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NOS Lučenec v rámci monitoringu kolektívov záujmovej umeleckej činnosti v Novohrade a Malohonte začína uvádzať cyklus
„Predstavujeme folklórne súbory“. 

nahraný i rozhlasový program pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Folklórna skupina z Kokavy nechýbala ani pri vzniku takých festivalov ako je Východná a Strážnica. Folklórna činnosť
v Kokave je zachytená aj na krátkych filmoch: Očová a Kokava
nad Rimavicou, Zem spieva, Vianoce v Kokave, Šťastie, zdravie
vinšujeme Vám. Koncom 60-tych rokov nastáva v súbore generačný problém, odchádza veľa tanečníkov a tak folklórne
História kokavského folklóru: Z duše vykypela pieseň, tradície ďalej zachováva len detský folklórny súbor. Roky ubiečo zaznela.
Písal sa rok 1933, keď v Kokave zahali a v súbore sa vystriedali speváci, tanečníci i vedúci. NajNože,
pozrime
ta,
čala činnosť malá folklórna skupina.
kde svetlo uzrela. dlhšie vo vedení pracovali: Štefan Bobro, Pavel Zajac a Mária
Jej organizátormi boli Ján Výrostek,
Kde sa dávna pieseň Bobrová. 
správca ľudovej školy a Jozef Begrúňami šinula. Kot zmo sä
 ta zišli,
Prelom nastal 12. augusta 1970, keláčik, rodák zo Sučian, ktorý prišiel
dy bol založený mládežnícky folklórdo Kokavy pracovať. Neskôr sa k nim
V duchu sa poberme, kamaráti smelí,
ny súbor KOKAVAN. Vznikol na podveru sä budú träsť,
cez vŕšky, doliny,
pridal učiteľ Štefan Bobro. Venovali
net mladých ľudí v obci a za podpozaleťme ponad ne tie kokavskie steny ...
sa aj zberateľskej činnosti. Už v roku
ry miestnej osvetovej besedy, ktorej
na kokavské nivy.
1934 nahral v Kokave košický rozhlas
vedúcim bol Rudolf Stehlík. Tanniekoľko originálnych
originálnychkokavských
kokavských
piesní – Oveška, oveška...,
covať začali títo mladí ľudia, ktorých
piesní
Oveška,
oveška...,
Zadudaj– mi
dudášisko...,
BašaZadudaj
náš, Baša náš.... Cimbalovú mumená sú uvedené v kronike FS KOmi
Baša Radič,
náš, Baša
ziku dudášisko...,
viedol vtedy Vojtech
synovec slávneho kokavského
KAVAN: Alica Komendová, Jela Hojnáš....
muziku
viedol ktorý hrával aj v Pešti
primáša Cimbalovú
Ondreja Radiča
(1859-1923),
telová, Eva Parobeková, Eva Adlerovtedy
Vojtech dvore
Radič,vo Viedni.
synovecSlávny a nezabudnuteľný
a na kráľovskom
vá, Edita Torőková, Jaroslava Beracslávneho
primáša
„Béla Radič“ kokavského
sa narodil 28.7.1904
v Kokave a pripomíname si
ková, Elena Grekčová, Eva a Renáta
Ondreja
Radiča (1859-1923), ktorý
110. výročie.
Letrichové, Viera Zajacová, Dagmar
hrával aj v Pešti a na kráľovskom
Vicianová, Jana Vicianová, Ľubomír
dvore
vo
Viedni.
Slávny
Vician, Ján Kroták, Marián Hoško,
a nezabudnuteľný „Béla Radič“ sa
Jaroslav Piliarik, Miroslav Antalík,
J
narodil
28.7.1904
v Kokave
Jaroslav Grekčo, Dalo Dekan,
Bútor.Dalo
Hudbu
tvorili:Belo
VlaroslavBelo
Grekčo,
Dekan,
a pripomíname si 110. výročie.
dimír Zajac, Walter Eibner,
Peter
Hoško,
Štefan
Ivor,
Jolana
Bútor. Hudbu tvorili: Vladimír
Ivorová, Viera Pénerová, Katarína Darážová a Eva Piliariková.
Zajac, Walter Eibner, Peter
Fujaristi: Juraj Kubinec (nestor), jeho synovia František a
Štefan Ivor, Jolana
Martin, ďalej Pavel Bielčík Hoško,
a Juraj Beracko.
Ivorová,
Viera Pénerová,
Fujaristi sa stali neodmysliteľnou
Katarína Darážová a Eva
súčasťou folklórnych vystúpení.
Konferencierkou súboru bola
IvaPiliariková.
Fujaristi: Juraj
na Moncoľová, sólo spev Kubinec
- Libuša
(nestor),
jeho
Vogelová a Jana Vicianová.synovia František a Martin,
i mláKaždé vystúpenie folklórnej skupiny malo veľký úspech, tak sa Súboru spočiatku hrávalaďalej
Pavel Bielčík a Juraj
dežnícka
cimbalová
hudba.
Orna javisko dostali ľudové tance šuchon, drgon, hajduk a rediBeracko.
Fujaristi sa stali
kanie. Výraznými osobnosťami kokavského folklóru sa stali ganizačným vedúcim sa stal Runeodmysliteľnou
súčasťou
sólisti: Štefan Bobro, Pavol Piliarik, Mária Chlebová, Mária dolf Stehlík, umeleckými vedúcimi
folklórnych
vystúpení.
Pacochová, Mária Poliačiková, Štefan Šulek... Zásluhou boli Pavel Zajac a Mária Bobrová.
Konferencierkou
súboru
bola
Slovenského rozhlasu sa kokavské piesne dostávali nielen do Hudbu viedol Jozef Franko.
Pokr.
na str 2Moncoľová, sólo
Ivana
povedomia celého Slovenska, ale i do zahraničia, lebo bol
Libuša
Vogelová
nahraný i rozhlasový program pre Slovákov žijúcich v
Súbor vystupoval už po troch
zahraničí.
Vicianová.
mesiacoch a ročne absolvoval
Folklórna skupina z Kokavy nechýbala ani pri
okolo 18 vystúpení.

spev a Jana
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Zajac a Matulová

Súbor vystupoval už po troch mesiacoch
a ročne absolvoval okolo 18 vystúpení.
V roku 1972 prichádza ďalších 30 nových členov. Založená bola aj ženská
spevácka skupina pod vedením Jozefa
Franku a zároveň prišla aj nová cimbalová muzika s primášom Ondrejom
Radičom.

Za tie roky sa hudobníci menili, ale primáš, pán Ondrej Radič, zostal primášom
až do svojej smrti v roku 2000, kedy na
jeho miesto nastúpil Gejza Šereš.

V záujme zvyšovania umeleckej úrovne
súboru prichádzajú na pomoc Dušan
Pupala, zbormajster SĽUK-u Jozef Pálka,
Pavel Bútor a Igor Kovačovič, ktorých
tance má súbor v repertoári dodnes.
V roku 1975 odchádza zo súboru
vedúci hudby Jozef Franko i organizačný

tance má súbor v repertoári dodnes. V
roku 1975 odchádza zo súboru vedúci
hudby Jozef Franko i organizačný vedúci
Rudolf Stehlík. Na osvetu nastupuje Alica Komendová, potom Štefan Šulek a
neskôr Emília Bieniková. V roku 1976
skončili s prácou v súbore Pavel Zajac a
Mária Bobrová. Vedúcim súboru sa stáva Jaroslav Spišiak. Súbor absolvuje rad
ďalších vystúpení i na festivaloch v Detve, Východnej, Strážnici a taktiež uskutoční aj zájazd do Poľska. V roku 1979 sa
spoluzriaďovateľom súboru stáva ZK
ROH pri SSS Zlatno a finančne ho podporuje. V roku 1982 sa vedúcim súboru
stáva Jaroslav Piliarik. Pod jeho vedením
a vďaka Paľovi Bútorovi, súbor získava
na kvalifikačných prehrávkach kategóriu
"C". V roku 1985 sa spoluzriaďovateľom
súboru stáva JRD Pokrok Poltár. V roku

1990 sa stal vedúcim súboru Ján Blahuta a od roku 1991 do septembra roku
1995 viedli súbor manželia Marcela a
Ján Skrutekovci.
Po umeleckej stránke pomoc poskytovali Alžbeta Farkašová a manželia Jana a
Pavel Obročníkovci. V súbore ako konferencieri viac rokov účinkovali Anna Šuleková a jej manžel Štefan Šulek. Pán Šulek účinkoval ako spevák - sólista v súbore najdlhšie. V rokoch 1995- 1999 bol
vedúcim súboru Ján Repka. V roku 1999
ho vystriedal Ján Blahuta a svoju funkciu si drží až do dnes.
Kroniku súboru Kokavan – založil a prvým kronikárom bol Rudolf Stehlík, viedol ju od r.1971 do r. 1975.
V roku 2010 oslávil FS Kokavan 40.
výročie svojho vzniku, galaprogram sa
uskutočnil 23. októbra 2010.

Nie je možné v krátkosti zhodnotiť dosiahnuté úspechy a množstvo získaných
ocenení. Sú to prvé miesta v súťažiach Ľudovej umeleckej tvorivosti. Fujaristi Kubincovci boli víťazmi súťaže v Detve v r. 1971,1972,1973. V Znamení trojky bola
súťaž v Čsl. TV a Kokavan získal v r. 1974 druhé miesto. Fujaristi Pavel Bielčik a Ján
Kroták získali v r. 1986 v Detve cenu Dr. Ladislava Lenga.

Nasledovali viaceré články v tlači, ale aj účinkovanie v TV, filme a rozhlase, napr.
1982 – Nakrúcanie televízneho filmu: „Šťastie, zdravie vinšujemo ván“ – Čsl. TV
Bratislava, v Slovenskom rozhlase – Klenotnica ľudovej hudby, dňa 26. mája 1985 –
Ondrej Demo – relácia 95-ročný Juraj Kubinec a jeho synovia (prvé fujarové trio na
Slovensku), 1994 – „Páračky peria“ – televízny záznam scénického pásma a p.
Reďikau sä Jäňík z gruoňika na gruoňik, kot sä vireďikau, tak si zatidlikau...
Pokr. na str. 3

Súčasnosť:
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... Súčasnosť: Mládežnícky folklórny súbor
KOKAVAN sa dnes radí medzi popredné a uznávané kolektívy folkloristov. Umeleckým vedúcim súboru je Ján Blahuta, organizačnou vedúcou Janka Krotáková, vedúca Miestneho kultúrneho strediska v Kokave nad Rimavicou. Ľudovú
hudbu vedie Gejza Šereš a Peter Fizoľa.
Pokr zo str. 2

Fujarove trio a heligónkari

V popredí Janka Krotáková, Ján Blahuta a Ing. Ján Chromek

Je to súbor mladých ľudí, ktorí v tancoch a piesňach zachovávajú tradície kokavského folklóru v skutočnej originalite a
ktorých spája láska k ľudovému umeniu. Zúčastňuje sa folklórnych festivalov doma i v zahraničí. Kokavský folklór obdivovali v Anglicku, v Grécku, v Juhoslávii, vo Francúzsku, v
Poľsku, v Maďarsku, v Čiernej Hore, v Česku, v Srbsku. FS
KOKAVAN rozdáva radosť, pohodu a krásu, zachováva folklórne tradície Kokavy pre budúce generácie a dôstojne ju
reprezentuje na vystúpeniach doma i v zahraničí. Repertoár
súboru tvoria prevažne tance z Kokavy – hajduch, redikanie,
šuchon, drgon. Autormi 19 choreografií sú Pavel Bútor (Tance Hajduch, Šuchon, Na Ondreja), Igor Kovačovič (Tance Gemer, Hron), Ivan Murín (Gazdovský tanec), Jaroslav Piliarik
(Kokavská svadba...), Ján Blahuta (Bačova pieseň II) a ď.

