skončení meštianskej školy sa zdokonaľoval u majstra Františka Gyurkovitsa a popritom pracoval aj ako maliar písma. V r.
1932 − 33 absolvoval súkromné kurzy
pozlacovania, návrhárstva plagátov a maľovania písma v Martine a Prahe.
Napriek ťažkostiam, ktoré mu prekážali v snahe dostať sa na akadémiu, úspešne
debutoval maliarskou kolekciou v Bratislave v r. 1937. Po tomto úspechu sa dostal
do Paríža, kde navštevoval Academiu Julien (1937 – 38). V r. 1939 − 42 pôsobil
ako slobodný umelec v Lučenci. V r. 1942 − 44 zhotovoval návrhy hračiek pre
továreň v Šahách. Po vojne naďalej pôsobil ako slobodný umelec a po vzniku
Zväzu výtvarných umelcov sa stal členom tejto organizácie. V r. 1967 bol mu
udelený titul zaslúžilý umelec. V r. 1969 sa oženil s PhDr. Kingou Haltenbergerovou, historičkou a teoretičkou umenia. Zomrel 25. 5. 1972 v nemocnici na
Vinohradoch v Prahe, pochovaný je v Lučenci.
Do výtvarného umenia vstúpil ako maliar, po druhej svetovej vojne sa
začal intenzívnejšie venovať aj grafike. Jeho prvým veľkým súborom drevorytov
bol cyklus Ecce Homo, v ktorom vyjadril všetky svoje pocity z vojnových rokov.
Július Szabó postupne objavil epický charakter grafiky a odvtedy vyjadroval
filozofické a spoločensky závažné úvahy v tejto technike nasledujúcimi cyklami:
Ľud zeme, Ľudia na vrchu, Ecce vita, Revolúcia život, Revolúcia láska, Kozmos a
tvar, Kostené figúry, … A predsa treba žiť. Všetkými cyklami hľadal odpoveď na
otázku zmyslu života, na perspektívy ľudstva a závažné problémy spoločenského
pokroku.
V maliarskej tvorbe s narastajúcou istotou zobrazoval bezprostredné
prostredie – okolie Lučenca, blízke osoby, zábery zo života prostých ľudí... Tieto
práce tvorili akýsi „denník”, ktorý si nechával v ateliéri a na výstavy Zväzu
výtvarných umelcov posielal predovšetkým svoje grafiky. Bohatú kolekciu malieb
vystavil v Bratislave v r. 1957. Jeho maľba zo 60. rokov 20. storočia už pôsobí
úplne iným dojmom ako predošlá tvorba: postupne sa vzďaľoval od viditeľnej
reality a hľadal adekvátne výtvarné vyjadrenie pre svoje pocity a úvahy. Minoritne
sa venoval aj básnickej tvorbe.
Navštívil takmer všetky európske štáty vrátane vtedajšieho Sovietskeho
zväzu, potom Maroko, Alžírsko, Tunisko, Egypt, krajiny Strednej a Malej Ázie,
Kanárske ostrovy a i. Z týchto ciest čerpal nové inšpirácie pre ďalšiu tvorbu. S jeho
dielami sa možno stretnúť v takmer všetkých bývalých československých galériách.
V Maďarsku je to budapeštianska Maďarská národná galéria a galéria v Sárospataku, v Rusku sanktpeterburská Ermitáž, vo Švédsku stockholmská Kráľovská
galéria, v Rakúsku viedenská Albertina...
V r. 2008 bol v Lučenci zásluhou jeho manželky PhDr. Kingy Szabóovej
otvorený Pamätný dom Júliusa Szabóa, ktorý uchováva a sprístupňuje verejnosti
diela z umelcovej pozostalosti. Tento projekt sa realizoval s finančnou podporou
Ministerstva kultúry SR, sekcie menšinových kultúr.
PhDr. František Mihály, DiS. art.

Výročia udalostí




95. výročie (26. 6. 1922) − v Ružinej vypukol štrajk baníkov magnezitových lomov, bol
súčasťou generálneho štrajku robotníkov Rimamuránskej spoločnosti. Spolok baníckych robotníkov v Ružinej mal svoju zástavu.
20. výročie (29. 6. 1997) – vysviacka rímskokatolíckeho kostola sv. Petra a Pavla v Tomášovciach, vysvätil ho mons. Eduard Kojnok, biskup rožňavský.

PaedDr. Elene Hroncovej, rod.
Bienikovej, k 75. výročiu narodenia
(3. 6. 1942 Kokava nad Rimavicou) −
učiteľke, kultúrno-výchovnej pracovníčke. Je zakladateľkou folklórneho
súboru Rimavan v Rimavskej Sobote.
V r. 1991 − 95 bola riaditeľkou Regionálneho kultúrneho centra v Rimavskej Sobote.

Hane Koškovej, rod. Grešovej, k
75. výročiu narodenia (7. 6. 1942
Tuhár), poetke, publicistke, lektorke
literárneho klubu VLAS pri NOS Lučenec. Do literatúry vstúpila v roku
1976 básnickou zbierkou Pod teplom
krvi (Cena I. Krasku). Odvtedy vydala
takmer dvadsať kníh. Jej poézia bola
preložená do literárnych časopisov
v Poľsku, Bulharsku, Rumunsku a na
Ukrajine. Autorka prispieva do časopisov Nové slovo, Romboid, Slovenské pohľady, Slovenské národné noviny, Literárny týždenník a iné. Venuje sa recenzovaniu a kritike. Získala mnoho ocenení, napr. Cena vydavateľstva Slovenský spisovateľ (1988
− Spätné zrkadlo), Prémia Spolku
slovenských spisovateľov (2000 –
Záhrada, zviera vo mne). V roku
2000 jej udelili Cenu Slovenských
pohľadov za poéziu. Za dlhoročnú
literárnu tvorbu si Hana Košková 11.
februára 2000 prevzala Cenu mesta
Lučenec. V marci 2017 bola uvedená
jej najnovšia detská kniha Repujúci
grep.
Jánovi Kákovi – 65. výročie narodenia (18. 6. 1952 Lučenec), fotografovi. Venuje sa výtvarnej i komerčnej fotografii. V Lučenci mal viacero
individuálnych výstav.
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Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš
a obec Kokava nad Rimavicou už po niekoľkýkrát zorganizovali
DETSKÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL − krajskú súťažnú prehliadku
detských folklórnych súborov dňa 28. apríla 2017 v Kokave
nad Rimavicou. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na
podporu umenia.
Prezentovaných bolo 11 súťažných choreografií v
podaní účinkujúcich z regiónov Podpoľania, Pohronia, Horehronia, Gemera, Hontu, Malohontu a Novohradu. Hodnotila
ich odborná porota v zložení – Mgr. Katarína Babčáková, PhD.,
Mgr. Tatiana Salajová, Mgr. art. Roman Malatinec, Ing. Vladimír Urban a Juraj Matiaš. Komisia pri hodnotení kládla
dôraz už tradične najmä na výber a spracovanie pôvodného
folklórneho materiálu, na interpretačnú úroveň účinkujúcich,
dramaturgiu a výstavbu súťažných čísiel, vizuálnu úpravu a aj
celkový dojem z vystúpenia.
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„Ešte si spolu zatancujeme“ umiestnil tiež v zlatom pásme,
dostal od poroty špeciálne uznanie za štýlovú interpretáciu
kolesa. V striebornom pásme sa umiestnili DFS Makovička
z Hliníka nad Hronom s choreografiou „Od konca do konca“,
DFS Drienka zo Slovenskej Ľupče s choreografiou „Na chlebík“, DFS Krtíšanček z Veľkého Krtíša s choreografiou „Na
Vrbovke verbujú“, FaDS Dubkáčik z Buzitky s choreografiou
„Pred školou“ a DFS Lieskovček z Rimavskej Soboty s choreografiou „Keď som ja valašil“.

