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Novohradské osvetové stredisko (NOS) Lučenec v rámci monitoringu kolektívov záujmovej umeleckej činnosti

v Novohrade a Malohonte uvádza cyklus Predstavujeme.

Zriaďovateľom je Obec Kokava nad Rimavicou a pracuje pri miestnom kultúrnom stredisku, minulý rok uplynulo
70 rokov od vzniku. Súčasná dychová
hudba bola založená v roku 1947 katolíckou cirkvou s hlavným cieľom hrávať
pri rôznych cirkevných slávnostiach. Zakladateľmi boli učiteľ a kantor Ján Gallo
a farár Ľudovít Bial.

Prvá sklárska dychová hudba v Kokave nad
Rimavicou z roku 1912. Archív R. Schill

Dychovka v Kokave hrávala oveľa skôr.
Sklárska dychová hudba bola založená
ešte v roku 1912, ktorá existovala do roku 1926 a po vyhasnutí sklárne zanikla.
Roku 1939 bol v obci umiestnený IV.
samostatný prápor 9. horského pešieho
pluku Poprad, ktorého vojaci mali dychovú hudbu, každodenne hrajúcu pri

samostatný prápor 9. horského pešieho
pluku Poprad, ktorého vojaci mali dychovú hudbu, každodenne hrajúcu pri
nástupe a pochodoch. Vojaci opustili Kokavu 18. novembra 1939, ale ešte 23. 9.
1939 napísal miestny veliteľ Hlinkovej
mládeže Jozef Kislinger oznámenie predstavenstvu obce o snahe založiť hudobný
spolok ako vzdelávací krúžok miestneho
veliteľstva Hlinkovej gardy (HG). Zakladajúca schôdza hudobného spolku Hlinkovej gardy bola 24. septembra 1939.
Časť hudobných nástrojov prevzali od
vojenskej dychovky. V tom období sa aj
volali dychová hudba HG a nácviky mávali v bývalej rímskokatolíckej škole pri
kostole. Po vypuknutí Slovenského národného povstania (29. 8. 1944) bola
činnosť zastavená a nástroje ostali uložené na fare.
Roku 1949 dychovú hudbu prevzala
miestna organizácia Česko-slovenskej
mládeže, ktorej predsedom bol Štefan
Struhárik a počet členov sa rozrástol o
evanjelickú mládež a žiakov meštianskej
školy. Neskôr začali účinkovať pod
názvom KOKAVČANKA. Hrávali na

evanjelickú mládež a žiakov meštianskej
školy. Neskôr začali účinkovať pod názvom KOKAVČANKA. Hrávali na miestnych a okresných oslavách, prehliadkach a koncertovali v novekovskom parku.

Dychová hudba založená Jánom Gallom v
roku 1947. Archív R. Schill

V budove bývalého Potravinového družstva, na poschodí nad predajňou potravín, sa svojpomocne upravila menšia
sála s javiskom, kde sa nacvičovalo, koncertovalo a robili sa estrády.
Vedúcim dnešnej dychovky je už 25
rokov JUDr. Pavel Piliarik, ale kapelníkom tzv. „Malej dychovky“,
Pokračovanie na s. 2

ako ju všetci volali a hrávala na plesoch

a zábavách, je takmer 40 rokov.
Prvým vedúcim a zároveň aj
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ako ju všetci volali a hrávala na
plesoch a zábavách, je takmer 40
rokov.
Prvým vedúcim a zároveň aj dirigentom bol Ján Gallo – funkciu
zastával až do roku 1953, kedy bol
preložený do Tisovca. Po ňom sa
vystriedalo niekoľko dirigentov:
Pavol Javor, Jozef Benko z Hnúšte
(vtedy sa začali robiť úspešné
estrády s dramatickými scénkami).
Pavel Piliarik
Po odchode Jozefa Benka niekoľko
mesiacovpodirigoval
Roman,
mesiacov dirigoval Daniel Roman,
ktorom Daniel
sa na dlhý
čas
poV ktorom
na dlhý z čas
stal
stal dirigentom Milan Jurica.
tom časesadochádzal
Lučenca
dirigentom
Milan Jurica.
V tom
ako inštruktor Jozef Čipčala,
ktorého zásluhou
mala dychová
dochádzal
z Lučencaaj krajako
hudba dobrú úroveň, čo sačase
odzrkadlilo
na okresných
inštruktor
JozefUmeleckú
Čipčala, ktorého
ských prehliadkach dychových
hudieb.
úroveň
hudba
pomáhali zvyšovať dirigentizásluhou
z Nitry –mala
Kozák dychová
a Šárik a hlavne
dobrú
úroveň,
čo sa odzrkadlilo
na
bývalý člen DH Kokavčanka,
profesor
žilinského
konzervatóokresných
krajských
ria, zakladajúci člen Žilinského
komorného ajorchestra
a jeho
prehliadkach
dlhoročný dirigent, Pavel Bienik.
Práve pri rozhovore s vedúcim dychovky Pavlom Piliarikom 12. júna smutne poznamenal, že Pavel Bienik 11. 6. 2018 zomrel.
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V súčasnosti tvoria dychovú hudbu KOKAVČANKA: JUDr.
Pavel Piliarik – šéfdirigent, Ján Grekčo, Milan Kubinec,
MUDr. Daniel Beracko, Ladislav Banga, Marcel Lipták, Ing.
Matej Lipták, Vladimír Laššák, Ing. Robert Vikor, Zoltán Varga, Ladislav Farkaš, Peter Majoroš.
Viacerí „odchovanci“ Kokavčanky sa uplatnili ako profesionálni hudobníci vo vojenských dychových hudbách, napr.
Ján Grekčo ml., Vladimír Laššák zo Zlatna, a tanečných, napr.
Ladislav Banga, ktorý hrával aj v zahraničí.
Repertoár okrem klasických pochodov tvoria tanečné
piesne a orchestrálne skladby. Kokavčanka dosiahla výrazné
úspechy a ocenenia: viackrát sa stali víťazmi okresných prehliadok dychových hudieb a následne sa zúčastnili krajských
prehliadok.
Okrem vystúpení doma či po celom regióne (zábavy,
plesy, estrády, prvomájové oslavy, cirkevné a sviatočné podujatia) sa prezentovali napr. na Agrokomplexe v Nitre. Spomenúť je potrebné záslužnú prácu Hanky Šulekovej, ktorej
hovorené slovo znelo na mnohých koncertoch a estrádach.
Vystupovali aj v rozhlasovej relácii Rádia Regina.
Kroniku v súčasnosti nevedú, ale v minulosti vraj existovala, žiaľ, stratila sa alebo si ju niekto požičal a nevrátil, čo je
škoda, lebo v nej boli určite zaznamenané dôležité informácie
z histórie.
Dychovkári – to je predovšetkým dobrá partia chlapov,
lebo bez toho by to asi nešlo. Zážitkov má tento kolektív
neúrekom, škoda, že sa viaceré nedajú publikovať. Nebyť
týchto nadšencov, dychovku by sme v našom kraji už asi nepočuli. Na druhej strane, hlavne niektorým manželkám počas
existencie sa záľuba ich mužov nie veľmi pozdávala.
Hudobníci vystriedali v Kokave niekoľko priestorov. V jednom období to bolo v zadnom parku kaštieľa, za potokom
Rimavica, tam sa vybudovala plocha na tancovanie (koliesko)
a konali sa ľudové veselice, koncerty s dychovou hudbou.
Dokonca chodievali na nácviky pochodov na novú cestu
smerom na Kriváň. Hudba mala v tom čase okolo 30 členov.
Dnes sa dychová hudba KOKAVČANKA stretáva na skúškach nepravidelne, takmer každú sobotu alebo nedeľu vo
svojej klubovni v Dome kultúry na poschodí.
Vedúci Pavel Piliarik sa snaží, aj sa mu to darí, organizovať
každých päť rokov oslavy.
Problémom Kokavčanky, ale aj dychoviek existujúcich
v okolitých mestách (Hnúšťa, Tisovec, Rimavská Sobota) je
nedostatok hudobníkov. Potešiteľné je, že sa všetci dobre
poznajú a navzájom si s hráčmi vypomáhajú.

Zakladajúcimi členmi boli: Ján Gallo – dirigent, Jozef
Pener, Štefan Hronec, Ladislav Cagan, Gejza Nosáľ, Eduard
Pener, Pavel Zuberec, Ján Hofman, Štefan Šimegh, Štefan
Ľalik, Pavel Bubelíny, Jan Turňa, Ján Perenčay. Z nich najdlhšie hrával Pavel Bubelíny (do roku 2000, kedy zomrel).
Celkom sa postupne vystriedalo vyše 70 muzikantov,
medzi ktorými boli: Július Hronec, Václav Kreutz, Ondrej Gergely, Fero Jirsa, Ondrej Pivka, Milan Jurica, Štefan Bienik,
Alexander a Vladimír Skalošovci, Štefan Skaloš, Štefan Roman,
Štefan Vician, Ladislav Zdút, Július Gašperík, Ján Stuchlík,
Július Kuvik, Gustáv Štuller, Pavel Bobro, Daniel Roman, Július
Albert, Ondrej Bienik, Ján Farkaš, Pavel Bienik, Ladislav Pál,
Ondrej Miháľ, Ján Blaško, Ondrej Pažítka, Ján Severíni, Miroslav Palenčiar, Ivan Greksák, Milan Barutiak, Štefan Šulek,
Daniel Beracko, Pavel Piliarik, Pavel Štefánik, Jozef Šimegh
ml., Jaroslav Spišiak, Gustáv Hromada, Ján Butáš, Ján Grekčo,
Ján Grekčo ml., Miroslav Grekčo, Jaroslav Grekčo, Ľudovít
Grekčo, Vladimír Hronček, Vladimír Hronček ml., Karol Hronček, Štefan Laššák, Oto Pacocha, Oto Pacocha ml., Daniel
Beracko ml., Pavel Trhan, Jaroslav Jánošík, Ján Blahuta, Milan
Ostáva len veriť, že jediná dychovka v okrese Lučenec
Kubinec, Ján Vojenčiak, Štefan Doricko, Jozef Pener a ďalší. a Poltár nezanikne a budeme jej nástroje počúvať aj naďalej.
Kontakt na vedúceho: JUDr. Pavel Piliarik, 0903 284 156
Od roku 2012, kedy si pripomínali 65. výročie vzniku DH,
Zdroj: Janka Krotáková, vedúca MKS, Kokavské zvesti 10/2017:
odišli členovia – Jaroslav Grekčo a Ondrej Gergely. Pre
Dychová hudba Kokavčanka, Pavel Haluka
zhoršený zdravotný stav zanechal aktívnu činnosť Štefan
Foto: www.kokava.sk, stará kokava, Peter Vranský
Bienik.
V súčasnosti tvoria dychovú hudbu KOKAVČANKA: JUDr.
Pavel Piliarik – šéfdirigent, Ján Grekčo, Milan Kubinec,
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Ján Sitarčík: „V Lučenci som momentálne najstarším úradujúcim advokátom“