Sólisti speváci, hlavne Jaroslav Spišiak,
ktorý má niekoľko nahrávok v Slovenskom
rozhlase, patrí celé roky neodmysliteľne
ku Kokavanu. Starší folkloristi sa tiež nedajú zahanbiť a pod vedením Jaroslava
Piliarika a Jany Krotákovej vytvorili folklórnu skupinu, ktorá účinkuje na seniorských
podujatiach v rámci Slovenska, tancovali
dokonca aj vo Východnej. Súbor ako celok
ponúka program rôznej dĺžky od 15 minút
do 120 minút, podľa požiadaviek. Samostatné programy ponúkajú osobitne fujaristi, heligonkári
heligonkári
risti,
a ľudová ahudba.Ľudová
Galaprogramy sa konajú
hudba.Galaprogramy
sa konajúsúboru.
každýchFolklórny
5
každých
5 rokov pri výročiach
súbor KOKArokovjepriživým
výročiach
súboru.
VAN
dôkazom
toho, že kokavské ľudové umenie,
tance, spevy a hudba nezaniknú a aj ďalšie generácie budú
objavovať, obdivovať a rozdávať krásu kokavského folklóru
prostredníctvom folklórneho súboru Kokavan. Zo všetkých
vystúpení majú nahrávky na DVD nosičoch, naposledy, v r.
2008, vydali CD pod názvom ...z kokavských kolešní.
Dnes súbor tvorí 40 členov, z toho 23 mužov a 17 žien. Každoročne uskutočnia 20 až 25 vystúpení. Ako všetko to doSúčasťou súboru je Ľudová hudba Ondreja Radiča. Členmi kážu? Bez podpory obce, osobitne starostu, Ing. Jána Chroľudovej hudby sú: Gejza Šereš –primáš, Peter Fizoľa – husle, meka, MKS a ochoty všetkých členov súboru, by to asi nešlo.
ale aj druhý primáš, Ondrej Radič – kontrabas, Ladislav Fizoľa Okrem dotácie ročného rozpočtu vo výške 11 000,- eur, majú
– kontry, Július Deme – cimbal, a Radoslav Dusa - druhé hus- dobré priestorové a materiálne vybavenie. Kokavan má viacej
le. Členmi súboru sú aj fujaristi a heligonkári. Fujarové trio v krojov, hlavne kokavských v rôznych prevedeniach, vlastní
zložení Pavel Bielčik, Ján Kroták a Miroslav Moncoľ. Všetci kroje staršie, novšie a najnovšie ušité v roku 2013 v Parte
traja sú niekoľkonásobnými držiteľmi Ceny Dr. Ladislava Len- Detva a na Morave v rámci projektu cez MAS Malohont. Súga za interpretáciu a výrobu ľudových nástrojov. Heligonkári bor má aj kroje iných regiónov – východoslovenský, horehrajú v zložení Juraj Krahulec starší a mladší, Milan Klapiš a hronský a rómsky. Úsmevných, ale aj vážnych príbehov zažili
Vladimír Sihelský, Vladislav Kouba, Jaroslav Obročník, Pavel veľa. Dokonca aj manželstiev sa medzi členmi súboru uzavrelo
niekoľko.
Šustek, Evka a Patrik Obročníkovci.

Pokr. na str 4

Sólisti speváci, hlavne Jaroslav Spišiak, ktorý má niekoľko
nahrávok v Slovenskom rozhlase, patrí celé roky
neodmysliteľne ku Kokavanu.

Najstarším členom je v súčasnosti 74 ročný Pavel Bielčik

a najmladších, iba 14 ročných folkloristov je viac.
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Najstarším členom je v súčasnosti 74 ročný Pavel Bielčik a najmladších, iba 14 ročných folkloristov je
viac.
Kokavčanom sa najbližšie predstavia doma, na FĽK Koliesko, v sobotu 2. augusta
2014. Ale v lete sa rozhodne oddychovať nechystajú. Čaká ich vystúpenie
v Zázrivej (19.7.), v Lučenci (25.7.), letné
sústredenie a už 2.8.2014 sa predstavia
na 60. Medzinárodnom folklórnom festivale v Červenom Kostelci.
V prípade záujmu o vystúpenie, uvádzame kontakt: Miestne kultúrne stredisko, Námestie 1. mája č. 10, 985 05
Kokava nad Rimavicou, tel.: 047/4293
245, mobil: 0903 559 014, e - mail:
janka.krotakova@kokava.sk
Kto chce vedieť viac informácií, doporučujeme našu web stránku - www.
noslc.sk, kde v časti FS, je uverejnená
evidenčná karta folklórneho súboru Kokavan, folklórnej skupiny, či ľudovej
hudby.
Za množstvo fotografií, textového materiálu patrí poďakovanie vedúcej MKS
Janke Krotákovej.
Taká bohatá história si doslova pýta vydanie encyklopédie alebo knihy či výstavy fotografií, spracovanie DVD z vystúpení. Ak by sa to podarilo, celý rok by
sme žili s Kokavanom.
História sa nedá oklamať, Kokava
vychovala takých folkloristov, ako boli
Dušan Pupala, Pavel Obročník a pochopiteľne Pavel Bútor. Na to nemôžeme
a nemali by sme zabúdať!
Pokr. zo str. 3

Pavel Obročník

Oveška, oveška, trojakí úžitok,
hej žintiška, brindziška,
tretie kabaniška...
Zdroj: Kronika súboru Kokavan,
Janka Krotáková, Š. Repčok: Kronika
organizovaných foriem folklóru v Kokave
nad Rimavicou, Pavel Haluka: Traja slávni
muzikanti z rodu Radičovcov

v rámci XXIV. ročníka Festivalu ľudovej kultúry KOLIESKO 2014
Na 24. ročníku festivalu ľudovej kultúry a stretnutia mladých folkloristov
KOLIESKO, Novohradské osvetové stredisko v Lučenci opäť otvára už III.
Osvetársky dvor. V tomto roku je všetko inak. Prvá zmena – miesto. Záhrada za
synagógou, ktorá bude nadväzovať na Remeselnícku ulicu. Každý kto prejde od
DK Remeselníckou ulicou, nemusí sa otočiť a vrtiť, ale po novej lavičke sa dostane
až do osvetárskeho dvora a potom hlavnou ulicou späť pred DK. A teraz
k jednotlivým projektom podporených MK SR:
GATE drží OPASOK a na nohách sú
KRPCE – 2. augusta 2014 (sobota)
Cieľom je oživiť ľudový odev, konkrétne „Kokavský kroj“ a začať tradíciu, aby sa kroj vnímal ako povinné
oblečenie všetkých návštevníkov folklórneho festivalu KOLIESKO v Kokave nad Rimavicou.

Rozália Murínová

Kokavský kroj sa preslávi a možno... sa
podarí výrobou najväčších gatí, či krpcov, vytvoriť prvý slovenský rekord
s certifikátom a zápisom do Knihy slovenských rekordov. Na vlastné oči
uvidíte, len ak do Kokavy prídete.

Doteraz sme predstavili vrchnú časť
mužského kroja, presnejšie jeho dve
časti, v prvom ročníku (2012) sme prezentovali „klobúk“, v druhom (2013)
„košeľu“. V treťom ročníku chceme
prezentovať spodnú časť mužského
kroja, a to nielen predstavením jeho
troch častí, ale zároveň ukážkou dvoch
druhov využívania tradičných materiálov – plátna a kože. Plátno by reprezentovali široké gate a kožu opasok a krpce. Okrem prezentácie týchto troch častí ľudového odevu na figurínach sa predstavia aj ľudoví remeselníci. Rozália Murínová tkaním na
krosnách predvedie a porozpráva o
plátne, z ktorého sa šili gate. Ľubomír
Medveď sa postará, aby návštevníci
spoznali typickú kokavskú štvorcovú
mosadznú pracku na opasku, ale uvidia aj ako sa robia pravé krpce. Ktohovie?

Ľubomír Medveď

OD FRUŠTIKA PO HAVRANKU – 2.
augusta 2014 (sobota)
Tento gastronomický dvor naživo
ukáže prípravu tradičných špecialít
regiónu.

Novohrad a Malohont mali svoje typické jedlá prenášajúce sa z pokolenia na pokolenie, ale dnes ich už málokto pozná.
Pokr. na str. 5
Preto chceme, aby ich aj súčasná
generácia nielen spoznala, ale mala
možnosť vidieť postup ich prípravy
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Preto chceme, aby ich aj východ z celého Slovenska, nebude
súčasná generácia nielen spoznala, ale chýbať spev, dobrá hudba a tanec.
mala možnosť vidieť postup ich prípravy a hotový pokrm aj ochutnať.
Fruštikom, teda raňajkami to všetko
začne, nasledovať bude desiata, potom
obed a končíme havrankou, teda olovrantom. Každý návštevník uvidí celý
postup všetkých štyroch chodov a ak
mu hotové jedlo zachutí, vie si ho
pripraviť doma z receptára. O všetko
sa budú starať Cinobančania, a to
nielen starosta Jozef Melicher, kultúrna pracovníčka Silvia Očovanová,
Pokr. zo str. 4

ale aj skúsené kuchárky: Anna Špaková, Anna Chamulová, Elena Piková, Ľubica Adámeková, Margita
Očovanová.

Čo sa bude jesti?
fruštik - béla káva (melta) a sódovníke
desejta - domáco chleba s masťó
a cibuľó (chlieb s lekvárom)
obed - demikát po kokavsky
bryndziarka, stieranka a herovce
havranka – dupčiaky a možno aj
s kyslým mliekom
DVOR PAĽA BÚTORA – 1. a 2. augusta 2014 (piatok a sobota)
Ťažko sa dá zmieriť s tým, že už tu nie
je. Paľo neodišiel, ale pozerá sa z hora
na nás a všetko sleduje. Hlavne to, ako
sa všetci na jeho Dvore zabávajú a či
sa dobre cítia... Jeho pohostinnosť,
pozornosť a priateľstvo nás podnietilo k tomu, že otvárame Dvor Paľa
Bútora. Začíname tradíciu spomienok
a stretnutí na túto výraznú osobnosť
slovenského folklóru. Uvidíte a počujete jeho kamarátov od západu na
východ z celého Slovenska, nebude

Tých pár hodín chceme venovať spomienke na dobrého človeka, ktorý celý
život zasvätil folklóru, tancu a osvete.
To ale nebude všetko. Súčasťou a tak
trochu aj atraktivitou, bude predaj jeho
obľúbených pokrmov a suvenírov. Výťažok z predaja sa použije na založenie
Fondu Paľa Bútora, na podporu folklóru. Čo sa bude ponúkať? No predsa
- Bútorova kapusta, Paľová horká,
tradičná kokavská živánka a baraní
guláš.
A kto sa už prisľúbil? Niektoré mená
môžeme prezradiť – Jožo, Jano, Vilo,
Jaro, Ľuba, Emil, Tibor, Roman, Ďuro,
Mara, Petra, Jana, Katka, Paľo, Ľubo
a všetci Vy, ktorí do Kokavy prídete
a neobídete Dvor Paľa Bútora. Čakáme Vás!

(Výber z hudobnej kroniky, ktorú založila rodina Pupalová a spracoval Milan Pupala
z Utekáča v r. 2011. Pán Pupala vlastní tento
unikát – hudobnú kroniku, vedenú od 16. 11.
1944 (prvý zápis), ale na začiatku sú originálne fotografie kapely založenej Václavom
Ritterom r. 1919, 1922. Neskôr, r. 1924 bol
kapelníkom Jozef Ritter. Kapelu č. IV. založil
Gustav Pupala s Gustavom synom v r. 1929,
mala 8 členov ...).

Organizovanie akcií na koliesku, teda
pod holým nebom, záviselo od počasia.
Väčšinou začínali od apríla a trvali až do
jesene, po regrútske zábavy. História
utekáčskych a kokavských koliesok siaha
až do 19. storočia a tento zaujímavý kultúrno - spoločenský fenomén priniesli
sklári. V Utekáči bolo až 5 koliesok a jedno na Drahovej za školou.
Kokava ich mala tiež niekoľko, v časti

chýbať spev, dobrá hudba Hámor, v Liešnici, neskôr v záhrade
a tanec. Tých pár hodín chceme pri kaštieli.

Kokava ich mala tiež niekoľko, v časti Hámor, v Liešnici, neskôr v záhrade pri kaštieli. V Utekáči bolo najstaršie koliesko
v záhrade kaštieľa, ktoré bolo, na základe
iniciatívy riaditeľa školy p. Jindřicha Videnského, v roku 1949 celé vybetónované.
Druhé bolo pod kolkárňou, na ľavej strane
cesty do Kokavy. Tretie pri rínke v Kuzmánke, toto zhotovila hudobná skupina
rodiny Pupalovcov. O ňom sa zachoval zápis v kronike: „29.VI.1946 Candr prvý na
kolese, ktoré sa dokončilo. Na tomto kolese sme spoločne pracovali. Na oslave
kolesa boli prítomní aj páni z Bratislavy,
na oslave prestrihol pásku pán riaditeľ
sklárne Šebo a od vtedy sa tančí na tomto
koliesku“. Koliesko bolo aj na kúpalisku
a jedno nad Utekáčom, u Tuharcov, na
ktorom hrávala skupina v zložení Jano
Vojenčiak a bratia Štechovci. Zo začiatku
sa hrávalo len pri petrolejkách a táboráku.
Neskôr pri umelom osvetlení. Atmosféra
kolieskových zábav bola neopísateľná,
osvetlená bola časť kolieska a ostatné
bolo v tme, v ktorej bolo počuť len tóny
muziky a spevu. Cez prestávky sa popárená mládež stratila v tme, ale hudba ich
doviedla späť. Výstavbou kultúrnych domov sa na kolieskové zábavy časom zabudlo.
Symboliku kolieska najlepšie pochopil
Ivan Murín, ktorý sa so skupinou mladých
vysokoškolákov v roku 1990, podujal zorganizovať a oživiť tradíciu kolieska, ktorú
začali sklári tohto regiónu. Aj keď sklársky
priemysel v kokavskom regióne zanikol,
po sklárskych majstroch zostal fenomén,
ktorý sa pretransformoval do Festivalu ľudovej kultúry KOLIESKO, bez ktorého by si
milovníci folklóru už ani inak Kokavu nevedeli predstaviť.

