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NOS Lučenec v rámci monitoringu kolektívov záujmovej umeleckej činnosti v Novohrade a Malohonte uvádza
cyklus „Predstavujeme folklórne súbory“. Pokračujeme FS HRNČIARKA, ŽSS SOBOTIENKA a ŽSS KONVALINKA. 

mavých hostí. V nedeľu na posviacku spievajú v kostole. Rok

v obci začínajú fašiangami, každoročne organizujú fašiangový

sprievod, spevom a tancom v maskách prejdú celú dedinu,

potom Deň matiek, vatra na deň oslobodenia
a končia

vianočným programom.




V Hrnčiarskych Zalužanoch ju 19.5. 2000 založili ženy z obce
ako spevácko - tanečný súbor, neskôr folklórnu skupinu, ktorá funguje doteraz. Zriaďovateľom je obec.
Zakladateľkou a prvou vedúcou bola Mgr. Ľubica Markotánová, viedla súbor necelých 11 rokov až do roku 2011. Pri
založení mal súbor asi 20 členov, z toho polovicu tvorili deti.
Ich hlavnou úlohou bola príprava Hrnčiarskych slávností a potom aj ďalších podujatí ako Fašiangy, Deň matiek, Dožinky či
oslavy Božieho narodenia.
V roku 2011 sa stala vedúcou Agnesa
Markotánová a Hrnčiarku vedie dodnes.
V súčasnosti je ich 22, z toho 12 žien
(Agnesa Markotánová, Zuzana Obročníková, Mária Bukovská, Mariana Elznicová, Vlaďka Markotánová, Csilka Bolhová, Katka Peržeľová, Elenka Sélešová,
Silvia Machavová, Jessica Szökeová,
Kamila Bohuslavová, Patrícia Ľuptáková) a 10 Markotán,
mužov (Dušan
Markotán,
Július
ková) a 10 mužov (Dušan
Július
Obročník
st.,
st., Július
Ob-ročník
ml.,
Ján
Július Obročník ml.,Obročník
Ján Škorňa,
Peter Grček,
Rado
Séleš,
Škorňa,
Peter
Rado
Séleš,
Jozef Vicudil, Erik Séleš,
Milan
KmeťGrček,
a Radko
Séleš
ml.).Jozef
Do konca roku 2014Vicuvystupovali len v H. Zalužanoch a susedných obciach. V tomto roku to bol už celý región a plánované
sú ďalšie, na júl majú dohodnuté až tri vystúpenia, 4. 7. na
Dňoch obce Hrnčiarska Ves, 10. 7. doma a 18. 7. na folklórnom festivale v Poltári. Najväčším podujatím sú Hrnčiarske
slávnosti, tohtoročné sa uskutočnia v piatok 14.8.2015. Sú
zaujímavé aj tým, že sa konajú priamo na ceste pred obecným úradom a vždy je tam výborná nálada vrátane zaujímavých hostí. V nedeľu na posviacku spievajú v kostole.
Rok v obci začínajú fašiangami, každoročne organizujú
fašiangový sprievod, spevom a tancom v maskách prejdú

Každoročne vystupujú v Sušanoch na posviacku, je to v júli na
sviatok sv. Anny, patrónky kostola.
Repertoár majú bohatý, v súčasnosti spievajú piesne klenovské, detvianske alebo hrochoťské. V minulosti okrem spevu
mali spracované rôzne pásma a aj tancovali. Tancom sa
predstavili v roku 2013 v rámci Hrnčiarskych slávností, vtedy
choreografiu robila Katka Lašáková a ich program uvádzala
moderátorka TV Markíza Lenka Peržeľová, ktorá je rodáčkou
z H. Zalužian. V roku 2014 tancovali tiež a vtedy H. slávnosti
moderoval herec Matej Landl.

Získali viacero ocenení, naposledy 15.8. 2014 bolo ľudovému
súboru Hrnčiarka udelené ČESTNÉ UZNANIE pri príležitosti
Hrnčiarskych slávností za zásluhy o kultúrny rozvoj a šírenie
dobrého mena obce, udelil ho starosta Ing. Branislav Nociar.
Prvé kroje si začali šiť doma, ako vzor si nevybrali konkrétnu
oblasť, ale všetky kostýmy, v ktorých dodnes vystupujú nesú
znaky ľudových motívov.
Pokr. na str. 2

Majú založenú kroniku, vedie ju Katka Peržeľová. V nej je
zaznamenaná aj táto udalosť. 7.9.2013 spestrili svadobný
deň, ženil sa ich člen Julko Obročník a ďalší člen Jozef Vicudil
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Majú založenú kroniku, vedie ju Katka Peržeľová.
V nej je zaznamenaná aj táto udalosť. 7.9.2013 spestrili svadobný deň, ženil sa ich člen Julko Obročník a ďalší člen Jozef
Vicudil robil starejšieho. Preto Hrnčiarka spievala celou cestou
až po pýtanie nevesty.
Príspevok na činnosť im poskytuje obec a aj na nácvik využívajú priestory obecného úradu.
Na záver uvádzame to najpodstatnejšie, kontakt pre tých,
ktorí by si Hrnčiarku chceli objednať:

Fodorová, Katarína Lacková, Irena Šerfőzőová, Katarína
Šumecová). V repertoári majú slovenské a maďarské ľudové
piesne z regiónov Novohrad a Podpoľanie, ale spievajú aj texty náboženské. V roku 1976 sa zúčastnili Okresnej súťaže
ženských spevokolov v zborovom speve v Kalinove a získali
prvé miesto, rok predtým druhé. V interpretácii maďarských
piesní sa zúčastnili súťaží, ktoré organizoval OV Csemadoku
v Lučenci, kde v roku 1977 získali 2. miesto, nasledujúci rok
1978 boli na prvom mieste a dokonca postúpili do krajského
Agnesa Markotánová, mobil:0907 638 801, kola. Na regionálnej súťažnej prehliadke speváckych skupín
e-mail: manabukovska@gmail.com. Festival hudobného folklóru vo Vidinej, si 10.10.2009 vybojovali 5 miesto z 9 skupín a získali diplom za úspešné účinkovanie. Na tom istom podujatí, ktoré sa konalo 13.10.2012
opäť vo Vidinej, sa umiestnili v bronzovom pásme a získali
diplom NOS Lučenec.
Tých ocenení bolo oveľa viac, spomenieme aspoň niektoré.
Pri príležitosti 50. výročia vzniku Csemadoku im 12.12.1999
bolo udelené ocenenie od MO Csemadoku. Za úspešné
vystupovanie na IV. ročníku Dni obce Vizslás dostali 1.9.2001
ďakovný list. Pri príležitosti 30. výročia vzniku im 29.5. 2004
odovzdal ďakovný list starosta V. Kumštár. Na XXVII. ročníku
Gemersko-malohontských folklórnych slávností Klenovská
Rontouka, obdržali 24.6.2005 aj srdečné poďakovanie od
GMOS Rimavská Sobota a obce Klenovec. V rokoch 20122014 dostali ďakovné listy od mesta Lučenec za úspešné vysBola založená koncom roka 1974 a zriaďovateľom bola obec
tupovanie na regionálnych prehliadkach speváckych súborov.
Mučín. Ženský spevokol založil a až do roku 1998 viedol
vtedajší riaditeľ školy Ján Rovňan, pravdepodobne z iniciatívy
jeho manželky Ireny Rovňanovej, ktorá bola v tom období
predsedníčkou Slovenského zväzu žien v Mučíne. Od roku
1975 vystupoval spevokol na každom obecnom podujatí.
Zakladajúce členky boli Irena Rovňanová, Irma Fodorová,
Mária Hoduláková, Valéria Klementová (Klečéňová), Valéria
Klementová (Kojnoková), Katarína Lacková, Alžbeta Mačudová, Šarlota Molnárová, Júlia Rubintová, Štefánia Sujová, Irena
Šerfőzőová a ďalších osem žien (Magdaléna Franeková, Magdaléna Hoduláková, Emília Mitterová, Helena Schneiderová,
Barbora a Alžbeta Svetlíkové, Helena Urbanová, Helena Zaťková), ktoré dnes už nie sú medzi nami. Keď klesol počet
členiek, spevokol sa premenoval na spevácku skupinu.
Katarína Šumecová je členkou So- Pri príležitosti 40. výročia vzniku im 10.8.2014 odovzdal
botienky od r. 1980 a vedúcou od ďakovné listy starosta obce Ing. Jozef Hodulák. V tom istom
r. 1998, ale zároveň od r. 2000 je roku 14. novembra na celovečernom programe FS Rakonca
aj kronikárkou obce. Pri založení prevzali ocenenie za kultúrny rozvoj Novohradu pri príležimali 19 členov, ale okrem nich si tosti 40. výročia založenia a za oddanú prácu speváckej
spomenúť zaslúžia všetky speváč- skupiny.
ky, ktoré boli členkami skupiny počas celej existencie. V začiatkoch sa
k nim pridali Gabriela E. Bartková,
Anna Rusnáková, Margita Kočiová,
Marta Kacianová,
Mária Klára
Miklóšová
Marta Kacianová, Mária Miklóšová
a už nebohá
Kočia už sa nebohá
Kláraaj Júlia
Kočišovášová-Fodorová. V roku 1978
stala členkou
ŠánV roku
1978 Zita
sa stala
dorová. V ďalších rokoch Fodorová.
pribudli – Hilda
Bolčová,
Roziaj JúliaBernadeta
Šándorová.
ková, Edita Moravčíková, členkou
Beatrix Rusnáková,
MoV
ďalších
rokoch
pribudli
– Hilda
ravčíková, Marta Dókušová, Erika Roziková, Erika Berkyová,
Bolčová,
Zita bola
Roziková,
Irena Látková. V roku 2011
štyri mesiace
členkou Edita
Irma
Moravčíková,
Beatrix
Galambová. Vedúca Sobotienky vedie podrobnú aRusnáková,
prehľadnú
Bernadeta
evidenciu. Dá sa z nej vyčítať
pohyb Moravčíková,
členov od roku Marta
1996, V roku 2015 sa v obci Lipovany konali Dni turizmu a SoboDókušová,
Erika
Roziková,
kedy ich bolo 14, až dodnes, keď ich zostalo
iba šesť Erika
tých tienka tam taktiež nechýbala.
Berkyová,
Irena
Látková.
najvernejších (Gabriela Edita
Bartková,
Hilda
Bolčová,V roku
Irma
Pokr. na str. 3
2011 Irena
štyri mesiace
bola Katarína
členkou Zúčastnili sa mnohých podujatí v zahraničí:
Fodorová, Katarína Lacková,
Šerfőzőová,
Irma Galambová.
Družobná obec Karancsberény – oberačkové slávnosti – 6x
Pokr. zo str. 1

