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Novohradské osvetové stredisko (NOS) Lučenec v rámci monitoringu záujmovej umeleckej činnosti v Novohrade a Malohonte predstavuje cyklus − predstavujeme členov štúdia AMFO.

Narodil sa 16. 5. 1925 v Kokave
nad Rimavicou. Amatérskemu fotografovaniu sa začal venovať roku 1969 nielen ako
tvorca, ale aj ako organizátor fotografického diania. Členom Gemerskej vlastivednej
spoločnosti v Rimavskej Sobote a Amfoklubu pri Krajskom osvetovom stredisku v Banskej Bystrici bol od roku 1976. Koncom roka
1977 založil fotoskupinu Jána Slováka, ktorú
tvorili fotoamatéri severnej časti vtedajšieho okresu Lučenec – Štefan Repčok, Dušan
Kubinec, Róbert Schill, Štefan Chvostek, Ján
Stuhl, Július Križáni, Mária Majerová a Ján
Stanko. Ján Slovák bol v 20. a 30. rokoch 20.
storočia priekopníkom fotografie v Kokave
nad Rimavicou. Ich prvá výstava sa konala
v roku 1978.
V rokoch 1970 – 1990 sa pravidelne zúčastňoval
súťaží– amatérskej
fotografie
V rokoch 1970
1990 sa pravidelne
AMFO, a to od regionálnej až po celoštátnu
úroveň,
na
ktorých
získal
viaceré
zúčastňoval súťaží amatérskej fotografie
ocenenia – Pamätná medaila AMFOAMFO,
a DIAFOTO
Martin,
Pamätná
medaila
za
a to od regionálnej až po celoštátnu
dlhoročnú prácu v AMFO a DIAFOTO úroveň,
Banská na
Bystrica,
Pamätná
medaila
Jozefa
ktorých získal viaceré ocenenia –
Maximiliána Petzvala, Plaketa Matice slovenskej
v Martine
a Medaila
Daniela
GabPamätná medaila
AMFO
a DIAFOTO
Martin,
riela Licharda. Autorské výstavy mal Pamätná
v rodnej Kokave
nad
Rimavicou,
Lučenci,
medaila za dlhoročnú prácu
Poltári, ale vystavoval aj v zahraničí –v Maďarsku
Poľsku. Fotografie
AMFO a aDIAFOTO
Banská publikoval
Bystrica,
v časopisoch Život, Slovenka, Výtvarníctvo,
Fotografia,
a i. PriMaximiliána
príležitosti
pamätná
medailaFilmJozefa
životného jubilea 80 rokov mal v DomePetzvala,
kultúry v Kokave
Rimavicouslovenskej
autorskú
PlaketanadMatice
výstavu – výber z tvorby a ukážky jeho publikačnej
(18. –Daniela
31. 5. 2005).
v Martine činnosti
a Medaila
Gabriela
Licharda. Autorské výstavy mal v rodnej
Kokave nad Rimavicou, Lučenci, Poltári, ale
vystavoval aj v zahraničí – Maďarsku
a Poľsku. Fotografie publikoval v časopisoch
Život, Slovenka, Výtvarníctvo, Fotografia,
Film a i. Pri príležitosti životného jubilea 80
rokov mal v Dome kultúry v Kokave nad
Rimavicou autorskú výstavu – výber
z tvorby a ukážky jeho publikačnej činnosti
(18. – 31. 5. 2005).

Rok 1985

Okrem fotografovania sa venoval
amatérskemu divadlu, aktívne hral a organizoval ochotnícke divadlo. Za jeho
aktivity mu bola udelená Zlatá a Modrá
medaila za umeleckú činnosť v ochotníckom divadle za Banskobystrický kraj.
Bol dlhoročným osvetovým pracovníkom, konkrétne predsedom Osvetovej
besedy v Kokave nad Rimavicou (1952 –
1968), kde bol aj kronikárom obce
(1968 – 1973).

Venoval sa aj národopisnému výskumu kokavského regiónu, zbieral ľudové piesne, zvyky a porekadlá. Výsledky
spracoval v publikáciách: Ľudové povesti
a balady z Kokavy nad Rimavicou a okolia (1998), Neuveriteľné príhody a ľudové povery z Kokavy nad Rimavicou
a okolia (2001), druhé vydanie zabezpečilo Novohradské osvetové stredisko
v Lučenci r. 2015, Tradičná kokavská
svadba: Predsvadobné, svadobné a posvadobné zvyky a obyčaje na pozadí
historických dokumentov (2002). V spoluautorstve s Jánom Žilákom a Richardom Kafkom sa podieľal na vydaní
Pokračovanie na s. 2

Okrem fotografovania sa venoval amatérskemu divadlu, aktívne hral monografie Sklárne Malohontu (2001),
a organizoval ochotnícke divadlo. Za jeho aktivity mu bola udelená Zlatá a Modrá v ktorej spracoval etnografickú časť –
Život a kultúra malohontských sklárov.
medaila za umeleckú činnosť v ochotníckom divadle za Banskobystrický kraj.
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Kinga Szabó: „Spomienky sú konštruktívne, ak na nich
budujeme budúcnosť“

monografie Sklárne Malohontu (2001), v
ktorej spracoval etnografickú časť – Život a kultúra malohontských sklárov.
Vydal aj publikáciu s názvom Papierne
v Kokave nad Rimavicou (2000) a pre
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV
v Bratislave spracoval nárečové texty:
Príslovia, porekadlá, úslovia a pranostiky z Kokavy nad Rimavicou a Kokavský
nárečový diferenčný slovník. Vydal aj
básnickú zbierku Verše času (1999).

Zomrel 27. 10. 2006 v Hnúšti, pochovaný je v Kokave nad Rimavicou.

Teoretička a historička umenia,
galeristka PhDr. Kinga Szabó, rod. Haltenbergerová, sa narodila 26. 6. 1944
v Košiciach. Základné vzdelanie s vyučovacím jazykom maďarským (VJM)
absolvovala v Košiciach (1950 – 58),
kde navštevovala Jedenásťročnú strednú
školu s VJM (1958 – 61). Vysokú školu
absolvovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1961
– 66). Pracovala ako odborná pracovníčka v Oblastnej galérii v Banskej Bystrici
(1972 – 75), Novohradskom múzeu vo
Fiľakove (1975 – 80) a Novohradskej
galérii v Lučenci (1980 – 2004), kde
pôsobila ako riaditeľka. V r. 2008 založila v Lučenci Pamätný dom Júliusa
Szabóa. Žije a tvorí v Lučenci.
Milá Kinga, po celý svoj život
pôsobíš v umeleckom svete, v ktorom sa
vždy na niekoho či na niečo spomína.
Ako si
si na
na tom
tom so
so spomienkami
spomienkami Ty?
Ty?
Ako
Spomienky
sú
dôležité,
ale
Spomienky sú dôležité, ale nežijem
v minulosti. Mojou snahou je oboznežijem
v
minulosti.
Mojou
snahou
je umením. V Novohradskej galérii sme
námiť ľudí a najmä mladých s výtvarným
oboznámiť
ľudí
a najmäžiakov
mladých
mali
zásadu: ak
z tridsiatich
jednej triedy vzbudíme záujem o umenie aspoň
su výtvarným
umením.
V
Novohradskej
jedného žiaka, už je to úspech. Bez znalosti o minulosti nemáme na čom stavať
galériibudúcnosť.
sme mali zásadu:
ak z tvoria
tridsiatich
našu
Umelci tiež
pre budúcnosť. Zásadou Gyulu Szabóa bolo:
žiakov
jednej
triedy
vzbudíme
záujem
„Zachovať a pretrvať“ („Megtartani
és megmaradni“), pričom tvoril svoje surreao umenie aspoň u jedného
žiaka,ktorými
už je to– môžem potvrdiť – predbehol svoju dobu
listicko-abstraktné
kompozície,
úspech.
Bez
znalosti
o
minulosti
o niekoľko desaťročí. Teda spomienky sú konštruktívne, ak na nich budujeme
nemáme na čom stavať našu budúcnosť.
budúcnosť.
Umelci Pochádzaš
tiež tvoriaz Košíc,
pre kde
budúcnosť.
ešte žije Tvoja staršia sestra Sarolt. Čo všetko Ti
Zásadou
Gyulu
Szabóa
bolo:
„Zachovať
dali do vienka Košice?
a pretrvať“
és
Košice mi(„Megtartani
dali základ: s mamičkou
sme od detstva chodievali na koncerty
megmaradni“),
pričom
tvoril
svoje
vážnej hudby, ktoré sa konali v nádhernej sále hotela Slovan (ktorý zbúrali). Chosurrealisticko-abstraktné
kompozície,
dievali
sme do galérie, mamička
sa poznala s viacerými výtvarnými umelcami,
ktorými
–
môžem
potvrdiť
– predbehol
dostala som sa aj do niektorých
ateliérov a zúčastňovali sme sa vernisáží ich výssvojuPritom
dobu sme
o niekoľko
desaťročí.
Teda učili hrať na klavíri. Nestali sa z nás
tav.
sa všetci
traja súrodenci
spomienky
sú
konštruktívne,
ak
na
nich spoznali a obľúbili si veľkú časť hudobnej
aktívni hudobníci, ale z gramoplatní sme
budujeme
budúcnosť.
histórie, najmä klasickú hudbu. V povojnových rokoch sme nežili v blahobyte, ale

