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NOS Lučenec v rámci monitoringu miest a obcí regiónu uvádza cyklus „Predstavujeme mestá a obce
Novohradu“ . Ide o reportáže zamerané na oblasť miestnej kultúry. Pokračujeme obcami:

CINOBAŇA A LOVINOBAŇA
CINOBAŇA
História: Obec vznikla
v 13. storočí ako banícka osada. Prvá písomná správa pochádza z r. 1279. V 17. - 18. storočí mala
dza z r. 1279.
dokonca štatút mestečka a z toho vyplývalo aj tzv. jarmočné právo. Táto skutočnosť súvisela s rozvojom baníctva,
najmä ťažbou farebných kovov, striebra a medi. Na území obce a v jej častiach sa nachádza viacero zaujímavých
pamiatok.
Evanjelický kostol v Cinobani pochádza
z 18. storočia. V Turičkách stojí drevená
zvonica, ktorá patrí medzi najstaršie
drevené sakrálne stavby (stála už v r.
1371), ale nachádza sa tu aj evanjelický
kostol z 13. storočia. Aj v časti Katarínska Huta sa nachádza katolícky kostol.

Začiatkom 19. storočia nastal veľký
dopyt po železe a liatine. Prvá
"železiareň" v Cinobanskej Maši bola

Začiatkom 19. storočia nastal veľký dopyt po železe a liatine. Prvá "železiareň"
v Cinobanskej Maši bola založená v roku
1846 a jej zakladateľom bol Ján Kossuch. Vyrábali sa v nej rôzne odliatky zo
surového železa. Ďalším významným
krokom, ktorý prispel k rozvoju obce,
bolo založenie sklárskeho závodu v osade Katarínska Huta.

Založil ho František Kuchynka a bratia.
Závod produkoval najskôr tovar pre potrebu okolia, ako džbány, mliečniky a tabuľové sklo. Avšak už v roku 1842 sa
podnikateľ zúčastnil zemskej výstavy v
Budapešti s pokálom, ktorý nebol určený na predaj, preto neobdržal cenu. Pokál bol ocenený mimo súťaž vzhľadom k
jeho veľkosti a zvláštnemu prevedeniu.
Doposiaľ je vystavený v budapeštianskom múzeu. Viaceré podobné podujatia znamenali nezabudnuteľné meno
sklárne v podnikateľských kruhoch.
Avšak už v roku 1843 skláreň za vystavené výrobky obdržala zlatú medailu.
Cinobanské lazy sa okrem prírodných
krás môžu pochváliť aj vyše storočnou
raritou. Starú krčmu na Žihľave dal postaviť bývalý richtár 1.10.1878. Na starom drevenom tráme, ktorý ostal po
viacerých rekonštrukciách je trasľavým
písmom vyrytý odkaz, že ide o stavbu
starú 125 rokov. O Starej krčme idú
rôzne fámy. Koncom 19. storočia bola
na cinobanských lazoch vysoká laznícka
populácia. Chlapi chodievali pracovať

rôzne fámy. Koncom 19. storočia bola
na cinobanských lazoch vysoká laznícka
populácia. Chlapi chodievali pracovať
do neďalekej Kokavy a svoju dennú
mzdu neraz prepili v kokavskej krčme.
Domáci richtár rozhodol, že aj oni budú
mať svoju vlastnú krčmu. A tak sa s
Božou pomocou, ako je to napísané na
drevenom tráme, podarilo v októbri
1878 krčmu dokončiť.

Pod starým trámom sa podpísal aj
slávny zbojník z rodu Kamenských,
ktorý bol známy vo viacerých chotároch. V súčasnosti je objekt starej krčmy
v súkromnom vlastníctve. Z historických
osobností je potrebné spomenúť, že v
obci Cinobaňa - Turíčky sa narodil Samuel Mikovíny (aj keď niektoré pramene uvádzajú ako rodisko Ábelovú)).
Tento výnimočný kartograf a polyhistor
je často nazývaný aj slovenský Leonardo
da Vinci. (podrobnejšie sme o ňom pí-sali
v REKUS-e č. 3/2010).

Súčasnosť:
Cinobaňa má 2 349 obyvateľov. Starostkou je Ing. Švikruhová Mária. Jej zásluhou sa Cinobaňa čoraz viac zviditeľňuje. Predlohou erbu obce bola obecná
pečať zo 14 storočia, na ktorej je vyrytá
podobizeň sv. Panny Márie. K obci
patria aj časti: Katarínska Huta, Turičky,
osada Hrnčiarky a Žihľava.
Pokr. na str.
Kultúru má na starosti sympatická Silvia
Očovanová.
Jej entuziazmus sa
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mäkké. Rozohrejeme rúru. Jednotlivé
listy oddeľujeme, na každý dáme trocha zo zemiakovej masy, ukladáme na
plech a pečieme do hneda. Najlepšiu
chuť má toto jedlo vtedy, keď sa pripravuje v peci na drevo. Foto: borcoše
pečené na disku
Medzi tradičné a každoročne organizované kultúrne podujatia patria fašiangy,
stavanie a rúcanie mája, pálenie vatry,
mesiac úcty k starším a ďalšie. Obec je
však organizátorom aj väčších podujatí,
ako je Stretnutie heligónkarov, v tomto roku to bol už 3. ročník a z roka na
rok sa teší väčšej obľube nielen
súťažiacich, ale aj divákov.

Starostka Ing. Švikruhová Mária.
Kultúru má na starosti sympatická Silvia
Očovanová. Jej entuziazmus sa naplnil,
keď v rokoch 2009 – 2010 zrealizovali
projekt Farebný svet žien vďaka finančnej podpore Nadácie Orange.

Projekt bol zameraný na medzigeneračnú výmenu skúseností a podporu
dobrých medziľudských vzťahov. Cinobanské kuchárky predviedli svoje umenie aj v TV a obec vydala Receptár starých mám. Všetkých 29 receptov je
vynikajúcich, ale priblížim aspoň „točne
na kapustnom liste“ od lektorky varenia
Boženy Podhorcovej.