Postupujúcim gratulujeme a prajeme im veľa šťastia na celoslovenskej prehliadke – POD LIKAVSKÝM HRADOM.
Bc. Anna Brlošová,
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš
Foto: Peter Vranský

V rámci ROKA TIMRAVY, teda 150. výročia narodenia
Boženy Slančíkovej, to bolo prvé podujatie. Uskutočnilo sa
v rodisku spisovateľky, v Polichne, presnejšie pri studničke
Timrava, od ktorej si prevzala umelecké meno. Spomínalo sa vo
sviatočný deň 1. mája.
Najviac zaujal detský folklórny súbor Zornička zo
Zvolena s choreografiou „Aja dom, taja dom“, ktorý získal zlaté pásmo s priamym postupom na celoštátne kolo v Likavke.
Znakom dobrej úrovne nášho kraja je výber ešte dvoch návrhov na postup – DFS Malá Rakonca z Fiľakova s choreografiou
„Klobúk dole – tance z Medzibrožia“ a DFS Hájik z Rimavskej
Soboty s choreografiou „Keď sa Hájik polomsky vykrútil“.

FotoFffjjx?HN

Najskôr sa v nádherných polichnianskych krojoch predstavili
speváčky FsDS Dubkáčik z Buzitky. Návštevníkov s programom
oboznámila moderátorka Ľubomíra Karmanová a odovzdala
slovo Márii Ambrušovej, riaditeľke NOS v Lučenci. Po privítaní
všetkých prítomných v nádhernom chotári sa riaditeľka predstavila aj ako rozprávačka a okrem iného prečítala z Timravinej
práce: „Písať som začala asi 23-ročná. Skôr zo žartu a pre
zábavu. Krátila som si tak jednotvárny čas v Polichne. Raz –
tiež zo zábavy a zvedavosti – poslala som jednu svoju prácu
peštianskym Slovenským novinám, ktoré ju uverejnili. Poslala
V zlatom pásme sa umiestnili aj DFS Vrchárik z Hriňovej s cho- som ta ešte niekoľko prác. (...) Za pseudonym vzala som si
reografiou „Pravá nôžka, ľavá nôžka, zatancujeme si troška“
názov jednej studne v polichnianskom chotári, ktorá bola vo
a DFS Brezinky z Polomky s choreografiou „Na remeseľnikou“. veľkej úcte, pretože z nej nikdy nechybela voda.
DFS Matičiarik III. z Banskej Bystrice, ktorý sa s choreografiou
Pokračovanie na s. 8
„Ešte si spolu zatancujeme“ umiestnil tiež v zlatom pásme, Bola tam taká čistučká voda, hôrna. Že vraj je to ruské slovo.
dostal od poroty špeciálne uznanie za štýlovú interpretáciu Bola som veľká rusofilka. „Ti“ u nás sa vyslovuje mäkko.“
kolesa. V striebornom pásme sa umiestnili DFS Makovička O prameňoch a čistej vode porozprával starosta Polichna Pavel
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Bola tam taká čistučká voda, hôrna. Že vraj je to ruské slovo.
Bola som veľká rusofilka. „Ti“ u nás sa vyslovuje mäkko.“
O prameňoch a čistej vode porozprával starosta Polichna Pavel
Kyseľ.
V rámci samotného diškurovania vystúpilo sedem
diškurantov – jazykovedec a spisovateľ doc. PaedDr. Július
Lomenčík, PhD., spisovateľka Hana Košková, Mária Ambrušová, Pavel Kyseľ, starosta obce Polichno, Mgr. Arpád
Szabó, režisér a herec DS Timrava, Pavol Jaroslav Králik, herec
a režisér DS Timrava, Dušan Kubinec, oddaný matičiar a národovec z Utekáča.
Dňa 6. mája 2017 Novohradské osvetové stredisko v Lučenci
a obec Budiná organizovali 24. ročník prehliadky hráčov na
heligónke v Budinej. Organizátori pre návštevníkov pripravili
bohatý a zaujímavý program. Na úvod s programom pod
názvom Hore na Budinej sa predstavilo 30 heligonkárov z
okresov Lučenec, Poltár a širokého okolia, aby sa uchádzali o
titul „Majster heligonkár“, ktorý získal Juraj Krahulec st. z
Kokavy nad Rimavicou a Jaroslav Petrinec z Rimavskej
Soboty. Nezabudlo sa ani na mladšiu generáciu heligonkárov,
v ktorej boli ocenení Peter Mužík z Málinca a Andrej
Mičian z Točnice.

Július Lomenčík predstavil Timravu, ako ju možno
viacerí nepoznali. Pani Košková zarecitovala svoje dve básne
o Timrave. Jaroslav Králik zdôraznil, že s Timravou sa spájajú
nielen Ťapákovci, ale sú to aj ďalšie diela a tiež aj jej názory,
ktoré na tú dobu boli výnimočné. Arpád Szabó si zaspomínal
na nakrúcanie filmu Šiesta veta, v ktorom sám účinkoval
a o všelijaké zážitky nebola núdza. Dušan Kubinec zdôraznil
význam takéhoto podujatia s cieľom nezabúdať na významné
osobnosti Novohradu. Každý z diškurantov si z rúk riaditeľky
NOS prevzal suvenír, hranatú fľaštičku s logom Roku Timravy
a nápisom Timrava − hôrna voda.

Hlavným organizátorom bolo NOS Lučenec a Obec
Polichno, spoluorganizátormi MO MS Polichno, Dom MS Lučenec a KST Bralo Tuhár. Osobitné poďakovanie patrí turistom
z Tuhára, ktorí na podujatie prišli včas a stihli si niečo aj opekať. Okolie studničky je úchvatné a po dokončení prístreška a
lavičiek bude príjemné pre každého, kto sem zavíta. Veríme,
že cestu na toto miesto neodmysliteľne späté s Timravou si
nájdu žiaci a študenti, a to nielen z Novohradu.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu
umenia.
M. A.

Program veselo sprevádzala moderátorská dvojica Kmotrovci
z FSK Bažalička z Plachtiniec a Príbeliec − Juraj Matiáš
a Maria Kropáčová. Ďalším zaujímavým programom bolo
vystúpenie ĽH Miroslava Kapca, ženskej speváckej skupiny
Trnki z Banskej Bystrice a mužskej speváckej skupiny FS
Partizán zo Slovenskej Ľupče, ktoré predstavili hudobný
folklór Telgártu, Vernáru a Šumiaca pod názvom „Z Vrch
Hrona“. Posledný program bol venovaný rodákovi Milanovi
Gáborovi, ktorý vydal svoje ďalšie CD a uvádzal ho do
života. Na programe sa predstavila ĽH Ďatelinka a hlavne
spevák Milan Gábor a ďalší hostia ako Roman Malatinec,
Štefan Babic, Dušan Golian a Elena Baculíkova. CD slávnostne uviedli do života riaditeľka NOS v Lučenci Maria
Ambrušová a Milan Murín z Košíc, osobný priateľ Milana
Gábora.

O interpretačnom umení Milana Gábora svedčila plná sála
kultúrneho domu v Budinej. Celá prehliadka sa niesla
v príjemnej atmosfére a veríme, že diváci odchádzali
s dobrým pocitom a do Budinej sa radi vrátia.
Mgr. art. Roman Malatinec, NOS Lučenec
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piesne na svete, ako je tá, ktorá sa zrodila v rodisku, tam
doma, kde človek prichádza na svet. Nuž Tibor môj, klaniam sa
Tvojmu životu a prajem Ti ešte veľa dobrých a šťastných rokov.

V dňoch 16. − 19. 5. 2017 v Lučenci (Synagóga)
Novohradské osvetové stredisko, Novohradské múzeum a
galéria v Lučenci, Obec Cinobaňa, Mesto Lučenec a Mesto
Poltár pri príležitosti životného jubilea (80 rokov) výrobcu
ľudových hudobných nástrojov Tibora Kobličeka z Turíčiek
pripravili výstavu z jeho dielne pod názvom Ozveny duše, na
ktorej mohli návštevníci zhliadnuť prierez tvorby tohto významného majstra svojho remesla.

Tibor Kobliček je veľmi tvorivý a umelecky cítiaci človek.
Vedomosti o tradičnej výrobe ľudových hudobných nástrojov
získaval a naďalej získava všade, kde sa dalo a dá a obohacoval ich vlastnou tvorivosťou vo všetkých atribútoch kvality.
Od fujár a píšťal to už bol iba kúsok ku gajdám, gajdiciam,
rohom, trúbam a husličkám. Majster Tibor Kobliček patrí
k ľuďom, ktorí keď zoberú do ruky obyčajný kus dreva, vidia
v tom oveľa viac ako iní. Tibor vidí v tom dreve roky jeho
žitia, vidí v ňom jasné obrysy zdobiace jeho chvíle a vtedy
cíti vo svojej dlani aj budúcnosť oživeného dreva. Jeho
hudobné nástroje sú vari skoro po celom svete, v rôznych
folklórnych súboroch doma aj v zahraničí, v súkromných
zbierkach a múzeách. Návštevníci výstavy si tam mohli
potešiť oko, ale i dušu z krásy, ktorú tvorí majster Kobliček.

