ročník 27 regionálny mesačník číslo 7 – 8

júl – august 2017

Novohradské osvetové stredisko (NOS) Lučenec v rámci monitoringu kolektívov záujmovej umeleckej
činnosti v Novohrade a Malohonte uvádza cyklus Predstavujeme spevácke zbory.
.

V decembri 1978, na výročnej členskej
schôdzi Slovenského zväzu žien pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským vo Fiľakove, sa zrodil nápad
založiť „ženský spevácky zbor“. Pod
heslom „Nič nie je krajšie na svete ako
pieseň,“ začali pedagógovia tejto školy
získavať milovníkov spevu a hudby, ktorí s radosťou spievajú nielen pre potešenie seba, ale aj iných. Tak vznikol
zbor pod názvom „Ženský spevácky
zbor Fiľakovo“.
Zakladateľkou a zároveň prvou vedúcou
bola Alžbeta Bódiová, túto funkciu zastávala až do konca r. 1992. Od r. 1993 sa
stala vedúcou Mária Agócsová. Od roku 2003 existujú ako občianske združenie pod názvom Ženský spevácky zbor
MELÓDIA – Fiľakovo“.

predsedníčkou a štatutárom je

MELÓDIA – Fiľakovo, ktorého predsedníčkou a štatutárom je Mária Agócsová.

Zbor mal pri založení 26 členov, prevažne pedagógov, ale aj úradníkov, ktorí
s veľkým elánom začali prácu a mnohí
ju oddane a úspešne vykonávajú dodnes. V priebehu rokov dochádzalo nielen k zmene na poste vedúcej, ale menili sa aj jeho členky - učiteľky hudby,
pedagogičky materských, základných a
stredných škôl, úradníčky, podnikateľky, ako aj nadšené dôchodkyne, ktoré
teší zborová pieseň. V súčasnosti zbor
tvorí nasledovných 34 členiek: Makainé
Simon Katalin, Mária Agócsová, Katarína
Bónová, Ágnesa Csernoková, Tímea Fekete Farkasová, Mária Gálová, Hajnalka
Hajdóková, Mária Hulitka, Angelika Jačmeníková, Csilla Kancková, Helena Kováčová, Mária Suppenová,
Pokračovanie na s. 2
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Eva Zaraová, Angelika Bodorová, Gabriella Czikóová, Adrianna Za úspešnú prácu a reprezentáciu mesta Fiľakovo bol zbor
Eibnerová, Edita Gyetvaiová, Klára Hanulová, Anna Janotíko- vyznamenaný „Cenou mesta Fiľakovo“ (2008).
vá, Ildiko Kómárová, Nôta Gabriella, Hedviga Reginová, Helena Snidová, Alžbeta Zilízová, Edita Balázsová, Beáta Bakaová,
Monika Deáková, Judita Györgyová, Eva Mártonová, Éva Molnárová, Justína Molnárová, Margita Suppenová, Katarína Tariová, Gizella Vargová.

Rôzne ocenenia dostali aj od Csemadoku, z ktorých najcennejšia je „Cena za rozvoj novohradskej kultúry“ (2008).
Dirigentka Makainé Simon Katalin dostala „ Cenu primátora“
(2013) za oddanú prácu. Na krajskej prehliadke speváckych
zborov „Chrámová pieseň“ v Modrom Kameni sa Melódia zúNa pozícii dirigentiek sa vystriedali viaceré osobnosti. častnila viackrát a úspešne získaním ocenenia „Zlaté a StriePrvou dirigentkou bola Zuzana Vassányiová (december 1978 − borné pásmo“ (2012, 2014).
august 1986), Agnesa Januseková (september 1986 − október
2004), Fehér Miklós (október 2004 − máj 2005), Zelma Mezricky (máj 2005 − jún 2008) a od júla 2008 je dirigentkou Makainé Simon Katalin, profesorka Umeleckej školy v Šalgótarjáne
(Maďarsko). Od r. 2006 na klavíri sprevádza Angelika Bodorová, učiteľka ZUŠ vo Fiľakove.
Repertoár zboru je rôznorodý, pozostávajúci zo skladieb
sakrálnych, z tvorieb 20. storočia, úpravy ľudových piesní a zo
skladieb svetových klasikov. Majú nacvičené aj skladby od
Kodálya, Bartóka, Karaiho aj Bárdosa.
Po získaní rôznych ocenení a pamätných listov prvý úspech zbor zaznamenal v roku 1980, keď vyhral okresnú súťaž Melódia účinkuje na mestských podujatiach (Deň učiteľov, Dni
ženských speváckych zborov v Kalinove, ktorú organizoval Slo- mesta, Vianočný festival aď.) a na rôznych slávnostiach Csevenský zväz žien v Lučenci. Na Celoslovenskej súťaži maďar- madoku. Vystupuje na regionálnych podujatiach, benefičských dospelých speváckych zborov „Kodályových dňoch“ ných koncertoch a cirkevných oslavách. Koncertuje doma i
v Galante (1984) získali „Strieborný veniec“.
v zahraničí - úspešné vystúpenia na domácich koncertoch boli
v Rožňave, Košiciach, Modrom Kameni, Rimavskej Sobote
a Zvolene;

Po strieborných a bronzových oceneniach, získali v roku 2008
aj „Zlatý veniec“. V tomto roku sa Melódia zúčastnila aj na
celoštátnom festivale - XVII. Kodályové dni v Galante, (26. –
28. mája 2017) so získaním ceny "Strieborný veniec".
ONV - odbor kultúry v Lučenci udelil zboru „Čestné uznanie“
(1988). Ústredný výbor Slovenského zväzu žien v Bratislave
udelil ženskému zboru „Zlatú medailu“ (1989).
Za úspešnú prácu a reprezentáciu mesta Fiľakovo bol zbor
vyznamenaný „Cenou mesta“ (2008). Rôzne ocenenia dostali
aj od Csemadoku,
najcennejšia je „Cena za rozvoj

v zahraničí: v Chorvátsku (Split, Vodice, Kastel Štafilič, Trogir),
Rakúsku (Frauenkirchen v Bazilike), Česku (Praha, Frýdek Místek), Maďarsku (Budapešť, Csongrád, Eger, Ózd, Salgótarján,
Újpest), Srbsku (Subotica, Bački Vinogradi) a v Rumunsku
(Nyárádszereda, Parajd).
Pokračovanie na s. 3
O činnosti zboru písali v tlači: Fiľakovské zvesti, Vasárnap,
Gemerské zvestí, Nógrádi Megyei Hírlap. Melódia má stránku
na Facebooku, na webe www.hírek.sk, felvidék.ma,
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O činnosti zboru písali v printových médiách: Fiľakovské Od vzniku má zbor založenú kroniku, ktorú od začiatku viedla
zvesti, Vasárnap, Gemerské zvestí, Nógrádi Megyei Hírlap. dirigentka Zuzana Vassanyiová, a od roku 1994 je kronikárMelódia má stránku na Facebooku, na webe www.hírek.sk, kou Eva Mártonová.
felvidék.ma, www.a tempo.sk. Správy o podujatiach či reportáže v elektronických médiách boli v STV a MTV, nechýbali ani
v pravidelných vysielaniach TV Locall; zbor bol niekoľkokrát
predstavený v rozhlasových staniciach Rádio Patria a Regina.

Ženský spevácky zbor Melódia vydal jedno CD pod názvom
Na krídlach medzinárodných melódií (2011). Doteraz vydal
tri propagačné bulletiny − pri príležitosti 25. výročia založenia
(2003), pri oslavách 30. výročia (2008) a 35. výročia (2013).
Momentálne už pripravujú materiál na 40. výročie v r. 2018.

Zaznamenané sú v nej všetky udalosti − vystúpenia, koncerty,
získané diplomy, ocenenia, fotografie a ďalšie zaujímavosti.
Kompletnú kroniku tvoria až tri precízne spracované zväzky.
Okrem toho majú na viac ako 50 ks DVD nahrané skoro všetky koncerty. Materiál tvorí dobrý základ na spracovanie knižného vydania.

V začiatkoch zbor podporoval Slovenský zväz žien pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským vo Fiľakove, neskôr pôsobil pri MsKS Fiľakovo. Finančné prostriedky na činnosť zabezpečujú najmä dotácie od Mesta Fiľakovo, Úradu
vlády SR a Banskobystrického samosprávneho kraja. Zbor
Najzaujímavejšie a nezabudnuteľné koncerty zboru:
podporujú aj podnikatelia, súkromné osoby, ale aj členky
Budapešť – Parlament: Cezhraničné stretnutie
zboru. Ženský zbor od svojho založenia pravidelne organizospeváckych zborov (2013).
val rôzne koncerty, z ktorých vzniklo podujatie pod názvom
Chorvátsko − Trogir: Katedrála svätého Vavrinca (2012).
Na krídlach medzinárodných melódií – v tomto roku sa uskuRumunsko − Parajd: medzinárodný koncert ženských
toční už deviaty ročník. Tradičnými sa stali vianočné koncerty
zborov v kostole soľnej jaskyne (2016)
zboru, ktoré sa stretávajú s nevšedným záujmom − v tomto
Budapešť − Maďarská štátna opera organizovala „Sviatok roku už trinásty ročník. Na tieto koncerty pozývajú účinkujúpiesni“, na ktorom mal zbor spoločné zaspievanie
cich (spevákov aj hudobníkov) nielen zo Slovenska, ale aj zo
z G. Verdiho opery Nabucco „Va pensiero (Pieseň
zahraničia (Srbska, Maďarska a Rumunska).
slobody)“ s operným speváckym zborom divadla Erkel
Po založení zbor pracoval v priestoroch základnej školy,
(2017)
od roku 1980 v Závodnom klube Kovosmaltu Fiľakovo a od r.
1998 nacvičuje a podujatia organizuje v priestoroch MsKS vo
vlastnej miestnosti s možnosťou uloženia vecí a vystavenia
ocenení a fotografií. Melódia spolupracuje so Základnou
umeleckou školou vo Fiľakove, ale aj v maďarskom Šalgótarjáne, ktorých žiaci pravidelne vystupujú na koncertoch zboru.
Priateľské kontakty udržuje so zbormi z viacerých miest:
Šalgótarján, Csongrád, Rimavská Sobota a Budapešť.
Ženský spevácky zbor MELÓDIA vedie presnú evidenciu
o vystúpeniach, ktorých bolo k 28. 5. 2017 už 352 a tiež
o nacvičených skladbách, ktorých k uvedenému dátumu bolo
až neuveriteľných 269. Zoznam bude uverejnený na webovej
Praha - Adventné stretnutie speváckych zborov (17 stránke: www.noslc.sk
KONTAKT: Mária Agócsová
zborov z 11 krajín) - koncerty sa konali: Kostol sv. Mikutel.:
0915821200,
e-mail:
agocs.melodia@gmail.com
láša, Kostol sv. Martina a Kostol sv. Salvatora (2015).
Od vzniku má zbor založenú kroniku, na začiatku ju viedla
dirigentka
Zuzana Vassanyiová, a od roku 1994 je
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Jela Hojtelová: „Niet väčšieho ocenenia, ako keď ti mladí povedia: nechoď, ešte ťa tu
potrebujeme, dávaš nám istotu, skúsenosti, poháňaš nás vpred“

Výtvarná pedagogička Mgr.
Jela Hojtelová sa narodila 17. 7. 1952
v Kokave nad Rimavicou, okres Poltár.
Základnú školu navštevovala v r. 195867 v rodnej obci, SVŠ v r. 1967-70
v Hnúšti. V r. 1970-74 študovala kombináciu 1.-5. ročník a výtvarná výchova
na PgF v Banskej Bystrici. V r. 19742013 pedagogicky pôsobila na Ľudovej
škole umenia (ĽŠU), neskôr Základnej
umeleckej škole (ZUŠ) v Lučenci, z čoho bola v r. 1982-89 riaditeľkou školy.
Od r. 2013 pôsobí až doteraz ako učiteľka výtvarného odboru na Súkromnej
ZUŠ v Lučenci – Opatovej. Od r. 2014
je na dôchodku, žije v Lučenci.
Jela, vráťme sa v spomienkach do tvojej rodnej obce Kokavy nad
Rimavicou...
Moja rodná obec Kokava nad
Rimavicou patrí k malebným obciam,
kde sa žilo kultúrne. Spomínam si na
učiteľku 1. ročníka pani Adelu Kovačovičovú, ktorá mi vštepovala úctu ku
vzdelaniu a zmysel pre zodpovednosť.
Možno tam vzklíčila moja túžba stať sa
učiteľkou. Jej manžel okrem učiteľovania kantoroval a doma učil hru na klavíri. Skúšal to aj so mnou, ale neostalo
mi to aj napriek tomu, že hudba je po
celé roky v ZUŠ mojou súputníčkou.
Vtedajšie priateľstvá boli detské, čisté,
úprimné. Nedelili sme sa na tých, čo
majú a nemajú. Prvé rande pri „pumpe
pod lipou“ malo príchuť otvorenosti,
čistoty a lásky. Stretávky v ľudovom

