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Novohradské osvetové stredisko (NOS) Lučenec v rámci monitoringu záujmovej umeleckej činnosti v Novohrade a Malohonte predstavuje cyklus − predstavujeme členov štúdia AMFO.

Narodil som sa 14. februára 1947
v Kokave nad Rimavicou na terajšej Sládkovičovej ulici, kde v tom čase rodičia v neľahkých povojnových časoch bývali ako podnájomníci v zadnej časti rodinného domu (č.
76) u Hruškov. Tento dom dodnes stojí, pričom sa od tých čias ani nezmenil, a Sládkovičova ulica je v Kokave jediná, ktorej názov zostal ešte spred druhej svetovej vojny
doteraz.
Základné vzdelanie som začal získavať
v školskom roku 1953/54 na vtedajšej osemročnej strednej škole; po jej ukončení v školskom roku 1962/63 to bola už základná deväťročná škola. V školskom roku 1962/63
som sa stal žiakom prvého ročníka Lesníckeho odborného
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1967. v rôznych funkciách, najviac na ekonomickom
úseku, a to až do konkurzu výrobného družstva v januári 1999.
Po zániku výrobného družstva som bol takmer jeden rok nezamestnaný. Koncom deväťdesiatych rokov 20. storočia však prechádzali niektoré kompetencie
z okresných úradov na obce, a tak po doplnení vzdelania a vykonaní skúšok sa mi
podarilo zamestnať na Obecnom úrade v Kokave nad Rimavicou, kde som až do
odchodu na dôchodok bol zamestnaný ako pracovník stavebného úradu a ochrany
prírody.
Moje stretnutie s fotografiou sa začalo už v detskom veku – tým nechcem
povedať, že „už od detstva som túžil byť fotografom“. Impulz prichádzal od môjho
otca, ktorý sa počas svojho dlhého života zaujímal o všetko možné a mnohé z týchto jeho záujmov sa prenášali aj na mňa. Niektoré fotografie, ktoré sa zachovali
z môjho raného detstva, otec robil sám vlastným fotoaparátom (názov si už nepamätám) − bol to nejaký lacnejší bakelitový box na film široký 45 mm, vlastný obrázok mal rozmer 40 x 60 mm. Tento formát viem presne, lebo aj po mnohých rokoch
sa zachovalo niekoľko obrázkov z týchto filmov a ako dospelý som z nich potom
zväčšoval fotografie. Mňa na fotoaparáte najviac fascinovali dve malé okrúhle
okienka − na jeho zadnej strane zakryté červenou fóliou, pod ktorou bolo pri
pretáčaní filmu vidieť čísla obrázkov na krycom papieri filmu.
Otec fotografoval už v tridsiatych a štyridsiatych rokoch 20. storočia aj fotoaparátom Baby Box, na formát 30 x 40 mm, ktorý často spomínal ako malý

vreckový fotoaparát vynikajúcej kvality (všetko je relatívne).
Bohužiaľ, z tohto obdobia sa zachovalo iba málo kontaktných

vreckový fotoaparát vynikajúcej kvality
(všetko je relatívne).
Bohužiaľ, z tohto obdobia sa zachovalo iba málo kontaktných kópií fotografií vo formáte 30 x 40 mm a ešte menej
políčok negatívov, z ktorých boli tieto
kópie urobené.
Otec sa v rámci fotografického koníčka pokúšal vyrobiť na ohňovzdornej
podložke ohňovzdorné fotografie, ktoré
by bolo možné zalievať roztaveným
sklom do sklenených ťažítok (brišverov),
alebo použiť ako nezničiteľné fotografie
na pomníky a náhrobky. Otec ako technický typ stále niečo vymýšľal, vylepšoval a vynaliezal − bol autorom mnohých
vynálezov a zlepšení používaných v sklárni CLARA v Utekáči. Bol držiteľom
dvoch patentov na automatické zariadenia používané v sklárni, jeden patent sa
týkal zariadenia používaného pri automatickej kontrole vyrobených termosiek
a druhé zariadenie pri automatickej
kontrole a triedení vyrábaných žiarovkových baniek.

Otec ma drží na rukách na kokavskom námestí
v lete 1948. Fotografia bola urobená spomínaným
bakelitovým fotoaparátom na formát 6 x 4 cm.

V polovici päťdesiatych rokov sa pod
vianočným stromčekom v našej rodine
objavil bakelitový fotoaparát PIONIER
na formát filmu 6 x 6 cm s jednoduchým
objektívom a jednoduchou konštrukciou, mal iba dve clony 11 a 16 a dva expozičné časy 1/25 sekundy a B. Vzhľadom k svojej cene (aj s koženkovým puzdrom stál PIONIER vtedy 50 Kčs) bol vynikajúcej kvality. Ak si fotograf vedel
vybrať správne svetelné podmienky
a netriasli sa mu ruky, vznikali fotografie
relatívne veľmi dobrej kvality.
Pokračovanie na s. 2
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Možno aj takéto stretnutia s fotoaparátmi a fotografiou
ovplyvnili môj neskorší vzťah k nej. V roku 1975 som si kúpil
prvú japonskú zrkadlovku MAMIYA SEKOR 528 DTL, aby som
mohol fotografovať svoju rodinu. Napriek cene to síce nebol až
taký vynikajúci fotoaparát, ale takmer všetci fotografi bývajú vo
svojich začiatkoch očarení technikou a technickými parametrami svojich a najmä cudzích fotoaparátov. Niektorých to po čase prejde, ale niektorých nie a z tých potom zostanú skôr technici ako fotografisti, kde obraz je len takým vedľajším produktom technicky dokonalého fotoaparátu.
V sedemdesiatych rokoch som sa postupne začal fotografiou vážnejšie zaoberať, na čom má najväčšiu zásluhu kokavský
fotograf pán Štefan Repčok. Už v tom čase mal za sebou niekoľko výstav aj ocenení a bol nielen fotografom, ale aj organizátorom, preto v januári 1978 pri Osvetovej besede v Kokave nad
Rimavicou založil Fotoskupinu Jána Slováka, ktorá mala v čase
založenia osem členov: Štefan Repčok, Robert Schill a Štefan
Chvostek z Kokavy nad Rimavicou, Dušan Kubinec z Utekáča,
Mária Majerová zo Zlatna, Ján Stanko z Poltára, Július Križáni z
Kalinova a Ján Stuhl z Utekáča. Podľa stanov fotoskupiny bola
výberovou organizáciou fotoamatérov, ktorá mala zvyšovať výtvarnú úroveň svojich členov, umožňovať im umelecký rast a pomáhať rozvoju amatérskej fotografie a všestrannému chápaniu
fotografie širokou verejnosťou.
V Lučenci bola prvá okresná výstava amatérskej fotografie
roku 1971 a o dva roky neskôr na Krajskej výstave amatérskej
fotografie z okresu Lučenec vystavovalo 5 autorov 19 fotografií:
Michal Galád, Štefan Chvostek, Dušan Kubinec, Štefan Repčok
a Martin Sýkorka – na tejto výstave získal Štefan Repčok cenu
za fotografiu „Zátišie s kolesom“.
Roku 1978 som mal na Krajskej výstave amatérskej fotografie v Liptovskom múzeu v Ružomberku vystavenú fotografiu
s názvom „Nostalgia“. Prejsť sitom poroty na okresnej a potom
krajskej výstave nebolo až také jednoduché, a tak vystavenie
i jedinej fotografie na krajskej výstave mi spôsobilo veľkú radosť. Na krajskú výstavu v máji 1978 došlo z trinástich okresov
vtedajšieho Stredoslovenského kraja (Banská Bystrica, Čadca,
Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Martin, Prievidza,
Považská Bystrica, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žiar
nad Hronom a Žilina) 568 fotografií od 120 autorov. Porota na
výstavu vybrala 178 fotografií od 61 autorov a z týchto 59 fotografií od 13 autorov získalo cenu, odmenu alebo čestné uznanie – uvádzam to zo zachovaných katalógov z vtedajších okresných, krajských, celoslovenských a ďalších výstav.
V období druhej polovice sedemdesiatych rokov
a v osemdesiatych rokoch 20. storočia zaznamenala fotografia
v okrese Lučenec mimoriadny rozvoj nielen zásluhou mladých
úspešných autorov, ale aj metodického centra na Okresnom
osvetovom stredisku v Lučenci, ktoré ich záujem podchytilo
a správne usmernilo zásluhou napr. Jany Strculovej, Márie Ambrušovej a Renáty Ádámovej.
K už spomínaným autorom Michalovi Galádovi z Tomášoviec, Štefanovi Chvostekovi z Kokavy nad Rimavicou, Dušanovi
Kubincovi z Utekáča, Štefanovi Repčokovi z Kokavy nad Rimavicou a Martinovi Sýkorkovi z Poltára pribudli ďalší, z ktorých
uvediem aspoň účastníkov krajských, celoslovenských a celoštátnych výstav amatérskej fotografie: Ján Káka a Ondrej Kamenský z Lučenca, Ladislav Kömöves z Fiľakova, Gabriel Kotek
z Lučenca, Róbert Kozlok z Rapoviec, Július Križáni z Kalinova,
Mária Majerová zo Zlatna, Július Mojžiš z Haliče, Robert Schill

z Kokavy nad Rimavicou, Ján Stanko a Miroslav
Sýkorka z Poltára a Elemír Varga z Lučenca a iní.

z Kokavy nad Rimavicou, Ján Stanko a Miroslav Sýkorka
z Poltára a Elemír Varga z Lučenca a iní.
Sedemdesiate a osemdesiate roky 20. storočia spomínam preto, lebo v tomto období som sa fotografického
diania v okrese Lučenec aktívne zúčastňoval, v neskoršom
období som už taký aktívny nebol, takže od deväťdesiatych
rokov o fungovaní amatérskej fotografie v okrese veľa neviem.
Cez prácu s fotografiou som poznal množstvo vynikajúcich ľudí, ale ani pri najlepšej vôli ich neviem všetkých
vymenovať. Podstatný vplyv na môj ďalší fotografický vývoj
mali dvaja páni fotografi − Ladislav Noel a Jozef Struhár.

Prvý ako pedagóg, teoretik, autor a najmä vynikajúci
organizátor výstav, seminárov, školení a vôbec fotografického diania na celom Slovensku. Autor mnohých publikácií
o fotografickej tvorbe, organizátor vtedajšieho systému fotografických výstav, a to nielen v rámci ZUČ na Slovensku.
Prostredníctvom ním organizovaných diaľkových školení fotografie, výstav a seminárov som mal možnosť mnohé vidieť
a mnohému sa naučiť, najmä som mohol konfrontovať svoje
práce a videnie s videním a prácami iných fotografov.

Soňa Záhorová a Jozef Struhár

Druhý ako skúsený a rozhľadený lektor a do posledných chvíľ aktívny fotograf, ktorý aj z toho najobyčajnejšieho
motívu urobil výstavnú fotografiu, mi názorne predviedol
čaro fotografie. Mimo fotografovania bol aj vynikajúcim
„bavičom“ v každej spoločnosti s povestnou bohatou zásobou vtipov pre každú príležitosť a každého, kto mal to šťastie stretnúť sa s ním.
Bol som fotografom „kinofilmovým a čiernobielym“
a dodnes som ním aj zostal, i keď teraz z pohodlnosti aj ja
používam digitálny fotoaparát, ale výstavné fotografie by
som ním asi urobiť nevedel.
Svoje fotografické videnie som vždy prispôsoboval momentálnemu vybaveniu.
Pokračovanie na s. 3
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21. 5. 1988, Ružomberok, krajská výstava AMFO – odovzdávanie cien
– Robert Schill a Ladislav Noel

Japonský kinofilmový fotoaparát ASAHI PENTAX SP 1000,
ktorý som si kúpil roku 1978, je funkčný dodnes. Používal som
ho najskôr so základným objektívom SMC TAKUMAR 2/55
a neskôr takmer výlučne objektív MC FLEKTOGON 2.4/35
vyrobený v bývalej Nemeckej demokratickej republike, teleobjektív som takmer nepoužíval. Výnimkou bolo fotografovanie celoštátnej spartakiády roku 1985, ktorú som fotografoval
s požičaným 200 mm teleobjektívom SONAR. Mojím obľúbeným fotoaparátom v sedemdesiatych rokoch bol kinofilmový
panoramatický fotoaparát sovietskej výroby HORIZONT, ktorým som tiež urobil niekoľko výstavných fotografií.
Fotografoval som vždy
za daného osvetlenia bez
prisvetľovania alebo blesku a keďže som fotografoval z ruky a bez statívu,
často som používal citlivejšie filmy aj na fotografovanie krajiny, čo bolo
síce nezvyklé hlavne kvôli
rozlišovacej schopnosti
a niekedy aj zrnitosti, no
snažil som sa tomu prispôsobiť svoje videnie krajiny.
K fotografovaniu krajiny na kinofilm ma priviedlo aj to, že väčšinou
aj podvedome (už v detstve) som robil všetko
opačne, ako mi bolo povedané. V tomto prípade
to bolo ešte v časoch,
keď mnohí lektori a aj
starší kolegovia tvrdili, že krajinu je možné
fotografovať
len na
starší kolegovia
tvrdili,
že
stredný formát (6 x 6 a ešte lepšie na
6 x 7), pritom
to
krajinu
je ja som
možné
robil iba na kinofilm, dnes by som fotografovať
z týchto dôvodov
lenkrajinu
na
fotografoval mobilom.
stredný formát (6 x 6
a ešte lepšie na 6 x 7),
pritom ja som to robil iba
na kinofilm, dnes

