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NOS Lučenec v rámci monitoringu kolektívov záujmovej umeleckej činnosti v Novohrade a Malohonte uvádza
cyklus „Predstavujeme folklórne súbory“. Pokračujeme FSS Zvonček. 

a pravidelne sa umiestňujú na prvých
troch miestach s postupmi na krajské
prehliadky. FSS Zvonček sa umiestnil na
prvom mieste v šk.r. 1996/97 na regionálnej súťaži folklórnych speváckych
skupín.

Na krajskej súťaži v speve ľudových
piesní detí „Hronsecká lipová ratolesť“,
sa na 1. mieste umiestnila Martina Števková a zúčastnila sa aj celoslovenského
kola v P. Bystrici. V šk.r. 2007/08 Lenka
Spodniaková získala 1. miesto a cenu diváka. Bodovali taktiež na Detskom hudobnom festivale, kde v šk.r. 2005 /06
získala Martina Števková zlaté pásmo
a Lenka Spodniaková zlaté pásmo s postupom. V r. 2007/08 Lenka Spodniaková
získala zlaté pásmo s postupom do
celoštátneho kola. Na celoslovenskej súťaži Romano Hangóro v šk.r. 2005/06 sa
na 2. mieste umiestnil Elemír Gorči.

Založený bol v roku 1993 pri ZŠ Vajanského v Lučenci. Hlavnú zásluhu na vzniku súboru má riaditeľka školy Mgr. Ľudmila Lacová, ktorá bola zároveň aj prvou vedúcou Zvončeka. Po nej prevzala
funkciu Mgr. K. Fridrichová a od roku 2012 až po
súčasnosť vedie súbor Mgr. Zuzana Goljanová.
Dnes súbor eviduje 11 členov. Vynikajúce interpretky v speváckej zložke sú Ivana Ecetová, Nina
Ďurianová, Martina Matušková, Lenka Spodniaková, Martina Števková, Gabriela Papová (v súčasnosti študuje spev na Konzervatóriu v Bratislave), Alexandra Selecká a Alexia Oláhová.
Počas svojej existencie uskutočnili takmer 200 vystúpení. Repertoár majú pestrý,
prevládajú piesne z Novohradu, spracované majú programy – Kubo, Pochovávanie
basy, Vynášanie Moreny, ako pásmo jarných tradícií a zvykov, či Stavanie mája.
Krojové vybavenie by im mohli závidieť mnohé, nielen školské, ale aj detské folklórne súbory. Vlastnia niekoľko originálnych ábelovských krojov, daroval im ich p.
Križo. Neskôr si pôvodné kroje z Ábelovej odkúpili a podľa nich si dali ušiť nové.
Prezentovali sa na mnohých významných podujatiach – festivaloch a prehliadkach.
Od založenia sa zúčastňujú viacerých súťaží a vždy s úspechom. Zlatá guľôčka je
súťaž v speve ľudových piesní, do ktorej sa prihlasujú už od školského r. 1993/94
a pravidelne sa umiestňujú na prvých troch miestach s postupmi na krajské
prehliadky. FSS Zvonček sa umiestnil na prvom mieste v šk.r. 1996/97 na V tom istom školskom roku vyhrala
Nikoleta Balogová súťaž Lučenský
regionálnej súťaži folklórnych speváckych skupín.
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V tom istom školskom roku vyhrala Nikoleta
Balogová súťaž Lučenský vrabec.
Pokr. zo str. 1

Aj Spievanky pod Pohanským vrchom v šk. rokoch 1994/95,
1995/96, 1996/97 boli pre súbor výnimočné, Zvonček
a Ivana Ecetová sa stali laureátmi súťaže, v r. 2002/03 bola
laureátkou Renáta Krupinská.
Za mimoriadny úspech možno považovať Ďakovný list od
ministra školstva, ktorý Zvonček získal na Fóre pedagogiky
2006.
Prezentovali sa aj v médiách, už v šk. roku 1997/1998 sa
zúčastnili televíznej súťaže DOKÁŽ, ČO VIEŠ a Zvonček vystúpil s vianočným programom v STV v Bratislave. Nahrali
niekoľko nosičov. V šk.r. 1999/2000 to bola nahrávka CD
a MG kazety ZVONČEK s ľudovou hudbou Ondreja Molotu Ďatelinka. V roku1999 bolo nahraté CD dievčenskej speváckej skupiny Zvonček, obsahuje 22 skladieb a začína piesňou
„Padá deždik, vétor veje“. Ako speváčky si zanôtili – Martina
Matušková, Lubica Vilhanová, Karolína Iždinská, Karolína
Mičková, Nina Ďurianová, Renáta Hlavinová, Janka Cvancingerová, Marcela Chovanová, Jarmila Balážová a Lenka
Krupinská.