Advokát, podnikateľ JUDr.
Ján Sitarčík sa narodil 11. 7. 1948 v
Haliči, okres Lučenec, kde získal základné vzdelanie (1954 – 63).
Po absolvovaní Strednej priemyselnej
školy stavebnej v Lučenci (1963 – 67)
študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského (PF UK) v Bratislave. Doktorom práv (JUDr.) je od r.
1979. Absolvoval postgraduálne štúdium obchodného a finančného práva
(1977 – 80) a postgraduálne štúdium
medzinárodného práva na PF UK v Bratislave (1981 – 83). Pracoval ako pracovník investičného odboru v Stredoslovenských vodárňach a kanalizáciách
v Banskej Bystrici (1969 – 73), bol vedúcim právneho odboru Agrostavu
v Lučenci (1973 – 75) a v Poľane Lučenec – Opatová (1975 – 91). Od r. 1991
pôsobí ako advokát vo vlastnej advokátskej kancelárii v Lučenci. Roku 1993 sa
stal zakladajúcim členom Občianskeho
združenia Casino Club v Lučenci. Žije
v Lučenci.
Janko, priblíž nám úvodom
Halič tvojej mladosti...
Narodil som sa v roku 1948
v Haliči v remeselníckej rodine – otec
bol maliar a matka krajčírka. Rodičia sa
zoznámili v Haliči, kde otec slúžil ako
príslušník Česko-slovenského armádneho zboru. Vo vojnovom období otec
pôsobil vo veliteľskej funkcii v partizánskej brigáde „Jánošík“. Mal som
dvoch mladších súrodencov – Evku
a Jaroslava.
Sestra
Evka
bola

zánskej brigáde „Jánošík“. Mal som
dvoch mladších súrodencov – Evku
a Jaroslava. Sestra Evka bola ekonómkou a roku 1985 vo veku 32 rokov náhle
zomrela. Brat Jaroslav pracoval na polícii vo vedúcich veliteľských funkciách,
naposledy na Prezídiu policajného zboru
v Bratislave. Vyrastal som v usporiadaných rodinných pomeroch, v Haliči som
navštevoval materskú školu a potom aj
ZDŠ, ktorú som ukončil roku 1963.
V detstve som bol športovo aktívny až
do odchodu na základnú vojenskú službu (ZVS). Mal som široký okruh kamarátov. Prvé roky života som býval v ulici
pod zámockým parkom, čo veľmi silne
ovplyvňovalo môj záujem o históriu
a kultúru. Zaujímavosťou je, že v tomto
roku sme mali stretnutie so spolužiakmi
zo základnej školy po 55 rokoch, čo
bolo milou spomienkou na detstvo. Rád
si spomínam aj na moju prvú učiteľku
na základnej škole – pani Botkovú –,
ktorá bola veľmi milá a pozorná.
Ako si spomínaš na svoje vysokoškolské štúdiá práv?
Po ukončení štúdia na strednej
škole roku 1967 som sa prihlásil na
štúdium práv na Právnickej fakulte UK
do Bratislavy. Prijímacie skúšky som
úspešne absolvoval, no pre nedostatok
miesta som nebol prijatý. Krátko na to
som dostal povolávací rozkaz na ZVS
do prieskumného útvaru v Chebe, kde
ma zastihla aj okupácia Česko-Slovenska spojeneckými vojskami 21. 8. 1968.
Môžem s hrdosťou uviesť, že to bol asi
jediný vojenský útvar v ČSSR, ktorý sa
postavil na odpor a ktorý okupačné vojská neobsadili. Jednalo sa o prvosledový
elitný vojenský útvar. Po absolvovaní
ZVS som sa opäť prihlásil na štúdium
práva do Bratislavy, ktoré som úspešne
ukončil. Tento odbor bol mojou túžbou
od detstva, a tak sa mi splnil môj sen.
V tejto dobe boli mojimi učiteľmi najvýznamnejší profesori práva, nakoľko
na Slovensku vtedy existovala len jedna
právnická fakulta, a to na UK v Bratislave.
V roku 1991 otváraš v Lučenci
vlastnú advokátsku kanceláriu. Ako sa
to celé rozbiehalo?
Po uzavretí manželstva s Mgr.
Vierou Poltárskou, rodenou Lučenčankou, som nastúpil do Agrostavu
Lučenec, kde som pracoval dva roky.

kou, som nastúpil do Agrostavu Lučenec, kde som pracoval dva roky. Potom
som prestúpil do Poľany, n. p., Lučenec
– Opatová a tu som pôsobil ako vedúci
právneho útvaru 15 rokov až do môjho
odchodu do advokácie. V roku 1990
som sa stal po vzniku Slovenskej advokátskej komory advokátom. V tej dobe
sme boli v lučeneckom okrese len štyria
advokáti, a preto sme riešili všetky najzávažnejšie civilné, obchodné, ako aj
trestné prípady, vrátane vrážd. V súčasnej dobe sa situácia v slovenskej advokácii mení, keďže na Slovensku je okolo
8 000 advokátov a šesť právnických fakúlt, čo má vplyv aj na kvalitu advokátskych služieb. Len pre zaujímavosť uvádzam, že moje poradové číslo v advokácii je 309. No a v Lučenci som momentálne najstarším úradujúcim advokátom.
Tvoje prianie k 70-im narodeninám?
K mojim sedemdesiatim narodeninám si želám zachovať si aspoň také zdravie, ako mám. Myslím si, že som
vo svojom doterajšom živote dosiahol
všetko, po čom som túžil. Čo sa týka
mojej rodiny, konštatujem, že som šťastne ženatý s Vierou Sitarčíkovou, s ktorou mám dve deti a ktoré majú taktiež
vysokoškolské právnické vzdelanie.
Najstaršia vnučka je tiež absolventkou
právnickej fakulty, pracuje na Okresnom
súde v Lučenci a je matkou dvojročného
syna. Okrem nej mám ešte ďalšieho
vnuka a vnučku. Ak by som mal bilancovať svoj život, tak by som uviedol, že
som prežil úspešný a šťastný život
v okruhu svojich blízkych a verím, že
taký bude aj v budúcnosti.
PhDr. František Mihály, DiS. art.
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Učiteľ hudby, akordeonista, dirigent
a niekdajší riaditeľ Základnej umeleckej
školy vo Fiľakove Mikuláš Csaba sa
narodil 23. 8. 1938 v Radzovciach, okres
Lučenec, kde nadobudol základné vzdelanie. Po štúdiu hry na akordeóne na
Štátnom konzervatóriu v Bratislave
(1953-58), v triede prof. Jána Ondruša,
pôsobil ako učiteľ hudby na Ľudovej
škole umenia (ĽŠU), neskôr Základnej
umeleckej škole (ZUŠ) vo Fiľakove
(1960 – 98), z toho v r. 1967 – 91 vo
funkcii riaditeľa školy. Na ZUŠ-ke vychoval mnohých akordeonistov, ktorí
dnes pôsobia v umeleckej i pedagogickej
praxi. Roku 1998 odišiel do dôchodku,
no v r. 2002 – 10 ešte externe vyučoval
na spomínanej škole. Zomrel 22. 2. 2017
v Lučenci, pochovaný je v rodných Radzovciach.
Mikuláš Csaba bol dirigentom
mužského speváckeho zboru vo Fiľakove (1962 – 90) a súbežne 18 rokov
dirigentom ženského speváckeho zboru
v Radzovciach. Mužský spevácky zbor
získal pod jeho vedením na Kodályových dňoch v Galante vždy strieborný
veniec (1975, 1978 a 1981). V 60-tych a
70-tych rokoch nacvičil a dirigoval s
divadelným ochotníckym súborom vo
Fiľakove – súčasťou ktorého bol 23členný orchester zložený z učiteľov, žiakov ĽŠU a amatérov – niekoľko operiet
a spevohier v maďarskom jazyku –
Szabadság, szerelem (Sloboda, láska),
Gül Baba, Csókos asszony (Žena bozkov) a i. Roku 1975 získal orchester na
Jókaiho dňoch v Komárne Jókaiho medailu za vynikajúci orchestrálny sprievod.

Učiteľka klavírnej hry, zakladajúca
osobnosť hudobného školstva po druhej
svetovej vojne v Lučenci Anna Gáborová-Žarnovická, rod. Radová, sa narodila 22. 8. 1908 v Púchove, okres Považská Bystrica. Študovala na Vyššej dievčenskej škole v Bratislave (1921 – 24)
a hru na klavíri na Konzervatóriu vo
Viedni, Rakúsko (1924 – 29). Po skončení druhej svetovej vojny začala súkromne vyučovať hru na klavíri vo svojom rodinnom dome na Jókaiho ulici v
Lučenci. Potom vyučovala klavír na Hudobnej škole vo Fiľakove (1953 – 54)
a na Ľudovej škole umenia v Lučenci
(1954 – 79). Bola druhou manželkou
Andreja Gábora (1908 – 1991), zakladateľa a prvého riaditeľa Hudobnej školy
v Lučenci (1954). Jej syn Štefan Tvrdý
(1928 – 2010) bol známym lekárnikom
vo Fiľakove.
Anna Gáborová-Žarnovická zanechala svojím životom a dielom hlbokú
brázdu v hudobnom živote Lučenca, jej
meno bolo v 60-tych a 70-tych rokoch
pojmom i v rámci Slovenska či vtedajšieho Česko-Slovenska. Z jej pedagogickej tvorivej dielne vyšlo veľa úspešných
klaviristov, mnohí z nich dnes pôsobia
ako učitelia hudby, hudobní teoretici
alebo sóloví umelci na Slovensku aj
v zahraničí. Aj na dôchodku sa veľmi
rada stretávala so svojimi bývalými
žiakmi, zaujímala sa o ich životné osudy
a pokiaľ to bolo možné, snažila sa im
pomôcť, poradiť.
Teta Anna tíško skonala 29. 6.
1998 v Lučenci, kde je i pochovaná.
V mesiaci august 2018 si pripomíname
110. výročie jej narodenia.