Na záver p. Pupala uvádza slová Ivana Murína, ktorý takto zhodnotil koliesko v kronike folklóru: „Koliesko sa stalo súčasťou
organizovaných foriem folklóru Kokavy
nad Rimavicou a výrazne ovplyvnilo pohľad kokavčanov na kultúru vo vlastnej
obci, ale aj na kultúru vlastnej obce rovnako ako ovplyvnilo pohľad slovenskej
verejnosti na kultúru a kultúrnosť Kokavy
nad Rimavicou.“
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Dalimír Hajko: „K môjmu

rodisku –
obci Mýtna mám veľmi srdečný vzťah“
Filozof, literárny kritik a historik, knižný vydavateľ, vysokoškolský učiteľ Prof. PhDr.
Dalimír Hajko, DrSc. sa narodil 5. 7. 1944 v Mýtnej, okres Lučenec. Základné i stredoškolské vzdelanie nadobudol v Bratislave, maturoval
v r. 1961 na SVŠ v Metodovej
ulici. V r. 1962-67 študoval
filozofiu v kombinácii so slovenským jazykom a literatúrou na Filozofickej fakulte
(FF) UK v Bratislave.
Počas svojej doterajšej praxe pôsobil v Slovenskej akadémii
vied, v Slovenskom
rozhlase a v Národnom literárnom centre
pôsobil
v Slovenskej
v Bratislave.
Odvr.Slovenskom
1999 pôsobí až doteraz ako vysokoškolský
akadémii
vied,
učiteľ na Univerzite
Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre. Vo
rozhlase
a
v Národnom
svojich publikáciách sa centre
zaoberá pôsobením materiálnej a duliterárnom
chovnej
kultúry
na
rozvoj
osobnosti, systematickou filozofiou,
v Bratislave. Od r. 1999
dejinami filozofie,
literárnou
pôsobí
až doteraz
akokritikou a históriou, ako aj problematikou teórie kultúry.
vysokoškolský
učiteľ Žije
nav Bratislave.
Pán profesor,
narodili ste sa v Mýtnej, odkiaľ poUniverzite
Konštantína
chádzala (UKF)
vaša mamička
Mária Hajková, známa autorka
Filozofa
v Nitre. Vo
kuchárskych
kníh. Pristavme
svojich
publikáciách
sa sa na chvíľu pri týchto skutočnostiach ...
zaoberá
pôsobením
K môjmuarodisku
– obci Mýtna, mám veľmi srdečný
materiálnej
duchovnej
a
pozitívny
vzťah,
hoci
som
kultúry na rozvoj osobnosti, tu strávil len malé percento
z môjho doterajšieho
života. Pochádzala odtiaľ moja mama,
systematickou
filozofiou,
neskôr známa
autorka
kuchárskych kníh preložených do
dejinami
filozofie,
literárnou
dvanásticha jazykov.
všakajuž pred mojím narodením začala
kritikou
históriou,Táako
žiť v Bratislave,
kde otec
pôsobil ako kníhkupec. Keď spoproblematiku
teórie
kultúry.
jenecké
vojská v roku 1944 bombardovali bratislavskú raŽije
v Bratislave.
finériu Apollo a mnoho bômb dopadlo aj na obývané štvrte
(niektoré len asi sto metrov od nášho bydliska), rozhodla sa
nastávajúca mamička, že odíde do Mýtnej k rodičom a príbuzným, kde predpokladala väčší pokoj. Zakrátko som sa tam
narodil (mám teda na rozdiel od väčšiny súčasníkov aj svoj
rodný dom). Onedlho však vypuklo SNP a mama s drobným
človiečikom za dramatických okolností cestovala späť do
Bratislavy, kde žijem dodnes. Mýtna znamená pre mňa rad
nádherných prázdnin u starkej (zbieranie húb, chytanie rakov
v potoku, práce na poli, kravy, kozy, ovce ... – pre mestského
chlapca zázračné veci). V cintoríne sú tam pochovaní moji
rodičia, prarodičia, krstný otec prof. Juraj Šutta a ďalší príbuzní. S tými, čo žijú, udržiavam stále čulé kontakty.
Na FF UK v Bratislave ste študovali kombináciu
filozofia – slovenský jazyk a literatúra. Priblížte nám teraz,
prosím obdobie vášho vysokoškolského štúdia.
Obdobie môjho štúdia na Univerzite Komenského
som prežil vo vzrušujúcej atmosfére 60-tych rokov. Ovzdušie
na fakulte už bolo poznačené liberálnym duchom blížiaceho
sa januára 1968. Bolo podstatne menej byrokracie, administratívne procedúry často nahrádzalo slovo profesora, ktorý bol
autoritou vedeckou i morálnou. Vtedajší moji pedagógovia

(za všetkých spomeniem len mená I. Hrušovský, J.
Kocka, M. Zigo, J. Bodnár, J. Martinka, M. Kusý, A. Riška
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autoritou vedeckou i morálnou. Vtedajší moji pedagógovia (za
všetkých spomeniem len mená I. Hrušovský, J. Kocka, M.
Zigo, J. Bodnár, J. Martinka, M. Kusý, A. Riška a ďalší) žili
spolu so študentmi aktívny kolegiálny život. V priestoroch
katedier sa bežne robievali spontánne, improvizované večierky (dnes nemysliteľné!), ktoré však neboli len o zábave, ale
fungovali aj ako debatné krúžky, miesta pre výmenu názorov
na aktuálne udalosti, nie raz aj na odborné témy. Fakulty mali
svoj vnútorný život, ktorý dnes – v dobe kariérnych postupov,
kreditov, akreditácií, informačných systémov a pod. – do
veľkej miery absentuje. Ale možno je to iba môj spomienkový
optimizmus.
Po ukončení vysokej školy ste sa zamestnali najprv
v SAV, potom v Slovenskom rozhlase, neskôr v Národnom
literárnom centre v Bratislave. Ktoré z týchto pracovísk vám
najviac prirástlo k srdcu a prečo?
Ku každému mám vrúcny vzťah: k rozhlasu preto,
lebo v ňom som začínal a neskôr pokračoval (vytvoril som tu
desiatky najmä literárnych relácií, spoznal som mnohé redaktorské, režisérske a herecké osobnosti), k SAV preto, lebo
v nej som prežil 24 rokov tvorivého života a vytvoril nielen
diela z oblasti dejín filozofie, ale aj moje najmilšie – knihu
esejí Rozpätie dňa, k Národnému literárnemu centru preto,
lebo som v ňom videl nový rozmer literárneho života na
Slovensku s veľkými možnosťami, ale aj preto, že som neskôr
bojoval proti jeho zrušeniu (dodnes pod názvom Literárne
informačné centrum úspešne funguje a vypĺňa jednu medzeru
v našom kultúrnom živote).
V súčasnosti od r. 1999 pôsobíte ako vysokoškolský
učiteľ na UKF v Nitre. Priblížte nám trocha túto vašu činnosť?
V Nitre som začal pôsobiť najprv na Katedre všeobecnej a aplikovanej etiky, neskôr na Katedre kulturológie
a som rád, že krivka mojej práce vrcholí v univerzitnom
prostredí. Tu – popri pedagogickej práci – vznikli moje knihy
Filozofické návraty a vízie o menej známych tvorcoch slovenského filozofického dedičstva v 19. storočí, Päťdesiat rokov
slovenskej poézie – môj osobný pohľad na vývin lyriky, Úvod
do dejín indickej filozofie o vzdialenom, ale v mnohom aj
blízkom duchovnom prostredí ďalekej kultúry, Vrúcnosť a čin
o duchovnom otcovi filozofie existencie Sorenovi Kierkegaardovi, Prebúdzanie do skutočnosti, prebúdzanie do sna o súčasnej poézii vojvodinských Slovákov a ďalšie práce autorské,
editorské, riešiteľské, organizačné ...
Keď sa obzriete späť, čo by ste najradšej vymazali
zo svojho doterajšieho života?
Zo svojho života by som najradšej vymazal chvíle,
keď som pochyboval sám o sebe, o správnosti svojej životnej
cesty, o zmysluplnosti svojho povolania. Naopak: veľmi rád
spomínam na okamihy, keď som ukončil nejakú prácu, napr.
dopísal knihu, keď niektorý môj študent zaznamenal úspech
v tvorivej práci alebo keď som mal pocit užitočnosti ... Mojím
životným krédom vždy bolo čo najjasnejšie formulovať myšlienky a hľadať ich vzťah k dnešnej situácii človeka. S tým
súviselo úsilie objavovať neznáme alebo zabudnuté osobnosti,
pokusy hľadať a nájsť pravdu, často odsúdené na nepochopenie. A inšpirovať sa aj v cudzích kultúrach takým spôsobom, ktorý by prospel kultúre domácej.
PhDr. František Mihály
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né arabské emiráty a i. V r. 1994 mal samostatnú výstavu v Novohradskej galérii v Lučenci. Jeho brat František Fischer
(1922-2004) bol v r. 1951-1984 stredoškolským učiteľom na SPŠ stavebnej Oskara Winklera v Lučenci.
Prof. Ernő Fischer zomrel 9. 10.
2002 v Budapešti a tu je pochovaný na
Kerepešskom cintoríne (neďaleko Východnej stanice – Keleti pályaudvar).

Novinárka, spisovateľka, vydavateľka,
učiteľka Mgr. Terézia Michalová, rod.
Babničová sa narodila 6. 7. 1939 v Trenčíne. Vyrastala v Kokave nad Rimavicou,
jej bratom bol novinár a spisovateľ Vladimír Babnič (1926-2011). V r. 1953-56
navštevovala Jedenásťročnú strednú
školu v Lučenci, maturovala v triede
prof. Evy Žilákovej. V r. 1956-66 študovala slovenský jazyk a históriu na FF UK
Akademický maliar, vysokoškolský učiv Bratislave.
teľ Prof. Ernő Fischer sa narodil 18. 7.
1914 v Lučenci. Gymnázium absolvoval
v rodnom meste v r. 1928-36, maturoval v triede prof. Zoltána Szénffyho. V r.
1936-38 študoval na Vysokej škole architektúry a pozemného staviteľstva
v Prahe a v r. 1938-39 a 1946-49 na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti u profesorov Vilmosa Aba-Nováka
a Jánosa Kmettyho.
V r. 1949-51 pôsobil ako stredoškolský učiteľ na gymnáziu v Budapešti, v r. 1951-58 ako odborný pracovník v Ústave pre ľudové umenie v Budapešti. V r. 1959-74 bol vysokoškolským
učiteľom na Vysokej škole pedagogickej
v Szegede. Od r. 1974 žil na dôchodku
v Budapešti, no temer do posledných
dní života sa venoval výtvarnej tvorbe.
Jeho maliarstvo je vyjadrením syntézy
totálneho sveta. Všetko to, čo 20. stoSvoju životnú púť zahájila ako
ročie vo svojej umeleckej abstrakcii odučiteľka v Skalici. Podstatnú časť života
halilo, dokázal pretlmočiť do vlastného
prežila ako novinárka v rôznych redakumeleckého jazyka, ktorý je pre verejciách v Bratislave – Smena, Pravda, Slonosť zrozumiteľný v symbolickej obrazobodný piatok, Daniela, Zdravie. V r.
vej sústave.
1997 sa stala majiteľkou vydavateľstva
Z jeho významnejších kompozíProspero v Bratislave. Ako spisovateľka
cií vyberám: Golgota (1969), Achilles a
vydala publikácie: Dubček známy nezHector (1972), Praha (1972), Kolotoč
námy (1993), Father Imrich Fuzy (1999
(1976), Plachetnice na mori (1981), An– spoluautor Peter Cabadaj), Hovory
jelsky pozdrav (1993), Budapešť (1993)
o Alexandrovi (2000), 13-krát o láske
a i. Počas svojho života absolvoval vyše
a novinároch (2001) a i.
50 domácich i zahraničných individuálMgr. Terézia Michalová zomrenych výstav: Dánsko, Švédsko, Švajčiarla 27. 5. 2004 v Bratislave, kde je posko, Francúzsko, Anglicko, India, Spojechovaná na Ružinovskom cintoríne.

né arabské emiráty a i. V r. 1994 mal
samostatnú výstavu v Novohradskej
galérii v Lučenci.