óne, v Ľuboreči, Točnici, Políchne, taktiež na slávnostnej akadémii družobnej školy v Lounach v dňoch 24.-28.9.2008. Pri
príležitosti 15. výročia vzniku pripravili 17.12.2008 Benefičný
koncert v DK Lučenec. Podobne aj pri 20. výročí to bol opäť
koncert v Divadle B. S. Timravy, 30. novembra 2013 v spolupráci s ĽH Ďatelinka. V tomto roku, 14. februára ukázali pravé
páračky v starostlivo zariadenej Novohradskej izbe. Tento
priestor, ktorý využívajú taktiež na nácviky, bol slávnostne
otvorený v školskom roku 2006/07.

Je to úžasné, keď to takto dobre funguje. Pri bilancovaní to
síce vyzerá jednoducho, no predchádza tomu veľa námahy, ale
všetko je napokon v ľuďoch. Opäť sa táto stará pravda potvrdzuje. Nebyť pani riaditeľky Lacovej, určite by to takto nebolo.
Veď škôl v celom regióne je veľa, ale takýchto súborov žiaľ
málo...

V rámci projektu „Zaspievajme si“ v šk.r. 2000/2001 nahrali
CD v spolupráci s p. Spišiakom z Prvého súkromného gymnázia v Lučenci. Dňa 2.12.2006 vznikla nahrávka CD Zvonček
s ľudovou hudbou B. Sabóa.
Kalendárny rok začínajú pochovávaním basy na konci fašiangov a končia Kubom pred Vianocami. Pravidelne vystupujú v Domove dôchodcov v Lučenci, ale aj v Dome MS
a na námestí či mestskej tržnici. Zvonček poznajú širokoďaleko, vystupovali pri rôznych podujatiach v celom regióne, v Ľuboreči, Točnici, Políchne, taktiež na slávnostnej
akadémii družobnej školy v Lounach v dňoch 24.-28.9.2008.
Pri príležitosti 15. výročia vzniku pripravili 17.12.2008

Na záver uvádzame kontakt na vedúcu súboru:
Mgr. Zuzana Goljanová, mobil: 0905 965 662,
e-mail: golzuz@gmail.com
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„Život ide za myšlienkou“

recitačných pretekoch som chodila aj na
súťaže v poznávaní liečivých rastlín. Na
gymnáziu bol mojím triednym profesorom slovenčinár pán Július Becher.
Nemôžem nespomenúť ĽŠU v Lučenci
– konkrétne výtvarný odbor, kde bol
mojím pedagógom pán Gustáv Kružič.
On ma naučil vnímať výtvarné umenie a
pán profesor Ján Adamove na gymnáziu
estetické cítenie.
Vaša divadelná kariéra sa teda
začala v Lučenci ...
Počas môjho štúdia na gymnáziu v Lučenci som prehodnotila svoj vzťah k
biológii i chémii, venovala som sa recitovaniu, zoznámila som sa s Árpim
Szabóm, Vladom Sadílekom, písala
som básne do týždenníka Nové slovo –
do rubriky mladých, ktorú redigoval
Vojtech Mihálik. Divadelný ochotnícky
súbor Timrava mal vtedy dlhšiu umeleckú prestávku. Poznala som však režiséra súboru pána Pavla Karasa. Požiadala som ho, aby ma pripravil na súťaž
v umeleckom prednese Sládkovičova
Radvaň. Spomínam si, že som naštudovala poviedku od B. S. Timravy: Skon
Paľa Ročku. Neskôr som sa pokúšala
i o štúdium herectva na VŠMU. Tu ma
pripravovali páni Pavel Karas a Vlado Sadílek. Žiaľ, na VŠMU ma neprijali.
V r. 1975 ste nastúpili do DJGT vo

Zvolene. Aké boli vaše herecké
začiatky?