Krajinárske fotografie som robil skôr v minimalistickom štýle a napriek používanému kinofilmu niektoré založené
aj na drobnokresbe, klasickej „krásoslovenskej“ krajinárskej
fotografii som sa snažil vyhýbať.
Robert Schill, Kokava nad Rimavicou 25. júna 2019
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Od roku 1978 bol členom Štúdia amatérskej fotografie pri
Okresnom osvetovom stredisku v Lučenci, dnes Novohradskom
osvetovom stredisku. V rokoch 1980 – 1993 bol členom AMFOKLUBU pri Krajskom osvetovom stredisku v Banskej Bystrici,
ktorý bol jedným z troch fotografických klubov na Slovensku.
Jeho autorská tvorba je čiernobiela fotografia, ku ktorej má
dodnes najbližšie. K tomu uviedol: „Na vtedajšom fotografovaní
bolo najzaujímavejšie a najkrajšie to, že fotograf musel toho vedieť
omnoho viac než dnes“. Námety jeho fotografií boli rôzne, mohol
čokoľvek fotografovať a keďže chcel všetko vyskúšať, menili sa v
rôznych obdobiach. Pri tejto príležitosti uvádza vetu lučeneckého
rodáka, profesora FAMU v Prahe, Jána Šmoka, ktorú od neho počul na jednom fotografickom seminári: „Fotoamatér má fotografii
coby milenku, profesionál coby manželku, a víte pánové jaký je v
tom rozdíl.“
Fotografickou školou boli aj dva semestre vtedy v Česko-Slovensku známej fotografickej školy – Inštitútu výtvarnej fotografie
v Olomouci. Koncom sedemdesiatych a v osemdesiatych rokoch
sa viackrát zúčastnil týždňových „diaľkových školení fotografie”
usporiadaných pod vedením Ladislava Noela na rôznych miestach
Slovenska (Dierová na Orave, Snina, Čalovo, Oravský Podzámok,
Vršatecké Podhradie).
Zúčastnil sa niekoľkodňových seminárov usporiadaných pri
príležitosti celoslovenských, celoštátnych a medzinárodných výstav, napr. pri celoslovenských a celoštátnych výstavách fotografií
v Martine, pri celoslovenskej výstave krajinárskej fotografie Mne
Slovensko krása je… v Považskej Bystrici, pri medzinárodnom salóne umeleckej fotografie FOTOFORUM v Ružomberku, INTERFOTOKLUB Vsetín a pod.
K vtedajšej fotografickej činnosti v porovnaní so súčasnými
aktivitami zdôraznil nasledovné: „Myslím, že osobné stretávanie
sa ľudí rovnakého záujmu a vzájomná výmena skúseností pri takýchto príležitostiach bolo nad všetky školenia. Aj dnes sa síce ľudia stretávajú, ale väčšinou na internete alebo na `fejzbúku`, a to
je veľký rozdiel. Žiada sa mi tu tiež podotknúť, že strava a
ubytovanie pri týchto podujatiach boli pre autorov-účastníkov
bezplatné alebo za symbolický poplatok. Štát mal záujem
podporovať pestovanie tvorivých koníčkov svojich občanov, to sa
netýkalo len fotografie, podobne tomu bolo aj v iných oblastiach,
ktoré boli vtedy zahrnuté do ZUČ – záujmovú umeleckú činnosť −
a nielen tam. Dnes je situácia celkom iná, teda opačná, máme tu
iný systém `konzumistickej` spoločnosti. Ako už z názvu vyplýva,
táto podporuje konzum a spotrebu, tvorivosť občanov sa z takejto
spoločnosti postupne vytráca a je skôr na ťarchu.“
V roku 1978 sa prvýkrát zúčastnil okresnej a krajskej výstavy
amatérskej fotografie. Od roku 1980 sa zúčastňoval okresných
výstav AMFO v Lučenci, krajských výstav AMFO v Liptovskom
múzeu v Ružomberku, celoslovenských výstav AMFO v Martine,
celoslovenských výstav krajinárskej fotografie Mne Slovensko krása je… v Považskej Bystrici a celoštátnych prehliadok krajských
súborov amatérskej fotografie v Martine. Okrem toho sa pravidelne zúčastňoval klubových výstav AMFOKLUBU, ktorých reprízy
sa potom konali aj v zahraničí − Maďarsku a Poľsku, prehliadok
fotoklubov v NDR (1980 a 1989) a mnohých ďalších výstav, napr.
Sudkovské kolínské dny v Kolíne, Děčínská kotva v Děčíne a iné,
na ktoré si už ani nespomína a nevie ani ich presný počet – možno
ich bolo 60 a možno viac, presne to spočítané nemá.
Mal niekoľko autorských výstav:

september 1979, spoločne so Štefanom Repčokom výstava reprodukcií dobových fotografií z histórie obce Kokava nad
Rimavicou pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci Kokava nad Rimavicou,

november 1985, spoločná výstava fotografií so Štefanom
Repčokom v Poltári,

august 1996, so Štefanom Repčokom spoločná výstava
fotografií fujaristu Juraja Kubinca pri príležitosti 10. výročia
jeho úmrtia,
Pokračovanie na s. 4
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február 1998, so Štefanom Repčokom
spoločná výstava krajinárskych fotografií
Pohľad na túto krajinu… pri príležitosti XXXII.

REKUS

strana 4


február 1998, so Štefanom Repčokom spoločná výstava krajinárskych fotografií Pohľad na túto krajinu… pri príležitosti
XXXII. celoslovenského zimného zrazu turistov v Kokave
nad Rimavicou,

11. – 31. 8. 2001, Fotografie Roberta Schilla − jediná samostatná autorská výstava fotografií v rodnej obci, kurátorom
výstavy bol Mgr. František Tomík a výstava bola výberom z
asi 200 fotografií z rokov 1980 – 1990,

august 2002, výstava reprodukcií dobových fotografií z histórie obce Kokava nad Rimavicou pod názvom Pamäť pamätí
inšpirovaná rovnomennou knihou Jána Výrosteka a Viery
Handzovej,

august 2009, výstava dokumentárnych fotografií z osláv 700.
výročia prvej písomnej zmienky o obci Kokava nad Rimavicou (1979),

15. 11. – 7. 12. 2012, Výber z tvorby 1977 – 1991 v rámci regionálnej výstavy fotografií členov OŠ AMFO pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci.
Jeho fotografie boli publikované v dnes už neexistujúcom časopise pre amatérskych výtvarníkov, fotografov a filmárov „Výtvarníctvo, fotografia, film“, ktorý okrem iného uskutočňoval celoročné fotografické súťaže, kde dostal i cenu. Časopis bol jediným
s takouto tematikou na Slovensku a vychádzal do konca roka 1990.
Fotografie publikoval aj v časopise „Nové slovo“, kde sa zúčastňoval aj fotografických súťaží s tematikou reportážnej fotografie,
za ktoré získal ocenenie. Okrem toho boli jeho fotografie publikované v katalógoch výstav od okresných, krajských, celoštátnych a
pod.
Získal mnoho ocenení, z ktorých uvádzame z doteraz uschovaných katalógov:

1978 V. okresná výstava amatérskej fotografie.
Cena za kolekciu fotografií v roku 1977.
Cena za kolekciu fotografií v roku 1978.

1980 VI. Okresná výstava amatérskej fotografie
– 1. miesto.

1980 Krajská výstava amatérskej fotografie
– I. cena za kolekciu fotografií.

1980 XIII. celoslovenská výstava amatérskej fotografie
tvorivej súťaže AMFO a DIAFOTO ’80
– III. cena v kategórii „Život“ a Čestné uznanie.

1981 VII. výstava krajiny vo fotografii „Mne Slovensko
krása je...“.

1982 VII. okresná výstava amatérskej fotografie Lučenec
1982.

1982 Výstava fotografií AGRO FOTO Nitra
– II. cena.

1982 Krajská výstava amatérskej fotografie – Odmena.

1982 XIV. celoslovenská výstava amatérskej fotografie
tvorivej súťaže AMFO a DIAFOTO ’82
– čestné uznanie.

1983 VIII. Okresná výstava amatérskej fotografie Lučenec –
Hlavná cena.

1983 Výstava „ZSSR vo fotografii“
– Práca pre socializmus mier a priateľstvo,
Dom Československo-sovietskeho priateľstva Lučenec
– II. cena.

1983 X. celoštátna prehliadka krajských súborov amatérskej
fotografie AMFO ’83, Martin.
Stredoslovenský kraj – cena Ministerstva kultúry ČSR.

1983 VIII. výstava krajiny vo fotografii „Mne Slovensko
krása je...“.

1984 Krajská výstava amatérskej fotografie – Život okolo
nás, II. cena v kategórii „Príroda“.

1986 Krajská výstava amatérskej fotografie,
–
I. cena v kategórii „Život“.

1988 10. ročník fotosoutěže DĚČÍNSKÁ KOTVA, Výstavní
síň Okresního kulturního střediska v Děčíne
– červenec 1988, Cena OV SSM Děčín.



1988 Krajská výstava amatérskej fotografie
a prehliadka diapozitívov, III. cena v kategórii
„Krajina“.











1988 Krajská výstava amatérskej fotografie a prehliadka
diapozitívov, III. cena v kategórii „Krajina“.
1989 XI. okresná výstava amatérskej fotografie AMFO
Lučenec 1989.
1990 Krajská výstava amatérskej fotografie a DIAFOTO
1990 I. cena v kategórii „Portrét“.
1990 XVIII. celoslovenská výstava amatérskej fotografie
prehliadka diapozitívov a diasúborov AMFO a DIAFOTO
’90 Martin, Čestné uznanie v kategórii „Čiernobiela
fotografia“.
1992 XII. výstava krajiny vo fotografii „Mne Slovensko
krása je...“, cena v kategórii „Výtvarná fotografia“.
1993 XXI. celoslovenská výstava amatérskej fotografie
a prehliadka diapozitívov – AMFO a DIAFOTO ’93, II. cena
v kategórii „Čiernobiela fotografia“.
1990 – medaila Krajského osvetového strediska v Banskej
Bystrici Za zásluhy o rozvoj kultúrno-osvetovej práce v Stredoslovenskom kraji.
2012 – Národné osvetové centrum v Bratislave, Medaila Daniela Gabriela Licharda za rozvoj amatérskej fotografie.

Dnes sa výstav už nezúčastňuje. Digitalizácia a komercionalizácia súčasnej fotografie mu akosi „nesadla“. Rád by preto zacitoval slová nestora slovenskej fotografie a veľkého organizátora
amatérskej fotografie nielen na Slovensku, ale i v Česko-Slovensku, pána Ladislava Noela, na ktorého sa ako na mnohých iných
neprávom zabúda: „Je strašné, ak fotograf sám nepríde na to, že
fotografovať nevie, ale prídu na to ostatní.“

Kontakt: Robert Schill 0904062159
Zdroj: R. Schill, F. Mihály, Rekus 2/2012
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Ľubica Košková: „Poteší ma, keď počujem na ulici oslovenie `pani učiteľka`“

Učiteľka, kulturologička, prekladateľka, knihovníčka Mgr. Ľubica
Košková, rod. Gáfriková, sa narodila 1.
7. 1944 v Ružinej, okres Lučenec. Po
získaní základného vzdelania v Gregorovej Vieske (1950 – 55) a v Haliči
(1955 – 58) navštevovala Gymnázium
B. S. Timravy v Lučenci (1958 – 61),
maturovala v triede stredoškolského
profesora Alexandra Trokana. Na vtedajšom Pedagogickom inštitúte (od
1964 Pedagogickej fakulte) v Banskej
Bystrici študovala učiteľstvo v aprobácii
prírodopis a telesná výchova (1961 –
65). Popri zamestnaní vyštudovala teóriu kultúry na Filozofickej fakulte UK
v Bratislave (1979 – 84). Ako učiteľka
pôsobila na SOU strojníckom Fiľakovo
(1964 – 65), Základnej deväťročnej škole Láb (1965 – 67) a ZDŠ Borodáčova
ul., Bratislava (1967 – 85). Potom pracovala ako odborná pracovníčka v Ústave pre výskum verejnej mienky pri Slovenskom štatistickom úrade v Bratislave
(1986 – 88) a bola vedúcou oddelenia
kultúry na Obvodnom národnom výbore
Bratislava II. (1989 – 90). V r. 1990 –
96 sa vrátila k učiteľskému povolaniu na
Základnej škole Nevädzová v Bratislave
a 1996 – 99 bola vedúcou knižnice
v Dome slovenskej literatúry v Národnom literárnom centre v Bratislave. Od
r. 1999 žije na dôchodku v Bratislave.
Pani magisterka, zablúďme
úvodom v myšlienkach do r. 1961 na
Gymnázium B. S. Timravy do Lučenca, na ktorom ste maturovali v triede

stredoškolského profesora Alexandra
Trokana.
V Lučenci som chodila ešte do
starej budovy gymnázia, ale nás žiakov
už z niektorých predmetov hodnotili
podľa toho, ako usilovne sme kopali
základy novej budovy gymnázia. Riaditeľom vtedy bol pán Ján Žilák, veľmi
vzácny človek a pedagóg. Učil nás jazyk
slovenský. Kontaktovali sme sa aj po
skončení vysokej školy. Nemôžem zabudnúť ani na prvého triedneho profesora Ondreja Gábora, prísneho, ale dobrého človeka. V období kolektivizácie
sme deti súkromne hospodáriacich roľníkov nevedeli, či nám umožnia zmaturovať a ísť na vysokú školu. Profesor
Michal Petian podporoval môj záujem o
telesnú výchovu (školu som reprezentovala v rôznych druhoch športu). Spomínam si aj na triedneho profesora Alexandra Trokana, profesorku Margitu Babjakovú, profesora Radomíra Papíka. Musím však podotknúť, že niektorí nemenovaní vyučujúci žiakov delili na vidiečanov alebo z mesta. Pekné spomienky
mám aj na študentský život: spartakiáda,
športové preteky, brigády na JRD a štátnych majetkoch, rôzne výlety. Spolužiaci si organizujeme výročné stretnutia
všetkých troch tried. Spomínam i na katedru telesnej výchovy v Banskej Bystrici, najmä na vedúceho katedry doc.
Jaroslava Staršieho. Veď ako dcéru súkromne hospodáriaceho roľníka ma aktivita vtedajšieho predsedu JRD v dedine
neobišla ani tam.
Svoju pedagogickú kariéru ste
po vysokoškolskom štúdiu odštartovali
vo Fiľakove.
Svoju pedagogickú prax som
začala umiestenkou na SOU vo Fiľakove. Ja, nehovoriaca po maďarsky, žiaci
hovorili väčšinou len po maďarsky. No
vychádzali sme dobre. Všetko je to len o
ľuďoch, či chcú jeden druhému rozumieť. Druhým pôsobiskom bola obec
Láb na Záhorí. I tam som žiakom nejako
čudne „vyprávjela“. Moje nadchnutie
najmä pre šport ma s deťmi spojilo a s
niektorými som v kontakte dodnes. Deti
vtedy boli asi úprimnejšie a vďačné za
voľný čas strávený s nimi. Aj v Bratislave som väčšinou pôsobila ako zanietená
telocvikárka. Mala som reprezentantov
v hádzanej, basketbale a futbalistov

