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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 Suchánskej
doliny - Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Zalužany a Sušany. Všetky tri obce spája slávna tradícia hrnčiarstva,
jeho vznik a rozvoj ovplyvnil dostatok kvalitnej hliny a všetky majú symboly hrnčiarov vo svojich
obecných erboch.

História:
Vznikla r.1964 zlúčením Pondelka a Veľkej Suchej. Obec Pondelok sa spomína
od roku 1515, ale prvé záznamy o Pondelku sú z roku 1511. O pôvode názvu
existuje niekoľko verzií, podľa jednej
bol odvodený od súdov vedených proti
poddaným, keďže bývali vždy prvý pondelok v mesiaci alebo podľa pondelňajších trhov. Podľa inej mu názov dali
Slovania, pretože vraj radi pomenúvali
obce podľa dní v týždni. Obec Veľká
Suchá sa vyvinula zo st. osídlenia pod
hradiskom, prvá písomná zmienka je z
roku 1285. Bola známa jarmokmi, výrobou škridiel a hrnčiarstvom. Názov bol
odvodený od pomenovania potoka Suchá. Obe patrili drobným zemanom,
najmä Jánokyovcom a Jákóffyovcom. V
obci Veľká Suchá posledný z rodu –
Gašpar Jánoky IV. nemal priameho potomka a majetok postupne zdedili Jakabovci, Noltenovci a Kovácsovci. Najstaršou grófskou rodinou v Pondelku bol
rod JÁKOFFY, posledný potomok Jákoffy
František bol kapitánom na muránskom
hrade a dal postaviť kostol evanjelický
a.v. v roku 1630, rozšírený bol r. 1695.
Okolo r. 1769 miestny zemepán Gabriel
Rót založil v obci továreň na výrobu
majolikového riadu, ale aj kachlí pre
panské kaštiele a bohaté meštianske

rodiny. Miestna porcelánka vážne súťa- V roku 1791 tu založili Malohontskú
žila aj s holíčskou majolikou, žiaľ budo- čitateľskú spoločnosť (Societas lectoria
va manufaktúry sa nezachovala.
in Valle Kis-Hontana), pričom významnú
úlohu mala jej knižnica. Organizátorom
spoločnosti bol Matej Holko ml., ktorý
vypracoval stanovy spoločnosti a výpožičný systém.
Nachádzali sa tu tri zemianske kúrie:
Gabriel Jakab (kúria u Ferov), Kovács
Alojz -budova starej školy na Suchej (terajšie zdravotné stredisko), Nolten Jozef
(kúria u Gondov) a kaštieľ posledného
statkára Eleméra Biesza, je v nich zachovaná pôvodná dispozícia a architektúra.
Evanjelický kostol

Okrem toho sa tu nachádza niekoľko
významných kultúrnych pamiatok. Vo
Veľkej Suchej je to predovšetkým kostol
rímsko-katolícky klasicistický z roku
1815 zasvätený sv. Mikulášovi, budova V súčasnosti slúžia ako rodinné domy.
fary a veža z roku 1851.
Na budove fary je osadená Pamätná
tabuľa z roku 1994 s textom: „Michal
Miloslav Bakulíny, národný buditeľ, ev.
učiteľ, narodený v Pondelku 16.7.1819.“

Spolu s Jánom Franciscim a Štefanom
Markom Daxnerom boli v r. 1848 vodcami gemerských dobrovoľníkov. Výber
časti zo slávnostnej reči pri odhaľovaní
pamätnej tabule od Dr. Miloša Kovačku:
rodiny. Miestna porcelánka vážne
V roku 1791 tu založili Malohontskú Keď Michal Bakuliny, mladý levočský
súťažila aj s holíčskou majolikou, žiaľ
čitateľskú spoločnosť (Societas lectoria suplikant, vstúpil do veľkej panskej sály
budova
manufaktúry
sa in Valle Kis-Hontana), pričom významnú uhorského kaštieľa a pred účastníkmi
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Keď Michal Bakuliny, mladý levočský suplikant, vstúpil do veľkej panskej sály uhorského kaštieľa a pred účastníkmi dištriktuálneho konventu na otázku Karola Zaya – zlopovestného maďarizátora slovenských evanjelikov, nebojácne vyznal „...Ja nie Maďar,
ja Slovák – Sloven som z Pondelku v Malohonte!“ V tej chvíli Štúr, Hurban a Hodža,
prítomní v sále, uvideli – ako slzami rosená –
nádherne kvitne v očiach radosť.
Bakulíny poznačil v svojich zápiskoch, že keď
so svojím oddielom dobrovoľníkov prišiel
v Gemeri do Ratkovej ,tam 80 – ročný starec
Gallay od radosti po simeonovsky zvolal:
„Videli teda oči moje, že i Slováci bránia
svoj rod, svoju slobodu ! „

Obce boli rodiskom a pôsobiskom viacerých významných osobností. V Pondelku sa narodil Ján Glosius st. Pondelský – básnik, Samuel Kollár – historik
a rektor oždianskeho lýcea, Michal Miloslav Bakulíny – učiteľ v Kokave, štúrovec, kapitán Slovenskej gardy, Ľudovít
Pekár –ev. farár a zároveň konštruktér –
kosačka, objektív fotoaparátu, minulý
rok bolo 200. výročie jeho narodenia,
Ladislav Dzurányi – spisovateľ a prekladateľ. Pôsobil tu osvietenecký spisovateľ Matej Holko, spisovateľ a prekladateľ Michal Bosý a literárny historik Michal Bodický, rektor bohosloveckého
seminára ev.a.v. v Bratislave. V obci Veľká Suchá sa narodil Eduard Kojnok, bývalý biskup rožňavskej rímskokatolíckej
diecézy.
Obraz o živote a histórii obce dokonale
pripomína kronika, ktorá je starostlivo
vedená, vybrali sme aspoň niektoré zaujímavé údaje, týkajúce sa histórii a kultúrnej činnosti.

Škridliari

V roku 1545 bola na Suchej založená
ľudová škola podľa „Canonica visitátio“.
Dňa 24.júna 1795 vyhorela celá obec
Veľká Suchá a obeťou sa stal i starobylý
kostolíček (drevený z XIII. stor.). Kronikár opísal aj pestovanie a spracovanie
konope, nakoľko sa mu dobre darilo,
dokonca sa zachoval aj názov miestnej
časti Konopnica. Konope sa spracúvali
domácim spôsobom. Zrelé sa ručne trhali a sušili. Potom ich močili na obecnom močidle Vápno na mieste kúpaliska, kde ich nechali namočené 2-3 týž-

hali a sušili. Potom ich močili na obecnom močidle Vápno na mieste kúpaliska, kde ich nechali namočené 2-3
týždne. Vysušené konope trepali „na
trepačkách“ a zo získaného priadli priadzu, z ktorej tkali plátno.
V r. 1912 bola vybudovaná železničná
trať Rimavská Sobota – Poltár a stanica
sa postavila v obci Pondelok, žiaľ dnes
je už zbúraná.

Stavba železničnej trate

V období rokov 1933 – 38 bola osvetová činnosť veľmi plodná o čom svedčí
aj množstvo predstavení a kultúrnych
podujatí. V roku 1950 vzniklo kino
MIER v obci Pondelok. V roku 1956 bol
v obci Veľká Suchá vystavaný kultúrny
dom a v r. 1979 bol zrekonštruovaný.
Históriu divadla spracoval Ján Klinčok
pričom čerpal zo školskej kroniky z
Veľkej Suchej z roku 1924, ktorú viedol
Ján Škrabák a kroniky z roku 1974, ktorú vedie pán Ján Kojnok. V tom období
nacvičoval divadlá učiteľ Ján Škrabák.
Hralo sa v prírode na Žliebku. Okrem
divadiel viedol aj spevokol, mal dve
zložky : 70 – člennú skupinu starších a
40 – člennú skupinu mladších.

Pretože bol i znamenitý organista, nacvičil štvorhlasne mnohé cirkevné piesne, ktoré sa spievali na väčšie sviatky.
Podobne nacvičil zbor hymny a národné piesne: Kde domov můj... Hej, Slováci... Kto za pravdu horí... Bože, čos
ráčil... Nad Tatrou sa blyská a iné. Nie
div, že slávnosti a podujatia mali na Suchej zvučné meno. Učiteľ Škrabák s nimi nacvičil mnohé cirkevné zborové
piesne a r. 1935 naštudoval spolu
s okolitými obcami spevohru Kristus
víťazí. Práve činnosť Jána Škrabáka od
1.nov. 1919, kedy nastúpil na svoj post
až do júna 1945, kedy ho nútene
ukončil, bola obdivuhodná a zasluhuje
si úctu a uznanie.
Na Silvestra roku 1975 pod režijným