Suroviny: zemiaky, soľ, korenie, majoránka, kapusta. Postup: Surové zemiaky postrúhame, osolíme, pridáme
korenie, majoránku a trocha múky, ako
na zemiakové placky. Kapustu v celku
zavaríme v osolenej vode, aby boli listy
mäkké. Rozohrejeme rúru. Jednotlivé
listy oddeľujeme, na každý dáme trocha
zo zemiakovej masy, ukladáme na plech

Už niekoľko rokov má aj podujatie
„Spieva celá dolina“, v ktorom sa spevom, tancom a hrou na hudobné nástroje prezentujú samotní občania. Niekedy ani nápad a chuť nestačia. Pripraviť takéto akcie je možné len tam, kde
sú na to vyhovujúce priestory. Cinobaňa ich má a kultúrny dom je navyše
aj dobre vybavený a čo je dôležité najmä v dnešnej dobe, je aj využívaný. Toto im môžu niektoré obce iba závidieť.
Ďalší kultúrny dom, resp. Závodný klub
sa nachádza aj v časti Katarínska Huta.
Pri obecnom zastupiteľstve je zriadená
kultúrna komisia a jej predsedom je
Jozef Melicher. V obci existuje viacero
záujmových organizácií a združení. Z
kultúrnej oblasti je to OZ ROMA. Folklór si získal aj mladých ľudí. Pri Základnej škole začala činnosť dievčenská
spevácka skupina Furmanky od heligónky. Prvý krát súťažne vystúpili na
Detskom festivale ľudovej hudby v Haliči a hneď postúpili na krajskú súťaž.
Pri Materskej škole je zriadený aj detský folklórny súbor Cinobančok.
Cinobančania nezabúdajú ani na významných rodákov, práve v tomto roku 12.apríla - bola pri príležitosti 90. výročia narodenia Františka Kreutza (12. 4.
1920), pedagóga, spisovateľa a regionálneho historika odhalená Pamätná
tabuľa. Je umiestnená na jeho rodnom
dome v Katarínskej Hute.
Ďalšou
významnou
osobnosťou
z Katarínskej Huty je Karol Horák.

Ďalšou významnou osobnosťou z Katarínskej Huty je Karol Horák. Spisovateľ,
dramatik, režisér, vysokoškolský pedagóg. Je zakladateľom a organizátorom
celoslovenskej prehliadky umeleckej
tvorivosti vysokoškolákov pod názvom
Akademický Prešov.
V Turičkách žije a tvorí známy výrobca
ľudových hudobných nástrojov Tibor
KOBLIČEK, držiteľ mnohých ocenení.

Precestoval celý svet a dôstojne reprezentoval nielen rodné Turičky a Cinobaňu, ale aj Novohrad a Slovensko. Jeho
meno a výrobky sa stali pojmom na
celom svete. Prvýkrát sa s vlastnoručne
vyrobenou fujarou prezentoval v roku
1975 na Folklórnych slávnostiach v Detve na súťaži výrobcov ľudových hudobných nástrojov. Kobliček vošiel do povedomia odbornej i laickej verejnosti výrobou ninery nazývanej aj organistrum,
nakoľko so synom Ladislavom sú jediní
výrobcovia tohto hudobného nástroja
na Slovensku.

Jeho práce viackrát ocenili na Folklórnom festivale pod Poľanou pokr. str. 3
v Detve i na festivaloch vo Východnej. ,
Je držiteľom niekoľkých cien Dr.
Ladislava
Lenga
„Instrumentum
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Pokr. zo str. 2:

v Detve i na festivaloch vo Východnej.
Je držiteľom niekoľkých cien Dr. Ladislava Lenga „Instrumentum excellens“ v
súťaži výrobcov ľudových hudobných
nástrojov pri FSP v Detve. Svoje výrobky
predstavil na desiatkach zahraničných
výstav a podujatiach ako výrobca i inštrumentalista, z ktorých najvýznamnejšie boli svetové výstavy EXPO 1992
Sevilla a EXPO 2000 Hannover, ale aj
festival Etnomuzikológie na ostrove
Taiwan. Tento výnimočný človek by si
zaslúžil viacej pozornosti a väčšieho docenenia jeho kumštu. Mali by sme byť
hrdí, že ho máme.
V roku 2008 na úpätí Striebornej archeológovia z Archeologického ústavu SAV
v Nitre pod vedením profesora Václava
Furmáneka odhalili tritisíc rokov staré
žiarové pohrebisko kyjatickej kultúry.
Archeológovia sú presvedčení, že sa tu
môže nachádzať aj osada, ktorá by spolu s hradiskom na vrchole Striebornej
(719 m n.m.) a pohrebiskom tvorila ucelený a prirodzený celok.

Jaskyňa v Striebornej podľa známeho
lučenského jaskyniara Františka Radingera si určite zaslúži našu pozornosť.
Tento predčasom dostal nápad vybudovať banský náučný chodník, ktorý by
mohol spropagovať nielen banskú históriu v Cinobani a Lovinobani. Žiaľ projekt
finančne nebol podporený, je to obrovská škoda. Lebo to čo máme v regióne,
nevieme predať... a entuziazmus podobných nadšencov sa potom stráca...
Všetko o živote v Cinobani opisujú nielen obecné noviny „Cinobanský občasník“, ale sú sprístupnené aj na webovej
stránke www. cinobana.sk.
Zdroj: internet, Recepty starých mám

strana 3
LOVINOBAŇA
Pri tejto obci považujem
za nesmierne dôležité pripomenúť hneď v úvode
dve
významné
postavy
dve významné
postavy
štúrovskej
gengenerácie.
erácie. Mnohíštúrovskej
z nás ani netušia,
akých
Mnohí mal.
z násPatria
ani netušia,
rodákov Novohrad
medzi
akých Gáberovci.
rodákov Novohrad
nich aj Ján a Ľudovít
mal. Patria medzi nich aj
Ján a Ľudovít Gáberovci.