Gratulácia priateľa folkloristu, kultúrno-osvetového
pracovníka a matičiara Igora Kovačoviča:
S úctou k tomu, čo sme prežili a ešte prežijeme, Ti
Tibor, kamarát môj vzácny, vinšujem. Veľa pekných a dobrých
rokov v živote i v bohumilej robote pre ľudí, lebo život
človeka ak má byť ukotvený, musí spočívať na pevných
základoch, musí mať cveng a byť zrkadlom vlastnej duše.
A tou Tvojou dušou si sa zvykol prihovárať všetkým tým, čo si
cítil vo svojom vnútri, lebo veľmi dobre vieš, že niet krajšej
piesne na svete, ako je tá, ktorá sa zrodila v rodisku, tam
doma, kde človek prichádza na svet. Nuž Tibor môj, klaniam
sa Tvojmu životu a prajem Ti ešte veľa dobrých a šťastných

Pod týmto názvom sa na počesť Tibora Kobličeka uskutočnil
kultúrny program v lučeneckej Synagóge za účasti 450 divákov.
Na koncerte vystúpilo veľa osobných priateľov Majstra Kobličeka, ale i generácia mladých muzikantov a spevákov, aby
pozdravili jubilanta.

Účinkovali: ĽH Jaroslava Hazlingera z Detvy, Anna
Šatanová zo Sliača, Ľubomír Tatarka so svojimi žiakmi zo
Slovenskej Ľupče, Milan Rusko ml. a Rastislav Šimkovič z
Bratislavy, fujaristi z Kokavy nad Rimavicou − Pavol Bielčik,
Miroslav Moncoľ, Ján Kroták a Michal Fiľo z Banskej
Bystrice, mužská spevácka skupina a heligonkári z FS Vepor
z Klenovca, Stanislava Zvarová z Klenovca, FS Detva...
Pokračovanie na s. 10

z Detvy, rozkazovači: Ján Malatinec z Korytárok, Jozef
Ostrihoň a Jozef Melich z Detvy, Ján Marcinek z Dúbrav,
deti zo ZŠ s MŠ z Cinobane, Ladislav Koblíček z Kalinova a
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z Detvy, rozkazovači: Ján Malatinec z Korytárok, Jozef
Ostrihoň a Jozef Melich z Detvy, Ján Marcinek z Dúbrav,
deti zo ZŠ s MŠ z Cinobane, Ladislav Koblíček z Kalinova a
Tamarka Požgayová z Kriváňa. Spoločne počas celého
koncertu vytvorili spolu s návštevníkmi výbornú atmosféru.
Režisérom programu bol známy folklorista Roman Malatinec
a slovom sprevádzal Marek Ťapák, ktorý umocnil zážitok z
celého slávnostného večera.

V dňoch 27. – 29. apríla 2017 Gemersko-malohontské osvetové stredisko v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom
v Revúcej uskutočnilo 43. ročník krajskej súťažnej prehliadky
amatérskeho činoherného divadla a divadla mladých v Dome
kultúry v Revúcej.
Na prehliadke sa predstavilo 16 divadelných súborov, z toho
5 divadiel mladých a 11 dospelých divadelných súborov.
V kategórii divadiel mladých sa v Revúcej predstavil aj DS
Stužka, ktorý pracuje pri MKS v Kokave nad Rimavicou.
V réžii Evy Švingálovej uviedol inscenáciu Fragmenty cesty,
ktorá vznikla na motívy hry Karola Horáka o problémoch
mladých ľudí. Kokavčanom sa podarilo zaujať rovesníkov
témou aj výkonom. DS Stužka získal cenu študentskej poroty,
ktorej členmi boli: Lujza Laudárová, Miroslav Dendis a Volodymyr Maximov. Súbor získal aj cenu diváka. Predstavenia
hodnotila odborná porota v zložení: Mgr. art. Sandra Polovková, predsedníčka poroty, Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD. a
Mgr. art. Alena Lelková, ktorá v kategórii divadiel mladých
Tibor Kobliček je Koma so všetkými a pre všetkých – rozhodla takto: 1. miesto: DDS ÚSMEV – ZUŠ Modrý Kameň s
inscenáciou NEZNÁMI – odporúčanie na postup na celošMiloš Šípka
tátnu postupovú súťaž a prehliadku divadiel mladých FEDIM
Tisovec 2017. 2. miesto: DDS STUŽKA z Kokavy nad
Rimavicou s inscenáciou FRAGMENTY CESTY. 3. miesto:
Divadlo ALTERNA pri ZUŠ v Rimavskej Sobote s absurdnou
komédiou JELIZAVETA BAM.
Mgr. Milada Bolyošová, NOS Lučenec

Krajská prehliadka 63. Hviezdoslavovho Kubína SLÁDKOVČOVA RADVAŇ 2017 sa konala v dňoch 3. − 5. mája 2017
v Banskej Bystrici. Krajského kola súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy sa zúčastnili aj víťazi nášho regionálneho kola a reprezentovali nás veľmi úspešne. Liana Oláhová
(ZŠ Haličská 7 Lučenec) získala v I. kategórii v prednese poézie 1. miesto a postup na celoštátnu prehliadku do Dolného
„Tibor, chceme ti ešte raz aj touto formou popriať k Tvojmu
Kubína. V prednese poézie sa v II. kategórii Eva Milada Hrojubileu, ľudia z Tvojho rodného Novohradu, ale i z iných kútov
boňová (ZŠ Vajanského Lučenec) umiestnila na 2. mieste
Slovenska a chceme Ti hlavne poďakovať za krásu, ktorú nám
dávaš, za tvoje dielo, za tvoj nevyčísliteľný prínos do kultúrnej a v III. kategórii Milan Podhorec (ZŠ L. Novomeského Lučemozaiky Slovenska... Chceme Ti popriať veľa sily, lásky, nec) obsadil 3. miesto. V prednese prózy v III. kategórii získala Bianka Molnárová (ZŠ Farská lúka Fiľakovo) 1. miesto
pokoja, rodinnej pohody, tvorivosti, nápadov a páleného!“
s odporučením na celoštátnu prehliadku 63. Hviezdoslavovho Kubína v Dolnom Kubíne. Na Hviezdoslavov Kubín bola
v V. kategórii porotou nominovaná Stanislava Laurincová
(Kokava nad Rimavicou), ktorá s textom U. Kovalyka Staroba s Dušanou získala I. miesto a postup.
V súťaži detských recitačných kolektívov získal DDS
Eňoňuňo pri ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou 3. miesto za
inscenáciu Fóbia, ktorú pripravila vedúca súboru a režisérka
Eva Švingálová.
Z hodnotenia poroty vyberáme: „Skupina detí z I. stupňa ZŠ
sa predstavila hravým a sviežim predstavením Fóbia. Herci
priniesli na javisko energiu a vzhľadom k ich mladému veku
a takmer žiadnej divadelnej skúsenosti boli naplno sústredení a text interpretovali javiskovo čisto. Súbor má však
silný potenciál a bol ocenený 3. miestom.“
Mgr. art. Roman Malatinec, NOS Lučenec

Mgr. Milada Bolyošová, NOS Lučenec
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Deň matiek
Začiatok mesiaca máj sa v tvorivej dielni
NOS niesol výrobou darčekov ku Dňu matiek. Žiaci vyrobili náhrdelníky za pomoci
medených drôtikov a farebných korálikov.

Mažoretky Iuvenes zo ZŠ s MŠ Radzovce v kategórii mažoretky a roztlieskavačky
s choreografiou Policajná akadémia pod vedením Tímei Mihalidesovej získali 1.
miesto na celoštátnej súťaži „Deň tanca 2017“. Tohtoročné 1. miesto je pokračovaním úspešného ťaženia na tanečnom parkete z roku 2016, kedy tiež zvíťazili v
celoslovenskej súťaži. Svojím vystúpením reprezentovali nielen školu, kde pôsobia,
ale aj celý náš región.