pôsobiacich dokonca aj v zahraničí. Niekedy, keď sa deviataci lúčili so školou,
celá ulica vedela, kde býva pani učiteľka
a žiaci aj troch tried sedeli na podlahe v
mojom byte. Bolo to pekné a obohacujúce obdobie. Myslím si, že pedagogickí
pracovníci to dnes majú ťažšie.
V ďalších rokoch ste pracovali
v rôznych kultúrnych inštitúciách...
A boli to práve moji bývalí žiaci, ktorí mi vnukli myšlienku zmeny
práce – aký budem mať z učiteľského
platu dôchodok? Začala som diaľkovo
študovať teóriu kultúry na Filozofickej
fakulte UK v Bratislave a po jej skončení som rozviazala pracovný pomer
v školstve. Vystriedala som viacero veľmi zaujímavých zamestnaní – na Slovenskom štatistickom úrade Ústavu pre
výskum verejnej mienky, Obvodnom
NV v Bratislave 2 ako vedúca oddelenia
kultúry, v Národnom literárnom centre
Dome slovenskej literatúry ako vedúca
knižnice. Všade zaujímaví ľudia a zaujímavá práca. Do dôchodku som odišla v
r. 1999 po zrušení Domu slovenskej literatúry NLC. Zrušil ho vtedajší minister
kultúry Milan Kňažko.
Známe sú aj vaše preklady
z bulharčiny...
Exmanžel bol bulharista, každoročne sme cestovávali do Bulharska a
spisovatelia z Bulharska chodili k nám,
mne nestačilo len sa v spoločnosti usmievať. Trikrát som sa zúčastnila Letnej
školy bulharského jazyka a literatúry v
Sofii. Veľa som čítala a prišli prvé pokusy o preklad poviedok priateliek a
známych. V tom období bolo u nás pomerne veľa prekladateľov z bulharčiny,
a tak som sa upriamila na preklad humoru a satiry ako i detskej literatúry.
Preložila som tri knihy, jednu divadelnú
hru a asi 500 poviedok a fejtónov. Časopisecky som prispievala do Slovenky,
Života, Romboidu, Slovenských pohľadov, Revue svetovej literatúry, Ohníka,
Zorničky, Učiteľských novín, Nedeľnej
Pravdy a iných denníkov. V Slovenskom
rozhlase v Bratislave som spolupracovala so Stanom Radičom, v Banskej
Bystrici s Ondrejom Bosíkom. Prispievala som aj do rozhlasu v Košiciach. Na
požiadanie Katedry estetiky FF UK som
moju diplomovú prácu napísala na tému
Pokračovanie na s. 6

„Program estetického rozvoja v
stredoškolského
profesora pôsobiacich
dokonca
aj
Bulharsku“.
V súčasnosti za
Alexandra Trokana.
v zahraničí. Niekedy, keď sa
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„Program estetického rozvoja v
Bulharsku“. V súčasnosti za zaoberám
získavaním grantu na preklad detskej
knihy z bulharčiny. Veľmi sa teším na
túto prácu.
Akými aktivitami sú vyplnené
vaše súčasné dni?
Rodný môj kraj zo všetkých
najkrajší. Navštevujem ho pravidelne,
mám tam najmilších a najdrahších ľudí,
u ktorých som počas života cítila podporu a istotu. A samozrejme aj hroby
blízkych. Nakoľko som vždy bola akčná, cestovala a cestujem po svete –
Grécko, Chorvátsko, Austrália, Taliansko, Venezuela..., no najčastejšie do
Bulharska. Milujem naše Vysoké Tatry.
Zúčastňujem sa výletov s dôchodcami.
Navštevujem rôzne kultúrne podujatia,
najčastejšie v Bulharskom kultúrnom a
informačnom centre v Bratislave. Niekoľko rokov som pripravovala súťaže
pre seniorov Bratislava 2 v spolupráci
so Zastúpením Európskej komisie na
Slovensku pod názvom „Seniori poznávajú EU“. Týždenne jedenkrát máme
stretnutie „babinec“ s najlepšími priateľkami. Spolupracovala som s Národným
literárnym a informačným centrom a
najväčším prekladateľom slovenskej literatúry do bulharčiny pánom Dimitarom Stefanovom (v máji minulého roka
sme sa ešte stretli v Sofii, žiaľ, v októbri
2018 vo veku 86 rokov umrel). Vyhľadávala som mu knihy od slovenských
autorov. Zo slovenčiny preložil vyše 40
knižných titulov. Preložil aj zbierku básní lučenskej rodáčky Petry Henriques
Markovej. V súčasnosti som zainteresovaná na knihe Erika Ondrejičku, ktorej
preklad má vyjsť tohto roku. Aj v dôchodcovskom veku cítim zázemie rodného kraja, blízkych, rodiny a priateľov.
Prežívam príjemné chvíle v živote vtedy, keď sa s nimi stretávam a viem, že
na mňa nezabudli. Poteší ma, keď počujem na ulici oslovenie „pani učiteľka!“
PhDr. František Mihály, DiS. art.

Poľnohospodársky inžinier, sociológ, stredoškolský i vysokoškolský
učiteľ doc. Ing. Mgr. Ján Bakša, CSc.
sa narodil 23. 6. 1929 vo Vidinej, okres
Lučenec. Ľudovú a meštiansku školu
navštevoval v rodnej obci a v Tomášovciach (1935 – 44). Študoval na Učiteľskej akadémii v Lučenci (1945 – 49),
popri zamestnaní na Vyššej škole

pedagogickej v Bratislave (1956
– 58) a na Vysokej škole

popri zamestnaní na Vyššej škole pedagogickej v Bratislave (1956 – 58) a na
Vysokej škole poľnohospodárskej (VŠP)
v Nitre (1960 – 65).

Pedagogickú prax ako učiteľ
začínal na Jedenásťročnej strednej škole
(JSŠ) v Šafárikove, dnes Tornaľa (1949
– 51). Pôsobil ako okresný školský inšpektor pre telesnú výchovu na okresných národných výboroch vo Fiľakove
a v Modrom Kameni (1951 – 53). Vyučoval ruský jazyk a telesnú výchovu na
JSŠ v Lučenci (1953 – 58), bol riaditeľom na I. ZDŠ na Hlavnej ulici v Lučenci (1958 – 67) a pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na Katedre pedagogiky a
psychológie Fakulty ekonomiky a manažmentu VŠP, neskôr Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (1967
– 94). Od r. 1994 žil na dôchodku v Lužiankach pri Nitre.
Vo svojej odbornej činnosti sa
ako vedúci katedry pedagogiky a psychológie venoval príprave inžinierov –
pedagógov pre stredné poľnohospodárske školy na Slovensku, ako aj výchove
majstrov odborného výcviku. Z jeho
publikácií vyberám: Úvod do seminárnych cvičení zo sociológie poľnohospodárstva (NR, 1971), Uplatnenie žien
v socialistickom
poľnohospodárstve
(BA, 1982), Sociológia a psychológia
práce (NR, 1986) a i. Prispieval do časopisov Sociológia, Sociologie a historie
zemědělství, bol predsedom redakčnej
rady časopisu Sociologie zemědělství.
Doc. Ing. Mgr. Ján Bakša, CSc.
zomrel 16. 1. 2019 v Nitre, pochovaný
je na cintoríne v Nitre-Chrenovej.

Národný buditeľ, evanjelický učiteľ, úradník Michal Miloslav Bakulíny
sa narodil 16. 7. 1819 v Hrnčiarskej Vsi
– Pondelku, okres Poltár. Ľudovú školu
navštevoval u svojho otca – učiteľa
v Pondelku. Študoval na gymnáziu v Ožďanoch (1830 – 35) a evanjelickom lýceu v Levoči (1835 – 41). Bol vychovávateľom u Vojtecha Mariássyho v Brzotíne (1841 – 42), následne učiteľ v Muránskej Dlhej Lúke a v Kokave nad Rimavicou (1843 – 48). Od r. 1850 pôsobil
ako slúžnovský aktuár, adjunkt a slúžny
v Štítniku, Spišskej Starej Vsi, Muránskej Dlhej Lúke, Revúcej a Kameňanoch. Michal Miloslav Bakulíny zomrel
18. 1. 1892 v Kameňanoch, okres Revúca.
Po vypuknutí revolúcie 1848
agitoval medzi ľuďmi, organizoval národné gardy a stal sa ich veliteľom v Kokave nad Rimavicou. Po porážke septembrovej výpravy ho s Jánom Franciscim a Štefanom Markom Daxnerom zatkli a odsúdili na trest smrti, neskôr tento
trest zmenili na dva roky väzenia. Z peštianskej väznice ich v r. 1849 vyslobodilo rakúske vojsko. Vstúpil do slovenského dobrovoľníckeho zboru, bojoval
pri Leopoldove a Komárne. Aktívne sa
zúčastňoval aj na národno-kultúrnom živote, stal sa zakladajúcim členom Matice
slovenskej a ev. gymnázia v Revúcej. Od
r. 1867 žil na dôchodku v Kameňanoch.
V Rimavskej Sobote mu bola
odhalená bronzová busta (2006), ktorej
autorom je akademický sochár Andrej
Melicherčík.
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Literárny historik, vysokoškolský učiteľ Dr. h. c. prof. PhDr. Zdenko
Kasáč, CSc. sa narodil 15. 8. 1924
v Poltári, kde získal základné vzdelanie
(1930 – 35). Študoval na gymnáziu
v Lučenci (1935 – 38) a gymnáziu v Tisovci (1938 – 43), kde aj maturoval.
Vysokoškolské štúdium absolvoval na
Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (1943 – 48), slovenský jazyk, filozofiu a francúzsky jazyk.

Strojný technik, vlastivedný
pracovník, speleológ, archeológ Jozef
Drenko, st. sa narodil 24. 3. 1904 v obci
Kunova Teplica, okres Rožňava. Ľudovú školu navštevoval v rodnej obci,
meštiansku školu v Dobšinej a Gemeri.
Študoval na Vyššej priemyselnej škole
v Košiciach (1921 – 25) a dôstojníckej
škole (1925 – 27). V r. 1948 absolvoval
kurz pre zlievanie kovov pri Vysokej škole technickej v Brne.
Pôsobil ako strojný technik
a vedúci kachliarne vo firme Sphinx vo
Fiľakove (od r. 1927), bol vedúcim zlievarne (1945 – 51), učiteľom na večernej
škole pracujúcich (1951 – 56), technikom (1956 – 61) a konštruktérom (1961
– 64) v Kovosmalte Fiľakovo. Od r.
1965 žil na dôchodku v Lučenci.
V auguste 1925 preskúmal
priepasť Zvonivá jama na Plešivskej
planine − ako prvý ju odborne zmeral
i s jaskynným systémom a urobil jej
náčrt. Do tejto priepasti niekoľkokrát
zostúpil, v r. 1943 aj s maďarským speleológom Dr. Hubertom Kesslerom. V r.
1948 – 53 aktívne spolupracoval s Archeologickým ústavom SAV v Nitre –
na výskumoch Fiľakovského hradu, na
avarsko-slovanskom pohrebisku v Prši,
na zaniknutej stredovekej dedine v Poltári, ako aj na tureckej pevnôstke pri Rimavskej Sobote. Svojimi prieskumami
sa zaslúžil o založenie Mestského múzea vo Fiľakove (1953) spoločne s Dr.
Zoltánom Molnárom (1909 – 1987)
a Jozefom Klindom (1916 – 1988).
Jozef Drenko, st. zomrel 8. 7.
1980 v Lučenci, kde je i pochovaný.

V r. 1945 prechodne vyučoval
na Štátnej meštianskej škole vo Fiľakove, bol tlačovým referentom na Povereníctve zdravotníctva v Bratislave
(1948 – 50), pracoval ako stredoškolský
učiteľ na gymnáziu v Lučenci (1950 –
52) a Vyššej hospodárskej škole v Banskej Bystrici (1952 – 53). Bol riaditeľom
JSŠ v Žarnovici (1953 – 55) a krajským
školským inšpektorom na Krajskom národnom výbore v Banskej Bystrici (1955
– 58). V r. 1958 – 1990 pedagogicky pôsobil na učiteľských fakultách v Banskej
Bystrici − na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogického inštitútu
(od 1964 Pedagogickej fakulty). Po
vzniku Univerzity Mateja Bela (1992)
na Fakulte humanitných a prírodných
vied, Pedagogickej fakulty a Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici. V rokoch 1980 – 82 bol lektorom
slovenského jazyka a literatúry na Universé des Sciences v Strasbourgu (Francúzsko). Od r. 1990 žil na dôchodku
v Banskej Bystrici.
S literárnovednou činnosťou začínal ako gymnazista (1941) na stránkach časopisu Nový rod. Ako poslucháč
FF UK v Bratislave prispieval do
vtedajších literárnych časopisov Elán

a Tvorba a do vysokoškolského

FF UK v Bratislave prispieval do vtedajších literárnych časopisov Elán
a Tvorba a do vysokoškolského časopisu
Akademik. Po druhej svetovej vojne pribudli časopisy Nové slovo, Pravda, Slovenské pohľady, Romboid... Jeho prvou
knižnou publikáciou bola monografia
Slovenská poézia protifašistického odboja 1938 − 1945 (1974). Je spoluautorom
5. zväzku akademických Dejín slovenskej literatúry (1984) a 5. zväzku akademických Dejín Slovenska (1985). V 70.
a 80. rokoch sa podieľal na tvorbe učebníc literatúry pre viaceré typy stredných
škôl.
Prof. PhDr. Zdenko Kasáč,
CSc. zomrel 29. 3. 2017 v Banskej Bystrici.