Ján Gáber, nar. 1822, študoval od. r.
1841 na bratislavskom lýceu a v r. 1844
odišiel študovať do Halle, ale naďalej
mal kontakt so štúrovcami. Prijal pseudonym Lovinský. V Literárnom archíve
MS sa zachovala jeho významná reč
z prvej porady štúrovcov zo dňa
7.2.1843. V nej sa v hornonovohradskom nárečí usiloval za prijatie slovenského spisovného jazyka. Neskôr sa
v byte Ľudovíta Štúra v Bratislave (14.
februára 1843) zišli jeho najbližší spolupracovníci: Janko Francisci - Rimavský,
Samo Vozár, Ján Kalinčiak, Ján GáberLovinský a Samko Štúr, v tom čase niečo
vyše dvadsaťroční mladíci, a rozhodli sa,
že odteraz všetko, čo napíšu, budú písať
po slovensky.
Ľudovít, nar. 1824, študent práva,
neskôr ukončil štúdium teológie a pôsobil ako evanjelický kazateľ v Lovinobani.
Zameral sa na ľudovovýchovnú činnosť
a literárnu tvorbu pre deti. Vydal povesti Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý
vlas, Janko a Macko. Patril k štúrovcom,
ešte na lýceu v Bratislave si vyslúžil čestné meno „Lovinobanský pán richtár“,
lebo pod týmto názvom uverejnil svoju
prvotinu v prešporskom Zábavníku.
Práve dátum 14. február sa často v literatúre uvádza aj ako „Deň vzkriesenia
slovenčiny“. Šestica už spomínaných ľudí sa o tento čin zaslúžila a čo je pre nás
výnimočné, že tam bol aj zástupca Novohradu, práve Ján Gáber Lovinský. Je
to historický fakt a mali by sme byť na
to hrdí a neoslavovať v tento deň len
„Valentína“. Veď nebyť tohto stretnutia,
nemali by sme svoj jazyk, nakoľko otázky kodifikácie slovenčiny a s tým súvisiace kroky nasledovali až potom.
Žiaľ podrobnejšie informácie o tomto

Žiaľ podrobnejšie informácie o tomto
stretnutí sa mi nepodarilo získať ani
v múzeu Ľ. Štúra v Modre. Objavuje sa
len v korešpodencii J.F. Rimavského. Pripomínam to preto, lebo Gáberovcov
v Lovinobani navštevovali často štúrovskí chlapci z Gemera. Najkrajšie o Novohrade a o Lovinobani sa vyslovoval práve Janko Francisci Rimavský, ktorého
báseň Novohrad uverejnil J.M. Hurban
v II. čísle almanachu Nitra. Prvá tlačená
publikácia v štúrovskej slovenčine „Svojim vrstovňíkom na pamjatku“ (1844).
Ale ponaučenie by sme si od Gáberovcov mohli zobrať aj dnes. Boli to
mimoriadne postavy nie lovinobanskej
či novohradskej, ale s hrdosťou môžeme
skonštatovať, že aj celoslovenskej histórie. Boli prví pri zrode spisovnej slovenčiny. A nemali by sme dopustiť, aby
sa na nich zabudlo.

Svojim druhom

Jánovi Gáberovi

Novohrad, Novohrad,
ty čarovný kraju,
teba moje oči
slzami vítajú.

Čo ti je, Novohrad,
Novohrad bohatý?
Či je to len nemoc?
Či že si zakliaty?

Ej, veď ťa vítajú
slzami radosti,
ale aj slzami
bôľu a žalosti.

„Zakliaty, zakliaty
už od dávnych
časov,
a nemôžem vyčkať
vykúpenia hlasov.

Jak obraz čarovný
predo mnou sa vinieš, Synovia by moji
až v zlatom obzore
ma snáď vykúpili,
ako v ráme zhynieš. keby seba samých
najskorej spasili.
Keď sa na tie tvoje
podívam roviny,
V chorobnom
a na tie velebné
bláznovstve
lesnaté výšiny,
tí sa mi len smejú:
Bože! už ma vlastné
na nich mestá, viesky deti znať nechcejú.“
tak sa mi maľujú,
ak keď sa po poliach Prestaň, milý,
stáda rozpasujú,
prestaň,
prestaň už nariekať,
a čo sa nad nimi
ale sa neprestaň
zámky vypínajú,
v nádeji modlievať.
tie sa mi pastiermi
nad nimi byť zdajú.
Rastie v tvojom lone
bujarý mládenec,
Krásny si mi, krásny, ktorý ti upletie
krajším nemožno byť; neuvädlý veniec.
len škoda, Novohrad,
že nám nechceš ožiť. On zlomí zakliate,
ukonči pokánie
Aj tá tvoja krása
a slávne zvestuje
tak sa ukazuje,
zmŕtvych ti
ako keď chorého
povstanie.
nemoc rozpaľuje.
Pokr. str. 4

stretnutí sa mi nepodarilo získať ani Čo ti je, Novohrad,
Novohrad bohatý?
v múzeu Ľ. Štúra v Modre. Objavuje
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História:
Prvá písomná zmienka je z r. 1336, ale
prvé údaje o ťažbe zlata a striebra pochádzajú z rokov 1247 až 1250 z čias
kráľa Bela IV. Od roku 1338 patrila obec
rodine Losonczyovcov, ktorá začiatkom
14. st. prejavovala záujem o baníctvo.
Krátke obdobie ju vlastnili aj Balašovci.
Obec mala vlastný mlyn a drevený pivovar. Ešte v r. 1727 sa spomína, že z rudy
lovinobanského chotára sa získavalo zlato a striebro. Zaujímavosťou je, že na
konci 18. st. sa spomína v Lovinobani aj
pestovanie priadky morušovej.
Okolo roku 1885 sa spomína i Mandlov
liehovar a pálenica slúžiaca na výrobu
borovičky, ktorá bola v činnosti ešte v r.
1910. Z remesiel bolo rozšírené debnárstvo a garbiarstvo.
V stredoveku sa v chotári ťažila železná
ruda. Nálezy magnezitovej suroviny
a výhodná poloha bola dôvodom výstavby magnezitového závodu, kde výroba začala už 1924. Vtedy to bol jediný
závod s uzavretým výrobným cyklom
v ČSR. Žiaľ je veľkou škodou nielen pre
samotnú obec, že takto dopadol v súčasnosti.
Dodnes sa zachovala pečať z roku 1667
(objavil ju Mirko Peťko).