čistoty a lásky. Stretávky v ľudovom
súbore Kokavan, kde som od detských
rokov strávila viac ako 10 rokov, tieto
vzťahy utvrdzovali. Nebola núdza o vystúpenia. Vďaka súboru som precestovala
domovinu aj zahraničie, čo bolo na tú
dobu vzácne. Chvíle prežité v spoločnosti rovnakých záujmov nás veľmi
obohacovali a mali aj po rokoch príchuť
sladkej mladosti. Tak sladkej, akú mala
kokavská zmrzlina presláveného Habeša. Mať vtedy vo vrecku 50 halierov
znamenalo zabehnúť si kúpiť vanilkovú
či jahodovú zmrzlinu – cez malý oblôčik, ale aj vystáť dlhý rad – veď som
bývala blízko. Môj otec sa s ujom zmrzlinárom dobre poznal, a tak najväčšou
protekciou bolo, keď nám zmrzlinár dal
z veľkej varechy kúsok olíznuť, hm ...
Dotknime sa teraz tvojich
vysokoškolských štúdií...
Po ukončení strednej školy som
sa rozhodla byť učiteľkou. V našej rodine to bola taká nepísaná tradícia, ženy
– učiteľky, muži – železničiari. Náhoda
chcela, že som sa nechala upútať umením (pred matematikou a fyzikou) a tak
prednosť dostala výtvarná výchova.
Spomínam si, ako nám spolužiaci závideli častú prácu v plenéri, kým oni zarezávali na seminároch. My „umelci“ sme
boli vždy tak trochu uletení, čo prinášalo
mnoho veselých situácií. Práca s deťmi
sa od mojich pedagogických začiatkov
veľmi zmenila, všetko je aj v umení ovplyvnené technikou. Deti akoby kvôli
nej stratili vlastný názor, je tu obrovský
tlak na povinnosti, na spoločenskú úspešnosť a možno aj preto sme prestali
hľadať a vidieť všetko to krásne v nás
a okolo nás. Stratil sa zmysel pokory
a schopnosti pre niečo aj niečo obetovať.
Avšak tí, ktorí na to nezabúdajú a nehanbia sa za to, objavujú v umení stále
niečo nové, pozitívne – možno ôsmy div
sveta.
Svoju učiteľskú kariéru si
zahájila v r. 1974 na ĽŠU v Lučenci...
Áno, v r. 1974 som na dlhé roky (39) zakotvila v ĽŠU – ZUŠ v Lučenci ako výtvarný pedagóg. Začiatky
boli jednoduché, škola nebola adekvátne
vybavená, s kolegom Petrom Reiprichom sme sa striedali v jednej

chom sme sa striedali v jednej učebni.
Napriek tomu to boli radostné objavy,
chvíľky hľadania a nachádzania na ceste
prípravy žiakov. Neskôr sa odbor rozšíril, zmenili sa pedagógovia aj priestory
školy. Prišli úspechy na domácich či
zahraničných výstavách a súťažiach.
Mojimi rukami prešlo veľké množstvo
detí, boli rôznej kvality. Niektoré deti si
maľovali len pre vlastné potešenie, ale
boli aj také, ktoré sa rozhodli svoje
schopnosti zužitkovať, umelecky pokračovať a niekde to aj dotiahnuť. Za všetkých spomeniem aspoň svojich kolegov
– pedagógov: Izabellu Najpaverovú,
Tomáša Kríža, Kristínu Becániovú,
riaditeľku archívu či nášho výtvarníka
Jara Šuleka, ktorý sa rozbehol aj do
ďalekého sveta umenia. Je ich celá kopa
a všetko skvelí ľudia – architekti, fotografi, textiláci, dizajnéri, učitelia, lekári,
bankári, diplomati či zruční remeselníci.
Čas patril nám, keď spolu so mnou „drali školské lavice a ničili farby, štetce“.
Som hrdá, že som v dobrom či horšom
prebehla ich životom, veru mnohým aj
na 12-14 rokov. Som im viac ako rodina.
Osem rokov som školu aj viedla. V tom
čase sme v rámci spoločenských možností začali aj medzinárodnú spoluprácu
škôl, zlepšili sa materiálne podmienky,
rozšírili priestory, odbory. Pochopiteľne,
že to človek nerobil sám, ale v spolupráci s kolegami z vtedajšieho vedenia –
Katarína Ďaloková, František Mihály či
ďalších obetavých členov kolektívu,
rozširujúc myšlienku zakladateľov školy.
Potom prišiel rok 1989, ktorý
výrazne zasiahol do života každého
z nás...
Tieto udalosti zapríčinili spoločneské zmeny, a tak som sa vrátila do
pedagogického kolektívu. Aj keď práca
bola stále rovnaká, školstvo sa zmenilo.
Stratilo sa čaro spontánnosti, otvorenosti, prirodzenosti, veľmi výrazne sa zmenili postoje ľudí, čo zapríčinilo, že
z jednej veľkej fungujúcej umeleckej
školy boli v našom meste zrazu ZUŠ-ky
tri. Aj prístup detí bol ovplyvnený týmito spoločenskými zmenami.
Pokračovanie na s. 5

Práca a záujem o umenie stratili svoju

súbore Kokavan, kde som od učebni. Napriek tomu to boli umeleckú ľahkosť a rovnováhu.
školstvo
dostalo
detských rokov strávila viac ako radostné objavy, chvíľky hľadania Umelecké
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Práca a záujem o umenie stratili svoju
umeleckú ľahkosť a rovnováhu. Umelecké školstvo dostalo podtón finančného obmedzovania, závislosti a kde
nie je vôľa, tam cesty niet. Má to vplyv
na celú činnosť, na vzťahy, na efektivitu. Tieto zmeny však neľutujem,
pretože každá zmena prináša nové objavy. Ďakujem profesionálnemu osudu,
že mi doprial toľko spoznať a naplniť
moje učiteľské plány. Okrem ZUŠ som
viac ako 10 rokov vyučovala aj odborné
predmety na Strednej odbornej škole
hotelových služieb a dopravy v Lučenci,
čo ma profesionálne i ľudsky veľmi
obohatilo.
V súčasnosti od r. 2013 pôsobíš na Súkromnej ZUŠ v Lučenci –
Opatovej...
V septembri 2013 sme sa
viacerí pedagógovia odpútali od starých
praktík a začali novú etapu na Súkromnej ZUŠ v Opatovej. Prijali nás tam
veľmi srdečne, chcem sa poďakovať
manažmentu p. Branislavovi Becherovi,
p. Denise Kertésovej a aj kolektívu.
Človeku to veľmi dobre padne, keď ťa
„bývalí žiaci“ pochopia a vytvoria novú
cestu. V práci som nepoľavila, snažím
sa vrátiť to, čo mi bolo ponúknuté. Prišli
nové úspechy v práci, na výstavách,
súťažiach a to je úžasné. Nové prostredie, noví kolegovia, okolnosti sú takým
živým zdravým podnetom, že ešte stále
ma vďaka tomu moja pedagogická práca
teší, núti hľadať veci neobjavené a napĺňa.
Prezradíš nám niečo z tvojich
plánov?
Plány? Ťažko povedať. Je tu
vek, ktorý prináša mnohé zdravotné
úskalia. Môj život patril práci s deťmi
a mojim blízkym. Po strate manžela
Pištu, ktorého si aj ty osobne dobre
poznal, sa ukončila určitá kapitola môjho života. Plánovať nové ciele je ťažké,
ale každá myšlienka, každý nápad má
svoju odrazovú plochu. Dnes sú to moji
priatelia, tá najmladšia generácia v blízkom okolí – maličká Rebeka, s ktorou
nanovo objavujem svet. Niet väčšieho
ocenenia, ako keď ti mladí povedia: nechoď, ešte ťa tu potrebujeme, dávaš nám
istotu, skúsenosti, poháňaš nás vpred.
Som rada, že som doterajší život strávila
s ľuďmi, ktorí za to stáli. No a tým, ktorí hľadali nevôľu a prekážky prajem,
nech nájdu pochopenie vo vlastnej práci
a splnení vlastných túžob. Mne sa život
v práci s deťmi, pre deti a blízkych
úspešne plnil, za čo som vďačná mojej
rodine, blízkym priateľom a osudu.

Pedagóg, vysokoškolský učiteľ
Prof. PhDr. Juraj Brťka, CSc. sa
narodil 25. 8. 1912 v Mýtnej, okres Lučenec. V r. 1918-27 navštevoval ľudovú
a meštiansku školu v rodnej obci a v Lučenci. V r. 1928-32 študoval na Učiteľskom ústave v Lučenci. V r. 1946-49
v štúdiu pokračoval na PgF UK v Bratislave a v r. 1953-56 na Vysokej škole
pedagogickej v Bratislave.
Ako učiteľ pôsobil na školách:
1932-37 Mýtna, 1937-41 Selce, 1941-45
Učiteľská akadémia Štubnianske Teplice
(dnes Turčianske Teplice). V r. 1945-50
pôsobil ako inšpektor na Školskom inšpektoráte v Bratislave, v r. 1950-53 ako
riaditeľ JSŠ v Bratislave a v r. 1953-56
ako redaktor v Slovenskom pedagogickom nakladateľstve v Bratislave. V r.
1956-60 bol vysokoškolským učiteľom
na Vyššej pedagogickej škole v Bratislave, v r. 1960-67 na PgF UK v Trnave,
v r. 1967-72 na FF UK v Bratislave a
v r. 1972-77 opäť na PgF UK v Trnave.
Univerzitným profesorom sa stal v r.
1968. Od r. 1977 žil na dôchodku v Bratislave.
Vo svojej vedecko-výskumnej
činnosti sa zameriaval na pedagogiku
a didaktiku prvého stupňa základnej
školy, pracovnú výchovu a vlastivedné
vyučovanie. Po r. 1967 sa začal venovať
aj špeciálnej pedagogike. Bol autorom
veľkého množstva článkov a odborných
publikácií: Stručná didaktika (1947),
Príručka pre učiteľa prípravného ročníka (1953), Vplyv školy a rodiny na
pracovnú morálku žiakov (1967), Úvod
do pedagogiky 1. ročníka (1971), Živá
abeceda a šlabikár ( 1973) a i. Profesor
Juraj Brťka zomrel 21. 6. 1997 v Bratislave a pochovaný je na cintoríne vo
PhDr. František Mihály, DiS. art. Vrakuni (bývalý ružinovský cintorín).
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Baptistický kazateľ Mgr. Tomáš Kriška sa narodil 5. 8. 1962 v Bratislave. V r. 1968-77 navštevoval ZDŠ
v Tekovských Lužanoch, v r. 1977-81
gymnázium v Želiezovciach. V r. 198186 študoval na Slovenskej evanjelickej
bohosloveckej fakulte v Bratislave. V r.
1986-87 pracoval ako vodič z povolania
v Dopravných stavbách Bratislava. V r.
1987-89 absolvoval základnú vojenskú
službu. V r. 1989-2005 pôsobil ako kazateľ Bratskej jednoty baptistov (BJB)
na Slovensku v Lučenci. Od r. 1996 bol
predsedom združenia YMCA na Slovensku, v r. 1998-2000 a 2004-2010 zastával post predsedu Rady BJB na Slovensku. V r. 2005-2014 vykonával službu
kazateľa v zbore BJB Viera v Bratislave.

Okrem kazateľskej činnosti aktívne prednášal na domácich i zahraničných konferenciách, viedol mládežnícke tábory BJB, bol duchovným vedúcim celoštátneho československého
spevokolu JAS, prispieval do časopisu
Rozsievač. V r. 1986 sa oženil s Esterou,
rod. Betkovou, z manželstva sa im narodili tri deti: Ján, Noémi a Jakub. Jeho
život výrazne ovplyvnil jeho otec Ján
Kriška. Zákerná choroba mu postupne
uberala sily a Pán života si ho povolal k
sebe do neba 18. 5. 2014 v Bratislave.
Pochovaný je na cintoríne Vrakuňa
(predtým Ružinov).

