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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.
Komorný spevácky zbor má pestrý
repertoár – skladby od obdobia renesancie až po 20. storočie. Spieva svetské
i sakrálne skladby v maďarskom, slovenskom a latinskom jazyku z tvorby autorov ako J. S. Bach, G. F. Händel, M. Praetorius, C. Gervaise, N. Rota, A. Dvořák,
M. A. Charpentier, E. Suchoň, Z. Kodály,
B. Bartók, L. Bárdos a F. Liszt.

Od založenia pracuje pri základnej organizácii Csemadoku v Lučenci. Zbor vznikol v roku 2000 na podnet pani Évy Duray Hahn, doteraz aktívnej členky, a Ildikó
Gaálovej, učiteľky Pedagogickej a sociálnej akadémie v Lučenci.
Spevácka skupina v roku 2003 prijala názov SERLY po dvoch hudobných skladateľoch: významných rodákoch – Lajosa Serlyho (1855 – 1939) a jeho syna Tibora
Serlyho (1901 –1978) –, ktorí žili aj v Amerike. Tibor Serly počas druhej svetovej
vojny tam spolupracoval s významným maďarským hudobným skladateľom, klaviristom, pedagógom a etnomuzikológom Bélom Bartókom (1881 – 1945). Serlyovci
sú pochovaní v lučenskom cintoríne.

Od roku 2001 pravidelne vystupuje
na podujatiach Csemadoku nielen v Lučenci, ale aj v širšom okolí na spomienkových oslavách, vernisážach či slávnostných schôdzach. Zaujímavé a úspešné
boli koncerty zboru zostavené z tvorby
jubilujúcich skladateľov: roku 2006 –
Béla Bartók, 2007 – Zoltán Kodály, 2008
– renesancia, 2010 – Ferenc Erkel, 2001
– Ferenc Liszt.

V rokoch 2002 až 2014 zbor každoročne vystupoval na stretnutiach gemerských speváckych zborov reformovanej
cirkvi v obciach i mestách Gemera a Novohradu.
Pokračovanie na s. 2
Viackrát vystupoval na pozvanie
Komorný spevácky zbor má pestrý repertoár – skladby od obdobia renesancie súborov vo Fiľakove, Radzovciach, Veľkej

Vedúcou zboru od založenia až dodnes je Éva Háhn a dirigentkou počas doterajšej existencie zboru je Ildikó Gaálová.
Ženský zbor tvoria amatérske speváčky z Lučenca a okolia. Pri založení ich bolo
16, v súčasnosti vystupuje už iba osem.

REKUS

strana 2
Viackrát vystupoval na pozvanie súborov
vo Fiľakove, Radzovciach, Veľkej nad Ipľom, Salgótarjáne a na vernisáži v Janíkoch (okres Košice-vidiek).

Lýdia Poláková: „Pri každom divadelnom predstavení
cítim poriadny adrenalín...“

Zbor SERLY získal viacero ocenení
a pamätných listov. Vedúca zboru získala
Cenu za rozvoj kultúry Novohradu
(2006), ktorú udeľuje OO Csemadoku, a
roku 2009 ju získala aj dirigentka. Éve
Duray Hahn bola 21. januára 2018
v rámci Dní maďarskej kultúry v Galante
udelená cena za celoživotné dielo, ktorú
udeľuje Republiková rada Csemadoku.
Speváčky organizujú aj vlastné podujatia, z ktorých najznámejším sú stretnutia speváckych zborov novohradsko-gemerského regiónu pod názvom ZNEJÚCA
PIESEŇ (doteraz sa uskutočnili v rokoch
2004, 2006, 2008, 2013, 2017). Konajú
sa vždy na Medzinárodný deň hudby (1.
október; bol vyhlásený roku 1974 s cieľom propagovať a lepšie poznať hudobné umenie).
Speváčky pravidelne účinkujú aj na
podujatiach organizovaných Mestom Lučenec, napr. adventné stretnutie Svieť
svetlo, svieť, Deň matiek (2012 – 2016) a
každoročné vianočné koncerty v kostoloch mesta. Častými hosťami sú aj na
vernisážach v pamätnom dome Júliusa
Szabóa a stretnutiach speváckeho zboru
Ozvena s názvom Lučenská jarná pieseň
(2013, 2045, 2018).
Kroniku zboru založenú nemajú, ale
vedú si podrobnú evidenciu svojej činnosti. Finančné prostriedky sa snažia získať z rôznych grantových programov.
Nácviky majú v Maďarskom kultúrnom
stredisku, ale keďže v týchto priestoroch
na výstavisku býva pomerne chladno,
stretávajú sa aj v Pedagogickej a sociálnej akadémii Lučenec.
Vedúca by si najviac priala, aby
do kolektívu pribudli nové členky a tým
aj nové hlasy.
Kontakt na vedúcu: 0908 406540,
e-mail: hahnevavivi@gmail.com

Agronómka, vychovávateľka, kultúrnovýchovná pracovníčka, ochotnícka herečka
Lýdia Poláková, rodená Gabľasová, sa narodila 11. 7. 1948 v Málinci, okres Poltár.
Základné vzdelanie získala v Málinci a Kalinove (1955 – 63) a stredoškolské na
Strednej poľnohospodárskej škole v Modrom Kameni (1963 – 67). Popri zamestnaní
absolvovala aj Strednú pedagogickú školu
(SPgŠ) v Lučenci (1976 – 79). V pracovnom živote pôsobila ako agronómka na
JRD Hrabovo – Kalinovo (1967 – 69), odborná referentka na Okresnom štatistickom
úrade v Dolnom Kubíne (1969 – 74), vychovávateľka pri Strednej poľnohospodárskej škole v Lučenci (1975 – 80), ako kultúrno-výchovná pracovníčka a zástupkyňa
riaditeľa Mestského kultúrneho strediska
(1980
– 2003). Od r.
(MsKS) v Lučenci (1980 – 2003). Od r. (MsKS)
2004 žijevnaLučenci
dôchodku
v Lučenci.
2004zažije
na dôchodku v Lučenci.
Lydka, spomienka zaletí za hory,
doly...
Narodila som sa v malebnej podhorskej dedinke Ipeľ neďaleko Málinca.
Vyrastala som medzi siedmimi súrodencami, kde panovala láska, porozumenie
a vzájomná úcta. Mali sme šťastie na fantastických rodičov, ktorí nás odmalička
viedli k skromnosti, pracovitosti, zodpovednosti a láske k prírode. V čase môjho
detstva ešte nebol televízor ani počítače, internet či iné technické vymoženosti. Aj
kino k nám chodilo na kolesách každý týždeň z Málinca zásluhou pána Dianiška.
Spomínam si aj na prvý film, ktorý som videla – O stvorení sveta. Zato prírody
a čerstvého vzduchu sme si užili až-až! Láska k prírode mi zostala dodnes, s manželom sme vášniví hubári. Základnú školu 1. – 4. ročník som absolvovala v Ipli a 5.
– 7. ročník v Málinci, kde som dochádzala autobusom cez osady Chmelná a Hámor, ktoré od polovice 90. rokov zatopila vodná nádrž Málinec. 8. a 9. ročník som
ukončila na ZDŠ v Kalinove, kde sa moji rodičia presťahovali.
Prvú významnú kapitolu v tvojej životnej kariére predstavuje mesto
Dolný Kubín. Aký vietor ťa tam zavial?
Po úspešnom ukončení Strednej poľnohospodárskej školy v Modrom Kameni som nastúpila pracovať na JRD Hrabovo – Kalinovo ako agronómka. Keď
som sa v r. 1969 vydala, začala som pracovať na Okresnom štatistickom úrade
v Rimavskej Sobote. Keďže môj manžel po skončení vysokej školy dostal miesto
na Orave – v Dolnom Kubíne –, ja som ho tam nasledovala a v práci som pokračovala na tamojšom štatistickom úrade. Zakotvili sme tam na štyri roky. Boli to
krásne roky, stretli sme tam vynikajúcich a zaujímavých ľudí, na ktorých rada spomínam a s niektorými sa dodnes stretávam. Mňa to však stále ťahalo domov, kde
som mala svojich najbližších – rodičov, súrodencov. A tak, keď prišla výhodná ponuka na prácu v Lučenci na Strednej poľnohospodárskej škole – manžel ako stredoškolský učiteľ a ja ako vychovávateľka na školskom internáte –, ani trocha sme
nezaváhali a presťahovali sme sa.
Od r. 1975 trvale žiješ v Lučenci. Priblíž nám, prosím, tieto roky tvojej praxe.
V Lučenci som sa začala venovať záujmovej umeleckej činnosti mládeže –
založila som folklórnu skupinu, keďže sama som tancovala vo folklórnom súbore
v Kalinove. Medzitým som ukončila nadstavbové štúdium na SPgŠ v Lučenci.
Úzko som spolupracovala s MsKS a jeho riaditeľ Miloš Jezný mi ponúkol pracovný úväzok, aby súbor patril pod jeho hlavičku. Po troch rokoch ma prehovoril, aby
som nastúpila do trvalého pracovného pomeru.
Pokračovanie na s. 3
Po dlhšom zvažovaní som ponuku prijala a tento krok som nikdy neoľutovala.
Práca sa stala mojou záľubou a v kultúre som odpracovala celých 25 rokov až do
môjho odchodu na dôchodok. Keďže som sa na základnej škole venovala rôznym
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Po dlhšom zvažovaní som ponuku prijala a tento krok som nikdy neoľutovala.
Práca sa stala mojou záľubou a v kultúre
som odpracovala celých 25 rokov až do
môjho odchodu na dôchodok. Keďže
som sa na základnej škole venovala rôznym aktivitám – recitovala som, účinkovala v programoch, hrala divadlo, tancovala vo folklórnom súbore – moje
smerovanie bolo jasné. Okrem kultúrnych programov pre mesto som sa začala venovať mládeži. Mojím prvým „dieťaťom“, ktorého som sa ujala, bol folklórny súbor Ipeľ. Ten fungoval pri ZŤS
Lučenec, no nemal ho kto podporovať
a hrozil mu úplný rozpad. V r. 1980 prešiel pod našu strechu a ja som bola jeho
organizačnou vedúcou až do môjho odchodu na dôchodok. Je to súbor, ktorý
ešte aj dnes reprezentuje naše mesto nielen doma, ale aj v zahraničí. Druhým
mojím „dieťaťom“ boli spoločenské tance, ktoré som vypiplala od piky s učiteľmi tanca Vierkou Jackuliakovou
a Jankom Morháčom. Okrem tanca sme
mládeži vštepovali aj spoločenskú výchovu. Vychovali sme nových učiteľov
tanca, ktorí vlastne fungujú dodnes –
Jaro Tóth, Robo Galant, Paľo Imre a i.
V Lučenci si postupom času
privoňala aj k ochotníckemu divadlu...
Áno, ochotníckemu divadlu
som sa začala venovať ako organizačná
vedúca či herečka vďaka Paľkovi Filčíkovi, vtedajšiemu riaditeľovi MsKS.
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krásne a každá z nich mala čo povedať.