ukončil, bola obdivuhodná a zasluhuje
si úctu a uznanie.
Na Silvestra roku 1975 pod režijným vedením herca Jána Ďurása nacvičili mladí ochotníci divadelnú hru Jána Palárika
„Inkognito“. Významnou udalosťou bolo založenie divadelného súboru
„HAD“ dňa 22.7.1985 zásluhou Jána
Klinčoka. Nasledovali viaceré zaujímavé
podujatia, ako Deň divadla v r. 1993,
Divadelný festival Malohontu (1997).
Od roku 1992 sa stala vedúcou kultúrneho strediska Mária Peržeľová,
neskôr bola zvolená za starostku obce.
Mnohé kultúrne akcie sa konali v kostole a najväčšiu zásluhu mal vtedajší farár
Jozef Trubíny. V r.1993 vystúpil Detsky
súbor z Bratislavy, v ktorom na husliach
hral najmladší slovenský husľový virtuóz – deväť ročný Dalibor Karvay a súbor
Lúčnica. Občania si dôstojne pripomenuli aj 175. výročie narodenia miestneho rodáka, učiteľa a národného buditeľa Michala Miroslava Bakulínyho.
Obecný úrad z tejto príležitosti vydal
v r. 1994 dve pohľadnice a videokazetu.
Od roku 2003 Mgr. Elena Meszárosová
– Dovalová začala s deťmi ZŠ v Hrnčiarskej Vsi nacvičovať detské divadelné scénky a zúčastňovala sa okresných
prehliadok a vystúpení pri rôznych príležitostiach v obci. Dňa 4.8.2007 sa konal už IV. ročník folklórneho festivalu
Hadovo 2007, ktorý organizoval Peter
Klajban. V roku 2008 vznikla tanečná
skupina – Astral Dance a choreografie
vymýšľa Veronika Lešková. V obci pracoval aj rómsky folklórny súbor.
Nárečie dodnes používa miestny dialekt „kobe rebe male nohe vedele be
behati“ .
Bohatú tradíciu hrnčiarstva dokazujú aj
typické názvy hrnčiarskych výrobkov –
hlinených hrncov, ktoré sa v obci vyrábali:
- najmenší, asi 3 l mal meno „poseden“ údajne že sa predával nasypaním
sedem – krát kukuricou, iní zase tvrdia,
že sa používal pri posedení, pošajdes –
posedeň - počastovanie, kde sa podávalo mlieko, alebo cmar.
- väčší, asi 5 l „babčaník“ používal sa
na varenie fazule (bôbu)
- osem litrový „ôrtnik“ dostal pomenovanie, že ho používali židia (ortodoxní)
- veľký 30 l „peňažník“ sa používal na
uskladnenie zrna a kupoval sa za peniaze, nie výmenou za iný tovar

REKUS
Pokr. zo str 2:

- najväčší „hlaveník“ s obsahom asi 60
l, bol najväčším z hlinených výrobkov
a ako taký ho mohli vyrábať len zruční
majstri hrnčiari.

Vyprevádzanie hrnčiarov na trhy a jarmoky

Kronikár, ako sa aj patrí, verne zachytil
dianie a priebeh okolo spájania obcí:
Spoločnému názvu sa obce bránili, lebo
sa nevedeli zhodnúť na spoločnom názve. Celú akciu riadil okresný úrad a odohrala sa tak rýchlo, že občania sa nemali ani kedy poradiť a rozhodnúť.
A tak názov obce bol veľmi obratne,
takpovediac „pridelený“ no vtedajšie
vedenie obcí bolo postavené pred hotovú vec. Názov obce údajne navrhol
Wagner, ktorý v tom čase pracoval v
Gemerskom múzeu.
Ešte do nedávna bola nevôľa tak silná,
že medzi obyvateľmi Pondelka a Suchej
sa neuzavierali ani manželstvá, na názov si zvykajú ťažko. Možno preto vznikajú ďalšie nové pomenovania. Jedno
z nich je „Hadovo“. Vzniklo z toho, že
tunajší občan, vášnivý hubár, údajne
v chotári našiel 5 m dlhého hada. Názov
sa ujal a použil ho aj divadelný súbor
„HAD“, a miestny hostinec „U hada“.
Zo zvykov spomeniem aspoň Fašiangy,
vtedy sa tradične dva dni veselilo a na
tretí deň chodili mládenci dedinou „s
klátom“. Mládenci prijímali medzi seba
i novopečených, ktorí sa museli „prikúpiť“. Príkupné bolo v peniazoch a bolo
stanovené sumou, zodpovedajúcou cene jedného litra pálenky.
Posledná báňa na území obce bola
odstavená v r. 1942 u Ondreja Kojnoka
– Kikín. Posledným suchánskym hrnčiarom bol Ondrej Uhrík, zomrel v r.
1969. Z remeselníkov, ktorí si i dnes
zaslúžia uznanie patrili Ján Lojko, či báči
Lojko, lebo tak ho volali. Zhotovil z dreva nožíkom hodiny, ktoré išli a správne
merali čas, ale vlastnoručne zhotovil aj
klavír pre dcéru a údajne ho má dodnes. Ďalšími boli Ján Filipják st. a stolár
Ján Zubáč-Cuhra.
Pri lámaní kameňa v baniach na Vápne
boli objavené pozostatky kostry
mamuta. Objavili ich kamenári Majan,
Ambruš a Kováč – Púchoven. Kostru
previezli do múzea v Rimavskej Sobote.
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boli objavené pozostatky kostry mamuta. Objavili ich kamenári Majan, Ambruš a Kováč – Púchoven. Kostru previezli do múzea v Rimavskej Sobote.
Z r. 1916 zverejnil kronikár ešte jeden
zaujímavý údaj. Išlo o grafitové bane,
nálezisko grafitu, ktoré sa nachádzalo
na hraniciach chotárov Veľká Suchá –
Selce v doline zvanej Jamno.
Dejiny obce spracoval Ctibor Ján Handzo v knihe „Dejiny cirkvi pondelskoselčiansko-váľkovskej“ a Michal Bodický
v „Pamäti“, obidvaja boli svojho času
farármi v Pondelku. A takto ev. kňaz v
Pondelku Michal Bodický zachytil vtedajší kolorit vo svojom diele: Rozpomienky a pamäti I (zdroj: zlatý fond
sme) v časti VI. Na Pondelskej fare
(1878 — 1895): (úryvok)
V stredu večer, 9. januára, prišly 4 vozy:
2 z Pondelku, 1 zo Selca a 1 z Váľkova. Z
Pondelka prišiel už známy Ján Ďurás. Už
i vtedy robily sa rozdiely medzi roľníkmi.
Keď som vítal prišlých, opýtal som sa
Ďurása, kto sú tí traja priatelia. Odpovedal s pleca, ako nejaký vicišpán: „To
sa len takí!“ Teda nie jemu rovní, s ktorými sa nehodno zapodievať, lebo nemali po 4 voly a 200 oviec.
Prišiel sa k nemu jednať i taký, čo nevedel slovensky. Ďurás vedel dobre maďarsky, ale odpravil ho: „Jej si ani za
sto zlatých nebudem s tebou jazek lámati.“
Rychtár vzal s poličky kyjak a poslal ho
Zacharovi. Bola to asi pol metra dlhá
drevená palica s hrčou na konci. Komu
ju poslali, musel ju osobne doniesť. Tak
povolávali k rychtárovi.
Obdivoval som raz starého Váľkovčana
Miša Valacha Závoďana, ako zručne
narábal so svojou sekerkou pri okresávaní špíc do kolesa, a on mi povedal:
„Nemec vymyslí, Slovák spraví a hlúpy
Maďar kúpi.“
A tých 6 zvonov, pondelské tri a suchánske tri, krásne, harmonične zvonily, tak
že biskup sa opýtal odprevádzajúcich ho
Sucháncov, aké zvony to zvonia. Povedali mu, že evanjelické. Pochválil, že
katolíci s evanjelikmi v pokoji nažívajú,
ale zato, keď prišiel náš biskup Czékus,
Bohorcsík nedal zvoniť. Ale na obed
prišiel. Čo sa zvonenia týka, keď umrel
na Suchej nejaký významnejší človek,
zvonilo sa mu i na Pondelku a zasa
Pondelčanovi i na Suchej. To si už ani
Suchánci ani Pondelčania nedali vziať a
ani jeden suchánsky farár neopovážil

sa odoprieť zvonenie evanjelikovi. Pri
mojom odchode z Pondelku (16. dec.
1895) odprevádzaly ma všetky zvony.
Bolo to o 6 tej ráno, čas rorátov adventných.
Súčasnosť:
Erbom obce Hrnčiarska Ves je spojenie
erbov oboch obcí. Na okrúhlej pečati
hrnčiarsky kruh, nad ním dvojuchý
hrniec s tromi štylizovaný kvetmi. K obci
patrí osada Maštinec a prináleží do historického mikroregiónu Malohont.
Obec má 991 obyvateľov, novozvolenou starostkou obce je Helena Zigová.

Podarilo sa jej získať prostriedky vo výške 120 tis. EUR na revitalizáciu. Má záujem o obnovenie amfiteátra či rybníka,
aby sa dali využívať pri rôznych obecných akciách. Pri obecnom zastupiteľstve majú zriadenú komisiu kultúry
a predsedom je Martin Machava. Každoročne usporadúvajú podujatia ako
fašiangy, stavanie mája, vatra, Deň matiek, festival Hadovo, ale pravidelne organizujú aj divadelné predstavenia. Na
organizovanie kultúrnych aktivít využívajú najmä priestory kultúrneho domu
a priestor pred hostincom. Obecná knižnica sídli v základnej škole v KD a vedúcou je Marta Slivková. Publikáciu nazvanú „Kronika divadla v obci Hrnčiarska
Ves“ autorsky pripravil Ján Klinčok.
Obec informuje občanov prostredníctvom svojej webovej stránky:
www.hrnciarskaves.ocu.sk.
Medzi súčasných rodákov, ktorí chcú,
majú záujem a výraznou mierou aj prispievajú k zviditeľňovaniu obce, patrí
najmä Mária Ambrušová, riaditeľka Novohradského osvetového strediska v Lučenci. V minulosti to boli významné
osobnosti, ako Ondrej Textóris – šéfredaktor Smeru, Viera Handzová – spisovateľka, Dr. Ján Košťálik – vysokoškolský profesor, Pavel Kršňák – vysokoškolský profesor, ale aj Zlatica Oravcová
– farárka a spisovateľka. Ako 16 ročnej
jej vychádzali básne v časopise Stráž na
Sione. V roku 1990 bola vydaná jej básnická zbierka "V moci Tvojej lásky", neskôr zbierka "Verše mojej leťte v diaľ"
pokr. str.4

sa odoprieť zvonenie evanjelikovi.
a jej prvý diel autobiografického
Pri mojom odchode z Pondelku (16. románu "Moje detstvo"
dec. 1895) odprevádzaly ma všetky Ukážka tvorby
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V minulosti bolo navštevované kúpa- dovou OÚ) a na „hradskej“. Drevo há-

a jej prvý diel autobiografického ro- lisko „Vápno“, areál sa nachádza na dzal do ohnišťa Lukáč Adam –Hrivákotravertínovej kope.
ve, odborník na výrobu krčahov na
mánu "Moje detstvo"
nosenie šťavice. Tieto vypaľovacie pece
nazývané „báne“ sa žiaľ nezachovali, ale
Ján Markotán ich vymenoval až 22, čo
dokumentuje nahrávka kronikára.