Veterinárny lekár, vysokoškolský učiteľ Doc. MVDr. Andrej Orság,
CSc. sa narodil 25. 8. 1929 v Lovinobani,
okres Lučenec.
Základné vzdelanie získal v rodnej obci. Gymnázium navštevoval v r.
1941-44 vo Zvolene a v r. 1945-49 v Lučenci, kde maturoval v triede prof. Michala Petiana. V r. 1949-54 študoval na
Vysokej škole veterinárnej (VŠV) v Košiciach.
Od ukončenia štúdií pedagogicky pôsobil na tejto škole až do r. 1994,
kedy odišiel na dôchodok. Patril medzi
priekopníkov a realizátorov modernej
koncepcie výučby veterinárnej chirurgie, ortopédie a röntgenológie na Slovensku. Ako pedagóg formoval generácie veterinárnych lekárov, ktorých sa
snažil viesť tak, aby obraz ich profesionálnej činnosti bol na úrovni doby a porovnateľný s ostatnými európskymi štátmi. Bol autorom 2 celoštátnych učebníc
z veterinárnej chirurgie a ortopédie. Bol
autorom i spoluautorom 156 vedeckých
a odborných prác a 54 recenzií.
Podnikol viacero študijných
ciest v zahraničí: Budapešť (Maďarsko),
Sofia, Stara Zagora (Bulharsko), Moskva
(ZSSR), Bagdad (Irak), Varšava, Olsztyn,
Lublin (Poľsko). Jeho celoživotné dielo
bolo ocenené mnohými štátnymi vyznamenaniami. Docent MVDr. Andrej Orság, CSc. zomrel 24. 4. 2010 v Košiciach,
pochovaný je v rodnej Lovinobani.
PhDr. František Mihály
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OZ PRVÁ ISKRA Utekáč pod vedením Milana Pupalu bolo hlavným organizátorom podujatia,
ktoré sa uskutočnilo 30. mája
2014 v MKS Utekáč. Zámerom
prvého ročníka bolo stretnutia
finalistov súťaže detských spevákov ľudovej piesne pod názvom
„O zlatú guličku“.
Zúčastnili sa ho viacerí a nechýbal ani prvý finalista Miroslav
Nosáľ. Pozvanie prijala starostka obce. Dušan Kubinec všetkým zúčastneným hodnoverne potvrdil, kedy, prečo a ako
vznikla táto súťaž. Informoval aj o peripetiach názvu. Keďže
jazykovedci trvali na svojom, po viacerých rokoch súťaže, sa
zmenil názov gulička na spisovnú „guľôčku“. Ale pôvodný názov bol technický, guličkári boli majstri svojho remesla ....
Taktiež dodal, že starí sklári mali svoj obľúbený nápoj, volali
ho „mišung“, rovnakým dielom sa zmiešal rum a karpatská
horká. Chutilo to vtedy a chutí to dobre aj dnes. V priateľskom
duchu sa spomínalo a nezabudlo sa ani na tých, ktorí sa nemohli zúčastniť. Potom sa konal v sále kultúrny program detského FS Úvratík z Poltára. To bol akýsi predvečer, lebo v sobotu už Utekáč čakal druhý ročník úspešného FESTIVALU HISTÓRIE A REMESIEL.

Foto: Z archívu Darina Pantuola-Kubincovej: Slovenská televízia
Mlynská dolina v Bratislave. Záber z televíznej relácie Lastovička pod
vedením redaktora Zdena Palečku, rodáka z Českého Brezova. Darina Kubincová, Miro Nosáľ, Alenka Oláriková, predseda ZRPŠ Združenia rodičov a priateľov školy p. Karol Ritter, pionierska vedúca p.
Viera Muchová a redaktor Zdeno Palečka pri nahrávaní relácie
v štúdiu Mlynská Dolina.

Ceny pre súťažiacich vyrobené v Utekáčskych sklárňach.

Darina Kubincová –Pantoula a Miroslav Nosáľ/vtedy a dnes

Tento text piesne uverejnila na facebooku finalistka súťaže r.
1970 Darina Kubincová -Pantoula, že si vraj spomenula. Dnes
pôsobí v Grécku na slov. zastupiteľskom úrade:
Prečo ty má milá ufúľaná chodíš.
Či je sapún drahý, či sa vody bojíš.
Sapún nie je drahý, vody sa nebojím, veď ja od malička ufúľaná chodím.
A mne takú ženu chcejú dať, čo sa nevie sama učesať, ani
umyť ani česať tak veru, nevezmem ju nikdy za ženu.
Mne sa taký šuhaj zalieča, čo si nohavice požičia,
nedajte ma mamka moja za neho, bo sú nohavice nie
jeho.
Foto: Z archívu Darina Pantuola-Kubincovej: Slovenská
televízia Mlynská dolina v Bratislave. Záber z televíznej relácie
Lastovička pod vedením redaktora Zdena Palečku, rodáka z

Premiéru s týmto názvom ponúklo milovníkom Thálie Divadlo Kármána v Lučenci,
konala sa 8.6.2014 o 18.00
hodine v Divadle B.S. Timravy. Divadelné predstavenie
bolo bodkou za oslavami 25.
výročia založenia divadla.
Na celoslovenskom festivale
maďarských študentských a
amatérskych divadelných súborov Jókaiho dni, sa s ňou
predstavili 10. júna v Komárne.
Divadlo získalo štyri ocenenia, cenu za umelecký výkon, za
najlepšiu réžiu (Peter Cibula), za najlepšiu mužskú rolu
(Setény Öcsi) a za najlepšiu scénografiu.
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Deviaty ročník sa konal v sobotu, 14. júna 2014. Hlavnými organizátormi boli
Dom MS vo Fiľakove a Obec Ratka, spoluorganizátormi boli mesto Fiľakovo
a obce Lipovany, Šiatorská Bukovinka,
Trebeľovce, Mučín a Buzitka.
Stretnutie otvoril starosta Ratky, Ing.
Milan Spodniak. Kultúrny program nikoho nesklamal. Okrem domácich súborov sa predstavil aj Vojvodinsky folklórny súbor Rosička z Kovačice. Podujatie sa stáva z roka na rok atraktívnejším aj vďaka gastronomickým špecialitám. Tradičné ľudové jedlá pripravujú
jednotlivé obce. Bryndzové halušky, kapustnica, guľáš, pečená klobása, kapustníky a štrúdľa, to všetko chutilo a dodalo tú správnu atmosféru.

Konali sa 21. a 22. júna 2014 a organizátorom bolo OZ KOHÁRY.
V predvečer hradných hier, 20. júna od
15,00 hodiny sa v aule Mestského kultúrneho strediska uskutočnila vernisáž
výstavy výtvarníka Györgya Orbána
z Maďarska.
Prvý deň si na Podhradskej ulici rozložili stany remeselníci a o desiatej hodine sa na hrade začal detský program:
vystúpili klauni, prebiehali súťaže, lukostreľba, jazda na koňoch, kolotoč na
ručný pohon, historický tábor a ďalšie
atrakcie. V poobedňajšom programe
vystúpili skupiny historického šermu
zo Slovenska a Maďarska, ktoré priblížili návštevníkom bojové umenie stredoveku. Vyvrcholením bolo vystúpenie
jazdcov-lukostrelcov. Popri zbraniach
stredovekých rytierov program spestrila
aj streľba z dela, vystúpenie sokoliarov
a ukážka života v stredovekom tábore.
Druhý deň bol venovaný Medzinárodnej súťaži v historickej lukostreľbe
o titul „Lukostrelec Novohradu“ a o
hodnosť „Obranca Fiľakovského

hradu“. Prezentácia účastníkov
sa začala o ôsmej hodine
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hodnosť „Obranca Fiľakovského hradu“. Prezentácia účastníkov sa začala
o ôsmej hodine v hradnom areáli. Podľa
prihlášok súťažila stovka lukostrelcov
priamo medzi ruinami hradu v štyroch
kategóriách – staromaďarské, klasické
anglické (longbow), poľovnícke reflexné a kladkové lovecké luky.
Fiľakovské historické hradné
hry svojim programom tvorili organickú
súčasť cezhraničného Hradného festivalu 2014, v rámci ktorého tri hrady: Fiľakovo, Šomoška a Šalgó (MR) očakávali svojich návštevníkov zaujímavými
programami od 20. do 29. júna 2014.
Ing. Ladislav Estefán – predseda OZ Koháry

VÝROČIA:
170. výročie vzniku spolku Tatrín
(26.-28.8.1844)
145. výročie smrti Štefana Moyzesa
(5.7.1869), zakladateľa a prvého
predsedu Matice slovenskej
100. výročie začatia I. svetovej vojny (28.7.1914)
95.výročie oživotvorenia Matice
slovenskej (5.8.1919)
70. výročie Slovenského národného
povstania (29.8.1944)

Z HISTÓRIE NOVOHRADU:

Je názov divadelného predstavenia, ktorého premiéra sa uskutočnila v sobotu
21. júna 2014 v KD Lupoč. Organizátorom okrem Obce Lupoč bolo OZ
Pod Skaličkou, ktoré zastrešuje týchto
ochotníkov: Dušan Ambroš, Dominika
Pivková, Kristína Maková, Miroslava
Kaňuchová, Patrik Protuš, Anna a Jana
Gašparovski, Patrik Šulek.

Premiéra divadelnej hry Stephena Kinga
sa konala 28. júna 2014 o 18:00 hod.
v MsKS vo Fiľakove. Divadlo Zsákszínház (Vrecové divadlo), vedie a režíruje
PhDr. István Mázik.

605. výročie (1.8.1409) - boli
vytýčené hranice majetkov: Veľký
Poltár, Vyšný Poltár, Malý Poltár
a Poltárske Podhradie.
110. výročie (8.8.1904) - Úradný
názov obce z Kokova zmenený na
Rimakokova
45. výročie (1.8.1969)- otvorený
Klub mladých v Kokave, vedúci
Pavol Haluka
45. výročie (29.8.1969) – udelenie
štatútu mesta Poltár. Vláda SSR
uznesením č. 256 určila charakter
mestského národného výboru obci
Poltár, čím obec získala štatút
mesta. V piatok 26.9.1969 na verejnom zasadnutí MsNV v Poltári, ktoré sa uskutočnilo v kultúrnom dome za účasti 41 poslancov a 370
pozvaných hostí, odovzdal námestník ministra vnútra SSR dr. Ján Filko
vedúcim predstaviteľom mesta historickú listinu o priznaní charakteru
mesta.

Lučenec: 165. výročie (9. 8. 1849) –
Vypálenie mesta Lučenec.
Poltár: 45. výročie (29. 8. 1969) –
odhalenia Pomníka padlým hrdinom vo svetových vojnách a SNP na
námestí Oslobodenia, autor bol
Miroslav Kreizl. V roku 2013 bol
rekonštruovaný.
Lipovany: 50. výročie (22.8.1964) –
posvätenie kostola Sedembolestnej
Panny Márie, biskupom Róbertom
Pobožným.

REKUS
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JÚL:
ROMAN Ján, PaedDr. – 95. výročie nar.
(1.7.1919 Kokava nad Rimavicou), učiteľ,
riaditeľ OSŠ, stredoškolský profesor, publicista, autor knihy "Kokavské nárečia", zomrel
v Kokave 2.12.1991, kde je aj pochovaný.
KOŠKOVÁ Ľubica, rod. Gáfriková, Mgr. – 70.
výročie nar. (1.7.1944 Ružiná), učiteľka, knihovníčka, kulturologička, prekladateľka. Od
r. 1996 vedúca knižnice – Dom slovenskej
literatúry Bratislava (Národné literárne centrum).
PALANOVÁ Adela, rod. Mižúrová, MUDr.,
CSc. – 85. výročie nar. (1.7.1929 Zelené),
lekárka-epidemiologička, internistka.
HAAN Ján – 235. výročie nar. (3.7.1779 Ábelová), veršovník, autor oslavných básní,
prírodovedec.
HAJKO Dalimír, Prof. PhDr., DrSc. – 70.
výročie nar. (5.7.1944 Mýtna), filozof, literárny kritik a historik, kulturológ, publicista,
esejista, univerzitný profesor.
MICHALOVÁ Terézia, rod. Babničová, Mgr. –
75. výročie nar. (6.7.1939 Trenčín), učiteľka,
novinárka, spisovateľka, detské roky prežila
v Kokave. Umelecké meno Ľuba Kokavská.
Zomrela 24.5. 2004 v Bratislave.
KORŠO Ján – 90. výročie nar. (10.7.1924
Poltár-5.10.1981 Prešov), herec, spevák
MURGAŠ Jozef, MUDr. – 75. výročie nar.
(11.7.1939 Žilina), lekár-ftizeológ, primátor
mesta Lučenec od r. 1994 – dve volebné obdobia.
MOLOTA Ondrej – 65. výročie nar. (15. 7.
1949 Fiľakovo), učiteľ hudby, huslista, primáš
ľudovej hudby Ďatelinka.
BAKULÍNY Michal Miloslav – 195. výročie
nar. (16.7.1819 Pondelok), slovenský národný buditeľ, účastník povstania. V rokoch
1843-1848 pôsobil ako učiteľ a vychovávateľ
v Kokave nad Rimavicou, kde mu bola v júni
1929 odhalená pamätná tabuľa na dome,
v ktorom žil a dnes táto ulica nesie jeho
meno.