Šumecová).
V repertoári majú slovenské a maďarské ľudové piesne

(2003, 2005, 2007-2010), Deň obce – 4x ( 2004, 2006, 2007,
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Zúčastnili sa mnohých podujatí v zahraničí: Družobná obec Karancsberény – oberačkové slávnosti – 6x
(2003, 2005, 2007-2010), Deň obce – 4x
(2004, 2006, 2007, 2011), oslavy 35.
výročia Karancsberényi Népdalkör v roku 2008 a 40. výročia v r. 2013, posedenie 2x (2012,2014), Vizslás 7x (19992005), Lucfalva (2002, 2004), Ipolytarnóc – 2004, vstup do EÚ – 2012, Karancskeszi – Deň obce (2007), Čierny
Potok 6x (2006, 2007, 2011-2014),
Karancsalsa – oberačkové slávnosti
(2009), oslavy 10. výročia spevokolu
Rozmaring (2010), Deň obce (2010) a ď.
Najradšej spomínajú na oberačkové
slávnosti v družobnej obci Karancsberény, konali sa vždy v septembri. Išlo
o výnimočné podujatie. Spievali priamo
na vozoch a prešli spolu 4 obce, v čele
išlo aj 17 koní a tých vozov bolo neúrekom. Chodili tam 6 rokov, dokonca sa
raz prezliekli za hrozno. Často sa prezentovali aj v druhej družobnej obci
Čierny Potok.
Aj domácich vystúpení absolvovali viacero. V Mučíne je to každoročne na Deň
matiek, Stavanie a váľanie mája, Posedenie s jubilantmi alebo Adventné
stretnutie (2012-2014). Slávnostne si
pripomínali svoj vznik, 9.11.1999 oslávili 25. výročie Sobotienky, 29.5.2004
oslavovali 30. výročie, 7.8.2009 oslavovali 35 rokov a v roku 2014, okrúhle 40.
výročie založenia. Smutnejšou udalosťou, kde spievali, bola r. 2013 posledná
rozlúčka s bývalým starostom V. Kumštárom. Od roku 2002 nechýbali ani na
Poipeľskom umeleckom festivale vo
Veľkej nad Ipľom a Radzovciach. V r.
2006 vystupovali na oslavách SNP v
Čiernom Balogu, kde si spoločne zaspievali aj s ĽH Ďatelinka pod vedením Ondreja Molotu.
Pokr. zo str. 2

V roku 2014 spievali na Stretnutí rodákov v Lipovanoch.
Osobitne majú zaznamenané vystúpenia v obciach regiónu: Vidiná 4x (1997,
2000, 2009, 2012), Veľká nad Ipľom 9x
(2000-2001, 2003, 2005, 2007, 2009-2x,
2011, 2013), Radzovce 7x (2002, 2004,
2006, 2008, 2010, 2012, 2014), Rapovce
9x (2004-2008, 2010-2013), Klenovec

(2005,2006), Fiľakovo - Csemadok
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2006, 2008, 2010, 2012, 2014), Rapovce
9x (2004-2008, 2010-2013), Klenovec
(2005,2006), Fiľakovo - Csemadok
(2009), Pleš (2013,2014), Trebeľovce
(2014), Lipovany (2014,2015).
Je len pochopiteľné, že sa o nich písalo
aj v regionálnej tlači. Dokonca 10. 5.
2012 spievali v rádiu Regina a Sobotienku predstavila vedúca K. Šumecová, rozhovor viedla redaktorka Silvia Hoffmanová.
Kroje majú viaceré a celkom ich je 10
rôznych. Prvé mali šaty modrej farby,
šila ich Valéria Klementová (Klečéňová).
Zelené dostali v roku 1999 od Vladimíra
Kumštára, bývalého starostu obce a
SPP, šila ich Magdaléna Sabová. V roku

2010 im pribudli kroje, šila ich vedúca
p. Šumecová, látku im darovala Irena
Šerfőzőová, originálne zástery darovala
jej svokra Margita Šerfőzőová, sukne sú
z modrotlače, na ozdobný materiál k vyhotoveniu krojov prispel aj OÚ. A čo je
najdôležitejšie, že ešte aj dnes ich majú
a vystupujú v nich.
Bordové sú najnovšie, pribudli im v roku 2011 z OÚ.
Finančne ich podporuje obec Mučín
a na nácvik využívajú priestory obecného úradu.
Pre všetkých, ktorí by chceli Sobotienku
počuť naživo, pridávame kontakt na
vedúcu:
Katarína Šumecová, 0940 785 841.

Pracuje pri domove dôchodcov, zriaďovateľom je obec Čakanovce a založená bola
v roku 1992. Vedúcou od založenia až po súčasnosť je Mária Kolpaská.
Pri založení ich bolo 16, dnes klesol počet na 11 členiek –
Főldiová Ružena, Pašová Zsuzsana, Lázar Anna, Agócs
Magdaléna, Gaspar Margita, Hegyi Klára, Kolpaská Mária, Tóth Irén, Furáková Máriam Gáspárová Júlia, Darabos Ruzsena. Každoročne absolvujú okolo 15 vystúpení,
ale skoro každý mesiac chodia vystupovať do susedného
Maďarska. Pravidelne sa zúčastňujú súťaže v pečení toční
na festivale pod názvom „Gastronomická párty“ v Maďarskom Kázáre, známy Laskafesztivál. Podujatie sa koná
v máji a chodia tam už 10 rokov, a to nielen vystupovať,
ale aj súťažiť. Pečú nielen točne, ale aj bryndzové halušky.
Taktiež sa zúčastnili folklórneho festivalu
Taktiež
festivalu vv Budapešti.
Budapešti. Doma spievajú na Fašiangy,
Doma spievajú
na Fašiangy,
viackrát aj
v maskách,
viackrát
aj v maskách,
na oslavách
MDŽ,
Mikulášanaa na Vianoce. V máji na
oslavách party
MDŽ, nielen
Mikuláša
a na ale
Vianoce.
na
guľášovej
vystupujú,
zároveňV máji
aj súťažia,
vždy vytvoria jedno
guľášovejNa
party
nielen vystupujú,
zároveň
aj súťažia, v časti Galamba, okrem
družstvo.
Sedembolestnú
Pannuale
Mária,
15. septembra
vždy vytvoria
jedno
družstvo.
spevu
navaria aj
výborný
guláš. Na Sedembolestnú Pannu
Pokr. na str. 4
Mária, 15. septembra v časti Galamba, okrem spevu
navaria
aj výborný
Ich
repertoár
je ibaguláš.
v maďarčine, spievajú maďarské ľudové piesne. V minulosti
Ich spracované
repertoár jeviaceré
iba vzvyky
maďarčine,
spievajú
maďarské
mali
a pásma,
napr. šúpanie
kukurice.
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(Foto: K. Galcsík)

Karol Mitacz: „Carpe diem“ (Využi dňa)
Ich repertoár je iba v maďarčine, spievajú maďarské ľudové piesne.