Ukážka tvorby
Nezáviď!
Nezáviď, keď vidíš úspech brata
A rozjasnenú jeho milú tvár
Nech srdce Tvoje za to vďaku spriada,
Kladúc ju tíško lásky svätej na oltár!
Za iných modli sa v prvom rade,
Len prajným kynie spokojnosti raj:
Za šťastie iných ďakuj Bohu všade
A nebies Pánovi svoj život odovzdaj!

Žiaľ dnes je mimo prevádzky, od r. 1998
objekty chátrajú. Známa bola najmä
„Pondelská šťavica“, ktorej prameň
plánuje obec dôstojnejšie dobudovať.
Akoby som to zhrnul na záver? Obec
s obdivuhodnou remeselnou tradíciou,
pestrou kultúrno-osvetovou činnosťou
a až neuveriteľným množstvom významných osobností. Verím, že v budúcnosti
uzrie svetlo sveta aj monografia obce.
Žiaľ je škoda, že bola zrušená továreň
tehelne v Maštinci, že sa nezachovali ani
v obci a okolí žiadne vypaľovacie pece.
Podobne dopadla aj železničná trať PTRS, tento krok bol podľa môjho názoru
neuvážený, ale zistia to až generácie po
nás, inde vo svete by trať využili napr.
iba v čase turistickej sezóny a pod. Žiaľ
naši ľudia sú takí, trať sa rozkradla, budova stanice sa zbúrala.
Na Slovensku je to tak, že vlastne všetko je naopak, ale na to sme si už zvykli.
Je škoda, že to dobré čo vytvorili ľudia
pred nami, dokáže niekto ľahkovážne
zlikvidovať. Ľahko sa búra, ale ťažko
buduje... Chýbajú nám takí „bakulínyovci“!

Osobitné poďakovanie patrí prvému
a zakladajúcemu kronikárovi Jánovi
Kojnokovi, to čo on dokázal a stále dokazuje, ako obdivuhodne opísal niektoré udalosti či tradície, ocenia nielen tí,
ktorí sa začnú zaujímať o históriu obce,
ale aj generácia po nás. Nedá mi, aby
som nepriblížil aj túto tradíciu. Bubnovanie, ktoré bolo v minulosti skoro
v každej obci, ale len málokto ho zapísal
tak, ako práve už veľakrát spomínaný
kronikár: Pozdejšie povgár pozýval občanov bubnovaním. Bubnom oznamovali i rôzne povinnosti, týkajúce sa obce
i urbariátu, ktoré nariadil „urbársky gazda“. Správu si zostavil niekedy i sám
povgár. Tak vznikli i rôzne vtipné niekedy až smiešne oznamy. Ako nočný strážca dediny (vartáš) mal za úlohu strážiť
dedinu pred požiarom, zlodejmi a vandrovníkmi. Jeho služba začínal o 20.00
hodine večer a končila sa o tretej hodiny
po polnoci.
Každú hodinu odtrúbil počtom hodín.
Zdroj: webová stránka obce,
Trúbu mal zhotovenú z kravského roha.
CD –kronika obce
O tretej hodiny odzvonil na veži „na
deň“ a tým jeho služba – nočného vartáša – skončila.
Posledný bachter na Suchej bol Ján Šišák
– báči Šišák
Medzi prírodné zaujímavosti bezpochyby patria minerálne pramene v MaštinHistória:
ci a náleziská hrnčiarskej hliny.
Prvá písomná zmienka o obci je z r.
1362 (Zalusan), avšak podľa kronikára je
to rok 1323, tento údaj objavil v archíve.
Patrila Jánokyovcom a Jákóffyovcom.
Obyvatelia sa zaoberali hrnčiarstvom,
vyrábali ohňovzdorné tehly a škridlu,
koncom 18. storočia tu pracovala manufakúra na škridlu. V medzivojnovom období patril k známym hrnčiarom Juraj
V súčasnosti je v tejto časti vybudovaná Adam – Hrivákove, ktorý mal dubový
súkromná plnička na minerálnu vodu kruh na nožný pohon. Taktiež boli v obci
pod názvom „Maštinská“.
dve pece, „na briežku“ (teraz pred buV minulosti
bolo
navštevované dovou OÚ) a na „hradskej“. Drevo
kúpalisko „Vápno“, areál sa nachádza hádzal do ohnišťa Lukáč Adam –
na travertínovej kope. Žiaľ dnes je Hrivákove, odborník na výrobu

V obci sa nachádzajú zaujímavé pamiatky či pamätihodnosti: Kaplnka klasicistická z roku 1825 , Kostol rímsko-katolícky z roku 1882 a Veža z roku 1893.

Obec je rodiskom viacerých významných osobností. Spomeniem aspoň
niektorých:

RNDr. Dezider MAGIC, od r. 1953 pôsobil na VŠLD vo Zvolene ako vedúci Katedry lesníckej výroby, od r. 1959 v Ústave pre poľn. Úpravu lesov, v r. 1964 je
pracovníkom Ústavu exp. Biológie SAV,
spolupracoval na geobotanickej mape
Slovenska, je autorom viac ako 50 odborných prác, v r. 1967 predseda Slovenskej botanickej spoločnosti SAV.
MVDr. Ľudovít SLANINA
DrSc.,
vysokoškolský profesor, veterinárny
lekár a pedagóg na Vysokej škole
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PhDr. MUDr. Zoltán SÝKORA, študoval
aj v zahraničí, istý čas pôsobil ako lektor
slovenskej reči a literatúry na Kráľovskej
univerzite v Ríme. Bol zakladateľom
knižnice lekárskej fakulty Univerzity
Komenského a od r. 1950 jej riaditeľom.
Prekladal z latinčiny, taliančiny, francúžštiny...Je nositeľom Pamätnej plakety
k 50. výročiu ČSR.
MVDr. Ľudovít SLANINA DrSc., vysokoškolský profesor, veterinárny lekár a pedagóg na Vysokej škole veterinárnej
v Košiciach. Je autorom vysokoškolských
učebníc, monografie Zdravie..., 240 odborných článkov, patentov a zlepšovacích návrhov. Laureát štátnej ceny Klementa Gottwalda (1980) a ď.
Ing. Ján KOVÁČ, ktorý v roku 1940 stál
pri zrode Vojenského zemepisného ústavu v B. Bystrici. V Trenčíne založil topografické oddelenie. Od r. 1960 až do
odchodu do dôchodku pracoval v Harmanci.
Profesor Doktor honoris causa JUDr. Jaroslav CHOVANEC, CSc. patrí k najvýznamnejším slovenským ústavným právnikom, je nositeľom viac ako tridsať
ocenení a vyznamenaní, autor monografií, článkov, vedeckých prác.
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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.
V r. 1980 v obci ešte stáli dva drevené
domy už neobývané a je škoda, že sa
nezachovala pôvodná architektúra. Významnou budovou v minulosti bol parný
mlyn.
Oblasť kultúry bola v minulosti pestrá.
Vlastivedný slovník uvádza:
Známe boli tradičné tance: tkáme tkáme, v kolese, ručníkový, vašvári, goľa, tustep, grajspolka, čardáš, pri dude,
tak mi mamka kázala, starie dievky, zajašňí tanec, okolo stola, beseda, strmej
čardáš. Na návsi pred domami sú tunelové pece na vypaľovanie tehly, používané ešte v polovici 20. storočia. Na
cintoríne sú drevené barokové profilované kríže s nodusovou alebo tabuľovou
pätkou miestnej výroby z konca 19.
a za-čiatkom 20. storočia.
Ešte v r. 1980 hrávala hudobná skupina
Ondreja a Júliusa Slezákovcov. Zaujímavým prvkom zo zvykov bolo, že na
posviacku v polovici augusta sa varila
čerstvá kvasená kapusta s plnkami.
Zalužany boli dobre známe aj pestovaním kapusty. Podľa pranostiky, keď
išli ženy 25. 7. na Jakuba pozerať zasadenú kapustu, na hlavy si dávali biele
šatky, aby aj ich kapusta bola veľká
a biela.
Od 1.4.1987 bola vedúcou miestneho
kultúrneho strediska Andrea Blahová.
Vedúcim kina do r. 1984 bol Ondrej
Šuta, po ňom Jaroslav Babarík – Muráreve. Vedúcou knižnice bola Mária
Bolhová.
Súčasnosť:
Obec má 848 obyvateľov. Erb obce je
vytvorený podľa pečate z druhej polovice 18. storočia.
Starostom obce je Ing. Branislav Nociar. Pri našom stretnutí, na ktoré
starosta prizval aj kronikára Ing. Jána
Adama sme zistili, že obec má obrovské
historické zázemie, ktoré doteraz nie je
verejne odhalené. Zhodli sme sa napr.
na vydaní monografie obce, nakoľko
kronikár má podkladov aj na dve pub-

Ale osobitnú pozornosť chcem venovať
výnimočnej osobnosti v histórii obce. Je
to
Peter Pavol BOLHA – Kochlíkove, nar.
29.6.1914. Učiteľ a riaditeľ viacerých
škôl, autor učebných osnov výtvarnej
výchovy, v r. 1959 vypravoval prácu –
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, likácie. Zároveň by si svoj symbol
Hodejov... Nakreslil viac ako 150
v podobe pamätníka či pamätnej
obrazov a skíc. Mimoriadnu pozornosť
tabule zaslúžili padlí vo vojne, v I.
venoval prírode, čistil a zveľaďoval

likácie. Zároveň by si svoj symbol v podobe pamätníka či pamätnej tabule zaslúžili padlí vo vojne, v I. sv. vojne padlo
23 a traja v 2. sv. vojne.