Lekár – gynekológ MUDr.
Vladimír Plintovič sa narodil 31. 8.
1922 v Dolnej Strehovej, okres Veľký
Krtíš. V r. 1928-32 navštevoval ľudovú
školu v Cinobani, v r. 1932-41 gymnázium v Lučenci a Banskej Bystrici. V r.
1941-48 študoval na Lekárskej fakulte
UK v Bratislave.
Pokračovanie na s. 6

1957 vykonal I. atestáciu, v r.
1959 II. atestáciu z odboru
V r.
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v Bratislave (1940 – 46), štúdium však
nedokončila.
V r. 1948 − 50 žila v Ríme, kde
pôsobil jej manžel básnik Štefan Žáry
ako dopisovateľ ČTK. V r. 1950 − 55
bola vedúcou redaktorkou vo Výskumnom ústave zdravotníckej osvety v Bratislave. V r. 1956 bola prijatá za členku
slovenskej sekcie Zväzu československých spisovateľov a až do r. 1977 pôsobila ako spisovateľka v slobodnom povolaní a prekladateľka. Súbežne v r.
1968 − 72 bola redaktorkou Smeny na
nedeľu v Bratislave.
V r. 1957 vykonal I. atestáciu, v r. 1959
II. atestáciu z odboru gynekológia –
pôrodníctvo. V r. 1967 absolvoval študijný pobyt na Sexuologickom ústave
v Prahe.
V r. 1948-54 pôsobil ako zástupca primára chirurgického oddelenia
Štátnej nemocnice v Lučenci. V r. 195492 bol zástupcom prednostu gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, neskôr
ordinárom pre gynekologickú endokrinológiu, sexuológiu a sterilitu v Nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta
v Banskej Bystrici. Od r. 1992 žil na
dôchodku v Banskej Bystrici. Zomrel 8.
12. 2010 v Banskej Bystrici, pochovaný
je v urnovom háji krematória Banská
Bystrica – Kremnička.
Vo svojej odbornej praxi sa
venoval gynekológii a laktačnému programu pre novorodencov. Bol aktívnym
prednášateľom na krajských a celoštátnych fórach gynekologicko-pôrodníckej
spoločnosti, autorom množstva prác
v odborných časopisoch a autorom vyše
1.500 článkov zdravotno-výchovného
charakteru v regionálnych i celoštátnych
časopisoch, v rozhlase i televízii. V r.
1984 natočil v spolupráci s prof. MUDr.
Josefom Švejcarom televízny dokumentárny film „Viete, čo je to Rooming-in
alebo aby sa deti nerodili dvakrát“. V r.
1990-2006 bol poslancom mestského
zastupiteľstva v Banskej Bystrici, kedy
uviedol do života stratégiu „Mestský
plán zdravia“.

Spisovateľka,
prekladateľka
umeleckej literatúry, redaktorka, disidentka Hana Ponická sa narodila 15. 7.
1922 v Haliči, okres Lučenec. V r.
1928-32 navštevovala ľudovú školu
v Košiciach. V r. 1932-38 študovala na
gymnáziu v Košiciach, v r. 1938-40 na
gymnáziách v Martine, Banskej Bystrici
a v Bratislave, kde maturovala. V r.
1940-46 študovala medicínu na LF UK

v Bratislave,
štúdium
však
nedokončila.
V r. 1948-50 žila v Ríme,

týždenník, Irodalmi Szemle, Přeměny
a i. Prekladala z maďarčiny, nemčiny,
francúzštiny a taliančiny.
Jej prvým manželom bol spisovateľ Štefan Žáry (1918 − 2007), druhým manželom básnik Ján Kostra (1910
− 1975) a tretím manželom Jaroslav
Šolc (1920 − 1985), partizánsky veliteľ,
plukovník a riaditeľ Slovenského vojenského historického ústavu v Bratislave.
Prezident Českej republiky Václav Havel udelil v r. 1997 Hane Ponickej štátne
vyznamenanie „Za vernosť humanistickým ideálom a demokracii“.
PhDr. František Mihály, DiS. art.

Janke Krotákovej
k okrúhlemu jubileu, ktoré oslávi 29. augusta. Je vedúcou MKS
v Kokave nad Rimavicou a zároveň organizačne vedie aj FS Kokavan.

Na 3. zjazde slovenských spisovateľov v r. 1977 protestovala proti
útokom na Chartu 77, v dôsledku čoho
ju vylúčili zo Zväzu slovenských spisovateľov a až do r. 1989 mala zákaz
publikačnej činnosti. Presťahovala sa do
obce Lukavica pri Sliači, publikovala
v rôznych samizdatových časopisoch
a spolupracovala aj so zahraničnou
rozhlasovou stanicou Slobodná Európa.
K rokom 1978 − 89 sa datuje jej disidentská publikačná činnosť. V r. 1989 sa
opäť stala členkou oficiálnej spisovateľskej i prekladateľskej organizácie.
Hana Ponická zomrela 21. 8. 2007
v Banskej Bystrici, pochovaná je na
cintoríne v rodnej Haliči.
Vo svojej tvorbe sa zameriavala
na prózu pre dospelých: Hory (1940),
Smäd po živote (1946), Halúzky (1960),
Ábelovský dom (1961), Prísť – odísť
(1963), Bosými nohami (1968), Hrdina
sa vracia (1990), Lukavické zápisky
(1992) a i. Venovala sa aj prozaickej
tvorbe pre deti: Slávikove husličky
(1961), O Štoplíkovi (1962, 1992, 1999),
Medvedí rok (1964). Prispievala do novín a časopisov: Slovenské národné noviny, Živena, Slovenské pohľady, Kultúrny život, Smena na nedeľu, Literárny
týždenník, Irodalmi Szemle, Přeměny
a i. Prekladala z maďarčiny, nemčiny,
francúzštiny a taliančiny.

 770. výročie (3. 8. 1247) prvej
písomnej zmienky o Lučenci
v listine kráľa Belu IV.
 175. výročie (4. 8. 1842) – konalo sa zhromaždenie uhorských lekárov a prírodovedcov
v Banskej Bystrici, ktoré si uctil sklársky podnikateľ Anton
Pichler a venoval im pokál v
troch farbách s nápisom v slovenskom preklade: „Ako pamiatku na zhromaždenie Prírodovedeckej spoločnosti v auguste
1842 venuje mestu Banská Bystrica Anton Pichler z Utekáča
v Stolici Gemersko - malohontskej“.
Zdroj: J. Žilák, R. Kafka, Š. Repčok:
Sklárne v Malohonte, 2001.

145. výročie (28 .7. 1872) −
premiéra
prvého
ochotníckeho
divadla
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 145. výročie (28. 7. 1872) − premiéra prvého ochotníckeho divadla
v Kokave nad Rimavicou, V. Vraný − Láska zdolá všetko a Popol v oku.
 120. výročie (27. 8. 1897) − v Kokave bol založený Remeselnícky spolok
pod názvom Kokavský remeselnícky čítací a vzdelávací kruh.
 90. výročie (24. 7. 1927) − zmena názvu obce na dnešný Kokava nad
Rimavicou. (16. 12. 1918 − zmena názvu obce z bývalého RIMAKOKOVA
na Rimavská Kokava, od roku 1920 do r. 1927 sa používal názov KOKAVA).
 20. výročie (23. 8. 1997) – posvätenie nového rímskokatolíckeho kostola
v Rovňanoch mons. Eduardom Kojnokom.

V dňoch 25. a 26. mája sa v Lučenci, v budove starej
radnice, stretli policajní historici. Konferencia sa konala pod
záštitou generála JUDr. Mariana Slobodníka so zameraním na
históriu bezpečnostných zložiek na území Slovenska. Program
bol starostlivo pripravený, vystúpilo v ňom 25 prednášajúcich
nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky. Každý z nich si
prevzal z rúk Kamila Kolesára, predsedu Klubu policajnej histórie v Lučenci, prevzal pamätný list. Medzi nimi bolo okrem
členov klubu mnoho ďalších „kapacít“ napr. Matej Snopko,
známy z TV, alebo Michal Dlouhý, označovaný za duchovného
otca, ako autor námetu prvej série úspešného seriálu Četnícke
humoresky, kde sa podieľal aj ako odborný poradca, Radek
Galaš, poradca seriálu Četníci z Luhačovic. Nechýbali ani zástupcovia Akadémie Policajného zboru z Bratislavy.

Žandárstvo, četníctvo či polícia, to všetko sa prezentovalo.
Kapitánov Lučenca vo svojich prednáškach priblížili Štefan
Chrastina z NMG a historik Jozef Drenko. Malú vojnu na juhu
stredného Slovenska opísal Pavel Mičianik. O formovaní
zboru väzenskej a justičnej stráže po II. svetovej vojne informoval Igor Kubinec.
Z kvalitných prezentácií sa pripravuje vydanie zborníka z
konferencie s podporou viacerých partnerov.
Skvostné priestory zrekonštruovanej sály dodávali
neopakovateľnú atmosféru. Konferencia končila slávnostným
večerom v synagóge.

je najkrajšou knihou
Hana Košková

si 22. 6.
2017 v medzinárodnom dome umenia BIBIANA prevzala
ocenenie za Repujúci grep
ako najkrajšiu detskú knihu
zimy. Ilustroval Martin Kellenberger.

Skvostné priestory zrekonštruovanej sály dodávali neopakovateľnú atmosféru. Konferencia končila slávnostným večerom v synagóge.
Klub policajnej histórie (KPH) vznikol 1. 8. 2013, pričom za
toto krátke obdobie už preukázal množstvo aktivít; podrobnosti o činnosti sú uverejnené na webovej stránke
(www.kph.ilumin.sk). Klub policajnú históriu prezentuje v
FotoFffjjx?HN
expozícii budovy Okresného
riaditeľstva Policajného zboru SR
na Tuhárskom námestí v Lučeneci. Členovia sa držia citátu
nositeľa Nobelovej ceny za literatúru Thomasa Manna: „ Kto
nepozná minulosť, nepochopí budúcnosť“. Osvojili si myšlienku, že aj história bezpečnostných zložiek je súčasťou nášho
kultúrneho dedičstva.
Okrem KPH boli organizátormi aj Slovenská policajnohistorická spoločnosť, Slovenská sekcia IPA, Mesto Lučenec
a i.

Konali sa 27. mája 2017 a venované boli Jurajovi Kubincovi,
nestorovi slovenských fujaristov. Oslavy začali popoludní (15.00 hod.) otváracím príhovorom starostu Miroslava
Barutiaka. Cenou starostu boli ocenené významné osobnosti
obce, osobitne bol ocenený Martin Kubinec, ktorý v marci
oslávil sedemdesiatpäť rokov,
Pokračovanie na s. 8
zároveň mu bol odovzdaný Ďakovný list riaditeľky NOS

Márie Ambrušovej.
Lupeňmi kvetov z utekáčskych lúk uviedol knihu
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V dňoch 17. – 18. júna 2017 sa na hrade uskutočnili
XVIII. Fiľakovské historické hradné hry, ktoré každoročne
lákajú deti i dospelých. V tomto roku sa sobotňajší program
posúval do poludňajších a večerných hodín, kedy v hradnom
nádvorí ožila história stredoveku a raného novoveku. Po
otvorení brán (16:00 hod.) čakal najmenších bohatý program
s bábkovým predstavením, prekážkovou dráhou, historickými
hračkami, bitkou s rytiermi a prezentáciou pastierskych a
loveckých psov. Dospelí sa mohli oboznámiť s každodenným
tureckým životom, ochutnať kráľovskú čokoládu, navštíviť
remesel-nícky jarmok a dielne, alebo mučiareň v kazemate.
V rámci prvého programového bloku si návštevníci (o 18.00
hod.) vychutnali atmosféru pešieho a jazdeckého rytierskeho
turnaja, počas ktorého sa predstavili najlepší bojovníci
Zároveň mu bol odovzdaný Ďakovný list riaditeľky Novohrad- stredoveku. Druhý programový blok s barokovými tancami,
ského osvetového strediska v Lučenci
sokoliarskym, šermiarskym a janičiarskym predstavením
ukončila rekonštrukcia dobytia hradu tureckou, kuruckou
a sedmohradskou armádou v roku 1682. Po boji nasledovala
zábava, hostina a výučba dobových tancov, spestrená
predstavením činnosti inkvizície a ohňovou show.

Lupeňmi kvetov z utekáčskych lúk uviedol knihu autorov
Gabriely Šustekovej a Milana Pupalu UTEKÁČ na dobových
fotografiách 2, ktorá je venovaná škole, cirkvi a kultúre,
historik PhDr. Ján Žilák. Knihu predstavil utekáčsky rodák
Dušan Kubinec.