Poláková Lýdia – K. Misíšková: Zabudla
som, 2007, ako stará mama Mária Sokolová

PhDr. František Mihály, DiS. art.

Spomínam si aj na svoju prvú hru
„Drotári“, v ktorej som hrala skromnú
a chudobnú Marínu a režíroval ju môj
profesor pán Daniel Gallay. Písal sa vtedy rok 1968. Pri každom divadelnom
predstavení cítim poriadny adrenalín, no
hranie ma stále baví. Pohľad do javiska
– to je niečo neopakovateľné! Diváci
nám dávajú najavo, že nás radi vidia
a samozrejme aj my ich. V mojom divadelnom účinkovaní veľkú úlohu zohrali
a stále zohrávajú ľudia, ktorí mi veľa
dali a veľmi si ich vážim. Sú to predovšetkým hereckí kolegovia, no najmä režiséri, ktorí nám pomáhajú pri prevteľovaní sa do jednotlivých postáv, dodávajú
nám odvahu pri prekonávaní trémy
a ktorí nám prepáčia aj rôzne brepty či
drobné výpadky textu.

Poláková Lýdia – B. S. Timrava: Príde čas,
1995, ako Anča Jachtačka

Doteraz som stvárnila takmer 30 postáv
rôznych charakterov – či to už bola krčmárka ľahkých mravov v Timraviných
„Hrdinoch“, postava Zuzy Javorovej v
Tajovského „Ženskom zákone“, stará
mama Mária Sokolová postihnutá Alzheimerovou chorobou v Mišíkovej hre
„Zabudla som“, cigánka v hre „Chodíte
sem často“, schizofreničku v Šulajovej
„Gazdovej krvi“, starú matku vo Feldekovej hre „Ja, Malkáč“ či Jachtavú
Anču v Timravinej hre „Príde čas“.
Nedajú sa vymenovať všetky postavy
a hry, v ktorých som stvárňovala väčšinou hlavné postavy, no všetky boli
krásne a každá z nich mala čo povedať.
Spomínam si aj na svoju prvú hru
„Drotári“, v ktorej som hrala skromnú

spoluprácu s Novohradským osvetovým
strediskom a Mestom Lučenec.
Ako plynú tvoje súčasné dni?
Mám šťastie na ohromne tolerantného manžela, ktorý má pochopenie
pre moju divadelnú záľubu a ktorý je
zároveň aj mojím prvým kritikom. Mám
skvelú rodinu – dve dcéry s ich manželmi sú mi veľkou oporou, krásne štyri
vnúčatá a 5-ročný pravnúčik – to sú moje najväčšie lásky, pre ktoré sa oplatí žiť.
Stále vediem aktívny divadelný život,
divadlo budem hrať dovtedy, kým ma
budú potrebovať a hlavne chcieť. Lebo
všetko sa raz musí skončiť. Dávať si
nejaké predsavzatia v mojom veku je
zbytočné, veď som vlastne v živote dosiahla všetko – krásnu rodinu, fantastickú prácu, záľuby... Život znamená
prísť a odísť. Veď život je krásny, keď
človek prijíma veci tak, ako mu ich osud
nadelí.

Poláková Lýdia – V. Möderndorfer: 4ročné obdobia, 2010, ako Amália + celý
súbor

Hudobný pedagóg, muzikológ,
vysokoškolský učiteľ doc. PhDr. Eduard Gábor, CSc. sa narodil 18. 6. 1933
v obci Horné Strháre, okres Veľký Krtíš. Základné vzdelanie získal v obciach
Horné Strháre a Prenčov. V r. 1944
začal navštevovať gymnázium v Banskej Štiavnici a r. 1945 v gymnaziálnom
štúdiu pokračoval v Lučenci. Roku 1950
prestúpil na Pedagogické gymnázium
v Lučenci, na ktorom maturoval roku
1952. Vysokoškolské vzdelanie získal na Vysokej škole pedagogickej
v Bratislave (1953 – 57), kde študoval
hudobnú výchovu.
Po učiteľských pôsobeniach
v Šahách (1952 – 53),

Je to náš Árpi Szabó – dobráčisko od
kosti, Ferko Zboray – naša autorita alebo Paľko Žigo – priateľský a spravodlivý. Rada som spolupracovala aj s P. J.
Králikom, ktorého si vysoko vážim. Im
všetkým patrí moje veľké ďakujem.
Pokračovanie na s. 4
Nemôžem zabudnúť ani na vynikajúcu
na
Pedagogickej
škole
v Tisovci (1957 –
spoluprácu s Novohradským osvetovým
58),
kde
viedol
aj
školský
spevokol,
strediskom a Mestom Lučenec.
odkiaľ
bol
preložený
na
IV.
ZDŠ do
Ako plynú tvoje súčasné dni?
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na Pedagogickej škole v Tisovci (1957 –
58), kde viedol aj školský spevokol, bol
preložený na IV. ZDŠ do Lučenca (1958
– 59), kde súčasne vyučoval aj na
Strednej pedagogickej škole, zakotvil
ako vysokoškolský učiteľ na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici
(1959 – 83), od r. 1966 zastával funkciu
vedúceho Katedry hudobnej výchovy.
Prednášal dejiny svetovej hudby
i hudobné formy. Vo vedeckovýskumnej
práci sa zameriaval na využívanie filmu
a diafónu vo vyučovaní hudobnej výchovy na druhom stupni základných škôl.
Roku 1981 bol ministrom školstva menovaný za docenta pre odbor teória
vyučovania hudobnej výchovy.
Eduard Gábor uzavrel v r. 1960
manželstvo s Evou Kušnierovou, rodáčkou z Betliara. Manželstvo bolo bezdetné. Mgr. Eva Gáborová-Kušnierová
(*1935) bola učiteľka na SVŠ v Lučenci
(1957 – 60) a na Gymnáziu J. G. Tajovského v Banskej Bystrici (1960 – 95).
Roku 2003 sa natrvalo presťahovala do
Betliara, kde v súčasnosti žije. Otec
Eduarda Gábora Andrej Gábor (1908 –
1991) bol hudobným pedagógom, zakladateľom a prvým riaditeľom Hudobnej
školy, neskôr Ľudovej školy umenia
v Lučenci (1954 – 1972).
Doc. PhDr. Eduard Gábor, CSc.
zomrel náhle 28. 3. 1983 na svojom pracovisku v Banskej Bystrici vo veku nedožitých 50 rokov. Telesné pozostatky
zosnulého boli uložené na večný odpočinok do rodinného hrobu na cintoríne
v Betliari.

Vo vedeckovýskumnej práci sa
venoval anatómii a vývinu zvierat, röntgenoanatómii a výskumu tkanív. Bol autorom i spoluautorom niekoľkých vysokoškolských učebných skrípt, napr. Kórtan és kórbonctan (Patológia a patologická anatómia), Budapešť, 1952.
V oblasti vývoja liečivých potravinárskych produktov bol autorom 18 prijatých patentov, ktoré sú využívané nielen
v Maďarsku, ale aj v Taliansku, Japonsku, Kanade a USA. Od r. 1980 skúmal
biologické účinky rakytníka. S manželkou Editou Guoth, rod. Fodermayer,
založili v Törökbálinte prvý závod
v Maďarsku na spracovanie rakytníka.
Profesor János Guoth zomrel 9.
2. 2009 v meste Tata, kde je pochovaný
na kalvínskom cintoríne (Ul. Környei).

Následne sa zamestnala ako predavačka
v metrovom textile v Lučenci a neskôr
ako smaltovníčka v Kovosmalte Fiľakovo. Od r. 1959 žila na invalidnom dôchodku. Od r. 1983 bola až do svojej
smrti členkou divadelného ochotníckeho
súboru (DOS) Zsákszínház (Vrecové divadlo) vo Fiľakove, kde naštudovala
viacero postáv. Za svoju činnosť získala
niekoľko ocenení, jedným z posledných
bol diplom za rozvoj kultúrno-výchovnej činnosti mesta Fiľakovo (1999).
Zomrela 29. 5. 2005 v Lučenci, pochovaná je vo Fiľakove.
Jej prvou rolou v DOS Zsákszínház bola postava starej mamy v
„Snehovej kráľovej“ od Jevgenija Švarca. Potom nasledovali ďalšie úspechy
v hrách: „Charleyho teta“, „Tvrdý
orech“, „Tri letušky v Paríži“, „Strašne
ošemetná situácia“ a i. Nezabudnuteľnou zostane jej rola matky v hre Györgya Schwajdu „Svätá rodina“, kde hrala
trochu „uletenú“, miestami vypočítavú,
no predsa osamelú ženu. Za túto postavu
získala prestížnu cenu na Jókaiho dňoch
v Komárne v r. 1992. Rola Bíborky, opitej upratovačky v Schwajdovom „Zázraku“ patrila medzi jej obľúbené postavy. Na 31. Jókaiho dňoch v Komárne
(1994) získala cenu za najlepší ženský
herecký výkon za postavu starenky v hre
„Kuracia hlava“ Györgya Spiróa. Vtedajší predseda poroty jej výkon prirovnal k vynikajúcej maďarskej herečke
Hilde Gobbi. Vrcholom jej umeleckých
úspechov bola Örkényova „Mačacia
hra“, v ktorej za rolu Orbánovej dostala
opäť cenu za najlepší ženský herecký
výkon ako i cenu za celoživotné dielo.
Gabriela Medeová svojím hereckým majstrovstvom povzniesla fiľakovský súbor Zsákszínház na vyššiu
úroveň. Mnohí mladí ochotníci sa od nej
učili a ona rada pomohla, keď vedela. Aj
keď sa sama označovala za ochotnícku
herečku, bola herečkou v tom najlepšom
slova zmysle. V mesiaci jún 2018 si pripomíname jej nedožité 90. narodeniny.