Lovinobaňa sa stala v r. 1938 okresným
sídlom.

dejstvo. S ochotníckym divadlom sú
spojené mená (Etela Káresová, Elena
Holíková, Jozef Mráz). Významným podujatí bola celoslovenská premiéra div.
hry Páva od B.S. Timravy v roku 1927.
Neskôr sa stal režisérom Ľudovít Orság
a hrávalo s v hostinci U Hásov. V roku
1928 vznikla miestna hasičská hudba
a roku 1933 založil učiteľ Ondrej Benedikty prvý spevokol.
V minulosti sa v obci nachádzali celkom
tri knižnice, ale aj osvetová beseda a kino, ktoré viedol Ján Salaj, potom Ondrej
Belica. Z ľudových zvykov patrili k najrozšírenejším veľkonočné a vianočné
obrady. Na Veľký piatok mládenci plieskaním biča vyháňali z domov a dvorov
hady a žaby, do ktorých boli podľa
povier prevtelené strigy. Charakateristické bolo aj nárečie, čo dokazuje krátka
ukážka z nárečia, ktorú zapísal P. Žigo
a rozprávala M. Hásová:
Na Veľkú nodz... No, poton sa varelo
stuďeno. Vieťe, čo je to! To sa nakládlo
mäso do vodi a varelo sa za ten čas,
dala sa tan oniho – cesnak, to bolo
úďenuo mäso, koľienka, z hlavi, mäso
takuoto, to sa hoďelo do kotla no a to sa
varelo za ten čas, dokedi sa tie koštiaľe
rozvareli, tá poľiouka bola poton biela,
to znamenalo, že je už uvarenuo, to
poton ocťaveľi, gdo ňechceu masnu, tak
tú maz zvrchu zobrali doľe, to vraveľi
šódrová mas. To tag zobraľi doľe, to
stuďeno porozlievali do miskou, to sa
sadlo a na druhí deň – Veľkonočnú
ňeďeľu sa jedlo to stuďeno. To bolo!
Z viacerých významných osobností je
potrebné spomenúť aj Ľudovíta ORSÁGA, učiteľa a organizátora kultúrneho
života v obci. Detstvo prežil v Lovinobani aj Ján SLOBODA, osvetový pracovník, pôsobil ako krajský osvetový inšpektor, v r. 1952-58 ako hlavný redaktor časopisu Osvetová práca.
Súčasnosť:
Erb obce tvorí v striebornom štíte zo
stredného vŕška zeleného trojvršia vejárovito vyrastajúce čierne nástroje –
uprostred kladivo, vľavo sekera a vpravo kopáč – všetky na čiernych násadách.
Lovinobaňa má 2 114 obyvateľov. Starostom obce je Ing. Marián Lenhard. Na
území obce sa nachádza niekoľko významných kultúrnych pamiatok: Kostol
evanjelickej cirkvi je neskoroklasicistický
a je z roku 1863. Rímsko-katolícky kostol
s farskou budovou je najnovšou dominantou obce.
Bol postavený v roku 1993. V časti

Prvé divadelné predstavenie v Lovinobani sa hralo v českom jazyku – hra
„V červáncích svobody“ a javisko sa
postavilo v „ Rutkayovie“ záhrade. Ale
pre veľký lejak sa odohralo iba prvé
dejstvo. S ochotníckym divadlom sú
spojené mená (Etela Káresová, Elena Uderiná sa nachádza evanjelický
Holíková, Jozef Mráz). Významným kostol z r. 1837. Najvzácnejšou

Ing. Marián Lenhard

Bol postavený v roku 1993. V časti
Uderiná sa nachádza evanjelický kostol
z r. 1837. Najvzácnejšou pamiatkou obce je oltárny obraz od maliara Petra
Bohúňa z r. 1860.

Medzi pamätihodnosti obce môžeme
zaradiť aj Pamätnú dosku k SNP na budove školy a Pamätník padlým z r.
1975, tento sa nachádza v strede obce.

O obci bola vydaná v r. 1986 aj publikácia Lovinobaňa, ktorej autorom bol
PhDr. Pavol Žigo. Z kultúrnych priestorov sa zachovali kino a knižnica a v časti
Uderiná kultúrny dom.
Pokr. na str. 5
P
redsedom kultúrnej komisie je Ján

REKUS
Predsedom kultúrnej komisie je Ján Uhrín. Obec organizuje tradičné podujatia
– oslavy MDŽ, stavanie a váľanie mája,
vatra k SNP, mesiac úcty k starším, lovinobanský jarmok, turistické akcie –
výstup na Striebornú. Medzi občanmi
sú tieto podujatia obľúbené aj vďaka
výbornému kotlíkovému gulášu.
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Výraznejšie boli dni Jakuba a Anny (25.
a 26. júla). Kto chcel predať dobytok,
mal ho na Jakuba posypať mravčími vajíčkami, aby mal veľa kupcov. Niekde
vyberali cesnak, lebo vraj po Jakube
uteká do zeme. V tieto dni ženy okopávali kapustu a po skončení práce sa okolo nej krútili a volali:
Dneska je Jakuba, zajtra bude Anny,
krúťte že sa, krúťte, moje milé hlavy.
O počasí sa hovorilo, že „ak na Jakuba
jasné slnko svieti, má tuhá zima byti“.
Na celom Slovensku sa tiež hovorilo
„Svätá Anna, chladná zrána“. Jakubom
Dobrú činnosť vykazuje aj Základná ško- sa končí pravé leto, Annou sa začína už
la, ktorej žiaci pravidelne vystupujú na „babie leto“ prechádzajúce do jesene.
obecných podujatiach.
V Lovinobani sa nachádza deväť záujmových združení a spolkov. Medzi najaktívnejšie patrí Klub dôchodcov pod
vedením Mgr. Maťašovej a Dobrovoľný
hasičský zbor. Medzi výrazné aktivity
obce patrí aj vydávanie vlastných novín
Divadelníci, presnejšie DDS Eňoňuňo
pod názvom Lovinobanský občasník.
Aj keď sa v súčasnosti Lovinobaňa na- z Kokavy nad Rimavicou a DDS Budíček
chádza v okrese Lučenec a Cinobaňa v z Utekáča, ktoré pracujú pod vedením
okrese Poltár, sú polohou a históriou učiteliek Mgr. Evy Švingálovej a Aleny
úzko späté. Tento rok budú revitalizo- Štromajerovej sa predstavili žiakom ZŠ
vať svoje centrá, nakoľko sa im podarilo v Málinci a Kalinove. Vo štvrtok 24. júna
uspieť v rámci Regionálneho operačné- odohrali celkom 6 predstavení. S miniaho programu „Regenerácia sídiel“. Nák- túrou Veľký brat získal detský divadelný
lady na realizáciu projektu predstavujú súbor Eňoňuňo ocenenie na krajskej
v Cinobani skoro 900 000,- €. V Lovino- prehliadke a tanečná skupina STORM
získala tretie miesto na celoštátnej
bani získali takmer 700 000,- €.
súťaži.
Podľa slov Mgr. Bolyošovej z Novohradského osvetového strediska v Lučenci je
zámerom tohto podujatia predstaviť úspešné divadelné kolektívy aj školám regiónu. V minulosti sa totiž stávalo, že
súbor získal ocenenia na rôznych súťažiach a vo svojom okolí sa nemal možnosť prezentovať. Z tvárí niektorých
divákov s doslova otvorenými ústami sa
dá skonštatovať jediné. Malo to zmysel
a poďakovanie patrí najmä mladým,
nádejným hercom. Podobné prehliadky
majú aj ďalší význam, získavame vedoJe to dobrá správa pre náš región, mosti o priestorových možnostiach a
každá koruna, či už vlastne euro, ktoré materiálnom vybavení javísk v kultúrsa preinvestuje, zostane doma, v Novo- nych domoch regiónu, najmä ťahového
zariadenia a scénického osvetlenia. Na
hrade, a to je úspech.
(Zdroj: Pavel Žigo a kol.: prípadné nedostatky vieme vlastníkov
Lovinobaňa, internet) upozorniť a niekedy aj dobrá rada stojí
groš...