Novinkou bol netradičný príchod grófa Forgáča, ktorý v dobovom ošatení prisľúbil pomoc obyvateľom a návštevníkom
rozdal darčeky. V kultúrnom programe vystúpili folklórne
súbory Hriňovčan a Vepor, ľudová hudba Jána Maka a záver
patril tanečnej zábave.

V nedeľu sa na hrade konala XI. Medzinárodná súťaž
v historickej lukostreľbe o titul Lukostrelec Novohradu
a hodnosť Obranca Fiľakovského hradu, v ktorej
zabojovali strelci zo Slovenska aj Maďarska v niekoľkých
disciplínach.
Foto: Gergely Photo
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XX. ročník celoslovenskej a XIII. ročník medzinárodnej
výtvarnej súťaže, v spolupráci s Mestom Lučenec organizuje Novohradské múzeum a galéria v Lučenci.
Vernisáž výstavy sa konala 2. 6. 2017 a výstava bola
sprístupnená do 18. 6. 2017.
Na počesť významnej osobnosti Novohradu, maliara
a grafika Júliusa Szabóa, sa každý rok koná súťažná
prehliadka detí, mládeže a dospelých v grafike. Realizuje sa v spolupráci s Mestom Lučenec. Súťaží sa v ôsmich vekových kategóriách zo základných, základných umeleckých, špeciálnych, stredných a vysokých
škôl. Súťažná prehliadka sa tohto roku začleňuje do
radu podujatí pripravených pri príležitosti 110. Výročia narodenia J. Szabóa. Okrem slovenských účastníkov sa tento rok do súťaže zapojili aj účastníci zo
Slovinska a Litvy. Témou aktuálneho ročníka boli
Hračky, z 271 zaslaných grafických prác odborná
porota 37 prác ocenila.
Slávnostné vyhodnotenie súťažnej prehliadky sa
uskutočnilo v rámci vernisáže výstavy za prítomnosti
členov poroty a autorov ocenených prác. Súčasťou
vernisáže bolo aj vyhlásenie témy na ďalší ročník
Szabóovho grafického Lučenca v roku 2018.
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Na Jána, na Jána, na Jánove dníčke, kdeže preskakujú naši
chlapci pníčke ... jedna z mnohých jánskych lúčnic, ktorá
odznela v podaní dievčat a žien zo súboru Dubkáčik po odzvonení večerného zvona v Buzitke. S piesňami na perách sa
potom presúvali hore dedinou a zastavili sa pred domami
mládencov, kde odspievali niekoľko veršov jánskych piesní.
V miestnom hájiku ich už čakali mládenci s pripravenými jánskymi ohňami, ktoré postupne zapálili a spoločne preskakovali. Veselý spev za tlenia vatry zotrval ešte dlho do noci.

V Elokovanom pracovisku ZŠ M.R. Štefánika v Lučenci,
ktoré sa nachádza na Ul. Dekréta Matejovie, uviedli 20. júna
2017 zborník literárnych prác žiakov II. stupňa pod názvom
Dozrievanie času. Podujatie otvorila riaditeľka školy Mgr.
Gabriela Aláčová.

Takúto tradíciu Jánskych zvykov severozápadného Novohradu
– obcí Ábelová a Políchno oživil dňa 17. júna 2017 Folklórny
a divadelný súbor Dubkáčik z Buzitky v sprievode Podjavorskej
Do zborníka prispeli: Michal Michalík, Kristína muziky už po druhýkrát.
Lehotayová, Nikol Mlynarčíková, Mária Šprláková, Andrea
Bodorová, Patrícia Gondášová, Nina Lea Anderlová a Ema
Kačániová. Viacerí autori svojej tvorbu aj prezentovali.

Koordinátorkou literárneho projektu bol Mgr. Jana Kozová, ktorá požiadala Martina Dzúra, aby nastrihanou básňou
tento zborník „pokrstil“. Nasledovalo poďakovanie spisovateľke Hane Koškovej, Martinovi Dzúrovi, ale aj literárnemu
klubu VLAS pri NOS Lučenec, za pomoc pri zrode zborníka.

Mgr. Veronika Stančíková,
umelecká vedúca FaDS Dubkáčik Buzitka
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je názov ďalšieho podujatia v ROKU TIMRAVY, ktoré organizuje Novohradské osvetové stredisko v Lučenci ako spomienkové slávnosti k 150. výročiu narodenia spisovateľky, národnej
umelkyne – Boženy Slančíkovej Timravy. Otvorila ho Mária
Ambrušová, riaditeľka NOS. Spoluorganizátormi boli Obec
Polichno a Dom Matice slovenskej v Lučenci. Zámerom bolo
hlavne čítať, čítať z diel spisovateľky. Lektor doc. PaedDr.
Július Lomenčík, PhD. nielen pútavo čítal vybrané ukážky z jej
diel, ale literárnu tvorbu a život našej významnej rodáčky aj
bližšie priblížil.

Dopoludňajšie stretnutie sa konalo pre vybraných žiakov ZŠ
Vajanského v Lučenci, za čo sa chceme poďakovať Mgr. Jane
Kamenskej, zástupkyni riaditeľky školy. Podobné stretnutie
pre stredné školy je plánované na 2. októbra v priestoroch
Novohradského múzea a galérie.

V rámci podujatia bol premietaný dokumentárny film Moja
teta Timrava od Kataríny Kočalkovej. Popoludní bol program
ešte obohatený o prezentáciu Ing. Jána Jančovica – Rod
Slančíkovcov slovom a obrazom.
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Výstava Júliusa Szabóa zo zbierok Novohradského
múzea a galérie v Lučenci k 110. výročiu narodenia
umelca.
Vernisáž sa konala 22. 6. 2017 a výstava potrvá
do 30. júla 2017.
Július Szabó (1907 – 1972) je jedným z najvýznamnejších umelcov Lučenca a Novohradu. Bol maliarom, grafikom, ale aj básnikom a mysliteľom, ktorého
dielo ďaleko presahuje hranice regiónu. Jeho všestranná
tvorba sa delí na viac umeleckých etáp, v ktorých rôznymi spôsobmi spracovával vnemy vonkajšieho a vnútorného sveta.
Novohradské múzeum a galéria v Lučenci dokumentuje prierez celoživotnej tvorby Júliusa Szabóa –
takmer celkovú grafickú tvorbu a maľbu od raného
obdobia do posledného desaťročia jeho života. Základ
tejto kolekcie tvorí skupina diel s počtom 137, ktorá sa po
autorovej smrti dostala do majetku inštitúcie z jeho
pozostalosti. Časom sa táto zbierka postupne rozširovala
o ďalšie hodnotné diela, nateraz pozostáva z 308 diel,
z toho 185 grafických listov, 79 olejomalieb a 44 akvarelov (z ktorých časť je vytvorená autorovou vlastnou
technikou, voskovou temperou).
Umelcovu ranú tvorbu (v rokoch 1935 – 1942) v
zbierkach našej inštitúcie zastupuje asi 20 malieb. V
tomto období sa Szabó sústreďoval na vonkajšie vnemy,
pozoroval farby a svetelné efekty, svoje témy čerpal z
vonkajšieho sveta a spracovával ich v rámci klasických
žánrov. V hľadaní svojho rukopisu naňho silne vplývali
postimpresionisti, ako Van Gogh, Gauguin, ale aj iní starší majstri. Duševné procesy vyvolané udalosťami druhej
svetovej vojny v ňom otvorili bránu do vnútorného sveta
plných vízií a symbolov. Táto etapa vyvrcholila počas
jeho pobytu v Šahách (1942 – 1944). V povojnových
rokoch sa v autorovom umení opäť zosilní optimizmus, v
jeho maľbe – podobne ako v ranom období – sa znova
dostávajú do popredia farby a svetlá, ktoré sprostredkujú
motívy vonkajšieho sveta, a to najmä krajinomaľby a
veduty. Jeho rukopis sa však stáva oveľa voľnejším, tvary
sa splývajú v hýrivej farebnosti. V kolekcii autorových
diel v NMG je najbohatšie zastúpené práve toto obdobie.
Sám autor si svoje maliarske dielo charakterizoval ako
lyrické a svoju grafickú tvorbu pokladal za epickú. Je
pravdou, že v jeho grafike sa prejavuje silnejšia naratívnosť, pričom sa dostávajú do popredia otázky týkajúce sa
podstaty ľudského bytia a drámy života. Szabó v jeho
neskorej maľbe (1960 – 1972) sa odvracia od realistického spôsobu zobrazenia, v jeho dielach sa premnožujú
symboly, zosilňuje sa dramatickosť života a myšlienka
pominuteľnosti.
Názov výstavy – Svetlá a tiene – naráža na spomenuté dva póly, ktoré sa v Szabóovej tvorbe buď
navzájom striedajú alebo sa prejavujú súbežne, pričom
obohacujú autorovu tvorbu o nové dimenzie výšky a
hĺbky.
Andrea Németh Bozó, kurátorka výstavy
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Počas folklórneho festivalu 39. ročníka Klenovskej Rountouky, ktorý sa
tento rok zameral na vojnové udalosti prvej a druhej svetovej vojny uviedli na
scénach festivalu viaceré scénické programy, ktoré priblížili tieto najhoršie
obdobia ľudstva. Organizátori ako aj autori chceli priblížiť bojové udalosti, aby
ľudstvo nezabúdalo na silu zla, ktoré pohltilo celé národy. Je to memento a na to
všetko nemôžeme zabúdať ani v dnešnej dobe, kedy narastá napätie vo svete ... a
ľudia zabúdajú byť ľuďmi. Program Pieseň na hranici života a smrti sa zameriaval
na pieseň, ktorá vznikala počas vojen v rôznych situáciách a pri rôznych
vojenských udalostiach. V ťažkých časoch vojen prvej aj druhej, kedy medzi ľuďmi
panoval strach o holý život a prevládala nenávisť, rasizmus, xenofóbia a iné
nástroje diabla, sa napriek tomu všetkému zlu rodila pieseň. Pieseň plná emócií
vypovedania pocitu človeka, ale i národa... Pieseň zrazu znela smutne, boľavo,
žalostne, ale i rezko, aby povzbudila vojakov pri pochode na front, ktorí nevedia
sami či prekročia hranicu smrti... Pieseň je zrazu oporou, pieseň je o vypovedaní
pocitu matky nad stratou syna, povzbudením, nádejou, clivosťou vojaka za
domovom. Často sa opisuje v piesňach i krutosť toho, čo vojak prežíva na fronte...
žiaľ mnoho krát sa domov vracia iba pieseň... a syn leží niekde v cudzej zemi, bez
kríža!

Poďakovanie autora:
Moja osobná veľká vďaka patrí Obci Klenovec, FF Klenovská Rontouka, manželom Zvarovcom z Klenovca, Múzeu SNP v Banskej Bystrici, Jánovi Žilákovi z
Českého Brezova, Ruženke Egyedovej Baránekovej – Zväz Slovákov v Maďarsku,
Novohradskej galérií a múzeu v Lučenci, Novohradskému osvetovému stredisku v
Lučenci, Gemerskému osvetovému stredisku v Rimavskej Sobote, Michalovi
Šestákovi, Ladislavovi Kelemenovi a Štefanovi Böszörménymu.

Poďakovanie účinkujúcim: Nelke Hričanovej z Rimavskej Soboty, Pavlovi
Bielčikovi z Kokavy nad Rimavicou, MSSk a Stanislave Zvarovej z FS Vepor
z Klenovca, Suche Karky z Prešova, Klubu vojenskej histórie Krasnogvardejci z
Košíc, Kataríne Bagľaš zo Srbskej republiky, Petrovi Kocákovi a FS Vranovčan
z Vranova nad Topľou, Alexandrovi Džalašovi sólistovi súboru kozáckych piesní
Volnyj Don Rostov na Done z Ruskej federácie, ĽH FS Vršatec z Dubnice nad
Váhom, Jánovi Žilákovi z Českého Brezova, Petrovi Mužíkovi z Málinca,
Miroslavovi Brukovi , inšpicientom Jaroslavovi Černákovi a Kataríne Bagľaš a
Ľubomírovi Paulovičovi.
Mgr. art. Roman Malatinec, autor programu,
Novohradské osvetové stredisko Lučenec
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Ľubomíra Žilková sa venuje tkaniu v jej
rodnej Kotoške, čo je časť Kokavy nad
Rimavicou. Mnohí ju poznajú ako usmiatu osobu, ochotnú poradiť a porozprávať
o ľane a jeho spracovaní. Pred časom
sme jej položili niekoľko otázok.