Pamätnú tabuľu má aj v rodisku na budove
fary, odhalená bola v roku 1994. V r. 2006 mu
bola odhalená v Rimavskej Sobote bronzová
busta od akad. sochára Andreja Melicherčíka. Po vypuknutí revolúcie 1848 agitoval
medzi ľudom, organizoval národné gardy a
stal sa ich veliteľom. V roku 1848 kapitán
slovenských dobrovoľníckych jednotiek.

MARÓTHY Ľudovít – 115. výročie úmrtia
(5.8.1899 Laliti –Báčka), evanjelický kňaz
a spisovateľ, narodil sa v Ľuboreči, používal
pseudonym Ľuborečský.
HANO Ivan, Ing. – 80. výročie nar. (10. 8.
1934 Ozdín), stavebný inžinier, vodohospodár. Okrem iných pracoval na vodných dielach – vodárenská nádrž Hriňová a Málinec.
KASÁČ ZDENKO, Dr.h.c. prof. PhDr., CSc. –
90. výročie nar. (15.8.1924 Poltár), literárny
vedec, publicista. V r. 1943 – 44 študoval na
Právnickej fakulte, 1945 – 49 slovenčinu, filozofiu a francúzštinu na FF Slovenskej univerzity v Bratislave, 1958 – 80 a 1983 – 90
prednášal slovenskú literatúru 20. stor. na
Katedre slovenského jazyka a literatúry PF v
Banskej Bystrici (1960 – 68 aj prodekan, od
1980 prof.), 1980 – 83 lektor slovenského
jazyka v Inštitúte slovanských štúdií na univerzite v Štrasburgu, od 1990 na dôchodku.
Autor monografie Slovenská poézia protifašistického odboja 1938 – 1945 (1974),
spoluautor Dejín slovenskej literatúry 5
(1984), Dejín Slovenska 5 (1985), zostavovateľ zborníka Anton Prídavok (1974), viacerých antológií (Antológia slovenskej literatúry 20. storočia, 1985), autor prehľadov Povstalecká literárna tradícia (2000), Svetová
literatúra 20. storočia (2001). V roku 2004
Dr. h. c. Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici.
KOŠŤÁLIK Ján, Prof., RNDr., DrSc. – 85.
výročie nar. (19.8.1929 Pondelok, dnes H.
Ves), geograf, vysokoškolský učiteľ, od r.
1998 Prír. F UPJŠ Košice.
BODICKÝ Samuel – 95. výročie úmrtia
(22.8.1919 Senné), evanjelický farár, spisovateľ, literárny vedec. V rokoch 1860-1862
študoval na gymnáziu v Lučenci a v r. 18741888 bol evanjelickým farárom v Ozdíne.
BANGA Dezider – 75. výročie nar. (24. 8.
1939 Hradište), spisovateľ, dramaturg, prekladateľ. V r. 1969 – 78 dramaturg literárnej
redakcie Slovenskej televízie v Košiciach,
1979 – 86 redaktor a 1986 – 90 šéfredaktor
časopisu Nová cesta v Bratislave. Predseda
OZ Romani kultura, šéfredaktor kultúrnospoločenského mesačníka Roma a detského
časopisu Luluďi (Kvietok), neskôr majiteľ
kníhtlačiarne. Jeho tvorba je inšpirovaná
cigánskou ľudovou poéziou, autor básnických zbierok (Záružlie a lekno, 1967, Modrá
búrka, 1970, Rozhovory s nocou, 1970, Horiaca višňa, 1983, Magnólie zhasínajú, 1989,
Lyrika, 1992, Slnečný vánok, 1999, Agáty
neumierajú, 2004; výber z jeho poézie v slovenčine a rómčine Le Khamoreskere čhavora
/Slniečkove deti, 2012), pre deti napísal
rómsky šlabikár Romano hangoro (1993),
obrázkový slovník Maľovaná rómčina (1996),
zozbieral rómske ľudové rozprávky (Čierny
vlas, 1970, Paramisa, 1993) a prebásnil rómAUGUST:
ske ľudové piesne do slovenčiny (Pieseň nad
POLIAČIK Ján, Pplk., Ing. – 85. výročie nar. vetrom, 1964). Nositeľ Radu Ľudovíta Štúra
(1.8.1929 Kokava nad Rimavicou), vojak z po- III. triedy za mimoriadne zásluhy v oblasti
volania, vysokoškolský učiteľ, zomrel 12. 8. kultúry, osobitne rómskej literatúry (2009).
Pokr. na str. 11
1996 v Žiline.
V Plešivci 10. októbra 1848 ho spolu s Daxnerom a Franciscim zatkli a obvinili, že s nimi
pripravoval povstanie proti uhorskej vlasti.
Štatariálny (mimoriadny) súd ho 5. novembra 1848 odsúdil na trest smrti. Sedriálny súd
rozsudok pozmenil na dva roky odňatia slobody. Z Plešivca ho 5. decembra 1848 previezli do väznice v Pešti, odkiaľ ho v roku
1849 oslobodilo vojsko pod velením generála
Jelačica. Kráľovský hlavný fiškus podaním
pod číslom 112 a 113 z roku 1867 takmer po
dvadsiatich rokoch žiadal Bakulínyho oslobodiť, čomu Ján Koššalko, ako direktor causanum regalium, 7. marca 1867 vyhovel. Len
tak mohol Bakulíny zostať štátnym zamestnancom. (Bloudek, Bedřich) Bol zakladajúcim
členom Matice slovenskej a gymnázia v Revúcej.
FISCHER Ernő, Prof. – 100. výročie nar.
(18.7.1914 Lučenec), akademický maliar, vysokoškolský učiteľ. Vystavoval doma a v zahraničí. V roku 1994 mal samostatnú výstavu
obrazov v Novohradskej galérii v Lučenci.
Zomrel 9.10.2002 v Budapešti.
SRNIŠ Gustáv – 90. výročie nar. (22.7.1924
Zelené), technik, básnik. Vo svojich básňach
(Ja milujem mier, Vám, Zbrane mieru) vyjadruje nenávisť k vojne a túžbu po svetovom
mieri. Dal zhotoviť medaily k výročiu vzbury
poddaných v Zelenom.
BODICKÝ Daniel – 150. výročie nar. (24. 7.
1864 Sebedín-Bečov), pedagóg, osvetový
pracovník. V r. 1887 – 89 na učiteľskom ústave v Lučenci, ako učiteľ pôsobil v Polichne,
1919 – 29 školský inšpektor (škôldozorca) v
Lučenci, jeho učebnica slovenskej gramatiky
pre ľudové školy Mluvnica a pravopis slovenský vyšla v 13 vydaniach (1906 – 26),
zakladajúci člen Muzeálnej slovenskej spoločnosti, predseda Spolku školských inšpektorov na Slovensku.
SEDLICKÝ Tibor, Doc. PhDr., CSc. – 10. výročie úmrtia (27.7.2004 B. Bystrica), hudobný pedagóg, vysokoškolský učiteľ. Rodák
z Poltára, kde má pamätnú tabuľu.
PETIAN-PETÉNYI Ján Šalamún – 215. výročie
nar. (30.7.1799 Ábelová), prírodovedec, jeden z prvých propagátorov ochrany fauny
v Uhorsku. Zakladateľ vedeckej faunastiky,
pracoval ako kustód a konzervátor zoologického oddelenia v Národnom múzeu v Pešti.
PETŐFI Alexander (Sándor) – 165. výročie
úmrtia (Fehéregyháza), maďarský revolučný
básnik, jeho matka bola Slovenka z Turca. Na
svojich cestách v roku 1845 navštívil aj Lučenec, Fiľakovo. V Lučenci má pamätnú tabuľu
na Vajanského ulici.
BANCÍKOVÁ Darina, ThB. – 15. výročie úmrtia (30.7.1999), evanjelická farárka a.v., katechétka. Narodila sa v Kokave nad Rimacicou,
kde je aj pochovaná.

MARÓTHY Ľudovít – 115. výročie úmrtia LACIAK Michal – 110. výročie úmrtia
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LACIAK Michal – 110. výročie úmrtia (26.8.1904 H. Tisovník), učiteľ
a hudobný skladateľ, od 12.4.1851 až do r. 1858 pôsobil v Ozdíne.
Do zbierky Slovenské spevy prispel 20 novohradskými piesňami.
MIADOK Daniel, Doc., RNDr., CSc. – 75. výročie nar. (28.8.1939
Mládzovo), geobotanik, vysokoškolský učiteľ. Umeleckým menom
Martin Rudohorský.

20. 8. 1934 na 2. ročníku medzinárodného filmového
Bienále v Benátkach získal Karol Plicka Pohár mesta
Benátok za najlepšiu réžiu za film Zem spieva (poetický
dokument zachytávajúci bohatstvo ľudových zvykov, hier,
obradov, tancov a slávností od skorej jari do neskorej jesene
na Slovensku v 30. rokoch 20. stor.; autorom poetických
medzititulkov bol básnik Ján Smrek) v kolekcii čs. filmov
(spolu s filmami Řeka, Extase, Bouře nad Tatrami) – 80.
výročie.

a jeden príbeh o ňom z blogu Ing. Richarda Kafku:
Trocha nezvyklé spojenie, ale aj v tomto prípade ide o konkrétnu príhodu, ktorú vo svojom životopise uvádza, tento
kokavský učiteľ, kapitán z revolúcie v rokoch 1848-1849, odsúdenec na smrť a nakoniec predčasne penzionovaný štátny
úradník. V Kokave pôsobil v rokoch 1843 – 1848. Penzionovaný bol po rakúsko-uhorskom vyrovnaní s cieľom posilniť
maďarizačné hnutie v Gemeri. Pozrime sa teda na jednu epizódu z jeho pôsobenia v Kokave nad Rimavicou. Bakulínyho si
Kokavci jednohlasne zvolili za svojho veliteľa v revolučných
rokoch, no vrchnosti sa to nepáčilo. Prekážala im napríklad aj
taká maličkosť, že učil chlapcov po slovensky kričať „sláva
živió“ namiesto maďarského „éljen“, za čo ho hneď aj začali
vyšetrovať. Podľa jeho spomienok, chodil vicišpán každý týždeň do Kokavy Michala Miloslava vyšetrovať. Vojenský výcvik
teda robil z dobrovoľníkmi z Kokavy. No a táto činnosť mu iste
pred vtedajšou vrchnosťou dobré meno nerobila. O jednom
zážitku v Rimavickom Hámre (v R. Hámre bol železiarsky závod) vo svojom životopise píše : „pred samým Michalom
1848 zišli sme sa hromadne v Rimavickom Hámre u šafára
Jána Hrica, kde sme aj gemerských profesorov Jána Hozneka,
Rafaya a Dlhányho našli. Spoločnosť bola veselá, jedlo a pilo
sa. Ja žiaden opojný nápoj neužíval, bárs som úplne zdravý
bol, ale som ho, neznám prečo, piť i nemohol, čo pri mojej
ohnivej náture šťastie bolo. My všetci sme sa zabávali. Dionýz
Galik ale, ktorého iba pohár tešil, si popíjal a pritom došlé noviny čítal. Ako sme tu k stolu k večeri zišli, začne rozprávať
Galik, čo v novinách čítal a síce: „ Počujte, Hurban uderil do
Uhorskej na Myjave, páli, morduje všetko, ženy tehotné párajú a plod vyberajú z nich a žerú ho“. Ja som sa na to ohlásil,
že to nie je pravda. Na čo Gálik holzmajster, ináč môj dobrý
priateľ povie, „že ako to môžem a smiem povedať ?“ Ja som
povedal: „Preto, že poznám pána Hurbana, je to taký statočný evanjelický kňaz ako náš pán farár Pekár“. Na to skočil Galik a chcel ma udrieť, ja som ale chytil nôž a povedal mu, aby
sa ma nedotknul, bo že dobre nestojím za seba, čo sa stane.
V tom odišiel Galik, i ostatná spoločnosť sa rozišla. Pri vyšetrovaní na toto veľkú váhu kládli.“
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Tu je iste zaujímavé, že priemyselný závod v Rimavici sa stal
dobrým miestom na stretnutie vtedajších vzdelancov.
Tento incident bol využitý pri jeho procese v novembri 1848,
keď Bakulínyho štatariálny súd v Plešivci spolu s Jánom
Franciscim a Štefanom Markom Daxnerom odsúdil na smrť.
Neskôr bol tento rozsudok zmenený na dvojročný žalár.