V minulosti mali spracované viaceré
zvyky a pásma, napr. šúpanie kukurice.

V roku 2007 pri príležitosti 15. výročia
znovuzaloženia si prevzali Cenu za rozvoj kultúry v Novohrade.
Kroniku majú založenú a vedie ju Katarína Főldiová.

K dispozícii majú 5 druhov rôznych kostýmov, roku 2014 im bývalý starosta
obce daroval celé kroje. Dokonca vlastnia originály, pôvodné zástery ešte po
svojich starých rodičoch.
Obec Čakanovce im pomáha pri vystúpeniach a všetko zabezpečuje. Na nácvik využívajú priestory domova dôchodcov, ktorý patrí taktiež obci.
Kontakt na vedúcu skupiny:
Mária Kolpaská, mobil: 0915 674 868

Lekár – rádiológ, chirurg MUDr. Karol
Mitacz, PhD. sa narodil 5. 8. 1955 v Lučenci. Základné vzdelanie získal v r. 1961-70 na IV. ZDŠ,
stredoškolské štúdiá absolvoval v r. 1970-73 na SVŠ
B. S. Timravy, maturoval v triede prof. Melánie Mikuškovej. V r. 1974-80 študoval na Lekárskej fakulte
UK v Martine. V r. 1973-74 pôsobil ako sanitár v
OÚNZ Lučenec. V r. 1980-89 pôsobil ako lekár na
chirurgickom oddelení NsP v Lučenci. V r. 19892005 pracoval ako lekár na rádiologickom oddelení
(RDG) NsP v Lučenci, z toho v r. 1990-1991 ako riaditeľ NsP a v r. 1992-1995 ako námestník riaditeľa
pre liečebno-preventívnu starostlivosť. V r. 19952005 bol primárom RDG. V r. 2005-2013 bol vedúcim lekárom neštátneho zdravotníckeho zariadenia
magnetickej rezonancie IMAGING, s. r. o. v Lučenci. Od r. 2013 je až doteraz rádiológom Všeobecnej
NsP vo Veľkom Krtíši.
Od r. 2014
až doteraz
vedúcimvedúcim
lekáromlekárom
a odborným garantom Magnetickej
Od je
r. 2014
je až doteraz
rezonancie
v
Lučenci.
Žije
v
Lučenci.
a odborným garantom Magnetickej rezonancie
Karol,
v Lučenci.
Žije pochádzaš
v Lučenci. z lekárskej rodiny, tvoj otecko bol zakladateľom a dlhoročnýmKarol,
primárom
HTO zv lekárskej
lučenskej rodiny,
nemocnici.
pochádzaš
tvoj Mohol by si nám úvodom
porozprávať
niečo o svojichapredkoch?
otecko bol zakladateľom
dlhoročným primárom
otec MUDr.
KarolMohol
Mitaczby(1918-2005)
pochádzal z obce Veľké
HTO v Môj
lučenskej
nemocnici.
si nám
Zlievce,
mi vo všetkom
Pochádzal z jednoduchej rodiny, jeho
úvodom bol
porozprávať
niečo veľkým
o svojichvzorom.
predkoch?
otec chcel mať z neho kočiša. Zlom nastal jeho nástupom na maďarské gymnázium
v Lučenci, kde bol mimoriadne nadaným žiakom najmä v jazykoch a matematike.
Jeho triednym profesorom bol Zoltán Szénfy, jeho spolužiakmi Ernő Fischer (19142002), významný maliar a pedagóg v Budapešti a Károly Vigh (1918-2013),
významný historik v Budapešti. Po maturite sa prihlásil na medicínu na Karlovu
univerzitu do Prahy. Počas Protektorátu sa brány pražskej univerzity uzavreli, preto
letný semester navštevoval vo Viedni. Zvyšné roky doštudoval na LF Univerzity
Pétera Pázmánya v Budapešti. Po skončení štúdia začal pracovať ako lekár v Nemocnici na ulici Uzsoki v mestskej časti Zugló, v Budapešti sa zoznámil aj s mojou
mamičkou Gizelou, ktorá bola herečkou. Počas bombardovania Budapešti sa
rodičia presídlili do Veľkej nad Ipľom, kde otec vykonával prácu obvodného lekára.
Následne odišli do Lučenca, kde otec založil v nemocnici hematologicko-transfúzne oddelenie, na ktorom bol primárom až do svojich 65. rokov v r. 1983. Mamička
bola ženou v domácnosti, mám ešte jedného staršieho brata Petra, ktorý žije
v Čechách. Počas môjho detstva sme bývali na dnešnej Szabóovej ulici, osobne
som poznal majstra Gyulu Szabóa (1907-1972).
Zrejme aj rodinné prostredie rozhodlo o tvojej voľbe povolania – stať sa
lekárom ...
Áno, je to tak. S otcom sme sa často rozprávali na rôzne vzdelávacie témy. Denne
sa s nami učil – najmä jazyky. Potom som sa dostal na SVŠ-ku, na prírodnú vetvu.
Mojimi spolužiakmi boli Peter Gottreich, Laco Dedinský, Karol Berta, Tomáš
Léderer ... Obľuboval som prírodopis, ale nie dejepis. Moje štúdium na gymnáziu
prebiehalo v období normalizácie, maturoval som v r. 1973. Riaditeľ školy Tibor
Macko mi nedal odporúčanie na vysokú školu, a tak som jeden rok robil sanitára na
internom oddelení u Prim. MUDr. Zoltána Schreinera v Lučenci. Po roku som sa
prihlásil na vysokú školu ako robotnícky káder a vtedy ma prijali. Sanitárstvo ma
naučilo určitej pokore, čo potrebujú pacienti v nemocnici – predovšetkým ľudský
prístup. Na lekárskej fakulte v Martine som v štúdiu nemal žiadne problémy. Veľmi
som si obľúbil Prof. MUDr. Eliseo Richard von Meitnera, CSc., ktorý nás učil
histológiu.
Pokr. na str.5
Bola to najťažšia skúška v 2. ročníku, ktorú som na prvýkrát neurobil. Ostatné

klinické disciplíny som urobil na prvý termín a s radosťou.
Po skončení LF v Martine si nastúpil ako sekundárny lekár

REKUS
Bola to najťažšia skúška
v 2. ročníku, ktorú som na prvýkrát neurobil. Ostatné klinické disciplíny som
urobil na prvý termín a s radosťou.
Po skončení LF v Martine si
nastúpil ako sekundárny lekár na chirurgické oddelenie lučenskej nemocnice ...
V Lučenci som najskôr nastúpil
na interné oddelenie, potom na dorastovú ambulanciu a až napokon na chirurgické oddelenie. Primárom tam vtedy
bol Prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.,
vynikajúci odborník a precízny človek,
ktorý ma zasvätil do oblasti cievnej chirurgie. Na chirurgii som začínal v ambulancii, kde som sa veľa naučil od
MUDr. Juraja Miklušicu. Zástupca primára MUDr. Zdenek Kuník mi zasa
pomohol v operatíve, hocikedy ma zavolal domov, aby som prišiel k operácii
žlčníka, apendixu a pod. Postupne sa
v cievnej chirurgii začala rozvíjať diagnostická technika – SONO, Angiografia
– čo sme si chirurgovia robili sami. Táto
diagnostická časť chirurgie sa mi natoľko zapáčila, že som po siedmich rokoch
prestúpil na oddelenie RDG. Potom
prišlo CT, čo ma nútilo študovať a aplikovať nové veci v praxi.
V súčasnosti pôsobíš ako vedúci lekár a odborný garant v oblasti
magnetickej rezonancie v Lučenci. Mohol by si nás trocha povodiť po zákulisí
tejto činnosti?
V r. 2005-2013 som prevádzkoval vlastné neštátne zariadenie magnetickej rezonancie v Lučenci. Na jednom
lekárskom kongrese v Bojniciach som sa
stretol s Prof. Dr. Josefom Kramerom
z Linzu (Rakúsko), v rozhovore s ktorým sa zrodila myšlienka zriadiť pracovisko magnetickej rezonancie v Lučenci. Po ôsmich rokoch praxe s nami
poisťovňa ukončila zmluvu z neznámych dôvodov. Zostal som pracovať ako
súkromný lekár na SONO a zároveň
lekárom na RDG vo veľkokrtíšskej nemocnici. Osud chcel, že v r. 2014 vzniklo nové pracovisko magnetickej rezonancie v Lučenci, kde som bol oslovený
na spoluprácu a vedenie oddelenia spolu
s mojím kolegom MUDr. Petrom Brunčákom, ml. Chvalabohu, že môžeme
túto činnosť vykonávať naďalej pre spokojnosť obyvateľov Lučenca a širokého
okolia.
V akých aktivitách nachádzaš
sily do novej práce?
Mojou životnou filozofiou je
CARPE DIEM = využi dňa. Snažím sa
žiť tak, aby som sa vždy niečo nové
naučil, aby som nestagnoval, ale kráčal
s dobou. Mám rád šport – tenis,
Pork. zo str.4

motocykle, najradšej jazdím sám.
Ďalej
je
to
cestovanie,
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s dobou. Mám rád šport – tenis, motocykle, najradšej jazdím sám. Ďalej je to
cestovanie, poznávanie nových krajín,
ľudí, ich zvyklostí či životných príbehov.
PhDr. František Mihály