kultúrna atmosféra Košíc mala svoju tradíciu a tú sme vnímali ako samozrejmosť.
V r. 1968 prichádzaš po prvýkrát do Lučenca za umelcom Gyulom
Szabóom…
Študovala som v Bratislave na FF UK r. 1966 v poslednom ročníku, keď
som sa dozvedela, že Gyula Szabó – „Gyula bácsi“ − má v „Galérii PRAVDA“
výstavu. Tam som videla jeho nové diela vytvorené technikou vosková tempera
a už tie vytvoril kombináciou s kovom a inými materiálmi. To ma tak nadchlo, že
som ho chcela lepšie poznať. Ako členka súboru „Mladé srdcia“ som sa dostala do
Lučenca, ale on sa vtedy nezdržiaval doma. Až v roku 1968 som sa dostala znovu
do tohto mesta, keď ma priateľky pozvali a na moju prosbu vybavili, aby nás
„Gyula bácsi“ prijal. Moje nadšenie len ďalej rástlo, keď nám ukázal svoje čerstvé
Autor fotografie: Štefan Repčok
diela a môj obdiv vzbudili aj jeho filozofické úvahy, o ktoré sa s nami podelil. Bol
Použitá lit.: F. Mihály: Kto je kto v Novohrade to obdivuhodný človek, umelec, filozof. Rozhodla som sa o ňom napísať štúdiu,
1999 – 2000. a preto som ho roku 1969 znovu navštívila.
Pokračovanie na s. 3
Teda tak sa začala naša známosť. Ten článok som pod dojmom

plodných rozhovorov s ním aj pomerne rýchlo napísala, on ho aj
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Teda tak sa začala naša známosť. Ten článok som pod dojmom
plodných rozhovorov s ním aj pomerne
rýchlo napísala, on ho aj schválil. Medzitým sa však medzi nami zapálila
„iskra“ lásky...
V r. 1980 otváraš v Lučenci
Novohradskú galériu. Ako sa to všetko
začínalo, rozbiehalo?
Moja prvá správa o Lučenci na
otázku „Čo tam je“ bola „Poľana Opatová a park“. Keď som sa sem dostala už
ako Szabóova manželka, videla som, že
tu naozaj chýbajú kultúrne inštitúcie, také, na aké som bola v Košiciach zvyknutá. Po manželovej smrti som sa rozhodla iniciovať založenie galérie. Nešlo
to bez úskalí. V dobe straníckej normalizácie boli samé prekážky. Som vďačná
osudu, že napokon v roku 1980 mohla
Novohradská galéria začať svoju činnosť. Tu sme si hneď postavili „latku“
vysoko. Medzi prvými sme vystavovali
diela rodákov z Lučenca: Ladislav Gandl, Eduard Antal, Ernő Fischer, Béla
Bacskai, František Gyurkovits. Nadviazali sme plodnú spoluprácu s ostatnými
galériami na Slovensku a preberali sme
výstavy aj od nich. Iniciovali sme Trienále akvarelu a v r. 1989 Keramické
sympózium.
Počas Tvojej pôsobnosti vo
funkcii riaditeľky Novohradskej galérie
tu bolo prezentované veľké množstvo
výtvarných umelcov a ich diel. Na ktoré
z nich si najradšej spomínaš?
Keď som odtiaľ po 24 rokoch
odišla do dôchodku, uvedomila som si,
koľko práce mám ešte pred sebou, ak
chcem spracovať manželovu celoživotnú
tvorbu a oboznámiť s ňou aj verejnosť.
V prvom rade som sa pustila do príprav
vydania jeho monografie. V spolupráci
s Dr. Klárou Kubičkovou sme tú náročnú úlohu zvládli tak, že kniha vyšla
k 100. výročiu narodenia Gyulu Szabóa
v r. 2007. V tomto jubilejnom roku sme
ešte organizovali sedem výstav z jeho
tvorby. Po tom všetkom konečne dozrel
čas na zriadenie Pamätného domu J.
Szabóa, v dome, v ktorom posledných
17 rokov býval.
V r. 2008 sa splnil Tvoj životný
sen – v Lučenci otváraš Pamätný dom
Júliusa Szabóa …
Pre splnenie tohto „sna“ som
musela vynaložiť ešte veľa úsilia. Prestavba domu, prispôsobenie galerijným
požiadavkám a príprava prvej výstavy
trvali skoro rok. Prvú výstavu v Pamätnom dome J. Szabóa sme otvorili 27. 11.
2008. Odvtedy sme usporiadali takmer
30 výstav.
V roku 2012, kedy sme

otvorili výstavu v pristavanej
veľkej sále, dvakrát ročne
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V roku 2012, kedy sme otvorili
výstavu v pristavanej veľkej sále, dvakrát ročne vystavujeme aj iných, súčasných umelcov – József Jacsmenyík,
Alžbeta Štefunková-Szabó, Jaroslava
Šicková-Fabrici, kolekciu z ArtGalérie
Bloom a i.
Tvoje prianie k životnému jubileu?
Moje prianie je: nájsť konečne
niekoho, komu môžem odovzdať „štafetu“.

vých konštrukcií (BA, 1981), Visuté
a zavesené konštrukcie (BA, 1984) a i.
Bol vyznamenaný Zlatou medailou
SVŠT (1979) a medailou 50. výročia
založenia SVŠT (1987).
Prof. Ing. Pavol Ferjenčík, CSc.
zomrel 26. 3. 1992 v Bratislave.

PhDr. František Mihály, DiS. art.

Lekárka – epidemiologička, internistka, zaslúžilá lekárka MUDr. Adela Palanová, rod. Mižúrová, CSc. sa
narodila 1. 7. 1929 v obci Zelené, okres
Poltár. Ľudovú školu navštevovala
v rodnej obci (1935 – 40), meštiansku
školu v Kokave nad Rimavicou (1940 –
44) a gymnáziu v Lučenci (1945 – 48),
maturovala v triede stredoškolského
profesora Karla Kalamára. V štúdiu
pokračovala na Lekárskej fakulte UK
v Bratislave (1948 – 52) a na Lekárskej
fakulte Karlovej univerzity v Prahe
(1952 – 53).
Svoju celoživotnú odbornú
prax zasvätila jedinému pracovisku –
Krajskej hygienicko-epidemiologickej
stanici v Banskej Bystrici (1953 – 91),
kde pracovala najskôr ako sekundárna
lekárka, vedúca epidemiologického odboru a krajská odborníčka pre epidemiológiu, neskôr ako vedúca oddelenia prírodno-ohniskových nákaz. Od r. 1991
žila na dôchodku v Banskej Bystrici.
Vo svojej vedeckovýskumnej
činnosti sa venovala štúdiu nákaz s prírodnou ohniskovosťou a zoonóz. Zaslúžila sa o zavedenie nových druhov očkovania a bola priekopníčkou očkovania
proti vírusovému zápalu pečene typu B,
najmä u zdravotníckych pracovníkov.
Bola autorkou prác: Q-horúčka a imunizačné štúdie proti Q-horúčke,

Stavebný inžinier, vysokoškolský učiteľ prof. Ing. Pavol Ferjenčík,
CSc. sa narodil 1. 7. 1929 vo Veľkej nad
Ipľom, okres Lučenec. Ľudovú školu
vychodil vo Zvolenskej Slatine (1935 –
39) a gymnázium navštevoval vo Zvolene (1939 – 48). Vysokoškolské vzdelanie získal na Fakulte inžinierskeho
staviteľstva SVŠT v Bratislave (1948 –
53), kde potom pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na Stavebnej fakulte (1953 –
89), z toho v r. 1973 – 89 ako vedúci
Katedry kovových a drevených konštrukcií. Od r. 1989 žil na dôchodku
v Bratislave.
Vo svojej vedeckovýskumnej
práci sa zaoberal problematikou predpätých kovových konštrukcií, nosníkmi
žeriavových dráh i rekonštrukciami oceľových konštrukcií. V autorstve i spoluautorstve napísal niekoľko odborných
publikácií: Predpäté kovové konštrukcie
(BA, 1966), Drevené konštrukcie (BA,
1966), Ocelové konstrukce pozemních
Pokračovanie na s. 4
staveb (PA, 1971), Vybrané state z kovových konštrukcií (BA, 1981), Visuté Problematika vírusových hepatitíd ako
a zavesené konštrukcie (BA, 1984) a i. nozokomiálnych
Bol vyznamenaný Zlatou medailou

a profesionálnych

nákaz
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Problematika vírusových hepatitíd ako
nozokomiálnych a profesionálnych nákaz v Stredoslovenskom kraji, Odkrývanie prírodných ohnísk kliešťovej encefalitídy a i. Za svoju záslužnú odbornú
činnosť získala niekoľko ocenení: Cena
Slovenskej lekárskej spoločnosti (1976),
zaslúžilá lekárka (1984), Strieborná medaila za zásluhy o Slovenskú lekársku
spoločnosť (1989), Prowázkova medaila
(1990).
MUDr. Alena Palanová, CSc.
zomrela 10. 2. 2016 v Banskej Bystrici,
kde je pochovaná na evanjelickom cintoríne.

organizácie poľnohospodárskych podnikov, potom dekanom Prevádzkovo-ekonomickej fakulty VŠP (1972 – 88). Profesorom bol menovaný r. 1973. Posledné
roky života prežil v Košiciach.

Vo vedeckovýskumnej práci sa
zaoberal problematikou ekonomiky organizácie a riadenia poľnohospodárskej
výroby a poľnohospodárskych podnikov,
otázkami organizácie práce pri priemyslových formách zberu hustosiatych
obilnín. Bol autorom a spoluautorom
viacerých odborných publikácií: Družstevné fondy (BA, 1960), Organizácia
socialistických
poľnohospodárskych
podnikov (BA, 1973), Organizácia poľnohospodárskej výroby (BA, 1978).
Prof. Ing. Július Ševčík, CSc.
zomrel 16. 8. 2017 v Košiciach.
PhDr. František Mihály, DiS. art.

Dušanovi Kubincovi
z Utekáča k životnému jubileu,
ktoré si pripomenie 4. júna.
Ekonóm, vysokoškolský učiteľ
prof. Ing. Július Ševčík, CSc. sa narodil
15. 6. 1929 v Chrťanoch, okres Veľký
Krtíš. Stredoškolské štúdiá absolvoval
na gymnáziu v Lučenci, maturoval roku
1948 v triede stredoškolského profesora
Michala Petiana, a vysokoškolské na Vysokej škole poľnohospodárskej v Brne
(1948 – 52).
Pracoval na Povereníctve poľnohospodárstva v Bratislave ako hlavný
inžinier pre ťažké poľnohospodárske
operácie (1952 – 53). Pôsobil ako odborný asistent na Katedre ekonomiky
a organizácie poľnohospodárskych podnikov Vysokej školy poľnohospodárskej
(VŠP) v Nitre (1953 – 64), v r. 1962 sa
stal docentom, r. 1963 kandidátom vied.
Ako vysokoškolský učiteľ potom pracoval na Katedre ekonomiky Vysokej
školy veterinárnej v Košiciach (1964 –
70). V r. 1970 sa vrátil do Nitry na VŠP,
kde pôsobil až do odchodu na dôchodok
(1989). Spočiatku bol vedúcim Katedry
organizácie
poľnohospodárskych
podnikov,
potom
dekanom
Prevádzkovo-ekonomickej fakulty VŠP

Dňa 6. mája 2019 vo veku 85 rokov
zomrel jazykovedec Ján Findra,
rodák z Málinca, ktorého sme si pripomenuli v marcovom čísle REKUSu (s. 12) v článku Vladimíra Patráša:
Univerzitný profesor Ján Findra
jubiluje.