Májové dni sa spájajú aj s varením prvých kotlíkových guľášov. Mäsová pochúťka obľúbená
v našich končinách je dobrou príležitosťou na utužovanie rodinných a susedských vzťahov.
Nebolo tomu inak ani prvú májovú nedeľu v Cinobani, kde sa na námestí obce popoludní
začali šíriť vône, ktoré lákali okoloidúcich a návštevníkov. Konal sa tu siedmy ročník podujatia „Cinobanský kotlík“, ktoré organizuje Občianske združenie Cinobančan a Obec
Cinobaňa.
Zmerať svoje sily v kuchárskom umení sa odhodlalo 14 družstiev z Cinobane, okolia a dokonca až zo západného Slovenska. Pod svoje kotlíky rozkúrili poľovníci zo spolku Strieborná,
Evženy evanjelické spoločenstvo žien z Cinobane, miestny spolok Slovenského červeného
kríža, ZŠ s MŠ Cinobaňa, futbalisti zo športového klubu Cinobaňa, dobrovoľní hasiči, stavebné firmy z Cinobane a Čeboviec, dve družstvá kamarátov a susedov z Cinobane, občianske
združenie PreHradište a Kohúti z Nitry. Konečné poradie: 1. miesto IZOFEMA Čebovce, 2.
miesto Dobrovoľný hasičský zbor Cinobaňa, 3. miesto Miestny spolok Slovenského červeného kríža Cinobaňa – Katarínska Huta. Umiestnenie v súťaži nebolo tým rozhodujúcim kritériom, ktoré prilákalo na námestie do Cinobane súťažiacich i návštevníkov. Bola to hlavne
srdečná atmosféra a radosť zo stretnutia priateľov a susedov. Keď k tomu zasvietilo teplé
slniečko, boli spokojní hlavne organizátori podujatia – Občianske združenie Cinobančan
a Obec Cinobaňa. Ďakujeme všetkým sponzorom, dobrovoľníkom, súťažiacim a návštevníkom za vynikajúcu atmosféru a pomoc pri organizovaní a realizácii obľúbeného podujatia.
Silvia Očovanová, Obec Cinobaňa

Nové logo
S radosťou prestavujeme logo a názov
dielne ľudových remesiel a súčasných
techník Novohradského osvetového strediska v Lučenci.

„Amoreťáci“ s krížikovou výšivkou
V mesiaci máj deti z KS Amoret v Lučenci
navštívili tvorivú výtvarnú dielňu DIELNIČKA pri NOS. Dielňa bola zameraná na
krížikovú výšivku.

Deti si vyrobili srdiečka, ktoré vlepili do
farebného papiera a originálna pohľadnica bola na svete. Týmto chceme pozvať
školy aj jednotlivcov, ktorí si chcú vyskúšať túto techniku, aby nás kontaktovali:
vytvarnedielnicky@gmail.com
Mgr. art. Eva Srníková, NOS Lučenec
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Beseda s Tiborom Kotekom, autorom
knihy Krídla nad Novohradom, sa uskutočnila 5. mája 2017 v kníhkupectve
Martinus v OC Galéria Lučenec. Podujatie otvorila Mária Adamová, ktorá knihu
uviedla do života spolu s ostatnými prúdom vzduchu z vrtule, ale nie leteckej, pomocou ručného ventilátora. Aj keď sa
strany v knihe nerozfúkali tak, ako si to
mnohí prítomní želali, keďže viacerí boli
odborníci a pohyb vzduchu dokonale
ovládajú, aj tak bol výsledok veľmi uspokojivý. Po tomto netradičnom akte M.
Adamová odovzdala slovo autorovi. Pán
T. Kotek hneď v úvode prítomných upozornil, že ak bude rozprávať pridlho, aby
ho upozornili. Napokon dlhé rozprávanie
Oslavy 35. výročia vzniku Základnej školy nikomu neprekážalo, vonku bola poriadna
Vajanského v Lučenci sa konali 5. mája búrka a vnútri bola obloha pokojná...
2017. Program začal o 12.30 hod.
otvorením
multifunkčného
ihriska,
pokračoval prehliadkou školy a vyvrcholením bola slávnostná akadémia v Divadle
B. S. Timravy.
Riaditeľka Mgr. Ľudmila Lacová škole –
jubilantke v úvode zablahoželala a príhovor zakončila citátom z múdrostí Jana
Ámosa Komenského: „Cieľom poznania
a múdrosti je, aby človek videl pred sebou
jasnú cestu životom, po nej opatrne
vykračoval, pamätal na minulosť, poznal
prítomnosť a predvídal budúcnosť“.
Z gratulantov vystúpili Mgr. Pavol Baculík,
zástupca primátorky Mesta Lučenec,
predsedníčka Rady rodičov pri ZŠ Ing.
Kristína Kerekes Cepláková a riaditeľka O KNIHE
družobnej školy z českého mesta Louny. Viac ako dvanásť rokov trvalo, kým sa
Program bol veľmi pekný, sála preplnená, spomienky Tibora Koteka na lietanie vo
návštevníci stáli aj v uličkách a všetko Fiľakove, Lučenci – Ľadove a v Boľkovprebiehalo perfektne... Pri príležitosti ciach dostávajú k čitateľom. Za tento čas
osláv vydala škola aj pekne spracovaný nestratili nič zo svojej aktuálnosti, ani
významu pre regionálne dejiny. Ťažisbulletin.
kom knihy je dianie na letiskách NovoŠkola hlavne zásluhou riaditeľky je na
hradu približne v rokoch 1950 až 2004.
veľmi dobrej úrovni, ponúka oveľa viac
ako niektoré iné školy. Na stránkach
Rekusu sme z tejto školy prezentovali
folklórnu skupinu Zvonček, pretože na
škole funguje regionálna výchova a žiaci
sa zúčastňujú mnohých aktivít pripomínajúcich významné osobnosti a udalosti
Novohradu. Keby takýchto ľudí oddaných
svojmu poslaniu bolo viac, neboli by
s výchovou mladej generácie asi žiadne
problémy. Do pozornosti dávam webovú
Prehľad o povojnovom dianí vo Fiľastránku školy – www.zsvajanlc.edu.sk
kove a Lučenci získal aj z rozprávania
M. A.

starších kolegov letcov, mechanikov a
parašutistov. Koniec 20. storočia je
zachytený už len v skratke, a tak toto
obdobie spolu s udalosťami po roku

parašutistov. Koniec 20. storočia je zachytený už len v skratke, a tak toto obdobie spolu s udalosťami po roku 2004
čakajú na svojho pamätníka.

Text Tibora Koteka balansuje na hrane
medzi spomienkami a históriou. Je obrovskou škodou, že sa zachovalo len málo archívneho materiálu. Od roku 2004
sa dokonca stratila aj časť toho materiálu, z ktorého ešte mohol čerpať informácie. Nech je to poučením pre ďalšie
generácie. O to vzácnejšie je, že sa Tibor
Kotek rozhodol svoje poznatky a spomienky zanechať v podobe ucelenej
publikácie, pretože inak by minimálne
časť zostala zabudnutá.

Kniha má 368 strán, je v nej 363 fotografií a v samostatnej časti 38 karikatúr.
Spomína sa v nej viac ako 600 ľudí spojených s históriou lietania v Novohrade.
Kniha vyšla v spolupráci vydavateľstva
Miloš Hric a občianskeho združenia
Phoenix Lutetia.