Herečka Anita Šafáriková, rod. Krepčárová sa
narodila 25. 9. 1955 v Lučenci. Detstvo prežila na sídlisku
v Hriňovej, kde začala chodiť do školy v r. 1962. Po presťahovaní sa do Lučenca v r. 1964 pokračovala na IV. ZDŠ.
V r. 1971-75 študovala na Gymnáziu B. S. Timravy v Lučenci, maturovala v triede prof. Júliusa Bechera. Od r.
1975 je až doteraz členkou činohry Divadla J. G. Tajovského (DJGT) vo Zvolene. Žije vo Zvolene.

Pani Anita, priblížme si prosím, vaše spomienky na rodný
Lučenec.
V Lučenci sme bývali na Tolstého ulici u starého
otca neďaleko fabriky Mier, potom sme sa presťahovali na
Rúbanisko. K Lučencu mám vrúcny vzťah a krásne spomienky, veď ako by som mohla zabudnúť na prvú lásku či
priateľov a spolužiakov. Obdivovala som elegantné budovy, ktoré vyzerali ako vo Viedni či Budapešti, synagógu,
pamätám si ešte staré kino Apolo ... Ľúto mi je aj za
secesnou budovou knižnice, ktorá stála na rohu hlavnej
ulice – dnes je tu parkovisko. Chodila som do IV. ZDŠ,
rada som recitovala, mojou učiteľkou na druhom stupni
bola pani Marta Eliášová. V 8.-9. triede ma pani učiteľka Viera Bartoňová nadchla pre chémiu a biológiu, vďaka
nej som sa zúčastnila na chemickej olympiáde a popri
recitačných pretekoch som chodila aj na súťaže v
V r. 1975 ste nastúpili do na Vögela. V tomto predstavení som
poznávaní liečivých rastlín. Na gymnáziu bol mojím
DJGT vo Zvolene. Aké boli vaše herec- hrala aj ja – a síce postavu Rosalindy.
triednym profesorom
Július Becher.
Bola slovenčinár
to slovenskápán
premiéra,
autor sa
ké začiatky?
Nemôžem
nespomenúť
ĽŠU
v
Lučenci
– konkrétne
10. reprízu
Spočiatku som stvárňovala postavy osobne prišiel pozrieť na
dievčat a mladých žien.
výtvarný
Mojou odbor,
prvou akde
pritom
bolpovedal:
mojím „Pán
pedagógom
Šafárik je pán
najrolou bola pionierka v hre
moldavského
lepším
Fredom
zo
všetkých
mojich
FreGustáv Kružič. On ma
autora Iona Druceho: Vtáci našej mla- dov, on najviac vystihol charakter tejto
dosti – v hlavnej úlohe s Andrejom Moj- postavy“. Novú sezónu by sme mali
žišom, ktorý mal vtedy 50 rokov a ja 20. začínať spolu: Listy Antona Pavlovi(V tomto roku pán Mojžiš oslávi už svo- ča Čechova svojej manželke herečke
je 90. narodeniny). Milo si spomínam Oľge Knipper, od nemeckej autorky
na rolu 12-ročnej Alenky v Čiernej krá- Anne Habeck-Adameck. Hráme tam len
ľovnej Pavla Gryma, bolo to asi v r. dvaja s manželom. Režisérom je Kamil
1976. Manžel Štefan Šafárik – áno vo Žiška, scénografom Dušan Krnáč – Luzvolenskom divadle som našla aj svoju čenčan. Rada hrám postavu Lilgovej v
životnú lásku – mi býva partnerom aj na pôvodnej hre slovenskej autorky (tiež
javisku, napr. v Lorcovej Plánke, Proch- Lučenčanky) Kataríny Mišíkovej-Hitázkovej S tvojou dcérou nikdy ... zingerovej Na konci – je to životopis J.
Usadili sme sa vo Zvolene, narodili sa G. Tajovského.
nám 2 deti. Keď som začínala, mala
Máte nejakú zbožňovanú rolu,
som veľké plány a sny, dnes už viem, že ktorú by ste si v budúcnosti chceli
neskončím v Hollywoode. Ale veľmi si zahrať? Čo všetko sa rokmi vo vašom
vážim skutočnosť, že som v r. 1982 osobnom i umeleckom živote zmenilo?
mohla hosťovať v hre Môj hrad v SND Čo sa týka plánov, verím, že role starv Bratislave, kde som si zahrala spolu núcich žien a babičiek ma ešte len čas Emíliou Vašáryovou, Ctiborom Filčí- kajú, i keď týchto dramatických postáv
je málo. Možno by som si rada zahrala
kom, Martinom Hubom a i.
Čím je príznačná vaša herecká vo filme. Mám však aj tajný sen – založiť spolu s manželom vo Zvolene kosúčasnosť?
V r. 2012 oslavoval môj manžel okrúhle morné divadlo. Divadlo potrebuje dušu.
výročie. Pri tejto príležitosti dostal v Manžel bol dvakrát riaditeľom divadla,
DJGT rolu Freda v komédii Dobre ro- výborne spieva, je úžasný komik, ...
Pokkr. na str. 4
zohratá partia rakúskeho autora Stephana Vögela. V tomto predstavení som
hrala
aj
ja
–
a síce má aj režijné schopnosti ... Máme