Geograf, vysokoškolský učiteľ
prof. RNDr. Ján Košťálik, DrSc. sa
narodil 19. 8. 1929 v obci Pondelok,
dnes Hrnčiarska Ves, okres Poltár. Ľudovú školu navštevoval v rodnej obci
(1935 – 41), meštiansku školu v Kokave
nad Rimavicou (1942 − 44). Študoval na
Učiteľskej akadémii v Lučenci (1945 –
47) a na Prírodovedeckej fakulte UK
v Bratislave (1949 – 53).
Pôsobil ako vedecký ašpirant
a odborný asistent na Prírodovedeckej
fakulte UK v Bratislave (1953 – 61). Od
r. 1961 ako vysokoškolský učiteľ na Vysokej škole poľnohospodárskej Nitra
(1961 – 66), Pedagogickej fakulte UPJŠ
Prešov (1966 – 96), Ekologickej fakulte
Technickej univerzity Zvolen (1997 –
98) a Prírodovedeckej fakulte UPJŠ Košice (1998 – 2018).
Profesor Ján Košťálik bol priekopníkom vo využívaní moderných metód vo výskume geomorfológie a kvartérnej geológie. Počas štipendijného pobytu na univerzitách v nemeckom Bonne a Kolíne nad Rýnom koncipoval
monografické dielo o fosílnych pôdach a
sprašiach na Nitrianskej pahorkatine,
Pokračovanie na s. 8

prvú svojho druhu,
spracovanú komplexnými teoretickometodologickými
i
empirickými
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prvú svojho druhu, spracovanú komplexnými teoreticko-metodologickými i
empirickými prístupmi.
Jeho stará mama Helena Dananajová pochádzala z Poltára. Prof. Ján
Košťálik je spoluautorom regionálnej
monografie Poltár (2002).
Prof. RNDr. Ján Košťálik,
DrSc. zomrel 4. 12. 2018 v Prešove, kde
je i pochovaný.

Architekt a stredoškolský učiteľ Ing. arch. Štefan Lukáč sa narodil
26. 7. 1919 vo Vrútkach, okres Martin.
Ľudovú školu navštevoval v Lučenci
(1925 – 30). Stredoškolské štúdiá absolvoval na maďarskom gymnáziu
v Lučenci (1931 – 41), maturoval v triede stredoškolského profesora Mihálya
Pásztora. Vysokoškolské vzdelanie získal na Technickej univerzite Józsefa
Nádora v Budapešti (1941 – 45) a na
Českém vysokém učení technickém
(ČVUT) v Prahe (1945 – 47).
Svoju profesijnú kariéru začínal ako stavbyvedúci v stavebnej firme
Ollárek v Bratislave (1947 – 48). Bol
vedúcim stavebného oddelenia v podniku Poľana Lučenec – Opatová (1949 –
50) a vedúcim stavebnej správy v Čsl.
stavebných závodoch v Lučenci (1950 –
51). Pôsobil ako stredoškolský učiteľ
a zástupca riaditeľa (1953 – 61) na
Vyššej priemyselnej škole stavebnej
v Lučenci (1952 – 64), pracoval ako
krajský školský inšpektor na Západoslovenskom KNV v Bratislave (1964 – 69)
a ako ústredný školský inšpektor na
Ministerstve školstva SSR v Bratislave
(1969 – 74). V r. 1974 – 79 vyučoval na
SPŠ stavebnej v Bratislave, od r. 1979

Ministerstve školstva SSR v Bratislave
(1969 – 74). V r. 1974 – 79 vyučoval na
SPŠ stavebnej v Bratislave, od r. 1979
žil na dôchodku v Bratislave.
Pracoval aj v dôchodkovom veku ako stavbyvedúci na investično-stavebnom oddelení Vysokej školy ekonomickej v Bratislave (1979 – 86). Projektoval viaceré rodinné domy, vily, chaty a
rôzne občianske stavby. Pochádzal zo
železničiarskej rodiny, mal 15 súrodencov (v poradí bol dvanásty). Jeho rodiča
sa s rodinou do Lučenca prisťahovali v r.
1922.
Ing. arch. Štefan Lukáč zomrel
28. 1. 2003 v Bratislave, pochovaný je
na cintoríne v Petržalke.

Spisovateľka, novinárka, vydavateľka, učiteľka Mgr. Terézia Michalová, rod. Babničová, sa narodila 6. 7.
1939 v Trenčíne, vyrastala v Kokave
nad Rimavicou. Základné vzdelanie získala v Kokave nad Rimavicou (1945 –
53). Študovala na JSŠ v Lučenci (1953 –
56), maturovala v triede stredoškolskej
profesorky Evy Žilákovej. Slovenský jazyk a históriu študovala na Filozofickej
fakulte UK v Bratislave (1956 – 66).
Svoju pedagogickú kariéru začínala ako učiteľka na ZDŠ v Skalici na
Slovensku (1961). V ďalších rokoch pôsobila ako novinárka a redaktorka
v týchto periodikách: 1965 – 68 Smena
v Bratislave, 1968 – 80 Slovenka v Bratislave, 1980 – 89 Pravda v Bratislave,
1989 – 91 Slobodný piatok v Bratislave.
V r. 1991 – 92 bola šéfredaktorkou časopisu Daniela v Bratislave, 1992 – 97 manažérkou časopisu Zdravie v Bratislave.
Od r. 1997 bola až do svojej smrti
majiteľkou vydavateľstva Prospero
v Bratislave.
Vydala publikácie: Dubček

majiteľkou vydavateľstva Prospero v
Bratislave.
Vydala publikácie: Dubček známy neznámy (BA, 1993), Veľká Británia
a Írsko (BA, 1998), Father Imrich Fuzy
(BA, 1999), 13-krát o novinároch (BA,
2001) a i. Jej bratom bol spisovateľ
a novinár Vladimír Babnič (1926 −
2011).
Mgr. Terézia Michalová zomrela 27. 5. 2004 v Bratislave, pochovaná
je na cintoríne Ružinov (od r. 2013
premenovaný na cintorín Vrakuňa).

Technik, úradník, básnik Gustáv Srniš sa narodil 22. 7. 1924 v Zelenom, okres Poltár, kde navštevoval
ľudovú školu (1930 – 36) a meštiansku
školu v Lučenci (1936 – 40). Študoval
na Odbornej Baťovej škole v Baťovanoch, dnes Partizánske (1941 – 45). V r.
1944 sa zapojil do SNP v blízkosti mesta
Partizánske, bojoval v partizánskej jednotke „Pavel Trojan“. Ako partizán bol
ťažko ranený, toto zranenie mu neskôr
znemožnilo založiť si vlastnú rodinu.
Pracoval ako technický úradník
v Slovenských magnezitových závodoch
v Kalinove (1946 – 50), odbytár v Ipeľských tehelniach v Zelenom (1951 – 69)
a úradník v Stredoslovenských sklárňach
v Poltári (1970 – 84). Od r. 1984 žil na
dôchodku v Zelenom so svojou matkou
Júliou, ktorú opatroval až do jej smrti
(2000). Zomrel 6. 4. 2005 v Zelenom,
kde je i pochovaný.
Vo svojich básňach vyjadroval
nenávisť k podpaľačom vojen, túžbu po
svetovom mieri,
Pokračovanie na s. 9
ako aj svoju lásku k domovine – Moja
vlasť, Dedinka Zelené, Keby som bol
vtáčkom, Mamičke k narodeninám a i.
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ako aj svoju lásku k domovine – Moja
vlasť, Dedinka Zelené, Keby som bol
vtáčkom, Mamičke k narodeninám a i.
Jeho básne – Ja milujem mier, Vám,
Zbrane mieru – vyšli v zborníku „Zástavy mieru“ (Partizánske, 1950). Ako
18-ročný napísal aj zbierku básní Veniec
lásky (nebola publikovaná). Bol silným
národovcom a obdivovateľom M. R.
Štefánika.
Počas svojho života bol vášnivým včelárom a chovateľom poštových holubov, ktorých vlastnil okolo
120. Chodil s nimi na rôzne výstavy
a súťaže, najďalej sa dostal do mesta
Rostock pri Baltickom mori (vtedy
NDR). Na sklonku života sa venoval
numizmatike.

Evanjelický kňaz, básnik, zberateľ povestí, pedagóg, národný buditeľ,
osvetový pracovník August Horislav
Škultéty sa narodil 7. 8. 1819 vo Veľkom Krtíši. Ľudovú školu navštevoval
vo svojom rodisku, nižšie gymnaziálne
triedy na evanjelickom lýceu v Banskej
Štiavnici, vyššie v Kežmarku (1833 –
36). Študoval teológiu na evanjelickom
lýceu v Bratislave (1936 – 39), na ktorom bol v r. 1839 – 41 námestníkom
prof. Juraja Palkoviča (1769 – 1850) na
Katedre reči a literatúry československej.
Bol ev. kaplánom v Tisovci
(1841 – 48), farárom v Dlhej Vsi (1848
– 50) a v Rozložnej (1850 – 1862).
Pôsobil ako učiteľ slovenčiny, dejepisu,
náboženstva a súčasne bol správcom
Prvého slovenského ev. gymnázia v Revúcej (1862 – 74). V r. 1874 – 75 žil
u Štefana Marka Daxnera v Tisovci a v r.
1875 – 91 bol farárom v Kraskove, kde
od r. 1891 žil na dôchodku.
August Horislav Škultéty patril
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1875 – 91 bol farárom v Kraskove, kde
od r. 1891 žil na dôchodku.
August Horislav Škultéty patril k najprogresívnejšie zmýšľajúcim
štúrovcom a predstaviteľom slovenského emancipačného hnutia 19. storočia,
ktorí horlili za sociálne a kultúrne povznesenie slovenského národa. Počas pôsobenia v Tisovci patril k zakladateľom
verejnej čitárne a cirkevnej knižnice.
Svojou pôvodnou tvorbou sa významne
zaslúžil o rozvoj slovenskej literatúry,
najmä pre deti a mládež. Pre potreby
vznikajúcich spolkov miernosti vydal
spis Beda a rata (1846 – 47). V tom istom období spolu s Jonatanom Dobroslavom Čipkom a Štefanom Marko Daxnerom vydal dva zväzky Zorničky, prvého zábavného diela pre deti v spisovnej slovenčine. Spoločne s Čipkom a
Daxnerom zapísal zozbierané slovenské
ľudové rozprávky do Codexu tisovského, ktorý sa neskôr stal prameňom
k Dobšinského Slovenským povestiam.
Významný je jeho podiel na rozvoji slovenského školstva a pedagogiky. Stal sa
členom prípravného výboru pre založenie Prvého slovenského gymnázia v Revúcej, ktoré 16. 9. 1862 otváral a pôsobil tu až do jeho zrušenia v r. 1874. 
August Horislav Škultéty zomrel 21. 5. 1892 v Kraskove, okres Rimavská Sobota, kde je aj pochovaný.

v r. 1949 v triede stredoškolského profesora Michala Petiana. V r. 1949 – 55
študoval na Vysokej škole veterinárnej
v Košiciach.
Pracoval ako obvodný veterinárny lekár v Moldave nad Bodvou
(1955 – 56) a pôsobil ako vedeckovýskumný pracovník v Helmintologickom ústave SAV v Košiciach (1956 –
95). Doktorom vied sa stal v r. 1979. Vo
svojej vedeckovýskumnej práci sa zameriaval na štúdium ekomorfologických a patologických prejavov v bionómii pľúcnych červov úžitkových zvierat. Bol autorom publikácie: Ecomorphological and Pathological Phenomena in the Bionomy of Cystocaulus ocreatus (BA, 1978), ako aj vyše 40 vedeckých prác v odborných medzinárodných časopisoch.
MVDr. Rudolf Švarc, DrSc.
zomrel 22. 1. 1999 v Košiciach, kde je
i pochovaný.
PhDr. František Mihály, DiS. art.



Osobností



ROMAN Ján, PaedDr. – 100. výročie narodenia (1. 7. 1919 Kokava nad Rimavicou), učiteľ, riaditeľ OSŠ, stredoškolský profesor, publicista, autor knihy Kokavské nárečia, zomrel 2. 12.
1991 v Kokave nad Rimavicou,
kde je aj pochovaný.
HAJKO Dalimír, prof. PhDr.,
DrSc. – 75. výročie narodenia
(5. 7. 1944 Mýtna), filozof, literárny kritik a historik, kulturológ, publicista, esejista. Pracoval
v Literárnovednom ústave SAV
(1986 – 91), Národnom literárnom centre (1995 – 98), na
Univerzite Konštantína Filozofa.
Špecializuje sa na dejiny filozofie, literárnu vedu a kritiku a na
teóriu kultúry.
MOLOTA Ondrej – 70. výročie
narodenia (15. 7. 1949 Fiľakovo), učiteľ hudby, huslista, primáš ľudovej hudby Ďatelinka,
ktorú založil v Detve (1971)
a dodnes je jej umeleckým vedúcim a zároveň primášom.