Veterinárny lekár, vedeckovýskumný pracovník, podnikateľ, vysokoškolský učiteľ prof. MVDr. János
Guoth, CSc. sa narodil 13. 6. 1923
v Lučenci. Základné a gymnaziálne
vzdelanie získal v rodnom meste, maturoval v r. 1942 v triede prof. Auréla
Bartscha. V r. 1942 – 46 študoval na
PhDr. František Mihály, DiS. art.
Fakulte veterinárnej medicíny Technickej a hospodárskej univerzity v Budapešti. Pôsobil ako vysokoškolský učiteľ
na Univerzite veterinárnej medicíny
v Budapešti (1946 – 57) a veterinárny
lekár a vedeckovýskumný pracovník vo
Výskumnom ústave veterinárnom v Gödöllő (1958 – 73). V r. 1973 – 83 bol
obchodným riaditeľom vo Výrobnom
družstve SASAD v Budapešti. Od r.
1983 žil na dôchodku v meste Tata.
Ochotnícka herečka Gabriela
Roku 2006 ho vymenovali za čestného
Medeová,
rod. Schneiderová, sa narouniverzitného profesora na Univerzite
dila 21. 6. 1928 v Lučenci, kde ukončila
sv. Štefana v Gödöllő.
Obchodnú učňovskú školu (1947).
Následne sa zamestnala ako predavačka
Vo
vedeckovýskumnej v metrovom textile v Lučenci a neskôr
práci sa venoval anatómii ako
smaltovníčka
v Kovosmalte
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Gustáv VODA – 50. výročie úmrtia (3. 6. 1968 Lučenec), lekárnik, slovenský národovec a publicista. Aktívne spolupracoval pri
založení Slovenského lekárnického múzea v Bratislave. Založil
spevácky zbor Ozvena pri MO MS v Lučenci. V Lučenci má pamätnú tabuľu pri MsÚ. Narodil sa 3. 5. 1886 v Modre.
Ervín VARGA, Mgr. art. – 5. výročie úmrtia (4. 6. 2013 Bratislava), choreograf, tanečný pedagóg, umelecký vedúci SĽUK-u.
V Biskupiciach pri Fiľakove žil a chodil do základnej školy. Dlhoročný spolupracovník NOC v oblasti tradičnej ľudovej kultúry.
Narodil sa 25. 6. 1955 v Čiernej nad Tisou.
Mikuláš GALANDA – 80. výročie úmrtia (5. 6. 1938 Bratislava),
maliar, grafik, ilustrátor. Študoval na gymnáziu v Lučenci. Narodil
sa 4. 5. 1895 v Turčianskych Tepliciach.
Jozef MÄKKÝ – 105. výročie narodenia (8. 6. 1913 Poltár), stredoškolský učiteľ, v rokoch 1935 – 1974 pôsobil v Poltári. Bol
priekopníkom českej hádzanej v Poltári. Zomrel 18. 5. 1997.
Dobra ZUBOVÁ, rod. Meká, Ing. – 15. výročie úmrtia (13. 6.
2003 Lučenec), učiteľka, poľnohospodárska inžinierka. Narodila
sa 2. 11. 1934 v Pondelku, dnes Hrnčiarska Ves. V r. 1990 – 92
bola riaditeľkou Školskej správy v Lučenci. Poslankyňa MsZ v Lučenci (1999 – 2002). Funkcionárka Slovenského zväzu záhradkárov. Celý život sa riadila Štefánikovým heslom: „A ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem!“
Gabriela MEDEOVÁ, rod. Schneider – 90. výročie narodenia
(21. 6. 1928 Lučenec), ochotnícka herečka. Od roku 1938 členka
divadelného súboru Zsáksínház vo Fiľakove. Získala viacero ocenení na Jókaiho dňoch v Komárne. Roku 1999 získala diplom za
rozvoj kultúrno-výchovnej činnosti mesta Fiľakovo. Zomrela 29.
5. 2005 v Lučenci, pochovaná je vo Fiľakove.
Juraj ČEČETKA, prof., PhDr. – 35. výročie úmrtia (24. 6. 1983
Bratislava), pedagóg, univerzitný profesor. Narodil sa 23. 4. 1907
v Polichne. Prof. Čečetka má významné miesto v dejinách československej pedagogiky. Jeho pedagogické dielo je nielen rozsiahle
(obsahuje 24 knižných prác, 32 štúdií v zborníkoch a okolo štyristo časopiseckých článkov a recenzií), ale i poučné a podnetné.
Autor mnohých pedagogických diel. Jeho pedagogické názory sú
pozoruhodné aj dnes: „Škola má byť dielňou ľudskosti, ale nesmieme zabúdať, že žiaka môžu najlepšie vychovať za človeka len
ľudia“.
Károly VIGH – 100. výročie narodenia (28. 6. 1918 Lučenec),
historik, vedecký pracovník. Zaoberal sa otázkami maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku. Zomrel 3. 11. 2013 v Budapešti, pochovaný je na cintoríne Vlčia lúka (Farkaszét).

150. výročie (10. 6. 1868) – pod názvom Prosba pred Kráľovské
ministerstvo ohľadom železnice a priemyslu v Novohrade podalo žiadosť asi dvesto novohradských statkárov a obchodníkov,
aby sa sídlo stolice Balážské Ďarmoty spojili s celoštátnou
železničnou sieťou a súčasne aby sa štátne cesty primerane
k dobe budovali a opravovali.
160. výročie (27. 6. 1858) – cisár František Jozef venoval farárovi
Ľudovítovi Pekárovi tisíc zlatých na obnovu cirkevných budov
v Tomášovciach počas jeho návštevy Viedne s prosbopisom.
70. výročie (27. 6. 1948) – v Kokave n/Rimavicou bol zriadený
miestny rozhlas a schválený Obecnou radou, montáž vedenia
a zariadenia – miestna firma Šmatlík.
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Pani Milici Miadokovej k deväťdesiatke. Toto významné životné jubileum oslavuje 2. júna v plnom pracovnom nasadení a dobrom zdraví. Stále píše, navštevuje pravidelne aj náš Novohrad, zúčastňuje sa najmä na besedách
v školách. K nášmu blahoželaniu pripájame úprimné vyznanie jej priateľky p. Mackovej.