postavu Rosalindy.

Bola

to dobrých priateľov, ktorí by nám
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... má aj režijné schopnosti ... Máme dobrých priateľov, ktorí by nám mohli pomôcť.
Život ide za myšlienkou. Syn Marek je
scénografom, dcéra záchranárkou. Mamička Marta žije v Lučenci a veru, tiež
jej divadlo učarovalo. Účinkovala vo
viacerých predstaveniach lučenského
súboru Timrava. Záverom snáď ešte
toľko: Som rada, že môžem hrať, potlesk divákov ma uspokojuje a napĺňa
šťastím aj v regionálnom divadle. Verila
som však, že štvrťstoročie po nežnej
revolúcii už bude kultúra apolitická ...
PhDr. František Mihály, DiS. art.
Pokr. zo str. 3

partizánskej brigády Čapajev a od februára 1945 náčelníkom štábu 2. čsl. Paradesantnej brigády 1. čsl. armádneho
zboru v ZSSR. Po prijatí Košického
vládneho programu sa stal náčelníkom
operačného oddelenia na Ministerstve
národnej obrany v Košiciach a Prahe.
Ďalej pôsobil vo vyšších veliteľských
funkciách v Bratislave, Michalovciach,
Hradci Králové a opäť v Bratislave.
Bol nositeľom mnohých vojenských i štátnych vyznamenaní: Rad SNP
I. triedy (1946), Čsl. vojnový kríž 1939
(1946), Za chrabrosť (1947), poľný Vojnový kríž (1948), Za zásluhy o obranu
vlasti (1955) a i. Bol jedným z prvých
povojnových slovenských generálov.
Generál Elemír Polk zomrel 11. 10. 1994
v Bratislave, pochovaný je na cintoríne
v Slávičom údolí.
Právnik, diplomat, vysokoškolský
učiteľ Prof. JUDr. Ľudovít Tóth, CSc. sa
narodil 7. 9. 1935 v Čakanovciach, okres
Lučenec. Základné vzdelanie získal vo
Fiľakove. Stredoškolské štúdiá absolvoval v r. 1950-54 na Gymnáziu B. S.
Timravy v Lučenci, maturoval v triede
prof. Samuela Lakatoša. V r. 1954-59
študoval na Právnickej fakulte UK
v Bratislave.

Generál Československej ľudovej armády, účastník protifašistického
odboja a SNP genmjr. Ing. Elemír Polk
sa narodil 24. 9. 1905 v Českom Brezove, okres Poltár. V r. 1912-18 navštevoval ľudovú školu v rodnej obci. V r.
1918-26 bol žiakom čsl. reformného
reálneho gymnázia v Lučenci, maturoval v triede prof. Jozefa Nývlta. V r.
1927-29 študoval na Vojenskej akadémii
v Hraniciach na Morave, v r. 1936-38
na Vysokej škole vojnovej v Prahe a v r.
1948 na Najvyššej vojenskej akadémii
v Prahe.
V r. 1929-58 bol dôstojníkom
z povolania. V r. 1941 sa zapojil do ilegálneho hnutia v Banskej Bystrici,
v máji 1944 bol menovaný za náčelníka
štábu 1. divízie Východoslovenskej armády. Po odzbrojení Východoslovenskej armády sa stal príslušníkom
partizánskej brigády Čapajev a od
februára 1945 náčelníkom štábu 2. čsl.
paradesantnej brigády 1. čsl. armádneho