„Ak chcete ďalej prísť, ako my dôjdeme, treba vám viac vedieť, ako čo my vieme“. Že v tomto kraji žili múdri ľudia, vyjadril pred vyše 200 rokmi L. BARTOLOMEIDES (Klenovec):
„Sotva nájdeš vzdelanejšie obyvateľstvo v Uhorsku ako sú
Slováci tohto kraja“. V jeho časoch vznikla na Nižnom Skálniku Učená malohontská spoločnosť, ktorej významnými
predstaviteľmi boli M. HOLKO, J. FEJEŠ (obaja z Nižného
Skálnika), S. KOLLÁR (Čerenčany), P. ŠRAMKO (Klenovec),
ktorý r.1803 zostavil prvú česko-slovenskú gramatiku. Verím,
že to čo platilo pred 200 rokmi bude platiť aj v budúcnosti, aj
keď dnes na naše školy nieto. Veď „od rána do večera mení
sa čas“ – tak to povedal M. HREBENDA z Hačavy, ktorý hoc'
sám nevidomý rozdával ľuďom svetlo. Myslel tým pominuteľnosť každej moci.
Náš snáď najväčší rodák, Tisovčan Š. M. DAXNER svoj národ
ocenil takto: „Ja veľkú dôveru mám v zdravý rozum národa
slovenského.“ Zdravý rozum národa znamená najmä zdravý
rozum jeho predstaviteľov. Ale: „My vytrváme, a vampýrov
treba z hrudi toho dobrého slovenského ľudu vydrhnúť“, takto
sa vyjadril J. ŠKULTÉTY, rodák z Potoka pri Rovnom, doživotný správca Matice slovenskej, ktorý sa dožil požehnaných
95 rokov a aktívny bol temer do smrti. Aby sme vytrvali, musíme ísť ako S. VOZÁR z Hrachova: „ja šiel som srdcom odhodlaný“, lebo „verným národným žitia povinnostiam, cieľom, vnuknutím bola posvätená jeho vôľa“. Žiaľ, 27 ročného
ho na smrť dobodali na námestí pred katolíckym kostolom.
Už spomínaný A. H. ŠKULTÉTY, pochovaný v Kraskove, nám
odkazuje: „nie všetko, čo nie je naše, ale to, čo je vaše, to si
vezmite Slováci, to prijmite do každého domu, tomu náruč otvorte a k srdcu priviňte ako vlastný národný poklad“. Ak sa
budeme držať tejto zásady, potom budeme môcť povedať s
hrdosťou ako v Rimavskej Sobote pochovaný ďalší blízky
ŠTÚROV spolupracovník PETER PAVOL DOBROSLAV KELLNER ZÁBOJ HOSTINSKÝ: „Ja, syn Slávy, syn Slovena“, ktorý nás
vystríha: „beda tomu národu, ktorý nie je hrdý na svoje meno!“ Podobne aj M. M. BAKULÍNY z Pondelka, keď mu
otec vytýkal, že nehovorí po maďarsky, lebo tak by urobil
lepšiu kariéru: „Slovák som, otec môj, Slovákom len zostanem!“ A dodal: „bo čo jesť nebudem, predsa k blahu
národa môjho a rozkvetu jeho všetko obetujem“. Podobne sa
dušuje aj básnik J. Botto z Vyšného Skálnika: „Pánu Bohu
prisahám, národ v putách nenahám!“ a prorokuje: „no príde,
i prísť musí ten veľký deň súdu a za stôl zasadne pravda môjho ľudu.“ Zamyslime sa nad týmito výrokmi! Neboli to ľahké
časy.
Bodaj by sme si mohli povedať aj my, ako J. BOTTO: „My sme
u nás doma, my sme tuná páni!“ a spolu s J. FRANCISCIM s
radosťou hlásať, že „to Slovensko v nový kvet vykvetá“. Preto
chráň si sestra milá, aj ty chráň si, bratku milý, zdravie ducha,
mužné sily, chráň si srdca čisté zore, ktoré svietia v rannom
jase tvojho žitia na obzore. V takejto chvíli by náš najväčší
kapitán Slovenského dobrovoľného zboru meruôsmych
rokov M. M. Bakulíny zaveršoval: „Štrngnime si bratia,
hoj veď nám už svitá, vzájemnosť slovanská krásne už
prekvitá.“
Zdroj: Dom MS R. Sobota
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V našom regióne bolo na pamiatku padlých vo Veľkej vojne postavených veľa
pomníkov či odhalených pamätných tabúľ. Niekde situáciu zachytil aj obecný
kronikár. Napr. v obci Ozdín ju opísal
takto: 20. storočie vítali obyvatelia Ozdína s nadšením a očakávaniami. Verili,
že nové storočie im prinesie mnoho
zmien, smerujúcich k zlepšeniu ich života a prinesie pokoj, mier. Toto nadšenie
však netrvalo dlho. Rok 1914, t. j. rok
začiatku prvej svetovej vojny, prerušil
pokojný tok života v ich obci. Všetok
záujem ľudí sa sústreďoval na jedinú vec
- na vojnu. Rodiny, ktorých členovia boli
citovaní mobilizačnou vyhláškou, sa
ocitli v tom najhoršom položení. Mobilizácia, ktorá prebehla v júli 1914,
neobišla takmer žiadneho schopného
muža do 42 rokov, neskoršie až do päťdesiatky. Obyvatelia pozorne a zároveň
s obavami sledovali správy o jednotlivých bojoch na rozhodujúcich frontoch
vojny. Zdĺhavá vojna, ktorá priniesla milióny obetí na obidvoch stranách frontu,
si svoju krutú daň vyžiadala aj v Ozdíne.
Z tohto chotára padlo 7 mužov (Ján
Števčina, Ján Mlynár, Juraj Matúš, Ján
Prečinský, Ján Búth, Ján Jakuba, Martin
Spišák), a to hlavne pri Piave v Taliansku, ale aj v Rumunsku, na ruskej Sibíri
či vo Francúzsku.

List Jána Lajtoša zo Slanej Lehoty,
ktorý písal v nárečí svojej žene tesne pred
smrťou, prepísal a do našej redakcie poslal
historik, archivár a vedeckovýskumný pracovník, PhDr. Ján Žilák, CSc., rodák z Českého Brezova.
Ján Žilák s manželkou

Ján Lajtoš, narodil sa 7. februára 1879
v Slanej Lehote z otca Pavla Lajtoša – Cienika
a Heleny Stanovej a padol 8. septembra
1918. Oženil sa 15. mája 1908 s Pavlínou
Kojnokovou, nar. 10. januára 1889 v Poltári.
V manželstve sa im narodili tri deti:Júlia (1.4.
1909), Martin (25.7.1912) a Helena (18. 12.
1914

REKUS
Pisanej lis v Miškovci augusta 24 teho 1918. Mili uprimnó a srdečnó smútno pozdravenie
pre tebej žena a duša mojej milována aj pre tebej Ulyenočka dievočka mojej milována
Dušička mojej slatká aj pre tebej Marczinko mój milováne senáčik mój slatki, aj pre tebej
Ilyenočka mojej milována malička Dievočka mojej slatká. Deti moje drahie Bože mój
Bože mój či vás vidim dakode. Tak ti vinšujen Duša mojej mila zdravie stálo a stastyie ot
mileho otca nebeckiho ač sa mne dač staňe žebe ti hospodin otec nebeckí pomáhav vté
tašké robote a to veľkó trápeňe znášati žebe si mohla té naše drobné deti hor vichovati
toti vinšujen z mojho skormuteneho a zarmuteneho srdca a dávan ti na vedomie Duša
mojej neska sa už aj obliekan 36 ti smo z Bestrice semak prišli taknás tu rozprznili
pomedzi tót neznáme svet medzi maďarov. Vravej že tájdemo na ......... ver duša mojej
kobe son bov vedev že ma medzi tót cudzí svet zaméšaju bov be son sa sán hlásev v
bestrici do tech menetov čo aj tode viťahovali knin kot si pri mne bola, bov be son aspon
zoznámemi lidmi bejvav a takto ač sa mi dač stane žádneho ducha sa nebudeš mati koho
spejtati de son sa podev. Tu sa iba samí Madyari na zohnáni, iba je to dobre že vien
dobre madyarsky. Znameho čo be ma bov doma poznav nieman žádneho ducha to
nieman. Zavše zednen smosa tak vedno držali od Zvolena zo Sebedina bov somnov aj
preten na rumunske vedno aj v rusku takže ho zadelili do 3 tiho századu a mnej do 1
veho. Tak nás aj sten roztrhli ach Duša mojej kobe si mi bola ľen té deti došikovala do té
Bestrice kot si bola pri mne. Kobech si ich bov aspon edoras ešte videv alebo kobech bov
mav aspon času čo be son ti bov telegrafovav žebe si mi ich bola do Lučenca došikovala
aľe v sobotu na obet son ešte nič nevedev a v sobotu večer o devejte hodine son na zug
sadav v besztrici. Do Lučenca son prišov v nedeli rano jus tode kot povtárski cúk. A už
sa netrap Duša mojej kotbe si aj komne semak prišla jej be son už proti tebej nemohov
tajti. Na veľku štácii be si misela proti od štácie. Od štácie son ni tak deľako od velkie
tak za chrpton na západ v edné tyehlárni Göz tégla gyár sa volá a ešte vejc na vejc
nevedela besi ma tuna najti . Čo be si si počala Duša strapena v ton cudzon svete ľebo je
to ni tak ako v besztrici de son bov a jej na slobode. Aj te si už znama bola tan ach či be
son jej bov ľen poverev Duša mojej na té radvánské štácii, že sa jej už s tebov dovravati
nebuden kto be to bov iba pomeslev nato. Dyelyako je nyi ani semak tak velymi.
Z filyakova za povtretie hodine cúk príde semak ani presadnuti nenačin. Od nás be
mohov do Feledi ityi na cúk alye ač be si ma tuna nenašla dye be si sa podyela
a darobnú trovu besi si narobela. Toto mne všetko iba moje neštasté narobelo možno že
buden spokojneše ač tuna na taliánsku tájdemo ač sa dač tan nestrhne ako be son bov čo
be son bov z besztrice tajšov tavo darme je Duša mojej to je mój los takí sa mi dostav o
tpána Boha misin ho prijejti už druhý raz s takima neznámemi lidmi iďen iba ma to
največmi bantuje, že každeho porejdne otprevadí žena, deti na tú ostatní cestu a mnej
už druhí ras nik iba pán Boh lebo ač be son jej nebov mohov príti domó bola be si misela
príti komne stemi mojimi milovánemi drahima detmi. Bože Bože mój deti moje drahie
kto vás hor vichová , kto položí tú ľachkú ruku ocevskú na vás, ach Bože mój Duša mojej
či nán Hospodin ešte popreje sa dovedna zíti a znažmi milema detmi potešiti vedno.
Deti že moje, či vás ešte vidin dakode a píš mi Duša mojej šetko či sa ti té škríbľe
netrafievaju aj ako si tót košenok pokosela čo si be to ľen robela, ver sa dos natrápiš
a narobiš aľe sa aj jej natrápin a natrpin. Už son veľa aj hladu aj trápené potstúpev od
dvuch .... a čo mámo robiti ..........
Jej son takí ošanováne duša mojej čo be sa tá zem otvorela, ta be son si do ne
ľahov, lebo si na to rátati nemóžen, že dakode sa zas k van prinavrátin. No tak, čo už má
človek robiti Duša mojej, trpeti misímo kin budemo žiti a vládati. Neboj sa duša mojej
milá, ved Pán Boh tan bude so mnou, čo de pojden. Ak ma chce zachraniti a k Ván domó
navrátiti, tak ma prinavráti, a ač mi pán bov tak odsúdev, že misin zahinuti, tak je
darme, nak sa stane Jeho
svatá vóľa. Tu smo pret Bohon, nik neujdemo žádon, čo Buh činí, vše dobre jest. Jej
zaveľa nikde nevydržin Duša mojej, lebo si ma videla aký son bou slabej, kod si bola pri
mne a teraz son zas slapší, lebo edno hlat, druhó trápené ma navnivoč donesé ešte dúfan
pána Boha, že ma prinavráti kván. Iba kobe mi hospodin pomohov zdravie dati to lepšie
dos sa namodlin a na Pána Boha navolán aždaj mi ľen nedá zahynuti. Jej sa mu úfan,
vidin ako to tu bude kot je Duša mojej aj v té Bestrici nezasluženó beti. Kotan náhle
dojde človek naras ho do menetu zadelej. Iba takí može tam beti zavejc čo má s čín oči
zapchávati, dare dávati ale chudobnej človek sa tan neopstojí zaveľa. Aj teraz bech sa za
maróda hlásev, možno žebe ma vivédli stejto, ale kot ma do bestrice pošľu naraz ma do
menetu zadelej a ač tu tajdemo na rumunsku ako vravej tak až tan sa dač nestane tak
mi tan bude bezpečnéší živót. Pozdravujen aj apovku s mamoukou aj Iľku aj Marku
s chlapcen aj švagra aj Ďurka pozdravujen aj naše neveste s chlapcí aj kmotru
prístavkove aj krsnech obuch nak pozdravej aj komu aj krsneho, tak mi Duša mojej na
tótot lis odpovedt naras píš kot ho dostaneš. Či si aj tú kartu dostála čo son Ti v Lučenci
ale len mi teľko píš iba ednu 5 fierovú kartu či ste zdraví, ako si s tou robotov a stéma
škríbľami čo je veľa, mi nepíš teras, lebo nevien či ma tuna nájde ale ač ešte tu buden,
len mi píš naras,lebo mi je to zle kot nič o vás nevien. Jej ti písati buden furt, neboj sa, kin
buden moci, kot be si zaveľa nedostála od mnej list, tak móžeš vedeti,
Pokr. na str 13