Osobností

BERKY-Ľuborecký Ján, PhDr. – 15.
výročie úmrtia (1. 6. 2004 Hrubá
Borša), knihovník, spisovateľ, vysokoškolský učiteľ. Narodil sa 20. 6.
1940 vo Zvolene. Študoval v Haliči
a Lučenci. Pracoval v Ústrednej
knižnici SAV a v Slovenskej technickej knižnici. Prednášal rómsky jazyk
na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre. Vydal viacero publikácií, napr.
Dežoviny – Smiechoty zo života Rómov (1955), Romani daj – Rómska
matka (1991), monografia Ľuboreč
(2002), Národovci rodu Maróthy
(2003).
SEČANSKÝ Zoltán – 5. výročie úmrtia (12. 6. 2014 Bratislava), výtvarník. Narodil sa 18. 11. 1921 v Lučenci. Pôvodným povolaním bol
právnik.
BELÁČIK Jozef – 115. výročie narodenia (14. 6. 1904 Sučany), vedúci
notár a osvetový pracovník v Kokave nad Rimavicou, spoluzakladateľ
organizovaného folklóru a režisér
ochotníckeho divadla v Kokave,
zomrel v Bratislave 16. 7. 1984 –
35. výročie.
OUTRATA Bohumil, Mgr. – 90. výročie narodenia (14. 6. 1929 Halič).
Ľudovú školu navštevoval v Haliči.
Po nútenom odsťahovaní na Moravu študoval na gymnáziu v Kroměříži a v Bruntále. Prázdninový učiteľský kurz absolvoval v Olomouci.
Popri učiteľskom zamestnaní vyštudoval Vyššiu pedagogickú školu v
Opave a Pedagogickú fakultu v Ostrave. V Nezamysliciach písal obecnú
kroniku a kroniku farnosti. Napísal
niekoľko kníh, bol pri zrode obecného spravodajcu a i. Dňa 5. júna
2008 bola v kostole sv. Václava v
Nezamysliciach na Morave slávnostná prezentácia jeho knihy
Drobné sakrálne stavby na Moravě
– Kaple a kapličky na Prostějovsku.
Je v zozname národných autorít
Českej republiky v pražskej Národnej knižnici od roku 2009.
Pokračovanie na s. 5

MÁK Ildikó – 65. výročie
narodenia (15. 6. 1954

REKUS
MÁK Ildikó – 65. výročie narodenia (15. 6. 1954 Rožňava), herečka, sólistka činohry. V rokoch 1968 − 1972
študovala na maďarskom gymnáziu vo Fiľakove. Od roku
1973 pôsobila ako herečka v Jókaiho divadle v Komárne.
CIRÁK Július, prof., Dr., Ing., DrSc. – 95. výročie narodenia (18. 6. 1924 Uhorské), jadrový fyzik, vysokoškolský
učiteľ na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave. Od r.
1953 riaditeľ Výskumného ústavu a acetylénovej chémie
v Novákoch. Zomrel 30. 3. 2000 v Bratislave.
KOSZTKA-CSONTVÁRY Teodor – 100. výročie úmrtia (20.
6. 1919 Budapešť), maliar, lekárnik v Haliči od r. 1884. Pôvodným menom Michal Theodor Kosztka. Školu navštevoval v rodisku, gymnázium v Užhorode. V roku 1874 pôsobil ako lekárnický pracovník v Spišskej Novej Vsi. Univerzita v Budapešti (1874 − 76). Študijné cesty – Rím
(1881), Chorvátsko a Paríž (1882). Po založení lekárne
v Haliči pracoval v nej 10 rokov a v r. 1894 ju prenajal a
šiel študovať maliarstvo do zahraničia. Zahraničné cesty,
napr. Dalmácia (1902), Blízky východ (1904), Sicília (1906),
Sýria, Libanon a Neapol (1909). Po roku 1909 už trvale žil
v Haliči. Počas Maďarskej republiky rád (1919) ho prijali
do zväzu umelcov. V Paríži vystavoval prvýkrát v roku
1907. Svoj posledný obraz (Jazdci na morskom pobreží)
namaľoval v roku 1909 a práve týmto obrazom sa dostal
medzi 50 veľdiel svetovej literárnej moderny. Úspech zaznamenal maďarský film Csontváry (1980) nakrútený Zoltánom Huszárikom. V Haliči má pamätnú tabuľu. Narodil
sa 5. 7. 1853 v Sabinove.
BOLHA Peter Pavol (Kochlíkove) – 105. výročie narodenia (29. 6. 1914 Hrnčiarske Zalužany), učiteľ a riaditeľ
viacerých škôl, autor učebných osnov výtvarnej výchovy.
V r. 1959 vypracoval prácu po názvom Lineárny a plošný
grotesk vo výtvarnej výchove. Svojpomocne vyrobil didaktickú pomôcku – špeciálne počítadlo, vyhotovil súbor
planimetrických modelov. Aktívne pracoval v Gemerskej
vlastivednej spoločnosti, hovoril francúzsky a latinsky, zároveň maľoval – zachytil mnoho starých domov pred asanáciou, ale aj hradné kopce – Hajnáčku, Hodejov... Nakreslil viac ako 150 obrazov a skíc. Mimoriadnu pozornosť
venoval prírode, čistil a zveľaďoval pramene minerálnych
vôd v okolí kúpaliska Vápno. Vzorky posielal na rozbor
a výsledky písal na tabuľky, ktoré umiestňoval k prameňom. Zisťoval účinky minerálnych vôd na ľudský organizmus. Prvú výstavu jeho obrazov otvorili v obci 20. marca
1989.
 Udalostí
 465. výročie (16. 6. 1554) – Turci sa zmocnili hradu
Fiľakovo.
 120. výročie (29. 6. 1899) odhalenia busty rakúskej
cisárovnej a uhorskej kráľovnej Alžbety, nazývanej
Sissi. Busta bola odhalená v Poltári, v parku, ktorý bol
nazvaný Erszébettér (Alžbetino námestie). Na zasadnutí 12. 6. 1899 sa konštatovalo, že obyvatelia Poltára a Zeleného podporili dielo finančne. Bola vyhotovená aj pamätná tabula s maďarským nápisom: „Veličenstvu kráľovnej Alžbety preslávenej pamiatke
s oduševnenou vlasteneckosťou postavili barón Alojz
Baratta-Dragonó, veľkostatkár, Karol Kriwda, riaditeľ
panstva s hmotnou podporou obcí Poltár a Zelené 29.

júna 1899“.Samotné odhalenie začalo za účasti
hostí: vyslanca ministerstva poľnohospodárstva
Gyulu Saltza z Budapešti, jazdeckého bandéria,
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júna 1899“. Samotné odhalenie začalo za účasti
hostí: vyslanca ministerstva poľnohospodárstva Gyulu Saltza z Budapešti, jazdeckého bandéria, školských dievčat s učiteľom Jánom Ďurošom, hasičov zo
sklárne Zlatno. Sochu odhalil Baratta a slávnostnú
reč predniesol Ján Alexy, ev. farár, kráľovskú a ľudovú hymnu zaspieval spevokol pod vedením Jána
Alexyho.
100. výročie (jún 1919) založenia Miestnej osvetovej
komisie v Kokave nad Rimavicou.
90. výročie (23. 6. 1929) – MO MS v Kokave odhalil
na budove bývalej evanjelickej školy pamätnú tabuľu
národovcovi M. M. Bakulínymu, ktorý tu pôsobil v r.
1842 – 1848.

Budinské heligónky boli a stále sú vyhľadávaným podujatím, čo potvrdil aj 26. ročník regionálnej súťažnej prehliadky sólistov heligónkarov. Uskutočnil sa 4. mája 2019
v kultúrnom dome. Otvorili ho Mária Ambrušová, riaditeľka
Novohradského osvetového strediska v Lučenci, a starosta
Budinej Ing. Marian Čerpák.

Rodina Gáborovcov (Milan, Miroslav, Martin a Miroslav
ml.) otvorila prvý blok pod názvom Hore na Budinej, v ktorom sa predstavilo 17 heligónkarov z okresov Lučenec a Poltár: Matúš Pauer, Pavel Obročník, Peter Mužík, Rudolf Václavík s Igorom Pindiakom, Miroslav Kubiček, Milan Klapiš,
Maroš Gombala a Peter Grček, Martin Gábor a Natália Vrbiniaková, Anna Čiešková, Ondrej Čiešok a Mária Cerovská, Juraj Krahulec, st., Milan Gabera, ml. a Erik Migaš, Milan Gabera, st. s Erikou a Laurou Gaberovými, Ondrej Siman s manželkou Katarínou, Jozef Fízeľ, st. a Jozef Fízeľ, ml., Andrej Mičian
s Radoslavom Koškom, Ján Sekereš. Blok ukončila spevácka
skupina Spievanky z Lovinobane.
Program pokračoval vystúpením Kmotry a Kmotrovia
z Detvy.
V druhom bloku Hosť do domu, Boh do domu sa predstavili heligónkari z regiónov Podpoľania, Hontu, Malohontu
a Horehronia:
Pokračovanie na s. 6

Daniela Kučerová, Adriana Gajdošová, Ivanka Piovarčiová,
Martin Gábor s Jánom Homolom, Viktor Brádňanský, Jozef
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postúpili ako inštrumentalisti: Peter Mužík z Málinca, Miroslav Kubíček z Podrečian, Milan Klapiš z Kokavy nad Rimavicou, Milan Gabera, st. z Lučenca a Andrej Mičian z Točnice.
Ako speváci: Natália Vrbiniaková z Lovinobane, Matúš Gombala s Petrom Grčkom z Maštinca, Erika a Laura Gaberové
z Lučenca a Radoslav Koška z Budinej. Porota zároveň odporučila Matúša Pauera z Vidinej, Milana Gaberu, ml. a Erika
Migaša z Lučenca na detskú prehliadku hudobného folklóru
na budúci rok.
Peter Mužík

Folklórny súbor Bystrina z Banskej Bystrice uviedol reprezentačný program.