želstva sa narodila dcéra Katka, ktorej
bol vzorným a milujúcim otcom. Bol
veľkou oporou aj svojej manželke najmä
v čase jej pôsobenia ako ministerky
spravodlivosti a podpredsedníčky vlády
SR.
V r. 1969-79 bol riaditeľom Inštitútu ZO v Bratislave. V r. 1979-84 pracoval v diplomatických službách Československa v Budapešti. V r. 19842000 pôsobil ako vysokoškolský učiteľ
na VŠE v Bratislave, univerzitným profesorom sa stal v r. 1995 a v r. 19972000 vykonával funkciu dekana Obchodnej fakulty VŠE. V r. 2000 spoluzakladal Fakultu medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, na ktorej pedagogicky pôsobil do r.
2011.
Vo svojej vedecko-pedagogickej činnosti sa zameriaval na oblasť zahraničného obchodu, diplomacie a medzinárodných vzťahov. Je autorom publikácií: Zmluvy o kooperácii a špecializácii výroby RVHP (1986), Protokol
a etiketa v diplomacii a obchode (1994),
Diplomatický protokol (2004) a i. Profesor Ľudovít Tóth zomrel 18. 2. 2011
v Bratislave, pochovaný je na cintoríne
pri bratislavskom krematóriu. Rodičia
Ľudovíta Tótha sú pochovaní v Čakanovciach.
Právnik, diplomat, veľvyslanec
JUDr. Pavel Winkler sa narodil 13. 9.
1910 vo Zvolene. Ľudovú školu navštevoval v r. 1916-20 v Zlatne a v Lučenci. V r. 1920-27 študoval na Reformnom
reálnom gymnáziu v Lučenci, v r. 192728 na Reálnom gymnáziu v Budapešti
a v r. 1931 maturoval na gymnáziu v Rimavskej Sobote. V r. 1931-36 študoval
na Právnickej fakulte UK v Bratislave.

V r. 1959-65 pôsobil ako právnik
na Povereníctve školstva a kultúry v
Bratislave, v r. 1965-69 ako riaditeľ Výskumného ústavu zahraničného obchodu
(ZO) Vysokej školy ekonomickej (VŠE)
v Bratislave. V r. 1961 sa oženil s vtedajšou študentkou Právnickej fakulty
UK v Bratislave JUDr. Katarínou Tóthovou. Z ich 50 rokov trvajúceho manželstva sa narodila dcéra Katka, ktorej
bol vzorným a milujúcim otcom. Bol
veľkou oporou aj svojej manželke najmä
v čase jej pôsobenia ako ministerky

V r. 1945-70 bol pracovníkom
Ministerstva zahraničných vecí (MZV)
Československa v Prahe.
Pokr. na str. 5

Z toho: v r. 1946-47 pôsobil ako legačný
radca v Budapešti, v r. 1948-50 ako
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Z toho: v r. 1946-47 pôsobil
ako legačný radca v Budapešti, v r.
1948-50 ako legačný radca v Berne
a generálny konzul v Zürichu (Švajčiarsko), v r. 1953-54 zástupca vedúceho
čsl. delegácie v Repatriačnej komisii
neutrálnych štátov v Kórei, v r. 1956-58
čsl. delegát pri vytváraní Medzinárodnej
agentúry v New Yorku (USA) a vo Viedni (Rakúsko), v r. 1966-69 veľvyslanec
ČSSR v Berne (Švajčiarsko). Od r. 1970
žil na dôchodku v Prahe. Po r. 1989 na
základe pozvania vtedajšieho ministra
zahraničných vecí Jiřího Dienstbiera pôsobil ako konzultant Medzinárodnoprávneho odboru MZV ČR v Prahe.
Vo svojej odbornej činnosti sa
zaoberal problematikou odzbrojenia,
nešírenia atómových zbraní, niektorými
okruhmi OSN, zúčastňoval sa na príprave medzinárodno-politických zmlúv
s Francúzskom, Talianskom, SRN, Španielskom a ďalšími štátmi. JUDr. Pavel
Winkler zomrel 16. 5. 2003 v Prahe,
pochovaný je na Nových židovských
cintorínoch v Prahe-Olšanoch, Izraelská
1, urnový háj č. 902/D00-086.
PhDr. František M i h á l y, DiS. art.
Pork. zo str.4
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BARTÓK BÉLA – 70. výročie úmrtia
(26. 9. 1945 New York), maďarský hudobný skladateľ, klavirista, etnomuzikológ, pedagóg, patril medzi najoriginálnejšie a najprínosnejšie osobnosti
hudby 20. stor. Zbieral maďarské, rumunské a slovenské ľudové piesne
(Gemer, Nitrianska Stolica, Hont, Pohronie, Zvolenská stolica, Trenčianska
stolica, Tekovská stolica, celkovo zapísal piesne v 40 obciach na Slovensku).