V tomto príjemnom letnom, slnkom prežiarenom čase sa
dožíva významného životného jubilea s magickým číslom
naša krajanka, pani doc. RNDr. Milica Miadoková, CSc.
Ak by som mala spravodlivo a zodpovedne vystihnúť osobný
profil tejto významnej osobnosti, či aspoň nájsť najkrajšie
slová pre doplnenie jej curriculum vitae, sotva sa mi to podarí. Pani docentka Miadoková si toho zaslúži viac.
Narodila sa v kanadskom Montreale. Väčšiu časť detstva
však prežila v malej dedinke Novohradu v Mládzove. A ako
sama o svojej dedinke vyznáva „….tie roky sa mi azda najviac zachovali v pamäti“ či „Mládzovo nosím v srdci ako
dedinu môjho detstva,“ o čom podala krásne svedectvo
v cenných spomienkach v knihe rovnakého názvu, v ktorej
okrem iného s nostalgiou spomína aj na hroby svojich
najbližších, ktoré navštevuje tak často, ako sa jej len dá a na
ktorých v nej zostávajú už iba spomienky….
Meštiansku školu navštevovala v Kokave nad Rimavicou.
Toto obdobie pretavila do prózy Spomienky na Kokavu.
Prežila aj krutý prechod frontu za druhej svetovej vojny,
čo zas plasticky opísala v knihe Spomienky na vojnu.
Už na Gymnáziu v Lučenci začína byť literárne činná,
s vervou sa púšťa do redigovania a prispievania do študentského časopisu Živý sen, začo získavala mnohé literárne
ocenenia. Napriek tomu jej obľúbenými predmetmi bola
matematika a fyzika a po maturite si zvolila na to obdobie
náročné štúdium exaktných vied, matematiku, fyziku a chémiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave, predmety príznačné skôr pre chlapcov ako pre
dievčatá, v ročníku však napokon skončila sama, jediná.
Jej ďalší sen stať sa učiteľkou sa jej tiež vyplnil. Na
fakulte, ktorú vyštudovala, postupným získavaním vedeckých
hodností pôsobila ako fyzikálna chemička a vysokoškolská
učiteľka neuveriteľných štyridsať rokov. Externe prednášala
na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave, Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a
namiesto pokojného si užívania dôchodkového veku prednášala na univerzite v Trnave.
Pokračovanie na s. 6
samého začiatku jej pedagogicko-vedeckej
dráhy sa aktívne venovala nielen riadnym
Od
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Od samého začiatku jej pedagogicko-vedeckej dráhy sa aktívne venovala nielen riadnym poslucháčom, ale aj študujúcim
popri zamestnaní v Nitre, Košiciach a Žiline. Za svoju mimoriadne plodnú pedagogickú a vedeckovýskumnú činnosť dostala mnoho významných ocenení a medailí. Nadobudnuté
poznatky a vedomosti dokáže aplikovať aj v súčasnosti, a to
nielen v rozhovoroch na vysokej úrovni.
Celý svoj život popretkávaný neraz aj mnohými ťažkými
úskaliami sa pani docentka Miadoková aktívne venovala a
doteraz neúnavne venuje srdcu blízkej záľube literárnej tvorbe. Iba ťažko možno zrátať početné besedy na školách všetkých typov či v rámci spolupráce so ženskými organizáciami,
na ktoré je ustavične prizývaná. Svojím pútavým, sugestívnym
a rozprávačsky vycibreným vkusom a majstrovstvom, všestranne zrozumiteľnou slovnou zásobou obohatenou zmyslovými predstavami a noblesou jej vlastnou s tým všetkým sa vo
svojej tvorbe zhostila opisom námetov zameraných hlavne na
svojich najmilších a najbližších, svoju rodinu. Vytvorila okrem
už menovaných knižočiek ďalšie láskou a nehou obdarené
Babičkine uspávanky, zbierky básní Chvenie duše v prúde
času, Piesne babieho leta, výstižné a veľmi dojímavé Ženské
ruky, venované osobe najdrahšej, svojej matke….a má rozpracované ešte mnohé publikácie, básne, eseje a články. Všetky
jej zrozumiteľné literárne skvosty sú obohatením ducha každej
vekovej kategórie. Dokáže nimi zaujať, obrátiť pozornosť na
rozprávané. Jej opis je kultivovaný, bez falošných príkras,
zbytočného moralizovania či mentorovania, ktoré posúvajú k
zamysleniu sa nad hodnotami bytia a zmyslu života.
Poučná a vzácna myšlienka z jej pera „Každá doba niečo
dá a niečo berie“, tak príznačná aj pre dnešnú zložitú dobu
môže rezonovať v mysli každého z nás a je tak trochu možno
aj mementom doby, hodná zapamätania.
Vážená pani docentka Miadoková. Milá Mia.
Dožila si sa veku, ktorý si vraj treba zaslúžiť. Ty si si ho zaslúžila plným právom. Poradiť, pomôcť, potešiť, či inak povzbudiť, nikoho neodmietneš…,.to dokáže iba človek s hlbokou
dávkou empatie, ktorá okrem mnohých iných pozitívnych
vlastností patrí medzi atribúty, ktoré do Tvojej hodnotovej
orientácie nesporne patria.
Ktosi múdry raz povedal „Nikdy nie je dosť toho, aby sme
človeku preukázali úctu“. O to som sa veľmi snažila teraz ja
pri Tvojom veľkom sviatku. Moje najúprimnejšie Laudátio vyjadrujem nielen za seba, ale aj za mnohých Tebe blízkych
krajanov z našej malej dedinky, ktorí ťa máme radi, ktorých
často navštevuješ a pre ktorých je tvoja prítomnosť zakaždým
príjemným sviatkom a veľkou cťou.
Ku krásnemu sviatku prajeme náruč plnú sviežich dní naplnených radostnými chvíľami v kruhu všetkých, ktorí ťa máme
radi.
Želáme ti ešte dlhý život naplnený dobrým zdravím a spokojnosťou.
Nech je tvoj sviatok aj dôvodom k zamysleniu prečo spomaliť
životné tempo, stíšením sa nad sebou a nad všetkým čo je
vôkol Teba.
K tomu všetkému ešte úctu, obdiv a uznanie za všetko čo si v
živote dokázala a neustále dokazuješ, prijmi, prosím, okrem
mnohých Tvojich gratulantov aj od nás, Tvojich krajanov.
Ad multos annos, drahá naša!
PhDr. Jela Macková

REKUS

Už štvrťstoročie v tejto obci znejú vždy začiatkom mája
heligónky. Jubilejný 25. ročník regionálnej prehliadky sólistov
heligónkarov sa konal 5. mája 2018. Otvorili ho Mária Ambrušová, riaditeľka Novohradského osvetového strediska v Lučenci, a starosta Budinej Ing. Marian Čerpák. Prítomných pozdravil aj Ing. Branislav Hámorník, prednosta Okresného úradu
v Lučenci a poslanec Banskobystrického samosprávneho kraja.

V prvom bloku pod názvom Hore na Budinej sa prehliadky
zúčastnilo 18 heligónkarov z okresov Lučenec a Poltár: Milan
Gábor, Miroslav Gábor, Martin a Miroslav ml. Gáborovci
s Martou Sýkorovou, Miriama Ťažká, Pavel Obročník, Peter
Mužík, Rudolf Václavík, Maroš Gombala a Peter Grček, Anna
Čiešková, Juraj Krahules st., Milan Klapiš, Jozef Kuvik, Július
Fačka ako Duo veselých starcov, Ondrej Siman s manželkou,
Matúš Pauer, Andrej Mičian a Milan Halaj.

Pokračovanie na s. 7

Program pokračoval vystúpením detského súboru Lokčiansky pramienok. Ocenenie z rúk starostu si prevzali zakladatelia
prehliadky – Mária Ambrušová a Milan Gábor.
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Program pokračoval vystúpením detského súboru Lokčiansky pramienok. Ocenenie z rúk starostu si prevzali zakladatelia prehliadky – Mária Ambrušová a Milan Gábor.
V Poltári sa 9. mája 2018 konala krajská prehliadka speváckych skupín seniorov. Organizovala ju okresná organizácia
Jednoty dôchodcov Slovenska v Poltári a Mesto Poltár. Nielen
sála kultúrneho domu, ale takmer všetky priestory boli obsadené. Zúčastnilo sa jej 16 speváckych súborov:
Fialôčka a Letokruhy z Poltára, Dúha z Rimavskej Soboty,
Rozmarín z Banskej Bystrice, Korytárčan z Korytárok, Krivančan z Kriváňa, Strháranka z Dolných Strhár, Nezábudka
z Lubeníka, Vartovka z Krupiny, Optimisti zo Žiaru nad Hronom, Kľakovianka z Kľaku, Senior z Brezna, Lipianka z Pohronskej Polhory, Poľaň z Muránskej Dlhej Lúky, Ružinčanka
V druhom bloku Hosť do domu, Boh do domu sa predsta- z Ružinej a Háj spod Haliera.
vila spevácka skupina Spievanky z Lovinobane a heligónkari
z regiónov Podpoľania, Hontu a Horegronia: Jaroslav Petrinec,
Ľudovít Bobek, Ján Svintek, Miroslav Bariak, Mikuláš Stehlík,
Štefan Bariak, Vojtech Jasenský, Jozef Malcovský, Miroslav
Malcovský. Nasledovalo vyhodnotenie prehliadky a odovzdávanie pamätných listov, nechýbal ani suvenír v podobe pekného trička.

VII. ročník súťaže vo varení kapusty sa uskutočnil 12. mája
2018 v Hrnčiarskej Vsi. Podujatie prebiehalo v areáli základnej školy, ktoré domáci volajú „na Hrádku“. Súťažilo celkom 9
družstiev: tri domáce – Poslanci obce, Starí páni a rómske
ženské družstvo, Starí páni Iskra z Hnúšte, MILF Poltár, dve
družstvá z Oždian – Poľovníci a Seniorky –, Veselá partia Baník z Prievidze a Klempo Rimavská Sobota.
Folklórny súbor Očovan uviedol blok Očovské podoby.
Záver podujatia patril tradičnej ľudovej zábave.
Celú prehliadku pripravil Mgr. art. Roman Malatinec,
osobne sa jej nemohol zúčastniť, ale všetko zabezpečil tak,
aby to išlo ako po masle. Podujatie moderoval folklorista Marián Čupka.
Foto: Milan Alberti

Pokračovanie na s. 8

Trojčlenná porota v zložení Ján Kojnok, Juraj Adam a Marcela
Ballová si určite prišla na svoje, veď koštovať takú dobrotu, to
sa nerobí každodenne.
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Trojčlenná porota v zložení Ján Kojnok, Juraj Adam a Marcela Ballová si určite prišla na svoje, veď koštovať takú dobrotu, to sa nerobí každodenne.

V Novohrade sa do Noci múzeí
zapojili tri múzeá:
 Noc múzeí a galérií 2018 v NMG
Aj keď sa počasie v sobotu 19. mája 2018 menilo každú
chvíľku, zamestnancov Novohradského múzea a galérie
v Lučenci to neodradilo a brány múzea sa pre verejnosť otvorili už o 16.00 hod. rôznymi animačnými programami.
Nosnou témou tohtoročnej Noci múzeí a galérií bolo sklárstvo v našom regióne, prostredníctvom ktorého sme sa snažili
návštevníkov zoznámiť s jednou z mnohých úloh múzejných
pracovníkov, tentoraz s vedeckovýskumnou a metodickou
činnosťou.

Najlepšiu kapustu navarili domáci Poslanci obce a niet sa
ani čomu čudovať, pretože vychýrený majster Paľo Meký ťažko nájde konkurenciu a s pomocníkmi Jánom Národom, Marekom Dovalom a Jelou Kyzekovou boli neprekonateľní. Okrem súťažnej kapusty pripravil „Baranie hrče“ a delikatesu
z jahňaciny – kotlety plnené klobásovým mäsom.

Už z podbránia návštevníkov vítali neodolateľné vône
kávy a jedál, ktoré si v minulosti varievali sklári najčastejšie.
Rodičia mohli svojim deťom prečítať rozprávky, ktoré sa
rozprávali medzi sklárskymi robotníkmi v Novohrade, alebo
si odniesť domov vlastnoručne vymaľovaný sklenený pohár.
Súčasne s tvorivými dielňami Štátna ochrana prírody SR –
Správa CHKO Cerová vrchovina prezentovala svoje aktivity
pri príležitosti Dňa biodiverzity o ochrane prírody na území
Na druhom mieste skončili tiež domáci, a to Starí páni. Novohradu prostredníctvom ekohier a kvízov. Ak si niektoré
A tretie miesta boli nakoniec udelené dve – Milf Poltár a Starí z detí nevybralo umenie alebo prírodu, určite sa našlo pri
aktivitách výstavy Kaleidoskop, ktorá zaujala nielen deti, ale
páni Iskra Hnúšťa.
aj dospelých.