Koordinačné centrum tradičnej ľudovej
kultúry SĽUK zorganizovalo informačný
seminár na tému - TRADIČNÁ ĽUDOVÁ
KULTÚRA- DEDIČSTVO ALEBO UMENIE?
Uskutočnil sa 8. júna 2010 o 13.30 hod.
v Kongresovej sále Reduty v Lučenci. Bol
určený pre predstaviteľov obcí, miest
a organizácie pôsobiace v oblasti kultúry. Lektorom bol Vladimír Kyseľ. Program sa zaoberal úlohami v oblasti starostlivosti a inventarizácie ľudovej kultúry, ale najmä výzvou na predkladanie
návrhov na zápis do Reprezentatívneho
zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Podujatie bolo pripravené v spolupráci s Novohradským
osvetovým strediskom Lučenec.
Ešte raz dávame do pozornosti najmä
obciam, že podrobnejšie informácie vrátane formulárov sa nachádzajú na stránke www.ludovakultura.sk.

DETI DEŤOM

Je názov výstavy rozprávkových bytostí,
ktorú sprístupnila Novohradská knižnica v Lučenci v termíne od 1. do 30.
júna 2010.

Bláznivá nedeľa – Bolond vasárnap
Ani teraz to nebolo inak. Divadlo J. Kármána v Lučenci pod vedením Štefana
Csáka nesklamalo svojich priaznivcov.
Ich najnovšou hrou je bláznivá ruská
komédia, a v nej samé nedorozumenia a
šialenstvá... Premiéra sa konala 10. 6.
2010 v Dome kultúry v réžii Alfonza Krizsika. Ako herci sa predstavili Erdélyi
Gábor, Kerner Edit,
pokr. str. 6
Erdélyi Attila, Miller Zsófia, Setény Öcsi,
Bolla Daniel, Erdélyi Gabriela, Csák
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Bláznivá nedeľa – Bolond vasárnap
si zaslúžia Banšellove teoretické úvahy
Rozbor znelky, Dľa čoho sa má súdiť
báseň? Aj na tomto poli presadzoval
netradičné umelecké názory.
Viac info na stránke www.noslc.sk (zaujímavosti).
Zdroj: ENCYKLOPÉDIA SLOVENSKÝCH
SPISOVATEĽOV
Pokr. zo str. 5

Erdélyi Attila, Miller Zsófia, Setény Öcsi,
Bolla Daniel, Erdélyi Gabriela, Csák
István a ď. Viac informácií sa dozviete
na stránke divadelného súboru – www.
kultman.estranky.sk.

SSlloovveennsskkéé ssppiieevvaannkkyy
aa vveerrššoovvaa??kkyy
Zväz Slovákov v Maďarsku, ktorého
predsedníčkou je Ruženka Egyedová
Baráneková vypisuje súťaž v speve
slovenských ľudových piesní a v prednese slovenskej poézie a prózy. Regionálne kolo (SPIEVANKY) pre Novohradskú župu sa konalo 13. mája 2010
v maďarskom Veňareci. Pre VERŠOVAČKY to bolo 18. mája v Lucine.
Celoštátne kolo sa uskutočnilo 11.
júna v Budapešti. Za Novohradské osvetové stredisko v Lučenci sa zúčastnili riaditeľka Mária Ambrušová a
Mgr. Milada Bolyošová.

Koloman BANŠELL – 160. výročie narodenia (26.8.1850 Točnica). Evanjelický kňaz, básnik, publicista, redaktor,
osobnosť Novohradu. Pseudonym Maškovský. Pochádzal z učiteľskej rodiny.
Základné vzdelanie získal v škole u svojho otca v Maškovej. Študoval na lýceu
v Banskej Štiavnici a na slovenskom
gymnáziu v Revúcej, kde aj zmaturoval.
V r. 1868 - 71 študoval ev. teológiu na
prešovskej akadémii, kde literárne spolupracoval s Pavlom Orsághom (Hviezdoslav). Po štúdiách nastúpil ako vychovávateľ v rodine veľkostatkára na Gerendáši pri Békešskej Čabe. Tu spoločenská izolovanosť prehĺbila jeho pocit
osamelosti. Po roku odchádza na študijný pobyt do Bazileja. V apríli 1873 prešiel do redakcie Slovenských novín
v Pešti. Nakoniec sa stal ev. farárom
v zapadnutých dedinkách (Sámsonház,
Veľký Lom a Mašková). Na augustových
slávnostiach v Martine r. 1879 jeho duševná kríza vyvrcholila pokusom o samovraždu. Liečil sa v Pešti a posledné
dva roky prežil v biede a zabudnutí v Lučenci. Život skončil samovraždou.
V roku 1871 vydal s P. Orsághom almanach Napred, ktorý kritika odsúdila.
V Banšellovej poézii sa začal objavovať
stupňujúci nepokoj, rezignácia a strata
ideálov. V roku 1886 vydal výber zo svojej poézie pod názvom Túhy mladosti.
V jeho próze sa stretávame vo väčšej
miere s vplyvmi extrémneho romantizmu. Najvýraznejšie sa to prejavuje v novele Atalanta. Osobitnú pozornosť si
zaslúžia Banšellove teoretické úvahy
Rozbor znelky, Dľa čoho sa má súdiť
báseň? Aj na tomto poli presadzoval