Milan Gabera, ml. a Erik Migaš

Podujatie moderoval Pavol Holík.
Fotografie najdete na FB/Novohradské osvetové stredisko

Radoslav Koška a Andrej Mičian

Daniela Kučerová, Adriana Gajdošová, Ivanka Piovarčiová,
Martin Gábor s Jánom Homolom, Viktor Brádňanský, Jozef
a Mária Ďurišovci, Viktor Švanda, Mikuláš Stehlík, Ján Žilka,
Štefan Bariak, Ján Sekereš s Marošom Kováčom a Martinom
Fajčíkom.
Nasledovalo vyhodnotenie prehliadky a odovzdávanie
pamätných listov, nechýbal ani suvenír v podobe hlinenej
plakety z dielne ľudových remesiel Dielnička.

Porota bola v zložení – Pavol Líška, predseda, členovia Jaroslav Zvara a Ján Malatinec. Na regionálnu prehliadku
postúpili ako inštrumentalisti: Peter Mužík z Málinca,
Miroslav Kubíček z Podrečian, Milan Klapiš z Kokavy nad
Rimavicou, Milan Gabera, st. z Lučenca a Andrej Mičian

Jeden večer nula, jeden had, dva literárne kluby a príjemná atmosféra.

Literárno-hudobné uvoľnenie nazvané VEČER NULA
sa konalo 9. 5. 2019 o 18.00 hod. v Klube HaD (Hudby a Divadla) v Banskej Bystrici. Pripravil ho literárny klub Generácia Nula a Odbočka Spolku slovenských spisovateľov
v Banskej Bystrici. Cieľom bolo spoločné stretnutie a prezentácia tvorby domácich autorov a autorov pozvaného klubu,
ktorým bol Literárny klub V.L.A.S. pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci.
Pokračovanie na s. 7
Vonku pršalo, bolo chladno a smutno, no vo vnútri teplo
a veselo. Nulový večer otvoril Marcel Páleš a ďalej ním
sprevádzal Peter Papšo. Poézia, próza, aforizmy a hudba.

REKUS
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Július Lomenčík

VIII. ročník súťaže vo varení kapusty sa uskutočnil 11.
mája 2019 v Hrnčiarskej Vsi, v areáli základnej školy „na
Hrádku“. Do súťaže sa mohlo prihlásiť najmenej štvorčlenné
družstvo. Či navarili dobre alebo zle, to hodnotila porota menovaná obecným úradom: Dana Rojíková, Betka Podušková,
Elena Malčeková, Aďo Németh a p. Vetráková.

Vonku pršalo, bolo chladno a smutno, no vo vnútri teplo
a veselo. Nulový večer otvoril Marcel Páleš a ďalej ním sprevádzal Peter Papšo. Poézia, próza, aforizmy a hudba. Každý
autor mal priestor okolo päť minút. Banskobystričania mali
pochopiteľne väčšie zastúpenie – Július Lomenčík, Peter
Papšo, Zuzana Zaušková, Ľudovít Majer a Marcel Páleš,
ktorý čítal aj tvorbu dvoch neprítomných autorov – Pavla
Korbu a Marcela Perecára. Domáci sa postarali o hudobné
vstupy – Roman Dovala a Monika Blahyjová. V.L.A.S. z LuCelkom súťažilo šesť družstiev: Poslanci obce, Starí páni,
čenca reprezentovali – Hana Košková, ako lektorka klubu,
Iveta Zaťovičová, Monika Račková, Lucia Kresanová, Aneta rómske družstvo vedené Júliusom Horváthom, Seniorky, Školáci, zložení z miestnych učiteliek, a Memoriál Ďurko Adam –
Beňková a Michal Abelovský.
team.
Hana Košková

Návštevníkmi kaviarenského a nefajčiarskeho klubu boli
najmä mladí návštevníci. Prítomná bola aj Jana Borguľová,
Najlepšiu kapustu navarili nováčikovia – Memoriál Ďurko
tajomníčka Odbočky Spolku slovenských spisovateľov Adam – team, na druhom mieste skončili Školáci a tretí boli
v Banskej Bystrici.
Starí páni.
Iveta Zaťovičová

Večer nula sa predĺžil. Nás čakala nočná cesta domov, ale
ďalší večer... možno „jedna“, pripravíme na jeseň v Lučenci.
Súčasťou podujatia bolo pretláčanie rukou „od kapusty,
Dvaja členovia domácich autorov – Július Lomenčík
chlap je hustý“ a zapálenie vatry oslobodenia. O dobrú náladu
a Marcel Páleš − žijú síce v Banskej Bystrici, ale pochádzajú
do neskorých nočných hodín sa postarali heligónkari a doz Novohradu.
máca skupina Johny Band.
Foto: Radovan Vojenčák
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Úvodná časť začala pri pomníku M. R. Štefánika.
Otvorila ju Mária Ambrušová, riaditeľka Novohradského
osvetového strediska v Lučenci, po ktorej sa ujal slova lektor
Dušan Kubinec. Predstavila sa dychová hudba Kokavčanka
a miešaný spevácky zbor Ozvena.

Na celoslovenskej prehliadke moderného a módneho
tanca DEŇ TANCA získala tanečná skupina Mini-Maži pri ZŠ
s MŠ Radzovce pod vedením Tímey Mihalidesovej prvé
miesto za rozprávkovú choreografiu Mačiatka v kategórii
mažoretky. Celoštátne kolo sa konalo 14. 5. 2019 v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom. Na prehliadke
sa predstavilo 90 tanečných choreografií a viac ako 700 tanečníkov všetkých vekových kategórií z celého Slovenska.

Druhá časť prebiehala v Divadle B. S. Timravy, skladala
sa zo štyroch blokov – Osobnosť M. R. Štefánika, Štefánik
a Lučenec, Štefánikove listy a Odkaz Štefánika. Úvodnú báseň
Na pamäť Štefánikovi od Hviezdoslava recitoval Milan
Podhorec. Verše mali byť pôvodne vyryté do pamätnej tabule
na evanjelickej fare v Košariskách. Cieľom projektu bolo
priblížiť najmä málo známe spojenie Štefánika s Lučencom.
V Lučenci sa zrodili viaceré diela o Štefánikovi: Zápisník Dr.
Milana Rastislava Štefánika z Equádoru z roku 1913, Korešpondencia Dr. Milana Rastislava Štefánika (1928), Dr. Milan
Rastislav Štefánik, národný bohatier (1925), Pamiatke Štefánikovej, výber článkov a úvah (1929), Z básní Pavla Štefánika
(1932), O mamičke Milana R. Štefánika (1938), ktorých autorom bol Vladimír Polívka − bol v príbuzenskom vzťahu s Milanom Rastislavom Štefánikom. Polívkova tvorba formou prezentácie originálnych ukážok, fotografií či rukopisov dopĺňala
lektorský výklad.

Vyhlasovateľom a hlavným organizátorom bolo Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom.

V Lučenci sa nachádza nielen pomník M. R. Štefánika
Spomienková slávnosť pri príležitosti 100. výročia vedľa budovy divadla (autorom je Andrej Melicherčík), ale aj
tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika sa uskutočnila 16. busta M. R. Štefánika vo vstupnej časti budovy okresného
úradu, ktorá bola inštalovaná v roku 1992 (autor Alfonz Gro5. 2019. Podujatie sa konalo na troch miestach.
ma) a pamätná tabuľa na Haličskej ceste. Pomenovaná je po
ňom Štvrť M. R. Štefánika a v meste pôsobí aj Spolok M. R.
Štefánika. V roku 2008 bol škole na Haličskej ceste odovzdaný čestný názov „Základná škola Milana Rastislava Štefánika Lučenec“.
Pokračovanie na s. 9