Odborní zamestnanci NMG si v spolupráci s OZ Skálnik
Dolná Bzová a OZ Prvá iskra z Utekáča pripravili zaujímavé
O dobrú náladu do neskorých nočných hodín sa rozprávania zo života sklárov, žijúcich v Novohrade a Malostarali heligónkari z Klenovca.
honte, ale aj o práci v sklárskych hutách až do posledných
Súčasťou podujatia bolo zapálenie vatry oslobodenia.
okamihov ich fungovania. Súčasťou rozprávania boli tiež
Foto: Mária Ambrušová videonahrávky z výroby.
Marcela Ballová

Pokračovanie na s. 9

Počas celého trvania podujatia bola sprístupnená aj
výstava
Variácie
skla
z Novohradu
a Podpoľania
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Počas celého trvania podujatia bola sprístupnená aj výstava
Variácie skla z Novohradu a Podpoľania s komentovanou prehliadkou v podaní kurátora.
Na záver podujatia čakala návštevníkov v priestoroch stálej expozície Poklady minulosti netradičná forma prehliadky
v podaní divadelného súboru Timrava z Lučenca.

vytvoriť si historickú listinu spolu s Izabellou Najpaverovou,
vyskúšať si techniku plstenia s Mirkou Cabanovou, upliesť si
košíček spolu s Dankou Šulekovou, zamachliť sa hlinou
s Evkou Srníkovou, vidieť brúsenie nožov a rezbu do parožia
v podaní Radoslava Moravčíka, ochutnať pečivo z haličskej
pekárne, vychutnať si buchty a klobásky od dievčat z MestMgr. Michaela Škodová ského múzea.
O lučeneckých trhoch a trhovníkoch rozprávala riaditeľ Noc múzeí a galérií vo Fiľakove
ka
Štátneho
archívu, pobočka Lučenec, Mgr. Kristína BeHradné múzeum sa tohto roku už po jedenástykrát zapojilo
cániová.
do celoeurópskej iniciatívy Noc múzeí a galérií. Podujatie sa
uskutočnilo 19. mája 2018 a prebiehalo na troch miestach.
Prvým dejiskom bolo už tradične Mestské vlastivedné múzeum, kde sa o 16:30 hod. otvorila výstava fotografií z obdobia
Každý, kto sa zúčastnil nejakého vystúpenia detských
druhej svetovej vojny, pochádzajúcich zo zbierky Zoltána
Schnelczera, s názvom Čakám Ťa doma – Spomienky vojaka. zborov, napríklad aj v rámci regionálnej prehliadky detských
Výstavu otvorila Viktória Tittonová, riaditeľka HM. Odborným speváckych zborov Mládež spieva, ktorú organizuje Novohgarantom je Éva Kerényi, historička Gemersko-malohontského radské osvetové stredisko v Lučenci, vie, o čom hovorím,
múzea v Rimavskej Sobote, a potrvá do 3. augusta 2018. Od keď poviem, že nepoznám nič krajšie ako keď šťastné deti
17:30 hod. tu prebiehalo obľúbené premietanie archívnych s úsmevom na tvári pod vedením svojich dirigentov obdazáberov o Fiľakove.
rúvajú všetkých prítomných krásou hudby. Zažili sme to aj
Návštevníkov dominanty mesta, Fiľakovského hradu, ví- 22. mája 2018 v koncertnej sále ZUŠ v Poltári, kde sa konala
tala nová vstupná brána, zdobená historickým motívom. Jej
tohtoročná regionálna prehliadka detských speváckych zboslávnostné odovzdanie sa uskutočnilo o 17:30 hod., čo odštarrov. Zúčastnili sa jej štyri detské spevácke zbory. Svojimi
tovalo reťazec programov, konajúcich sa na hrade.
programovými blokmi sa postupne predstavili tieto zbory:
Detský spevácky zbor Campanella pri Cirkevnej ZUŠ Lučenec – pracovisko Breznička, Dievčenský spevácky zbor pri
Kostole sv. Cyrila a Metoda v Poltári, Prípravný spevácky
zbor Krištálik pri ZUŠ Poltár, Detský spevácky zbor Krištálik
pri ZUŠ Poltár.

Azda najočakávanejšou atrakciou tohto ročníka bolo otvorenie podzemných protileteckých úkrytov pod hradným vrchom. Nová výstava s názvom Fiľakovo 1938 – 1945 dokumentuje udalosti a situáciu vo Fiľakove počas druhej svetovej
vojny. Následne sa na piatom poschodí Bebekovej veže
otvorila výstava zapožičaná od pražskej inštitúcie Národní
museum – Náprstkovo museum asijských, afrických a amerických kultur, ktorá zavítalo na Slovensko po prvýkrát. Expozícia Gejša a samuraj, ktorá je jedinečná svojho druhu,
oboznámi návštevníkov s každodenným i spoločenským životom samurajov a gejší, ako aj s dobovým japonským bojovým
umením a umeleckým remeslom. Autorkou výstavy je PhDr.
Alice Kreamerová a bude sprístupnená do 9. septembra 2018.
Rozmanitý a obsažný program vyvrcholil večernými predstaveniami, ktorých súčasťou bola hra na nástroji handpan,
ukážky japonského bojového umenia, a koncert skupiny Slovak Tango.

 Noc v Mestskom múzeu Lučenec

Našich malých spevákov si prišli vypočuť aj odborné lektorky – dirigentka a pedagogička PaedDr. Katarína Koreňová z Konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici a dirigentka Mgr. Veronika Veverková. Na odbornom seminári, ktorý
bol súčasťou prehliadky, lektorky podrobne hovorili o výkonoch jednotlivých zborov, o dramaturgii, repertoári, hlasovej príprave, intonácii, o tvorbe hlasu, ale aj o detskej zaujatosti, ako zbor znie a akú atmosféru vie vytvoriť. Lektorky
zhodne konštatovali, že všetky zbory majú tendenciu zvyšovania kvality, dokážu interpretovať aj náročnejšie viachlasné
kompozície. Veľmi vyzdvihli dramaturgiu programových blokov všetkých zborov, hlasovú prípravu a prácu hlasových
pedagógov. Deti spievali s radosťou a nadšením, vytvorili
príjemnú, uvoľnenú atmosféru a pre každého poslucháča
bolo nezabudnuteľným zážitkom počuť kultivovaný spev
malých spevákov.

Novozriadené múzeum v priestoroch radnice pripravilo
v rámci Noci múzeí 19. mája podujatie s atraktívnym názvom
Na trh do mesta.
Najväčší ruch v meste Lučenec v minulosti bol predovšetkým na jarmokoch. Takúto atmosféru jarmokov sa snažili
organizátori priblížiť. Na nádvorí mohli uvidieť liatie zvonu
v podaní mladého zvonára z Krásnohorskej Dlhej Lúky RóberPokračovanie na s. 10
ta Slíža, kúpiť si kvalitnú vlnenú látku od Stanky Kollárovej,
Prajeme
všetkým
členom
speváckych
zborov, aby im
vytvoriť si historickú listinu spolu s Izabellou Najpaverovou,
záujem
o
zborový
spev
vydržal,
lebo
v
zbore
sa naučia už
vyskúšať si techniku plstenia s Mirkou Cabanovou, upliesť si
v
útlom
veku
vnímať
hudbu
a
na
verejných
vystúpeniach
sa
košíček spolu s Dankou Šulekovou, zamachliť sa hlinou
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Povieme Ván ednu novinu z našej dediny vydanú. V tej
novine je táto vec: u Nás folklórny a divadelný súbor
Dubkáčik naspieval veľkú vec!

Prajeme všetkým členom speváckych zborov, aby im záujem o zborový spev vydržal, lebo v zbore sa naučia už v útlom veku vnímať hudbu a na verejných vystúpeniach sa
presvedčia, že hudbou môžu obohatiť nielen seba, ale aj ostatných ľudí.

Debutové CD Ďeďinské pesňičky Novohradu dňa 26. mája 2018 v kultúrnom dome Buzitka uviedli starosta Buzitky
Miroslav Malatinec, a to symbolom obce – dubovou ratolesťou, a starosta obce Polichno Pavol Kyseľ, a to obilnými klasmi ako symbolmi obce Polichno. Jedinou dámou bola Mgr.
Michaela Škodová, etnologička z Novohradského múzea
a galérie v Lučenci, ktorá CD zasadila do novohradskej rodnej
zeme.

Mgr. Milada Bolyošová

Ensemble Ricercata: Intermezzo
„Devätnáste storočie bolo naozaj intermezzom – prechodom medzi starým a novým svetom. Umelci začali nekompromisne hľadať nové cesty vyjadrovania sa, spoločnosť sa
začala uberať novým, moderným smerom. V kaviarňach a salónoch, kde sa stretávala mestská spoločnosť, znela komorná
hudba. Pri nej ľudia diskutovali, budovali vzťahy a hľadali
odpovede na rôzne životné otázky. Súčasťou tejto ′komornej′
spoločnosti boli aj Felix Mendelssohn-Bartholdy, Johannes
Brahms a Franz Schubert, traja skladatelia, ktorí nám zanechali neopakovateľné piesne a komornú hudbu. Často sú výnimočné aj tým, že popri speve v nich nachádzame aj ďalšie
nástroje – husle, violu, flautu alebo lesný roh. Tieto nástroje
dokážu byť vynikajúcim partnerom ľudského hlasu. Spolu
s klavírom, ktorý sa práve v devätnástom storočí stal neodmysliteľnou súčasťou viedenskej domácnosti.“
O pravdivosti týchto slov, ktoré sme si prečítali v programovom bulletine komorného koncertu súboru Ensemble
Ricercata Intermezzo, sa mohli presvedčiť všetci milovníci
klasickej hudby na koncerte, ktorý odznel 24. mája 2018
v Pamätnom dome Júliusa Szabóa. Podujatie organizovalo
Novohradské osvetové stredisko v Lučenci v spolupráci s Pamätným domom J. Szabóa. Krásna hudba v podaní vynikajúcich umelcov bola zárukou príjemného kultúrneho zážitku.
Členmi súboru Ensemble Ricercata sú totiž významní slovenskí umelci, vyhľadávaní aj v zahraničnom kultúrnom prostredí, ktorí sa zoskupili pod vedením klaviristu, dirigenta a
organizátora hudobného života na Slovensku Ivana Šillera.
Okrem Ivana Šillera účinkovali títo interpreti: Helga Varga
Bach – soprán, Ronald Šebesta – klarinet, a Julián Veverica –
viola.
Mgr. Milada Bolyošová