Róbert Tóth:
„Pri počítačovej grafike necítim
pach farieb“
Stavebný technik, výtvarník, počítačový
grafik, podnikateľ Róbert Tóth sa narodil 4. 7. 1960 v obci Pôtor, okres Veľký
Krtíš. Základné vzdelanie získal vo Veľkom Krtíši, v r. 1975-79 študoval na SPŠ
stavebnej v Banskej Bystrici. V r. 198185 pracoval ako propagačný výtvarník
vo firme LIAZ Veľký Krtíš, v r. 1985-87
ako výtvarník v Bani Dolina Veľký Krtíš
a v r. 1987-96 ako technik na Okresnom
úrade vo Veľkom Krtíši. Od r. 1998 pôsobí až doteraz ako súkromný podnikateľ v oblasti počítačovej grafiky a reklamy vo Veľkom Krtíši.
Pán Tóth, aká bola vaša cesta k výtvarníctvu?
Ako výtvarne nadané, ale nedostatočne pripravené decko, som sa nedostal na ŠUP do Bratislavy. Tak som šiel
študovať na SPŠ stavebnú do Banskej
Bystrice. Ale s profesiou stavbára som
sa nestotožnil a tak som po vykonaní
základnej vojenskej služby v r. 1981 začal pracovať ako propagačný výtvarník.
Aktívne som sa zapájal do kultúrneho
života v meste Veľký Krtíš a zúčastňoval
som sa na spoločných výstavách amatérov regiónu až po Výtvarný salón v Dubnici nad Váhom, kde som bol aj oceňovaný. Vo svojej tvorbe sa zameriavam
hlavne na človeka...
pokr. str 7
a v surrealistickom podaní zobrazujem
skutočné a neskutočné. Nemal som

však nikdy vyhranený štýl vyjadrenia
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„Pri počítačovej grafike necítim v Čechách a na Slovensku.
Vaše plány do budúcnosti?
pach farieb“
Pokr. zo str.6
a v surrealistickom podaní zobrazujem
skutočné a neskutočné. Nemal som
však nikdy vyhranený štýl vyjadrenia a
keďže maľujem pre vlastné uspokojenie, forma sa vždy podriadi momentálnej potrebe vyvrhnúť zo seba aktuálny
pocit. Pre mňa bol a bude vždy dôležitejší obsah ako forma.
Už vo svojom prvom zamestnaní ste
začali pracovať ako propagačný výtvarník. Priblížte nám, prosím vaše
dnešné pôsobenie v oblasti počítačovej
a reklamnej grafiky.
Od r. 1998 sa zaoberám počítačovou
grafikou ako živnostník. Vyhotovujem
grafické návrhy, logá, katalógy, plagáty
... Počítačová grafika bola pre mňa veľkým objavom. Zrazu som zistil, že všetko, čo som dovtedy pracne, zdĺhavo a
nie vždy s očakávaným efektom vyhotovoval, či už ako propagačný výtvarník
alebo maliar, dá sa v počítači urobiť
rýchlejšie, presnejšie a bez pachu (vône?) farieb. Takto nejako sa začalo obdobie mojej tvorby, keď som sa snažil
dať dokopy počítačovú grafiku s ručnou
prácou, aby vytvorené dielo získalo
punc jedinečnosti.
Mohli by ste nám ilustrovať váš
vzťah k fotografii? Venujete sa umeleckej, dokumentárnej či reportážnej fotografii?
Fotografovaniu sa venujem od svojich mladíckych rokov. V poslednom období sa k fotografii vraciam možno aj
preto, že je to najefektívnejší a najrealistickejší výsledok v porovnaní s maľbou či filmom. Ja sa proste považujem
za multimediálneho tvorcu a nehrám sa
na umelca. Robím to hlavne pre vlastné
potešenie.
V súčasnosti sa venujete aj tvorbe
dokumentárnych filmov ...
Zhruba od r. 2005 sa venujem filmovej tvorbe. Okrem zárobkových akcií
ako svadby a stužkové, ktoré sú nutnosťou, som v spolupráci s dobrým priateľom, stredoškolským učiteľom dejepisu PaedDr. Pavlom Antolovom spracoval dokumentárny cyklus Naše korene: 1. časť - Archeologické nálezy v
okrese Veľký Krtíš; 2. časť - Kultúrne
pamiatky v okrese Veľký Krtíš. Svoje
filmy posielam na rôzne súťaže neprofesionálnych filmárov organizované
v Čechách a na Slovensku.

Vaše plány do budúcnosti?

Každý človek má prirodzenú potrebu
zanechať po sebe nejakú stopu, dielo,
na základe čoho si na neho spomenú, aj
keď tu už fyzicky nebude. Sú to jednak
moje deti a ich potomkovia, v ktorých
bude prežívať kúsok zo mňa a možno aj
moje obrazy, ktoré som namaľoval
a ktoré dokumentujú, že som tu bol. Ale
zatiaľ dúfam, že ešte niečo namaľujem,
natočím dobrý film a chytím veľkú rybu.
PhDr. František M i h á l y

ÚSPECHY
novohradských
divadelníkov a tanečníkov
ZLATÁ PRIADKA Šaľa 2010 – 39. ročník
celoštátnej súťaže a prehliadky detskej
dramatickej tvorivosti, ktorá je súčasťou
Scénickej žatvy – 88. ročníka prehliadok
a festivalov slovenského amatérskeho
divadla – 24. – 27. mája 2010 – MsKS
Šaľa. Vyhlasovateľmi súťaže sú Národné
osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR a Ministerstvo školstvo
SR. Ide o najvyššiu prezentáciou kolektívov a jednotlivcov v tejto oblasti. Na
prehliadke sa predstavilo 8 najúspešnejších inscenácií súborov z krajských prehliadok a 8 scénických miniatúr, v
ktorých účinkovalo takmer 200 detí.
Lučenec zastupoval Divadelný súbor
SME! pri ZŠI pre SP s hrou NOVÝ KAMARÁT v réžii Sylvie Golianovej.