Moderátor Lukáš Pelč privítal všetkých návštevníkov,
osobitne primátorku Lučenca PhDr. Alexandru Pivkovú.
M. R. Štefánik osobne navštívil Lučenec dvakrát, čo je pri
Úvodná časť začala pri pomníku M. R. Štefánika. Otvorila ju
jeho
cestovateľskom putovaní svetom doslova unikátne,
Mária Ambrušová, riaditeľka Novohradského osvetového
predovšetkým
svoju tetu a krstnú matku Emíliu Fajnorovú,
strediska v Lučenci, po ktorej sa ujal slova lektor Dušan
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M. R. Štefánik osobne navštívil Lučenec dvakrát, čo je
pri jeho cestovateľskom putovaní svetom doslova unikátne,
predovšetkým svoju tetu a krstnú matku Emíliu Fajnorovú,
ktorá tu žila u svojej dcéry, manželky Dr. Ľudovíta Bazovského. Prvýkrát to bolo roku 1911 − návšteva je zapísaná
v Zozname nehmotných pamätihodností mesta Lučenec. Druhá návšteva Lučenca bola po smrti otca v roku 1913: „... Po
pohrebu otcovom ponavštevoval rodinu: sestru Oľgu vo Spišských Vlachoch, tetu Milku a rodinu dr. Bazovského v Lučenci ako aj iné, lebo sa chystal na dlhší pobyt v cudzine . . .
Bola to jeho posledná návšteva rodného Slovenska. . . “
Vladimír Polívka napísal: „Preniknúť do odkazu Štefánikovho vyžaduje znalosti jeho cesty života od kolísky na Košariskách až k jeho mohyle na Bradle. Chudoba a skromnosť
boli krstnými rodičmi nášho bohatiera, národné povedomie a
láska rodinného ovzdušia najcennejším pokladom života.
Vytrvalosť a pilné štúdium chudobného synka farárskeho z
košariských kopaníc povzniesli k sláve vedeckej v celom učenom svete.“
Známe sú jeho slová prehovorené 14. 10. 1917
v Chicagu: „Keď sa chceme osamostatniť, musíme sa napred
vyznačovať mravným životom“. Milan Štefánik je nám učiteľom veľkej hlbokej viery vo vlastné sily národa, je nám prameňom najčistejšej lásky pre náš národ a vzorom statočnej,
obetavej práce. Celý svoj program životný vyslovil v troch
slovách: „Veriť – milovať – pracovať!“
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Aj keď sa počasie v sobotu 18. mája 2019 menilo každú
chvíľku, zamestnancov Novohradského múzea a galérie v Lučenci to neodradilo a brány múzea sa pre verejnosť otvorili už
Pútavé rozprávanie Dušana Kubinca ukázalo, že si osobo 16.00 hod. rôznymi animačnými programami. Nosnou ténosť Štefánika veľmi váži, sám vystúpil po jeho stopách na
Mont Blanc, a to až trikrát. Košariská a Bradlo navštívil ešte mou tohtoročnej Noci múzeí a galérií bola ochrana prírodako chlapec a dokonca mal tú možnosť sedieť v replike lie- ného a kultúrneho dedičstva pod jednou strechou.
tadla Caproni.
Záver druhej časti patril priblíženiu Štefánikovej myšlienky: „Zvíťazíme, ak budeme my Česi a Slováci, vždycky po
boku. Keď sa podarí niekomu nás rozdvojiť, potom bude s
nami zle. V jednote je sila. Prvou zásadou nášho boja je jednota a svornosť. To si, bratia, pamätajme“.
Poslednou časťou bola prehliadka centrom Lučenca po
miestach, ktoré významnú osobnosť pripomínajú. Od spomínaného pomníka na námestie, kde na chodníku osobností nechýba Ľudovít Bazovský, prvý slovenský župan Novohradu,
potom k buste na okresnom úrade a poslednou zastávkou
bola ZŠ nesúca jeho meno. Tu prítomných prijala Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka, a po predstavení školy a krátkom
kultúrnom programe ich previedla výstavou venovanou Štefánikovi.
Pracovníci Správy CHKO Cerová vrchovina si pre najmenších návštevníkov pripravili ekohry o prírode Cerovej vrchoviny, rozprávali sme sa o spracovaní byliniek, esenciálnych
olejoch a výrobe liečivého balzamu či eko čistiaceho prostriedku. Pracovníci múzea vyrábali s deťmi hračky z rôznych
obalových materiálov, ale aj pootvorili dvere do zákulisia kurátorskej práce v múzeu prostredníctvom animačného programu Od obyčajnej veci k zbierkovému predmetu. S publikačnou činnosťou pracovníkov múzea sa mohli návštevníci oboznámiť v našom čitateľskom kútiku. O 17.00 hod. prebehla
komentovaná prehliadka novootvorenej výstavy 30 rokov
Pre návštevníkov pripravili organizátori – Novohradské ochrany prírody v Cerovej vrchovine pod taktovkou spoluautoosvetové stredisko Lučenec a Mesto Lučenec – aj malý suve- rov výstavy. Po komentovanej prehliadke nasledovali prednášnír, magnetky s názvom projektu.
ky o rôznych formách ochrany kultúrneho dedičstva, ale aj
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na pod- o tom, ako môžu občania prispieť k jeho ochrane.
poru umenia.
Pokračovanie na s. 10
Na záver podujatia čakala návštevníkov v priestoroch stálej
expozície Poklady minulosti netradičná forma prehliadky
v podaní kurátorov historickej, etnologickej a výtvarnej
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Na záver podujatia čakala návštevníkov v priestoroch stálej expozície Poklady minulosti netradičná forma
prehliadky v podaní kurátorov historickej, etnologickej a výtvarnej zbierky NMG.

nástroje colníkov a predmety zadržané v súčasnosti − pašovaný
tovar, nelegálny dovoz a i. Ďalším prekvapením boli nové prírastky v stálej expozícii – unikátne zafíry z neďalekej obce
Hajnáčka. Prednáška Mgr. Daniela Ozdína, PhD. o zafíroch
Záver podujatia Noc múzeí a galérií 2019 v Novohrad- sa uskutočnila o 19:45 hod. v kazemate dolného hradu, po
skom múzeu a galérii v Lučenci bol naplánovaný na 21.00 ktorej nasledovalo premietanie reportáže o ich objavení.
hod., ale neodohnali sme ani oneskorencov.

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým účinkujúcim, ako aj partnerom podujatia. Naša vďaka patrí aj samotPočas večera bol sprístupnený aj protiletecký úkryt
ným návštevníkom, ktorí sa do NMG neprišli len pozrieť, ale
pod hradným vrchom.
zotrvali s nami od začiatku až do samého konca. Prišlo 360
návštevníkov. Tešíme sa opäť o rok!
Mgr. Michaela Škodová, zástupkyňa riaditeľky a vedúca oddelenia
vedecko-odborných činností etnológ/ kurátor, NMG Lučenec

Už po dvanástykrát sa Hradné múzeum vo Fiľakove
zapojilo do celoeurópskej iniciatívy Noc múzeí a galérií.
Podujatie s bohatým programom sa uskutočnilo 18. mája
2019. Prvým dejiskom bolo už tradične Mestské vlastivedné
múzeum, kde sa o 18:00 hod. otvorila výstava s názvom
Staronové poklady múzea, ktorá predstavila nové zbierkové
predmety inštitúcie. Za posledných šesť rokov pribudlo do
zbierky niekoľko raritných predmetov, súvisiacich s históriou
nášho mesta. Vystavené boli hodnotné exponáty z oblasti
histórie, etnológie a archeológie, medzi ktorými si každý
našiel nejakú zaujímavosť. Na nádvorí sa o 19:00, 20:30 a
22:00 hod. uskutočnilo aj premietanie filmu Vianoce 1944 –
Každý december nový máj veští a rôznych archívnych
záberov.
V Bebekovej veži hradu o 19:00 hod. otvorili výstavu
s názvom História colníctva, zrealizovaná v spolupráci s niekoľkými slovenskými a maďarskými inštitúciami. Nevšedná
expozícia mapuje históriu colníctva od najstarších čias po 21.
storočie. Priblížuje historický vývoj výberu mýta, cla a daní
na našom území. Expozíciu spestrujú uniformy, pracovné

nástroje colníkov a predmety zadržané v súčasnosti
− pašovaný tovar, nelegálny dovoz a i. Ďalším
prekvapením boli nové prírastky v stálej expozícii

Program bol pestrý, a aby toho nebolo málo, na hrade
sa predviedla Čestná jednotka finančnej správy, uskutočnila sa
ukážka psovodov, zaznela Dychová hudba Železiarne Podbrezová a podujatie ukončil koncert kapely Traditional Dixie
Stompers.

REKUS
Na území Slovenska je korund (niekedy aj varieta zafír)
známy najmä z lokality Remetské Hámre – Kapka vo Vihorlate.
Zriedkavejší je pri Hodruši-Hámroch, Dobrej Nive, Sklených
Tepliciach, Vígľašskej Huti – Kalinke, Jasení, Pincinej a Vechci.
Na Slovensku bol zafír ako varieta korundu prvýkrát opísaný
roku 1899 z okolia Hajnáčky mineralógom a geológom Dr. Júliusom Szádeczkým. Tu bol nájdený v bazalte v Kostnej doline
pri Hajnáčke na významnej paleontologickej lokalite. Szádeczky opísal zafír na základe vzorky od Dr. A. Pávaia, ktorá
bola uložená v petrografickej zbierke univerzity v rumunskom
meste Kluž. Neskôr bola v mineralogickej zbierke v Múzeu
Ottóa Hermana v Miskolci objavená vzorka zafíru v bazaltovom xenolite z Gortvy. Pri paleontologickom výskume Kostnej
doliny bol zafír v Kostnej doline po 100 rokoch opätovne nájdený, aj keď len vyvetraný v sedimentoch a publikovaný profesorom mineralógie z Katedry mineralógie a petrológie Univerzity Komenského v Bratislave Pavlom Uherom a kolektívom roku 1999.
Na konci roku 2015 miestny nadšenec Ladislav Oravec po
dlhom hľadaní našiel prvé vzorky zafírov v bazalte neďaleko
Hajnáčky v kameňolome nad obcou Gemerský Jablonec. Vďaka jeho aktivite a ďalším nálezom zafírov sa postupne dostali
slovenské zafíry do mnohých múzeí aj inštitucionálnych a súkromných, domácich aj zahraničných zbierok. Do mája 2019
bolo v okolí Hajnáčky nájdených do 80 zafírov v bazaltoch.
Hajnáčka je najvýznamnejšou lokalitou tohto drahokamu v celých Karpatoch a spolu s drahým opálom z Dubníka v Slanských vrchoch je jediným slovenským drahokamom. Jeho význam okrem záujmu vedcov, muzeológov a zberateľov dokladá
aj množstvo vedeckých a popularizačných prác, ako aj článkov
v novinách a časopisoch a uvedenie príležitostnej poštovej
pečiatky so zafírom 17. mája 2019 v Hajnáčke.
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Dňa 18. 5. 2019 v Haliči prezentovali knihu Novohradské
podzámčie „otvorenými očami“ pod záštitou predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Jána Luntera, ktorý bol
zároveň aj „krstným otcom“ novej publikácie, ktorú medzi čitateľov uviedol vodou z Timravinej studničky. Autorom knihy
je PhDr. Pavol Rapco a záujemcovia si ju môžu kúpiť v každej
členskej obci mikroregiónu alebo priamo v turisticko-informačnej agentúre Karpaty Slovakia v priestoroch železničnej
stanice Lučenec za cenu 5,90 eur.

Súčasťou podujatia bola prezentácia obcí, remeselný jarmok a vystúpenia viacerých folklórnych súborov.