V piatok 14. augusta nás vo veku 78
rokov navždy opustil Richard Kafka,
bývalý technický riaditeľ ZSNP, publicista, bádateľ v oblastiach histórie hutníctva na Slovensku.

PETIAN Gabriel – 230. výročie nar.
(14.9.1755 Polichno), evan. farár. Študoval vo Wittenbergu teológiu. V Ábelovej pôsobil od 19.11.1782 až do
svojej smrti r.1821 ako ev. farár. Bol
veľkým znalcom hebrejčiny. Manželka,
dcéra Hornostrhárskeho farára Nicolaidesa Anna, mali 3 synov a 5 dcér. (Z
nich napr. Ján Šalamún Petian-Petényi
(1799-1855) zoológ, ornitológ, ev. farár, prírodovedec). Zomrel v Ábelovej
19.7.1821.
GÁBER Ľudovít – 125. výročie úmrtia
(6.9.1890 Kokava nad Rimavicou), spisovateľ, ľudovo-výchovný pracovník,
patril k stúpencom Ľ. Štúra, v r. 185067 bol evanjelickým kazateľom v Lovinobani, potom do 6.9.1890 pôsobil
ako evanjelický farár v Kokave nad Rimavicou, tu je aj pochovaný, má obnovený pomník v cintoríne. Bol národný
buditeľ, štúrovec, malohontský senior.
TAKÁČOVÁ Adela – 80. výročie úmrtia
(1.9.1935 Kokava n./R.), zakladateľka a
režisérka ochotníckeho divadla v Kokave.
LUŠPAI Karol - 75. výročie nar. (28. 9.
1940 Lučenec), trubkár. Bol prvým
trubkárom v orchestri Opery SND v
Bratislave a v Slovenskej filharmónii.

Richard Kafka sa narodil v Kokave
nad Rimavicou. Po štúdiách na Priemyselnej škole chemickej v Banskej
Štiavnici a na Hutníckej fakulte Vysokej školy technickej v Košiciach,
nastúpil do hlinikárne ZSNP v Žiari
nad Hronom, kde prešiel rôznymi riadiacimi funkciami až po funkciu technického riaditeľa ZSNP a.s. Zúčastňoval sa na modernizácii a ekologizácii
výroby hliníka. Z tejto oblasti má bohatú publikačnú činnosť v odborných
periodikách. Je spolutvorcom piatich
autorských osvedčení a prihlášok
dvoch vynálezov. Okrem svojej odbornej práce veľkú pozornosť venoval
štúdiu histórie hutníctva. Podujal sa na
amatérsky výskum identifikácie huty v
Sklených Tepliciach a železiarskeho
hámra v Rimavici, kde sa spolu so
Slovenským technickým múzeom v
Košiciach podarilo zachrániť posledné
historické predmety (náhrobné kamene, budovy), tieto práce boli publikované v Hutníckych listoch. Podrobnejšie študoval a publikoval výsledky
spolupráce medzi vedcami Uhorska (z
územia Slovenska) a Nórska.

BARTÓK BÉLA – 70. výročie
úmrtia (26. 9. 1945 New York),
maďarský hudobný skladateľ,

Je spoluautorom publikácii "Z
dejín
výroby
hliníka
na

Je spoluautorom publikácii "Z dejín
výroby hliníka na Slovensku", monografie "Sklárne v Malohonte", "Mosty
na sever" (slov.- nórska spolupráca) v
slovenčine a angličtine a Dejín hutníctva na Slovensku.