že je ni dobre so mnov, lebo vieš dobre ako mnej za vami srdce bolí, tak

poton Duša mojej mi píš, šetko ako sa máš kot ti odpíšen ved ednostajnej
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Pokr. zo str. 12 .... že je ni dobre so mnov, lebo vieš dobre ako mnej za vami srdce bolí, tak poton Duša mojej mi píš, šetko ako sa máš
kot ti odpíšen ved ednostajnej atres mój. Tábori počtu ale teraz ešte niemamo vidánu, teraz mi je takto atres kim tu budemo Lajtos
János örv. 5/10 Tábori zászlóalj csabai Göz Tégla Gyár I. ső szákat 4 szakasz Miskolcz.
Ved bech jej bov rád Duša mojej, žebe si prišla komne, kobe son vedev dokode tu budemo akobe si ma ta našla veľké štácii za chrbton
tehlovňi na zápat. Ved je to lahodne ďaľé ako do Bestrice. Ale až bech tu nebov a de be si sa podela v neznámon meste. Tak ťa iba
pozdravujen a boskávan Duša mojej milována strápená aj mojí Ulenočku milovánu pozdravujen ešte boskávan aj mojho Marciška
milováneho pozdravujen a boskávan aj mojí Iľunku milovánu maličkú pozdravujen a boskávan a vinšujen ti od milého oca nebeckiho
Duša mojej milována aj mojin milovánen deťom stálo zdravie a šťastie vet ani edon večer ninto ani rano čo be son sa nepomodlev za
vás Duša mojej. Jej ťa Duša mojej aj moje milie deti len na Pána Boha otporúčan, nak tót má starosť na vás, to je najlepší otec nán
šetkin. Vravej, že v pejtok pojdemo het, tak iba zbohom Duša mojej milá, zarmútená, zbohom deti moje sladkie milováne Ulenka,
Marciško, Iľunka, pánu Bohu vás porúčan, deti moje drahie, zbohon, zbohon Duša mojej milována, zbohon zbohon.

Aj keď Slovensko bojové stretnutia prvej svetovej vojny zasiahli len okrajovo v jeho severovýchodnej časti a len na krátky čas sa táto časť Slovenska stala v zime 1914 a na jar 1915
operačným pásmom armád východného frontu. V tomto
priestore vhodné nástupište k protiofenzíve pripravovali aj
rakúsko-uhorské a nemecké vojská. V čiastočnej mobilizácii,
ktorá bola vyhlásená už 25. júla 1914 boli i obidva zbory zo
Slovenska – V. bratislavský a VI. Košický. Slovenské pluky boli
zaradené do zostavy 1. a 4. rakúsko-uhorskej armády a nasadené do bojov v Haliči a v Karpatoch. Neskôr sa potom trenčiansky 71. peší pluk a bratislavský 72. peší pluk zúčastnili v
rámci 1. armády gen. Viktora Dankla na protisrbských ofenzívach. Patril tam aj 11. prápor poľných strelcov, 28. brigáda a
komárňanský 19. prápor poľných strelcov. Slovenské pluky VI.
košického zboru boli organizačne začlenené do 4. armády
gen. Mórica Auffenberga v ktorej slovenské a české jednotky
tvorili väčšinu (23 zo 40 peších plukov). Prešovský 67. Peší
pluk bol začlenený do 54. brigády 27. pešej divízie. V rámci
tejto divízie bojovala i 53. Pešia brigáda, ktorej súčasťou bol
lučenecký peší pluk, kde Slováci predstavovali asi 16% jeho
príslušníkov a 29. prápor poľných strelcov s asi 40% Slovákov.
Hneď na začiatku vojny čakali 4. armádu ťažké boje – útok armády smeroval na Cholm – proti 5. Ruskej armáde. Jednotky
VI. košického zboru postupovali čelne na Komarów. Víťazstvo
pri Komarówe však bolo draho zaplatené – straty 4. armády
tu dosiahli viac ako 50 000 tisíc mužov.
Ďalšie osudy slovenských vojakov V. a VI. zboru sú spojené s
ústupovými bojmi za San a na Nide, po ktorých nasledovali
kruté zimné boje v Karpatoch. Po vytvorení rakúsko – talianskeho frontu na jar 1915 boli na východnom fronte čiastočne
reorganizované aj rakúsko – uhorské vojská. Najväčšie
slovenské pešie pluky boli začlenené do 2. armády. Po tejto
reorganizácii pre slovenské jednotky na východnom fronte
nastali vyčerpávajúce pohybové a zákopové boje v Haliči, v
okolí Sambora, údolí Ciroky, v močariskách pri Dnestri, pri
Skuravrchu, Veľkom Blate, Galej Lipe, Zlatej Lipe, Folvarkách a
Czortkowe. Bojov v horách na rumunskom fronte sa na jeseň
a v zime 1916 v rámci 1. rakúsko- uhorskej armády zúčastnili i
slovenskí príslušníci honvédských plukov – 15. trenčianskeho,
9. košického, 16. banskobystrického, 14. nitrianskeho a v
rámci 3. rakúsko-uhorskej armády aj príslušníci miškovského
65. pešieho pluku a užhorodského 66. pešieho pluku. Od roku
1915 mali slovenskí vojaci stále väčšie zastúpenie aj na
rakúsko- talianskom fronte v Alpách a na rieke Soči (Isonzo).
Jednotky, v ktorých bolo výrazné zastúpenie slovenských

vojakov boli nasadené na strednom úseku sočského
frontu pri Vertojbe v priestore Gorízie
(Görz) v zostave 5. rakúsko-uhorskej armády generála

vojakov boli nasadené na strednom úseku sočského frontu
pri Vertojbe v priestore Gorízie (Görz) v zostave 5. rakúskouhorskej armády generála Boroeviča. Slovenské pluky patrili
k tým jednotkám, ktorým sa za cenu veľkých strát podarilo
odraziť nápory vojsk 3. talianskej armády a naopak, po prekonaní 10 – 15 radov drôtených zátarasov prenikli až ku
štábu talianskej armády pri Konstanjevici. 24. októbra 1917
uskutočnili spojené rakúske a nemecké divízie plánovaný
prielom v priestore Caporetta, ktorý zapríčinil ťažkú krízu
talianskej armády a ktorej sa iba nad riekou Piavou podarilo
front stabilizovať a vybudovať obranu. Slovenské pluky 27.
pešej brigády tu postupovali už ako súčasť 1. sočskej armády
proti 3.talianskej armáde. Zdroj: V o j e n s k á o s v e t a 1 / 2 0 0 9

Podporujeme talenty

Jedným z najkrajších poslaní školy je objaviť zrniečko talentu v dieťati a rozvíjať ho, aby z neho vyrástol nádherný
strom, plný šťavnatého ovocia úspechu a radosti. A práve z
jedného takéhoto zrniečka vyrástla na našej škole recitátorka
Viktória Berkyová – dievča, ktoré chce svoj talent rozvíjať
v oblasti dramatického umenia. Jej vysoké ambície a sny
pomáha naplniť projekt, ktorý sa uskutočnil vďaka podpore
firmy CBA Slovakia, s. r. o. z programu Podporujeme talenty. Prostredníctvom tohto projektu sa Viktórii podarilo naplniť svoju dávnu túžbu stretnúť sa s významnou dramaturgičkou, režisérkou a recitátorkou Mgr. Evou Kalnickou.
Viktória spolu so svojou vyučujúcou SJL prežila dva nádherné dni v jej prítomnosti. Eva Kalnická si vypočula prednes poézie v podaní našej Vikinky a zhodnotila, že je veľmi
talentovaná. Obohatila ju o svoje skúsenosti a rady v umeleckej oblasti a spoločne sa zúčastnili viacerých podujatí, ako
je návšteva múzea či večerného divadelného predstavenia.
Viktória si domov odniesla nielen krásne spomienky a rady,
ale predovšetkým uistenie, že cesta, ktorou sa rozhodla kráčať, je síce tŕnistá, ale správna.
Mgr. M. Vinarčíková, CZŠ sv. J. Bosca v Lučenci
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V obci Uhorské bol zrealizovaný Malý projekt - „Cesta do
praveku“, ktorý bol podporený z Európskeho sociálneho
fondu ako súčasť národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorý organizuje IUVENTA - Slovenský
inštitút mládeže.

Deti postupne objavovali tajomstvá života pravekého človeka. V tvorivých dielňach s dobrovoľníkmi vyrobili šperky
v tvare zubov z fimo hmoty a praveké odevy z prírodných
materiálov. Pracovitý tím dobrovoľníkov pripravil pre deti
z Uhorského k Medzinárodnému dňu detí dobrodružné putovanie pravekom. V úvode si deti na ihrisku odeli praveké šaty,
vyskúšali streľbu lukom a šípom do terča a následne ich čakala cesta prírodou cez vrch Stráž. Tu ich na stanoviskách
prekvapili praveké dievčatá a chlapci s rôznymi úlohami
a súťažami, ako lovenie pravekých rýb, hod do mamuta, preskok na lane, drvenie orechov kameňom. Praveká cesta vyvrcholila v tábore pri rybníku. Deti sa vžili do života pračloveka,
vyrábali kamenné sekery, hlinené nádoby, šperky, zvieratá,
kreslili jaskynné maľby na kamenný podklad. Deti mali možnosť vidieť a vyskúšať vyrobiť oheň trením pomocou luku.
Všetci sa mohli posilniť chutným guľášom, ktorý uvarili praveké ženy. Prekvapením bolo pečenie banoku – placky na kameni. Každé dieťa bolo obdarované sladkým balíčkom, zubatým
šperkom a výtvarnými pomôckami. Za podporu ďakujeme
KomPrax - Kompetencie pre prax, ktorý organizuje IUVENTA
a za pomoc všetkým dobrovoľníkom.

Deti mali možnosť tvoriť aj v malej tvorivej dielni. K dispozícii mali aj malé hudobné nástroje, na ktorých si mohli
vyskúšať svoj hudobný talent. Mierne vyčerpaní z hier sme si
oddýchli pri ohnisku, kde sme si opekali špekačky. Keďže sa
blížil večer a vonku sa začalo stmievať nastal čas, aby sme si
pripravili deťmi vyrobené lampióny a spoločne ich rozsvietili.
Príjemnú atmosféru pri rozsvietených lampiónoch sme ukončili odmenením detí a mládeže sladkou odmenou, malým darčekom a ovocím.

Za podporu ďakujeme KomPrax - Kompetencie pre prax, ktorý organizuje IUVENTA a za pomoc všetkým dobrovoľníkom
a zúčastneným za vytvorenie super atmosféry a príjemne
stráveného popoludnia až do neskorého večera.
Katarína Kuljačeková

Jedného dňa, zazvonil u nás na škole telefón. Volala pani
režisérka Pašútová a pozvala výhercov Detskej výtvarnoliterárnej súťaže - Pre Klbko, do televízie LUX. Do súťaže sa
prihlásil kolektív žiakov pod vedením p. učiteľky Vlasty Telekovej a získal krásne druhé miesto v kategórii výtvarných
prác.