Lekár – internista, toxikológ,
pracovný lekár, vysokoškolský učiteľ
Prof. MUDr. Miloš Nosáľ sa narodil
29. 8. 1915 v Lučenci. Ľudovú školu
navštevoval v r. 1921-25 v Lučenci, vo
Zvolene a v Rybároch - Hájnikoch. V r.
1925-29 študoval na Reformnom reálnom gymnáziu vo Zvolene, v r. 1930-33
na Reálnom gymnáziu v Spišskej Novej
Vsi, kde maturoval. V r. 1933-39 v štúdiu pokračoval na Lekárskej fakulte
(LF) UK v Bratislave. V r. 1939-88 pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na LF
UK v Bratislave. V r. 1959-70 bol prodekanom LF UK pre vedecko-výskumnú činnosť.
Vo svojej práci sa zameriaval
na oblasť vnútorného lekárstva, infektológie, ftizeológie a najmä na oblasť
pracovného lekárstva. Bol autorom
a spoluautorom publikácií: Pracovné
lekárstvo (1952), Osobná ochrana na
pracovisku (1953), Choroby z povolania
(1957), Toxikológia (1958), Vademecum
medici (1972), Pracovní lékařství (1979)
a i. Prispieval do našich i zahraničných
odborných lekárskych časopisov. V r.
1941 absolvoval 4-mesačný pobyt na
Polaniniho ústave v Ríme, kde sa venoval pľúcnej tuberkulóze. Ďalšie študijné pobyty: Edinburgh, Manchester,
Londýn, Paríž.
Prof. MUDr. Miloš Nosáľ zomrel 30. 12. 1995 v Bratislave.

Stredoškolský učiteľ, tréner atletiky,
riadiaci pracovník, politik PaedDr. Ivan
Eibner sa narodil 12. 7. 1950 v Lučenci.
Základné vzdelanie získal v r. 1956-61
v Rapovciach a v r. 1961-65 na V. ZDŠ
v Lučenci. V r. 1965-68 navštevoval
SVŠ v Lučenci, maturoval v triede prof.
Júliusa Bechera. V r. 1968-72 študoval
na PgF v Banskej Bystrici a v r. 1976-81
na FTVŠ UK v Bratislave. V r. 1972-74
pôsobil ako učiteľ na ZDŠ v Kalinove,
v r. 1974-80 ako stredoškolský učiteľ na
SPgŠ v Lučenci. V r. 1980-82 pracoval
ako stredoškolský učiteľ a tréner na
Internátnej športovej škole v Banskej
Bystrici, v r. 1982-85 ako tréner na PgF
v Banskej Bystrici. V r. 1985-93 bol
vedúcim trénerom Tréningového strediska pre mládež v Lučenci, v r. 199395 stredoškolským učiteľom na SPŠ
odevnej v Lučenci. V r. 1995-2000 bol
riaditeľom Okresného úradu práce
v Lučenci. V r. 2000-2002 pôsobil ako
referent kvality a bezpečnosti pri práci
na SAO v Lučenci. V r. 2002-2012 bol
starostom obce Rapovce. Zomrel 25. 7.
2012 v Lučenci, pochovaný je v Rapovciach.
Ako reprezentačný tréner Československa vychoval niekoľkých významných adeptov atletiky: Agáta a Beáta Dorové, Eva Šuleková-Eibnerová,
Ľudmila Melicherová, Zdenka Ľuptáková, Naďa Bónová, Eva Murková, Mária
Melová, Jozef Samaš, Milan Gombala
a i. Po skončení trénerskej činnosti sa
začal venovať politike. Bol predsedom
Okresnej i Krajskej rady Slovenskej národnej strany (SNS), neskôr aj celorepublikovým podpredsedom SNS za čias
Anny Malíkovej-Belousovovej. Ako
člen SNS kandidoval v r. 2002 za
starostu obce Rapovce, kde žije 70 %
občanov ...
Pokr. na str. 6
maďarskej
národnosti
i nemálo

Rómov. Novohradský región mu
prirástol k srdcu, tu sa natrvalo
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...maďarskej národnosti
i nemálo Rómov. Novohradský región
mu prirástol k srdcu, tu sa natrvalo
usadil. V jednom rozhovore so mnou
Ivan povedal: „SNS nie je proti Maďarom ani proti nikomu, je len za to,
aby každý občan tohto štátu ovládal
jazyk štátu, v ktorom žije“.
Pokr. zo str. 5

krátky čas zaradil medzi popredných
hercov súboru.
Stvárňoval tu rôznorodé postavy –
komediálne, historické, ale aj charakterové, psychologické či dokonca
čudácke až démonické. Vo všetkých
obstál na výbornú. Debutoval vo veselohernom filme Kozie mlieko (1950).
Jeho hereckou doménou boli však zložité dramatické a psychologické postavy
– Kapitán Dabač (1959), Námestie
svätej Alžbety (1965), Skrytý prameň
(1973), Putování Jana Amose (1983).
Ctibor Filčík bol aktívny aj v televízii či
rozhlase. Nezabudnuteľný je jeho rozhlasový Osmijanko, ktorým uspával
celé generácie detí.
PhDr. František Mihály

Slovenského evanjelického a.v. cirkevného zboru v Prahe a tajomníčka Spoločnosti Jána Kollára v ČR.

Štefan Molota, rodák z Fiľakova,
huslista, koncertný majster, zberateľ
a interpret slovenských ľudových piesní.

Výročia udalostí
a zaujímavostí

Herec, vysokoškolský učiteľ
Ctibor Filčík sa narodil 15. 8. 1920
v Dolných Plachtinciach, okres Veľký
Krtíš. V r. 1936-37 bol učňom v továrni
Fiľakovo. V r. 1937-39 vykonal základnú vojenskú službu. V r. 1940-44 bol
členom finančnej stráže, ako aj ochotníckym hercom v Štefánikovom súbore
MO Matice slovenskej v Bratislave. V r.
1944-48 bol členom Slovenského komorného divadla v Martine, toto členstvo bolo prerušené jeho priamou
účasťou v SNP v r. 1944-45. V r. 194851 pôsobil ako člen činohry Novej
scény Národného divadla v Bratislave.
V r. 1951-86 bol členom činohry SND
v Bratislave a zároveň v r. 1951-57 vysokoškolským učiteľom na VŠMU
v Bratislave. V r. 1967 mu bol udelený
titul zaslúžilý umelec, v r. 1985 získal
hereckú Cenu Andreja Bagara. Ctibor
Filčík zomrel 21. 11. 1986 v Bratislave,
urna s jeho telesnými pozostatkami je
uložená na cintoríne v obci Pôtor, okres
Veľký Krtíš.
Počas svojho pôsobenia v martinskom divadle vytvoril približne 40
postáv, najmä milovníckych a charakterových. V jeho hereckom prejave
spočiatku prevažovala pohybová ľahkosť a romanticko-lyrické polohy. Po
príchode do Bratislavy sa za pomerne
krátky čas zaradil medzi popredných
hercov súboru.
Stvárňoval tu rôznorodé postavy –

70. výročie (23.7.1945) vznikla v Bratislave Slovenská filmová spoločnosť
(SLOFIS), predsedom správneho výboru bol Karel
Plicka, upravené rozhlasové štúdio na Jakubovom
námestí sa stalo prvým
provizórnym filmovým ateliérom na Slovensku.
45. výročie (12.8.1970) vznik mládežníckeho FS
Kokavan.
30. výročie (22.7.1985) založenie divadelného súboru „HAD“ v Hrnčiarskej
Vsi, zásluhou Jána Klinčoka. Dnes súbor už neexistuje.

Významné životné jubileá si v júli
pripomenú:

Janka Haluková, rodáčka z Kokavy nad Rimavicou, kultúrno-výchovná
pracovníčka. Od roku 1999 pracovala
na Úrade vlády ČR ako tajomníčka fóra
slovenských aktivít. V súčasnosti pôsobí ako presbyterka Slovenského
evanjelického a.v. cirkevného zboru
v Prahe a tajomníčka Spoločnosti Jána
Kollára v ČR.