Predaj knihy zabezpečujú lučenecké kníhkupectvá.
M. A.
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– 150. výročie narodenia
Boženy Slančíkovej Timravy
Dávame do pozornosti:

Keď mala Božena 20 rokov, zvolila si pseudonym
Timrava. Sestry Slančíkové v roku 1887 vydali prvé číslo
„zábavno-poučného“ rukopisného časopisu Ratolesť. Božena
tu uverejnila báseň Ratolesť a začiatok prózy Na vrchoch, pod
obe sa podpísala ako Timrava. „Za pseudonym som si vzala
názov jednej studne v polichnianskom chotári, ktorá bola vo
veľkej úcte, pretože v nej nikdy nechýbala voda.“
Timrava − stará dievka
„Keby som sa bola vydala, iste by som sa nebola stala spisovateľkou... Pravda, nikto ma nechcel. A nebolo takého
ozajstného. Raz som sa tak strašne zaľúbila do jedného. A keď
som bola vytriezvená, videla som, ako ten nebol hoden. Taký
človiečik obyčajný!“
Mladej Boženke, pravdaže, hľadali „partiu“, no bolo
tu priveľa objektívnych i subjektívnych prekážok. Jeden z pytačov údajne nedošiel na Polichno pre blato a veľký dážď, iný
mal problém s alkoholom.
Isté je, že aspoň načas Timrava javila o mužov záujem. „... Večer prichádzali učitelia z našej a susedných dedín
na partiu karát k apíkovi. Medzi nimi boli i takí, čo nám neboli
ľahostajní, ako Jozef Čipkay, ktorého sme pomenovali „Bacúrik“. Bola to veľká láska Boženkina. O tejto láske som sa aj ja
ako najmladšia dozvedela.“ Spomínaný Čipkay, ktorému dala
Boženka meno Bacúrik podľa miesta jeho učiteľského pôsobiska − Bacúrova, sa stal objektom ospevovania vo viacerých
jej básňach. Boženka bola očarená najmä jeho „neobyčajne
peknými, čiernymi, hlbokými očami“. Vo veku tridsiatich rokov podľahol zápalu pľúc. Zo spomienok jej sestry Márie vieme len toľko, že so svojimi citovými problémami sa zdôverovala najviac sestre Irene, s ktorou si boli najbližšie. No
nikto nevie, či práve smrť muža, ktorého si Božena možno dokázala predstaviť po svojom boku, nezapríčinila uzatvorenie
jej srdca pred mužmi a pred svetom.
Zdroj: internet − MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ
FAKULTA Ústav slavistiky Dramatický princíp v próze Boženy
Slančíkovej Timravy (bakalárska práca) Nikola Lackovičová

O mužoch mlčala
Božena sa odmietala vydať z rozumu, verila v pravú
lásku. „S mojou povahou sa ja neviem k nikomu tak blízko
dostať, a tak možno potom ani k tomu, ku komu by som chcela...,“ hovorievala. Zaľúbená bola iba raz. Nádejné pytačky
Štefana Algoevera, evanjelického farára na Závade, zostali neúspešné. Štefan bol národne orientovaný muž, ale chýbala
mu jemnosť. Tete vadila aj jeho prostorekosť. „Hovorila mi, že
keby sa vydala, už by nemohla byť spisovateľkou,“ spomínala
Ara Petrivalská.
Ovplyvnená prostredím
Netúžila ani po deťoch. Navyše na Ábelovej, kde žila,
bol taký krutý zvyk mať iba jedno dieťa, aby sa nemusel už aj
tak malý majetok rozdeľovať medzi veľa rodinných príslušníkov. Ak žena otehotnela znovu, musela ísť na potrat.

preto mnoho
mladých žien umrelo. „Aj preto, že nikdy nemala
V tých časoch sa to však robilo podomácky,

V tých časoch sa to však robilo podomácky, preto mnoho
mladých žien umrelo. „Aj preto, že nikdy nemala deti, ju ľudia
ohovárali. Že je stará dievka a iba provokuje. Pýtali sme sa,
prečo netúži po deťoch. Nechcela o tom hovoriť,“ zamyslí sa
Ara.
Zdroj: internet

Turistický náučný chodník a cyklotrasu sme realizovali
s podporou Banskobystrického samosprávneho kraja. Chodník, respektíve jeho väčšinu, sme otvárali 1. októbra 2016
pred vyše tristo návštevníkmi pri tradičnom podujatí s názvom
Timravina studnička. Ostatné práce financované z projektu –
dotácia BBSK a spolufinancovanie obce Polichno boli dokončené do 31. októbra 2016. Značenie širšieho cykloturistického
okruhu do Ľuboreče a Dolnej Strehovej realizuje OOCR TNP.
Zatiaľ je vyznačená cyklotrasa cez Lentvoru do Ľuboreči a značí sa spojnica od Ľuborečskej priehrady ponad Strehovú cez
Jelšovec smerom k Ipľu.
V rámci projektu sa na náučnom chodníku Timrava vytvorilo
14 informačných stanovíšť – zastávok. Na 13 sú umiestnené
tri informačné panely, dva panely sú umiestnené pred obecným úradom a na zastávke autobusu. Timravin náučný chodník začína v Polichne, pred rodným domom Timravy – teraz jej
múzeom − pokračuje po miestnej komunikácii k cintorínu. Od
cintorína, pri ktorom sú základy starého dreveného kostolíka,
chodník vedie po miestnej spevnenej ceste a ďalej po poľnej
ceste popod Timravin vrch k studničke Timrava. Náučný chodník ďalej vedie k potoku v Hlbokom, ktorý rozdeľuje chotáre
obcí Polichno a Lentvora, k polichnianskemu a lentvorskému
mlynu a odtiaľ sa po spevnenej poľnej ceste vracia späť do
Polichna. Tu vyúsťuje na miestnych komunikáciách s cieľom na
námestíčku obce pred kultúrnym domom – obecným úradom.
Jedno informačné stanovište je umiestnené mimo náučného
chodníka pred obcou v smere od Lučenca.
Pri realizácii projektu OOCR TNP vyznačuje aj odbočky na cyklotrasy k turistickým atraktivitám v obciach Lentvora, Ľuboreč, Ábelová, Budiná, Tuhár – Ružinská priehrada. Pri realizácii
projektu obec Polichno svojpomocne upravila a upravuje viaceré úseky ciest, lokality studničiek a prírodných zaujímavostí
pri trase.
Pavel Kyseľ, starosta Polichna, zdroj: www.polichno.sk
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Gavalec, Július Ernek a Ján Rovňan s celkovým časom 13
min. 15 s. Ceny víťazom, ale aj ostatným súťažiacim, odovzdal
primátor mesta.
vo varení a jedení bryndzových halušiek
Sprievodným podujatím bol jarmok. Deti sa tešili z nafukovaMesto Poltár v zastúpení primátora Pavla Gavalca napláno- cieho hradu, obdivovali koníky a povozili sa na koči p. Krúpu.
Marta Kupčeková, MsÚ Poltár,
valo na 13. 5. 2017 v poradí XII. ročník Majstrovstiev Novohzdroj a foto: www.poltar.sk
radu vo varení a jedení bryndzových halušiek.
Dúfali sme, že počasie nám bude priať ako po iné roky. Od
rána síce pršalo, ale počas dňa sa počasie umúdrilo a v dopoludňajších hodinách bolo príjemne. Takéto počasie prilákalo
množstvo ľudí. Hoci popoludní zase spŕchlo, náladu prítomným to už pokaziť nemohlo.

XII. ročník Majstrovstiev Novohradu

Cieľom akcie bolo priblížiť a uchovávať tradíciu prípravy
slovenského národného jedla. Mesto Poltár, ako hlavný
usporiadateľ, podujatie usporiadalo po vzore Majstrovstiev
sveta v Tureckej a prvýkrát sa u nás takéto podujatie uskutočnilo 22. mája 2004, vtedy ešte pod názvom Majstrovstvá
okresu vo varení a jedení bryndzových halušiek. Prvého
ročníka sa zúčastnili spolu štyri súťažné družstvá a víťazmi
majstrovstiev sa napokon stalo družstvo v zložení: kuchár Ján
Lakota, jedáci − Ing. Július Kišák, Ing. Daniel Žilák a Milan
Zavaterník s celkovým časom 25 min. 8 s. V roku 2004 sa
družstvo v takmer rovnakom zložení zúčastnilo po prvýkrát
aj Majstrovstiev sveta v Tureckej a s časom jedenia 44 sekúnd
prekonali dovtedajší svetový rekord (53 s.).
Návštevníkov sobotňajšieho podujatia čakali pravé slovenské
bryndzové halušky, súťaže a kultúrny program, v ktorom sa
postupne predstavili: rómsky detský súbor Slniečko, ženský
spevácky zbor Letokruhy, Peter Pribilinec s kapelou, folklórny súbor Poltarica, detský folklórny súbor Kukučky, hudobná
skupina Jazz Sensibilities a Robo Mikla s kapelou.
Podujatie bolo spojené s oslavami Dňa matiek, ktoré sa konali v kinosále KD Poltár. V ňom sa divákom postupne predstavili detský folklórny súbor Kukučky, Katka Koščová s hudobným sprievodom a Mgr. Dagmar Vývleková. Oslavy boli
spojené s odovzdávaním cien v rámci podujatia Matka roka a na konci osláv bola tombola, v ktorej mamičky mohli
vyhrať cca 40 vecných cien.
Moderátorom počas celého dňa bol Mgr. Peter Sabó. Súťažiacich zo súťažných družstiev „vyspovedal“ Jožo Pročko.
Samotného súťažného zápolenia sa napokon zúčastnili
dve družstvá: SNS a Únia rómskych materských centier. Porota v zložení Peter Bahleda, Ján Lakota a Marián Bodnár po
sčítaní časov varenia a jedenia vyhlásila ako víťazné družstvo
Úniu rómskych materských centier (ÚRMC) v zložení: Baďa
Brandová, Patrícia Brandová, Beata Berkyová a Marek Radič
s najlepším celkovým časom 12 min. 13 s. Na druhom mieste
sa umiestnilo družstvo SNS v zložení: Matej Heresko, Pavel
Gavalec, Július Ernek a Ján Rovňan s celkovým časom