Veterinárny lekár, helmintológ,
vedeckovýskumný pracovník MVDr.
Rudolf Švarc, DrSc. sa narodil 29. 8.
1929 v Haliči, okres Lučenec. Základné
vzdelanie získal v rodnej obci a v Lovinobani. Gymnaziálne štúdiá absolvoval
vo Zvolene a v Lučenci, kde maturoval
v r. 1949 v triede stredoškolského
profesora Michala Petiana. V r. 1949 –
55 študoval na Vysokej škole



FISCHER Ernő, prof. – 105.
výročie narodenia (18. 7.
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FISCHER Ernő, prof. – 105. výročie narodenia (18. 7. 1914 Lučenec), akademický maliar, vysokoškolský učiteľ. V roku 1994
mal samostatnú výstavu obrazov v Novohradskej galérii v Lučenci. Zomrel 9. 10. 2002 v Budapešti.
 FORGÁCH Ján XIV. – 295. výročie narodenia a 245. výročie
úmrtia (23. 7. 1724, Halič – 8. 8.
1774) šľachtic, gróf, novohradský župan, obľúbenec Márie Terézie, ktorá ho poverila funkciou
župana Čongrádskej stolice, trvalý dedič Haličského zámku a
panstva, zaslúžil sa o veľkú výstavbu v Haliči a aj na zámku. Halič sa jeho zásluhou stala mestečkom, dal vystaviť novú súkenku, kaštieľ v dedine a iné.
 PETIAN-PETÉNYI Ján Šalamún –
220. výročie narodenia (30. 7.
1799 Ábelová), prírodovedec, jeden z prvých propagátorov ochrany fauny v Uhorsku. Zakladateľ
vedeckej faunastiky, pracoval
ako kustód a konzervátor zoologického oddelenia v Národnom
múzeu v Pešti.
 BANGA Dezider – 80. výročie
narodenia (24. 8. 1939 Hradište), spisovateľ, od roku 1986
šéfredaktor spoločenského mesačníka „Nová cesta“. Bol predsedom občianskeho združenia
Romani kultúra, šéfredaktorom
kultúrno-spoločenského mesačníka Roma a detského časopisu
Luluďi.
 LACIAK Michal – 115. výročie
úmrtia (26. 8. 1904 Horný Tisovník), učiteľ a hudobný skladateľ, od 12. 4. 1851 až do r.
1858 pôsobil v Ozdíne. Do zbierky Slovenské spevy prispel 20
novohradskými piesňami.
Udalostí
 170. výročie (9. 8. 1849) – Vypálenie mesta Lučenec ruskou cárskou armádou.
 115. výročie (8. 8. 1904) – Úradný názov obce z Kokova zmenený na Rimakokova.
 50. výročie – Udelenia štatútu
mesta pre obec Poltár s účin-

nosťou od 29. 8. 1969.


MESTSKÉ MÚZEUM LUČENEC
Viac ako 300 návštevníkov všetkých vekových kategórií. Tvorivé dielne pre deti
s múzejnou pedagogičkou, mládež a dospelí – zaujímavé prednášky, ukážky zvárania a tvorby umeleckých diel z kovového šrotu, hudobné vystúpenia a debaty v príjemnom prostredí zadného nádvoria, s pestrým občerstvením a malým trhom. Do
organizácie sa zapojilo viac ako 50 ľudí, okrem zamestnancov aj mnohí dobrovoľníci a príslušníci 73. skautského zboru Tetrov z Lučenca.

NOVOHRADSKÉ MÚZEUM A GALÉRIA v LUČENCI
Nosnou témou Noci múzeí a galérií bola ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva pod jednou strechou.
Pracovníci Správy CHKO Cerová vrchovina pripravili ekohry o prírode, rozprávalo sa o spracovaní byliniek, esenciálnych olejoch a výrobe liečivého balzamu či
eko čistiaceho prostriedku. Pracovníci múzea vyrábali s deťmi hračky z rôznych
obalových materiálov, ale aj pootvorili dvere do zákulisia kurátorskej práce v múzeu prostredníctvom animačného programu „Od obyčajnej veci k zbierkovému
predmetu“. Celková návštevnosť 360 ľudí.

MÚZEUM BÁBKARSKÝCH KULTÚR A HRAČIEK MODRÝ KAMEŇ
V expozícii hračiek a divadelných bábok sa hrala rozprávka „Kráska a zviera“.
V barokovej sieni prebiehali bábkové divadelné predstavenia, jedno z nich bolo
Teatro Neline s hrou „Postrach Samko“, druhé oživilo Drobčeka zo slávnej televíznej
relácie Matelko.
Pokračovanie na s. 11
Na nádvorí ich čakali remeselné stánky a občerstvenie.
MÚZEUM ZICHYHO KAŠTIEĽ V DIVÍNE
Bola tvorená sezónna expozícia Klubu policajnej histórie a tiež výstava VVSSMM
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Zúčastnilo sa približne 250 návštevníkov. Na nádvorí ich čakali finančnej správy SR. Počas večera odzneli prednášky o nových
remeselné stánky a občerstvenie.
prírastkoch v stálej expozícii – unikátnych zafíroch z neďalekej
obce Hajnáčka, uskutočnila sa ukážka psovodov a v rámci kultúrneho programu vystúpila dychová hudba Železiarne Podbrezová a kapela Traditional Dixie Stompers.
Na hrade (Hradnom múzeu) bolo 780, v Mestskom vlastivednom múzeu 480 a bunkri 300 návštevníkov.
Mgr. Linda Ágoštonová, destinačný koordinátor

Rekonštrukcia strešnej časti budovy, v ktorej sídli Novohradské osvetové stredisko je v plnom prúde. Vlastníkom budovy je Banskobystrický samosprávny kraj a na práce vyčlenil
viac ako 300-tisíc eur.
Samotné práce začali koncom minulého roka a predMÚZEUM ZICHYHO KAŠTIEĽ V DIVÍNE
pokladané ukončenie je v mesiaci júl 2019. Je to secesná buBola tvorená sezónna expozícia Klubu policajnej histórie a dova v centre mesta, ktorá je národnou kultúrnou pamiattiež výstava VVSSMM − výtvarníkov Veroniky Valašťanovej a kou.
Martina Molčana a sochárky Soni Samašovej.
Návštevníci videli vystúpenie šermiarskej skupiny Bella Torres z Martina, popravu a skvelú ohňovú šou. Podujatie sprevádzala skupina B. and The Money Makers. Návštevníci videli
aj „retro“ policajné autá Škoda Favorit 135 a Ladu 1200.
Navštívilo nás približne 600 návštevníkov. Expozície budú v
našom múzeu dostupné pre návštevníkov do jesene.

V ďalšej etape začnú rekonštrukčné práce aj na druhej časti strechy, kde sídli Novohradská knižnica.

V Utekáči sa 1. a 2. júna 2019 konali Dni obce s tradičnou uličkou remesiel.
Pre ratolesti pri príležitosti MDD sme pripravili detské diHRADNÉ MÚZEUM A MESTSKÉ VLASTIVEDNÉ MÚZEUM VO
vadelné predstavenie v podaní Divadla HALIGANDA.
FIĽAKOVE
Spomienka na fujaristu Juraja Kubinca sa opäť konala pri
V Mestskom vlastivednom múzeu sa otvorila výstava „Sta- jeho rodnom dome na Salajke, kde si jeho pamiatku uctili
ronové poklady múzea“ a na nádvorí sa premietal film „Via- položením venčeka na pamätnú tabuľu a pripomenuli jeho hru
noce 1944“ a archívne zábery o meste.
na fujare v podaní TRIA z Kokavy nad Rimavicou.
Účastníci privítali aj predsedu BBSK Jána Luntera, keďže podujatie finančne podporil BBSK.

V Bebekovej veži hradu sa o 19:00 hod. otvorila výstava o
Pokračovanie na s. 12
histórii colníctva, ktorej vernisáž sprevádzala Čestná jednotka
finančnej správy SR. Počas večera odzneli prednášky o nových
V rámci osláv sa konalo oceňovanie fujaristov
prírastkoch v stálej expozícii – unikátnych zafíroch z neďalekej
a
osobností.
Pamätná plaketa Juraja Kubinca bola udelená
obce Hajnáčka, us-kutočnila sa ukážka psovodov a v rámci
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V rámci osláv sa konalo oceňovanie fujaristov a osobností.
Pamätná plaketa Juraja Kubinca bola udelená Miroslavovi
Katreniakovi z Tisovca a Vladimírovi Ticháňovi, ktorý pôsobí ako farár ev. a. v. cirkevného zboru v Kokave nad Rimavicou za aktívnu hru na fujare a rozvoj kultúrneho dedičstva.
Cenou starostu bola ocenená Janka Haluková, rodáčka
z Utekáča, pôsobiaca v Prahe a Ľubomíra Šajgalíková, pracovníčka obce.

V družnej nálade sa zabávali pri bohatom hudobnom
programe a pochutili si na rôznych špecialitách.
Podujatie pripravili organizátori: Obec Ratka, Dom
Matice slovenskej Fiľakovo a okolité obce. Aj tohto ročníka sa
zúčastnilo množstvo vynikajúcich folklórnych súborov: DFS
Jánošík, DFS Málinčok, FS Kokavan, FS Hrnčiarka, ŽSS Vidovenky a rodina Gaberová, mladý slovenský talent Erik Jasaň,
Ľuboš Laššák, Martin Kálman a Orchester Juraja Súdiho, ml.
zo Selenče, ktorý udržuje slovenské tradície v rovnomennej
dedine v Srbsku.
Aj tento rok bol plný príjemných zážitkov a stretnutí,
úsmevu, radosti a zábavy.
Miroslava Podhorová,
poverená riaditeľka DMS v Lučenci a DMS vo Fiľakove

V kultúrnom programe sa predstavil FS Partizán a Hrnčiarka, veľký úspech zožalo vystúpenie Sisy Sklovskej, ktorá
roztancovala nielen starostu s manželkou, ale aj divákov
v hľadisku. Zábava pokračovala ďalej a vytrvalcov bavil DJ
Marek Láska.

V rámci dní bola sprístupnená výstava fotografií Práca
sklárov v závode, autorom bol umelecký fotograf Peter Babka.
Ľ. Šajgalíková, Foto: www.obecutekac.sk

Už po 14-krát sa v Ratke udialo tradičné „Stretnutie
Slovákov“. K obecnému úradu v sobotu 8. júna začali popoludní prichádzať domáci, ale aj návštevníci z blízka i zďaleka.

V dňoch 15. – 16. júna 2019 sa na stredovekom hrade uskutočnil jubilejný 20. ročník „Fiľakovských hradných
hier“, ktoré každoročne lákajú stovky návštevníkov z tuzemska i zo zahraničia. Súčasťou sobotňajšieho programu boli
bojové ukážky, sokoliarske predstavenie, verbovanie vojakov,
predstavenie zbraní, H&B súboje, historické tance, stredoveká
hudba, dobová kuchyňa, ako aj ďalšie interaktívne programy
pre deti a dospelých. Najmenší sa okrem toho mohli tešiť na
detskú bitku, obrie bábky a zabávačov. Ústrednou témou tohto
ročníka boli historické remeslá a remeselný jarmok. Úvodným
a netradičným momentom podujatia bolo odliatie 15kilogramového zvona niekdajšej hradnej kaplnky na nádvorí
hradu, ktorý odlial zvonolejár Róbert Slíž 14. júna 2019. Jeho
slávnostné odovzdanie sa uskutočnilo počas sobotňajšieho
programu, kedy sa zvon vybral z formy, očistil a umiestnil sa
na miesto, kde stála kaplnka.

V nedeľu v réžii OZ Fiľakovskí vlci prebiehala medzináV družnej nálade sa zabávali pri bohatom hudobnom
rodná súťaž v historickej lukostreľbe o titul Lukostrelec Noprograme a pochutili si na rôznych špecialitách.
vohradu a o hodnosť Obranca Fiľakovského hradu, v kto-
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V nedeľu v réžii OZ Fiľakovskí vlci prebiehala medzinárodná súťaž v historickej lukostreľbe o titul Lukostrelec Novohradu a o hodnosť Obranca Fiľakovského hradu, v ktorej si záujemcovia mohli zmerať sily v niekoľkých disciplínach.
Výsledok štyri roky trvajúcej intenzívnej práce mesta
uzrel svetlo sveta. Zrekonštruovanú budovu Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove, známu ako Klub, odovzdali do
užívania dňa 6. júna 2019. Slávnosti sa okrem vedenia mesta
a širokej verejnosti zúčastnili aj splnomocnenec vlády pre
rómske komunity Ábel Ravasz, primátorka Lučenca a predsedníčka Združenia miest a obcí Novohradu Alexandra Pivková, prednosta Okresného úradu Branislav Hámorník i zástupcovia kultúrnej obce regiónu.

Podujatie sa realizovalo s finančnou podporou Fondu na
podporu kultúry národnostných menšín a Banskobystrického
samosprávneho kraja.

Obnova Klubu bola jedným z najväčších projektov samosprávy za posledné roky. Od roku 2015 na ňom intenzívne
pracoval široký tím ľudí. Zo štyroch etáp zatiaľ ukončili dve.
Investícia stála mesto takmer 1,5 milióna eur. „Prvá etapa
prebehla v roku 2017, kedy sme na budove zrekonštruovali
Krajskú súťaž a výstavu neprofesionálnej fotografie a zateplili strechu. Práce nás vyšli na 132-tisíc eur, z ktorých
pripravilo Podpolianske osvetové stredisko Zvolen. Vyhodno- nám 95-tisíc prispelo Ministerstvo životného prostredia SR
tenie súťaže sa uskutočnilo 6. júna 2019 v Starej radnici vo cez Envirofond,“ upresnil primátor mesta Attila Agócs. Druhou etapou bola komplexná rekonštrukcia vnútorných priesZvolene.
torov budovy, ktorá prebiehala v poslednom roku. V rámci
nej obnovili interiér spolu s divadelnou i spoločenskou sálou,
vymenili všetky dvere a okná. „Vzhľadom k veľkosti budovy
sme museli vymeniť obrovské množstvo káblov a rozvodov.