300. výročie (25.9.1715) – odsúdenie a poprava Levočskej bielej
pani v Györi. Opísal to vo svojom
románe maďarský spisovateľ Mór
Jókai. Júlia Korponayová bola rodená Géczyová a údajne žila aj
v Poltári.
230. výročie (11.9.1785) – rímskokatolícky kostol v Brezničke bol
posvätený a zasvätený úcte sviatku
Narodenia Panny Márie.
90. výročie (1. 9. 1925) začal vychádzať mesačník pre deti Včielka,
ktorý vydávala Matica slovenská s
Čs. Červeným krížom v Martine.
85. výročie (13.9.1930) - Cez Vidinú
prechádzal T.G. Masaryk, prezident
republiky aj so svojim sprievodom,
celá dedina ho vítala slávnostnou
výzdobou.
85. výročie (23.9.1930) - návšteva
prvého prezidenta ČSR Tomáša
Garrigue Masaryka v Polichne. Zdržal sa len krátko, ale jeho dcéra Dr.
Alica Masaryková si všimla a obzrela pekne zachovalý vyšívaný slovenský kroj.
30. výročie (4.9.1985) – v Kokave
nad Rimavicou bol slávnostne otvorený Klub dôchodcov, mal 35 členov
a predsedom bol Pavol Zajac.
15. výročie (30.9.2000) – cez obec
H. Zalužany prešiel posledný vlak
po zrušenej železničnej trati spájajúcej Poltár a Rimavskú Sobotu.
Dôvodom na ukončenie prevádzky
bol údajne zlý technický stav iba 30
km dlhej trate.
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ERDÉLYIMU Attilovi,
amatérskemu hercovi
a členovi DOS
Józsefa Kármána v Lučenci.

Dňa 27.7.2015 bolo na slávnostnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kokave
nad Rimavicou udelené čestné občianstvo kokavskému rodákovi pánovi Pavlovi
HALUKOVI za aktívnu činnosť v roku 1968, kedy vybudoval spolu s mládežníkmi
Klub mladých (KM) v Kokave nad Rimavicou, bol jeho predsedom až do roku 1971
a za mimoriadny prínos v oblasti zbierania písomných, materiálnych historických
dokumentov o rodnej obci a za publikačnú činnosť a prezentáciu obce.

Pavol Haluka sa narodil 5. júna 1945 v Kokave nad Rimavicou. Otec Pavel Haluka
(1909-1985) robotník, ako povstalecký vojak sa priamo zúčastnil SNP, bojoval v
okolí Sliača, bol vyznamenaný pamätnou medailou SNP, matka Mária, rod. Šimová
(1908-1991), manželka Janka Haluková, rod. Romaniaková osvetová pracovníčka,
dcéry Zuzana, zdravotná sestra, Jana Ing. ekonóm, žijú v Prahe. Súrodenci Pavel,
Štefan, Mária, vydatá Poliačiková, Ján.
Už ako žiak základnej školy pôsobil vo folklórnom súbore Kokavan, v ktorom
tancoval až do roku 1964. Bol členom speváckeho súboru pod vedením Pavla
Javora. Ako ochotník odohral v miestnom ochotníckom krúžku niekoľko divadelných hier. Bol posledný predseda ČSM a predseda Zväzarmu v Kokave.
Svojimi organizačnými schopnosťami dokázal podchytiť mládež Kokavy k aktívnej
činnosti a v roku 1968 vybudovali spolu Klub mladých (KM) v Kokave nad
Rimavicou, bol jeho predsedom až do roku 1971. V KM pôsobila pod jeho vedením
miestna Big beatová skupina Netopier. Klub nadviazal družbu s podobnými klubmi
v Szécsényi v Maďarsku, s klubom Labyrint v Kremnici. V klube sa organizovali
tanečné večierky, večery poézie, výstavy fotografií členov klubu, besedy s hercami.
Za krátku dobu bola činnosť Klubu známa po celom okrese a návšteva veľakrát
prevyšovala kapacitu.
V roku 1969 navrhol a spolu s členmi Klubu mladých realizoval pomník padlým v
druhej svetovej vojne, ktorý je postavený v parku hrdinov, kde boli pôvodne
pochovaní vojaci, ktorí zahynuli pri oslobodení Kokavy. Za svoju prácu pre rodnú
obec bol odmenený pamätnou medailou Za zásluhy o výstavbu obce (1970).
Súkromne sa Pavol Haluka od školských rokov venoval zbieraniu historických
dokumentov o rodnej obci. Zozbieral a spracoval pečiatky a pečate Kokavy nad
Rimavicou od roku 1596. Zbierka obsahuje cez 700 kusov pečiatok spracovaných v
perokresbách.
Zbierka
je
priebežne
doplňovaná
o
nové
prírastky.
Pre zachovanie histórie rodnej obce Kokava nad Rimavicou, publikoval viacero
článkov a vydal samostatné publikácie, v ktorých priblížil dejiny obce svojim