Vojenský technický inžinier, vysokoškolský učiteľ pplk. v. v. Ing. František
Harťanský sa narodil 18. 7. 1928 v Cinobani, okres Poltár, kde získal základné
vzdelanie. Meštiansku školu navštevoval v Kokave nad Rimavicou (1939 –
42). Študoval na Vojenskej akadémii
v Hraniciach na Morave (1946 – 48)
a na Tankovej fakulte Vojenskej technickej akadémie v Brne (1952 – 56).
Ako vojak z povolania vykonával rôzne veliteľské, štábne i pedagogické funkcie pri vyšších jednotkách
Česko-slovenskej
ľudovej
armády
(ČSĽA) a vysokých vojenských školách
(1956 – 81). Naposledy pôsobil ako
učiteľ taktiky a operačného umenia na
Vojenskej akadémii v Bratislave. Podieľal sa na výchove i výcviku dobrých
vojakov aj občanov. Dvojročná základná
vojenská služba bola akousi doplnkovou
praktickou školou mladých mužov. Jeho
zásadou bolo: „Narukoval chlapec – odchádzal chlap“, schopný nastúpiť do
akéhokoľvek zamestnania.
Po skončení aktívnej vojenskej
služby bol náčelníkom správy Zboru požiarnej ochrany v okrese Bratislava I.
(1981 – 89). Od r. 1948 aktívne pracoval
v Slovenskom zväze protifašistických
bojovníkov. Roku 1944 sa ako partizán
aktívne zúčastnil Slovenského národného povstania.
František Harťanský zomrel 12.
1. 2016 v Bratislave.
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Ekonomický inžinier, sólista
baletu, divadelný dramaturg Ing. Ján
Žilák sa narodil 24. 7. 1928 v Poltári,
kde navštevoval ľudovú školu (1934 –
38) a meštiansku školu v Kokave nad
Rimavicou (1939 – 43). V štúdiu pokračoval na Obchodnej akadémii v Prešove
a Košiciach (1944 – 48) a na Vysokej
škole ekonomickej v Bratislave (1948 –
52). Bol členom tanečnej sekcie Lúčnice
v Bratislave (1949 – 52), pôsobil ako
sólista baletu a súbežne ako divadelný
dramaturg v Štátnom divadle v Košiciach (1955 – 88). Ako baletný sólista
účinkoval v Raimund-Theater vo Viedni
(1967 – 69). Od r. 1988 žil na dôchodku
v Košiciach. Ján Žilák zomrel 24. 7.
2009 v Košiciach.
Už počas vysokoškolských štúdií v Bratislave bol členom Lúčnice
a navštevoval Baletnú školu Elly Fuchsovej. Po absolvovaní základnej vojenskej služby nastúpil angažmán v balete
košického Štátneho divadla. Ako sólista
účinkoval v hlavných úlohách vo všetkých klasických baletoch: P. I. Čajkovskij: Labutie jazero, Luskáčik, Spiaca
krásavica, A. Glazunov: Raymonda, A.
Ch. Adam: Giselle, ale aj v baletoch
moderných: Š. Jurovský: Rytierska balada, E. Suchoň: Metamorfózy, B. Asafjev: Bachčisarajská fontána, W. Bukový:
Hirošima a i. Dovedna účinkoval v 60
premiérach a stovkách repríz. Počas 3ročného pobytu vo Viedni sa zoznámil s
významnými tanečníkmi a hercami –
Marika Rökk, Zarah Leander a Johannes
Heesters.
PhDr. František Mihály, DiS. art.
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Ján MATEJČÍK, prof., PhDr., CSc. – 85. výročie narodenia (18. 7. 1933 Lupoč),
jazykovedec, vysokoškolský profesor, dekan Pedagogickej fakulty v Banskej
Bystrici (1970 – 83). Hlavnou oblasťou jeho činnosti bola dialektológia a dejiny
jazyka. Z diel: Lexika Novohradu. Vecný slovník, Lexikálne fragmenty z Novohradu
a i. Zomrel 5. 1. 1997 v Banskej Bystrici.
Jozef STANÍK st. – 110. výročie narodenia (22. 7. 1908), sklársky majster, autor
svetoznámej súpravy Zlatá Zuzana. Prvé vzorky sa začali vyrábať roku 1956
a vyviezlo sa ich viac ako 5 mil. ks do celého sveta. Poháriky sa vyrábali v rôznych
veľkostiach a vo viacerých farebných odtieňoch. Poznávacím znakom boli práve
tri zlaté guľôčky na stopke pohára. Názov Zuzana bol odvodený od mena manželky prvého odberateľa z Kanady. Zomrel v Zlatne r. 1986.
Štefan BOBRO – 115. výročie narodenia (25. 7. 1903 Kokava nad Rimavicou),
učiteľ a riaditeľ meštianskej školy, folklorista, spevák kokavských ľudových piesní, autor mnohých scenárov pre folklórnu skupinu. Zomrel 8. 6. 1972 v Kokave
nad Rimavicou, kde je aj pochovaný.
Ladislav LENG, PhDr., CSc. – 45. výročie úmrtia (25. 7. 1973 Bratislava), etnomuzikológ, hudobný pedagóg. Ťažiskom jeho celoživotného diela bol terénny
výskum ľudovej inštrumentálnej tvorby. Výber z diel: Hráme na fujaru, Slovenské
ľudové hudobné nástroje a i. Na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve sa
udeľuje Cena Dr. Ladislava Lenga od r. 1975 v rámci Súťaže výrobcov ľudových
hudobných nástrojov. Narodil sa 8. 10. 1930 v Zelenom. V Poltári mu bola
odhalená pamätná tabuľa pri príležitosti nedožitého 80. výročia narodenia
(2010).
Ondrej RADIČ – 95. výročie úmrtia (29. 7. 1923 Kokava nad Rimavicou), slávny
kokavský primáš, narodil sa 20. 2. 1859. So svojou cigánskou muzikou vystupoval
aj v Budapešti a Viedni. Tvorca slávnej Vrchárskej nálady. Obec Kokava mu dala
spraviť náhrobný kameň (2008).
Viliam BUKOVÝ – William Brüll – 50. výročie úmrtia (31. 7. 1968 Praha),
slovenský hudobný skladateľ židovského pôvodu, jeho rodina sa od r. 1942
skrývala v obci Krná, po vojne si zmenila meno na Bukový. Venoval sa najmä
filmovej hudbe. Vytvoril vyše 100 hudobných diel, šansónov (Povedz mi otec...).
Je autorom hudby k filmu Juraja Jakubiska Kristove roky. Za hudbu k filmu Boxer
a smrť získal na festivale v San Franciscu Cenu Daria Milhauda (1963). Pochovaný
je na židovskom – Olšanskom hřbitově – v Prahe. Narodil sa 18. 1. 1932 v Lučenci, kde mu z iniciatívy Františka Mihálya bola odhalená pamätná tabuľa na
rodnom dome na Kubínyiho námestí (2005).
Pavel SPIŠIAK – 20. výročie úmrtia (4. 8. 1998 Kokava nad Rimavicou), železničiar, osvetový pracovník, herec ND v Bratislave , režisér a organizátor ochotníckeho divadla v Kokave nad Rimavicou. Ako herec odohral 40 charakterových
postáv. Autor knihy Ochotnícke divadlo v Kokavskom regióne v rokoch 1872 –
1992. Narodil sa 28. 7. 1916 v Kokave nad Rimavicou. Hrával aj v DS Timrava
Lučenec.
(zdroj: Sprievodca minulosťou a súčasnosťou obce, 2011)
Oľga KRČMÉRYOVÁ, rod. Petényová – 150. výročie narodenia (17. 8. 1868 Budiná), kultúrna pracovníčka. Organizátorka ženského hnutia, už pred rokom 1918
členka výboru Živeny, spoluzakladateľka a podpredsedníčka ženského dobročinného spolku v Bratislave. Venovala sa prednáškovej činnosti, organizovala a
nacvičovala ochotnícke divadlo. Článkami o poslaní a vzdelaní žien, výchove detí,
biografiami významných osobností prispievala do časopisov Živena, Cirkevné
listy a i. Ako blízka priateľka B. S. Timravy uverejnila o nej spomienkové príspevky v Slovenských pohľadoch (1932) a v zborníku Timrava v kritike a spomienkach
(1958). Zomrela 24. 12. 1950 v Bratislave.
Emil HORVÁTH st. – 95. výročie narodenia (27. 8. 1923 Zlatno), herec; otec
herca, režiséra a pedagóga Emila Horvátha ml. (1945). Pochádzal zo sklárskej
rodiny. Ľudovú školu absolvoval v Zlatne (1929 – 34) a Reformné reálne gymnázium v Lučenci (1934 – 39) a v Banskej Bystrici (1939 – 40).
Pokračovanie na s. 6

Bol členom hereckého súboru Slovenského ľudového divadla v Nitre (1941 – 44)
a popri činohre účinkoval aj v operete. Roku 1947 nastúpil do
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Bol členom hereckého súboru Slovenského ľudového
divadla v Nitre (1941 – 44) a popri činohre účinkoval aj v
operete. Roku 1947 nastúpil do martinského Divadla SNP,
kde patril medzi najvýraznejšie osobnosti súboru a v r. 1959
– 60 bol jeho umeleckým šéfom. Patril ku kmeňovým hercom slovenskej kinematografie – debutoval menšou rolou
vo veselohre Katka a hral aj vo filmoch: Štvorylka, Čert nespí, Skalní v ofsajde, Smrť prichádza v daždi, Trofej neznámeho strelca či Stratená dolina. Mnoho postáv stvárnil aj v
televíznych filmoch, seriáloch a inscenáciách. Roku 1968 mu
bol udelený čestný titul „zaslúžilý umelec“. Zomrel 1. januára 2001 vo Svite, pochovaný je v Martine na Národnom
cintoríne. V Poltári mu bolo venované spomienkové podujatie (2008), na ktorom mu bola udelená Cena Mesta In
Memoriam, ktorú prevzal jeho syn Emil Horváth ml. Ako
ochotník začínal a účinkoval v divadelných predstaveniach
v Poltári, kde býval v dome u Kasáčov na Ulici družby.

REKUS

Čítajúce a tvoriace pokolenie?
Novohradské osvetové stredisko v Lučenci a literárny klub
V.L.A.S. realizovali v júni zaujímavý projekt pod názvom
Píšeme pre deti. Zámerom organizátorov bolo poukázať nielen na potrebu písania a čítania detí a mládeže, ale aj na spoznávanie spisovateľov v regióne, ktorí sa venujú práve detskej
tvorbe. Zároveň aj možnosť žiakov nadobudnúť vedomosti
o práci samotných detských autorov – ako vzniká príbeh, názov diela, mená hlavných hrdinov... Výsledkom každého stretnutia boli ich vlastné a možno aj prvé literárne pokusy.
Lektormi boli spisovatelia – Hana Košková a Peter
Gajdošík, obidvaja autori máju skúsenosti s tvorbou pre deti
a mládež.