Mgr. art. Emil T. Bartko,

tanečný teoretik, kritik, tanečník, choreograf a pedagóg. Tancoval vo FS Čarnica, v Lúčnici, Štátnom súbore pre
srbskú ľudovú kultúru v Bautzene (Nemecko). Pracoval v Osvetovom ústave
v Bratislave, bol redaktorom časopisu
Hudba, spev, tanec, dramaturgom
SĽUK-u, pracovníkom ministerstva kultúry SR, námestníkom riaditeľa pre
umelecko-prevádzkový úsek v Slovkoncerte, vedúcim oddelenia na ZSDU,
umeleckým šéfom, riaditeľom a poradcom riaditeľa Baletu SND v Bratislave.
Pôsobí ako pedagóg na VŠMU v Bratislave. Bol porotcom baletných, choreografických a folklórnych súťaží doma i v
zahraničí. Je autorom viacerých reprezentačných monografií, bulletinov.
Publikuje články, štúdie, kritiky a recenzie. Ako autor pripravil choreografie pre Lúčnicu, SĽUK, FS Čarnica,
Gymnik, Zobor a pre folklórne skupiny
v USA a Kanade. Je dlhoročným spolupracovníkom Národného osvetového
centra v oblasti tradičnej ľudovej kultúry, pôsobil i ako dramaturg, autor
scenárov a režisér na FF Východná.
Oddaný kamarát Pavla Bútora a spoluorganizátor projektu Dvor Paľa Bútora na Koliesku.
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Utekáčske májové dni sa konali 29.-30. mája 2015 pri
príležitosti 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny a MDD pod
záštitou ministra kultúry SR. Hlavnými organizátormi boli starosta obce Utekáč Milan Barutiak a OZ PRVÁ ISKRA na čele
s Milanom Pupalom. Spoluorganizátormi boli Ozbrojené sily
SR, Čestná stráž prezidenta SR a PZ SR. V piatok podujatie
začalo sv. omšou v kaplnke a pokračovalo vernisážou výstavy
v KD „Odtiene Afganistan ISAF vojenským objektívom“, autorom bol npor. Ing. Peter Poldruhák.
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Zväz Slovákov v Maďarsku bol hlavným organizátorom 19.
ročníka celoštátnej súťaže v speve slovenských ľudových
piesní a v prednese slovenskej poézie a prózy - Slovenské
spievanky a veršovačky.
V prvej etape súťaže sa uskutočnili tri regionálne kolá
v Slovenskom Komlóši, Sudiciach a Santove, z ktorých do
celoštátneho kola postúpilo viac ako sto spevákov a recitátorov z rôznych kútov krajiny. Celoštátne kolo sa
konalo 4. júna 2015 v Slovenskom inštitúte v Budapešti.
Otvorila ho predsedníčka Zväzu Slovákov, Ruženka Egyedová- Baráneková. Porota bola zložená aj zo zástupcov
nášho regiónu, predsedníčkou dvoch kategórií „veršovačiek“ bola Mária Ambrušová, riaditeľka Novohradského
osvetového strediska v Lučenci a členkou veršovačiek, ale
v inej vekovej kategórii bola Mgr. Milada Bolyošová. Na
slávnostnom vyhodnotení v rámci galaprogramu sa zúčastnil aj slovenský veľvyslanec Rastislav Káčer. Nielen v
Budapešti, ale aj v Slovenskom Komlóši osobne pozdravila
všetkých súťažiacich predsedníčka Celoštátnej slovenskej
samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková.
Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou Úradu pre
V sobotu všetko začalo historickým sprievodom obcou, od KD Slovákov žijúcich v zahraničí.
až na futbalové ihrisko v čele s dychovou hudbou Kokavčanka.
Sprievod sa zastavil dvakrát. Najskôr pri pamätníku padlých,
kde sa konal pietny akt... a potom pred mostom v blízkosti železničnej stanice. Tam nasledovali ukážky členov čestnej stráže.
Zahájenie festivalu sa konalo na preplnenom ihrisku. Program
bol starostlivo pripravený pre všetky vekové kategórie. Najskôr
vystúpil spevokol Ozvena z Lučenca, potom FS Kokavan, nechýbali templári zo Žiliny a Utekáča, skupina Nomád z Fiľakovo. Diváci mohli obdivovať zbrane a uniformy členov Klubu vojenskej
histórie Krasnogvardejci z Košíc. Súčasťou festivalu bolo viacero
sprievodných podujatí, okrem stredovekej kuchyne aj aktivity
pre tých najmenších. Pred vstupom do areálu ihriska návštevníkov vítali stánky ľudových výrobcov.
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Otvorenie rozhľadne

MAGINHRAD
a vyhliadkové lety

Na 25. ročníku celoštátnej súťažnej
prehliadky detských folklórnych súborov a XL. ročníku detského folklórneho
festivalu POD LIKAVSKÝM HRADOM
náš kraj zastupoval 6. a 7. júna 2015 v
Likavke DFS Malá Rakonca z Fiľakova.
Súbor získal zlaté pásmo a stal sa laureátom festivalu.

Odborná porota pracovala v zložení:
predseda poroty: Mgr. art. Lenka Konečná ArtD. - choreografka, Centrum
tradičnej kultúry v Myjave, členovia:
Mgr. art. Agáta Krausová ArtD. – tanečná pedagogička, odborná asistentka na Katedre etnológie a folkloristiky
UKF Nitra, Mgr. Katarína Babčáková
PhD. - etnologička, etnochoreologička,
odborná pracovníčka pre scénický folklorizmus a tradičnú ľudovú kultúru,
Národné osvetové centrum Bratislava,
Mgr. Michal Noga - etnomuzikológ,
odborný pracovník pre scénický folklorizmus a tradičnú ľudovú kultúru
s dôrazom na ľudovú hudbu, NOC Bratislava a Juraj Matiaš - režisér, dramaturg, divadelník, folklorista, osvetový
pracovník.

52. Jókaiho dni – Celoslovenský festival maďarských študentských a amatérskych divadelných súborov, ktoré sa
konali 9. -13. júna 2015 v Komárne,
boli úspešné pre divadelníkov z Lučenca. Divadlo Kármána s predstavením
Berlínska ľalia získalo 5 ocenení – mimoriadnu cenu pre súbor za umelecký
výkon, cenu za najlepší ženský herecký
výkon (Erdélyi Gabriela), cenu za najlepší mužský herecký výkon (Sándor
Zsombor), cenu za réžiu (Máté Krisztián) a cenu za vynikajúce umelecké
stvárnenie postavy (Erdélyi Gábor).

X. ročník sa uskutočnil v sobotu 13.
júna 2015. V programe vystúpili – ĽH
Ďatelinka, DFS Jánošík z Fiľakova, FS
Podpoľanec a Brezina, FSk Kráľova
hoľa z Pohorelej, FaDS Dubkáčik z Buzitky a ĽH Juraja Pecníka. Pripravených
bolo množstvo sprievodných podujatí,
okrem zoskokov parašutistov aj rôzne
atrakcie pre deti. A čo je na tomto podujatí vždy veľkým lákadlom? Tak to je
určite pre mnohých návštevníkov tradičná kuchyňa - halušky, kapusta, klobása a guláš.

rozhľadňa krátko pred dokončením

Rozhľadňa Maginhrad, ktorá leží 1,5 km
juhovýchodne od obce Nižný Skálnik
v nadmorskej výške 429 m n.m., bola
v sobotu 20. júna oficiálne otvorená.
Okrem rozhľadne ponúkali výhľad z vtáčej perspektívy aj vyhliadkové lety
vrtuľníkom, ktorý štartoval zo Salaša
pod Maginhradom vo Veľkých Teriakovciach.