Hajnáčske zafíry boli 18. mája 2019 predstavené v Hradnom múzeu vo Fiľakove, v Bebekovej bašte hradu v stálej expozícii múzea.

Mikroregión Novohradské podzámčie združuje 14 obcí –
Halič, Vidiná, Tomášovce, Lehôtka, Podrečany, Lupoč, Polichno, Ľuboreč, Lentvora, Ábelová, Stará Halič, Praha, Ábelová
a Gregorova Vieska. Predsedom je Mgr. Marcel Šupica, starosta obce Ľuboreč.

REKUS
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V mesiaci máj sme sa v DIELNIČKE
Novohradského osvetového strediska
Lučenec venovali práci s hlinou. Potešil
nás záujem zo strany základných, ale aj
materských škôl. Deti si vyskúšali základy modelovania a tiež rytie do hliny
a maľbu engobami.

Niekoľko pôvodných zvykov po názvom Jánske ohne sa zachovalo v Málinci do
prvej štvrtiny 20. storočia a Július Lomenčík ich takto uverejnil vo svojej knihe
Z Máľinské túrňi pozerán:
Hlavnými iniciátormi a aktérmi boli najmä vydajachtivé dievčatá. A, samozrejme, kde boli dievčatá, vždy sa nachádzali aj chlapci, ktorí v tomto prípade tvorili
spievajúcu kulisu monotónnych piesní. Pritom nechýbali šantiace deti a zvedavé
klebetné ženy.
Málinská mládež medzi prácami a po skončení robôt okolo statku vychádzala na
priedomie. V každej ulici obce, ale aj v horských osadách boli pred domami naukladané cez jarky mohutné dubové kmene stromov, prichystané na opravy alebo
výstavbu novej drevenice. A na týchto drevách sa najčastejšie v hlúčikoch schádzali mladí ľudia. V predvečer Sv. Jána prichádzali dievčatá s metlami. V tom čase
sa izby, chlievy, dvory zametali doma zhotovenými brezovými metlami. Dievčatá si
zodraté metly zbierali počas celého roka. Opotrebované metly pred Jánom vysušili
a niektoré kvôli lepšiemu horeniu i poliali olejom. Niekedy do nich vtláčali aj
stružliny, aby lepšie a dlhšie horeli. Pred uvedeným dňom sa metly prípadne aj
strážili, aby ich niekto neukradol. Pre mladé dievčatá by to znamenalo nešťastie.
Dievčatá, ktoré nemali metly, priniesli so sebou rôzne triesky a fakle napustené
živicou.

Naším cieľom je založiť tradíciu
májových „hlinených“ dielní a v budúcom roku pripraviť aj aktivity pre širokú
verejnosť.

Pálenie Jána v Buzitke

Počas súmraku (na mrkáňí) sa mládež pobrala z dediny cestou pomedzi sadivá,
role stále vyššie chodníkmi a poľnými cestami na niektorú stráň. V Málinci sa organizovali Jánske ohne na miestach nazvaných Stráň, Podkošiare, Medzipotočky. Pritom sa spievali príležitostné piesne, väčšinou melodicky monotónne, ťahavé, ale
v speve najmä málinských mládencov podmanivo zvonivé. Najznámejšia s použitím zastaraného slova rataj (oráč): Orie rataj pod horou, alebo účelová pieseň
Verná láska mňa sklamala. Okrem málinských piesní sa spievali na Slovensku známe piesne, napr. Močí dievča konope, Ej, lúčka lúčka, lúčka zelená alebo Kebych ja
vedela.
Po príchode na miesto začali si dievčatá pripravené metly jedna od druhej zapaľovať, pred sebou krútiť a následne vyhadzovať do výšky. Horiace metly lietali
vzduchom ako kométy, z ktorých sa pri lete a najmä pri dopade na zem len tak
iskrilo. Metly sa potom zobrali a znova rozkrútili a vyhadzovali už aj za pomoci
mládencov. To sa opakovalo dovtedy, pokiaľ zhoreli všetky metly. Prebiehalo to za
kriku, spevu, výskania a pobehovania, pričom starší občania to sledovali z okraja
dediny.
Mgr. art. Eva Srníková, NOS Lučenec

Pokračovanie na s. 13

S pribúdajúcim časom postupne kriku a spevu ubúdalo a dohárajúce metly sa
poznášali na jedno miesto, a postupne vznikol jeden spoločný veľký oheň. Potom
v skupinách, jednotlivo a tiež v párikoch sa odchádzalo domov, pretože na druhý
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S pribúdajúcim časom postupne kriku a spevu ubúdalo a dohárajúce
metly sa poznášali na jedno miesto,
a postupne vznikol jeden spoločný veľký
oheň. Potom v skupinách, jednotlivo
a tiež v párikoch sa odchádzalo domov,
pretože na druhý deň všetkých čakali
každodenné nevyhnutné povinnosti. Aj
keď sa na Svätojánsku noc v Málinci dlho spomínalo, mnohí tieto oslavy označili za prejav „bezbožnosti“, kvôli čomu
môže od Pána Boha prísť odplata, ktorá
postihne každého i celú obec. Pripomenulo sa to aj v kostole z kancľa konštatovaním, či je málo trestania prostredníctvom napríklad silných búrok, krupobitia, požiarov a chorôb. Mladí sa síce
navonok kajali, ale v nasledujúcom roku
opäť nad Málincom horeli svätojánske
ohne.
Zdroj: J. Lomenčík:
Z Máľinské túrňi pozerán, 2016

Zaujímavý priebeh mal 24. jún pred
prvou svetovou vojnou v hontianskej
obci Hrušov. Staršie ženy si po obede
posadali na podstenie a častovali sa pálenkou. Potom sa dali do spevu, ktorý
nadobudol charakter prekáračiek. Ženy
podrobili kritike každého, kto si podľa
verejnej mienky zaslúžil napomenutie,
zosmiešnenie alebo chválu. Spievali
dovtedy, kým sa nerozhorela vatra a nezačali spievať mládenci:
Na svatého Jána každá bába pijána,
prečože je pijána, že je svatého Jána...
Narážky na jánske pitie žien obsahujú staršie piesne stredného Slovenska.
Rozjarenosť žien sa často dávala do súvislosti s ukončením prác okolo plátna.
Dievčatá a chlapci behali s horiacimi
metlami a spievali:
Hoj, Jana, hoj, Jana,
každá žena pijana,
iba tá ne pijana
čo plátno netkala.
V Novohrade posledné dvojveršie znelo:
Keď my také budeme,
aj my píjať budeme.
Pastieri považovali 24. jún za stavovský sviatok. Okrem veľkých vatier
ho na salašoch oslávili hostinou, na ktorej sa jedla baranina často varená v žinčici.
Ľudia verili, že rastliny kvitnúce na
Jána majú liečivý alebo čarodejný účinok. Dievčatá vili vence a spoločne ich
púšťali vodou.
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lné 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
Rastliny mali predpovedať aj dĺžku
postupov alebo miestnych, príp. regioživota. V Novohrade natrhali dievčatá
nálnych zdrojov.
králiky a vložili ich medzi obloky. Ktorej kvet bol ráno najviac uvädnutý, tá
mala prvá zomrieť.
Ak sa chcel gazda zbaviť hlodavcov,
musel pred východom slnka holý nakosiť trávu a upchať ňou diery v stodole. V
Novohrade používali bazu proti myšiam
a potkanom, gazda ju spakruky odtrhol
tri vetvičky, cestou nesmel s nikým prehovoriť a nesmel mať na hlave klobúk.
Čarovnú noc malo papradie, známe
ako čertovo rebro. Verilo sa, že kde kvitA čo prinesie značenie produkne, má byť zakopaný poklad.
tov ich výrobcom?
Ľudia verili, že v noci pred Jánom
 odlíšenie produktov z regiónu Getancujú holé strigy na krížnych cestách.
mer-Malohont od iných výrobkov
Človek, ktorý v tento deň chytil sväto zviditeľnenie výrobkov pre obyvajánsku mušku a nosil ju pri sebe, mal
teľov i návštevníkov regiónu
mať šťastie.

propagáciu výrobkov doma i v zahZdroj: E. Horváthová:
raničí
Rok vo zvykoch nášho ľudu
 priestor pre vzájomnú spoluprácu a
účasť na rôznych podujatiach a aktivitách, zameraných na podporu
predaja miestnych produktov v rámci kraja i celej SR.
Regionálnu značku môžu
Miestna akčná skupina MALOzískať ďalší výrobcovia
HONT ako koordinátor regionálneho
značenia v spolupráci s partnermi regioMiestna akčná skupina MALO- nálneho značenia zabezpečí pre certifiHONT vyhlásila 22. 5. 2019 piatu výzvu kovaných výrobcov v rámci piatej význa predkladanie žiadostí o udelenie vy nasledovné formy propagácie:
značky regionálny produkt GEMER-  prezentáciu v médiách na regionálMALOHONT. Žiadosti je možné prednej, národnej i medzinárodnej úrovkladať najneskôr do 24. 6. 2019. Predni
ložené žiadosti posúdi certifikačná ko-  samolepky a visačky na označenie
misia, ktorá rozhodne o pridelení ďalcertifikovaných výrobkov (úvodný
ších certifikátov pre výrobky z regiónu
balík)
Gemer-Malohont.
 prezentáciu v elektronickej verzii
Cieľom regionálneho značenia
katalógu výrobkov na web stránke
miestnych produktov je odlíšiť, zvidiwww.gemer-malohont.sk
teľniť a podporiť miestnych výrobcov,  možnosť zapojiť sa do projektov
ktorí sa okrem svojej produkcie podiespolupráce zameraných na podporu
ľajú aj na tvorbe pracovných príležitostí,
miestnych produktov.
na budovaní dobrého mena regiónu a na
„Regionálne značenie miestnych
zachovávaní jeho tradícií, hodnôt a jedi- produktov je ideálnou príležitosťou pre
nečností.
rozvoj spolupráce nielen medzi výrobVhodnými žiadateľmi o udelenie cami, ale aj jednotlivými časťami regióznačky sú remeselníci, súkromne hospo- nu Gemer-Malohont, preto nás veľmi
dáriaci roľníci, živnostníci a firmy so teší, že sa našimi partnermi v oblasti
sídlom alebo prevádzkou v regióne Ge- regionálneho značenia stali aj ďalšie
mer-Malohont, pričom značka je určená miestne akčné skupiny pôsobiace v tompredovšetkým pre prírodné a poľnohos- to regióne,
Pokračovanie na s. 14
podárske produkty, potraviny a remesea to VSP Južný Gemer, MAS
lné výrobky, ktoré splnia vopred

predpovedať aj dĺžku
Cerovina, Partnerstvo Muránska
života. V Novohrade natrhali stanovené kritériá. Po udelení Planina − Čierny Hron a VSP
Rastliny mali
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a to VSP Južný Gemer, MAS Cerovina,
Partnerstvo Muránska Planina − Čierny
Hron a VSP Stredný Gemer,“ priblížila
Miroslava Vargová, manažérka MAS
MALOHONT. Ako ďalej doplnila, verí,
že spolupráca v tejto oblasti pomôže
rozšíriť regionálne značenie na viac
výrobcov, čo prispeje k posilneniu regionálnej značky a jej významu a aj k zviditeľneniu regiónu Gemer-Malohont.