nechodí. Medzitým príde chlapec, ktorý
sa ju snaží zaujať. Dievča ho odmieta
a keď konečne príde očakávaný chlapec
vznikne konfliktná situácia medzi oboma chlapcami, ktorá vyvrcholí bitkou.
Ale nakoniec si podajú ruky a stávajú sa
priateľmi. Čarovne úprimná a čistá produkcia, ktorej iskra preskočila do hľadiska sa však pri všetkej snahe nedá
nazvať scénickou miniatúrou. Bola to
len akási rozšírená etuda. Ale etuda
prepracovaná do detailov, milá a príjemná. Vďaka za ňu tvorcom, ale hlavne
účinkujúcim deťom! Obdivuhodná je aj
práca detskej poroty, ktorej vyjadrenie
bolo nasledovné: kladne hodnotíme –
pekná gestikulácia aj mimika, milé
a veľmi pekné.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DEŇ TANCA – VI. ročník Krajského festivalu moderného a módneho tanca
Banskobystrického kraja – 13. 5. 2010
Žiar nad Hronom:
Zlaté pásmo:
II. kategória – juniori od 10 do 15
rokov: TS STORM – ZŠ s MŠ Kokava nad
Rimavicou: Hallo – scénický tanec
III. kategória – mládež nad 15 rokov:
Roland Dandó – Lučenec: Telephone –
elektrik bugy, KUKU DANCE – sólo Fiľakovo: Dancing forewer – open, TS WANTED – TS Chlebo: School time – hip-hop

Wanted

V rámci festivalu vychádza spravodaj
„Listy DETSKEJ TÁLIE“ a práve z nich
vyberáme hodnotenie odbornej poroty:
Jemný príbeh o zrodení priateľstva, aký
dokážu predviesť len deti s čistým srdcom a vnútorným vyžarovaním, potešil
– aj napriek svojej jednoduchosti –
všetkých vnímavých divákov. Dievčina
v parku čaká na priateľa, ktorý dlhšie
nechodí. Medzitým príde chlapec, ktorý
sa ju snaží zaujať. Dievča ho odmieta
a keď konečne príde očakávaný chlapec
vznikne konfliktná situácia medzi

Bronzové pásmo:
II. kategória – juniori od 10-15 rokov:
TS K3N – ZŠ s MŠ Utekáč: Rituál dažďa –
open, TS SINELCA – Fiľakovo: Sinelca –
hip-hop
III. kategória - mládež nad 15 rokov: TS
UNIVERSAL – Fiľakovo: Visval shock –
hip-hop , TS CESPOM – Lučenec: Naša
klasika - hip-hop
Universal
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ÚSPECHY
novohradských
divadelníkov a tanečníkov

Dovolenky pred nami,
koruna je za nami, „kríza“ sa valí
zo všetkých strán a eurá, tie chýbajú väčšine. Čo zostáva obyčajným smrteľníkom? Hurá na hríby, kým aspoň tie hory aké - také
máme, lebo aj to nevieme dokedy. Obava z otráv nie je na mieste. Veď každá huba je jedlá, aj
keď niektorá iba raz.

Komorné divadlo Apropó z Fiľakova sa
18. júna 2010 v Komárne predstavilo
hudobno-básnickým vystúpením s názvom „Állati jó“. Dynamické, mladistvé a
humorné predstavenie si získalo priazeň odbornej verejnosti aj publika.
Fiľakovský gymnazisti získali popri cene
za najkreatívnejšie predstavenie aj
osobitnú cenu v rámci kategórie mládežníckych divadelných súborov.

Štefanovi Molotovi
Foto zo skúšky

Vedúcou divadelného súboru je Gáspár
Katalin. Kostýmy a scénu navrhli Jana
Bialová a Fero Mráz. Režisérkou predstavenia je Szvorák Zsuzsa, učiteľka maďarského jazyka fiľakovského gymnázia.
Zdroj: www.filakovo.sk

k 55. výročiu narodenia (14.7.1955
Fiľakovo). Meno tohto významného huslistu, koncertného majstra
a spracovateľa slovenských ľudových piesní je známe nielen doma,
ale aj v zahraničí. Ľudová hudba
Štefana Molotu si podmanila srdcia všetkých milovníkov a obdivovateľov folklóru.

- K 40. výročiu vzniku mládežníckeho folklórneho súboru Kokavan.
Folklórny súbor KOKAVAN v dnešnej podobe existuje od roku 1970.
Vznikol na podnet mladých ľudí, ktorí po skončení Základnej školy ako
členovia detského folklórneho súboru, pocítili potrebu ďalej rozvíjať
folklórne tradície obce. Tak za pomoci Osvetovej besedy, ktorej vedúcim
bol Rudolf Stehlík, vznikol 12.8.1970 mládežnícky folklórny súbor
KOKAVAN. Umeleckými vedúcimi sa stali učitelia, ktorí viedli detský
folklórny súbor v Základnej škole, Pavol Zajac, Mária Bobrová a Jozef
Franko.



Súbor hneď v prvých rokoch dosiahol pekné úspechy v súťažiach
záujmovej umeleckej činnosti, ako i na rôznych vystúpeniach doma i v
zahraničí. Počas rokov existencie súboru sa v ňom vystriedalo okolo 300
mladých ľudí a na poste vedúcich po spomínaných učiteľoch stáli mladí
ľudia z radov tanečníkov: Jaroslav Spišiak, Jaroslav Piliarik, Ján a
Marcela Skrutekovci, Ján Repka. V súčasnosti je umeleckým vedúcim
Ján Blahuta a organizačnou vedúcou Jana Krotáková.
Zdroj: www.kokava.sk

Hubárska sezóna začala, takéto
som našiel v Hradišti (okr. Poltár).

Ale pozor na medvede! Sú
všade. Pri takomto pohľade
(foto sto-py) zostanete celkom
sám, kde sú ochranári, kde sú
neveriaci... Dobrá rada proti
stresu: Hor sa do hôr.
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Ešte jeden tip z „Receptov starých mám“
z Cinobane od lektoriek varenia: Márie Gabľasovej
a Anny Hazuchovej:

Suroviny: hladká múka špeciál, štipka soli, pochúťková
smotana, 8 vajec, 3 ks Cera, práškový a vanilkový cukor