Ľubka, aká bola tvoja cesta k ľanu?
Moja cesta k ľanu súvisela samozrejme s
tkaním, ktorému sa aktívne venujem. Pri
mojich tkáčskych začiatkoch som skúšala
pracovať s rôznymi materiálmi ako, konope, ľan, bavlna, ovčia vlna i chemlon. Ľan
je materiál, ktorý mi najviac učaroval.
Tkanie s ním je síce ťažšie, ale táto námaha sa vracia v kráse ľanových výrobkov.
Postupom času prišla aj moja túžba dopestovať si svoj vlastný ľan, vyskúšať si
proces spracovania ľanu, či je to naozaj
tak náročné, ako mi to spomínala moja
mama.
Popíš nám proces výroby ľanovej metráže.
Výroba ľanovej metráže je proces veľmi
dlhý a na opis náročný. Je to cesta ľanového semiačka cez zasiatie, jeho kvitnutie
a zrenie, potom vytrhanie, oriafanie, rosenie, trepanie, pradenie, potom snovanie a tkanie.
Ktorá časť práce ti prináša najväčšiu radosť?
Najväčšiu radosť mám keď mi zakvitne
ľanové políčko, sú to krásne modré kvietky, ktoré sa cez deň pred ostrým slniečkom zatvoria a keď slniečko zapadne
kvietky sa otvárajú. Je to pre mňa ten
najkrajší a najjemnejší kvietok. No a potom mám veľkú radosť keď dotkám ľanové prestieranie, v ktorom je prenesená
cesta a práca, ktorá je potrebná,
Pokračovanie na s. 12
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kým sa malinké drobné ľanové semiačko
prenesie do hotového výrobku.
Vyžaduje si práca s ľanom veľké úsilie?
Práca s ľanom, to je celoročný proces, v
ktorom je človek najprv poľnohospodár,
keď sa ľan najprv zaseje, odstraňuje sa z
neho burina, potom sa vytrhá, rosí, trepe čo je časovo práca od jari až po jeseň.
No a v zime je to už práca remeselníka,
keď sa ľan pradie a tkanie to je už takou
krásnou odmenou. Či je to ťažká práca?
Určite je to časovo náročná a ťažká práca a v dnešnej dobe je podľa mňa nemožné, aby sa z ekonomických dôvodov
vrátilo k ručnému spracovaniu ľanu priadneho pre potrebu tkania.
Ako na tvoje hobby reaguje rodina?
Mám to šťastie, že tkanie je v našej rodine tradíciou a stalo sa súčasťou života
nielen môjho, ale aj mojich najbližších.
Je darom, že sa moje hobby stalo koníčkom aj môjho partnera a som veľmi
vďačná za jeho pomoc. Vďaka pomoci
mnohých ľudí som mohla svoje hobby
posunúť ďalej aj do roviny edukačnej a
tým priblížiť krásu tradičného remesla
bližšie k návštevníkom rôznych kultúrnych podujatí. Je krásny pocit pre matku
prečítať si v návštevnej knihe mojej výstavy „Od ľanu po plátno“ zápis od detí
„Sme na Teba hrdí mamina“.
Čo by si poradila záujemcom, ktorí by
chceli začať s ľanom pracovať.
Prípadným záujemcom o prácu s ľanom
alebo záujemcom o tkanie, rada poskytnem svoje skúsenosti. Hoci tie najväčšie
skúsenosti ešte stále majú naši rodičia a
starí rodičia, ktorých práca s ľanom nebola koníčkom, ale potrebou ich života.
Mojou radou môže byť moja skúsenosť,
že ručne spracovať sa ľan dá len tým
spôsobom, ako ho spracovávali naši rodičia a starí rodičia. Táto práca sa nedá
uľahčiť ani urýchliť, to najlepšie vymysleli už naši predkovia.
Aká je podľa teba budúcnosť prírodných materiálov, ako je napr. ľan?
Moja osobná skúsenosť či už ako remeselníčky, ale aj autorky výstavy „Od
ľanu po plátno“ je návrat k prírodným
materiálom. Teší ma záujem hlavne mladých ľudí o výrobky z týchto materiálov,
aj keď tieto výrobky sú cenovo trošku
vyššie. Vedia už viacej doceniť kvalitu
výrobku, jeho šetrnosť k prírode. Ako
rodáčka z Kokavy, ktorá je úzko spätá s
folklórnym festivalom Koliesko môžem
povedať, že je radosť stretávať počas
festivalu z roka na rok viacej ľudí, ktorí
majú ľanové, bavlnené košele často
doplnené o folklórne prvky.
.
Kde môže záujemca vidieť resp. kúpiť

doplnené o folklórne prvky.
Kde môže záujemca vidieť resp. kúpiť
tvoje výrobky?
Vďaka pomoci mnohých ľudí som mohla
svoje hobby posunúť ďalej aj do roviny
edukačnej a tým priblížiť krásu tradičného remesla bližšie k návštevníkom rôznych kultúrnych podujatí.
Ďakujem za rozhovor a prajem veľa
tvorivých nápadov a síl.

vo fotografii

Dňa 3. júna 2017 sa vo dvore Novohradského osvetového strediska a Novohradskej knižnice v Lučenci konalo
tvorivé stretnutie, kde hlavným “aktérom“ bol ľan. Ten, kto sa chcel dozvedieť viac o jeho spracovaní mal na to
jedinečnú príležitosť. Päť lektorov, ktorí
sa venujú spracovaniu ľanu predviedli
česanie, ráfanie, trepanie, pradenie a
tkanie ľanu. Návštevníci si mali možnosť
vyskúšať jednotlivé postupy spracovania ľanu. K tomu mali možnosť vyrobiť si švihadlo alebo tkaničku. Ďakujeme
lektorom, ktorí mali chuť podeliť sa
o svoje poznatky a zručnosti, ako aj
všetkým účastníkom za príjemné tvorivé stretnutie.

Projekt podporil Fond na podporu umenia.

Mgr. art. Eva Srníková, NOS Lučenec
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– 150. výročie narodenia
Boženy Slančíkovej Timravy
začal Rok Timravy

Novohradčania si pripomínajú stopäťdesiate
výročie narodenia spisovateľky
Spisovateľka Božena Slančíková Timrava, prozaička, autorka
poviedok, noviel a dramatických diel, sa narodila pred 150 rokmi
2.10.1867 v novohradskej vrchárskej obci Polichno, v rodine evanjelického farára Pavla Slančíka. Rodine sa narodilo jedenásť detí, ale
len šesť z nich sa dožilo dospelého veku. Pavel Slančík bol národne
uvedomelý Slovák - v roku 1863 na počesť pokresťančovania Slovanov a založenia Matice slovenskej, ktorej bol zakladajúcim členom,
zasadil pred kostolom lipu. Táto lipa dodnes skrášľuje prostredie
okolo kostola. Božena Slančíková dve zimy chodila do školy, kde ju
učil Daniel Bazovský. Základy však dostala od otca Pavla, ktorý
denne učil svoje deti od 9. do 11. hodiny čítať, písať, rátať, zemepis,
dejepis a okrem slovenčiny aj po nemecky a maďarsky. Na konci
každého školského roku chodili deti na exámen (záverečné skúšky).
Po týchto edukačných základoch sa už deti učili z kníh riadne ako
v škole. Do štvrtej meštianskej Božena chodila do Orphanidesovej
školy v Banskej Bystrici. Najradšej však bola doma a ako farárske
dieťa sa sústavne vzdelávala, čítala a venovala domácim prácam. Do
svojich dvadsať rokov prečítala desiatky diel od vtedajších slovenských autorov a z časopisov čítala najmä Slovenské pohľady. Krátkou prózou sa najskôr uviedla v peštianskych Slovenských novinách.
V roku 1895 ju oslovil Jozef Škultéty, redaktor Slovenských pohľadov a hneď v roku 1896 napísala novelu Pomocník. Už v roku 1895
darovala Živene tri handričkové bábiky v polichnianskom kroji.
Keď v roku 1898 za príspevky v Slovenských pohľadoch dostala prvý honorár, dala v Polichne za 2 dukáty pozlátiť ošúchaný bohoslužobný kalich. Za zmienku však stojí, že v Polichne 20. marca 1887
vyšiel rukopisný časopis vydávaný dcérami Pavla Slančíka a mal
názov Ratolesť. Božena Slančíková od roku 1898 začala už používať
pseudonym Timrava, od názvu studničky (Cimrava) v polichnianskom chotári. Ako sama uviedla, písať literárne začala v dvadsiatom
treťom roku. Po smrti otca, ktorý zomrel v nemocnici v Balašských
Ďarmotách, v čase keď aj ona tam ležala, s matkou sa roku 1909
presťahovala do susednej Ábelovej, kde jej brat Bohuslav, dvojča,
bol farárom. V apríli 1910 zhorel Pavlisov dom, v ktorom spisovateľka bývala a potom deväť rokov bývala v dome Márie Kúkelovej.
Až po prevrate roku 1919 začala pracovať ako opatrovateľka v ábelovskej detskej opatrovni - materskej škole, do ktorej sa roku 1929
presťahovala na bývanie. V tejto budove je teraz Timravin dom.
Nikdy sa nevydala. Až do svadby svojho brata Pavla mu viedla
domácnosť v Slovákmi obývaných Teranoch (Terény), kde bol farárom. Aj on počas pobytu v Polichne literárne tvoril. V pozostalosti
jeho sestry Boženy sa zachoval zošit s titulom Práce Pavla Slančík
1883, kde okrem básní sú v ňom aj dve veselohry Zlý začiatok,
dobrý koniec a Dnes žiak, zajtra vojak. Božena Slančíková Timrava
odišla do dôchodku roku 1929, no v Ábelovej žila až do októbra
1945, kedy sa presťahovala k neteri Zlate Petrivaldskej-Slančíkovej
do Lučenca. Tá bola dcérou jej brata Bohuslava. Spisovateľka celé
tvorivé obdobie však prežila v dvoch vrchárskych dedinkách Polichno a Ábelová. Keď som Zlatu Petrivaldskú v apríli roku 2010 navštívil v jej lučenskom byte, mala 96 rokov. - Do roku 1945 sme s ňou
v Ábelovej žili v susedstve, ona v budove bývalej materskej školy
a my v učiteľskom byte v budove školy. To znamená, že sme boli spolu denne. Keď po skončení vojny v roku 1945 sa Lučenec opäť vrátil
do Československej republiky, hneď na jar sme sa presťahovali do
Lučenca, kde manžel učil na učiteľskom ústave. Tetu Boženu sme volali, aby sa hneď s nami presťahovala aj ona. Jej sa však nechcelo,
lebo toto mesto považovala stále ako maďarské. Až na jeseň, keď
prichádzala zima a nemala s čím v byte kúriť, neraz bola nútená