Starosta má záujem a verím, že o tejto
obci ešte budeme počuť. Mrzí ho, že
kultúrny dom, ktorý nie je vo vlastníctve
obce je v zlom stave a plánuje ho získať
pre obec. V súčasnosti využívajú na kultúrne podujatia sálu na Obecnom úrade
s kap. 150 osôb a priestor pred OÚ.
Publikácie o obci zatiaľ neboli vydané,
ale verím, že sa tak stane čo najskôr.
Informácie o dianí sú sprístupnené na
webovej stránke:
www.hrnciarskezaluzany.sk.
Pri obecnom zastupiteľstve je zriadená
aj komisia kultúry a predsedom je Rastislav Bolha. Vedúcou obecnej knižnice
je Marcela Markotánová. Najznámejším
podujatím v obci sú Hrnčiarske slávnosti, prvý ročník sa konal v r. 1983.

Konajú sa pravidelne v polovici augusta
na posviacku a je to zároveň aj Deň
obce. Tohtoročné slávnosti budú 12. 8.
2011. Už tradične na nich vystupuje
spevácko-tanečný súbor HRNČIARKA,
ktorý založili 19. mája 2000 ženy z obce
a funguje doteraz.

Vedúcou je Mgr. Ľubica Markotánová a
vystupujú na fašiangy, vynášanie Moreny, Deň matiek, Mikulášsky večierok,
dožinky, posedenia pri fontáne... Pri
organizovaní podujatí spolupracuje
obec aj s Úniou žien pod vedením
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Pokr. zo str. 5
dožinky, posedenia pri fontáne... Pri
organizovaní podujatí spolupracuje
obec aj s Úniou žien pod vedením
PaeDr. Husárovej, Klubom dôchodcov
a SČK.
V súčasnosti tradíciu hrnčiarstva v obci
reprezentuje Výrobné družstvo Šamotka, aj keď areál prechádzajúceho turistu skôr odradí ako pritiahne. Chýba
informačný pútač či predajňa výrobkov,
ale to je už o inom... Významnou a dobre známou remeselníčkou je keramička
Danka Bakšová. Vyrába a tvorí doma
a je vždy usmiata, čo zákazník isto ocení...

Medzi prírodné zaujímavosti aj v tejto
obci patria najmä minerálne pramene.
Priamo v obci sa nachádza prameň –
šťavice pri Martenove kolešni.
Dňa 11. mája 2001 bola uvedená do
prevádzky vodná fontána v miestnom
parku.

teraz. Vedľa stanice je ešte aj dnes
priestor, ktorý by sa dal využiť.

Inde vo svete si trate zachovávajú, ale
mi ich likvidujeme, po koľajniciach už
nieto ani stopy. Táto malá trať prechádza prekrásnym prostredím, keby sa
bola zachovala aspoň na premávku počas letnej turistickej sezóny, určite by to
bola atrakcia v regióne. Ale, ako sa hovorí keby bolo keby, dnes uvažujú obce
a združenia o využití trate aspoň pre
cyklistov. Je to naša tradícia, najskôr
musíme niečo úplne zničiť a potom
chceme to isté budovať......
O trati, ale nielen o nej bol nakrútený aj
film pod názvom „Ľudia na trati“, ktorého autorom je Arnold Kojnok z Poltára.
Moju pozornosť a obdiv si zaslúži obyvateľ obce Ing. Ján ADAM, vedie kroniku vzorne od roku 1980, dokonca
zaznamenáva okrem počasia aj hodnoty
atmosferického tlaku - presné denné
merania.

Chcem len pripomenúť, čo mnohí možno nevedia, že práve občan tejto obce,
poštový doručovateľ Peter Talán behal
Košický maratón a už v r. 1994 dobehol
jubilejný päťdesiaty.
Veľmi zlým krokom pre život obce bolo
zrušenie železničnej trate cez obec spájajúcej Poltár a Rimavskú Sobotu. Posledný vlak prešiel obcou 30. septembra
2000 a dôvodom na ukončenie prevádzky bol údajne zlý technický stav
tejto iba 30 km dlhej trate. Je to krok
a chyba, ktorá sa už nedá napraviť.
V obci bola vybudovaná prekrásna
typická budova staničky, ako z filmu.
Zdroj: web obce, obecná kronika
Podarilo sa nám ju odfotiť ako vyzerá
teraz. Vedľa stanice je ešte aj dnes
priestor, ktorý by sa dal využiť. Inde vo
svete si trate zachovávajú, ale mi ich

História:
Prvá písomná zmienka je z r. 1407 pod
názvom Susanfewlde ako majetok Mikófalvyovcov.
K obci patria miestne časti: Jelené, Svätá
Túreň, Hrb, Kederka a Sušiansky mlyn.
Najstaršou časťou je Jelené, spomína sa
už v r. 1326 ako majetok Arpáda z rodu
Anjou. Erb z pečatidla obce sa používal
od r. 1770 a tvoria ho tri ruže vo váze
s dvoma uškami. (Tri ruže boli už v stredoveku symbolom hrnčiarskeho cechu
v Strednej Európe).

Dominantou obce je kostol rímsko-katolícky sv. Anny, postavený v roku 1835,
prestavaný v roku 1911. Vo veži starého
kostola (foto) boli tri zvony, najväčší bol
zvon Svätá Anna.
Povesť o zvone:
Jeden malý zvon údajne doniesla veľká
voda a preto mu pripisovali nadprirodzenú moc, že dokáže ochrániť dedinu
a ľudí pred búrkami. Druhá hovorí, že
v blížiacej sa búrke videli černokňažníka
ako sa hrozí na tento zvon a hovorí:
dávno by som bol túto dedinu zatopil,
nebyť tohto šteňaťa (malého zvona) na
túrni.
K miestnym pamiatkam patrí aj kaplnka
Najsvätejšieho srdca Ježišovho v miestnom cintoríne. V miestnom parku sa
nachádzajú dva pamätníky padlým v I. a
II. svetovej vojne.
O obci boli vydané dve publikácie: „Sušany včera a dnes“ a „Hrnčiarstvo v Sušanoch“, ktoré spracoval Ľ. Slezák.
Pokr. str. 7

Pri príležitosti 600. výročia prvej
písomnej zmienky vydali farebnú
brožúru Sušany 1407-2007.
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Členovia boli zároveň aj hudobníci – Súčasnosť:
„bandisti“ pod vedením majstra Gomul- Obec má 448 obyvateľov a starostom je
ku. Tento bol kapelmajstrom vojenskej Mgr. Štefan Václavík.
hudby pri 25. pešom regimente v Lučenci. Vystupovali nielen v okolí, ale aj na
prehliadke dychových hudieb v Prahe
v roku 1928. Po II. sv. vojne činnosť
ukončil. V rokoch 1967-70 tu hrávala
gitarová hudobná skupina „Orpheus“.

Pamätníky padlým v I. a II. svetovej vojne.

Pri príležitosti 600. výročia prvej písomnej zmienky vydali farebnú brožúru
Sušany 1407-2007.
V roku 1902 bol založený „Sušanský
katolícky hudobný a čítací krúžok“
(foto z r. 1903).

V jednej budove sa nachádza obecný
úrad, obecná knižnica a kultúrny dom
s kapacitou 150 miest. V kultúrnom dome je od roku 2005 zriadená Pamätná
izba hrnčiarstva.

Začiatky hrnčiarstva siahajú ďaleko do
minulosti. Obyvateľstvo celej Sušianskej
doliny sa zaoberalo spracovaním a vypaľovaním hliny. Okrem riadu robili aj ozdobnú keramiku a neskôr aj keramické
kachle. Okolo r. 1920 bolo v obci ešte 11
Predsedom bol učiteľ Pavol Pavlovský. vypaľovacích pecí – bání.
Divadlá sa hrávali pravidelne, niekedy aj
tri premiéry ročne. Prvé ochotnícke
divadelné predstavenie „Už prišli husári“ odohrali v r. 1906. Pozornosť si
zaslúži dátum 1. júna 1919, kedy prvýkrát hrali divadlo po slovensky (Obrátený neverec).

Divadelné predstavenie v Sušanoch
bolo sviatkom. Sušanci divadlu rozumeli. V posledných hrách od r. 1965
vynikli najmä A. Malčeková-Ďuricová
a M. Zubáč-Vaľove.

Členovia boli zároveň aj hudobníci –
„bandisti“ pod vedením majstra
Gomulku. Tento bol kapelmajstrom
vojenskej hudby pri 25. pešom

Obecná knižnica, ktorej vedúcou je
Mgr. Anna Feketeová, otvorená každý
štvrtok od 17.00 hod. V centre obce sa
nachádza Domov dôchodcov a domov
Posledným hrnčiarom v Sušanoch bol sociálnych služieb. Oproti miestneho
Pavol Brezovický – Beďo a činnosť ukon- parku sa nachádza amfiteáter, ale nie
čil v rokoch 1955 -57. Každý hrnčiar mal hocijaký, no posúďte.
svoj rajón, kde predával výrobky a druhým nekonkuroval. Okrem Slovenska
chodili od Békeščaby až do Sliezska a
Poľska. Remeslo sa v Sušanoch dedilo
z otca na syna: „Mladí sa ot starech ušili
hrnce lepiti. Najdriev smo zašali robiti
malie hrnšúrike. Kot zo škole vyšou
počau sán robiti. Starí hrnšjéri nás poúšali, vše nán aj po rukách dau, všakovuo Je z guľatiny a kmeň orecha rozumní ľusa pridalo“. Najznámejším a posledným dia využili a ponechali, tí ostatní by ho
kachliarom bol Ondrej Deák – Popel, bol celkom iste spílili... Okrem toho je tu
kachliarom aj barónky Lužinskej v Ožďa- altánok, lavice, stoly a pochopiteľne
studňa.
Pokr. str. 8
noch.
Dedina doslova umiestnená v prírode
a aj napriek tomu si takúto krásu
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Dedina doslova umiestnená v prírode
a aj napriek tomu si takúto krásu vybudujú občania priamo v strede obce, za
čo ich treba jednoznačne pochváliť.