235. výročie (6. 7. 1783), cisár Jozef II. na svojej ceste z Poľska prechádzal cez Novohrad a bol na omši v kaplnke sv.
Jána Nepomuckého v Brezničke.
155. výročie (4. 8. 1863), založenie Matice slovenskej na
prvom Valnom zhromaždení v Martine. Za predsedu bol
zvolený biskup Štefan Moyses.
105. výročie (6. 7. 1913), vysvätenie nového evanjelického
kostola v Kokave nad Rimavicou, vykonal ho biskup Heinrich
Geduly, starý kostol zhorel pri požiari roku 1911.
80. výročie (4. 8. 1938) štrajku v smaltovni Sfinx vo Fiľakove,
prácu zastavilo vyše 2000 robotníkov.
50. výročie (25. 8. 1968) odhalenia pamätníka Pustovgar
nad obcou Málinec – Na stráni.
15. výročie (16. 8. 2003) osadenia dvojkríža z Utekáča na
vrchole Kriváňa, podľa nápadu Dušana Kubinca ho vyrobili
Zdenko Kubinec a Ondrej Zelina.
15. výročie (31. 8. 2003) zastavenia výroby v sklárni Zlatno.
5. výročie (1. 8. 2013) registrácie OZ Klub policajnej histórie
Lučenec; členovia si osvojili myšlienku, že aj história bezpečnostných zložiek je súčasťou nášho kultúrneho dedičstva.
Viac o klube – http://www.kph.ilumin.sk/

Hana Košková je členkou Spolku slovenských spisovateľov. Do slovenskej literatúry vstúpila roku 1976, odvtedy
jej bolo vydaných niekoľko desiatok kníh. Viacero diel napísala pre deti: Mara Medvedia, Vitajte v Krkaháji, Uľa-Fuľa
krotí farby, Repujúci grep, Piešťanko a pani Nitková a
najnovšou knihou sú Mlynárske povesti. Za svoju tvorbu získala viacero ocenení, napr. minulý rok Cenu mesta Lučenec,
ale aj ocenenie vydavateľstva Daxe a redakcie časopisu Maxík
za tvorbu pre deti (2017).
Peter Gajdošík je autorom niekoľkých kníh pre detského čitateľa – Pavúčikove dobrodružstvá, Zverinec na siedmom poschodí, Zvieratko pre Tadeáša.
Jarmile Sivákovej k významnému
Literárne tvorivé dielne sa konali od 12. do 18. júna v štyživotnému jubileu. Pracovala v Okres- roch základných školách.
nej knižnici Lučenec (1967 – 84), na
ONV – odbore kultúry v Lučenci ako
inšpektorka (1984 – 1991) a v Novohradskom osvetovom stredisku (1991
– 2009), bola aj redaktorka regionálneho kultúrneho spravodajcu REKUS.
Zakladateľka
a vedúca
literárneho
Zakladateľka a vedúca
literárneho klubu
V.L.A.S.
pri NOS
klubu
V.L.A.S.
pri
NOS
(1991
– 2009).
(1991 – 2009).
Karolovi Kočíkovi, doc. Ing., PhD., ktorý okrúhle životné jubileum oslávi 13. júla. Vysokoškolský pedagóg Technickej univerzity vo Zvolene, milovník tradičnej ľudovej kultúry, znalec valaskej kultúry, fujarista, píšťalkar a neúnavný
bádateľ histórie a kultúry.
Pokračovanie na s. 7
Najskôr to boli dve školy v Lučenci. V ZŠ Vajanského sa
podujatie uskutočnilo 12. 6. 2018 v priestoroch tradičnej
novohradskej izby. Zúčastnili sa ho žiaci 2. ročníka
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Najskôr to boli dve školy v Lučenci. V ZŠ Vajanského sa podujatie uskutočnilo 12. 6. 2018 v priestoroch tradičnej novohradskej izby. Zúčastnili sa ho žiaci 2. ročníka s učiteľkou
Margarétou Ráczovou.

V živote človeka je 85 rokov mimoriadne pekný vek. V živote jedného speváckeho zboru znamená množstvo spevákov,
dirigentov a skladieb, ktoré rokmi znejú z úst členov zboru.
Takéto číslo sa ocitlo aj na pozvánke na slávnostný koncert
miešaného speváckeho zboru OZVENA.
Dňa 15. júna sa schádzali milovníci zborového spevu
a priaznivci Ozveny pred bránou lučeneckej Synagógy v očakávaní, čo ich dnešný večer čaká, čím ich spevácky zbor
prekvapí. Pred vchodom si prezerali vystavené fotografie,
ktoré zobrazovali členov na rôznych akciách a vystúpeniach
za uplynulých 85 rokov.
Koncert sa začal zaujímavo – zbor rozozvučal Synagógu z
balkóna renesančnou skladbou Gaudete. Po prvej skladbe
moderátorka večera Renatka Libiaková Perželová privítala
všetkých prítomných, predstaviteľov Mesta, Novohradského
Druhá dielňa sa konala 13. 6. 2018 v ZŠ M. R. Štefánika svetového strediska, Matice slovenskej a iných inštitúcií
v učebni regionálnej výchovy. Riaditeľka školy Mgr. Gabriela a predovšetkým bývalých členov speváckeho zboru. Po úvodAláčová zabezpečila žiakov zo 6. – 8. ročníka. V priestoroch
ných slovách sa zbor predstavil v troch blokoch:
školy všetkých srdečne privítala a bola prítomná počas celého
podujatia. Napokon táto škola vychovala už viacerých úspešných autorov.

Nasledujúce dve sa uskutočnili 18. 6. 2018 v ZŠ s MŠ v Cinobani za účasti vybraných žiakov 5. – 9. ročníka s učiteľkou
Mgr. Vladimírou Albertovou. Posledné stretnutie bolo v ZŠ
Slobody v Poltári, na ktorom sa zúčastnili aj žiaci zo ZŠ
Školskej. V hudobnej triede vedľa CVČ, ktorú pripravila
Mária Michalove, sa stretli žiaci 5. a 9. ročníka.

V prvom bloku zazneli skladby sakrálne aj renesančné. Posledná skladba Cantico dellagnello od Marca Frisinu
s krásnym sólom v podaní Martina Morháča bola venovaná
spomienke na zosnulých členov zboru za posledných päť
rokov.
Po prvom bloku členovia Ozveny spolu s viceprimátorom Pavlom Baculíkom pozdravili bývalú dlhoročnú členku
Izabelu Sabovú a zablahoželali jej ku krásnemu životnému
jubileu. Ako darček okrem kytice kvetov jej zbor venoval
druhý blok skladieb svojho programu, a to úpravy štyroch
ľudových piesní.

Moderátorkou všetkých literárnych stretnutí bola Mgr.
Ľubomíra Karmanová – najskôr predstavila lektorov, ktorí
žiakom nielen porozprávali, ale čo-to zo svojich kníh aj
prečítali. Potom prišli na rad žiaci s literárnymi výtvormi. Ich
„literárne“ prvotiny sa musia prepísať, lebo ich písali do
špeciálnych blokov. Projektu sa zúčastnilo takmer 80 žiakov
Ozvena každoročne pozýva na svoje koncerty aj hostí.
a skoro všetci sa zapojili aj svojou tvorbou. Do konca septembra bude z najlepších prác detskej tvorby vydaný literárny Teraz to bol Martin Morháč, študent VŠMU v Bratislave,
Pokračovanie na s. 8
zborník.
ktorý sa predstavil skladbou od ruského skladateľa M.
I. Glinku. Jeho krásny zamatový hlas pohladil dušu každého
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ktorý sa predstavil skladbou od ruského skladateľa M.
I. Glinku. Jeho krásny zamatový hlas pohladil dušu každého
poslucháča.
Po ňom nastúpilo na scénu ECHO – čiže tzv. „malý zbor“
Ozveny. Ten sa predstavil pestrou zmesou piatich skladieb.
Mnohé z nich boli sprevádzané nástrojmi: klavír – Alica Vajdová, husle – Tomáš Demecs, bongo – Róbert Šándori a priečna flauta – Jana Balogová.
Po pozdrave zboru básňou v podaní bývalej členky Gabiky
Olbrichtovej nastalo finále koncertu. Posledný blok zahrňoval
skladbu populárnu (You Raise Me Up – skupina Westlife) a tri
afrosongy, ktoré sú medzi členmi zboru, ale aj poslucháčov,
veľmi obľúbené. Po záverečnej skladbe, odmenenej búrlivým
potleskom, pozdravili zbor Mária Ambrušová – riaditeľka NOS
–, nová riaditeľka Domu MS v Lučenci Miroslava Podhorová a
členky speváckeho zboru „Melódia“ z Fiľakova. Odovzdali sa
kvetinové dary, drobné darčeky a všetci sa započúvali do
prídavku, ktorý si zbor pre svojich priaznivcov pripravil.

záujemcov pripravili pravú tureckú atmosféru s niekoľkými
zaujímavosťami: rozprávky tisíc a jednej noci, bojové ukážky
a hry, sufijskú hudbu, divadelné predstavenia, interaktívne
stanovištia predstavujúce východnú kultúru, remeslá a umenie, gastronomické ochutnávky, vodnú fajku, spev muezína,
mobilný seráj z obdobia osmanskej kultúry, protiturecký tábor a mnoho ďalších pútavých aktivít.
17. júna sa v réžii OZ Fiľakovskí vlci na hrade konala XII.
Medzinárodná súťaž v historickej lukostreľbe o titul „Lukostrelec Novohradu“ a hodnosť „Obranca Fiľakovského hradu“, v ktorej súťažili strelci zo Slovenska aj Maďarska v niekoľkých disciplínach.
Organizátormi boli Hradné múzeum vo Fiľakove a OZ
Fiľakovskí vlci. Podujatie sa realizovalo s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a
Banskobystrického samosprávneho kraja.
Zdroj: www.filakovo.sk

15. a 18. júna 2018 uviedol Divadelný súbor Timrava
v Divadle B. S. Timravy v Lučenci premiéru ďalšej hry. Timravaci naštudovali pod vedením svojho dvorného režiséra
Árpada Szabóa hru slovenského dramatika Osvalda Záhradníka Zurabája alebo Epitaf pre živého. Je to fraška s groteskným pohľadom na myslenie a konanie niektorých členov
Hlinkovej gardy v čase pred vypuknutím Povstania roku
1944. Divadelná hra bola z prvých autorových textov s vojnovou tematikou. Nie je o hrdinoch, skôr o ľuďoch pochybujúcich o sebe, o svojom konaní, odvahe, o zmysle zabíjania,
Celý koncert sa niesol v príjemnej atmosfére, prítomní odo ľuďoch, ktorí sa chcú očistiť a vyhnúť zodpovednosti za
chádzali domov plní dojmov z krásneho zážitku.
svoje skutky.
Bravó OZVENA – Gratulujeme k výročiu
Na záver patrí poďakovanie sponzorom a všetkým, ktorí
podporili tieto oslavy: Mesto Lučenec, VÚC Banská Bystrica,
NOS Lučenec, PENAM Slovakia, a. s., LUKUS, SVOMA, stavebná činnosť, hotel CLAVIS, HOBBYMIX Lučenec, MUDr. Kóňová,
rodina Konopková, Teplanová, MUDr. Hybben.
Mgr. Dagmar Jantošová, DiS. art.