Formulár žiadosti a kritériá pre
udelenie značky nájdete na web stránke
www.gemer-malohont.sk. Ďalšie informácie a konzultácie sú poskytované
v kanceláriách jednotlivých MAS na
kontaktoch uvedených vo výzve na
predkladanie žiadostí o udelenie regionálnej značky.

Kontaktná osoba: Ing. Miroslava
Vargová − 0903 772453,
mirkakubka@malohont.sk
Autor foto: Petra Rapčanová

Dňa 6. mája 2019 v podvečerných hodinách sa ukončil život a uzavrelo mimoriadne plodné dielo vysokoškolského pedagóga, významného jazykovedca, prvého rektora Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici, vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky
a množstva ďalších rôznych akademických, spoločensko-kultúrnych a iných
funkcií Dr. h. c. prof. PhDr. Jána Findru,
DrSc., rodáka z novohradského Málinca
(25. 3. 1934). V čarokrásnom prostredí
tejto „dedinky v údolí“ prežil tie najväčšie zázračnosti svojho života – roky detstva a dospievania. S pribúdajúcimi rokmi života, naplnenými tvorivými činmi,
sa rád vracal osobne alebo aspoň v spomienkach do svojej rodnej dediny.
Pri smutnej udalosti jeho odchodu „do večnosti“ si pripomeňme
niektoré z jeho jazykových návratov do
Novohradu, ktoré vyslovil v časopise
Kultúrny život (č. 2/2002).
Ako jazykovedec sa s úctou vyjadril o svojom prvom materinskom jazyku, teda hornoipeľskom nárečí: „V
detských rokoch som ani netušil, že existuje aj iná podoba slovenčiny, ako je ten
jazyk, ktorý som vnímal v reči mojej
matky a ktorý používala celá moja rodina i ostatní dedinčania. Všetci ním dokázali plnohodnotne vyjadriť svoje pocity, radosti i žiale, i svoje myšlienky,
ktoré súviseli s každodenným životom
a prácou. A tak som hornoipeľské nárečia – intuitívne – považoval za svoj materinský jazyk. Reč mojej matky ma oslovovala, rozvíjala môj citový i myšlienkový svet.“
V súvislosti s „láskou k jazyku“
pripomenul príbeh z predvojnového Málinca: „Mladý chlapec vykonával vojenskú službu v Čechách. O pár mesiacov

prišiel domov na dovolenku. Raz
ráno sa mu znevidelo, že sliepky
behajú po dvore, a tak sa na

prišiel domov na dovolenku. Raz ráno sa
mu znevidelo, že sliepky behajú po dvore, a tak sa na matku obrátil s výčitkou:
„Mama, prečo tý (nárečovo tej) sľepice
behaju na ton dvore“. Mať mu nahnevane odsekla: „Jej ti dán spakrukó (opakom ruky) takú sľepici, že hned osľepneš!“ To je príbeh o prirodzenom, samozrejmom vlastenectve. Jednoduchá
dedinská žena v ňom podáva správu
o svojom hlbokom, vnútornom, prežívanom vzťahu k jazyku, k svojej materčine.
Z čias detstva mu v pamäti z
rôznych dôvodov utkveli spomienky na
zaujímavé rozprávania vtedajších „báčikov“: „Spomínam na nezabudnuteľné
večery u Cerinov. Veľká kuchyňa bola
osvetlená petrolejkou, v mašine (sporáku) praská suché bukové drevo, je príjemne teplo, hoci vonku zúri tuhá zima.
Chlapi sedia pri veľkom kuchynskom
stole, hovoria o svojich zážitkoch, rozprávajú skutočné i vymyslené príbehy.
(...) Spomínam si na príbehy báťu Semnihára, napr. na jeho stretnutie s čertom. Ten mu pozde večer zastal cestu na
Pekle – tak sa nazývalo trasovisko pozdola dediny na pravom brehu Ipľa. Ale
báťa Semnihár vedeli ako na čerta. Začali ho mlátiť bakuľou a pritom odratúvali údery. Nesmeli však vysloviť číslo
dva. A tak odriekavali: Už som ti ednú,
ešte ti ednú, už som ti raz, ešte ti zas.
Čert nevydržal a utekal.! (...) Pravdaže,
príbehy som počúval v mojom prvom
materinskom jazyku, v hornoipeľskom
nárečí, Charakterizuje ho klasické spojenie „haluške na miski!. Z tejto jeho
charakteristickej črty som výrazne profitoval v škole pri písaní diktátov. Pravopis ypsilonu som zvládal dokonale. Ak
som mal pochybnosti, „preložil“ som si
slovo do svojho nárečia. Za nárečové e
sa v spisovnom prejave písal ypsilon:
ruke – ruky, rebe – ryby.“

Július Lomenčík

REKUS
na celoslovenských súťažiach
Rok 2019 bol možno výnimočný pre mnohých
ľudí a pre iných bol možno úplne obyčajný... Pre
žiačky Základnej umeleckej školy v Poltári – v odbore
spev – to bol silný rok ich úspechov. Zúčastnili sa
troch celoslovenských súťaží, na ktorých ukázali, že
vyhrať raz, to môže byť náhoda, vyhrať dvakrát šťastie... Ale umiestniť sa v ocenenom pásme v takej
konkurencii je talent, usilovnosť, schopnosť pracovať
na sebe a v daný okamih podať čo najlepší výkon...
Prvou zo súťaží bola celoslovenská súťaž Stančekova Prievidza 2019, kde sme získali v prvej kategórii 2 zlaté pásma - Peťka Turoňová a Rebeka Henžeľová. V druhej kategórii jedno bronzové pásmo
Vanesska Pinková a v tretej kategórii suverénne zvíťazila Sárka Partlová a odniesla si zlaté pásmo s
najväčším počtom bodov.
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Víkend otvorených parkov a záhrad 2019
2. 6. od 14.00 do 17.00 hod.
Hlavným cieľom podujatia je zdôrazňovať a atraktívnym spôsobom sprístupňovať jedinečné hodnoty slovenských parkov a záhrad a zapájať ľudí do
ich aktívnej ochrany a údržby. Víkend otvorených parkov a záhrad umožňuje ľuďom spoznať obľúbené miesta záhradného umenia našej krajiny
netradičným spôsobom a nahliadnuť do bežne neprístupných parkov
a záhrad. Tohtoročnou nosnou témou je Živočíšna ríša v záhradách. Pre
deti budú pripravené pátračské aktivity týkajúce sa témy, porozprávame si
zaujímavosti o našej múzejnej záhrade, ako aj o pestovaní liečivých bylín,
predstavíme projekt Adaptácia záhrady Novohradského múzea a galérie
v Lučenci a celé podujatie si spríjemníme tónmi hudby.

30 rokov ochrany prírody v Cerovej vrchovine
– komentovaná prehliadka výstavy pre verejnosť
11. 6. o 16.00 hod.
Pracovníci Správy CHKO Cerová vrchovina predstavia návštevníkom nielen rastlinstvo, živočíšstvo a neživú prírodu tohto regiónu, ale aj jej históriu
a činnosť Správy CHKO Cerová vrchovina pri ochrane tohto jedinečného
územia. Návštevníci môžu prostredníctvom fotografií, textov, dermoplastických preparátov a interaktívnych hier bližšie spoznať známe a menej
známe organizmy a krajinu tohto regiónu Slovenska a zistiť, ako prebieha
ochrana tohto územia a aké činnosti sa vykonávali a prebiehajú pre to, aby
sa príroda Cerovej vrchoviny zachovala aj pre budúce generácie.

Cyklus Ženy ženám – Magická a liečivá sila prírody
24. – 28. 6. od 17:00 do 19:00 hod.
Podujatie je zamerané na liečivé sily, ktoré poskytuje príroda. Súčasťou
podujatia budú rôzne zaujímavé tvorivé dielne a prednášky o histórii používania bylín, o ich liečivej, ale aj magickej funkcii. Súčasťou bude aj výroba
vlastného prírodného parfému podľa intuície, vydymovadla, príprava čajov
a namiešanie si vlastných čajov podľa požadovaných účinkov a výroba prírodnej kozmetiky.