Prihlásilo sa celkom 87 autorov s 211 fotografiami.
Všetky hodnotila odborná porota v zložení – Miroslav Zaťko,
Ľubomír Vojtek a Roman Uhliar. Z okresov Lučenec a Poltár to
bolo 14 autorov so 63 fotografiami. Medzi 56 vystavujúcimi
autormi malo Novohradské osvetové stredisko zastúpenie 9
autorov. V kategórii autorov od 17 do 21 rokov v čiernobielej
fotografii: Elizabeth Vojteková z Lučenca (Shapes), nad 21 rokov čb: 1. miesto: Ondrej Kamenský z Lučenca (Človek v meste I. – II.) a Jozef Beňovský z Haliče (Požiarnici na Látkach a 1.
máj na Polichne I. – II.), 2. miesto: Radovan Vojenčák z Mikušoviec (Na jarmoku), Mária Zajacová (Lučenec II.)
Výstava bola sprístupnená do 28. júna 2019.
Foto: Eligius Végh

Úplne nové sú elektroinštalácia, centrálne vykurovanie, vodovodné i kanalizačné rozvody,“ vymenoval primátor. Náklady
na druhú etapu sa vyšplhali na takmer 1,4 milióna eur. Z nich
135-tisíc získala samospráva z akčného plánu, 802-tisíc hradila z úveru a zvyšných takmer 460-tisíc investovalo mesto
z vlastného rozpočtu. „K úplnému dokončeniu nám chýbajú
ešte dve etapy. Jedna prebehne v lete tohto roka, kedy
dokúpime do divadelnej sály audiovizuálnu a divadelnú
techniku so scénickým osvetlením, spolu za približne 160-tisíc
eur. Poslednou fázou bude obnova fasády za približne 250tisíc eur, ktorú plánujeme urobiť v budúcom roku. Vtedy bude
budova komplexne obnovená spolu za približne dva milióny
eur. Dúfam, že potom už nebude náš kultúrny dom iba
najväčším, ale na čas aj najkrajším v okolí,“ doplnil primátor.
Odovzdanie budovy uzavrelo náročný rok aj pre Andreu
Illés Kósik, riaditeľku mestského kultúrneho strediska, ktoré
má budovu Klubu v správe.
Klaudia Mikuš Kovácsová, hovorkyňa mesta
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Regionálna súťažná prehliadka sólistov spevákov, inštrumentalistov, speváckych skupín a ľudových hudieb sa konala 15. 6. 2019 v Buzitke.
Prehliadku otvorili spoločne zástupcovia organizátorov – starosta Miroslav
Malatinec a Mária Ambrušová, riaditeľka Novohradského osvetového strediska.

Československá obec legionárska,
Nadácia M. R. Štefánika, Železnice Slovenskej republiky a Klub historickej
techniky pri Rušňovom depe Zvolen
pripravili unikátnu expozíciu. Lučenec
bol piatou zastávkou pri tohtoročnom
putovaní po mestách Slovenska. Legiovlak bol v priestoroch železničnej staMiroslav Malatinec a Mária Ambrušová
nice Lučenec pristavený 10. a 11. 6. Peter Mužík
V
kategórii
spevákov
boli
ocenení
v zlatom pásme: Bianka Molnárová a Ve2019. Vstup do vlaku zdarma a sprístupronika
Balážová,
Jaroslav
Spišiak
s
priamym
postupom a Stela Krahulcová s návrnený bol obidva dni od 8.00 hod.
hom. Strieborné pásmo získal Peter Grček, bronzové Katarína Golianová. Druhú
kategóriu – sólisti inštrumentalisti – vyhodnotili nasledovne: zlaté pásmo s priamym postupom získal Anton Ľupták, zlaté pásmo s návrhom Peter Mužík, zlaté
pásmo Juraj Krahulec, ml., strieborné pásmo si odniesol Miroslav Kubíček. Kategóriu spevácke skupiny zastupovali štyri kolektívy. Vidovenky sa umiestnili v zlatom pásme s priamym postupom a ženská spevácka skupina Dubkáčik získala zlaté
pásmo s návrhom. V striebornom pásme boli ocenení – mužská spevácka skupina
Hrnčiarka a spevácka skupina FS Kokavan. Poslednou kategóriou boli ľudové
hudby. Zlaté pásmo s priamym postupom získala ĽH Ondreja Radiča pod vedením
Petra Fizoľu, Fujarové trio Murínovcov sa taktiež umiestnilo v zlatom pásme.
Legiovlak sa skladá zo 14 zrekon- Bronzové pásmo bolo udelené mládežníckej ĽH FS Kokavan.
štruovaných vagónov, tzv. ešalon. Takýmito vlakmi sa prepravovali čs. legionári
v rokoch 1918 – 1920 naprieč Ruskom
po Transsibírskej magistrále. Vo všetkých vozňoch je verná rekonštrukcia vybavenia, legionári v dobových uniformách, originálne exponáty a stovky fotografií mapujúcich históriu čs. légií.
Porota: Igor Danihel, Roman Malatinec a Michaela Škodová

Anton Ľupták
Legiovlak je projekt Československej FSk Vidovenky
Nesúťažne sa predstavilo aj známe Trio fujaristov z Kokavy nad Rimavicou.
obce legionárskej a už od mája 2015 kriAko vyplýva z hodnotiacej správy poroty, pozitívne bol hodnotený výber, teda
žuje Českú republiku, jeho cesta skončí
čerpanie z lokálnych zdrojov.
až v roku 2020.
Potešiteľnou správou pre tých, ktorí
to v Lučenci nestihli, legiovlak bude 27.
– 31. 8. 2019 v Banskej Bystrici.
Zdroj: www.csol.cz

Fotografie sú na FB/Novohradské osvetové stredisko/Albumy/Vidiečanova Habovka
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úrovni, súťažné inscenácie boli rôzne od komédií až po drámy. Celú prehliadku sprevádzali tvorivé dielne pripravené pre
Na krajskej postupovej súťaži „Viva il canto“, ktorá bola mladých hercov, a to nielen počas prestávok medzi predsta15. júna 2019 v Banskej Štiavnici, mal zastúpenie aj náš re- veniami, ale aj v areáli Kaskády, kde sme boli ubytovaní. Odgión. Zúčastnili sa jej dva zbory – miešaný SZ „OZVENA“ a nášame si odtiaľ veľa zážitkov a nových kamarátstiev.
vokálne zoskupenie „ECHO“ ( tzv. malý zbor Ozveny).

Táto súťaž sa koná každé dva roky. Tento rok sa jej v rámci
Banskobystrického kraja zúčastnilo 5 zborov – 3 miešané, 1
ženský a 1 vokálne zoskupenie. Výkony jednotlivých zborov
hodnotila 3-členná porota, ktorá v závere vybrala jeden zbor,
ktorý postupuje na celoslovenské kolo v októbri 2019.
OZVENA aj ECHO sa na túto súťaž usilovne pripravovali.
Hodiny a hodiny nácviku však priniesli svoje ovocie. Obidva
zbory dostali to najvyššie ocenenie, a to „Zlaté pásmo“. OZVENA ešte plus dostala „Cenu za interpretáciu úprav ľudových piesní“.
Radosť bola veľká a zaslúžená. Chcem sa ako dirigentka
oboch zborov touto cestou poďakovať všetkým mojim spevákom za výkon, ktorý predviedli. Naša práca nebola zbytočná.
Priniesla radosť nielen nám, ale aj poslucháčom.
Už teraz sa tešíme na ďalšie naše vystúpenia, ktoré nás
ešte tento rok čakajú.
Dagmar Jantošová

A čo na Zlatej priadke najviac zaujalo niektorých členov
DDS Eňoňuňo?
Andrea, 14 r.: V Šali sa mi veľmi páčili pripravené tvorivé dielne, ktoré sme mali na ubytovni. Animátorky, vedúce živlov
ohňa, vody, zeme a vzduchu, nám pripravili úžasné úlohy. Po
ich splnení sme vymysleli rituál obety. A najviac sa mi páčilo,
že rituál bol v noci pri vodnej nádrži.
Boris, 14 r.: Mne sa najviac páčila hlavne možnosť športovania na ubytovni. Keď sme prišli z prehliadky, najedli sme sa
a išli sme hrať futbal. Nie iba my z Kokavy, ale aj z ostatných
súborov. Bola sranda.
Viktória, 15 r.: Zistila som, že všetky divadelné predstavenia,
ktoré sme videli, boli veľmi zaujímavé a na vysokej úrovni.
Sama by som nevedela vybrať víťaza. Tiež sa mi páčilo, že do
hodnotenia zapojili detskú porotu.
Lujza, 15 r.: Za každým predstavením som si odnášala nielen
zážitok z divadla, ale aj veľa postrehov o technike hrania, javiskovej reči a pohybe na javisku. Páčili sa mi rozumne postavené scény.
Natália, 15 r.: Užila som si štyri dni s mojimi najlepšími kamarátmi..., a to je najviac.
Eva Švingálová, vedúca DDS Eňoňuňo

V dňoch 22. – 25. 5. 2019 sme sa zúčastnili Zlatej Priadky
– celoslovenskej postupovej súťaže a prehliadky detskej
dramatickej tvorivosti v Šali. Prehliadka je vrcholné stretnutie
súborov a sólistov vo všetkých druhoch a žánroch divadla
hraného deťmi – činoherného, bábkového, hudobno-dramatického, pohybového, pantomimického a dramatickej hry detí.
Náš súbor Eňoňuňo z Kokavy nad Rimavicou hral inscenáciu Ďalší prípad!, ktorá vznikla na motívy knihy „Dieťa s kufrom“ od Jacqueline Wilson. S touto hrou sme získali na krajskej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti v Žiari nad Hronom druhé miesto a porota odporučila našu inscenáciu na
postup na celoštátnu prehliadku do Šale. Na Zlatej priadke
sme sa umiestnili v bronzovom pásme, čo nás nesmierne
potešilo. Za týmto úspechom možno vidieť nielen našu
prácu, ale aj odbornú metodickú pomoc, za ktorú ďakujeme
pani Miladke Bolyošovej z NOS Lučenec a režisérovi Arpádovi
Sabóovi z Lučenca. Organizácia prehliadky bola na vysokej

65. Hviezdoslavov Kubín (HK)
− celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom
prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov
a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých.
HK vyvrcholil v dňoch 18. – 22. júna 2019 v Dolnom
Kubíne. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. Opäť sa tu stretli najlepší
interpreti v oblasti umeleckého prednesu, recitačných kolektívov a divadiel poézie z celého Slovenska. Slovo, reč, umelecké texty svetovej i národnej literatúry oslovujú všetkých
tých, ktorí sa umeleckému prednesu venujú, či už sú to deti,
dospelí alebo seniori.
Na tomto vrcholnom podujatí sa zúčastnili aj zástupcovia
nášho regiónu. V prvej kategórii sa v prednese poézie predstavil Filip Korim zo Súkromnej základnej školy v Lučenci
a v druhej kategórii v prednese poézie nás reprezentovala
Liana Oláhová zo Základnej umeleckej školy vo Fiľakove.
Pokračovanie na s. 16

Obidvaja boli za svoj výkon ocenení

strieborným
úrovni, súťažné inscenácie boli rôzne od komédií až po
pásmom.
drámy. Celú prehliadku sprevádzali tvorivé dielne
Títo recitátori si účasť na celoštátnej prehliadke v
pripravené pre mladých hercov, a to nielen počas
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Obidvaja boli za svoj výkon ocenení strieborným pásmom.
Títo recitátori si účasť na celoštátnej prehliadke v Dolnom
Kubíne zabezpečili získaním prvého miesta na krajskej prehliadke v umeleckom prednese poézie a prózy Sládkovičova
Radvaň v Banskej Bystrici. Na krajskej prehliadke sa zúčastnili víťazi jednotlivých kategórií regionálnej súťaže.
V prvej kategórii v prednese prózy získala 3. miesto Ema
Martinková zo ZŠ na Školskej ulici vo Fiľakove a na 2. mieste
skončila v tretej kategórii v prednese prózy Bianka Molnárová
zo ZŠ na Farskej lúke vo Fiľakove. Vo štvrtej kategórii sa žiak
Gymnázia B. S. Timravy Milan Podhorec umiestnil v prednese
poézie na 3. mieste.
Blahoželáme a dúfame, že záujem o poéziu vydrží týmto
recitátorom až do seniorských kategórií.

Po pietnom akte odhalenia pamätníka pokračoval
program v kultúrnom dome, kde bola do života uvedená
nová publikácia Legionári z Cinobane. V krásnom kultúrnom programe sa okrem žiačok ZŠ s MŠ Cinobaňa a SZUŠ
Opatová predstavili opäť aj legionári z Českej republiky –
priblížili každodenný život legionárov v Rusku. Autori Mgr.
Miroslav Maňas a Bc. Simona Albertová predstavili svoju
novú knihu, ktorá hovorí o československých légiách, ich
pôsobení v Taliansku, Francúzsku, Rusku, ale aj o bojoch
o Slovensko a Tešínsko po vzniku nového štátu. Súčasťou
knihy sú aj príbehy jednotlivých legionárov z Cinobane, Turičiek a Katarínskej Huty.