Zaujímavá téma, výstižné vykreslenie postáv, dobré herecké výkony protagonistov nám dali možnosť pobaviť sa
i zamyslieť nad konaním ľudí v ťažkých časoch vojny. Popri
skúsených hereckých oporách súboru sa nestratili ani nováV dňoch 16. – 17. júna 2018 sa na hrade uskutočnili XIX.
čikovia. Jednotlivé postavy žili na javisku svojím životom,
Fiľakovské hradné hry.
mali sme možnosť sledovať ich myšlienky, ich pohnútky, ich
skutky a hlavne ich snahu nájsť svoju „Zurabáju“, teda bezpečné miesto, kde sa budú môcť ukryť po vojne a vyhnúť sa
zodpovednosti.

Po otvorení brán o 15:00 hodine čakal návštevníkov bohatý
kultúrny program a remeselnícky jarmok. Organizátori pre
záujemcov pripravili pravú tureckú atmosféru s niekoľkými
zaujímavosťami: rozprávky tisíc a jednej noci, bojové ukážky a
hry, sufijskú hudbu, divadelné predstavenia, interaktívne sta-

Dúfame, že na jeseň sa dočkáme ďalších repríz tohto
predstavenia v Lučenci i v regióne, lebo téma hry má čo
povedať aj súčasnému divákovi.
Mgr. Milada Bolyošová
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Vystúpenia najúspešnejších detských divadelných súborov
sa uskutočnili 25. júna v Divadle B. S. Timravy. Prvý blok bol
pripravený pre prvý stupeň ZŠ a detskí diváci uvideli divadelné
predstavenia troch súborov – Athéna z Cinobane, Ťuťmáci pri
CZUŠ v Lučenci a Kukuk pri ZUŠ Lučenec. V ďalšom bloku
určenom pre druhý stupeň ZŠ sa predstavili dva súbory –
Eňoňuňo a Stužka pri ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou.
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Gazda natrhal bazu a porozkladal ju po nábytku. Kde kvitlo
papradie, známe u nás aj ako čertovo rebro, mal byľ zakopaný poklad.
V Málinci v predvečer Sv. Jána prichádzali dievčatá
s metlami. Jánske ohne sa organizovali na miestach nazvaných Stráň, Podkošare a Medzipotočky. Spievali sa piesne,
najznámejšia s použitím zastaraného slova rataj (oráč): Orie
rataj pod horou. Dievčatá si metly jedna od druhej zapaľovali, krútili s nimi a vyhadzovali do výšky.
Zdroj: E. Horváthová: Rok vo zvykoch nášho ľudu;
Zdroj: J. Lomenčík: Z Máľinské túrňi pozerán

Portrét spisovateľky Hany Koškovej zaznel 23.
júna 2018 na rozhlasovej Vltave v programe Svět
poesie v rámci Česko-slovenského roku. Rodáčka
z Tuhára, ale žijúca v Lučenci, významná slovenská spisovateľka, poetka, prekladateľka bulharskej a ukrajinskej poézie.

Víkendové dni 23. a 24. júna sa v Málinci konali tradičné
Jánske dni. Obec pripravila výborný program: v sobotu začal
od 15.00 hod. vystúpeniami detí MŠ a žiakov ZŠ, FS Málinčok,
Martina Repáňa z Terchovej, FS Kokavan, Klubu vojenskej histórie a končil tanečnou zábavou s hudobnou skupinou Diamont. V nedeľu sa pokračovalo športom, turnajmi žiakov
a veteránov. Nechýbalo dobré jedlo, nielen držky či guláš, ale
aj iné špeciality...
Viaceré ľudové zvyky tohto magického obdobia boli typické aj pre náš región. Na Jána si staršie ženy po obede
posadali na podstenie a častovali sa pálenkou. Potom sa dali
do spevu, ktorý nadobudol charakter prekáračiek. Narážky na
jánske pitie žien obsahujú staršie piesne, v Novohrade napr.
Keď my také budeme, aj my píjať budeme. Pastieri považovali
24. jún za stavovský sviatok. Okrem vatier ho na salašoch
oslávili hostinou, na ktorej sa jedla baranina často varená v
žinčici. Aj rastliny mali predpovedať dĺžku života. V Novohrade
natrhali dievčatá králiky a vložili ich medzi obloky. Ktorej kvet
bol ráno najviac uvädnutý, tá mala prvá zomrieť. Bazu proti
myšiam a potkanom používali v Novohrade.
Gazda natrhal ba-zu a porozkladal ju po nábytku. Kde kvitlo
papradie, známe u nás aj ako čertovo rebro, mal byľ zakopaný

Výroba predmetov z hliny je jedným z najstarších
remesiel. Početnosť a životaschopnosť hrnčiarskych dielní
závisela od bohatstva miestnych surovinových zdrojov. V
Novohrade existovalo ešte na začiatku 20. storočia viac ako
40 hrnčiarskych stredísk (Poltár, Zelené, Kalinovo, Hrabovo,
Tomášovce, Divín, Vidiná, Podrečany, Tuhár, Mašková,
Fiľakovo, Čamovce,...).
Pokračovanie na s. 10

Okrem hrnčiarskych stredísk sa výrobou z hliny
zaoberali aj továrne na výrobu šamotu, tehál a keramiky.
Všetky tieto hlinu spracujúce odvetvia budú predstavené
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Okrem hrnčiarskych stredísk sa výrobou z hliny zaoberali aj
továrne na výrobu šamotu, tehál a keramiky. Všetky tieto
hlinu spracujúce odvetvia budú predstavené návštevníkom
podujatí v réžii Novohradského múzea a galérie v Lučenci
počas obdobia júl – august 2018 prostredníctvom odborných
prednášok, ukážok výroby a samotného vyskúšania si práce s
hlinou.
Denný tábor Dni keramiky 2018 sa uskutoční v dňoch
od 16. do 20. 7. 2018 v čase od 9.00 do 13.00 hod. Zámerom
projektu denného tábora Dni keramiky 2018 je dať do povedomia verejnosti význam keramiky v Novohrade – od prehistorických čias do súčasnosti. Cieľmi projektu je zvýšiť povedomie o historickom význame hliny ako materiálu, o pracovných postupoch pri jej spracovaní v minulosti i dnes,
predstaviť hlinu ako univerzálny a všestranne využiteľný materiál, dať deťom možnosť vyskúšať si prácu s hlinou a zmysluplne tráviť svoj voľný čas.
Dotkni sa Novohradu; objav keramiku 2018 je názov
podujatia určeného pre širokú verejnosť, ako aj pre keramikov
samotných. Uskutoční sa dňa 21. 7. 2018 v čase od 10.00 do
18.00 hod. Nosnou témou tohtoročného podujatia je zadymovaná keramika. V dopoludňajších hodinách bude prebiehať
seminár venovaný archeologickým nálezom keramiky na území Novohradu a Gemera, ako aj technológii výroby zadymovanej keramiky. Popoludní sa so svojím portfóliom predstavia
účastníci 30. Medzinárodného keramického sympózia Lučenec – Kalinovo. Odborní zamestnanci múzea si pripravia
zaujímavé prednášky z oblasti histórie a výtvarného umenia,
lákadlom pre návštevníkov bude možnosť nahliadnuť do
konzervátorskej dielne a vyskúšať si reštaurovanie archeologickej keramiky. Pre najmenších návštevníkov budú pripravené rôzne aktivity a hračky z hliny. Najzaujímavejšou časťou
bude reálny výpal zadymovanej keramiky priamo v priestoroch záhrady NMG.
NMG v spolupráci so SVU – Združením keramikov na
Slovensku od roku 1989 nepretržite organizuje jediné podujatie svojho druhu na Slovensku Medzinárodné keramické
sympózium. Myšlienkový základ sympózia tvorili bohaté
surovinové náleziská, tradície hrnčiarstva a neskôr rozličné
odvetvia priemyselnej keramickej výroby v Novohrade. Časť
vytvorených diel na každom ročníku obohatila zbierkový fond
NMG, a tak inštitúcia postupne vybudovala jedinečnú zbierku
súčasnej keramiky na Slovensku. Táto zbierka v súčasnosti
pozostáva z vyše 300 umeleckých diel a okrem spoznávania
histórie keramického sympózia zohráva dôležitú úlohu v mapovaní súčasnej keramickej tvorby na Slovensku a aj v zahraničí. Diela zaradené do zbierkového fondu NMG pravidelne
reprezentujú slovenskú aj medzinárodnú keramickú tvorbu na
ďalších výstavách doma a v zahraničí. Výstupmi projektu je
výstava vo výstavných priestoroch NMG, ktorej vernisáž sa
uskutoční 9. 8. 2018 o 16.00 hod. a vydanie dvojjazyčného
(slovensko-anglického) plnofarebného katalógu k aktuálnemu
ročníku sympózia.
Podujatia usporiadané pod hlavičkou „Leto v NMG
v znamení keramiky“ vznikli vďaka finančnej podpore Fondu
na podporu umenia a Banskobystrického samosprávneho
kraja.
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Dňa 1. júna 2018 sa konal v Trstenej na Orave XXVII.
ročník Dilongovej Trstenej – celoslovenskej súťaže v umeleckom prednese slovenskej a svetovej duchovnej poézie
a prózy pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky. Súťaž sa každoročne koná na
počesť významného trstenského rodáka Rudolfa Dilonga,
ktorý bol básnikom, prozaikom, dramatikom a kňazom.
Prednášané texty si recitátori vyberajú voľne z textov Rudolfa Dilonga, slovenskej katolíckej moderny, ostatnej slovenskej aj svetovej spirituálnej poézie a prózy.

Cirkevnú ZŠ sv. Jána Bosca v Lučenci reprezentovali Lea
Cesnaková a Terka Kanátová. Súťažili vo veľmi silnej konkurencii mnohých skúsených recitátorov. Terezke Kanátovej,
žiačke 8. ročníka, sa v II. kategórii poézie podarilo získať
krásne 3. miesto. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.
Mariana Vinarčíková

Záujemcovia o tvorbu vo výtvarnej, fotografickej a filmovej oblasti sa stretli vo Vinici. Krajskej dielne sa zúčastnili
umelci z celého Banskobystrického kraja. Boli rozdelení do
sekcií podľa oblasti, ktorej sa venujú. Ich práca sa však prelínala, a tak sa mohli vzájomne inšpirovať výtvarníci, filmári a
fotografi. Spolu päťdesiat účastníkov vytvorilo skvelú tvorivú
atmosféru.