Monika Tokajová

V obci Uhorské bol zrealizovaný Malý projekt - „Lampiónový
večer – tešíme sa na prázdniny“, ktorý bol podporený z
Európskeho sociálneho fondu ako súčasť národného projektu
KomPrax - Kompetencie pre prax, ktorý organizuje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.
Prázdniny klopú na dvere a všetky deti sa tešia na
posledný deň strávený v škole. „Hurá sú tu prázdniny“ toto si
už o pár dní budú môcť zakričať všetky deti. Pri tejto
príležitosti sme pre deti a mládež zrealizovali Lampiónový
večer. V tvorivých dielňach s dobrovoľníkmi si deti a mládež
vyrobili lampióny, ktoré si ozdobili podľa svojich predstáv.
Deti a mládež spolu s realizátormi, dobrovoľníkmi a niekoľkými rodičmi sa stretli dňa 13.júna 2014 na futbalovom
ihrisku, kde si zahrali rôzne spoločenské hry, zasúťažili si,
zahrali krátke divadlá.
Deti mali možnosť tvoriť aj v malej tvorivej dielni. K

dispozícii mali aj malé hudobné nástroje, na ktorých si

A tak sa dňa 17.6.2014 vybrali na cestu do Bratislavy - priamo
do štúdia televízie LUX, tri žiačky 4.A triedy: Janka Pocklanová, Zuzka Benčíková, Emka Urbančoková.
Dievčatá sa zúčastnili televíznej relácie Doma je doma, kde
boli všetci výhercovia v priamom prenose odmenení. Zážitok
bol umocnený milým prekvapením v podobe prehliadky Starého Mesta vo vyhliadkovom autíčku - Prešporáčiku. Ďakujeme organizátorom v televízii LUX za príjemne strávený deň.
Mgr. Gabriela Oravcová, riaditeľka školy
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(Kubínyiho nám. 3, otvor.: ut.-pi.: 9.00-17.00, ne: 14.00-17.00 )

„Poskladajme si sen“ - 10. 6. - 1. 8. 2014
História Lega siaha do roku 1932, kedy Ole Kirk Christiansen
založil v dánskom meste Billund firmu na výrobu hračiek. O dva
roky dostala firma názov LEGO. Najskôr vyrábala stavebnice z
drevených kociek, až od roku 1947 začali vyrábať z plastu.
V priebehu ďalších 10 rokov sa lego vyvinulo do definitívnej
podoby. V r. 1958 syn majiteľa, Godtfred Kirk Christiansen
získal patent na Lego kocku a odvtedy stavebnice Lego kraľujú
na trhu hračiek. V r. 2000 Britská asociácia hračiek menovala
lego kocku „Hračkou storočia.“ Výstava v Novohradskom
múzeu a galérii v Lučenci s názvom Poskladajme si sen sa
realizovala v spolupráci s lego fanklubom TatraLUG, ktorý
vznikol v roku 2012. Je najmladším v Európe, ale prvým na
Slovensku. Jeho členovia sa zaoberajú okrem iného aj organizovaním výstav, pričom každá je iná. Z lega je možné postaviť
model prakticky čohokoľvek. V priestoroch našej inštitúcie sú
prezentované modely - automobilov, vlakov, lodí, lietadiel, domov, hradov, zámkov, sôch, vesmírnych plavidiel a robotov.
Návštevníci tu nájdu aj model haličského zámku, lučenskej
synagógy a budovu Novohradského múzea a galérie. Výstava
informuje nielen o histórii stavebnice, ale jej súčasťou je aj
herňa, v ktorej návštevníci budú mať možnosť postaviť si svoj
vlastný model.

Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM) usporadúva pod názvom
Slovenské spievanky a veršovačky už 18 rokov pre slovenské deti
a mládež v Maďarsku, celoštátnu súťaž v speve slovenských
ľudových piesní a v prednese slovenskej poézie a prózy. V prvej
etape XVIII. ročníka súťaže sa uskutočnili regionálne kolá v Síleši,
Pitvaroši a Níži, z ktorých do celoštátneho kola postúpilo viac
ako sto spevákov a recitátorov z rôznych kútov krajiny.

XXVI. Medzinárodné keramické sympózium
Lučenec - Kalinovo 2014
14. 7. - 6. 8. 2014 - tvorivý pobyt účastníkov
v závode Žiaromat, a.s. Kalinovo
8. 8. - 28. 9. 2014 - výstava výsledkov
tvorivého pobytu účastníkov v NMG v Lučenci
Naša inštitúcia usporadúva v poradí už XXVI. ročník Medzinárodného keramického sympózia, ktoré pravidelne pripravujeme
v spolupráci so závodom Žiaromat, a.s. Kalinovo, Mestom
Lučenec, SVÚ - Združením keramikov Slovenska a Obcou Kalinovo. Autori svoje diela vytvárajú z miestnej žiaruvzdornej hliny - šamotu a vypaľujú ich vo veľkokapacitných
vysokých peciach v závode v Kalinove. Na XXVI. ročníku tvorivého pobytu sa zúčastnia: Ľudmila Kovaříková z Českej republiky, Pannonhalmi Zsuzsa z Maďarska, Halina Krawczun
z Poľska, Adriena Kutáková a Paulína Hoššová zo Slovenska.
Vzniknuté diela budú vystavené v priestoroch NMG v mesiacoch
august - september 2014.

Poklady minulosti
- stála expozícia z najcennejších zbierok Novohradského múzea
a galérie z archeológie, histórie, etnológie a výtvarného umenia.
Katarína Köbölová, NMG Lučenec

Oznam!

Novohradské osvetové stredisko
v Lučenci ponúka k odpredaju osobné motorové vozidlo:
Škoda Felícia Combi 1.6 GLXI Standard, SPZ LC 081
AV, zdvihový objem valcov motora 1598 cm3, výrobné
číslo vozidla TMBEGF654V0396740, výrobné číslo
motora 306017/1996, počet najazdených kilometrov
310214, rok výroby 1996, primeraná cena 685,-€ +
zostatok PHM v nádrži v hodnote 19,38€. Informácie
ohľadom motorového vozidla poskytne na tel. č.
0474513176 - Šóšiková. Záujemcovia o ponúkané motorové vozidlo sa môžu prihlásiť do 31.7.2014 predložením
písomnej žiadosti o kúpu mot. vozidla.

Konalo sa v piatok 6. júna 2014 v budapeštianskom Slovenskom
inštitúte a otvorila ho predsedníčka ZSM, Ruženka EgyedováBaráneková. V porote sedeli aj zástupcovia z nášho regiónu,
Mária Ambrušová, riaditeľka NOS v Lučenci a Mgr. Milada
Bolyošová.
Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou Úradu pre
Slovákov žijúcich v zahraničí.
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Mesto Lučenec – mestský úrad,
oddelenie školstva, sociálnych
vecí, kultúry a športu
BBSK – Novohradské osvetové
stredisko Lučenec
Výstavy v rámci Festivalu ľudovej kultúry
KOLIESKO 2014, spoluorganizátor výstav:
Obec Kokava nad Rimavicou
1.8. MAĽOVANÁ TRADÍCIA
– výstava obrazov Gabriela Kuráka,
miesto: Synagóga v Kokave nad
Rimavicou, vernisáž o 17.00 hod.
1.8. OD ĽANU PO PLÁTNO
– výstava Ľubomíry Žilkovej,
miesto: Zasadacia miestnosť Obecného
úradu, vernisáž o 19.00 hod.
28.7.- 1.8. Palócky ľudovoumelecký tábor
– 10. ročník, spoluorganizátor:
Novohradský oblastný výbor Csemadoku
v Lučenci, miesto: Látky – Prašivá
19. – 20. 7. XIV. POIPEĽSKÝ UMELECKÝ
FESTIVAL
Spoluorganizátori:
NOV Csemadoku v Lučenci, Obec
Radzovce a ZO Csemadoku v Radzovciach,
miesto: Radzovce
25. 7. FOLKLÓRNY VEČER V NOVOHRADE,
krojovaný sprievod mestom
a folklórny program v amfiteátri,
účinkujú FS: Ipeľ, Kokavan, Palóc,
Nógrád, Jánošík a MLADOSŤ,
Org.: Mesto Lučenec,
BBSK, NOS v Lučenci,
miesto: Lučenec
KOLIESKO 2014
Tri projekty NOS v Lučenci v rámci
osvetárskeho dvora, podporené MK SR:
1.-2.8. DVOR PAĽA BÚTORA
spomínanie slovom, spevom, tancom
a hudbou na výnimočného folkloristu
a ponuka jeho obľúbených pokrmov.
2.8. GATE drží OPASOK
a na nohách sú KRPCE predstavenie troch
častí kokavského kroja.
OD FRUŠTIKA PO HAVRANKU
– ľudové jedlá pripraví obec Cinobaňa.
Príďte ochutnať!
miesto: Dvor za synagógou
v Kokave nad Rimavicou
30.8.

Stretnutie rodákov a folklórne
popoludnie MLÁKY 2014,
miesto: Látky - Mláky

5.7. II. Muzikantský juniáles – stretnutie
kapiel a muzikantov z Lučenca
miesto: reštaurácia Biela labuť
o 15.00 hod.
12.7. Jazz v altánku– kvalitné jazzové
predstavenie mladých talentovaných
hudobníkov
miesto: Mestský park – Altánok
o 16.00 hod.
19.7. Promenádny koncert – koncert
Dychovej hudby Selčianka
miesto: Mestský park – Altánok
o 16.00 hod.
25.7. Novohradský folklórny festival,
miesto: Amfiteáter o 19.00 hod.
6. 8. Mucha Quartet - koncert vážnej
hudby, miesto: Kalvínsky kostol
o 18.00 hod.
9. 8. C – Bridge - známe skladby
domácej i zahraničnej tvorby
v netradičnom akustickom prevedení ,
miesto: Altánok v Mestskom parku
o 16.00 hod.
21. – 24.8. III. Lučenské hodovanie
– DNI MESTA LUČENEC – množstvo
sprievodných podujatí: Lučenský jarmok,
Pivný festival, , koncerty, zábava, detské
rozprávkové pódium, IV. Lučenská
legenda, III. STREET DANCE PARTY
miesto: Námestie republiky, Mestský park,
Masarykova ulica
27.8. Spomienka na SNP – kladenie
vencov pri pamätníku
miesto: pamätník na ul. J. Kámána
o 14.00 hod.

Fiľakovo
19.7. Divadelné predstavenie
Medzinárodného workshopu
- Vyšehrad bez bariér
Medzinárodný workshop divadla a tanca
sa po prvý krát uskutoční na Slovensku, v
meste Fiľakovo, v dňoch 6. – 20. 7. 2014.
Premiérové predstavenie sa uskutoční na
nádvorí Fiľakovského hradu.
Hlavný organizátor: Stowarzyszenie Teatr
Formy Józefa Markockiego
a Hradné múzeum vo Fiľakove

Trojdňový multitematický národnostný
festival. Miesto: MsKS, Námestie slobody
a hradný areál, Hlavný org.: Mestské
kultúrne stredisko vo Fiľakove
15.8. Otvorenie stálej expozície
Mestského vlastivedného múzea,
venovanej histórii mesta
a miestneho priemyslu.
Hlavný org.: Hradné múzeum vo Fiľakove

Kokava nad Rimavicou
31. – 3. 8. KOLIESKO 2014
Festival ľudovej kultúry – XXIV. ročník
stretnutia mladých folkloristov:
Študentská letná škola v rekreačnom
stredisku Močiar,
KOLIESKO PRI FONTÁNE – program
folklórnych súborov,
Folklórna scéna – Všetečníci v DK,
OZVENY VEČERA Z VRCHOV A DOLÍN
– jedinečný program na strechách
a balkónoch Námestia, VIVA CULTURA
ETHNICA, Kokavské dvory – kokavského
spevu a hudby, tanečný, fujaristov,
sklársky, rybársky, medový, osvetársky,
Dvor obce Sebechleby a gazdovský
u Spodniakov a ď.
Kokavské podoby – 60-ročná Východná
pozdravuje Koliesko,
Galaprogram v amfiteátri – HRADIŠŤAN
a Jiří Pavlica, FS Háj.
Hlavný org.: Obec Kokava nad Rimavicou
Tohtoročná novinka: Nový okruh je
spestrením pre návštevníkov, trasa vedie
od Námestia cez Remeselnícku ulicu na
Bakulíniho ul., pokračuje lavičkou cez
potok do dvora za synagógou až na
hlavnú ulicu a Námestie alebo opačným
smerom.

Lukovištia
12.7. Lukovišťský kalísčok
- 1. ročník súťažnej výstavy a ochutnávky
ovocných destilátov regiónov Gemera,
Gemera –Malohontu a Novohradu pri
príležitosti 80.- výročia Obecnej
pálenice..............

Málinec:
26.7. Stretnutie rodákov

25.7. Vatra zvrchovanosti,
miesto: Dom Matice slovenskej

Hrnčiarske Zalužany:

15.-17.8. XXIV. Palócke dni a oslavy
mesta Fiľakovo

15.8. Hrnčiarske slávnosti a Deň obce

Trojdňový multitematický
národnostný festival zahŕňa
programy rôzneho žánru,
vystúpenia profesionálnych
a amatérskych tanečných,
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