prikurovať aj svojimi knihami, sa rozhodla prísť za nami. Starostlivosť o ňu pripadla v susednom byte nám, a tak ja som sa o ňu denne
starala až do jej smrti v roku 1951. Až potom som aj ja ako učiteľka
mohla nastúpiť do zamestnania. Teta len prespávala vo svojom byte
a cez deň bola u nás, kde sa aj stravovala. Bola však veľmi uzavretá
a veľmi málo o sebe a svojom diele rozprávala. Ťažko znášala, že sa
synovia jej brata Pavla Slančíka pomaďarčili aj priezviskom. Rok po
smrti otca si jeden zmenil priezvisko na Szentpáli a druhý na Szanday. Keď sa tety naše deti na niečo z jej tvorby pýtali, ona odpovedala: „Ja som už zložila svoje pero a teraz ho nechávam vám.“ Dobré
vzťahy mala aj so svojím bratom Bohuslavom, ktorý tiež od dôchodkového veku žil v Lučenci - zaspomínala si pani Zlatka, v tom čase
najstarší žijúci potomok slančíkovského rodu na Slovensku. Ďalší
potomkovia po Szentpáliovcoch a Szandayovcoch žijú v Maďarsku a
Nórsku a po Bohuslavovi, okrem Slovenska aj v Paraguaji.
Literárne dielo Boženy Slančíkovej Timravy, okrem začínajúcej
poézie a rukopisných pesničiek spočíva hlavne v próze, v ktorej do
roku 1956 vyšlo knižne z jej pera 32 poviedok a noviel. Celý život
zostala slobodná, aby sa naplno mohla venovať literárnej tvorbe.
Novela Všetko za národ je autobiografickým zhrnutím príhod v rodine, kde sa jej túžba pracovať pre národ po svojich počiatočných
pochybnostiach splní tým, že si nachádza miesto na národnom poli,
stáva sa spisovateľkou a osvojuje heslo, ktoré sa stáva názvom novely. Medzi poviedky z dedinského prostredia patria napríklad Skon
Paľa Ročku, Na jednom dvore, Márnosť všetko, Žiadna radosť...
a medzi Pánske poviedky Ťažké položenie. V próze uplatňovala novátorsky spôsob písania a nový výraz textu, kde so sarkazmom zobrazovala pomery v slovenskej národne orientovanej spoločnosti a kritický opísala jej malomeštiacke móresy. Dielo spisovateľky sa
zaraďuje do druhej vlny literárneho realizmu. Posledné leto bola
Timrava v kúpeľoch Sliač. 20. novembra 1951 dopoludnia ju u Petrivaldských postihla prvá mozgová príhoda. Po týždennom zápase 27.
novembra 1951 umrela. Pohreb sa konal 30. novembra a na ňom
rečníkmi boli Ondrej Klokoč a Michal Lajčiak. Pozostalosť po spisovateľke Božene Slančíkovej Timrave prevzal pre Literárny archív
Matice slovenskej Ivan Kusý. Pri príležitosti 80. (1947) narodenín
spisovateľke bol udelený titul národná umelkyňa. V roku 1949 bolo
lučenské gymnázium pomenované jej menom. Jej meno nesú aj ulice
vo viacerých slovenských mestách.
Rok Timravy začal v jej rodisku
Polichno má dnes iba 120 obyvateľov, ale o spisovateľkinu
rodnú budovu fary, budovu školy a pamätnú studničku Timrava sa
stará obec na čele s jej starostom Pavlom Kyseľom a MO MS, ktorý
má aj zariadený matičný dom, v ktorom prezentuje kultúrne dedičstvo svojich predkov. Obec Polichno a Novohradské osvetové stredisko v Lučenci k 150. výročiu narodenia spisovateľky vypracovali
projekt na pripomenutie si jej života a diela, ktorý podali na Fond na
podporu umenia. Rok 2017 nazvali Rokom Timravy. Projekt po
schválení umožňuje organizátorom zrealizovať v priebehu roka cyklus rôznych kultúrno-spoločenských, výchovných a odborných podujatí. Jedno z prvých sa uskutočnilo v prvom májovom týždni
v prírodnom prostredí, pri prameni – studničke Timrava. V programe
pred množstvom prítomných účastníkov účinkovali aj organizátori
Mária Ambrušová, riaditeľka NOS, Pavel Kyseľ, starosta Polichna
V moderovaní, diškurze – debate o živote, tvorbe a stretnutiach
s Timravou so svojimi vystúpeniami jazykovedec a spisovateľ Július
Lomenčík, spisovateľka Hana Košková, režisér a herec Divadelného súboru Timrava Arpád Szabó, herec a režisér DS Timrava, v roku
1991 aj dramaturgom a režisérom poviedky „Záplava“ Pavel Jaroslav
Králik, oddaný matičiar a národovec Dušan Kubinec, z Utekáča... Na
poučnom spomienkovom podujatí, spevom a hudbou program spestril folklórny súbor Dubkáčik z Buzitky. Obec Polichno, MO MS
a Klub turistov spestrili záver podujatia inscenovaním prvomájovým
sprievodom, ktorý smeroval od studničky po hostinec s dobovým
názvom U Ťapákov 1914, kde návštevníkov pohostili guľášom, kofolou a krčahom vody z Timravinej studničky.
Timrava bude v Novohrade rezonovať celý rok
Už od februára sa na stránkach printového spravodajcu REKUS
a na web stránke NOS uverejňujú články zo života a tvorby
spisovateľky.
Pokračovanie na s. 14
V júni a septembri organizátori pripravujú čítačky z diel

prikurovať aj svojimi knihami, sa rozhodla prísť za
nami. Starostlivosť o ňu pripadla v susednom byte spisovateľky, začiatkom októbra (6.10.) seminár na
nám, a tak ja som sa o ňu denne starala až do jej
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V júni a septembri organizátori pripravujú čítačky z diel spisovateľky, začiatkom októbra (6.10.) seminár na tému „Život a dielo B. S.
Timravy“, na ktorom už potvrdili účasť poprední jazykovedci a literárni vedci z UMB B. Bystrica, Ústavu slovenskej literatúry SAV,
FF UK, Jazykovedného ústavu ĽŠ, Literárneho ústavu Matice slovenskej. V sobotu 7. 10. je plánovaná výtvarná súťaž Maľujeme Timravu a literárno-turistické podujatie Timravin chodníček.... Koncom októbra pripravuje Živena vedeckú konferenciu v Lučenci. Taktiež slovenská pošta má v emisnom pláne vydať 2.10. známku tejto
významnej literárnej osobnosti.
Ing. Ján Jančovic

VI. Európsky festival umeleckého školstva a
11. národný stupeň Európskeho dňa rodičov
a škôl v Bardejove a Bardejovských kúpeľoch
V dňoch 11. − 13. mája 2017 vyvrcholil dlho pripravovaný
projekt, ktorého hlavným organizátorom bola Slovenská rada
rodičovských združení a spoluorganizátormi ZUŠ M. Mileca
Bardejov, ZUŠ Poltár a Hotelová akadémia J. Andraščíka
v Bardejove. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou J. E. prezidenta SR Andreja Kisku, predsedu vlády SR Roberta Fica,
ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana,
ministra kultúry SR Mareka Maďariča, metropolita Košickej
rímskokatolíckej arcidiecézy Mons. Bernarda Bobera a riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu Ľudovíta Hajduka.

Cieľom VI. EFUŠ a 11. EDRaŠ je viesť rodičov k uvedomeniu si
zodpovednosti v procese výchovy a vzdelávania svojich detí.
Súčasne je to propagácia a oslava školy a školských zariadení,
spolupráca rodiny, školy a ich zriaďovateľov, zviditeľnenie Európskej asociácie rodičov, spolupráca v budovaní Európskeho
kultúrneho mosta medzi národmi Európy prostredníctvom
aktívnej umeleckej tvorivosti. EFUŠ bol súčasne prehliadkou
kultúrnych vystúpení, koncertov žiakov základných umeleckých škôl vo svojich odboroch − hudobný, výtvarný, tanečný,
literárno-dramatický, v rámci ktorých sa uskutočnila i výtvarná súťaž na tému Folklórne tradície môjho kraja na Slovensku.
Vyše 380 prác z celého Slovenska boli vyhodnotené a ocenené, vystavené na štyroch vernisážach − Minigaléria, Hornošarišské osvetové stredisko, Poľsko-Slovenský dom, Galéria v
Parku Emila Korbu v Bardejove a v Kolonáde Bardejovských
Kúpeľov.

ZUŠ a mesto Poltár reprezentovali víťazi PMU 2017 − Flautové
trio (D. Garajová, D. Švantnerová, R. Gombalová) z triedy
Mgr. Ľ. Slebodníkovej a gitarové trio (S. Jambor, S. Fehérpatakyová, P. Farkaš) z triedy Ing. L. Černáka. Ocenení boli vzácnou medailou EFUŠ a EDRaŠ, razenou v Kremnici. Touto medailou bola ocenená i predsedníčka RZ pani Mária Fehérpatakyová za pomoc, angažovanosť a vedenie RZ v Poltári.
Mgr. Ľ. Slebodníková, riaditeľka školy

Blahoželanie docentke z Mládzova
Pri plnej sile, kráse a dobrom zdraví oslávila v týchto dňoch
svoje narodeniny naša krajanka pani Milica Miadoková.
Narodila sa v Kanadskom Montreale, vyrastala však v malej
dedinke Mládzovo v Novohrade. Vyštudovala náročný odbor
fyziku a chémiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave,
kde celý svoj aktívny vek ako vysokoškolská učiteľka pôsobila
40 rokov. Doc. RNDr. Milica Miadoková, CSc., celý svoj život
okrem vedeckej a pedagogickej činnosti zasvätila aj svojej
záľube, literárnej tvorbe, ktorej sa aktívne venuje doposiaľ.
Poézia a próza sú jej srdcovou záležitosťou, dôkazom čoho sú
vydané mnohé jej diela, zbierky básní. Popretkávané verným
popisom neraz ťažkého detstva na dedine, hlboké, vlastné
myšlienky autorky, hodné zapamätania, či nasledovania utkveli v pamäti mnohých, ktorí sme jej poéziu a prózu dokázali
čítať jedným dychom. Autorka s noblesou jej vlastnou charakterizuje malú srdcu blízku jej dedinku: "Mládzovo, dedina na
rozhraní Ipeľskej nížiny a pahorkov dvíhajúcich sa až k Striebornej, najvyššiemu vrchu v tejto lokalite, spolu s hrobmi mojich najbližších zostávala iba spomienkou. Čas podstatne zmenil všetko.... v mojom srdci však jej obraz je ten istý. " Aj takto
precítene, úprimne a s nostalgiou sa vyznala autorka k dedine
jej detstva, ako pod týmto názvom okrem mnohých iných diel
vyšla jej knižočka.
Pri čítaní ľahkosťou zrozumiteľných jej veršov čo je dnes
veľká vzácnosť, nadobúdate zrazu pocit vnútorného pokoja.
Čo slovo, to pravda plynúca z reality života. V každej básni sa
snúbia láskavé, vlastné slová s hlboko precíteným a nehou
poznačeným tónom k svojmu okoliu, blízkym, milovaným osobám, preto sa aj veľmi ťažko hľadajú slová, ktorými by sa dali
vyjadriť úcta, obdiv a úprimné poďakovanie našej milej krajanke pani Milici Miadokovej za myšlienky pretavené do veršov.
Básne svojim obsahom sú zrozumiteľné, hrejivé. Dobre a ľahko sa čítajú, nútia k zamysleniu pri každom slove, verši, preto
sa k nim dá ako k vrúcnej modlitbe opakovane vracať, čerpať
sily do každého nastávajúceho dňa. Srdečná vďaka vám zato,
milá naša krajanka, pani Milica Miadoková od všetkých, ktorí
vás máme radi. Poďakovanie aj zato, že na svojich krajanov
ani takýmto pozdravom nezabúdate. Zároveň zato, že svojim
prirodzeným, nefalšovaným, vľúdnym aj básnickým slovom
približujete život a prácu ľudí v neľahkej dobe v našej malej
dedinke Mládzovo. Ale predovšetkým zato že odkrývate intímnu časť svojej duše, čo posúva k zamysleniu sa nad bytím a
zmyslom života.
Rodiča pani Miadokovej boli v našej dedine obyvateľmi
veľmi vážení. Hlboko ľudskí, pomáhali každému ako sa len dalo. Skúsenosťami, dobrou radou i skutkami. Takými ostali všetky „Miadokove deti“.
Pokračovanie na s. 15
Už dávno v dedinke nebývajú, ale všetci sa k nej a svojim
krajanom hrdo hlásia, do dediny svojho detstva sa často

vracajú, o jej dianie a prosperitu sa živo zaujímajú.
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Už dávno v dedinke nebývajú, ale všetci sa k nej a svojim krajanom hrdo hlásia, do dediny svojho detstva sa často vracajú,
o jej dianie a prosperitu sa živo zaujímajú.
Vážená pani docentka Miadoková, Miu naša.
Nemožno opomenúť aj moje poďakovanie za Tvoje časté
návštevy v našom kraji do ktorého sa ako Ti len čas dovolí rada a často vraciaš. Tvoje besedy s nami rovnako ako aj po celom Slovensku, na ktoré si prizývaná, sú pre nás cenným oživením často už tak trochu aj stereotypného dedinského života. Je to zároveň aj poďakovanie mnohých, ktorými si u nás
zakaždým srdečne vítaná a ktorí Ťa máme radi. V Tvojej záslužnej vášni akým písanie nesporne je žičíme zo srdca dobré
zdravie a naďalej iba samé úspechy. Úprimne si želáme osláviť Tvoj nasledujúci sviatok s magickým číslom pri tak dobrom
a pevnom zdraví aké máš.
Slovo má čarovnú moc, dokáže pohladiť, potešiť, prejaviť
Prijmi aj moje skromné: Miu, ďakujeme, že si.
lásku. Umelecké slovo prináša krásu do nášho života. Pevne
Ad multos annos, milá naša!
verím, že láska k slovu bude rásť nielen v našich recitátoroch,
S láskou a úctou, Tvoji verní.
ale nakazia ňou aj svojich spolužiakov.
PhDr. Jela Macková

V piatok 2. júna 2017 sa konal v Trstenej na Orave XXVI.
ročník Dilongovej Trstenej – celoštátnej súťaže v umeleckej
recitácii (interpretácii) slovenskej a svetovej spirituálnej poézie
a prózy pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR. Súťaž sa každoročne koná na počesť významného
trstenského rodáka, básnika, prozaika, dramatika, mnohostranného spisovateľa, Rudolfa Dilonga. Našu Cirkevnú ZŠ sv.
Jána Bosca v Lučenci reprezentovali Miška Lastovková,
Maťko Pocklan a Terka Kanátová. Súťažili vo veľmi silnej
konkurencii a Terke Kanátovej sa v II. kategórii poézie podarilo získať krásne 3. miesto.