13 min. 15 s. Ceny víťazom, ale aj ostatným
súťažiacim, odovzdal primátor mesta.

Pozn. red.:
Rád by som doplnil tento článok o jednu, už dávno zabudnutú informáciu. V roku 2004 „Majstrovstvá okresu vo varení a jedení bryndzových halušiek“ vznikli počas môjho pôsobenia v Poltári. Ako to už
ale býva – podujatie som vtedy navrhol zorganizovať. Samozrejme
„halušky“ nie sú jediným kultúrno-spoločenským podujatím, ktoré za
môjho pôsobenia uzreli svetlo sveta. Sem patrí aj Fašiangová zabíjačka a Gombovecfest. Je to tak, som rád, že sa tieto podujatia ujali a
zachovali, hoci by ma viac tešilo, aby sa neorganizovali len zo zvyku,
ale aby organizátori boli viac v kontakte s občanmi, čo by sa prejavilo
napr. aj na väčšom počte súťažiacich družstiev. Prečo to uvádzam?...
Aby som uviedol veci na správnu mieru a preto, aby si hlavne mladšia
generácia uvedomila, že za všetkým je niekto, kto vymyslí a zorganizuje. Tvorivý človek.
M. A.

Posledný aprílový víkend patrí stavaniu májov. Inak tomu nebolo ani v meste Poltár. Dňa 28. 4. 2017 prišli na pódium, po
príhovore primátora, deti z detského folklórneho súboru Kukučky a po nich folklórny súbor Poltarica. Tieto folklórne súbory spríjemnili občanom Poltára popoludnie svojím spevom,
ktorý znel celým mestom. Po dospievaní ako prvý prišiel k máju pán primátor a za ním členovia súboru. Krásne vyzdobený
farebný máj budú Poltárčania obdivovať celý mesiac.

Dňa 30. 4. 2017 sa DFS Kukučky vybral ešte do dvoch obcí –
do Kalinova (park pri Zvonici) a do Rovnian. Stavanie mája
v týchto obciach oživili nielen spevom, ale i tancom.
Pokračovanie na s. 15

Deti sa prezentovali opäť s novými tancami a piesňami. Keďže
blížiaci sa prvý máj je sviatkom práce, priniesli si aj náradie, a
to kosu a hrable, s ktorými ukončili vystúpenie. Počasie im
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sa nové priateľstvá a do okolitých lesov a lúk sa rozliehal spev
ľudových piesní. V tento deň si takýmto spôsobom pripomenuli tradíciu našich predkov, ktorou bolo „otváranie“ studničiek.
Predkovia verili, že ak vyčistia studničky vo svojom chotári,
tak budú mať dostatok vody počas celého roka. Toto robili v
období medzi Veľkou nocou a Turícami. V Polichne si už
tradične počas Otvárania studničky pripomínajú významné
osobnosti pochádzajúce z obce Polichno. Tento rok to bola B.
S. Timrava, o ktorej sa prítomní dozvedeli mnoho zaujímavostí
z pútavého rozprávania účastníkov projektu „Diškurujme
o Timrave“.

Deti sa prezentovali opäť s novými tancami a piesňami. Keďže
blížiaci sa prvý máj je sviatkom práce, priniesli si aj náradie, a
to kosu a hrable, s ktorými ukončili vystúpenie. Počasie im
prialo, preto i v týchto obciach vyzdobili máj stuhami. Máj
vyjadruje hlavne úctu k ženám, preto postavené máje zožali
potlesk.

Keďže na tento deň pripadol i medzinárodný Sviatok práce,
tak tesne popoludní, po „otvorení studničky“ a ukončení „diškury“ o Timrave sa prítomní „posunuli v čase“ a so značnou
recesiou si pripomenuli prvomájové oslavy v podobe slávnostných sprievodov z obdobia socializmu.
Vedúca DFS Kukučky Miroslava Kýpeťová spolu s Jaroslavou
Kubaliakovou a Mgr. Ivanou Trhanovou sa snažia zúčastňovať
školení v oblasti folklóru, aby deti viedli správnym smerom
a neustále napredovali.
Mgr. Ivana Trhanová

Polichno si pripomenulo tradície
svojich predkov i slávnych rodákov
Dňa 1. mája 2017 sa Polichno v duchu vrátilo do minulosti
a pripomenulo si tradície časov minulých.
V tento sviatočný deň bolo v malej novohradskej obci od rána
až do večera naozaj veselo. Prišli mladí i tí skôr narodení,
nielen z obce, ale aj z blízkeho či ďalekého okolia, aby si
spoločne pospomínali na život svojich predkov, resp. tí skôr
narodení i na svoju mladosť.
V príjemné slávnostné ráno sa členovia Miestneho odboru
Matice slovenskej v Polichne presunuli pod Timravský vrch
k studničke Timrava, ktorá leží v chotári obce, len pár stoviek
metrov od obydlí a podľa ktorej si svoje umelecké meno
vybrala rodáčka z Polichna, spisovateľka Božena Slančíková
Timrava. Pri studničke, na ktorej je osadený nový zrub a prístrešok, strávili príjemné chvíle pri ohnisku, na ktorom si opiekli rôzne, najmä však mäsové špeciality. Postupne sa ku nim
pridali i ich kamaráti, známi, rodáci i cyklisti zo širokého okolia a nechýbali samozrejme ani ich priatelia − turisti, ktorí
absolvovali prvomájový turistický pochod Tuhár – Polichno,
tradične organizovaný KST Bralo Tuhár. Zábava pri studničke
bola v plnom prúde, prebiehali družné rozhovory, nadväzovali
sa nové priateľstvá a do okolitých lesov a lúk sa rozliehal spev
ľudových piesní.

V tento deň si takýmto spôsobom

Vytiahli rôzne mávatká, vlajky a odetí v ľudovom kroji, historických vojenských, policajných či hasičských rovnošatách,
v oblečení rôznych profesií, resp. ozdobení pionierskymi
šatkami či zväzáckymi kravatami si zaspomínali na oslavy
Sviatku práce spred roka 1989. Zoskupení v prvomájovom
sprievode a za spevu sa presunuli od studničky Timrava do
centra obce, kde si vychutnávali nielen guláš, kofolu, pivo, čo
pre účastníkov pripravili v krčme s príznačným názvom „U
Ťapákov 1914“, ale aj príjemnú atmosféru tohto dňa.
Keďže 23. apríla uplynulo 110 rokov od narodenia rodáka
z Polichna, zakladateľa slovenskej pedagogiky, autora prvej
slovenskej učebnice pedagogiky a množstva rôznych kníh,
učebníc a štúdií, prof. PhDr. Juraja Čečetku, tak si ho
pripomenuli príhovorom predsedníčky MO MS v Polichne a
ku pamätnej tabuli, ktorá sa nachádza na budove jeho rodného
domu, budove bývalej školy v Polichne matičiari položili veniec. Za organizáciu tohto pekného podujatia patrí poďakovanie KST Bralo Tuhár, MO MS v Polichne, obci Polichno
a NOS v Lučenci.
Miroslava Babicová
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Mladí účastníci tak nemohli tráviť čas hrou na mobiloch, či
písaním správ. Hrali sa a komunikovali priamo medzi sebou. Deti začali tvorbou cyklickej animácie, kde do kruhu
rozkreslili jednoduchú aktivitu, ktorá končila rovnako ako
Dňa 13. mája 2017 uplynulo 100 rokov od fatimských zjavení začínala. Výsledkom je jednoduchý príbeh, plynúci v nekoPanny Márie trom malým pastierom − Františkovi, Hyacinte nečnej slučke. Medzi ďalšie postupy patrili stop-motion
a Lucii. Pri tejto príležitosti sa v Rožňavskej diecéze uskutočnil animácia, kde viacnásobný zachytený okamih z fotografií
Mariánsky deň Rožňavskej diecézy na letisku v Boľkovciach.
splynul v zdanlivý pohyb. Odfotené postavy v priestore,
ktoré sa posúvajú, pôsobia akoby sa hýbali bez kráčania, či
vznášali sa nad zemou. Flipbook je niekoľko stranová
knižka vreckových rozmerov. Vyrobili ju deti a počas jej
otvárania sa akoby premieta film. Bohatý program dopĺňala projekcia animovaných filmov spojená s prednáškou,
opekanie a spoločné hry. Na konci všetkých 22 účastníkov
aj s organizátormi vytvorili namiesto spoločnej fotky animovanú spomienku.

Žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca v Lučenci si uvedomujú veľkosť a potrebu Máriinej pomoci, ktorú preukázala
aj skrze fatimské udalosti. Preto chceli osláviť Pannu Máriu
spôsobom im blízkym − pásmom o jej zjaveniach trom pastierikom, ktorý bol obohatený modlitbami, detskými piesňami
a tancom. Veríme, že spôsob, ako ju oslávili deti, sa páčil nielen
našej nebeskej matke, ale aj všetkým, ktorí ju prišli s nami
osláviť.
Mgr. Mariana Vinarčíková
Deti pod dohľadom lektorky pripravujú animovaný film

Tvorivosť rozvíja človeka a obohacuje jeho aktívny život. Preto
tvorivosť je potrebné podporovať hlavne v detskom veku. Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko zorganizovalo v rekreačnej
oblasti Koprovnica tvorivú dielňu „Ide to aj takto“ v dňoch 19.
−21. mája 2017. Bola určená deťom a mladistvým do 18 rokov.

Tvorivá dielňa bola určená deťom z celého kraja a o jeho
atraktivite svedčí množstvo účastníkov, ktoré prekonalo
pôvodné plány. Organizátorov potešil aj veľký záujem detí z
nášho okresu. Lektorkami podujatia boli Mgr. art. Jana Hirnerová, ktorá má bohaté skúsenosti s workshopmi podobného zamerania, a PhDr. Anna Balgová, psychologička z poradenského centra Bienestar. Obe spolupracovali na celom
programe a výsledkom bol hladký priebeh a prekvapivé
výsledky detských prác. Ďakujeme všetkým zúčastneným aj
pomocníkom. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Farby a prostredie mali pozitívny vplyv

Hlavným zámerom bolo tvorivé stretnutie detí, získanie praktických skúseností na vytvorenie animovanej sekvencie. Výtvarná, hudobná, audiovizuálna alebo akákoľvek iná forma umenia
je skvelým nástrojom a výpoveďou nielen detí, ale aj dospelých
o ich vnútornom prežívaní. Výhodou prostredia Koprovnice bol
slabý signál mobilných sietí a rovnako pomalý internet. Mladí
účastníci tak nemohli tráviť čas hrou na mobiloch, či písaním
správ.
Hrali sa a komunikovali priamo medzi sebou. Deti začali tvorbou
cyklickej animácie, kde do kruhu rozkreslili jednoduchú aktivitu,
ktorá končila rovnako ako začínala. Výsledkom je jednoduchý

Mgr. art. Ivan Vredík,
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš
Foto: I. Vredík
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viac ako 260 vzoriek destilátov
Viac ako 260 vzoriek z 30 páleníc Banskobystrického kraja
a okolia hodnotilo 44 degustátorov 12. mája 2017 v Lukovištiach v rámci súťaže „Lukovišťský kalíščok“.

Degustátori pod odborných dohľadom členov slovenského
Rádu rytierov destilátov anonymne hodnotili vzhľad, čistotu a
intenzitu vône a chuti, ako aj vzájomnú vyváženosť chuti
a vône páleniek. Spomedzi šiestich súťažných kategórií −
slivka, hruška, jablko, čerešňa/višňa, záhradná zmes a iné −
bola najpočetnejšie zastúpená kategória sliviek. V kategórii
iné destiláty sa hodnotitelia stretli s pálenkami z hrozna,
drienky, šípky, trnky, bazy, maliny, marhule i raže.
Najlepšie hodnotené destiláty postúpili do finále, v ktorom
boli určení víťazi jednotlivých odrôd a šampión súťaže, ktorým sa stala slivovica od Jána Šimona z Vyšnej Pokoradze
vypálená v pálenici v Lukovištiach.
Okrem toho hodnotitelia udelili zúčastneným pestovateľom 78
zlatých, 75 strieborných a 70 bronzových diplomov, čo svedčí
o vysokej úrovni zúčastnených vzoriek. „Ich mená spoznáme
15. júla 2017, kedy sa uskutoční koštovka páleniek pod
názvom Lukovišťský kalíščok a ocenenie víťazov. V tento
deň bude možné ochutnať všetkých 265 súťažných destilátov
a nebude chýbať ani kultúrny program,“ dodala Alena Segedyová, starostka obce Lukovištia.
Viac informácií: Obecný úrad Lukovištia − 047/5690 101,
lukovistia@lukovistia.sk

Podujatie organizujú: Obec Lukovištia, Združenie pestovateľských páleníc SR Nitra, Gemerská poľnohospodárskopotravinárska komora Rimavská Sobota, Okresný výbor
Slovenského zväzu záhradkárov Rimavská Sobota, Okresný
výbor Slovenského zväzu záhradkárov Lučenec,
Miestna akčná skupina MALOHONT Hrachovo.
Miroslava Vargová, manažérka Miestnej akčnej skupiny
MALOHONT
Foto: Ivana Kováčová a Lucia Mitterová

Výstava Včelárov rok z vlastných zbierok Novohradského múzea a galérie v Lučenci predstaví prácu včelára počas celého roka prostredníctvom ukážok pracovných
nástrojov, ktoré sa používali v rámci starostlivosti o včelstvo a pri spracovaní medu v minulosti.
Súčasťou výstavy bude workshop pre žiakov, organizovaný
v spolupráci s OZ Včelí kRaj, počas ktorého sa žiaci pútavou
formou oboznámia so životom včiel a iných opeľovačov,
pochopia význam opeľovania, zoznámia sa s dejinami
včelárstva a s prácou včelára. Lektori/ včelári im priblížia
život včely medonosnej, produkty včiel, ako je peľ, propolis
a vosk. Workshop je obsahovo vhodný pre predmety prírodoveda, biológia a ekológia. Súčasťou vybavenia lektorov
je pozorovací úľ, kde žiaci môžu sledovať svet včiel cez sklo
aj naživo. Uskutoční sa v dňoch 19. a 26. 6. 2017 v čase od
9.00 do 13.00 hod. v priestoroch dvora NMG. Skupiny
žiakov je možné nahlásiť na tel. č. 047/ 433 23 97 alebo na
mejlovej adrese skodova@nmg.sk.

Ďalším pripravovaným podujatím s touto tematikou bude Včelárska nedeľa, ktorá sa uskutoční 25. 6.
2017.
Projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.
Mgr. Michaela Škodová, vedúca oddelenia vedecko-odborných
činností etnológ/kurátor NMG Lučenec
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sa uskutočnila v dňoch 26. - 28. mája v Turistickej ubytovni Roľníckeho družstva Látky. Lektori jednotlivých sekcií:
Amatérska výtvarná tvorba CHAOS PORIADKU... ALEBO RYTMUS, ZNAK A ORNAMENT AKO PRINCÍP lektor prof. PaedDr.
Jaroslav Uhel, ArtD., fotografia: MUDr. Jozef Ondzik, film: Mgr. art. Ľubomír Viluda a Mgr. art. Ivan Kršiak.