Oficiálne otvorenie rozhľadne začalo
o 10.00 hod. priamo pri rozhľadni, ku
ktorej sa turisti dostali po značených turistických trasách od obce Horné Zahorany, Nižný Skálnik i Malé Teriakovce.
Účastníkom výstupu na rozhľadňu zahrali aj heligonkári.
Od 12.00 hod. boli pre návštevníkov
organizované vyhliadkové lety vrtuľníkom R44.
Rozhľadňa Maginhrad je situovaná v juhovýchodnej časti hradného areálu, ktorý sa nachádzal v období stredoveku
(13. - 15. storočie)...
Pokr. na str. 9
na
vrchole
kopca
Maginhrad.
Predpokladá sa, že Maginhrad bol skôr
drevenej
konštrukcie,
nakoľko
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o projekt spolupráce, ktorý musel byť
schválený na slovenskej aj na českej
strane. Súčasťou projektu je aj výstavba
rozhľadne na Laze Slopovo v Klenovci,
či vydanie propagačných materiálov.
Výstavba rozhľadne Maginhrad bola
realizovaná Miestnou akčnou skupinou
MALOHONT v rámci projektu česko –
slovenskej spolupráce, ktorý bol spolufinancovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka SR,
zo štátneho rozpočtu SR, z rozpočtu obce Veľké Teriakovce a Miestnej akčnej
skupiny MALOHONT.
Archeologický výskum pod základmi
archeologický výskum pod základmi rozhľadne
rozhľadne a brigády dobrovoľníkov boli
Samotnej výstavbe rozhľadni predchá- realizované s podporou Nadácie Orandzal záchranný archeologický výskum ge.
vykonaný v roku 2014 pod jej základmi
Informácie na webstránke MAS
v spolupráci s Gemersko-malohontským
www.malohont.sk alebo na mailovej
múzeom v Rimavskej Sobote, počas
adrese mirkakubka@malohont.sk
ktorého neboli zistené žiadne nálezy.
Ing. Miroslava Vargová, manažérka MAS
Súbežne s výstavbou prebehli aj dve
MALOHONT
brigády dobrovoľníkov z rôznych obcí
regiónu Malohont, ktorí pomohli pri
vyčistení lokality Maginhradu.
Ešte predtým v roku 2011 tu bola osadená schránka s vrcholovou knihou
a lavička, o čo sa pričinili aktívni občania obce Veľké Teriakovce. Odvtedy tu
boli okrem návštev zaznamenané aj
jednotlivé kroky vedúce k výstavbe roz- Monika Račková
hľadni od jej zamerania v roku 2012,
cez začiatok realizácie projektu až po jej
výstavbu. Vzhľadom na to, že je Maginhrad archeologickou lokalitou, bola pri
výstavbe murovanej časti rozhľadne použitá lesná lanovka a pri prevoze drevených konštrukcií pomáhal vrtuľník.
... na vrchole kopca Maginhrad. Predpokladá sa, že Maginhrad bol
skôr drevenej konštrukcie, nakoľko nadzemné múry obvodovej hradby nie sú
vôbec zachované.
Pokr. zo str. 8

Projekt výstavby rozhľadne bol po prvýkrát predložený v roku 2012, vyšlo to
až na tretíkrát v roku 2014, nakoľko išlo
o projekt spolupráce, ktorý musel byť
schválený na slovenskej aj na českej
strane. Súčasťou projektu je aj výstavba

..niekedy mi chýba stabilita..
..nevládzem postávať a ani čakať..
..chýbaš mi ty, ktorý si tam niekde..
..počuješ?..
..som tu,
len kúsok neba vedľa teba,
..zvláštne, že nie sme modrí,
z pozerania
..na seba...
xxx
..raňajšie kroky zívajú..
..sledujem neumyté zuby kanálov..
..zabudnuté lampy..

..raňajšie kroky zívajú..
..sledujem neumyté zuby
kanálov..
..zabudnuté lampy..
..odchádzajúceho Draculu...
..som uprostred...
..stieračka výkladov sa potí aj
na jeseň...
..naháňa vypadnutý zemiak,
aby ho mala zadarmo...
..ráno skončilo...
..a drozd odletel...

Lucia Kresanová
Príbeh
Príbeh zhorí,
zmení sa.
Ale aj tak,
aj ten
najmenší
niečo
zanechá.
A preto sama
buď si
príbehom.
Noc v temnom svete
Svetlo odchádza,
kľúče odovzdáva noci.
V jej náruči
zatváram oči.
Vynáram sa z temného sveta
kde prázdnota duše
usídlila sa.
Nestratím sa
v hre tieňov.
Mesiac osvetlí moju cestu,
vyčarí úsmev,
iskru života.
Okovy všedných dní praskajú
utečiem do noci
v temnom svete.
Neuverím
krásnym slovám,
ktoré zmysel nemajú.
Nadýchla som sa pravdy.
Prehratá bitka
Šálka kávy na stole
salutuje vojskám kníh
spiacich pod nočnou lampou
a aj tá odvracia pohľad
od vzdávajúcich sa hodín.
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Žiaci ôsmych ročníkov zo Základnej školy na Ulici Vajanského
v Lučenci uskutočnili v rámci predmetu Regionálna výchova v
mesiaci máj zaujímavú exkurziu po dedinách Novohradu. Ako
prvú navštívili obec Halič, kde ich privítal a o histórii obce porozprával pán Udvardy z Obecného úradu. Všetkých žiakov veľmi
prekvapila informácia, že práve v Haliči sa prvý krát v rámci Slovenska použil parný stroj. V ďalšej dedine Maškovej sme sa zastavili pri rodnom dome Daniela Maróthyho, ktorého 190. výročie narodenia si pripomíname práve v tomto roku. Spomínaný
rodný dom je však v katastrofálnom stave a určite by si zaslúžil
čo najskôr poriadnu investíciu. Veď v týchto priestoroch prežil
svoje detstvo aj ďalší významný slovenský básnik, Koloman
Banšell.
Aj tento rok, už po tretíkrát, sme si dňa 23.5.2015 pripomenuli Deň rodiny. S rodinou sa delíme so svojimi radosťami, starosťami, či bolesťami a sme schopní prekonávať
rôzne životné prekážky. Naša Cirkevná základná škola sv. J.
Bosca v Lučenci zorganizovala stretnutie rodičov, starých
rodičov, žiakov a učiteľov, cieľom ktorého bolo vyzdvihnúť
hodnotu prirodzenej rodiny pre jej členov i pre celú
spoločnosť. Pre všetkých, malých i veľkých, bol pripravený
zaujímavý program vo forme stolnotenisového turnaja
O pohár novohradského dekana, rôznych kvízov i športových hier.
Mgr. Gabriela Oravcová S ďalšou obcou Ľuboreč nás zoznámila pani Knisová. V miest-

V stredu 27.5.2015 sme dostali milosť od dekana novohradskej farnosti pátra Františka, že bude naším duchovným
sprievodcom v kolíske kresťanstva na Slovenku - v meste
Nitra. Žiaci a učitelia školy navštívili Nitriansky hrad, kde
v katedrále sv. Emerála slúžil svätú omšu páter František.
Prezreli sme si aj diecézne múzeum, plné vzácnych cirkevných historických pamiatok. Veľký duchovný zážitok
sme si priniesli z návštevy Spojenej školy sv. Cyrila a
Metoda. Kaplán školy sa nám prihovoril odkazom nášho
patróna sv. Jána Bosca a vnukol nám nové myšlienky a
nápady, ktoré môžeme realizovať pri našej náročnej práci.
Mgr. Gabriela Oravcová

nom kostole nám predstavila fresky zo 14. storočia. Významné
osobnosti Ľuboreči sme poznávali v miestnej pamätnej izbe. V
nej sme obdivovali i dobové zariadenia domov z minulých storočí. Ľuboreč sa spája takisto s menom Daniela Maróthyho, ktorý tu pôsobil mnoho rokov ako evanjelický farár a jeho dcéra
Elena Maróthy - Šoltésová tu prežila svoju mladosť. Neďaleké
Polichno je rodiskom ďalšej významnej slovenskej spisovateľky
– Boženy Slančíkovej Timravy. Jej pamätná tabuľa sa nachádza
na fare, jej rodnom dome. Na bývalej škole sme si pozreli pamätnú tabuľu prvého slovenského docenta pedagogiky Juraja
Čečetku. Zariadenie starej školy nás prenieslo do minulých storočí a pripomenulo ťažký život žiakov s trstenicou na dedine.
Ábelová nám opäť pripomenula B.S.Timravu, ktorá tu niekoľko
rokov pôsobila v materskej škole. Ďalšie pamätné tabule sme
s hrôzou sledovali na torze rodného domu Jána Šalamúna Petiana a Samuela Mikovínyiho. Títo prírodovedci európskeho formátu si veru nezaslúžia našu ľahostajnosť k rozpadajúcim sa múrom spomínaného domu. Najmä my mladí by sme si mali začať
viac všímať hodnoty našich predkov a udržať ich aj pre ďalšie generácie. Po tejto nepríjemnej udalosti sme v ceste pokračovali
na Budinú k pamätníku, ktorý je venovaný obetiam 2.svetovej
vojny. Okrem vzdania úcty sme sa zapozerali na okolitú prírodu,
ktorá v tomto jarnom období bola nádherná. Dobré počasie
nám umožnilo vidieť nielen končiare Nízkych Tatier, ale aj štíty
pohorí v Maďarsku. Čaro prírody nás všetkých uchvátilo. Trochu
vyčerpaní sme pokračovali v ceste do Divína. Tu sme sa v prvom
rade posilnili obedom, trochu oddýchli a pokračovali na stretnutie s pánom Radingerom, ktorý nám porozprával veľa zaujímavostí z dejín Divína, no najmä zo života obyvateľov Divínskeho
hradu. Výstup na jeho zrúcaniny bol namáhavý, no stál za to.
Pokr. na str. 11