Mgr. Milada Bolyošová, NOS Lučenec

„Bojovali a padli sme za vás. Vlasti sme dali všetky sily,
a preto sme zvíťazili“. Tieto slová sú navždy vpísané do kameňa, aby pripomínali osudy cinobanských legionárov a všetkých
padlých v prvej svetovej vojne.

Kniha Legionári z Cinobane, ktorá ponúka na Slovensku spracovanie jedinečnej témy, je pre verejnosť na predaj
na Obecnom úrade v Cinobani.
MO Matice slovenskej Cinobaňa

Foto: Ferdinand Vrábel

Pomník legionárom z Cinobane bol odhalený dňa 21. 6.
2019. Pietny akt úcty a ocenenia hrdinstva (nielen) cinobanských legionárov bol zorganizovaný vďaka Obci Cinobaňa,
Miestnemu odboru Matice slovenskej a Československej obce
legionárskej. Čestnú stráž pri pamätníku držali niekoľkí legionári
v dobových uniformách. Mgr. Vladimíra Albertová, predsedníčka MO MS Cinobaňa, vo svojom príhovore pripomenula: „Stojíme tu, lebo Slováci a Česi, vrátane našich Cinobančanov, sa
nezľakli ani trestu smrti a napriek tomu prešli do novovznikajúcich légií, aby položili svoj život nie za Rakúsko-Uhorsko, v ktoré neverili, ale za svoju československú vlasť. Až 11 odvážnych
rodákov a obyvateľov Cinobane sa postavilo na stranu novej
vlasti – a musíme im za to poďakovať. Aj vďaka nim tu dnes
stojíme a v našom rodnom jazyku, v našom štáte a s našimi
bratmi z Českej republiky si môžeme pripomínať ich zásluhy. Aj
vďaka nim tu dnes stojíme a nesmieme dovoliť, aby sme na nich
zabudli – na našich hrdinských Cinobančanov – na Jána Brlaša,
Františka Báleka, Pavla Dudeka, Juraja Chamulu, Ľudovíta Jackuliaka, Ondreja Johanáka, Juraja Klimu, Ondreja Korima, Jánoša Latku, Jána Marka, Matúša Samaša, Ondreja Strungu,
Benedikta Záhradníka. Vybrali si svoju vlasť, svoj národ a svoju
česť.“
Po pietnom akte odhalenia pamätníka pokračoval program v kultúrnom dome, kde bola do života uvedená nová publikácia Legionári z Cinobane. V krásnom kultúrnom programe

K jedným z najvýznamnejších sviatkov leta vždy patrili
sviatky letného slnovratu, ktoré poznáme ako svätojánsku
noc a svätého Jána. Letný slnovrat, ako najdlhší deň roka,
od nepamäti sprevádzali rôzne obrady, v ktorých ľudia
vzdávali úctu Slnku a ohňu. Sviatok slnovratu sa slávil zakladaním ohňa s magickou silou, ktorá mala podporovať
plodnosť Zeme. Jánske ohne sa pálili hlavne za sucha s cieľom privolať dážď.

Dňa 22. 6. 2019 to však bolo vďaka projektu Od Sečena
do prosinca (mrazňe) inak. Ešte pred začiatkom podujatia
prišiel mohutný dážď, pri ktorom sme mali strach, či táto
pohroma vôbec skončí. Spočiatku nám samotný Pe-rún
neprial, keď okolo nás začal využívať svoju silu hromu a
blesku po celom
okolí.ustálo a o chvíľuPokračovanie
na s. 17
Našťastie
to všetko
nám bolo dopriate
prekrásne počasie. Všetko sa to začalo v strede obce, kde
sme sa o jánskych ohňoch napríklad doz-vedeli, že na
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Našťastie to všetko ustálo a o chvíľu nám bolo dopriate prekrásne počasie. Všetko sa to začalo v strede obce,
kde sme sa o jánskych ohňoch napríklad dozvedeli, že na
V sobotu 22. júna 2019 sa konal Gemersko-Malohontský trh
Polichne horievali Jánske ohne na troch miestach a počas
v
rámci
1. ročníka multižánrového festivalu FRAJ v Rimavskej
troch dní – v predvečer Jána, na Jána a večer po Jánovi.
Sobote.

Následne sme sa v sprievode pobrali nad dedinu, kde
už bola nachystaná vatra. Počas presunu, presne v súlade s
tým, ako to bývalo v minulosti, sa i dnes zastavovali pred
domami, kde svojím spevom, ktorý sa ozýval po polichňanských dvoroch, prilákali i ďalších zvedavcov. Napriek nepriaznivému počasiu sa nášho podujatia zúčastnil celkom
slušný počet návštevníkov. Po celý čas nás obdarovávali so
svojím programom členovia folklórneho a divadelného súboru Dubkáčik a ľudová hudba Miroslava Uhriča.

Na jednom mieste si návštevníci mohli zakúpiť poctivé produkty z regiónu Gemer-Malohont − med, včelí peľ, ríbezľové víno, Muránske buchty, pagáče, osúchy a koláče, textilné, dekoračné a rezbárske výrobky či prírodné mydlá a šampóny priamo
od ich výrobcov. „Okrem toho bola okolo obeda ochutnávka regionálnych produktov a poobede kultúrny program v spolupráci
s Mestským kultúrnym strediskom v Rimavskej Sobote,“ priblížila
Miroslava Vargová, manažérka MAS MALOHONT. Súčasťou
trhu boli aj priamo na mieste robené palacinky a prezentácia internetového obchodu Gemerská debnička, ako aj regiónu Malohont.

Ing. Miroslava Vargová, manažérka MAS MALOHONT
Zdroj: MAS MALOHONT

Celoštátne kolo súťaže v speve slovenských ľudových piesní,
Ďakujemevšetkým prítomným aj napriek nepriazni po- hre na hudobnom nástroji, prednese poézie a prózy sa konalo
časia a nezúčastnení môžu ľutovať. Z verejných zdrojov 31. 5. 2019 v Pútnickom a osvetovom stredisku Šára, čo je
miestna časť mesta Dabaš. Organizátorom súťaže bol Zväz
podporil Fond na podporu umenia.
Bc. Milan Alberti Slovákov v Maďarsku a viedla ho Ruženka Egyedová Baráneková, predsedníčka ZSM.

20. ročník Jánskych dní v Málinci sa konal 22. a 23. júna
2019 v priestoroch športového areálu. Najväčším lákadlom
pre návštevníkov bolo vystúpenie skupiny Drišľak, ale nechýbal ani domáci FS Málinčok. Okrem sokoliarov to boli aj
rôzne atrakcie pre deti. Súčasťou dní boli aj dva futbalové
turnaje – žiakov a veteránov a tanečná zábava.
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Úspešní žiaci Cirkevnej ZUŠ
v regionálnych a celoslovenských
súťažiach 2019
Základné umelecké školy na Slovensku vyhlasujú každoročne rôzne súťaže,
na ktorých sa prezentujú ich najšikovnejší žiaci v rôznych odboroch a kategóriách. Súkromná ZUŠ na Gemerskej ceste 1 v Lučenci zorganizovala dňa 9. 4.
2019 súťaž „Pódium mladých umelcov“
v odbore gitara. V III. kategórii sa v zlatom pásme umiestnil náš žiak Jonáš Ľalík
z triedy pána učiteľa Otta Nagya. Jonáš
Ľalík získal zároveň aj Cenu zriaďovateľa
tejto Súkromnej ZUŠ.
Klaviristka Natália Tokárová
z triedy pani učiteľky Márie Šufliarskej sa
11. 4. 2019 zúčastnila na 19. ročníku celoslovenskej interpretačnej súťaže žiakov
ZUŠ „Schneiderova Trnava“. V 1. kategórii v sólovej hre na klavíri sa umiestnila v zlatom pásme. Dňa 24. 4. 2019 sa
zúčastnila aj na 2. ročníku celoslovenskej
klavírnej súťažnej prehliadky „Hviezdy
hrajú srdcom“ na Súkromnej ZUŠ Jánoš
v Ružomberku. Natália Tokárová sa aj
v tejto súťaži umiestnila v zlatom pásme.

ZUŠ Nové Zámky usporiadala
dňa 7. 5. 2019 už 3. celoslovenskú súťažnú prehliadku v hre na bicích nástrojoch. Cirkevnú ZUŠ na tejto súťaži reprezentoval žiak Igor Ríz, z triedy pána učiteľa Jozefa Botoša, ktorý sa v spomínanej
súťaži v kategórii 1/B umiestnil v zlatom
pásme.

Žiaci ZŠ s MŠ Halič sa 3. 6. 2019 zapojili do projektu Supertrieda, kde naši
siedmaci ukázali, čo sa v nich skrýva.
Mali na výber z dvoch tém. Siedmaci si
vybrali a spracovali tému V zdravej škole, zdravý duch. Na krajskom kole v Banskej Bystrici boli úspešní a postúpili na
celoslovenské kolo Supertriedy, ktoré sa
uskutočnilo 21. 6. 2019 v Bratislave.
Kristián Fajčík, ZŠ s MŠ Halič

Naše stretnutie
Pozn. red.: Výnimočne uverejňujeme časť
príspevku našej spolupracovníčky
Janky Beránekovej z 50. ročníka stretnutia
absolventov SVŠ Poltár.
Tu sa nám cesty rozchodia, belasé
križovatky.
Za nami školské lavice a teplo prvej lásky.
Už zajtra piesok života do očí zavanie.
Týmito slovami nášho stužkového i maturitného motta sme sa 21. júna 1969 rozchádzali po maturite na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Poltári za ďalším štúdiom
– vysokoškolským či nadstavbovým. Pred 50
rokmi, pred polstoročím, nám začal viať do
očí spomínaný piesok života. Borili sme sa
s prekážkami, radovali sa z úspechov, založili
si rodiny, tešili sa z detí a teraz i vnúčat. Pravidelne sme sa stretávali, informovali sa
o svojich úspechoch i starostiach. Spočiatku
i s naším triednym profesorom pánom Jozefom Mäkkým. Potom nás opustil a poďakovanie mu vyjadrujeme len kyticou kvetov
a zapálením kahančeka na hrobe. Na toto
jubilejné stretnutie sme si pozvali bývalého
riaditeľa školy a nášho profesora slovenčiny
pána Ľudovíta Orsága. Maturovalo nás 33
žiakov – 22 dievčat a 11 chlapcov. Žiaľ, štyria
už nie sú medzi nami. Ale aj im venujeme
tichú spomienku a svetlo sviečok na našom
slávnostnom stole.

František Mihály

Pri tomto jubilejnom stretnutí sme si
pripravili čosi navyše – prijatie na Mestskom
úrade v Poltári. Pri organizácii nám pomohla
matrikárka pani Ľuba Šálková.
O 14.00 hod. sme sa stretli pred školou
a išli sme hneď na pripravené stretnutie. Po
stručnej inštruktáži sme sa zoradili a za zvukov klavírneho pochodu – v podaní Mgr. Ľuboslavy Slebodníkovej, riaditeľky ZUŠ v Poltári, sme vošli do obradnej siene. Vďaka jej
klavírnemu sprievodu sme zvládli zaspievať
aj náš Gaudeámus. Usadili sme sa a Mgr.
Petra Ridzoňová sa nám prihovorila krásnymi
slovami básne. Pani matrikárka nás privítala
a predstavila. A potom sme si vypočuli príhovor pani primátorky mesta Poltár Mgr. Martiny Brisudovej. Peknými, výstižnými slovami
umocnila slávnostnú atmosféru tej chvíle.
A znovu zaznela hudba – žiačka Radka Gombalová hrala na flaute za klavírneho sprievodu svojej učiteľky Mgr. Slebodníkovej. Za nás
všetkých sa za krásne prijatie poďakoval náš
vtedajší predseda triedy MUDr. Ján Danko.
Poďakovali sme sa kyticou a malým darčekom aj nášmu profesorovi pánovi Orságovi
a potom prišlo ešte jedno prekvapenie. Krásnu kyticu a knihu o Poltári dostal aj z rúk pani primátorky a my ostatní sme si odniesli CD
s nahrávkou novohradských piesní. Za všetkých spolužiakov sa chcem ešte raz poďakovať všetkým, ktorí pre nás pripravili také
krásne chvíle na Mestskom úrade v Poltári.
Janka Beráneková
Foto: Jozef Lóška

Do súťaže Lukovišťský kališčok 2019
bolo doručených viac ako 270 vzoriek z 30
páleníc z 3 štátov (Slovensko, Maďarsko a
Rakúsko), ochutnavka bola v sobotu 6. júla v
Lukovištiach, kde sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže a koštovka páleniek.