Mgr. Michaela Škodová, zástupkyňa riaditeľky a vedúca
oddelenia vedecko-odborných činností
Pokračovanie na s. 11

Každá sekcia mala kvalifikovaného lektora. Výtvarníci sa
mohli obrátiť na prof. PaedDr. Jaroslava Uhela, ArtD. ktorý
im pripravil tvorivú tému výtvarných techník automatickej
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ZO ZŠ s MŠ HALIČ

Každá sekcia mala kvalifikovaného lektora. Výtvarníci sa mohli obrátiť na prof.
PaedDr. Jaroslava Uhela, ArtD. ktorý im
pripravil tvorivú tému výtvarných techník automatickej maľby pomocou prinesených pomôcok – kefy, handry, reťaze, hračky či CD-čka. Každý si mohol
prísť na svoje. Filmárov zaúčali Mgr. art.
Ľubomír Viluda, ArtD. spolu s Mgr. art.
Ivanom Kršiakom, ktorí sa sústredili na
tému reportáže a dokumentu. Spolu s
účastníkmi vo svojej sekcii pomocou
profesionálnej kamery zhotovili aj dokument z celého podujatia. Fotografov
zaujal Kvetoslav Šakový, ktorý patrí v
ateliérovej fotografii medzi špičku. Jeho
portréty je možné vidieť v množstve
známych magazínov.

Krajská tvorivá dielňa poskytla
účastníkom čas a priestor k zdokonaleniu techniky, vzájomnej výmene skúseností a inšpiráciám. Od piatka 1. 6. do
nedele 3. 6. vytvorili vo Vinici viac ako
200 malieb, stovky fotografií a desiatky
minút videozáznamu. V prvý deň sa
oboznámili s prostredím, objasnili si zásady fungovania kurzov. Druhý deň ich
čakal harmonogram plný pilnej práce a
pestrej tvorby. Večer si všetci vychutnali
atmosféru opekačky. Nedeľa sa niesla v
znamení dokončovania prác, vzájomnej
konfrontácie, komunikácie a spätnej
väzby z vytvorených diel.
Hlavným organizátorom tvorivých
dielní bolo Hontiansko-ipeľské osvetové
stredisko Veľký Krtíš

Podľa štatistík len 4 % detí na Slovensku sú tzv. talenty. Opakovane sú
posielané na všetky súťaže, reprezentujú
svoju školu, obec, záujmový krúžok.
Majú vytvorené podmienky, aby svoje
kvality mohli ďalej rozvíjať.
Projekt SuperTrieda má v súlade s
myšlienkou „všetky deti sú naše” ambíciu podporiť aj zvyšných 96 % detí a
dokázať, že každé dieťa má na niečo
predpoklady a má právo na šancu to
prejaviť, právo vyskúšať nové veci, pracovať na sebe, získavať skúsenosti a
tvoriť si názor. Má právo dostať šancu
na kultúrnejší život.

Cieľom projektu je zvyšovať kultúrnosť detí, učiť ich cítiť, myslieť, tvoriť a tešiť sa zo života, všetkým deťom
na Slovensku dať šancu objaviť seba
samého, svoju šikovnosť, svoj talent,
skvalitňovať vzťahy v detskom kolektíve, motivovať deti k vzájomnej tolerancii, empatii, spolupráci a schopnosti
si pomáhať.

Projekt je psychológmi spracovaný ako
prevencia proti šikanovaniu, zvyšovať
kredit umeleckej výchovy na školách,
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
skvalitniť výučbu predmetov – výtvarMgr. art. Ivan Vredík, HIOS
nej, hudobnej, telesnej, etickej výchovy,
slovenského jazyka a obohatiť ich o
prácu s multimédiami, podporovať a
rozvíjať kreativitu a osobnostný vývoj
detí, ich schopnosti a prezentačné zručnosti.
Vyvrcholením projektu, teda celoročnej práce detí a učiteľov, sú súťažné
celodenné festivaly – v Nitre, Košiciach,
Prešove, Bratislave, Banskej Bystrici a
v Martine...
Pokračovanie na s. 12
na konci školského roka a celoštátne
finále, spojené so slávnostným

galavečerom

víťazov

a

hostí

REKUS

strana 12
na konci školského roka a celoštátne finále, spojené so slávnostným galavečerom víťazov a hostí SuperTriedy.
Žiaci základných škôl so svojou triedou v rámci vyučovania celý rok pracujú na spoločnom autorskom diele – maľujú, vyrábajú umelecké pomôcky, kulisy, šijú kostýmy, vymýšľajú scenáre, skladajú melódie, texty, spievajú, tancujú,
filmujú, venujú sa grafickému stvárneniu filmu a predstavenia
(každý podľa chuti a schopností). Výsledkom je scénické
predstavenie a videoklip.

Hasiči nám o svojej práci rozprávali a psovodi cvičenia so
psíkmi ukázali. Nad hlavami nám lietadlo lietalo a množstvo
letákov z neho vypadlo. Tri z nich výherné boli, ihneď svojich
majiteľov mali. Rodičia nám fajný guľáš uvarili, dobre sme si
na ňom pochutili. Veru parádny to bol deň, každý ukázal, čo v
ňom je. Ak sa o MIMOŇSKOM DNI DETÍ dozvedieť viac
chcete, video z akcie si na stránke ZŠ s MŠ Halič pozriete.
Deti zo ZŠ s MŠ Halič

1. miesto v krajskom kole projektu SUPERTRIEDA
Do projektu SuperTrieda pod vedením učiteliek Mgr. Kataríny
Gálovej, DiS. art. a Mgr. Anny Lukáčovej, DiS. art. sa zapojili
aj žiaci 6. A triedy zo ZŠ s MŠ v Haliči. Z dvoch tém, ktoré
v školskom roku 2017/2018 mali na výber, si vybrali tému
„Remeslo má zlaté dno“. Svoje predstavenie nazvali Haličskí
majstri. Prečo práve „Haličskí majstri“? Pretože obec Halič je
bohatá svojou kultúrou, tradíciami a remeslami. Halič bola
preslávená svojou hrnčiarskou výrobou, maľovanými krčahmi
a džbánmi. V Haliči sa nejedna rodina venovala tomuto krásnemu remeslu. Aj náš projekt SuperTriedy bol venovaný hrnčiarstvu. Dominantou Haliče je aj Haličský zámok. Do príbehu sa preto zahrnulo aj panstvo krásneho zámku. Príbeh je
plný pesničiek, tanca, hudby, hovoreného slova doplnený výtvarným stvárnením. A ponaučenie z príbehu? „Každý kto sa
naučí nejakému remeslu, má zlaté ruky.“
Dňa 8. 6. 2018 sa žiaci zúčastnili krajského kola projektu
SuperTrieda v Trenčíne. Za predstavenie ich porota odmenila
krásnym prvým miestom s postupom na celoslovenskú súťaž,
ktorá sa konala 19. 6. 2018 v Bratislave.

Projekt MO Matice slovenskej Cinobaňa s finančnou podporou Matice slovenskej.
Cinobanskí matičiari dňa 13. 6. 2018 odhalili rôzne tajomstvá, ktoré ukrýva Tajov. Zišli sa v priestoroch základnej
školy a pozvali medzi seba aj zástupcov MO MS Poltár a ženy
z miestneho spolku Slovenského červeného kríža Cinobaňa –
Katarínska Huta.

Žiaci 6. A triedy zo ZŠ s MŠ v Haliči

Počúvajte všetci, nech tá správa svetom letí, že ZŠ s
MŠ v Haliči v spolupráci s OÚ a DC Halič 1. júna 2018 oslavovala MIMOŇSKÝ DEŇ DETÍ.

Za mimoňov sme sa všetci prezliekli a super deň spolu s
„Legáčom“ a „Mimoňským matrtáňom“ upiekli. Prvé dve hodiny sme sa rozprávkovým bytostiam venovali. Kreslili a vyrábali, za našu šikovnosť sladkú odmenu dostali. Aj Šaška
Baška k nám so svojím skákacím hradom zavítala a krásne
divadielko pre nás prichystala. Potom nás už parádne súťaže
čakali a po vyriešení indícií sme krásne darčeky dostali.
Hasiči nám o svojej práci rozprávali a psovodi cvičenia so
psíkmi ukázali. Nad hlavami nám lietadlo lietalo a množstvo

Tajov sa samozrejme spája s menom Jozefa Gregora Tajovského, ktorého nám predstavil DS HrCiNa. Ďalšie osobnosti –
Hanu Gregorovú a Jozefa Murgaša – sme si pripomenuli formou prezentácie. Veselú náladu priniesli žiačky ZŠ s MŠ Cinobaňa z FS Brezinka ľudovými pesničkami z regiónu Tajov.
Spolu s nimi si ich pospevovali všetci prítomní.
Posledným tajomstvom bolo sladké prekvapenie – buchty s pravým tajovským lekvárom. Jeho recept spolu s malým
darčekom čakal na každého, kto si našiel čas a prišiel medzi
nás.
Akcia pokračovala 14. 6 .2018 exkurziou do rodného
domu J. G. Tajovského. Skvelá lektorka, ktorá nás sprevádzala,
nám priblížila osobnosť a osudy nielen spisovateľa, ale aj jeho
ženy, dcéry Dagmar a vynálezcu J. Murgaša.
Je dôležité nezabúdať na našich predkov, na ich dielo,
činy a osudy a byť hrdý na príslušnosť k slovenskému národu
a jeho a kultúre.
Mgr. Vladimíra Albertová, predsedníčka MO MS Cinobaňa
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Svätoplukovo kráľovstvo ožíva
Názov súťaže, do ktorej sa zapojil aj MO Matice slovenskej Cinobaňa. Táto
súťaž má tri časti – výtvarnú, literárnu a elektronickú. Súťažili sme vo výtvarnej
a literárnej. Za výtvarnú časť patrí vďaka p. uč. Michaele Balážovej, ktorej žiaci pre
nás nakreslili krásne obrázky.
V literárnej časti nás reprezentovala naša členka Simona Albertová s básňou
Letec (Spomienky na minulosť). Odborná porota ju ohodnotila ako víťaznú a Sima
si prevzala cenu za 1. miesto v Šintave. Slávnosť sa konala pod záštitou predsedu
NR SR Andreja Danka za účasti zástupcu Matice slovenskej.
LETEC
(Simona Albertová,
Spomienka na minulosť)
Letíš
Tak ďaleko ako vieš len ty
Bez myšlienky a bez srdca
Letíš
Tak ďaleko ako vieš len ty
Aby si ho konečne spoznal

Spomedzi letných zvykov bol výraznejším dátumom 25. a 26. júl, kedy sa
oslavovali mená Jakub a Anna. Kto chcel
v tieto dni predať dobytok, mal ho posypať mravčími vajíčkami, aby mal veľa
kupcov. Taktiež sa v tieto dni vyberal
Mgr. Vladimíra Albertová, predsedníčka MO MS Cinobaňa
cesnak, lebo vraj po Jakube uteká do zeme. Na Jakuba a Annu išli ženy okopávať
Každý rok v prvý augustový deň
kapustu, po práci sa krútili okolo nej a
Lebo sa to musí
spevavým hlasom volali: „Dneska je JaLebo sa to chce
kuba, zajtra bude Anny, krúťte že sa,
krúťte, moje milé hlavy“. Pri odriekavaní
Lebo pieta
tejto formulky mali ženy nad hlavou kaLebo vďačnosť
pustný list, inde kôš, alebo náznakovo
A úsmev na čiernobielej fotografii
bili kapustu bielou šatkou, prípadne
A čo keď listy zhoria?
čepcom.
Jakubom sa končilo pravé leto
A fotografia vybledne?
a
Annou
sa začínalo babie, ktoré preA na slzy sa zabudne?
chádzalo do jesene.