Výhľad do širokého okolia bol odmenou za našu námahu.
Zoznámili sme sa aj s novoobjavenou jaskyňou. No zatiaľ len
slovne, lebo nie je sprístupnená návštevám. Ďalšie kroky nás
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Prvý krát súťažili aj seniori z TK Banskej Bystrice, Detvy,
Žiaru nad Hronom. Za ZUŠ POLTÁR súťažili žiačky 1.ročníka
II. stupňa základného štúdia tanečného odboru – Oľga
Dominiková a Gabriela Lásková. S vlastnou absolventskou
choreografiou súčasného moderného tanca „PUTO“, vytancovali tanečnice v kategórii mládež a malé choreografie ZLATÉ
PÁSMO.
Obom žiačkam k dosiahnutému výsledku gratulujeme a prajeme im, aby na celoslovenskej súťaži moderných tancov
v Senci boli taktiež úspešné.
Iveta Hrivnáková, uč. ZUŠ Poltár

Pokr. zo str.10

Výhľad do širokého okolia bol odmenou za našu námahu. Zoznámili sme sa aj s novoobjavenou jaskyňou. No zatiaľ len slovne, lebo nie je sprístupnená návštevám. Ďalšie kroky nás viedli do zrekonštruovaného kaštieľa. Tešíme sa, keď bude zariadený a sprístupnený širokej verejnosti. Veru, bude čo na ňom
obdivovať.
Naše putovanie ďalej pokračovalo cez Podrečany, kde sme
zistili, že tu pôsobil Michal Miloslav Hodža, jeden zo zakladateľov spisovnej slovenčiny. V blízkosti Uderinej sme si zaspomínali na Júliusa Bodnára. Dozvedeli sme sa, že napísal Rozprávočky z Uderinej a zozbieral rôzne dobové povery a svadobné zvyky z rodnej dediny.
Po príchode do Lučenca sme cítili veľkú únavu, no súčasne
radosť zo získaných vedomostí. Náš novohradský kraj sa nám
veľmi páčil a určite si ho niekedy pôjdeme pozrieť aj so svojou
rodinou. Záverom sa chceme poďakovať pani učiteľke B. Banášovej a pani riaditeľke Ľ. Lacovej za prípravu exkurzie a
strávený deň v príjemnom prostredí nášho regiónu.
Žiaci 8.ročníkov ZŠ Vajanského 2844/47 Lučenec

KRAJSKÁ SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA
MODERNÉHO A MÓDNEHO TANCA
V ŽIARI NAD HRONOM
Pohronské osvetové stredisko v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Žiari nad Hronom, každoročne pripravuje
a zabezpečuje Krajskú súťaž moderného a módneho tanca.
Tohto ročníka sa zúčastnili –Tanečný klub Bzučo Hnúšťa,
Tanečná škola Štefana Chleba z Lučenca, Zvolena a Žiaru nad
Hronom, CVČ z Rimavskej Soboty, Fiľakova, Novej Bani,
Banskej Štiavnici, Hip-Hop Break Team Fiľakovo, ZUŠ Rimavská Sobota, ZUŠ Veľký Krtíš, ZUŠ Modrý Kameň, ZUŠ
Poltár.

Čítačka po stopách mladého vína. Netradičná prezentácia
tvorby mladých začínajúcich autorov. Mladí autori sa predstavia spolu s mladým vínom.
Termín: 13. novembra (piatok) 2015
Miesto: Modra
Termín uzávierky prihlášok: do 25. septembra 2015
Prihláška a informácie na www.noslc.sk

Na 25. ročníku festivalu ľudovej kultúry a stretnutia mladých
folkloristov KOLIESKO, Novohradské osvetové stredisko v
Lučenci opäť otvára už IV. Osvetársky dvor a opäť za synagógou.
Čo sme pripravili? Diškurovaťi sa bude.
Najskôr si pripomenieme výročia troch velikánov z Kokavy.
Tým prvým bude Juraj Kubinec, veď 19. mája uplynulo už 125
rokov od jeho narodenia. Nielen v rokoch okrúhlych výročí,
ale každoročne by sme, na nestora slovenských fujaristov a zakladateľa prvého fujarového tria na Slovensku, nemali zabúdať. Ďalšou osobnosťou bude Ondrej Radič, primáš ľudovej
hudby a jeho deväťdesiatka, ktorej sa 3. mája nedožil, je určite
dôvodom na spomínanie. Veď práve on, ako posledný primáš
z Radičovského rodu hrával aj Paľovu najobľúbenejšiu Vrchársku náladu. A do tretice, a opäť v máji, šestnásteho by tiež deväťdesiatku oslávil nenahraditeľný, vzácny človek, pán Štefan
Repčok. Ponúkneme druhé vydanie jeho dvoch výnimočných
kníh, bude sa z nich dokonca čítať v kokavskom nárečí.
Pokr. na str. 12

Súťaž bola rozdelená do vekových kategórii - deti, juniori
Juraj Kubinec
Ondrej Radič
Štefan Repčok
a mládež.
Prvý krát súťažili aj seniori z TK Banskej Bystrice, Detvy,
Žiaru nad Hronom. Za ZUŠ POLTÁR súťažili žiačky 1.ročníka V piatok 31.7.2015 pokračujeme spomienkami na folkloristu
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V piatok 31.7.2015 pokračujeme spomienkami na folkloristu
Paľa Bútora, teraz sa bude spomínať
na neho najmä ako výborného tanečníka, čo vyplýva aj z názvu projektu
„Dvor Paľa Bútora – tanečníka“. Môžete sa tešiť na viacerých vzácnych
hostí, folklórne súbory- DFS Kokavan,
FS Rovina a FSk Rovina z Dlhého Klčova, Bezanka a vrcholom
budeBezanka
Paľova „Vyhadzovaná“,
ktorú
čova,
a vrcholom bude
zatancujú „Lúčničiari“. APaľova
nezabudli sme
ani na suvenír, potom
„Vyhadzovaná“,
ktorú
jedno prekvapenie, okoštovať
sa bude
dať aj živánka a baraní
zatancujú
...
guláš. Tým všetkým vás bude v piatok sprevádzať neopakovateľný moderátor Jano Jankov.
Pokr. zo str. 11

V sobotu 1.8. predstavíme ďalšiu časť kokavského kroja. Dlho
sme hútali, že čo by to malo byť. Keď je už to výročie Kolieska,
tak by to malo byť dáko inak. A takto sme to vymysleli: Koliesko pod sukňou sa to bude volati. Ešte smo ani poriadne
nezačali. A už bou každej vyzvedav, že čó pod tó sukňó talou
bude a kodi.

Dvor Paľa Bútora a Koliesko pod sukňou sa realizuje
s finančnou podporou MK SR

Počas letných prázdnin, v dňoch od 1.7. - 31.8.2015 bude v
galérii oddelenia náučnej literatúry Novohradskej knižnice
možné navštíviť výstavu pozostávajúcu z unikátnej zbierky
autogramov. Zberateľ či "lovec" autogramov Richard Straka sa svojmu koníčku venuje intenzívne od roku 1987, a
jeho zbierka je zameraná na autogramy známych športovcov
nielen zo Slovenska, ale z celého sveta. Reprezentatívny
výber z tejto kolekcie bude predstavovať ťažisko celej výstavy. Tešíme sa na vašu návštevu.
Radovan Mácal, NK Lučenec

Plán výstav Novohradského múzea a galérie
v Lučenci - júl 2015

Palo Macho - „V službách svetla“
18. 6. - 2. 8. 2015
Sukňa s bľachom, pendeľ a spodnica, ukážky remeselníčky
z Detvy, Dany Langhofferovej. Potom maľovanky..., ale všetko
neprezradíme, každý musí prísť osobne.
Okrem kroja v sobotu nebude chýbať ďalšia gastronomická
špecialita. Tradičné ľudové jedlo – rezance na pätorako pripraví Obec Cinobaňa. Uvidíte ako sa vaľká cesto a skúsite
ako chutia pravé domáce rezance, teda makové, grísové,
orechové, lekvárové a tvarohové.
V sobotu bude celý program moderovať obľúbený Lukáš Pelč.