Hlavný partner:
Z verejných zdrojov podporil
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BBSK – Novohradské osvetové
stredisko Lučenec

lektori: Ľubomíra Žilková,
Martin Felbala, Evka Sojková,
Rozália Murínová,
miesto: dvor NOS,
15.00 − 18.00 hod.

Umelecké slovo, divadlo
Jún – Deti deťom
– vystúpenia najúspešnejších DDS,
miesto: Lučenec a Fiľakovo

8. 6. Tvorivá dielňa
– magnetky za pomoci
plátnovej väzby,
miesto: dielňa, 14.00 − 16.00 hod.

9. -10. 6. Školenie moderátorov,
miesto: Dom MS Lučenec
o 10.00 hod.

Kultúrno-spoločenské podujatia
ROK TIMRAVY
– 150. výročie narodenia
Boženy Slančíkovej Timravy

Foto, film, výtvarná tvorba
Jún − Piotr Stramski
– sklo „KREHKÉ“,
výstava fotografií z tvorby autora.
Miesto: vestibul NOS
od 8.00 do 15.00 hod.
Folklór, hudba, tanec
Jún – Škola tanca v Novohrade
– druhé kolo,
miesto: Dom MS Lučenec
Jún – Škola spevu v Novohrade
– druhé kolo,
miesto: Dom MS Lučenec
Výchovno-vzdelávacie podujatia
Jún – Svetový deň životného
prostredia,
miesto: Lučenec
Jún − Závislosti
– svetový deň boja proti drogám,
prednáška k preventívnym aktivitám
v spolupráci s OR PZ v Lučenci,
miesto: školy regiónu
Klubové podujatia
19. 6. 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:
Zázračný papier, maľba na sklo.
Termíny dielní pre školy
− po tel. dohode na 0907 503478
alebo na
vytvarnedielnicky@gmail.com
Ponuka pre verejnosť:
Srdcia – plátnová väzba
3. 6. Ľanové semienko
– sobotné stretnutie s ľanom
(trepanie, česanie, pradenie,
špúľanie a tkanie ľanu),
lektori: Ľubomíra Žilková, Martin
Felbala, Evka Sojková, Rozália
Murínová, miesto: dvor NOS, 15.00 −
18.00 hod.

21. 6. „Čítajme“
– čítanie z diel spisovateľky,
miesto: Dom MS Lučenec
Podujatie z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia.
Mesto Lučenec – mestský úrad,
oddelenie školstva, sociálnych
vecí, kultúry a športu
1. 6. Vernisáž
„Szabóov grafický Lučenec“,
miesto: Novohradské múzeum
a galéria o 10.00 hod.
3. 6. MDD s Ozbrojenými silami SR
– ukážky ťažkej a ľahkej vojenskej
techniky, ukážky vojnových činností,
kultúrny program,
miesto: Námestie republiky
o 9.00 hod.
4. 6. MDD v Mestskom parku
– rodinné podujatie konané pri
príležitosti MDD,
miesto: Mestský park o 9.30 hod.
14. 6. Večer Milana Markoviča
– satirický večer v podaní majstra
v tomto žánri. Spoluúčinkujú
hudobníci „Páni bratia“,
miesto: Divadlo B. S. Timravy
o 19.00 hod.
Fiľakovo
Do 9. 7. Interaktívna výstava
„Expedícia Stredovek“,
miesto: Fiľakovský hrad
– Bebekova veža (5. poschodie).
Organizátor: Hradné múzeum,
spoluorg.: Moravské zemské múzeum
v Brne
Do 4. 8. Minerály pod lupou
– výstava,
miesto: Mestské vlastivedné múzeum
– galéria,

organizátor: Hradné Múzeum,
spoluorg.: Východoslovenské
múzeum v Košiciach

organizátor: Hradné Múzeum,
spoluorg.: Východoslovenské
múzeum v Košiciach
Do 10. 6. Týždeň európskych
geoparkov v Novohrad
-Nógrád geoparku.
Miesto: Územie Novohrad-Nógrád
geoparku, organizátor: Z. p. o.
Geopark Novohrad-Nógrád
24. 6. Vedená pešia túra
- pešia túra od 8.30 hod. na trase:
Fiľakovo – Salgótarján – Andezitové
stĺpy v obci Bér – Szentkút
– Fiľakovo.
Organizátor: Z. p. o. Geopark
Novohrad-Nógrád, NTIC
3. 6. Mestský deň detí,
miesto: Mestský park o 10.00 hod.,
hlavný organizátor: MsKS,
spoluorganizátori: Hradné múzeum a
Verejnoprospešné služby Fiľakovo.
13. 6. Verejná skúška z baletu
− tanečná skupina MsKS Mona Balet,
miesto: MsKS o 14.30 hod.
16. 6. KLUB 2017
− Live Music Night,
SWINGOVÁ TANČIAREŇ
s orchestrom Fats Jazz Band,
miesto: MsKS o 20.00 hod.
17. 6. XVIII. Fiľakovské historické
hradné hry
− rytiersky turnaj, sokoliarske
a šermiarske predstavenia,
rekonštrukcia dobytia hradu, barokové
tance, stredoveká zábava, inkvizičný
proces, ohňová show
− programy pre deti, remeselnícke
dielne a jarmok,
miesto: hradný areál
o 16.00 hod.,
organizátor: Hradné múzeum,
spoluorganizátor: OZ Koháry
Fiľakovo.
18. 6. XI. Medzinárodná súťaž
v historickej lukostreľbe
o titul Lukostrelec Novohradu
a o hodnosť
Obranca Fiľakovského hradu ,
miesto: hradný areál o 8.00 hod.,
organizátor: OZ Koháry iľakovo,
spoluorganizátor: Hradné múzeum,
Fiľakovskí vlci, Fülöp Géza Zsolt.

Streľba sa uskutoční na nezameranú
vzdialenosť dvomi šípmi na troj-, príp.
dvojdimenzionálne terče v počte 15
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10. 6. Cesta rozprávkovým lesom
pod Divínskym hradom

Streľba sa uskutoční na nezameranú
vzdialenosť dvomi šípmi
na troj-, príp. dvojdimenzionálne terče
v počte 15 ks v dvoch kolách,
t. j. celkom 60 výstrelov.
Registrácia: elektronicky
www.archery3d.sk v slovenčine,
www.hradfilakovo.sk v slovenčine
a maďarčine, osobne na mieste, alebo
vopred v kancelárii NTIC na
Podhradskej ul. 14 vo Fiľakove.
Termín prihlášky: 16. 6. 2017

22. 6. III. ročník súťaže
Divínsky BoyarD – I. semifinále
22. 6. Vychádzka za svätojánskymi
muškami
23. 6. III. ročník súťaže
Divínsky BoyarD – II. semifinále

23. 6. Predstavenie knihy Lajosa
Csikásza s názvom
Vörös-kék lobogók,
miesto: Mestská knižnica o 16.30
hod., organizátor: Hradné múzeum.
24. 6. IX. ročník stretnutia
speváckych zborov
Na krídlach medzinárodných melódií
Miesto: rímskokatolícky kostol
o 18.00 hod.,
hlavný organizátor: ženský spevácky
zbor Melódia, spoluorganizátor:
MsKS.

Kokava nad Rimavicou
3. 6. Stretnutie heligonkárov
– XX. ročník, moderátor: Ján Jankov,
miesto: KD o 16.00 hod.

Cinobaňa

9. 6. KOLLÁROVCI
– Môj život je muzika,
miesto: KD Cinobaňa o 18.00 hod.

Málinec

REKUS – regionálny kultúrny mesačník. VYDÁVA: Novohradské osvetové stredisko, Kármánova 2, 984 01 Lučenec. Registrované na MK
SR – evidenčné číslo: EV 3991/10. ISSN 1338-9939, IČO 45 020 094, REDAKTOR: Michal Abelovský (M.A.), tel.: 45 12 703, 45 131 78.,
JAZYKOVÝ REDAKTOR: doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD., GRAFICKÁ ÚPRAVA: Renáta Ádamová ZODPOVEDNÁ: Mária Ambrušová,
riaditeľka NOS v Lučenci , E-mail: noslc@noslc.sk , abelovsky@noslc.sk, TLAČ: NOS v Lučenci, www.noslc.sk
NEPREDAJNÉ