Hradné múzeum vo Fiľakove otvára 3. júla 2010 (v
sobotu) o 17,00 v Bebekovej bašte Fiľakovského hradu
výstavu pod názvom „Poslovia mágie - Africké bábky a
masky“ v spolupráci s Národním muzeom - Náprstkovým
muzeom asijských, afrických a amerických kultur v
Prahe.
Exponáty odzrkadľujúce tajuplný svet rituálov Čierneho
kontinentu pochádzajú zo štátov Nigéria, Togo, Kongo,
Pobrežie Slonoviny, Mali, Gabon, Keňa, Mozambik,
Tanzánia, Burkina Faso, Sierra Leone, Ghana a Angola.
Približujú historický vývoj, poslanie a symboliku
afrických bábok a masiek, vrátane regionálnych
odlišností a ich vzťah k súčasnej európskej spoločnosti a
kultúre. Výstava bude sprístupnená do 15. novembra
2010. Počas jej trvania budú prebiehať aj
múzejnopedagogické aktivity viažuce sa k téme
výstavy.
Mgr. Attila Agócs

na posypanie. Z tohto množstva vyjde asi 30 kusov.
Postup:
Z vajíčok oddelíme žĺtky. Na jedno žĺtko počítame jednu
hrsť múky. Z ôsmich bielkov a štipky soli vyšľaháme tuhý
sneh. Všetko spolu zmiesime a pridáme za lyžicu
pochúťkovej smotany. Cesto by malo byť trošku redšie
ako na rezance. Dobre ho vypracujeme. Poznáme, že je
hotové, keď sa robia také „pufíky“. Z vymieseného cesta
urobíme valček, ktorý krájame na kolieska, z každého
kolieska rozvaľkáme na doske jednu chrapňu a narežeme
ju (v rohoch alebo v strede). Rozohrejeme Ceru v malom
vyššom hrnci, vkladáme po jednej chrapni, vidličkou ich
stočíme do takej hviezdičky, chvíľu pridržíme a obrátime
na druhú stranu. Pražíme do zlata. Na záver posypeme
vanilkovým a práškovým cukrom.

Dobrú chuť!
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Novohradské osvetové stredisko,
J. Kármána 2:
5. 7. o 17.00
- Literárno-hudobné pásmo pri
príležitosti sviatku sv.
Cyrila a Metoda
– vokálna skupina SKLO
(Rímsko-katolícky kostol v Poltári)
5. - 9. 7.
- VI. Palócky ľudovoumelecký tábor
pre deti, zameraný na folklór
a tradičné remeslá
miesto: Látky
17. – 18. 7.
- X. POIPEĽSKÝ UMELECKÝ FESTIVAL
(Radzovce)

Účinkujú: DFS (Pitypang z Lučenca,
Kis Nógrád a žiaci ZŠ z Radzoviec...,
FS (Muskátli z Varsáňa, Iglice zo
Szécséňa, Nógrád z Radzoviec, Ipeľ
z Lučenca...), SZ (Jazmín z Radzoviec,
Kéknefelejcs z Rapoviec...),
citarová skupina a ďalší
18.00 Hudba bez hraníc
– majstri ľudovej hudby
Agócs Gergely, Lakatos Róbert a ď.
21.00 Koncert skupiny ZANZIBAR
30. 7. – 1. 8.
NOVOHRADSKÝ FOLKLÓRNY
FESTIVAL
miesto: Lučenec, Radzovce a MR
program:

30.7.
Otvorenie pod hradom Šomoška

5. – 8. 8. - KOLIESKO
– Festival ľudovej kultúry
– XX. ročník (Kokava nad Rimavicou)
stretnutie mladých folkloristov,
programy v Kokavských dvoroch,
výstavy, jarmok ...
Výstavy počas festivalu Koliesko
v Kokave nad Rimavicou:
6. 8. vernisáž o 17.00 hod.
FUJARISTOVA PIESEŇ - výstava
fotografií k 120. výročiu narodenia
Juraja Kubinca, nestora slovenskej
fujary (Synagóga)
vernisáž o 18.00 hod.
AKO SA DETI OBLIEKALI - výstava
detských ľudových odevov
v Novohrade (KD)
28. 8. Stretnutie rodákov
a folklórne popoludnie MLÁKY 2010
(Látky - Mláky )
Novohradská knižnica
1. 6. – 30. 6. „ Najkrajšie a najlepšie
detské knihy Jari, Leta, Jesene
a Zimy na Slovensku" – výstava kníh
Novohradské múzeum a galéria,
Kubínyiho námestie 3:

31.7.
Lučenec – Jarmok ľudových remesiel
(mestský park)
18.00 Sprievod účinkujúcich
mestom

program:
17.7. 10.00
VII. Novohradský gulášový festival
17.00 Zábava so skupinou
MAG DUO
18.7. 10.00
Slávnostná sv. omša
v rím.-kat. kostole,
účinkuje chrámový zbor Agnus Dei
15.00 Folklór Novohradu

19.00 Galaprogram (amfiteáter)
folklórne súbory:
ORAVAN (SR), SANDIERATORI
DUCATO CAETANI (Taliansko),
ARISTOTELIS (Grécko), TROY O ´´
HERLIHY (Írsko),
ELENCO FOLKLORICO SAN LORENZO
(Paraguaj),
UNICERSITY 2 (Gruzínsko)
1.8. Radzovce (kultúrny dom)
Bánk (MR) – záverečný galaprogram

BÉLA BACSKAI (1935-1980) –
SPOJENÝ S RODNOU ZEMOU
výstava pri príležitosti 75. výročia
narodenia a 30. výročia úmrtia
významného novohradského
umelca, rodáka z Prše.
Výstava potrvá do 8.8.2010.
XXII. Medzinárodné keramické
sympózium Lučenec – Kalinovo
2010 (august-september).
Fiľakovo:
13. – 15. 8. XX. Palócke dni
Trojdňové podujatie sa uskutočňuje
na hody vo Fiľakove a ponúka
bohatý program rôznych žánrov pre
široké obecenstvo

– DFS (Pitypang z Lučenca, Kis
MEDIÁLNI
Nógrád a žiaci ZŠ z Radzoviec..., FS
5. – 8. 8. - KOLIESKO – Festival
(Muskátli z Varsáňa,
PARTNERI
ľudovej kultúry – XX. ročník (Kokava
Iglice zo Szécséňa, Nógrád
nad Rimavicou)
z Radzoviec,
Ipeľkultúrny
z Lučenca...),
SZ VYDÁVA: Novohradské osvetové stredisko, Kármánova 2, 984 01 Lučenec. Registrované na MK
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NEPREDAJNÉ
skupina
a ďalší
výstavy,
jarmok
...
18.00 Hudba bez hraníc –
majstri ľudovej hudby Agócs
Výstavy počas festivalu Koliesko
Gergely, Lakatos Róbert a ď.
v Kokave nad Rimavicou:
21.00 Koncert skupiny