Autorská výstava sklárskeho umelca Paľa Macha. ktorý pracuje s tabuľovým sklom, s jeho tvarovaním a deformáciou za
tepla. To mu umožňuje vytvárať obojstranné maľby – reliéfy,
obrazy – objekty. Je možné okolo nich chodiť, dívať sa na ne
z obidvoch strán, pričom každá sprostredkuje inú podobu maliarskeho diela. Závisí od stupňa a druhu pigmentovania, podmaľovania, matovania vnútra a povrchu, od transparentnosti,
pohlcovania a vyžarovania svetla farbami a aj od vonkajších
svetelných reflexov meniacich reliéf obrazu.
Pokr. na str. 13

Macho dômysel-ne narába s transparentnými i krycími
farbami,... Pokr. na str.13

využíva kovy, listre, mat i lesk, predelenie tabule na
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Macho dômyselne narába
s transparentnými i krycími farbami, využíva kovy, listre, mat i lesk, predelenie
tabule na priehľadnú a nepriehľadnú
časť. Skutočnosť, že pri tavení spája
niekoľko vrstiev maliarsky spracovaného skla dotvoreného jednoduchou
linkovou kresbou, vo vnútri i na povrchu, dáva jeho obrazom – objektom reliéfnosť, hĺbku, ilúziu vytvorenia vnútroného priestoru, ktorý je vlastne skutočný.
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Pokr. zo str. 12

Medzinárodné keramické
sympózium Lučenec – Kalinovo
13. - 31. 7. 2015
Je jediným nepretržite fungujúcim sympóziom na Slovensku, ktoré sa pravidelne každoročne organizuje od r.1989.
V roku 2015 sa koná jeho XXVII. ročník.
Hlavným usporiadateľom je naša inštitúcia, ďalšími spoluusporiadateľmi sú závod Žiaromat a.s. Kalinovo, Mesto
Lučenec, SVÚ - Združenie keramikov Slovenska a Obec Kalinovo. Umelci využívajú žiaruvzdorný materiál – šamot
a vytvorené diela vypaľujú vo veľkokapacitných peciach. Závod Žiaromat poskytuje priestor, materiál a technickú výbavu pre účastníkov sympózia. Na XXVII.
ročníku MKS sa zúčastnia 5 umelci Bozena Sacharczuk a Tomasz Niedziólka z Poľska a Lucia Fabianová Strassnerová, Jarmila Mitríková a Eva
Srníková zo Slovenska. Diela, ktoré počas sympózia vytvoria, budú prezentované na výstave v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci v mesiacoch august - september 2015.
Poklady minulosti - stála expozícia
z naj-ennejších zbierok Novohradského
múzea a galérie z archeológie, histórie,
etnológie a výtvarného umenia.
Katarína Köbölová, NMG Lučenec

BBSK – Novohradské osvetové
stredisko Lučenec
ENKAUSTIKA - In memoriam
Mária Polachová,
miesto: vestibul NOS Lučenec,
od 8.00 do 15.00
18. 7. XV. POIPEĽSKÝ
UMELECKÝ FESTIVAL
organizátori: NOV Csemadok Lučenec,
Obec Veľká nad Ipľom
24. – 26.7. XX. MEDZINÁRODNÝ
NOVOHRADSKÝ
FOLKLÓRNY FESTIVAL
„ U nás na svadbe „
Účinkujú: FS Ipeľ Lučenec,
FaDS Dubkáčik Buzitka,
FS Kokavan Kokava nad Rimavicou,
MFS Rakonca Fiľakovo,
FS Marína Zvolen,
FS Podpoľanec Detva.
Zahraničné súbory :
Cita di Agrigento Taliansko,
Nógrád, Salgotarján Maďarsko
24. júla Lučenec
o 18.00 hod. – sprievod mestom,
19.00 hod. – Galaprogram
v amfiteátri
25. júla Divín
o 18.00 - FS Podpoľanec Detva,
Radzovce
o 18.00 – FS Marína Zvolen,
Cita di Agrigento Taliansko
27. – 31.7. Palócky ľudovoumelecký
tábor – 11. ročník
Hl. org.: Novohradský oblastný výbor
Csemadoku v Lučenci
miesto: Hotel ROYAL Látky – Prašivá
31.7. SRDCOM A RUKAMI
– výstava hračiek
Jána Rudolfa Stehlíka
pri príležitosti 75. výročia narodenia,
miesto: Klubovňa DK,
vernisáž o 19.00 hod.
potrvá do 2.8.2015
Výstava v rámci Festivalu ľudovej
kultúry KOLIESKO 2015.
Spoluorganizátori výstavy: Obec
Kokava nad Rimavicou, Gemerskomalohontské osvetové stredisko,
Gemersko-malohontské múzeum,
MAS Malohont
30.7. – 2.8. XXV. KOLIESKO 2015 Festival ľudovej kultúry – stretnutie
mladých folkloristov, hlavný

30.7. – 2.8. XXV. KOLIESKO 2015
- Festival ľudovej kultúry
– stretnutie mladých folkloristov,
hlavný organizátor:
Obec Kokava nad Rimavicou
OSVETÁRSKY DVOR za synagógou:
DVOR PAĽA BÚTORA – TANEČNÍKA
– spomínanie na výraznú osobnosť
slovenského folklóru
piatok 31. júla 2015 od 18.00 hod.
KOLIESKO POD SUKŇOU
– predstavenie troch častí kokavského
ženského kroja – sukňa s bľachom,
pendeľ a spodnica
sobota 1. augusta 2015 od 10.00 hod.
REZANCE NA PÄTORAKO
– tradičnú cestovinu s makom,
lekvárom, grísom, orechmi
a tvarohom pripraví Obec Cinobaňa,
sobota 1. augusta 2015
od 10.00 hod.
Dielňa ľudových remesiel:
Letné prázdninové dielne od 10.00 do
12.00 hod. (poplatok 10,-eur/týždeň)
6.-10.7. Enkaustická pohľadnica,
ozdoby z cesta
3.- 7.8. Predmet dekorovaný
servítkovou technikou, smaltovaný
šperk, papierová koláž, točenie na
hrnčiarskom kruhu
Mesto Lučenec – mestský úrad,
oddelenie školstva, sociálnych
vecí, kultúry a športu
4.7. III. Muzikantský juniáles
- stretnutie kapiel a muzikantov
miesto: Biela labuť o 15.00
10.7. Vtedy na západe VI.
- popoludnie naplnené skvelou
country hudbou, dobovými
kostýmami, humornými scénkami
Miesto: Mestský park o 15.00 hod.
11.7. Promenádny koncert
- Dychová hudba Brezno
miesto: Mestský park - altánok
o 16.00 h.
12.7. Detské divadelné predstavenie
miesto: Mestský park – altánok
o 16.00 h.
18.7.André Rieu - Live in Maastricht

- priamy prenos z koncertu jednej
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Mesto Lučenec – mestský úrad,
oddelenie školstva, sociálnych
vecí, kultúry a športu
18.7.André Rieu – Live in Maastricht
– priamy prenos z koncertu jednej
z nahväčších súčasných hviezd
tzv. „vážnej hudby“
Miesto: Kino Apollo
o 20.00 hod.
24.7. Medzinárodný Novohradský
Folklórny Festival
- od 18:00 krojovaný sprievod
mestom a pútavý galaprogram
v amfiteátri pod holým nebom
od 19:00 h.
5.8. Koncert vážnej hudby
miesto: Kalvínsky kostol o 18.00 hod.
9.8. PIKNIKIÁDA
a detské divadel. predstavenie
miesto: Altánok – Mestský park
o 14.00 h.
13.8.Kam chodí Oskar Wilde
na večeru
- nové predstavenie z dielne
uznávaného Karola Vosátka.
Úcinkujú: Michaela Čobejová,
Štefan Martinovič,
Daniela Mackovičová, Lukáš Dóza,
miesto: Divadlo B.S. Timravy
o 19.00 hod.

Fiľakovo

Málinec

do 7.8. Výstava
„Kamenári – kamenné kvety“,
miesto: Mestské vlastivedné
múzeum – Galéria
organizátor: Hradné múzeum
vo Fiľakove

22.8. Turistický výstup
na vrch Jasenina,
org.: Mikroregión Hornohrad
a obce zabezpečujúce výstupy po
svojich trasách.

14.-16.8. Dni mesta
a XXV. Palócke dni
miesto: MsKS, hradný areál,
Nám. slobody

25.-26.7. Dni obce

Sušany

Trebeľovce
IV. Folklórny festival

do 13.9. Výstava
„Naša budúcnosť v našej minulosti“,
miesto: Bebekova bašta
Fiľakovského hradu,
organizátor: Hradné múzeum vo
Fiľakove

Poltár
18.7. Poutársky
folklórny festival
miesto: Pivár

Kokava nad Rimavicou
30.7. – 2.8. XXV. KOLIESKO 2015
- Festival ľudovej kultúry
– stretnutie mladých folkloristov

Halič
15.-16.8. Haličské slávnosti,
org. a miesto: Obec Halič

27.-30.8.IV. Lučenské hodovanie
miesto: Námestie republiky
10.00 - 02.00 hod.

Hrnčiarska Ves

LETNÉ KINO

4.7. Dni obce
– kultúrny program, atrakcie,
občerstvenie a voľná zábava

3.7.-29.8. V4 Pod hviezdami
- Vyšehradské filmové leto
- filmová prehliadka z produkcie
štátov Vyšegradskej štvorky.

22.8. PONDELOK vs SUCHÁ
– dvaja „koučovia“, dva „mančafty“,
kopec súťaží a zábavy
Hrnčiarske Zalužany

Premietanie každú sobotu
o 21.00 hod.
vstup VOĽNÝ!

14.8. Hrnčiarske slávnosti
– Deň obce
Málinec

22.8. Turistický výstup na vrch
Jasenina, org.: Mikroregión
Hornohrad a obce zabezpečujúce
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