Každoročne sa v obci konajú viaceré
podujatia, ako Fašiangy spojené s plesom, stavanie mája, výstava ovocia
a zeleniny, MDD, Deň matiek, oslavy
SNP, Mesiac úcty k starším. Divadelné
predstavenia pravidelne objednávajú,
najmä z Poltára. Deň obce si tento rok
pripomenú 24.7.2011. Predpokladom
pre takéto podujatia je výborná spolupráca viacerých organizácií: Miestny
spolok SČK, ZO slovenského zväzu zdravotne postihnutých – Mária Čelinská,
ZO slovenského zväzu záhradkárov –
MVDr. Ján Slabej, Poľovné združenie –
Dukla, ZO slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Občianske združenie – „Náš život“ pri DD – Ing. Mlynár
Jozef a Neformálna skupina – Strom –
MVDr. Ján Slabej. Darí sa im získavať
prostriedky z grantových programov,
z VÚC si skrášlili centrum obce a z programu LEADER – MAS Malohont – bezbariérový vstup do KD, protipovodňové
opatrenia.
Kronikárom obce bol viac ako 8 rokov
Ľudovít Slezák. Medzi prírodné zaujímavosti môžeme zaradiť prameň s minerálnou vodou – Jelené, ktorý je pekne
upravený.

Kokavským tanečníkom
Kokavským divadelníkom
Na 40. celoštátnej postupovej súťaži
a prehliadke detskej dramatickej tvorivosti ZLATÁ PRIADKA – ŠAĽA 2011,
ktorá je súčasťou SCÉNICKEJ ŽATVY –
89. ročníka prehliadok a festivalov Slovenského amatérskeho divadla a konala
sa v dňoch 26.-29. mája v MsKS Šaľa získal 3. miesto DDS Eňoňuňo pri ZŠ a MŠ
Kokava nad Rimavicou za inscenáciu
BRATIA. Okrem toho získal súbor aj Cena primátora mesta Šaľa udelenú na
návrh detskej poroty Fóra Zlatej priadky
v kategórii súborov.

A takto reagovali ocenení:
Súťaže Zlatá priadka 2011 sa zúčastnilo
okolo 14 najlepších detských divadelných súborov Slovenska, ktoré fungujú
už nejaký ten rôčik. O to viac nás potešilo, že po troch rokoch práce sme získali
krásne tretie miesto. To je odmena, akú
si praje nejeden súbor. Za našim úspechom stoja aj mnohí naši priatelia.
Najmä Miladka Bolyošová z NOS Lučenec a Arpád Szabó, bez ktorých odbornej pomoci a ochoty kedykoľvek pomôcť
by sa nám pracovalo oveľa ťažšie. Náš
úspech bol znásobený Cenou primátora,
ktorú udeľuje detská porota, keďže sme
sa deťom najviac páčili práve my.

Dňa 28.5.2011 sa konala celoslovenská
prehliadka moderného a módneho tanca Senecká dúha, ktorú organizuje SZUŠ
Renaty Madarászovej v Senci. Tanečný
súbor Storm z Kokavy nad Rimavicou sa
jej zúčastnil druhýkrát s choreografiou
"Je ťažké milovať". Autorkami choreografie sú Mgr. Eva Švingálová a Janka
Obročníková. V kategórii scénický tanec
súbor obsadil najvyššiu priečku, získal
1.miesto. Toto ocenenie je pre súbor
veľkým zadosťučinením, nakoľko sú
dievčatá žiačkami stredných škôl, čo
podstatne sťažuje prípravu a tréning
tanca. Napriek tomu, že sa stretávajú v
sobotu, ich chuť pracovať je obdivuhodná.

Mgr.Eva Švingálová

„Do Šale som išiel so strachom, lebo
som nevedel, čo ma tam čaká. Ale už po
prvých minútach hrania som zabudol na
trému a predstavenie som si užil. Diváci
reagovali výborne, bavili sa, smiali,
takže som mal skvelý pocit.“
Ján Šuniar

„V Šali bolo vynikajúco, bola tam zábava, chodili sme na diskotéky, užili si voľný čas. Našli sme si veľa nových kamarátov. Bolo nám super.“

z Poltára, získal ocenenie za svoju
kolekciu fotografií. Organizátorom
Terézia Ridzoňová Krajskej súťaže a výstavy fotografií
„V Šali bolo bombovo. Ubytovanie aj AMFO 2011 bolo Podpolianske osvstrava boli v pohode. Našli sme si tam etové stredisko vo Zvolene. VyhodInformácie zo života obce sú sprístup- veľa nových priateľov. Veľmi sa nám pá- notenie sa uskutočnilo 9. júna, ale
čila detská porota. Aj odborná porota výstava v LD Palace, Sliač - kúpele
nené na webovej stránke
nás ohodnotila super. Boli sme spokojní, bola otvorená 6.6. a potrvá do 6. 7.
www.susany.ocu.sk
Zdroj: web obce, „Sušany včera a dnes“ veľmi sa nám páčili divadlá a miniatú- 2011.
a „Hrnčiarstvo v Sušanoch ry.“

Martina Obročníková

Kokavským tanečníkom

Dňa 28.5.2011 sa konala

Vydanie knihy sa podarilo
Poďakovanie patrí sponzorom
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Naša pani profesorka organovej hry

Vydanie knihy sa podarilo
Poďakovanie patrí sponzorom publikácie PhDr. Jozefa Drenka „Etniká, národnosti a menšiny v dejinách Lučenca“:
Ing. Ivanovi Kubincovi, starostovi
obce Mašková, ktorého naša výzva
v kultúrnom mesačníku zaujala a
rozhodol sa svojím príspevkom vydanie sám podporiť
Komisii kultúry, športu a tretieho
sektora pri Mestskom úrade v Lučenci s finančným príspevkom Mesta Lučenec
Kníhviazačstvu Jozef Buksa Halič

DOMOVINA v Martine organizuje už od
roku 1998 cyklus 3-dňových (pi-so-ne)
stretnutí kronikárov v Martine. Počet
účastníkov jedného stretnutia je max. 10.
V nákladoch (155,- €) je zahrnuté: kurzovné, vydanie osvedčenia o absolvovaní,
exkurzie (Matica slovenská, SNM, Národný
cintorín), ubytovanie, strava, materiály zo
školenia, poradenské služby a ď. Termíny
na mesiac júl: 8. - 10. 07. 2011, 15. – 17.
07. 2011, 22. – 24. 07. 2011, 29. – 31. 07.
2011. Termíny sú uverejnené aj na našej
web stránke: www.noslc.sk. Podrobnejšie
informácie: PhDr. Dáša Daneková –
DOMOVINA, Kollárova 49, 036 01 Martin,
Tel.: 043/ 4230743-po 19.00 hod., 0918
156 622, e-mail: dasa.danekova@gmail.com
resp. Novohradské osvetové stredisko
Lučenec, Abelovský, 047 / 45 12 703,
abelovsky@noslc.sk

Organistka, klaviristka, stredoškolská
učiteľka Mgr. art. Beáta Štefánková,
rod. Becherová sa narodila 27. 8. 1961
v Lučenci. Základné vzdelanie získala
v rodnom meste a súbežne v r. 1968-76
navštevovala hodiny klavírnej hry u Anny Žarnovickej na Ľudovej škole umenia
(ĽŠU) v Lučenci. V r. 1975-81 študovala
klavír u prof. Ľudmily Kojanovej, potom
organ u prof. Klementa Rečla na Štátnom konzervatóriu v Košiciach. V r.
1981-87 v štúdiu pokračovala v organovej triede Prof. Dr. Ferdinanda Klindu
a v klavírnej triede Prof. Stanislava Zamborského na VŠMU v Bratislave. V r.
1978-88 bola štipendistkou Slovenského hudobného fondu (SHF) v Bratislave
(Ivan Sokol). V r. 1992-2003 pedagogicky pôsobila ako stredoškolská učiteľka organovej hry na Konzervatóriu J. L.
Bellu v Banskej Bystrici. V r. 2004-2009
vyučovala organ na Cirkevnej ZUŠ sv.
Jána Bosca v Lučenci a súbežne od r.
2005 je až doteraz učiteľkou klavírnej
a organovej hry na Súkromnej ZUŠ v Lučenci. Žije v Lučenci.
Beátka, kedy približne si vylúdila prvé tóny na klavíri?
Môj otecko František Becher bol organistom a veľkým milovníkom hudby.
Dbal na to, aby u nás doma všetci dostali hudobné vzdelanie. Prvú skladbičku
na klavíri ma naučila moja staršia sestra
Jolika asi vo veku štyri a pol roka. Krátko
na to som začala chodiť súkromne k pani učiteľke Anne Žarnovickej. Pod jej
starostlivým vedením som sa počas
štúdia na ĽŠU zúčastňovala celoslovneských súťaží a dvakrát medzinárodnej:
Virtuosi per musica di pianoforte v Ústí
nad Labem. Myslím si, že o mojom osude bolo rozhodnuté v útlom detstve –
inú cestu ako štúdium na konzervatóriu
som si nevedela predstaviť.
Na Štátnom konzervatóriu v Košiciach si začala študovať klavír, no neskôr si sa zamerala na štúdium organu.
Čo ťa k tomu motivovalo?
V deviatom ročníku ZDŠ som navštevovala prípravný ročník hry na klavíri
zároveň s prípravou na medzinárodnú
súťaž do Opavy v triede prof. Ľudmily
Kojanovej, ktorá ma viedla počas celého
štúdia na košickom konzervatóriu.
Pod vplyvom rodiny v spolupráci s