Priaznivci folklóru sa v podaní členov súboru, ich hostí
a sprievodu Podjavorskej muziky mohli započúvať do ľudových piesní z obcí historického Novohradu v slovenskej časti.
Dušou pre nahrávanie CD bol zozbieraný piesňový materiál z
obcí severozápadného Novohradu – Ábelová, Polichno a
Nedelište. Ďalším zdrojom čerpania boli novohradské piesne
zapísané v knižných zbierkach. Vydanie nahrávky Ďeďinské
pesňičky Novohradu z verejných zdrojov podporil Fond na
podporu umenia.
Mgr. Veronika Balážová,
umelecká vedúca FaDS Dubkáčik Buzitka
Pozn. red.: Na CD-ečku je nahraných 18 piesní – detské, dievčenské
napr. „Pači sa mi na Poľíchne ľem eden“, ľúbostné, mládenecké,
regrútske, jánske, pastiersko-zbojnícke, ale aj žartovné ako „Pošuchuj sa, pošuchuj“ a „Išľi miškári z mesta do mesta“. Hudobnú
dramaturgiu spracovali: Veronika Balážová, Matej Baláž a Michal
Brodniansky. Záujemcovia si ho môžu kúpiť za cenu 7,- eur na
týchto predajných miestach: Obecný úrad Buzitka, Pohostinstvo
M+M, Buzitka, Trinásty, Zlatá ulička, Lučenec, Margaret-Design, T.
G. Masaryka 29, Lučenec alebo objednať priamo u OZ FaDS
Dubkáčik Buzitka – kontaktovaním správou na Facebooku; emailom -fadsdubkacik@gmail.com, zasielajú ho na dobierku +
poštovné.
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Posledný májový víkend – 26. a 27.
5. 2018 – sa v Utekáči konali Dni obce.
Okolo 14.00 hod. sa organizátori presunuli na Salajku k pamätnej tabuli Juraja Kubinca a položením venca si uctili
fujaristu a dobrého človeka v kruhu jeho rodiny. Oficiálny program začal o
15.00 hod. a otvoril ho starosta obce
Miroslav Barutiak.
Vo svojom príhovore pripomenul významné výročie obce – 425. výročie prvej
písomnej zmienky a 25. výročie vzniku
samostatnej obce –, ale aj ďalšie, ktoré
výrazne ovplyvnili život obyvateľov.

Zámerom projektu bolo priblížiť
tradičné hrnčiarstvo a zviditeľniť jednu
časť histórie nášho regiónu. Týmto najstarším remeslom sa zaoberali celé stáročia obyvatelia v Novohrade a Malohonte. Akousi víziou či želaním by bolo
založenie tradície stretávania sa miest
a obcí, v ktorých názve sa vyskytuje hrnčiar či hrnčiarstvo, napr. Hrnčiarska Ves,
Hrnčiarske Zalužany alebo vo svojom
erbe majú niečo v súvislosti s hrnčiarstvom. Toto snaženie chceme realizovať
nielen na území regiónu, ale v rámci celého Slovenska a možno aj susedných
štátov.
Keďže patrónom cechu hrnčiarov
je nielen sv. Goár, ale aj sv. Florián (4.
mája), snažili sme sa celý projekt zrealizovať v tomto mesiaci. Od 2. 5. 2018 až
do konca mája sa uskutočnilo viacero
aktivít na rôznych miestach v okresoch
Lučenec a Poltár. Prevládali tvorivé hrnčiarske dielne, a to nielen v dielni

ľudových

remesiel

Dielnička

Medzi ne patrí aj 20. výročie ukončenia
výroby v sklárni Clara Utekáč, 200. výročie narodenia Štefana Kuchynku,
šesťdesiatka novej podoby kultúrneho
domu alebo osemdesiatka od postavenia mosta pri stanici a i.

Nasledovalo oceňovanie významných
osobností. Najskôr si ocenenie prevzali
známi folkloristi Igor Kovačovič a Roman Malatinec. Po nich si Cenu starostu obce prevzali občania: Gizela Schrenková, Gabriela Šusteková a Jozef Kľapiš, malú pozornosť získali aj členovia
klubu AWK Kokava nad Rimavicou, žiaci
ZŠ s MŠ, ktorí obec reprezentujú v pretláčaní rukou – Adela Vengrínová, Nozanin Navruzová, Viliam Vengrín, Karol
Zbranek, Jozef Kubaliak a Milan Lašiak
za vzornú reprezentáciu obce v stolnom
tenise na majstrovstvách Slovenska veteránov, kde obsadil 3. miesto.
V tomto roku v rámci edície monografie obce vydali už jej tretiu časť Utekáč na dobových fotografiách – spolky
a spolková činnosť.
Okrem vystúpenia folklórnych súborov
Kokavan a Detvan sa predstavili speváci
– repeťáci Maja Velšicová, Karol Konárik
a Robo Kazík.
Pre návštevníkov boli pripravené
viaceré sprievodné programy – ulička
remesiel, ukážky výroby hudobných
nástrojov, výstava História Novohradu,
atrakcie a súťaže pre deti. Sobotňajší
program končil tanečnou zábavou.
V nedeľu dopoludnia sa v kaplnke slúžila svätá omša.

čiarske dielne, a to nielen v dielni ľudových remesiel Dielnička a v dielni Danky
Bakšovej, ale aj na viacerých školách si
žiaci mohli vyskúšať točenie na hrnčiarskom kruhu. V areáli ZŠ s MŠ Halič to
bolo 29. mája, ďalší deň 30. mája sme
navštívili dve školy, a to ZŠ s MŠ v Hrnčiarskej Vsi a ZŠ v Hrnčiarskych Zalužanoch. Nechýbal ani výpal keramických
výrobkov v peci, ktorý sa konal 25. mája
Záver projektu sa uskutočnil 31.
vo dvore NOS s lektorom Michalom
mája
v Poltári, kde sa Dni hrnčiarstva
Kušíkom.
konali na dvoch miestach – v sobášnej
sieni MsÚ a na námestí pred kultúrnym
domom. Na námestí krátko pred desiatou hodinou podujatie otvorila riaditeľka NOS Mária Ambrušová, ktorá sa
potom presunula na mestský úrad, kde
o 10.00 hod. otvorila odborný seminár
na tému Hrnčiarstvo v regióne. Vystúpili
na ňom traja lektori – PhDr. Oľga Bodorová,
Pokračovanie na s. 12
Záver projektu sa uskutočnil 31. etnografka a riaditeľka Gemerskomúzea
(GMM)
mája v Poltári, kde sa Dni hrnčiarstva malohontského
Sobote
(Tradičné
konali na dvoch miestach – v sobášnej v Rimavskej
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etnografka a riaditeľka Gemersko-malohontského múzea
(GMM) v Rimavskej Sobote (Tradičné hrnčiarstvo v GemeriMalohonte), PhDr. Alexander Botoš, archeológ a vedúci vedecko-odborného oddelenia GMM (Hrnčiarstvo na území Novohradu a Gemera-Malohontu v období stredoveku a včasnom novoveku), a Mgr. Michaela Škodová, zástupkyňa riaditeľky a vedúca oddelenia vedecko-odborných činností, etnologička Novohradského múzea a galérie v Lučenci (Priemyselné spracovávanie hliny v meste Poltár v minulosti).

škôlkarov, ktorí zvedavo sledovali zručných remeselníkov.

Námestie patrilo hrnčiarstvu od desiatej do pätnástej hodiny. Pre žiakov a občanov Poltára, ale aj návštevníkov mesta
boli pripravené tvorivé hrnčiarske dielne viacerých remeselníkov – Evky Srníkovej z Lučenca, Danky Bakšovej z Hrnčiarskych Zalužian, Jána Fialu zo Žarnovice – Brehy, Petra
Tatárika zo Seliec pri Banskej Bystrici. Deti mohli vidieť prácu
Pódium bolo starostlivo pripravené, na prednej strane
štyroch hrnčiarov s bielou a čiernou hlinou a tí odvážnejší si
nechýbali
ani hrnčiarske výrobky či vzorky hliny, ktoré sme
vyskúšali svoju zručnosť točením na hrnčiarskom kruhu. Svoj
museli
prilepiť,
lebo počas otrasov tanečníkov by asi nevyvýrobný program predstavilo výrobné družstvo Šamotka Hrndržali.
Niektorým
sa ušiel aj malý suvenír – keramické magčiarske Zalužany s predsedom Jánom Národom.
netky a kúsky hliny v bielych krabičkách.

Organizátorov potešila návšteva hostí z Banskej Štiavnice
Nechýbal pestrý kultúrny program, na začiatku ktorého a z Krajského múzea v Prešove, ktorí využili aj ponúkanú možvystúpilo trio fujaristov (Pavel Bielčik, Ján Kroták a Miroslav nosť navštíviť formou exkurzie VD Šamotka v Hrnčiarskych
Moncoľ) z Kokavy nad Rimavicou, spevák Jaroslav Spišiak, Zalužanoch a Pamätnú izbu hrnčiarstva v Sušanoch.
ľudoví muzikanti Vlado Sihelský a Gejza Šereš, na gajdách
zahral Andrej Babiar z Príbeliec. Z domácich sa predstavil
detský folklórny súbor Kukučky a rómsky súbor Slniečko
(Khamoró) a na záver zahrala ľudová hudba Zvolenskí vrchári.
Celé námestie voňalo nielen hlinou, ale aj vôňou výborných muránskych buchiet, ktoré ako tradičnú regionálnu
„fajnotu“ piekla Terézia Falťanová, známa svojou krčmičkou
pri salaši Zbojská.
Moderátorom podujatia bol vynikajúci Lukáš Pelč, ktorý
vyspovedal nielen hrnčiarov a účinkujúcich, ale aj najmenších
Pokračovanie na s. 13
škôlkarov, ktorí zvedavo sledovali zručných remeselníkov.
Pódium bolo starostlivo pripravené, na prednej strane
Ťažkú prácu s hlinou sa podarilo aspoň zdokumentovať,
nechýbali ani hrnčiarske výrobky či vzorky hliny, ktoré sme
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Brezovický – Beďo, činnosť ukončil v rokoch 1955 – 57. Každý hrnčiar mal svoj
rajón, kde predával výrobky a druhým
nekonkuroval. Okrem Slovenska chodili
od Békešskej Čaby až do Sliezska a Poľska. Remeslo sa v Sušanoch dedilo z otca na syna: „Mladí sa ot starech ušili
hrnce lepiti. Najdriev smo zašali robiti
malie hrnšúrike. Kot zo škole vyšou,
počau sán robiti. Starí hrnšjéri nás poúšali, vše nán aj po rukách dau, všakovuo
sa pridalo“.