Letíš

A ty každý rok v prvý augustový deň

Aj on letel

Nezapáliš sviecu

Aj vtedy, keď odletel naposledy

Chrám sa rozpadne

A zamrzol úsmev jeho ženy

Kúsok po kúsku

Jeho matky

Najskôr začne padať omietka

Jeho syna

Postupne pukne pilier

A zamrzol jeho úsmev

Až sa s kúdoľom prachu

Na čiernobielej fotografii

Zrúti celý chrám piety a posvätnosti

Kde objíma Fera a fúzy ho šteklia v nose

minulosti

A za ním sa šťastne týčia vysoké hory

Z prachu si

A šťastie

A na prach sa obrátiš

A slnko

Aj keď si človek

A iné čiernobiele úsmevy

Aj keď si chrám

Ty už vieš len o slzách,

Boh

Čo čakali doma
O listoch, ktoré sú schované vo vyrezávanej
truhličke
Kľúč k nej už ani neexistuje
A je posvätná
Nie ako Boh
Ale ako jeho chrám postavený človekom
Aby pripomínal Boha
Až tak, že ho stelesní a prevýši jeho krásu
Nikdy si tie listy nevidela, nikdy si necítila
slzy, ani jeho úsmev
A predsa máš úctu
Pietu
A zapálenú sviecu
Každý rok v prvý augustový deň
Lebo sa to musí
Lebo sa to chce

na Jakuba a Annu

strana 14

V roku 100. výročia vzniku prvej Česko-slovenskej republiky
uverejňujeme sériu článkov o knihe V. Polívku: LUČENEC
A KRAJ NOVOHRADSKÝ, prvá vyšla v roku 1928 pri 10. výročí.
Druhé vydanie bolo predstavené na Stretnutí priateľov
regionálnej histórie v Hradišti dňa 25. novembra.
Prešli sme už s Vladimírom Polívkom väčšiu časť Novohradu a predstavili vám jeho zápisky o jednotlivých obciach,
ktoré v roku 1928 zaznamenal v knihe Lučenec a kraj novohradský. Ostal už len kraj na severozápad od Lučenca a
síce smerom na Halič a tiež smerom na Vidinú a Mýtnu. Dnes
sa s Vladimírom Polívkom nechajme zaviesť do Haliče.
"Do Haliče môžeme vhodne využiť miestnej železnice, lebo
cestou nie je nič pozoruhodného, okrem samoty Ľadovo. Po
polhodinke pomalej jazdy vystúpime na úpravnej stanici
v Haliči a po niekoľkých minútach prídeme zo stanice do
úpravného mestečka, rázu väčšej dediny. Z 1 237 obyvateľov
je len 10 % maďarskej národnosti a niečo Židov; podľa náboženstva je nepatrná menšina evanjelikov, ostatní, okrem
Židov, katolíci."
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Relatívne podrobne opísal aj Haličský zámok, ktorý si počas svojej histórie prešiel lepšími i horšími obdobiami. Môžeme byť radi, že tá súčasná patrí rozhodne k tým lepším. "Hrad
je pomerne veľmi zachovaný a je viditeľný z ďalekého okolia;
jeho charakteristické vežičky akoby vyrastali zo zeleného základu. Počas vpádu boľševikov bolo spôsobených veľa škôd,
najmä v zasadacej sieni, kde sa vydržiavali veľmi dôležité porady šľachty. V nej bolo vyše 150 krásne vyrezávaných stoličiek
pre župných vyslancov. Dnes je zachovaný len malý počet týchto stoličiek, krásneho umeleckého diela, o zvyšku súdime na
bývalé prepychové zariadenie; poradnej miestnosti. A na týchto veciach si pochutnávala zloba boľševikov! Hrad je tiež využitý na dočasné ubytovanie nášho vojska, ktoré má v užívaní len
niektoré miestnosti. Stavba bola veľmi nákladná a mohutná,
dosiaľ obdivom nás napĺňajú ohromné kachle, v ktorých sa kúrilo ohromnými celými polenami z chodby! Plne nás zaujme
malá izbietka s povalou farby belasej ako nebo, na ktorej sú
dosiaľ badateľné zlaté hviezdy. Tam odnášali umierajúcich členov rodiny, aby tam ľahšie dokonali životnú púť a mali snáď
bližšie do výšin nadhviezdnych.
Celý hradný kopec je zarastený pekným, vkusne upraveným parkom, najmä pred hlavným vchodom. Odtiaľ je utešený
výhľad ďaleko do kraja, najmä na Lučenec. Bývali tie panské
chute predsa len v niečom dobré a ušľachtilé!"
Avšak nielen "panským huncústvam" sa Polívka v Haliči
venoval. Spomenul aj život prostého ľudu, najmä slávnych
haličských hrnčiarov: "Významným je tiež domáci hrnčiarsky
priemysel, veľmi starý. Pre zaujímavosť o ňom uvádzam niekoľko poznámok: Na jar sa schádzajú hrnčiarske rodiny na
spoločnú poradu do krčmy. („Bez pálenky niet obriadku“, platí
aj pri tejto porade.) Tam sa rozhodnú, kde otvoria nové jamy.
Jednu jamu kopú 3 – 4 rodiny spoločne. Pred zahájením práce
sa pomodlia a spoločne popijú. Jamu kopú na ploche asi 1 až 2
2
m do hĺbky 5 až 10 m; v práci sa striedajú po hodine alebo po
20 hrudách. V hĺbke asi 3 – 4 m prichádzajú na hlinu, v 5 m robia štoly, kde môžu kopať dvaja či traja chlapi. Štoly podopierajú drevami nazvanými šprajcami, tie dávajú tiež do jamy
(šachty), aby mohli vynášať hlinu. Niekoľko chlapov sa postaví
na šprajce, podávajú si hlinu v košoch a vynášajú von. Keď
majú hliny nadostač, rozdelia sa o ňu rovným dielom a odvezú
domov, kde už pracuje každá rodina samostatne. Prerobenú
hlinu formujú na hrnčiarskom kole (kruhu).

Len málo obciam a mestečkám sa Polívka venoval tak
podrobne ako práve Haliči. Je to pochopiteľné, má slávnu a
bohatú minulosť: "Osada sa spomína už v 14. storočí. Zištné
návršie nad dedinou bolo znamenite využité v dobách Jána
Jiskru z Brandýsa, ktorý tam vybudoval mocný hrad. Ten býŇ Starej Haliči,
val bezpečnou oporou celému okoliu, najmä
Maškovej, Ľupoči, Prage aj Tomášovciam. Bol to dôležitý
pevný bod a brána k severným banským mestám a do stredu
Slovenska.
V roku 1544 mal byť z rozkazu Ferdinanda I. úplne zničený, ale k vykonaniu trestu nad hradom stavaným bez kráľovského povolenia, v plnej sile nedošlo pre boje s Turkami, ktorí
sa ho zmocnili už v roku 1553 a bol predmetom častých
zápasov; často menil aj pánov. Koncom 16. storočia prišiel
hrad do vlastníctva rodiny Forgáchovcov, v ktorej rodine je aj
teraz v prítomnosti. Začiatkom 17. storočia bol hrad dôkladne opravený. V boji proti Lučencu v roku 1622 mali Habsburgovci výdatnú pomoc a oddanú podporu v rodine Forgáchovcov, ktorí spoločnou silou s posádkou fiľakovskou sa stali
vykonávateľmi krutého ortieľu nad porazenými, ako bolo
spomenuté pri Lučenci. Koncom 17. storočia za Thökölyovských usiloval sa hrad dobyť Thököly, ale jeho podveliteľ,
vedúci jeho vojsko proti hradu, dal sa získať za tri delá
Pokračovanie na s. 15
a odtiahol od hradu."
Relatívne podrobne opísal aj haličský zámok, ktorý si
počas svojej histórie prešiel lepšími i horšími obdobiami. Robia krčahy, taniere, mliečniky, misy, protvany (hlinené

pekáče) atď. Temer všetky výrobky cifrujú (maľujú),
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MALOHONT. Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien víťazom prebehne koncom roka 2018 v Hnúšti počas otvorenia
výstavy fotografií, na ktorú budú pozvaní všetci zapojení
súťažiaci aj verejnosť.
Z vybraných fotografií bude vydaný kalendár na rok
2019. Rovnako vybrané fotografie postúpia do celoslovenskej
súťaže Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP, ktorej vyhlasovateľom je Národná sieť rozvoja vidieka SR. V jej minulom
ročníku práve fotografie z nášho regiónu obsadili dve prvé,
jedno druhé a jedno tretie miesto. 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
Mišo Šesták Teriakovce, Veľký Blh, Vyšný Skálnik, Zacharovce

Robia krčahy, taniere, mliečniky, misy, protvany (hlinené pekáče) atď. Temer všetky výrobky cifrujú (maľujú), žiaľbohu,
s veľmi slabým umeleckým vkusom prostými barvami. Hotový
výrobok zaglejdujú a sušia na polici. Niektorí hrnčiari sú veľmi
zruční, ale máloktorí umelci – maliari. Denná výroba je asi 40
– 50 menších, prípadne 30 – 40 väčších kusov. Pália vo
vlastných peciach na dvoroch. Po stranách má pec dva menšie
otvory a na vrchu väčší otvor. Do pece sa naloží do polovice
drevo, na ktoré sa uložia črepy, suché výrobky vo vrstvách
uložia na črepy a horný otvor sa opäť uzavrie črepmi. Večer
pec zapália, cez noc sa výrobky vypália, ráno sa vyberú a večer
sa opäť založí oheň na druhé pálenie, miernejšie a kratšie.
Výrobky rozvážajú najmä na trhy do Lučenca, Modrého Kameňa, Dolnej Strehovej, ale podnikajú tiež „obchodné cesty“.
Naložia výrobky starostlivo do slamy na voz a idú do sveta;
predávajú za peniaze aj vymieňajú za obilie. Majú zvláštny
cenník, obyčajne je základnou mierou obsah nádoby. Pred
vojnou aj za vojny býval tento obchod veľmi výnosný. Chodili
ďaleko na Dolnú zem."
Druhé vydanie knihy doplnené tristo dobovými fotografiami si môžete kúpiť vo viacerých kníhkupectvách v Lučenci
alebo napríklad tu:
https://www.martinus.sk/?uItem=296203

Ing. Miroslava Vargová, manažérka MAS MALOHONT

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlásila 6. ročník fotografickej súťaže „Malohont mojimi očami“; je určená pre malých aj veľkých, amatérskych aj profesionálnych
fotografov. Súťažné fotografie je možné posielať do 30. 09.
2018.
Fotosúťaž poskytuje možnosť poukázať na to najlepšie,
čo v regióne Malohont a jeho okolí máme. Na miesta, pamiatky, ľudí i udalosti, ktoré zaujmú oko domáceho, i toho fotografa, ktorý sa sem práve vďaka nim stále rád vracia. Súťažiť
sa bude v nasledovných kategóriách:
1.
2.