Mgr. Mariana Vinarčíková

Základná umelecká škola v Poltári sa stala organizátorom
už 13. ročníka okresnej súťaže Talentík múz 2017.
Hlavným cieľom tvorivej súťažnej prehliadky je podchytiť
detský talent v hudobnej, výtvarnej a literárno-dramatickej
múze a prípravou na súťažnú tvorivú prehliadku rozvíjať dané
schopnosti talentovaných detí pod vedením ich pedagógov.
Dňa 9. júna 2017 súťažili v priestoroch Základnej umeleckej
školy v Poltári deti a žiaci z celého okresu – Utekáč, Poltára,
Brezničky, Uhorského, Hrnčiarskej Vsi, Hrnčiarskych Zalužian,
Cinobane, Málinca. V hudobnej múze – spev, detských ľudových či tanečných piesní súťažilo 28 detí, v dramatickej múze –
prednes detskej poézie a prózy 26 detí, v tanečnej múze – 46
detí a vo výtvarnej múze 109 detí – na témy Záhady života
v prírode, Muzika hraj! Slovenská ľudová rozprávka. Spolu sa
zúčastnilo v I. a II. kategórii 209 detí zo základných a materských škôl okresu Poltár.
Aby sa deti i pani učiteľky dobre cítili, ZUŠ a RZ pripravilo
vhodné podmienky, učebne na rozospievanie i občerstvenie
pre všetkých zúčastnených. Po otvorení súťaže tanečnej múzy
v dome kultúry pani riaditeľkou Mgr. Ľuboslavou Slebodníkovou a hudobnej a literárno – dramatickej múzy zástupkyňou
Mgr. Dagmar Vývlekovou v koncertnej sále nasledovala samotná súťaž po kategóriách v jednotlivých múzach.
Pokračovanie na s. 16

. Vyhodnotené práce na výstavných paneloch výtvarnej múzy
Slovo má čarovnú moc, dokáže pohladiť, potešiť, prejaviť zdobili priestory koncertnej sály Základnej umeleckej školy
lásku. Umelecké slovo prináša krásu do nášho života. Pevne v Poltári.
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Vyhodnotené práce na výstavných paneloch výtvarnej múzy zdobili priestory koncertnej sály Základnej umeleckej školy v Poltári.
Atmosféra tohto dňa – plná radosti, šťastia a zdravej súťaživosti, vyvrcholila na koncerte víťazov v koncertnej sále ZUŠ za
účasti rodičov, učiteľov a hlavne súťažiacich tvorivej prehliadky
Talentík múz 2017. Pred samotným vyhodnotením si deti zaspievali povinné pesničky z oboch kategórií: I. kategória – L. Burlas –
„Vrabeca“, II. kategória – T. Selepová – „Bocian a žabky“ za
sprievodu detskej tanečnej kapely – Junior´s band. Súťaž hodnotili odborné poroty zostavené z učiteľov ZŠ, MŠ a ZUŠ. Spoluorganizátorom súťaže bol Mestský úrad v Poltári, kultúrna
komisia, ktorí súťaž finančne podporili na zabezpečenie cien pre
súťažiacich.

Pochváľte sa svojimi fotografiami z regiónu
Predsedovia porôt odmenili súťažiacich v každej múze v troch
pásmach – zlaté, strieborné, bronzové. Súťažiaci boli odmenení
diplomami a vecnými cenami. Porota udelila aj mimoriadne ceny
– ceny laureátov. Laureátom hudobnej múzy sa stala Sofia Podhorcová zo ZŠ Breznička. Laureátom literárno-dramatickej múzy
sa stala Nela Rodzoňová z MŠ Kanadská Poltár. Laureátom tanečnej múzy sa stala choreografia ZŠ Breznička. Laureátom
výtvarnej múzy sa stala Lea Végová zo ZŠ Slobody Poltár.
Umelecké podujatie skĺbilo nielen deti, ale i školy v celom
okrese, ich učiteľov, rodičov a samotnej Základnej umeleckej
školy v Poltári. Celkové vyhodnotenie súťaže bolo poslané vedeniu každej školy a tiež sa nachádza na našej web stránke
www.zuspt.eu.Tešíme sa na ďalší ročník Talentík 2018.

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlásila 5. ročník
fotografickej súťaže Malohont mojimi očami, ktorá je určená pre malých aj veľkých, amatérskych aj profesionálnych fotografov. Súťažné fotografie je možné posielať do
30.09.2017.
Zámerom fotosúťaže je ukázať to najlepšie, čo v regióne Malohont a jeho okolí máme, a to očami fotografov, ktorí tu žijú, pôsobia alebo odtiaľto pochádzajú. Fotografie je
možné posielať do 4 súťažných kategórií:
1. Prírodné krásy
stromy, jaskyne, rybníky, skalnaté útvary,
vodné toky a pod.
2. Kultúrne dedičstvo
kultúrne a historické pamiatky, pamätihodnosti,
Mgr. Dagmar Vývleková,
tradičná architektúra, tradičné podujatia,
zástupkyňa školy
uchovávanie zvykov, remeslá a pod.
3. Ľudia a život
ľudia pri práci, deti, rôzne aktivity realizované
v regióne a pod.
4. Naše obce
akékoľvek zábery z obcí Drienčany, Hnúšťa,
Horné Zahorany, Hostišovce, Hrnčiarska ves,
Kociha a Kružno - momentky, detaily,
ľudia pri práci, zaujímavosti obcí a pod.
Do každej z uvedených kategórií možno poslať maximálne
3 fotografie zhotovené na území MAS MALOHONT* s výnimkou kategórie č. 4, do ktorej možno poslať max. 3 fotografie z každej z obcí,
Pokračovanie na s. 17
ktorých sa táto kategória týka. Ide o novinku z minulého
roka, ktorá poskytuje „voľnú ruku“ fotografom, nakoľko
v rámci nej môžu poslať akýkoľvek záber z uvedených
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ktorých sa táto kategória týka. Ide o novinku z minulého roka, ktorá poskytuje
„voľnú ruku“ fotografom, nakoľko v
rámci nej môžu poslať akýkoľvek záber
z uvedených obcí, či už pôjde o detaily,
momentky, ľudí alebo iné objekty, ktoré
zaujmú oko fotografov.
O víťazoch v jednotlivých kategóriách rozhodne hodnotiaca komisia
a svojich favoritov si bude môcť vybrať
aj verejnosť prostredníctvom hlasovania,
ktoré na základe podnetov od fotografov
nebude prebiehať na Facebooku ako doteraz, ale priamo na web stránke MAS
MALOHONT. Vyhlásenie výsledkov a
odovzdanie cien víťazom prebehne v
novembri 2017 v Hrachove počas otvorenia výstavy fotografií, na ktorú budú
pozvaní všetci zapojení súťažiaci aj
verejnosť.
Z vybraných fotografií bude vydaný
kalendár na rok 2018 a víťazné fotografie spolu s ďalšími vybranými fotografiami postúpia do celoslovenskej súťaže Najkrajšia fotografia z územia
MAS/VSP, ktorej vyhlasovateľom je
Národná sieť rozvoja vidieka SR. Všetky fotografie budú zároveň súčasťou
databázy MAS MALOHONT, ktorá má
v pláne v priebehu najbližších rokov vydať hodnotnú knihu fotografií, ktorú
získajú súťažiaci zo všetkých ročníkov
fotosúťaže.
Podrobné podmienky súťaže a prihlášku nájdete na web stránke MAS:
www.malohont.sk

* územie MAS MALOHONT:
Babinec, Budikovany, Čerenčany, Dražice,
Drienčany, Ďubákovo, Horné Zahorany,
Hnúšťa, Hostišovce, Hrachovo, Hrnčiarska
Ves, Hrnčiarske Zalužany, Hrušovo, Chvalová, Klenovec, Kraskovo, Kociha, Kokava
nad Rimavicou, Kružno, Kyjatice, Lehota
nad Rimavicou, Lipovec, Lukovištia, Nižný
Skálnik, Ožďany, Padarovce, Poproč, Potok,
Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Rimavské Zalužany, Rovné, Selce, Slizké, Sušany,
Šoltýska, Španie Pole, Teplý Vrch, Utekáč,
Veľké Teriakovce, Veľký Blh, Vyšný Skálnik, Zacharovce
Ing. Miroslava Vargová,
manažérka MAS MALOHONT
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Slovensko a jeho regióny sú vo svojej ľudovej ornamentike bohaté a rôznorodé,
sú špecifické v tvare a farebnosti a zaslúžia si pozornosť a obdiv aj v dnešnej
dobe.
Projekt Hontiansko-ipeľského osvetového strediska Veľký Krtíš pod názvom
Tradičný ornament po novom vytvoril
dostatočný priestor pre zachovanie a šírenie tradičného ornamentu aj v súčasnej odevnej kultúre. Po dobrom nápade
sa vo Veľkom Krtíši konala tvorivá dielňa, ktorej sa v dňoch 16. - 18. júna t. r.
zúčastnili výtvarníčky a čipkárky nielen
z nášho okresu, ale aj zo Žiliny, Banskej
ornament je nevyčerpateľným zdrojom
Bystrice a Fiľakova.
inšpirácie aj pre súčasnú textilnú tvorbu
a v rámci tvorivej dielne bol naplno využitý. Počas tvorivého stretnutia vznikli
originálne tričká, tašky a šiltové čiapky
ozvláštnené ornamentálnou maľbou,
ktoré navonok prezentujú tradičný slovenský ornament so všetkými jeho estetickými zložkami a zároveň majú ambíciu
obohatiť odevnú kultúru mladej generácie. Vytvorené textilné artefakty si
môže verejnosť pozrieť počas festivalu
Odborná lektorka Mgr. Jolana Linda Ko- tradičnej ľudovej kultúry Hontianska paváčová z Veľkého Krtíša aktívne zapojila ráda v Hrušove v dňoch 18. – 19. augusúčastníčky do tvorivého procesu, t. j. od ta 2017.
výberu ornamentu, zhotovenie výtvar- Hlavným partnerom podujatia bol Fond
ného návrhu a prípravy na textilný pod- na podporu umenia.
klad až po realizáciu finálneho artefaktu. Tradičný ornament a jeho štylizácie
sa týmto spôsobom pretransformovali
do súčasných odevných výrobkov a doIvana Lešková
plnkov. Ukázalo sa, že tradičný ľudový
ornament je nevyčerpateľným zdrojom
inšpirácie aj pre súčasnú textilnú tvorbu
a v rámci tvorivej dielne bol naplno
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je názov celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky speváckych zborov dospelých. Táto prehliadka nadväzuje a pokračuje v tradícii celoštátnych súťaží pre dospelé spevácke
zbory, ktoré sa konali od sedemdesiatych až do konca deväťdesiatych rokov. Celoštátna postupová súťaž a prehliadka
speváckych zborov Viva il canto je jedinou celoštátnou postupovou súťažou pre dospelé spevácke zbory. Hlavným cieľom súťaže je vytvoriť priestor na prezentáciu, vzájomnú
konfrontáciu a inšpiráciu amatérskych speváckych zborov.
Účastníci súťaže svojím spevom vnímajú krásu hudby, pestujú a uchovávajú si spevnosť ako jeden z výrazných aktribútov kultúry osobnosti moderného človeka. Možnosť súťažiť vytvára u ľudí rovnakých záujmov nielen pocit spolupatričnosti, ale ich výrazne aktivizuje a motivuje v snahe
zdokonaľovať sa, prekonávať prekážky a klásť si náročnejšie
ciele. Prostredníctvom svojej vzdelávacej časti (rozborové a
hodnotiace semináre)napomáha zvyšovať umeleckú úroveň
speváckych zborov na Slovensku.