Deň rodiny
v CZŠ sv. Jána Bosca
Pane, ktorý si na nebi,
zachovaj všetkým deťom mamy.
Nech ako cesto na chlebík
im rastú v teple pod rukami.
Podaruj deťom otecka
na každý deň,
nie iba včera.
Bez otecka je ovečka
zatúlaná a bez pastiera. (M. Rúfus)

Ťažkú prácu s hlinou sa podarilo aspoň zdokumentovať, žiaľ, naše náleziská, kde sa hlina kopala, sú dnes bez života. Starí hrnčiari by zaplakali, že hlinu
dnes dovážame zo susedných štátov.
Továreň na výrobu majolikového riadu
založil v terajšej Hrnčiarskej Vsi zemepán Gabriel Rót ešte v roku 1769. Posledná baňa na území tejto obce bola
odstavená roku 1942 u Ondreja Kojnoka
– Kikín.

Hrnčiari mali pre svoje výrobky vlastné názvy, napr. poseden, babčaník, ôrtnik, peňažník, hlaveník. Aj vypaľovacie
pece sa u nás volali báne. Škoda, že sa
nezachovali, veď len v Poltári v roku
1927 pracovalo 27 remeselníkov, prevažne hrnčiarov, v H. Zalužanoch bolo
podľa Jána Markotána 22 bání a v Sušanoch okolo r. 1920 bolo ešte 11 pecí.

Podujatie z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.

Posledným suchánskym hrnčiarom bol
Ondrej Uhrík, zomrel roku 1969. V Hrnčiarskych Zalužanoch patril k známym
hrnčiarom Juraj Adam – Hrivákove. Posledným hrnčiarom v Sušanoch bol Pavol
Brezovický – Beďo, činnosť ukončil v
rokoch 1955 – 57. Každý hrnčiar mal
svoj rajón, kde predával výrobky a

Mama – iba dve slabiky, štyri písmená
a vedia vyvolať množstvo pocitov, dojmov, predstáv a zážitkov. Ľudia po celom svete si 15. mája pripomínajú Svetový deň rodiny (World Family Day),
ktorý bol vyhlásený Organizáciou spojených národov (OSN) v roku 1993. Význam Dňa rodiny spočíva v pripomenutí
dôležitosti rodiny ako základnej stavebnej bunky spoločnosti. Rodina tvorí
dôležitú súčasť života každého z nás. V
prostredí rodiny sa delíme so svojimi radosťami, ale aj bolesťami a sme schopní
prekonávať životné prekážky. Rodina je
školou ľudskosti, v ktorej sa učíme vzájomnej láske a úcte a službe slabším.
Preto je rodina nenahraditeľná. Zároveň
sme si 13. mája pripomenuli Deň matiek
a Deň otcov nás čaká 17. júna. Z tohto
dôvodu si naša škola pripravila dňa 19.
mája 2018 program, ktorý patril rodine.
Na začiatku žiaci privítali svojich najbližších svojím hudobným, tanečným
a literárnym pásmom, ktoré si zaslúžilo
veľký potlesk a nejednej mamičke sa
zaleskla slzička od dojatia. Učitelia mali
nachystané rôzne súťaže, napr. loptové
hry, hod na cieľ, zábavné hry, tvorivé
dielne, petbasketbal, šípky, petang, vodná pištoľ, streľba na bránku. Počas ich
absolvovania si žiaci zbierali body a na
konci boli odmenení peknými cenami.
Všetci zúčastnení na akcii mali možnosť
hlasovať za najkrajší portrét mamy, ktorý maľovali žiaci 1. stupňa. Jedna práca
bola krajšia ako druhá, čiže rozhodnúť
sa bolo naozaj náročné. Aj keď víťaz bol
iba jeden, aj tak víťazi boli všetci, pretože každý maľoval z celého svojho
srdca. Učitelia, žiaci a rodičia si zmerali
svoje sily vo volejbale.
Počas celého podujatia nechýbala skvelá nálada a samozrejme ani
výborný guľáš s koláčikmi.
Mgr. Zuzana Vojteková
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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.
Od začiatku kalendárneho roka prinášame čitateľom REKUS-u rozprávanie Vladimíra Polívku o novohradských
obciach v roku 1928. Zachytil ho vo svojej knihe Lučenec
a kraj novohradský, ktorej druhé vydanie vyšlo v minulom
roku, navyše doplnené množstvom dobových fotografií. Naposledy sme doputovali do Modrého Kameňa, teraz navštívime niektoré obce v jeho okolí.

v hojnom množstve; Lešťania vraj z neho stavajú ploty.
Z významných mužov uvádzam duchovných: Jakuba Revúšku,
Tobiáša Briciáda, Jakuba Drazdia, Juraja Blaha a najmä Jána
Timkoviča, ktorý zomrel v roku 1673 v Neapoli ako otrok na
galejách. To bolo vtedy, keď víťazná protireformácia v rukách
habsburgských katanov mala krvismädných mstiteľov. A Timkovič nebol prvá ani posledná obeť. Náš kraj zaplatil daň krvi
veľmi citeľne. A to sa nesmie zabúdať.“

Dolné Plachtince

Začnime v dnes už neexistujúcej Lešti (informácie
o obci Polívkovi poskytol miestny pán učiteľ Gábor): „Pôvodná pustatina nazvaná bola od mnoho ‚liešťa‘ Lešťou
a bola založená pri terajšej studni válovke. V 17. storočí bola
pôvodná osada zväčšená príchodom českých emigrantov –
evanjelikov, a založená bola kaplnka sv. Trojice. Prvým kazateľom bol učený Jakub Revúška, rodom Čech. Osada bola
tureckými bojmi veľmi poškodená, kaplnka zničená. Po vojnovom utíšení sa obec znovu povzniesla a postupne si obnovila kostol aj rozšírila. Kostol je ohradený mohutným múrom
so zachovanými strieľňami. Zamestnaním ľudu je roľníctvo
a najmä chov oviec. Ľud rozšafne rozpráva: ‚Ovca – zlatá baňa‘. A má pravdu, chov je veľmi výnosný. Ň

Turie Pole

Ďalej sa Polívka zastavuje v Plachtinciach (Horné, Stredné a Dolné), kde „sa rodia veľmi ušľachtilé druhy jabĺk“ a Veľkom Krtíši, ktorý bol v roku 1928 obcou s niečo málo viac ako
800 obyvateľmi: „Kostol pochádza z roku 1635. V okolí sa
nachodia stopy kamenného uhlia, ďalej kremičitý piesok, ktorý
vozia do sklární. V chotári je dobrý minerálny prameň. Veľký
Krtíš je rodisko významného spisovateľa A. H. Škultétyho.“
Navštívil aj Malý Krtíš („na rozdiel od Veľkého Krtíša je
temer z dvoch tretín katolícky“), Veľké a Malé Straciny („V
okolí sú tiež stopy kamenného uhlia. Vo Veľkých Stracinách je
výstavný kaštieľ vo vlašskom štýle a kostol so starobylým oltárnym obrazom z roku 1649. V minulom storočí v roku 1869
bola obec postihnutá veľkým požiarom, ktorému z polovice
podľahla.“) či Obeckov.
Ďalej sa pristavuje v Sklabinej: „V minulom storočí bola obec postihnutá dvojakým nešťastím: v roku 1866 ohňom
a v roku 1873 cholerou, ktorej podľahla tretina obyvateľov.
Obec na žiadosť maďarských vlasteneckých žien označená
k pocte veľkého spisovateľa Kolomana Mikszátha, ktorý sa tu
16. januára 1849 narodil, Mikszátfalvou. Som presvedčený, že
žiadosť nešla od srdca miestneho ľudu, ale bola dielom hazafíkov; nepredpokladám a nemôžem súhlasiť s tým, že by slovenská dedina z lásky k maďarskému spisovateľovi zmenila
svoje meno. Dnes sa opäť používa úradného označenia pôvodného názvu Sklabiná. V okolí obce sú tiež stopy kamenného
uhlia a výborná železitá kyselka.“
Ďalším obciam v tomto kúte sa venuje len veľmi
skratkovito. Podrobnejšie sa zmieňuje až o Zombore ako o
najjužnejšej čisto slovenskej dedine v našom kraji: „Pripomína
sa už v stredoveku ako malá osada, ale v 16. storočí opäť ako
pusté miesto, snáď tureckými vpádmi zničená osada. Začiatkom 18. storočia, v roku 1718, so zvolením vtedajšieho pána
vrchnostenského A. Prónaya, prisťahovali sa do obce českomoravskí bratia – exulanti z M. Hrozenkova na Morave.