3.

4.

Prírodné krásy
stromy, jaskyne, rybníky, skalnaté útvary, vodné toky a pod.
Kultúrne dedičstvo
kultúrne a historické pamiatky, pamätihodnosti, tradičná
architektúra, tradičné podujatia, uchovávanie zvykov, remeslá
a pod.
Ľudia a život
ľudia pri práci, deti, rôzne aktivity realizované v regióne
a pod.
Naše obce
akékoľvek zábery z obcí Hrnčiarske Zalužany, Hrušovo,
Chvalová, Kokava nad Rimavicou, Kraskovo, Lehota nad
Rimavicou, Nižný Skálnik – 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, ktorých sa táto kategória týka, pričom
výber obcí nie je stály a mení sa pravidelne každý rok. Kategória sa ujala vďaka tomu, že fotografom poskytuje „voľnú
ruku“, nakoľko v rámci nej môžu poslať akýkoľvek záber
z uvedených obcí, či už pôjde o detaily, momentky, ľudí alebo
iné objekty, ktoré zaujmú ich oko.
O víťazoch v jednotlivých kategóriách rozhodne hodnotiaca komisia a svojich favoritov si bude môcť vybrať aj verejnosť prostredníctvom hlasovania na web stránke MAS
MALOHONT. Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien

víťazom prebehne koncom roka 2018 v Hnúšti počas
otvorenia výstavy fotografií, na ktorú budú pozvaní

– 10. ročník celoštátnej súťaže zameranej na tvorbu
kroník, monografií obcí a miest v Slovenskej republike.
Súťažné kategórie:
A. KRONIKY
A.1 Kronika obce
A.1.1 kronika obce do 1 000 obyvateľov;
A.1.2 kronika obce nad 1 000 obyvateľov.
A.2 Kronika mesta, mestskej časti
A.2.1 kronika krajského a okresného mesta;
A.2.2 kronika mesta a mestskej časti.
A.3 Špecifický druh kroniky
A.3.1 kronika občianskeho združenia, spolku, folklórneho súboru,
skupiny, ľudovej, dychovej hudby, kronika školy a pod.;
A.3.2 historická kronika, napríklad rodová kronika, rodinná
kronika.
B. MONOGRAFIE
B.1 Monografia obce
B.1.1 vedecká alebo vedecko-popularizačná;
B.1.2 popularizačná a textovo-obrazová alebo obrazovo-textová
B.2 Monografia mesta alebo mestskej časti
B.2.1 vedecká alebo vedecko-popularizačná;
B.2.2 popularizačná a textovo-obrazová alebo obrazovo-textová
B.3 Monografia o kultúrnom dedičstve obce, mesta, mestskej časti,
mikroregiónu, regiónu
B.3.1 publikácia o svetských či sakrálnych stavebných pamiatkach,
pamiatkach ľudovej architektúry, národných kultúrnych pamiatkach
a pod.;
B.3.2 publikácia o ľudovom odeve, tradičnom remesle, tradičnej
ľudovej strave a pod.
Súťažiaci posielajú súťažné práce do 31. augusta 2018 vrátane prihlášky na adresu vyhlasovateľa s označením:
„Slovenská kronika 2018“
Národné osvetové centrum
Nám. SNP 12
812 34 Bratislava
Propozície a prihlášky nájdete na stránkach
– www.nocka.sk, www.noslc.sk
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BBSK – Novohradské osvetové
stredisko
Júl – august EVA ČABOVÁ
– autorská výstava,
NOS Lučenec 8.00 – 15.00.

výstava čiernobielych portrétov
talentovaného umelca Milana Berkyho,
rodáka z Mýtnej, ktorý pôsobí pod
umeleckým menom Milan Art.
Inštalovaná je v galérii oddelenia náučnej
literatúry.

Mesto Lučenec – mestský úrad,
oddelenie školstva, sociálnych
vecí, kultúry a športu

14. 7. POIPEĽSKÝ UMELECKÝ
FESTIVAL Radzovce – 18. ročník,
10.00 – súťaž vo varení guláša,
17.00 – folklórny galaprogram,
20.00 – stretnutie generácií.

7. 7. Rozprávkový altánok
– detské divadelné rozprávkové podujatie;
Mestský park o 16.00.

27. – 28. 7. NOVOHRADSKÝ
FOLKLÓRNY FESTIVAL
v Lučenci – 23. ročník.

14. 7. VI. Muzikantský juniáles,
reštaurácia Biela labuť, Mestský park
o 15.00.

2. – 5. 8. KOLIESKO 2018
– Festival ľudovej kultúry – stretnutie
mladých folkloristov – 27. ročník
v Kokave nad Rimavicou,
etnodielne, folklórna scéna – Album Igora
Kovačoviča, Ozveny života na strechách a
balkónoch námestia, Kokavské podoby –
Neďaleko Klenovec od Kokavy,
výstavy – Ornamenty v koži, Moje korene,
dvory – Dvor Paľa Bútora, Timravin dvor
(Obec Polichno) atď.,
Remeselnícka ulička…
30. 7. – 3. 8. Palócky ľudovoumelecký
tábor – 13. ročník,
Hotel Royal Látky – Prašivá
Dielňa ľudových remesiel
– DIELNIČKA
2.– 6. 7. Leto s remeslom,
letné tvorivé dielne pre deti;
lektori – Ondrej Sabela, Tibor Lajgút,
Anna Rechtoríková, Miroslava Sujová.
13. 7. Práca s hlinou v spolupráci
s DSS Libertas.
16. – 20. 7. Keramický tábor
v spolupráci s hlavným organizátorom
NMG; miesto: záhrada NMG Lučenec.

BBSK – Novohradská knižnica
9. 7. Prázdninové tvorenie,
tvorivé dielničky pre deti z krízového
centra Amoret, pomocou knihovníčky
Maťky sa budú vyrábať veselé postavičky
zvierat z filcu; oddelenie literatúry pre deti
od 9.30 hod.
Do 31. 7. Autorská výstava
Milan Art,

19. 7. Mucha kvartet – koncert známeho
hudobného telesa; Radnica o 18.00.
26. 7. Novohradský folklórny festival
(NFF) – AMC Trio a Ľudová hudba Stana
Baláža – koncert; Radnica o 19.00.
27. 7. NFF – Park remesiel – Jarmočnô
veselia – prehliadka ľudových hudieb
a remeselný jarmok, pripravilo Mesto
Lučenec s ÚĽUV-om;
Mestský park od 14.00,
20.30 ZDAR BOH!
„Ja som baník, kto je viac“ – tanečnodivadelné pásmo FS Krtíšan,
22.00 Umelecký súbor – LÚČNICA –
z tvorby prof. Štefana Nosáľa; amfiteáter.
28. 7. NFF – Krojovaný sprievod
mestom – Masarykova ulica, Námestie
republiky, Lehára, Mestský park o 18.00.
19.00 – 20.30 „Čriepky z Novohradu“ –
domáce folklórne súbory, skupiny, ľudové
hudby a víťazi regionálnej súťaže v speve
detí „Zlatá guľôčka“,
20.30 – 22.00 „Chlebom a soľou“
– program zahraničných folklórnych
súborov,
22.00 – 23.00 „Vrchárske piesne
a tance“ – program FS Partizán z Banskej
Bystrice pri príležitosti 60. výročia
založenia súboru;
amfiteáter v Mestskom parku.
11. 8. PIKNIKIÁDA
– Deky, košíky plné všakovakých dobrôt,
príjemné letné popoludnie, pohoda
a skvelý program! Príďte piknikovať na
tretiu Piknikiádu do lučenského parku! Pre
deti máme pripravené rozprávkové
divadelné predstavenie. Bude aj živá
hudba a skvelý DJ
namieša ten správny piknikový hudobný
koktail. Rôzne piknikové hry ako
bedminton, volejbal, lietajúci tanier

bedminton, volejbal, lietajúci tanier
a iné sú povolené;
altánok v Mestskom parku o 15.00.
23. – 26. 8. VII. Lučenské hodovanie
– DNI MESTA LUČENEC
– vyvrcholenie Lučenského kultúrneho
leta, koncerty, divadelné predstavenia,
VII. Mega street dance party, Fotrova
kára, Lučenský jarmok, Pivný festival,
Rozprávkové pódium, Majstrovstvá
okresu a priľahlého vesmíru vo varení
babgulášu...; Námestie republiky,
Mestský park, Masarykova ulica.

Fiľakovo
2.– 15. 7. Workshop divadla a tanca
spojený s divadelnou adaptáciou epickej
básne „Turčín Poničan“
Generálka:11. júla, premiéra: 12. júla,
miesto: hradné nádvorie
30. 7. – 3. 8. Letný tábor NovohradNógrád geoparku, NTIC a lokality NNG,
10. 8. Otvorenie jubilejnej výstavy
Petra Kovácsa Garpa,
Mestské vlastivedné múzeum - galéria
Do 3. 8. „Čakám Ťa doma“ –
Spomienky vojaka,
fotografická výstava zo zbierky
Z. Schnelczera,
Mestské vlastivedné múzeum – galéria
Do 9. 9. Výstava s názvom
„Gejša a samuraj“,
Fiľakovský hrad – Bebekova veža
Divín
14. 7. Cigánski diabli.
Kokava nad Rimavicou
13. – 14. 7. COUNTRY Festival Kokava
nad Rimavicou 2018 – Kandráčovci,
DESMOD...; amfiteáter o 19.30.
2. – 5. 8. KOLIESKO 2018
Hrnčiarska Ves
21. 7. Deň obce; areál ZŠ.
Hrnčiarske Zalužany
10. 8. Hrnčiarske slávnosti – Deň obce;
námestie pri OÚ.
Lupoč
25. – 26. 8. Lupočská hostina
Mikroregión Hornohrad
18. 8. Turistický výstup na Jaseninu.

a iné sú povolené; altánok
v Mestskom parku o 15.00.
23. – 26. 8. VII. Lučenské
hodovanie – DNI MESTA LUČENEC
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