Celoštátna prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe detských recitačných kolektívov a divadiel
poézie - 63. Hviezdoslavov Kubín, vyvrcholila v dňoch 20. –
24. 6. 2017 v Dolnom Kubíne. Teší nás, že na toto vrcholné
podujatie sa konalo za účasti recitátorov nášho regiónu. Na
celoštátnu prehliadku sa svojimi výkonmi "prerecitovali"
Liana Oláhová (ZŠ Haličská 7) z Lučenca a Bianka Molnárová (ZŠ Farská lúka Fiľakovo) z Buzitky. Liana OLáhová
sa predstavila v I. kategórii v prednese poézie a prostredníctvom básne Miroslava Kapustu Dieťa z Marsu zaujala
veľmi autentickym opisom problémov dievčaťa, ktorému
dajú rodičia meno, predurčené na posmešky. Bianka Molnárová zaujala v III. kategórii v prednese prózy ako veľmi
dobrá rozprávačka, ktorá pravdivo a pútavo vyrozprávala
príbeh dievčaťa, ktoré stretáva svoju sestru, s ktorou ju v
detstve rozdelili.

V tomto roku sa koná 3. ročník súťaže speváckych
zborov. V evanjelickom kostole v Banskej Štiavnici sa 17. júna
2017 konalo krajské kolo Viva il canto 2017, ktorého sa zúčastnili aj naši speváci. Novohradský región reprezentovali:
miešaný spevácky zbor Ozvena z Lučenca a vokálne zoskupenie Echo z Lučenca. Ozvena si vyspievala bronzové pásmo
a vokálne zoskupenie Echo strieborné pásmo. Vystúpenia
týchto telies hodnotila porota veľmi pozitívne a tešíme sa, že
z roka na rok je badať umelecký rast zborov.
Dievčatám blahoželáme a dúfame, že umeleckému prednesu sa budú venovať až do dospelosti.
Mgr. Milada Bolyošová

Mgr. Milada Bolyošová

REKUS
BBSK – Novohradské osvetové
stredisko Lučenec
Foto, film, výtvarná tvorba
Júl – august – Ľanové semienko
- výstava fotografií,
miesto: Vestibul NOS
od 8.00 do 15.00 hod.
Folklór, hudba, tanec
8. 7. Poipeľský umelecký festival,
miesto: Veľká nad Ipľom
28. – 29.7.
Novohradský folklórny festival,
28. 7. Námestie republiky,
29. 7. 18.00 sprievod mestom,
19.00 – galaprogram v amfiteátri,
hlavný org. a miesto: Mesto Lučenec
3. – 6. 8. KOLIESKO 2017
– XXVII. ročník
- Festival ľudovej kultúry
– stretnutie mladých folkloristov,
hlavný org. a miesto:
Obec Kokava nad Rimavicou
24. – 28.7. Palócky ľudovoumelecký
tábor – 13. ročník,
miesto: Hotel Royal Látky
Dielňa ľudových remesiel
– DIELNIČKA
3. – 7. 7. Letné tvorivé dielne
– 2. ročník,
miesto: Dielňa NOS
15. 7. HLINENÝ NOVOHRAD
- sobotné stretnutie s hlinou,
točenie na hrnčiarskom kruhu,
lektor: A. Drímaj,
miesto: Dvor NOS, Kármánova 2,
Lučenec 14.00-17.00 hod.
BBSK – Novohradské múzeum
a galéria Lučenec
Výstavy:
Do 30. 7. Včelárov rok
Svetlá a tiene - k 110. výročiu
narodenia Júliusa Szabóa
10.8. – 17.9. XXVIII. Medzinárodné
keramické sympózium Lučenec –
Kalinovo 2017
Prezentácia výsledkov účastníkov
28. ročníka Medzinárodného
keramického sympózia.

Výstava z výberu tvorby Adely
Vašovej
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Výstava z výberu tvorby
Adely Vašovej
Léda Vašová sa narodila v roku 1979
v Lučenci. V rámci svojej tvorby sa
venuje predovšetkým maľbe akrylom
na plátno a kartón, v menšej miere
olejomaľbe a kresbe.
Podujatia:
22. 7. Dni keramiky 2017
(od 15.00 do 19.00)
Podujatie o historickom význame
hliny ako materiálu, o pracovných
postupoch pri jej spracovaní
v minulosti i dnes a možnosť
vyskúšať si prácu s hlinou. Súčasťou
podujatia bude stretnutie s účastníkmi
prebiehajúceho Medzinárodného
keramického sympózia 2017.
Mesto Lučenec – mestský úrad,
oddelenie školstva, sociálnych
vecí, kultúry a športu
8. 7. Odhalenie kaplnky
Pavla Rádayho
pri príležitosti 340. výročia narodenia,
hlavní organizátori: Veľvyslanectvo
Maďarskej republiky, Mesto Lučenec
a Reformovaná kresťanská cirkev
Lučenec.
Miesto: Mestský cintorín
o 12.00 hod.
LUČENSKÉ KULTÚRNE LETO
2017
12. 7. Slovenské kvarteto
- Koncertná sála v historickej radnici
o 18:00, Vstupné: 5,-Eur
15. 7. V. Muzikantský juliáles
- kapely: KORD, Poker, REvoLUCIE,
TripleR, Steve Misik & Co a iní...
Miesto: Mestský park Lučenec
od 15:00 hod. Vstup voľný!
28. 7. Kovačicská insita
- vernisáž výstavy insitného umenia
autorov z Kovačice
(Galéria Babka, Kovačica, Srbsko),
potrvá do 20.8.2017.
Miesto: Historická radnica o 16:30 h.
Vstup voľný
28. – 29. 7.

Novohradský folklórny festival
Program festivalu:
28. 7. Ľudová veselica
– ľudové hudby, ochutnávka
tradičných jedál a Dom tanca,
miesto: Námestie republiky od 15:00
hod. Vstup voľný!
29. 7. Krojovaný sprievod mestom
o 18.00 hod.

Galavečer - Hlavnými

29. 7. Krojovaný sprievod mestom
o 18.00 hod.
Galavečer - Hlavnými účinkujúcimi
sú: FS Železiar, FS Urpín
(víťaz známej show „Zem spieva“)
a mnoho iných! Amfiteáter
v Mestskom parku o 19:00 hod.,
vstupné: 2,- Eur
Po programe - folklórna „tancovačka“
v reštaurácii Biela Labuť
12. 8. PIKNIKIÁDA
- Mestský park Lučenec
– altánok o 15:00 hod. Vstup voľný!
17. 8. – 20. 8.
VI. LUČENSKÉ HODOVANIE
- Námestie republiky, Masaryková
ulica a inde... Vstup voľný! Hlavným
účinkujúcim bude hudobná skupina
Para a Peter Lipa Band, okrem toho
množstvo iných koncertov,
Ander z Košíc, divadelné
predstavenia, VI. Mega street dance
party, Fotrová kára, Lučenský jarmok,
Pivný festival, Rozprávkové pódium,
Majstrovstvá okresu a príľahlého
vesmíru vo varení babgulášu,
Revival Night,
V. Lučenská legenda – stredoveký deň
aď. Informácie o podrobnom
programe: www.lchodovanie.sk
28. 8. SPOMIENKA NA SNP
- Pamätník padlých vojakov na Ulici
J. Kármána o 14:00 hod.
Fiľakovo
Do 9. 7. Interaktívna výstava
s názvom „Expedícia Stredovek“,
miesto: Fiľakovský hrad – Bebekova
veža (5. podlažie),
org.: Hradné múzeum,
spoluorg.: Moravské zemské múzeum
v Brne
Do 4. 8. Výstava
„Minerály pod lupou“,
miesto: Mestské vlastivedné múzeum
– galéria, org.: HM
spoluorganizátor: Východoslovenské
múzeum v Košiciach
7. – 9. 7. UDVart 2017
– kultúrno-hudobný festival
Tvorivé dielne od 13.00
workshop výtvarného umenia,
historická fotografická tvorivá dielňa,
hudobný workshop, capoeira,
perkusionistický workshop,
festivalové inštalácie
Ďalšie programy od 15.00
večerné kino, chill stan,
prekusionistická show, lezecká stena,

REKUS
Fiľakovo
7. - 9. 7. UDVart 2017
– kultúrno-hudobný festival
Ďalšie programy od 15.00
večerné kino, chill stan,
prekusionistická show, lezecká stena,
stolový futbal, programy pre deti
(tvorivé dielne, interaktívne hry
v anglickom jazyku)
Koncerty
Piatok: Redbreast Wilson (19.00),
Gypo Circus (21.00)
Sobota: Hajni, Tina és a Fiúk (16.00),
Steve Misik & Co. (19.00),
Jóvilágvan (21.00)
Nedeľa: Dancing with the Wrong Girl
(15.00),
Smola a Hrušky (18.00),
Szabó Balázs Bandája (20.30)
Garantom festivalu je herečka
Vica Kerekes.
Miesto: Dvor Mestského
vlastivedného múzea
Organizátor: MsKS vo Fiľakove,
Spoluorganizátor: Hradné múzeum
14. 7. Výstava „Krojované bábiky“,
miesto: Fiľakovský hrad
– Bebekova veža o 16.30
Workshop divadla a tanca
s predstavením balady „Žltá ľalia"
(generálka),
miesto:
hradné nádvorie o 22.00,
premiéra 15. 7.
17.7. – 5. 8. Anglický jazykový kurz,
miesto a org.: MsKS,
spoluorg.: Learning Enterprises
Found, Študentská sieť
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11. – 13. 8.
XXVII. Palócke dni a Dni mesta
11. 8. Spoznajte nás!
– hudobno-tanečný program
rómskych talentov,
miesto: Námestie slobody
o 15.00, org.: Komunitné centrum
Multikultúrny program
spojený s oficiálnym otvorením
XXVII. Palóckych dní
a Dní mesta,
miesto: Námestie slobody o 18.00
Koncert hudobnej kapely
Maduar, miesto: Hradné nádvorie
o 21.00, org.: MsKS
12. 8. Jarmok (7.00),
detské a sprievodné programy (9.00),
koncerty živej hudby (15.00),
miesto: Mestský park
Večerný koncert: Radics Gigi,
miesto: Hradné nádvorie o 20.00,
org.: MsKS a Mesto Fiľakovo
13. 8. Slávnostné sväté omše
a procesia,
miesto: Rímskokatolícky kostol
o 9.00
Otvorenie výstavy
Zoltána Schnelczera (15.30),
hudobno-zábavný program kapely
„Irigy Hónaljmirigy“ (16.00),
miesto: Mestské kultúrne stredisko
Večerný koncert: APOSTOL,
miesto: Hradné nádvorie
o 19.00, org.: MsKS

Divín
1. 7. Rebels Band,
miesto: Zichyho kaštieľ
14. 7. Koncert Kollárovci,
miesto: Zichyho kaštieľ
22. 7. Vystúpenie historickej
skupiny Fringia,
miesto: Zichyho kaštieľ
29. 7. Svätá Anna
Divínska hradná guľášovica
– VII. ročník
12. 8. Koncert skupiny Kord
Hrnčiarske Zalužany
11. 8. Hrnčiarske slávnosti
– Deň obce,
miesto: Námestie pri obecnom úrade
Polichno
22. 7. „Annabál“
– pripomenutie si prvého
matičiarskeho stretnutie v Polichne
(2001)
Veľká nad Ipľom
8. 7. Poipeľský umelecký festival
– XVII. ročník,
10.00 Súťaž vo varení halászlé,

Kokava nad Rimavicou
14. – 15. 7.
COUNTRY FESTIVAL 2017,
miesto: Amfiteáter

28. 7. Výstava
„Spomienky na Zambiu“,
miesto: Fiľakovský hrad
– Bebekova veža o 17.00,
org.: Hradné múzeum,
spoluorg: MVDr. Milan Jeřábek

3. – 6. 8. KOLIESKO 2017
– XXVII. ročník
- Festival ľudovej kultúry –
stretnutie mladých folkloristov

29. 7. XIII. Stretnutie hudobníkov,
miesto: hradné nádvorie o 15.00,
org.: Július Kalcso
11. – 13. 8. XXVII. Palócke dni
a Dni mesta
11.8. Spoznajte nás! – hudobnotanečný program rómskych talentov,
miesto: Námestie slobody

12. 8. Haličské slávnosti,
miesto: Podzámocké námestie
od 8.00 hod.

Halič

16.00 Folklórny galaprogram,
22.00 Tanečná zábava,
miesto: Veľká nad Ipľom,
spoluorganizátori:
NOV Csemadok Lučenec,
ZO Csemadok Veľká n/Ipľom,
NOS, SRZ Lučenec

o 15.00, org.: Komunitné
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