Dosiaľ tu je krásne zachovaný kroj veľmi blízky v Turompoli a Veľkom Lome. Charakteristickým domácim priemyslom je výroba krpcov, temer každý desiaty Lešťan rozumie sa do tohto odboru. Dobrý stavebný kameň– žula – je tu
Pokračovanie na s. 15
v hojnom množstve; Lešťania vraj z neho stavajú ploty.
Kostol v terajšej úprave bol vybudovaný v roku 1845. V roku
Z významných mužov uvádzam duchovných: Jakuba Revúšku,

1861 bola obec zničená veľkým ohňom. V Zombore, ako
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Zombor

Kostol v terajšej úprave bol vybudovaný v roku 1845. V roku
1861 bola obec zničená veľkým ohňom. V Zombore, ako aj
v okolitých obciach, sa už urodí veľmi pekné hrozno. Zo Zombora sa vyvezie v úrodnom ‚požehnanom‘ roku 800 až 1 000 hl
vína. Dosiaľ sa tam veľmi pestuje konope. Rušno a veľmi veselo býva od októbra na priadkach, ženy sa usilujú prekonať
vžité porekadlo: ‚Dobrá priadka má mať na Všetkých svätých
jedno pradeno.‘ Napradené nite sa vyperú, usušia a natiahnu
na krosná. Tkanie trvá obyčajne do Veľkej noci, lebo by bolo
hanbou ešte po Veľkej noci sedieť za krosnami. Na jar a v lete
sa okrem hospodárskej práce venujú bieleniu plátna.“
V ďalšej časti opustíme okolie Modrého Kameňa a vrátime sa späť k dedinám v okolí Lučenca.
Mišo Šesták

13. 6. Na oddelení literatúry pre deti sa od 09.00 hod. bude konať workshop pod vedením šperkárky Janky Slávikovej v rámci projektu Spolu to zvládneme – knihy nám
pomôžu. Okrem oboznámenia s prácou šperkárky si deti
vyrobia aj vlastný šperk.
20. 6. Na oddelení náučnej literatúry sa o 09.00 hod.
uskutoční beseda so spisovateľkou Kristínou Baluchovou spojená s prezentáciou jej knihy Kapitán Padák & Pašerácka spojka, určená pre všetkých fanúšikov lietania
a cestovania. Okrem zábavných historiek prinesie čitateľom aj užitočné informácie o zemepise a povolaní pilota.
Po rozprávkových stopách P. E. Dobšinského – v rámci
projektu Spolu to zvládneme – knihy nám pomôžu/tvorivé
dielničky – na oddelení literatúry pre deti sa budú deti
venovať modelovaniu z hliny na motívy rozprávok P. E.
Dobšinského.
Denisa Šebová, Novohradská knižnica

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlásila 25. 05.
2018 štvrtú výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie
značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT.
je
značky regionálnyŽiadosti
produkt
možné predkladať v kancelárii MAS
MALOHONT najneskôr
GEMER-MALOHONT.
do 29. 06. 2018. Predložené žiadosti
posúdi
certifikačná
koŽiadosti
je možné
predkladať
misia, ktorá rozhodne o pridelení
certifikátovMAS
pre
v ďalších
kancelárii
výrobky z regiónu Gemer-Malohont.
MALOHONT
Cieľom regionálneho značenia miestnych produktov je
odlíšiť, zviditeľniť a podporiť miestnych výrobcov, ktorí sa
okrem svojej produkcie podieľajú aj na tvorbe pracovných
príležitostí, na budovaní dobrého mena regiónu a na
zachovávaní jeho tradícií, hodnôt a jedinečností.

okrem svojej produkcie podieľajú aj na tvorbe pracovných príležitostí, na budovaní dobrého mena regiónu a na zachovávaní
jeho tradícií, hodnôt a jedinečností.
Vhodnými žiadateľmi o udelenie značky sú remeselníci,
súkromne hospodáriaci roľníci, živnostníci a firmy so sídlom
alebo prevádzkou v regióne Gemer-Malohont, pričom značka
je určená predovšetkým pre prírodné a poľnohospodárske
produkty, potraviny a remeselné výrobky, ktoré splnia vopred
stanovené kritériá.
Po udelení značky budú výrobcovia povinní označiť svoje
produkty začlenením loga do etikety alebo samolepkou, príp.
visačkou s logom značky alebo označením predajného miesta.
Regionálna značka, ktorou budú označené miestne produkty,
bude spotrebiteľom zaručovať pôvod výrobku v regióne, ako
aj využívanie tradičných postupov alebo miestnych, príp.
regionálnych zdrojov.
A čo prinesie značenie produktov ich výrobcom?
 odlíšenie produktov z regiónu Gemer-Malohont od iných
výrobkov
 zviditeľnenie výrobkov pre obyvateľov i návštevníkov regiónu
 propagáciu výrobkov doma i v zahraničí
 priestor pre vzájomnú spoluprácu a účasť na rôznych
podujatiach a aktivitách, zameraných na podporu predaja
miestnych produktov v rámci kraja i celej SR.

Miestna akčná skupina MALOHONT ako koordinátor regionálneho značenia zabezpečí pre certifikovaných výrobcov
v rámci štvrtej výzvy nasledovné formy propagácie:
 prezentáciu v médiách na regionálnej, národnej i medzinárodnej




úrovni
samolepky a visačky na označenie certifikovaných výrobkov
(úvodný balík)
prezentáciu v elektronickej verzii katalógu výrobkov na web
stránke www.gemer-malohont.sk
možnosť zapojiť sa do projektov spolupráce zameraných na
podporu miestnych produktov.

„Regionálne značenie miestnych produktov je ideálnou príležitosťou pre rozvoj spolupráce nielen medzi výrobcami, ale
aj jednotlivými časťami regiónu Gemer-Malohont, preto nás
veľmi teší, že sa k tejto iniciatíve pridávajú aj ďalšie miestne
akčné skupiny. V súčasnosti rozbiehame spoluprácu s VSP
Južný Gemer, MAS Cerovina, Partnerstvo Muránska PlaninaČierny Hron a naposledy záujem pripojiť sa avizovalo aj VSP
Stredný Gemer,“ priblížila Miroslava Vargová, manažérka
MAS MALOHONT.
Formulár žiadosti a kritériá pre udelenie značky nájdete
na web stránke www.gemer-malohont.sk. Ďalšie informácie
a konzultácie sú poskytované v kancelárii MAS MALOHONT v Hrachove alebo na nasledovných kontaktoch:
Ing. Miroslava Vargová - 0903 772453,
mirkakubka@malohont.sk
Autor foto: Petra Rapčanová
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BBSK – Novohradské osvetové
stredisko Lučenec
12. – 18. 6. Píšeme pre deti –
literárne tvorivé dielne,
miesto:
ZŠ Vajanského Lučenec (12. 6.),
ZŠ M. R. Štefánika Lučenec (13. 6.),
ZŠ s MŠ Cinobaňa a ZŠ Slobody Poltár
(18. 6.).
25. 6. Deti deťom – vystúpenia
najúspešnejších detských divadelných
súborov a divadelný workshop;
Divadlo BST Lučenec.
25. 6. Literárny klub V.L.A.S. –
stretnutie členov, prezentácia
a rozbor tvorby;
NOS Lučenec o 15.30 hod.
Dielňa ľudových remesiel DIELNIČKA
Ponuka pre materské a základné
školy: Práca s hlinou – zvieratá;
termíny po tel. dohode na
0907 503 478 alebo na
vytvarnedielnicky@gmail.com,
poplatok 1,- € alebo kultúrny poukaz.
Ponuka pre verejnosť: Tkanie na
ráme, keramický hrnček pre radosť.
11. 6. Tkanie o 14.00 hod.
Mesto Lučenec – mestský úrad,
oddelenie školstva, sociálnych
vecí, kultúry a športu
14. 6. Vernisáž
„Szabóov grafický Lučenec“
Radnica o 10.00 hod.
14. 6. Jozef Holý & Band – vynikajúci
klavirista, skvelá kapela, najväčšie hity
v netradičnom prevedení;
Kino Apollo o 19.00 hod.
23. 6. Besame mucho, alebo Čo sa
skrýva v kufri – divadelné
predstavenie RND pod vedením
Stanislava Štepku;
Divadlo B. S. Timravy o 19.00 hod.

29 .6. G. Verdi – La Traviata
– jedinečné operné predstavenie
pod holým nebom!
Krása Verdiho hudby, nádherné árie,
nezabudnuteľný príbeh kurtizány
v predstavení,
aké v Lučenci ešte nebolo!
Veľký orchester, zbor, sólisti,
a to všetko „naživo“;
amfiteáter o 21.00 hod.
30. 6. Veselé ihrisko
– kultúrno-športové popoludnie;
sídlisko Osloboditeľov o 15.00 hod.
15. 6. Slávnostný koncert
miešaného speváckeho zboru
Ozvena
pri príležitosti 85. výročia založenia
zboru;
Synagóga Lučenec o 17.00 hod.

Ratka
9. 6. Stretnutie Slovákov
– XIII. ročník, účinkujú: Podpolianski
vrchári, DFS Jánošík, FS Vepor,
Fujarové variácie, ĽH Ďatelinka
a FS Jánošík, moderuje Martin Kopor;
námestie obce o 13.30 hod.

Klenovec
22. – 24. 6.
40. ročník Gemersko-malohontských
folklórnych slávností
Klenovská Rontouka.

Fiľakovo
16. 6. XIX. Fiľakovské hradné hry
– hradný areál,
organizátor: Hradné múzeum
vo Fiľakove.
17. 6. XII. Medzinárodná súťaž
v historickej lukostreľbe
o titul „Lukostrelec Novohradu“
a o hodnosť „Obranca Fiľakovského
hradu“ – hradný areál,
organizátor: OZ Fiľakovskí vlci,
spoluorganizátor: Hradné múzeum.
22. 6. Čitateľská beseda
so spisovateľkou Luciou Saskovou,
Mestská knižnica o 16.30 hod.,
organizátor: Hradné múzeum.
Do 3. 8. „Čakám Ťa doma“
– spomienky vojaka, fotografická
výstava zo zbierky Z. Schnelczera,
Mestské vlastivedné múzeum
– galéria,
organizátor: Hradné múzeum.
Do 9. 9. Gejša a samuraj
– výstava, Bebekova bašta
Fiľakovského hradu,
organizátor: Hradné múzeum.

29 .6. G. Verdi – La Traviata –
jedinečné operné predstavenie pod
holým nebom! Krása Verdiho hudby,
nádherné árie, nezabudnuteľný
príbeh kurtizány v predstavení, aké
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