Pod vplyvom rodiny v spolupráci s uznávaným organistom Ivanom Sokolom
som ale od prvého ročníka tejto školy
začala študovať aj hru na organe u prof.
Klementa Rečla. Organová škola, nové
zručnosti, organová literatúra mi otvorili novú zaujímavú sféru hudby. Ako
dobre pripravená klaviristka som bola
vo veľkej výhode. S klavírom som sa nikdy nerozlúčila a po maturite z oboch
nástrojov som začala študovať dvojodborové štúdium na VŠMU v Bratislave.
Organ som študovala v triede Prof. Dr.
F. Klindu a klavír u Prof. S. Zamborského, obaja boli vynikajúci profesori. Z dôvodu nesmiernej vyťaženosti pri tomto
type štúdia som si od druhého ročníka
ponechala klavír s pedagogickým zameraním. Na VŠMU sme spolupracovali s
organovou triedou významného pedagóga Prof. Hansa Hasselbocka z Viedne.
Nezabudnuteľné boli hodiny organológie s Dr. Otmarom Gergelyim, ktorý v
tom čase pracoval na tvorbe knihy Historické organy na Slovensku. Počas štúdia na konzervatóriu a VŠMU som sa
pravidelne zúčastňovala celoslovenských festivalových podujatí, celoslovneskej Prehliadky mladých koncertných
umelcov. Pripravovala som sa aj na organovú súťaž v rámci Pražskej jari, bohužiaľ úraz ma zastavil. Po absolutóriu
organa som bola istý čas štipendistkou
SHF pod vedením Ivana Sokola.
Priblížme si teraz tvoje pedagogické
pôsobenie na Konzervatóriu J. L. Bellu
v Banskej Bystrici ...
pokr. str. 10

uznávaným organistom Ivanom V r. 1992 som dostala ponuku
Sokolom som ale od prvého ročníka vyučovať na novovzniknutom
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Pokr. zo str. 9

V r. 1992 som dostala ponuku vyučovať na novovzniknutom
Konzervatóriu J .L. Bellu v Banskej Bystrici a patrím k tým,
ktorí stáli pri zrode tejto školy. Z ďalších zakladajúcich pedagógov pod vedením riaditeľa Tibora Sedlického, ml. tam
boli: hudobný skladateľ Jevgenij Iršay, huslista Peter Strenáčik, improvizáciu učil doc. Vladimír Gajdoš, klavír PaedDr.
Ingrid Pinková, ktorá neskôr založila súkromné konzervatórium vo Zvolene a mnohí ďalší. Na konzervatóriu som
pôsobila desať rokov v pozícii vedúcej oddelenia cirkevnej
hudby. Vyučovala som hru na organe, jeho metodiku a
povinný klavír. Týmto obdobím sa začala moja intenzívna
pedagogická činnosť. Zamerala som sa na kvalitnú prípravu
študentov na vysoké školy. V r. 1994 vystupovala tretiačka
Katarína Kováčová na koncerte v rámci Prehliadky mladých
slovenských organistov na organe v Dóme sv. Alžbety v
Košiciach. V r. 1996 boli prvé tri maturantky prijaté na VŠMU.
Vrátane tohto ročníka som pripravila na VŠMU a JAMU osem
žiakov a ak si dobre spomínam, maturovalo či absolvovalo asi
pätnásť mojich žiakov. Pôsobia ako koncertní umelci,
pedagógovia a zbormajstri: Peter Sochuľák je mojím pokračovateľom na Konzervatóriu J. L. Bellu, kde pôsobí aj Oľga
Jackuliaková, ktorá skončila JAMU. Iveta Pitoňáková je zbormajsterkou v Štátnej opere v Banskej Bystrici. Martin Kašša
vyučuje a vedie zbor v Banskej Bystrici. Mala som to šťastie
pripravovať aj Zuzanu Ferjenčíkovú, ktorá patrí k významným
zjavom súčasného koncertného umenia a je hlavnou organistkou Benediktínskeho opátstva vo Viedni. Tu na okolí
pôsobia Eva Guttenová v Modrom Kameni, Zuzana Žolnírová
v Rimavskej Sobote. Niektorí zostali v Bratislave a okolí, iní
odišli do zahraničia. Bohužiaľ, v postavení týchto kvalitných
hudobníkov stále nedošlo k náprave a záujem o štúdium
cirkevnej hudby rapídne poklesol.
Prečo si sa v r. 2003 rozhodla vrátiť do rodného Lučenca?
V r. 2003 som sa presťahovala z Banskej Bystrice do Lučenca s cieľom vyriešiť moju bytovú situáciu a byť bližšie k
mojej rodine. V tom období vznikala v Lučenci Cirkevná základná škola a pri nej ZUŠ, kde som niekoľko rokov vyučovala
hru na organe. Záujemcov o štúdium organu je ako šafránu,
čo je škoda, lebo v oblasti liturgickej hudby, konkrétne v hre
na organe je potrebné zdokonaľovať sa pod profesionálnym
dohľadom. Od r. 2005 pôsobím na Súkromnej ZUŠ v Lučenci
ako pedagóg hry na klavíri a organe. Bolo pre mňa dosť
náročné zvyknúť si na prácu v nových podmienkach, ale neľutujem. Otvorilo mi to nový rozmer hudby ako aj zaujímavé
možnosti pedagogiky. Snažím sa nadviazať na tradičné hodnoty vytvorené skladateľskými osobnosťami, spájať ich s
novým myslením a potrebami mladých ľudí, rozvíjať ich
kreativitu a vzťah k hudbe.
Čo považuješ za najdôležitejšie vo svojom živote?
Najdôležitejšie pre mňa sú moje deti a rodina. K môjmu
životu potrebujem mať možnosť sebarealizácie, pocit slobody
a vnútorného pokoja. Žiť tak, aby som sa mohla s čistým svedomím pozrieť sama sebe do očí, s pocitom, že nežijem len
pre seba a že v tom, čo robím, je aj kus dobra.
PhDr. František M i h á l y

PAVEL JÁNOŠ si prevzal ocenenia
Dňa 15.6.2011 sa na OÚ v Kalinove uskutočnilo podujatie
venované tejto významnej osobnosti Kalinova:
14. júna 2011 sa Pavel Jánoš - občan obce Kalinovo dožil
významných narodenín 90 rokov. Pri tejto príležitosti sa konalo podujatie. Zúčastnili sa ho významné osobnosti obce, ale
aj hosť – pani riaditeľka Novohradského osvetového strediska
z Lučenca – Mária Ambrušová. Pre všetkých prítomných to
bolo vznešená chvíľa, lebo sem prišli zablahoželať veľmi významnému človekovi pánovi Pavlovi Jánošovi.

Pavel Jánoš veľa vykonal vo svojom plodnom živote nielen
ako profesionálny a ochotnícky herec, ale aj ako historik, etnograf a spisovateľ, ale venoval sa aj dizajnu, archívnictvu a
archeológii. Oživil pamiatku polyhistora Mateja Bela a významne sa pričinil o výstavbu a odhalenie pamätníka v obci.
Pavel Jánoš je autorom významných publikácií: monografia Kalinovo – pri 700. výročí vzniku obce a rozšíreného
vydania pri vzniku miestneho závodu (80. výročie). Vydal
ďalej publikáciu „Z histórie kalinovsko-hrabovského evanjelického zboru“, „Povesti a príbehy z Novohradu“, „Minerálne pramene a zaniknuté kúpele v Novohrade“. Veľmi významná je jeho zbierka piesní „Povec, že mi moja milá, povec“, ktorá vznikla vďaka jeho matky. Ona mu od útleho
detstva vštepovala rýdzi vzťah ku všetkému čo vytvorili ruky a
um našich prarodičov. Krásne znie motto tejto zbierky –
ľudové príslovie: „Keď budeš krivdou bitý, nezúfaj, zaspievaj
si!“ Ako herec pôsobil v Dedinskom divadle v Bratislave a v
Krajskom divadle v Žiline. Po návrate do rodnej obce, keď
pracoval v SMZ Kalinovo ako výtvarník výrobno-technickej
propagácie, sa vo voľnom čase venoval ochotníckemu divadlu
v Kalinove, kde nielen hral, ale aj väčšinu hier režíroval. Veľa
dokázal aj v osobnom živote, veď si spolu s manželkou
Lujzkou postavili rodinný dom, vychovali dve krásne dcéry a
potrebné je vyzdvihnúť aj jeho manželku, ktorá pri ňom vždy
verne stála a podporovala ho v jeho záslužnej činnosti. Pavel
Jánoš za svoje celoživotné dielo v oblasti kultúry bol ocenený
GR Národného osvetového centra - Medailou Daniela G. Licharda, ktorú mu odovzdala riaditeľka NOC p. Ambrušová
a zároveň prevzal „Cenu starostu obce Kalinovo“, ktorú mu
udelil sám starosta Ján Šárkan.
Pokr. str. 11

Po udelení cien poďakovala pánovi Jánošovi za spracovanie
histórie miestnej ev. a.v. cirkvi pani farárka Petrillová a pod
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Po udelení cien poďakovala pánovi Jánošovi za spracovanie histórie miestnej
ev. a.v. cirkvi pani farárka Petrillová a
pod jej dirigovaním vystúpil na záver
tejto slávnosti aj spevokol. Veľmi dojímavo znela aj pieseň z Jánošovej zbierky Kalinovská turňa. Po slávnostnom
prípitku nasledoval zápis do pamätnej
knihy obce jubilanta, hostí a gratulantov. Potom všetci prítomní boli pozvaní
k slávnostnej tabuli na občerstvenie
a družné posedenie.
A propos! Veľkým prekvapením bolo
ukázanie súkromnej básnickej zbierky
pána Jánoša „Vy lúky voňavé“. Verše
prvotiny, báseň – V rodnom údolí prečítala pani Rakytková.
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Zo 40 prihlásených škôl zaslali 319
grafických prác na tému Živel II. Oheň. Z nich odborná porota pod vedením Dušana Krnáča na výstavu
vybrala 293, z ktorých 32 ocenila. Slávnostné vyhodnotenie súťažnej prehliadky sa uskutočnilo v priestoroch
Novohradského múzea a galérie v Lučenci v rámci vernisáže výstavy za
prítomnosti členov poroty a autorov
ocenených prác. Súčasťou vernisáže –
9. júna - bolo aj vyhlásenie témy na
ďalší ročník Szabóovho grafického
Lučenca v roku 2012.