Pink Song 2019 sa konala vo Zvolene 26. 4. 2019.
Dievčatá si opäť doniesli krásne umiestnenia. Opäť
v prvej kategórii Petra Turoňová získala zlaté pásmo
a Rebeka Henžeľová strieborné pásmo, Vaneska
Pinková v druhej kategórii strieborné pásmo a Sára
Partlová v tretej kategórii zlaté pásmo. Sárka si
navyše odniesla titul Laureát súťaže – absolútny
víťaz.
Poslednou súťažou bola dvojkolová súťažná prehliadka, ktorá sa v odbore sólový spev koná raz za 5
rokov.
Naše malé speváčky Rebeka a Peťka, ktoré súťažili
v prvej kategórii získali zlaté pásmo. Peťka získala
najvyšší počet bodov a mohla si tak zaspievať na
koncerte víťazov. Sárka súťažila v tretej kategórii a
obhájila svoje prvenstvo z posledného DIS (detská
interpretačná súťaž) a opäť získala zlaté pásmo. Okrem umiestnenia v zlatom pásme sme získali mimoriadnu cenu – cenu za interpretáciu piesne slovenského súčasného autora, ktorú získala Rebeka za
pieseň Pavla Kršku-Fialka.
Verím, že sa našim speváčkam bude aj naďalej tak
dobre spievať a budú reprezentovať našu školu
a naše mesto.
Mgr. Dagmar Vývleková, učiteľka ZUŠ Poltár

6. 6. Poznáte Hupsa, Rupsa a Šupsa? − autorské čítanie spojené s besedou
so slovenskou spisovateľkou Gabrielou Futovou pre žiakov ZŠ od 09:00 hod.
na oddelení náučnej literatúry v rámci cyklu Brána príbehov dokorán a od
10:30 hod. v Divadle B. S. Timravy v rámci projektu Celé Slovensko číta deťom.
6. 6. O Polepetkovi – interaktívne divadelné predstavenie divadla Etudy na
motívy rozprávky v rámci projektu Celé Slovensko číta deťom pre deti z MŠ
a žiakov I. stupňa ZŠ. Podujatie je súčasťou cyklu Brána príbehov dokorán
a bude sa konať o 09:00 a 10:00 hod. v Divadle B. S. Timravy.
11. 6. Workshop s umeleckým drotárom Júliusom Bútorom na oddelení
literatúry pre deti od 9.00 hod. Deti si môžu vyskúšať prácu s drôtom
a každý si vlastnoručne vyrobí malý darček.
13. 6. Prekvapenia a omyly nielen o dinosauroch – prednášky prírodovedca, vedeckého publicistu a lektora Mgr. Dušana Valenta určené žiakom ZŠ a
stredných škôl v rámci cyklu Brána príbehov dokorán na oddelení náučnej
literatúry od 09:00, 10:30 a 13:00 hod.
14. 6. Slovenčina moja krásna − prednáška spojená s tvorivou dielňou pre
žiakov stredných škôl s jazykovedcom doc. PaedDr. J. Lomenčíkom, PhD. od
10:00 hod na oddelení náučnej literatúry v rámci cyklu Knižnica pre mládež.
Témou prednášky bude ako sa ľahšie učiť slovenčinu a pripraviť sa na maturitu.
18. 6. Spoznávame krajiny: Južná Amerika – beseda s novinárom Jánom
Šnúrikom o cestovateľských zážitkoch z Argentíny, Brazílie,... je určená
žiakom stredných škôl a verejnosti. Uskutoční sa v rámci cyklu Knižnica pre
mládež; oddelenie náučnej literatúry od 10:00 hod.

REKUS
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18. 6. Vernisáž Szabóov grafický
Lučenec; Radnica o 10.00 hod.

BBSK – Novohradské osvetové
stredisko
10. 6. Literárny klub V.L.A.S. – stretnutie
členov, prezentácia a rozbor tvorby;
NOS Lučenec o 15.30 hod.
15. 6. Hudobný folklór – Vidiečanova
Habovka – regionálna súťaž a prehliadka
hudobného folklóru, organizovaná
v spolupráci s Obcou Buzitka; 5KD
Buzitka o 16.00 hod.
19. – 20. 6. Deti deťom
− vystúpenia najúspešnejších detských
divadelných súborov;
Lučenec, Cinobaňa,
Kokava nad Rimavicou.
20. 6. Zachovajme tradície
− prednášky a diskusia o pôvode zvykov,
obradov a o tom, čo sa v priebehu storočí
zachovalo, tradičné jedlá...;
Lučenec.
22. 6. Jánske ohne v rámci projektu
„Od Sečena do prosinca (mrazňa)“
− autentické predvedenie slávností
letného slnovratu;
Polichno o 17.00 hod.
Jún – Tímea Mihalidesová
„LINORYT“ – výstava;
vestibul NOS Lučenec
od 8.00 do 15.00 hod.

Dielňa ľudových remesiel
– DIELNIČKA
Ponuka pre materské a základné školy:
Enkaustika, paličkovanie
− termíny po tel. dohode na 0907 503 478
alebo na vytvarnedielnicky@gmail.com,
poplatok 1,- € alebo kultúrny poukaz
Ponuka pre verejnosť – tvorivé dielne:
4. 6. Enkaustika o 15.30 hod.

Mesto Lučenec – mestský úrad,
oddelenie školstva, sociálnych
vecí, kultúry a športu
13. 6. Lenka Filipová a hostia
– v rámci koncertného tour 2019
vystúpi česká speváčka, gitaristka
a hudobná skladateľka v jednej osobe,
Lenka Filipová, so svojimi hosťami;
Synagóga o 18.00 hod.

24. 6. Predstavím ťa oteckovi
– divadelné predstavenie o tom, čo všetko
sa môže zomlieť, ak váš nastávajúci túži
spoznať vašich rodičov, lenže otecko
vlastne nie je vaším oteckom?
Hrajú: Kamila Magálová, Jana
Kovalčíková, Jozef Vajda a Juraj Bača;
kino Apollo o 18.00 hod.
26. 6. Čo sa sníva trpaslíkom
– spolu s hercami Radošinského naivného
divadla nazrieme do procesu vzniku,
fungovania, ale najmä masovej či verejnej
televíznej prezentácie nevkusu a gýču, čo
sa miestami vydáva za zábavnú tvorbu.
Totiž našim podnikateľským umeleckým
„trpaslíkom“ sa nesníva o tom, aby
umelecky vyrástli, ale ide im o jediné: aby
sa všetci naokolo znížili na ich úroveň…;
Divadlo B. S. Timravy o 19.30 hod.
28. 6. G. Verdi – Rigoletto
− po úspešnom inscenovaní opery
v lučenskom amfiteátri pokračuje Mesto
Lučenec uvedením ďalšej legendárnej
opery pod hviezdnou oblohou;
amfiteáter o 21.00 hod.
29. 6. Veselé ihrisko
– kultúrno-športové popoludnie;
sídlisko Osloboditeľov.

Fiľakovo
Hradné múzeum (HM)
a Novohrad-Nógrád geopark
15.– 16. 6. 20. Hradné hry
– hradné nádvorie;
19. 6. Mafia na Slovensku
– premietanie dokumentárneho filmu
spojené s besedou
s RNDr. Gustávom Murínom;
Mestská knižnica o 16.30 hod.,).
Do 10. 8. Výstava „Staronové poklady
múzea“; Mestské vlastivedné múzeum,
Do 25. 8. Výstava „História colníctva“;
Hradné múzeum,
spoluorganizátor: Spolok histórie
colníctva a finančnej správy.
Mestské kultúrne stredisko (MsKS)
6. 6. Ráčte vstúpiť!
– kultúrny program z príležitosti
odovzdania zrekonštruovanej budovy
MsKS (verejné podujatie);
MsKS – divadelná sála o 17.00 hod.

7. – 9. 6. X. Eszterlánc
– celoštátna prehliadka detských
folklórnych súborov;
MsKS – Námestie slobody,
organizátor: Fond kultúry n. f.,
spoluorganizátor: MsKS, miestni partneri:
Mesto Fiľakovo, Hradné Múzeum. Realizované
s finančnou podporou Fondu na podporu
kultúry národnostných menšín.

12. 6. Ukážkové koncerty ZUŠ–MAI;
MsKS – divadelná sála o 9.00 a 11.00 h.
13. 6. Mona Balet – záverečné verejné
vystúpenie, baletná skupina MsKS;
hosť: baletná skupina tanečného štúdia
Mona Deja-vu (Šalgotarian);
MsKS – spoločenská sála o 16.30 hod.,
21. 6. Koncert pre všetkých;
Námestie slobody o 15.00 hod.,
v prípade nepriaznivého počasia
podujatie sa uskutoční 21. júna 2019.
26. 6. UDVart Klub – workshopy
umeleckej dielne FOLT; Mestské
vlastivedné múzeum o 17.00 hod.,
29. 6. XI. ročník stretnutia
speváckych zborov
Na krídlach medzinárodných melódií;
MsKS – spoločenská sála o 16.00 hod.,
Kokava nad Rimavicou
8. 6. Stretnutie heligónkarov – 22.
ročník; kultúrny dom o 16.00 hod.
8. 6. Deň detí; areál TJ o 9.00 hod.
14. 6. Okamihy prítomnosti času
– vernisáž výstavy kokavskej amatérskej
výtvarníčky Moniky Vargovej;
synagóga o 17.00 hod.,
Buzitka
15. 6. Hudobný folklór
– regionálna súťaž a prehliadka;
kultúrny dom o 16.00 hod.
Cinobaňa
29. 6. Deň obce – 740. výročie prvej
písomnej zmienky.
Ľuboreč
29. 6. Pamätný deň
s Elenou M. Šoltésovou
– oslavy 150. výročia založenia Živeny;
evanjelický kostol a pamätná izba
o 11.00 hod.
Málinec
22. 6. Jánske dni – 20. ročník;
športový areál o 14.00 hod.
Polichno
22. 6. Jánske ohne v rámci projektu
„Od Sečena do prosinca (mrazňa)“
− autentické predvedenie slávností letného
slnovratu o 17.00 hod.

7. – 9. 6. X. Eszterlánc –
Klenovec
celoštátna prehliadka detských
18. 6. Vernisáž Szabóov grafický
folklórnych súborov; MsKS –
28. – 30. 6. Klenovská Rontouka –
Lučenec; Radnica o 10.00 hod.
Námestie slobody, organizátor:
41. ročník Gemersko24. 6. Predstavím ťa oteckovi –
Fond kultúry n. f.,
malohontských folklórnych
divadelné predstavenie o tom, čo
spoluorganizátor: MsKS, miestni
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Magálová, Jana Kovalčíková,
12. 6. Ukážkové koncerty ZUŠ–
Jozef Vajda a Juraj Bača; kino
MAI; MsKS – divadelná sála o
Apollo o 18.00 hod.