Podujatie začalo prednáškou o výrobe
ovocných destilátov a pokračovalo vyhodnotením súťaže a ocenením víťazov, ktorým bolo udelených 84 zlatých, 100 strieborných a
75 bronzových diplomov.
Koštovka páleniek v duchu „pi málo – pi
dobré" odštartovala poobede a prebiehala do
večerných hodín alebo do minutia vzoriek.
Na výber bolo 274 súťažných destilátov v kategóriách slivka, hruška, jablko, čerešňa, záhradná zmes a iné destiláty, z ktorých bolo
možné ochutnať napríklad pálenku z hrozna,
drienky, šípky,
Pokračovanie na s. 19
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trnky, bazy, maliny, marhule či figy. Zaujímavosťou bola pálenka z paradajok vypálená
v pálenici v Grazi v Rakúsku.
Popri tom si degustujúci mohli pochutnať na dobrom jedle a spestrením celého podujatia bol kultúrny program. „Naším cieľom
je predovšetkým zvýšiť povedomie verejnosti o príprave kvalitných ovocných destilátov,
vyrobených v licencovaných páleniciach, ale
aj zviditeľnenie obce a regiónu Gemer-Malohont, v ktorom má výroba pálenky bohatú
históriu a tradíciu", dodala Alena Segedyová,
starostka obce Lukovištia.
Viac ako 270 vzoriek z 30 páleníc hodnotilo 34 degustátorov. To je len niekoľko čísel z degustácie ovocných destilátov, ktorá sa
konala v piatok 17. mája 2019 v Lukovištiach v rámci súťaže Lukovišťský kalíščok.
Degustátori pod odborným dohľadom členov Slovenského Rádu rytierov destilátov
anonymne hodnotili vzhľad, čistotu a intenzitu vône a chuti, ako aj vzájomnú vyváženosť
chuti a vône páleniek. Spomedzi 6 súťažných
kategórií bola najpočetnejšie zastúpená kategória sliviek.
Najlepšie hodnotené destiláty postúpili do
finále, v ktorom bol určený šampión súťaže,
ktorým sa stala slivovica od Eduarda Gruya
vypálená v pálenici v Lučenci.
Okrem toho hodnotitelia udelili zúčastneným pestovateľom spolu 259 zlatých, strieborných a bronzových diplomov, čo svedčí
o vysokej úrovni zúčastnených vzoriek.
Viac informácií:
Obecný úrad Lukovištia – 047/5690 101,
lukovistia@lukovistia.sk
Miroslava Vargová, manažérka MAS
Foto: Ivka Kováčová, administratívna
pracovníčka MAS

Praktická príručka pre kronikárov je prepracovaným a rozšíreným
vydaním príručky pre kronikárov z roku 2013 o nové témy, ktoré priniesli
legislatívne zmeny do práce kronikárov. Publikácia je tematicky členená
do jednotlivých kapitol s prílohou fotografií historických kroník a zápisov.
Autormi sú Mgr. Agáta Krupová, Mgr. Vladimír Pirošík a Mgr.
Ľubica Kováčová.
Záujemcovia si ju môžu objednať na
https://www.rvcvychod.sk/presov/prihl
aska.php#publikacie
Zdroj:
Regionálne vzdelávacie centrum
Prešov,
www.rvcvychod.sk
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Novohradského múzea a galérie
(NMG) v Lučenci na júl – august 2019

BBSK – Novohradské osvetové
stredisko

Do 28. 7. Od pohára k pokladu – predmety
sklárskej histórie, ktoré sa od roku 2014
NMG podarilo získať vďaka úspešným grantom a podpore Banskobystrického samosprávneho kraja.

11. 7. Letné filmové dvory
– hl. organizátor
OZ Priestor súčasnej kultúry
STUDENÁ VOJNA, Poľsko, Francúzsko,
V. Británia, 2018, čb, 84 min., ASFK
réžia: Pawel Pawlikowski,
miesto: dvor NOS o 20.00 hod.

1. – 5. 7. a 8. – 12. 7. ArtEco 2019 – denný
tábor v múzeu o 9.00 do 14.00 hod. Vhodné pre deti od 6 do 13 rokov.
20. 7. Dotkni sa Novohradu; objav keramiku 2019 od 14.00 do 19.00 hod., význam
keramiky v Novohrade – od prehistorických
čias do súčasnosti.
22. – 26. 7. Dni keramiky 2019 – denný tábor v múzeu od 9.00 do 13.00 hod., historický význam hliny ako materiálu.
2. 8. – 22. 9. Výstava XXXI. Medzinárodné
keramické sympózium Lučenec − Kalinovo,
vernisáž 2. 8. 2019 o 16.30 hod. Najstaršie
nepretržite fungujúce sympózium na Slovensku so zameraním na keramickú tvorbu.
NMG od roku 1989 pravidelne usporadúva
podujatie v spolupráci so SVU – Združením
keramikov Slovenska a závodom Žiaromat,
a. s., Kalinovo, ďalšími partnermi sú Mesto
Lučenec a Obec Kalinovo. Umelci tvoria
v neateliérových podmienkach závodu.
Hlavným partnerom projektu je Fond na
podporu umenia.
Mgr. Michaela Škodová, zástupkyňa
riaditeľky a vedúca oddelenia vedeckoodborných činností, etnológ/ kurátor,
Novohradské múzeum a galéria

8. – 12. 7. „Lietajúce noviny“ na oddelení
literatúry pre deti sa uskutoční literárny
tábor pre žiakov základných škôl každý deň
od 8:30 do 12:30 hod., v rámci ktorého budú deti písať články, fotiť a zostavovať
vlastný časopis.
22. 7. od 13:30 hod. sa uskutočnia na oddelení literatúry tvorivé dielne pre deti
z Centra pre deti a rodinu Pastelka pod vedením knihovníčok na tému „Leto volá“.

Pozor!
Zmeny otváracích hodín v mesiacoch
júl a august:
Oddelenie beletrie a náučnej literatúry
Po – Pi 8:00 – 16:00 hod.
Sobota zatvorené
Oddelenie literatúry pre deti
Po – Pi 7:30 – 15:30 hod.
Sobota zatvorené
Nová adresa online katalógu je:
lucenec.kniznice.net:8080

13. 7. XIX. Poipeľský umelecký festival
– 13.00 hod. slávnostná sv. omša,
11.00 hod. súťaž vo varení halászlé,
folklórny galaprogram domácich
a zahraničných súborov
– FS Palóc (Szécsény), dychová hudba
(Rimóc), 17.00 hod. koncert skupiny
3 + 2 z Maďarska,
22.00 hod. tanečná zábava,
miesto: Veľká nad Ipľom –
rímskokatolícky kostol a športový areál.
25. – 28. 7. XXIV. MEDZINÁRODNÝ
NOVOHRADSKÝ FOLKLÓRNY
FESTIVAL
25. 7. Otvorenie na hrade Šomoška,
galaprogram v Salgotarjáne.
26. 7. Vystúpenia FS v Lučenci
a v obciach Novohradu.
27. 7. Krojovaný sprievod mestom
a galaprogram v Lučenci.
28. 7. Krojovaný sprievod a galaprogram
v Bánku.
1.– 4. 8. XXIX. KOLIESKO
– Festival ľudovej kultúry
– stretnutie mladých folkloristov
Kokavské etnodielne, výstavy
– Výzdobné techniky ľudového odevu
(KD), Rasťo Andris Obrazy (synagóga),
Remeselná ulička, Kokavské dvory;
hlavný organizátor a miesto:
Obec Kokava nad Rimavicou.
28. 7. – 2. 8. XV. Palócky
ľudovoumelecký tábor
– remeselné dielne, ľudový tanec...;
miesto: Chata Ipeľ
Kokava nad Rimavicou.
24. 8. Hradište
– najkrajší kút Dezidera Bangu,
slávnosť venovaná Deziderovi Bangovi
pri príležitosti 80. výročia narodenia;
miesto: Hradište.
Dielňa ľudových remesiel
– DIELNIČKA
Ponuka pre verejnosť
– Letné tvorivé dielne:
Leto s remeslom
1.– 4. 7. Pálka, hlina, guby,
každý deň od 9.00 do 12.00 hod.
5. – 9. 8. Pedig, fimo hmota, drôty,
hlina, mydlo od 9.00 do 12.00 hod.
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Mesto Lučenec – mestský úrad,
oddelenie školstva, sociálnych
vecí, kultúry a športu
13. 7. Muzikantský juniáles – stretnutie
lučenských muzikantov, koncertovanie,
debaty, jamsession a dobrá nálada;
Námestie republiky o15.00 hod.
21. 7. Ipeľský beh – letné športové
podujatie pre všetkých. Štart v Lučenci,
cieľ v Rapovciach;
Lučenec – Rapovce od 18.00 hod.
26. 7. Medzinárodný novohradský
folklórny festival – Park remesiel,
prehliadka ľudových hudieb,
remeselný jarmok a prezentácia obcí.
Ľudové hudby: Hriňovská muzika
z Hriňovej, Zvolenskí vrchári zo
Zvolena, Zacharovci z Poník, Kučeravý
javor z Pohronskej Polhory; mestský park
o 14.00 hod.
26. 7. 19:00 – 20:15 hod.
MNFF – „Novohrad, Novohrad,
ty čarovný kraju...“ – amfiteáter,
slovom sprevádza Ľubomír Paulovič
a Barbora Špániková.
20:30 – 22:00 hod. „Zrodenô...“
– amfiteáter,
slovom sprevádza Lukáš Pelč.
27. 7. MNFF – Park remesiel,
ĽH Muzikanti, ĽH Martina Krnáčika
z Krupiny; mestský park od 14.00 hod.
27. 7. 18:00 hod. Novohradský folklórny
festival – Krojovaný sprievod mestom;
Masarykova ulica, Námestie republiky,
Lehára, mestský park.
27. 7. 19:00 – 21:00 hod. MNFF
„Tradícia − reč národov“ ,,Tradition – the
langua of nations“, slovom sprevádza
Daniel Výrostek, vystúpia súbory z
Chorvátska, Portugalska, Mexika, Poľska,
Ruska a Maďarska.
21:00 – 22:45 hod. „Z dvoch kútov“
– FS Živel z Bratislavy
a FSk Raslavičan z Raslavíc;
amfiteáter
28. 7. Veľká haličská bicyklová
expedícia, zraz pred Oxygen Café na
Námestí republiky, vyrazíme do Haliče po
ceste plnej zážitkov a prekvapení; Lučenec
– Halič o 10.00 hod.
10. 8. PIKNIKIÁDA
– mestský park o 15.00 hod.

22. – 25. 8. VIII. Lučenské hodovanie
– DNI MESTA LUČENEC
– pivný festival, koncerty, divadlá,
megastreet dance party...; Nám. republiky,
mestský park, Masarykova ulica.
24. 8. Medzinárodný novohradský
maratón – Štart v Šalgotarjáne
a cieľ v Lučenci o 15.00 hod.
28. 8. Spomienka na SNP
– kladenie vencov pri pamätníku,
pamätník na Ul. J. Kármána o 13.00 hod.

Fiľakovo
Hradné múzeum (HM)
a Novohrad-Nógrád geopark
Do 10. 8. Výstava „Staronové poklady
múzea“; Mestské vlastivedné múzeum.
Do 25. 8. Výstava „História colníctva“;
Hradné múzeum.
29. 7. – 2. 8. Letný tábor NovohradNógrád globálneho geoparku UNESCO,
NTIC a lokality NNG, organizátor: Z. p.
o. Geopark Novohrad-Nógrád.
5. – 15. 8. Workshop divadla a tanca
spojený s divadelným predstavením;
hradné nádvorie.
Organizátor: OZ Slnienko, Spoluorg.:
HM, Mesto Fiľakovo, Dom MS Lučenec,
ZUŠ Rimavská Sobota.
15. 8. „Velikáni Novohradu“ – otvorenie
výstavy; Mestské vlastivedné múzeum –
galéria, organizátor: HM
Mestské kultúrne stredisko (MsKS)

Večerné koncerty o 20.00:
Deák Bill Gyula, POLEMIC
17. 8. XXIX. Palócke dni
a Dni mesta Fiľakovo
Fiľakovský jarmok,
ul. Podhradská o 8.00
Rodinné predpoludnie
o 10.00: Divadlo v kufri, Klaun Fjodor,
pouličné divadlo, ručne poháňaný kolotoč,
drevené hračky, lukostreľba pre deti,
koncert pre deti.
Zábavný program o 14.00:
Traditional Dixie Stompers,
Chodúľové divadlo, Infinity Music Band
Večerné koncerty o 19.00:
Tóth Vera, LGT Revival.
Miesto: Hradné nádvorie
18. 8. XXIX. Palócke dni
a Dni mesta Fiľakovo.
Emmerich Kálmán: Grófka Marica,
opereta s orchestrálnym sprievodom
(v maďarskom jazyku),
Hradné nádvorie o 18.30,
org.: MsKS
Realizované s finančnou podporou
Fondu na podporu kultúry
národnostných menšín
a Banskobystrického
samosprávneho kraja
Kokava nad Rimavicou
1. – 4. 8. KOLIESKO 2019
– Festival ľudovej kultúry.
16. – 17. 8. BALVALFEST
– festival rómskej kultúry;
amfiteáter.
Divín:

16. 8. XXIX. Palócke dni
a Dni mesta Fiľakovo
Spoznajte nás! - Hudobno-tanečný
program rómskych talentov
(Ham Ko Ham, Mónika Rigó,
Ricco & Claudia), detské súbory;
mestský park o 15.00 hod.
Folklórny program spojený s oficiálnym
otvorením XXIX. Palóckych dní a Dní
mesta Fiľakovo.
FS Jánošík, DFS Jánošík,
Ondrej Molota a ĽH Ďatelinka, FS
Rakonca, DFS Kis Rakonca,
ĽH Dobroda, DĽH File Banda,
Spevácka skupina Foncsik,
Hradné nádvorie o 16.00 hod.
Večerné koncerty o 20.00: Deák Bill
Gyula, POLEMIC

27. – 28. 7. Dni obce.
Hradište:
24. 8. Hradište
– najkrajší kút Dezidera Bangu.
Hrnčiarska Ves:
20. 7. Deň obce.
Hrnčiarske Zalužany:
16. 8. Hrnčiarske slávnosti
– Deň obce.

22. – 25. 8. VIII. Lučenské
hodovanie – DNI MESTA
LUČENEC – pivný festival,
17. 8. XXIX. Palócke dni a Dni
koncerty, divadlá, megastreet
mesta Fiľakovo
dance party...; Nám. republiky,
mestský
park, Masarykova
ulica. VYDÁVA: Novohradské osvetové stredisko, Kármánova 2, 984 01 Lučenec. Registrované na MK
REKUS – regionálny
kultúrny mesačník.
Fiľakovský jarmok, ul. Podhradská
24.
8.
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NEPREDAJNÉ
Rodinné
predpoludnie o 10.00:
o 15.00 hod.
Divadlo
v
kufri, Klaun Fjodor,
28. 8. Spomienka na SNP –
pouličné divadlo, ručne poháňaný
kladenie vencov pri pamätníku,