V rodnom údolí
Keď idem po Háji, ponad čistú riavu,
myseľ mi okreje, srdce búši, jasá;
úvalom čuť spevy a husiarov vravu –
domovina moja, nekonečná krása!
A keď zrak svoj upriem v druhú stranu Ipľa,
tuším, že už v svete nieto krajší kraj.
Neviem, či maličkosť moja si naň zvykla,
či domov každému pozemský je raj.
Evka Rakytková, Kalinovo
(prevzaté: www.kalinovo.sk,
autor foto – J. Križáni)

organizuje občianske združenie NAŠE
TOMÁŠOVCE. Druhý ročník pochodu
po zrušenej železničnej trati Veľká
Ves – Tomášovce sa uskutočnil v nedeľu 5. júna 2011. S myšlienkou tohto podujatia prišli členovia združenia
v roku 2010, kedy si pripomenuli 70.
výročie od spustenia do prevádzky.
V cieli pochod zakončili pravou opekačkou.

XIV. ročník celoslovenskej a VII. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže
9. – 30.6 2011 - Novohradské múzeum
a galéria v Lučenci
Na počesť významnej osobnosti Novohradu, maliara a grafika Júliusa Szabóa, sa každý rok koná súťažná prehliadka detí, mládeže a dospelých v
grafike. Realizuje sa v spolupráci s
Mestom Lučenec. Súťaží sa v siedmich
vekových kategóriách zo základných,
základných umeleckých, špeciálnych

a stredných škôl.
Zo 40 prihlásených škôl zaslali 319
grafických prác na tému Živel II. Oheň. Z nich odborná porota pod

V dňoch 25. a 26. júna 2011 organizovalo OZ Koháry XII. Fiľakovské historické hradné hry. Tento ročník odštartoval
v sobotu medzinárodnou súťažou v historickej lukostreľbe o titul „Lukostrelec
Novohradu“ a o hodnosť „Obranca Fiľakovského hradu“. Prezentácia účastníkov sa začala o ôsmej hodine v hradnom areáli. Podľa predbežných prihlášok súťažila stovka lukostrelcov priamo
medzi ruinami hradu v štyroch kategóriách – staromaďarské, klasické anglické
(longbow), poľovnícke reflexné a kladkové lovecké luky. Večer po omši o pol
siedmej sa v rímskokatolíckom kostole
uskutočnil pamätný koncert z príležitosti 280. výročia úmrtia Istvána Koháryho II.
Na ďalší deň si na Podhradskej ulici
rozložili svoje stany remeselníci a o desiatej hodine sa na hrade začal detský
program: TOMA a jeho družina – hry,
súťaže, Ringató - detské divadlo, lukostreľba, jazda na koňoch, kolotoč na
ručný pohon a ďalšie atrakcie. Gurmánov čakala lahôdka vo forme Festivalu
historických a palóckych jedál: baraní
perkelt, plnená kapusta, držky s údeným kolenom, zemiakové placky, palócke oblátky, pečený bôčik a klobása –
s možnosťou ochutnávky.
V poobedňajšom programe vystúpili
skupiny uchovávajúce vojenské tradície
zo Slovenska a Maďarska. Viac než päťdesiat účastníkov priblížilo návštevníkom vojenské umenie stredoveku. Vyvrcholením tejto časti programu bola
ukážka bojového umenia IX. storočia v
podaní jazdcov-lukostrelcov.
Popri
zbraniach
stredovekých

rytierov program spestrila aj streľba
z dela a vystúpenie sokoliarov.

Popri zbraniach stredovekých rytierov
program spestrila aj streľba z dela a vystúpenie sokoliarov. Dámsku časť obecenstva určite zaujali ukážky historických tancov.
Mgr. Attila Agócs, riaditeľ
Hradné múzeum vo Fiľakove

– celoštátna súťažná výstava tradičnej umeleckej tvorivosti
Vedieť vdýchnuť predmetom dušu, vložiť
do nich kus seba samého je nevšedný dar.
Nie každému je dopriate byť tvorcom, nie
každý z nás vie využiť svoj talent, svoje
zručnosti a schopnosti. Tí, ktorí to vedia
a v súčasnosti sa venujú tradičnej umeleckej tvorbe a umeleckému remeslu, sú
umelcami, vďaka ktorým môžeme spoznávať a obdivovať zabudnuté techniky
spracovania dreva, kože, drôtu, keramiky,
textilu, skla a pod... to sú úvodné slová
riaditeľky Liptovského kultúrneho strediska v Liptovskom Mikuláši, Mgr. art. Miroslavy Palanovej, ktorá otvárala vernisáž
celoštátnej súťaže a výstavy ľudového
umenia „Tvorivé záujmy človeka 2011“
v nedeľu 19. júna 2011 o 11,00 hod. v Liptovskom múzeu Ružomberok. Výstava potrvá do 27.7.2011.

Región Novohrad úspešne reprezentovali:
Rozália Murínová – prestieranie z ovčej
vlny, Ľubomíra Žilková – zástery a prestieranie, tkanie na doštičke, Zoltán Kovács – výrobky z kože, Emese Kovácsová –
výrobky z kože, Viera Sanislová – náhrdelníky z paličkovanej krajky, Miro Moncoľ
– kokavský opasok, kapsa kožená a blanciare z mosadze, Pavel Bielčík – fujarka,
koncovka a píštalky, Radoslav Mojžiš –
tepané kovové šperky – Čestné uznanie za
tepané kované šperky, Tibor Kobliček –
gajdica - rohovina, trúba roh, gajdy vylievané cínom – Cena za kolekciu hudobných
nástrojov. Gratulujeme oceneným a ďakujeme všetkým autorom za úspešnú prezentáciu nášho regiónu.
R. Ádamová, NOS Lučenec
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Mbulu ngulu - strážcovia duší
- výstava relikviárnych figúr z Gabonu
zo zbierky Ivana Melicherčíka
Novohradské múzeum a galéria,
Kubínyiho námestie 3, Lučenec
7. 7. - 7. 8. 2011,
vernisáž : dňa 7. 7. 2011 o 17,00 hod.
Výstava Mbulu ngulu – strážcovia duší
sústreďuje 122 relikviárnych figúr afrického národa Kota a jeho subetník
žijúcich vo východnom Gabone. Sú výberom zo zbierky publicistu a zberateľa
Ivana Melicherčíka, ktorá tvorí najväčšiu súkromnú kolekciu afrického
kmeňového umenia na Slovensku.
Gabonské relikviárne sošky zvané mbulu ngulu patria medzi ikony afrického
umenia a mnohí historici umenia ich
dokonca považujú za skvost v pokladnici
svetovej kultúry. Tieto pozoruhodné
ploché figúry z jediného kusu dreva
okované medenými či mosadznými lamelami a drôtmi reprezentujú tradičnú
funkciu pohrebného umenia kmeňa –
strážiť relikvie umiestnené v rodovej
svätyni. Majú magický tvar, ba dokonca
akýsi hypnotizujúci účinok. Pôsobia ako
iracionálne bytosti či záhadné fantómy.
Každá figúra je pritom iná.
Vystavený súbor „ strážcov duší“ patrí
medzi najväčšie na svete a väčšina exponátov tohto symbolu kultúrnej a náboženskej identity gabonských kmeňov
má v Lučenci svoju výstavnú premiéru.
Výstavu v Novohradskom múzeu a galérii otvorí majiteľ zbierky - Ivan Melicherčík.
Katarína Köbölová, NMG Lučenec

REKUS

a jej najnovšej knihy „Poludnica
z Čerepeša“ sa uskutočnila 27.
júna 2011 od 14.00 hod. vo firme
Július Dováľ – KNIHY DARČEKY
na Masarykovej 2 v Lučenci. Podujatie sa konalo v rámci projektu „Slovom k slovu“, ktoré
organizuje Novohradské osvetové stredisko v Lučenci – literárny
klub V.L.A.S. Súčasťou autogramiády
bolo nielen
autorské
miády bolo nielen autorské čítanie, ale
aj rozprávanie
samotnej
spičítanie,
ale knihu
aj povestí
rozprávanie
sovateľky čo ju viedlo k tomu, aby napísala
už druhú
a prísamotnej
spisovateľky poetka,
čo ju
behov Novohradu. Ako sama poznamenala,
je predovšetkým
viedlo
k tomu, aby
napísalaľuďuž
ale pri svojej dlhoročnej redaktorskej práci
sa stretávala
s mnohými
knihu
povestí
a príbehov
mi, ktorí jej zaujímavú históriu, ešte aj druhú
dnes pre
viacerých
nepoznaného,
Novohradu.Materiál
Ako
Novohradu pripomenuli nevšednými legendami.
sa začalsama
hropoznamenala,
je tvorbu
predovšetkým
madiť a tak sa napokon rozhodla vydať
svoju prozaickú
aj knižpoetka,
ale pri vsvojej
dlhoročnej
ne, prostredníctvom Vydavateľstva Matice
slovenskej
Martine.
práci sa
stretávala
Autogramiádu otvoril a celý priebeh redaktorskej
konferoval študent
Pedagogickej
s mnohými
ľuďmi,
a sociálnej akadémie v Lučenci a zároveň
ochotnícky
herec Peter Golian.
Najskôr obdivuhodným prejavom uchvátil prítomných žiak ZŠ Milan
Podhorec, ktorý prišiel spolu s matkou a ako rodený herec naspamäť
vyrozprával jeden príbeh z tejto knihy. Potom príbehy čítali aj študentky
– Lucia Vtáčniková s kamarátkou.
Poďakovanie patrí firme Dováľ, ktorá vytvorila nezabudnuteľnú
atmosféru profesionálne naaranžovaným priestorom a tak pripravila
pekné popoludnie v ešte príjemnejšom prostredí.

Novohradská knižnica v Lučenci Vám ponúka široký výber zaujímavých kníh z
knižničného fondu a nové tituly na spríjemnenie voľných chvíľ. Novinky v
knižnici: De Angelis, Barbara, -Tajomstvá o mužoch..., De Angelis, Barbara – Tajomstvá o živote, ktoré by mala poznať každá žena..., De Angelis, Barbara Chvíle, ktoré stoja za to, Keleová-Vasilková, Táňa, - Dva životy, Dán, Dominik Žiješ iba dvakrát, Frey, Petr -Marketingová komunikace : to nejlepší z nových
trendů a iné...
a zároveň by sme chceli pozvať aj našich
najmenších na nové rozprávkové knižky
na oddeleniach pre deti a mládež. Nové
knižky: Barbie : baletka, Barbie : jazdkyňa,
Suess, Anne: Hravé obrázky, Bampton,
Bob: Psík Čučo si hľadá kamaráta, Zajko
Hopsasa objavuje svet, Riekanky, - a
rozprávky, Paulenda, Pavel: Rozprávkový
ostrov, Viktor v školskej lavici a mnoho
ďalších krásnych rozprávok ...Veríme, že
každý si tu nájde niečo čo ho poteší .
Tešíme sa na Vás.
Kolektív Novohradskej knižnice.
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BBSK – Novohradské múzeum
a galéria Lučenec

7.7. – 7.8.
Výstava

BBSK – Novohradské osvetové
stredisko Lučenec

4. - 8. 7.
VII. Palócky ľudovoumelecký tábor
pre deti zameraný na folklór
a tradičné remeslá,
miesto: Látky

Mbulu ngulu
- strážcovia
duší,
miesto: Kubínyiho námestie

5.8. -30.9.

5.7.

Do pozornosti záujemcom o turistiku
v Maďarsku
Nový turisticko - informačný časopis
„Oddýchnite si v Maďarsku 2011!“ si
môžete bezplatne prevziať v Novohradskom osvetovom stredisku, J. Kármána
2, Lučenec, ale k dispozícii je aj v MIC
Lučenec, NTIC Fiľakovo, na niektorých
obecných úradoch. Tí, ktorí ho nemajú
a chceli by ho vlastniť, získajú podrobnejšie informácie aj na tel. č. 047/
4513177 – p. Karol Galcsík (NOS).

Zmena otváracích hodín
počas letných prázdnin
Novohradská knižnica v Lučenci
oznamuje, že počas letných
prázdnin od 1.7.2011 do 31.8.2011
budú oddelenia otvorené
nasledovne:
Oddelenie beletrie
a náučnej literatúry:
Pondelok – Piatok :
8.00 – 16.00 hod.
Sobota : ZATVORENÉ
Oddelenie pre deti a mládež:
Pondelok – Piatok :
8.00 – 16.00 hod.
Sobota : ZATVORENÉ
Pobočka Rúbanisko :
Pondelok, Streda, Piatok :
13.00 – 16.30 hod.
Utorok, Štvrtok :
8.30 – 12.00 hod.
Sobota: ZATVORENÉ

Oslavy sv. Cyrila a Metoda
– koncert:
Martin, Ján a Štefan Babjakovci,
organizuje rímsko-kat. cirkev,
farnosť v Poltári s finančným
príspevkom mesta Poltár
miesto: Rímsko-katolícky kostol
sv. Cyrila a Metoda v Poltári
o 16.00 hod.

23.– 24.7.
XI. POIPEĽSKÝ UMELECKÝ
FESTIVAL

realizuje sa v spolupráci so závodom
Žiaromat a.s. Kalinovo
BBSK – Novohradská knižnica
Lučenec
v spolupráci s Mestom Lučenec
a Reformovanou cirkvou

13.7.
„Literárna streda“

miesto: Veľká nad Ipľom - amfiteáter

– beseda s. Petrom Gajdošíkom
miesto konania:
mestský park
– altánok o 10.00 hod.

29. – 31.7.
XVI. MEDZINÁRODNÝ
NOVOHRADSKÝ
FOLKLÓRNY FESTIVAL

20.7.
„Literárna streda“

miesto: Šomoška,
Lučenec, Fiľakovo,
Radzovce a MR

5.-7.8.
Výstavy v rámci festivalu

KOLIESKO 2011
miesto: Kokava nad Rimavicou
v synagóge a kultúrnom dome

– beseda s Dr. Jozefom Drenkom
pri príležitosti životného jubilea,
miesto:
Kalvínsky kostol
o 16.00 hod.
Mesto Lučenec
– mestský úrad,
oddelenie školstva,
sociálnych vecí, kultúry a športu

2.7.

27.8.
Stretnutie rodákov
a folklórne popoludnie

MLÁKY 2011

miesto konania :
Amfiteáter o 16.30 hod.

miesto: Látky – Mláky
9.7. Vtedy na západe III, miesto
konania: Mestský park o 17.00 hod.
15.7. V. Lučenská všehochuť,

BBSK – Novohradské múzeum
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9.7.

24.8.

14.8

Vtedy na

Literárna streda
Beseda s Hanou Koškovou
miesto konania:
Kalv. kostol o 16:00

slávnostná sv. omša,
volejbalový turnaj
a majstrovské futbalové zápasy
súčasťou slávností je
2. ročník výstavy
„Halič – obec, v ktorej žijem“,
udelenie Ceny diváka

západe III
miesto konania:
Mestský park o 17.00 hod.

26.8-27.8.

15.7.
V. Lučenská všehochuť
miesto konania:
Amfiteáter o 17.00 hod.

Tuhár
- Masarykova a Novohradská ulica

30. 7.

23.7.

Fiľakovo

Stretnutie rodákov a folklórne
popoludnie

Dychová hudba SOBOTIENKA
miesto konania:
Altánok – Mestský park
o 16.30 hod.

13.8.

Breznička

z príležitosti osláv
„765. výročia prvej písomnej
zmienky o meste
a XXI. Palóckych dní“

– zábavno-súťažné popoludnie,
pivné súťaže, ľudová zábava

27.7.
Slovenské kvarteto
miesto konania:
Kalvínsky kostol o 19.00 hod.

Kokava nad Rimavicou

30.7.

4. – 7.8.

miesto konania:
Amfiteáter o 19.00 hod.

– XXI. Festival ľudovej kultúry –
stretnutie mladých folkloristov –
kokavské dvory, jarmok remesiel,
tvorivá dielne, folklórna scéna ...

Deň obce

Halič

13. – 14.8.

15.-18.8.
Bažant kinematograf

Literárna streda
Beseda s F. Ardamicom
miesto konania:
Kalv. kostol o 16:00 hod.

12.8.

Sušany

Slovak tango
- promenádny koncert
miesto konania:
altánok o 16.30 hod.

17.8.

Hrnčiarske Zalužany

KOLIESKO 2011
6.8.

- kino na kolesách
miesto konania: Kubínyiho nám.

6.8.

13.8.
ľudová hudba Haličan,
sokoliari,
ženský folkl. súbor Čerešeň
z Nižnej kamenice,
folková sk Hrdza,
sk. Eminent,
Country limit club
a sk. z Lučenca INQUEST

24.7.
Lupoč
20.8.

Lupočská hostina
v kultúrnom dome, obnova
ochotníckeho divadla v Lupoči po
30. rokoch s podporou Nadácie SPP
- premiéra divadelnej hry od Ferka
Urbánka – Strašidlo, vystúpenie
zábavnej sk. Ploštín Punk a tanečná
zábava, hrá sk. Sextet.
Hradište

20.8.
Turistický výstup na vrch Jasenina
(995 m. n.m.)

27.8.
Oslavy 600. výročia prvej
písomnej zmienky (1411)

14.8
MEDIÁLNI
slávnostná sv. omša, volejbalový
PARTNERI:
turnaj a majstrovské futbalové
zápasy
súčasťou slávností
2. ročníkKármánova 2, 984 01 Lučenec. Registrované na MK
REKUS - regionálny kultúrny mesačník. VYDÁVA: Novohradské
osvetové je
stredisko,
SR – evidenčné číslo:EV 3991/10. REDAKTOR: Michal
Abelovský,
45 12
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výstavy
„Halič tel.:
– obec,
v ktorej
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Mária Ambrušová, riaditeľka NOS v Lučenci
žijem“, udelenie Ceny diváka
Lučenský jarmok
E-mail: noslc@noslc.sk
, abelovsky@noslc.sk, TLAČ: NOS v Lučenci , www.noslc.sk
NEPREDAJNÉ
- Masarykova a Novohradská ulica
24.8. Literárna streda
Beseda s Hanou Koškovou
miesto konania:
Kalv. kostol o 16:00

Fiľakovo

Tuhár