Zbierka je priebežne doplňovaná o nové
prírastky. Pre zachovanie histórie rodnej
obce Kokava nad Rimavicou, publikoval viacero článkov a vydal samostatné
publikácie, v ktorých priblížil dejiny obce svojim rodákom. Spracoval dostupné
dokumenty a články v periodikách o zhorení Kokavy 3. augusta 1911. V
rámci amatérskeho historického výskumu Kokavy, zhromaždil množstvo dokumentov o významných rodákoch, ktorí sa narodili, pôsobili alebo umreli v
Kokave.
Spracoval históriu Evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania od reformácie,
tiež históriu rímsko-katolíckej cirkvi v
Kokave nad Rimavicou. Pre uľahčenie
práce miestnych farárov spracoval všetky cirkevné matriky do elektronickej
podoby. Pre Slovenský evanjelický cirkevný zbor v Prahe napísal históriu tohto zboru od založenia do roku 2015.
Napísal niekoľko básní vydaných vlastným nákladom v zbierke: „Noc poznania“. Namaľoval obrazy pre svojich
priateľov a členov rodiny. Prispieval do
rôznych časopisov: Banskobystrický
stavbár, Smena, Pravda, Smer, Evanjelický posol spod Tatier, Práca, Slovenské zahraničie, Evangelicus, Dotyky,
ako aj viacero článkov do Kokavských
zvestí. Od roku 2012 je administrátorom
internetovej stránky Stará Kokava, kde
sú albumy fotografií zo života obce a jej
obyvateľov.
Z mnohých diel a publikácií vyberáme:
Dielo: Návrh a realizácia pomníka padlým v 2 svetovej vojne. Kokava nad
Rimavicou 1969.
Publikácie:
Zničenie Kokavy nad Rimavicou.
I. vydanie v roku 1998 spoluautor
Štefan Repčok.
Dejiny osvety v Kokave nad Rimavicou. K 80. výročiu založenia
Miestnej ľudovej knižnice.
Konfirmácie ECAV v Kokave nad
Rimavicou od roku 1914 do roku
2005.
Železničná trať Poltár – Utekáč.
100 rokov od príchodu prvého
vlaku do Kokavy nad Rimavicou.
Navrhol heraldické a sfragistické
symboly cirkevného zboru ECAV
Kokava nad Rimavicou, text spoluautor Leon Sokolovský.
Veľký požiar. K 100. výročiu vyhorenia obce Kokava nad Rimavicou. vydané v r. 2011
Stará Kokava albumy fotografií na
Facebboku. Založené: 27. december
2012.
Pokr. na str. 7
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SOKOLOVSKÝ. L.- HALUKA, P.:
400 rokov erbu, pečatí a pečiatok
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Výstava kolektívna:
SOKOLOVSKÝ. L.- HALUKA, P.: 400 rokov erbu, pečatí
a pečiatok Kokavy nad Rimavicou. August-december
1996. Kultúrny dom Kokava nad Rimavicou.
Výstavy samostatné v kostole Evanjelickej cirkvi v Kokave
História cirkevného zboru. Výstava – slovom a obrazom
k 90. výročiu vysvätenia nového chrámu Božieho v Kokave nad Rimavicou
Prvá zástava Slovenskej evanjelickej jednoty na Slovensku. August 2006.
Okrem spomínaných diel vydal množstvo literatúry
a prameňov.

„U nás na svadbe“, to bola téma jubilejného ročníka dvojdňového festivalu, ktorý sa konal na troch miestach. Začal
v piatok 24. júla 2015 v Lučenci a v sobotu 25. júla pokračoval v Divíne a Trebeľovciach.

Zdroj a foto: www. kokava.sk

V okresnom meste patril úvod tradičnému krojovanému
sprievodu. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo o 19.00
XV. ročník festivalu sa konal 18. júla 2015 vo Veľkej nad hod. v mestskom amfiteátri. Galaprogram otvorila priIpľom. Podujatie odštartovala obľúbená súťaž vo varení ha- mátorka, PhDr. Alexandra Pivková.
lászlé, do ktorej sa prihlásilo celkom 17 družstiev. Trojčlenná
porota pracovala v zložení Bárdos Gyula, predseda Republikovej rady Csemadoku, Saxinger Csaba z Maďarska a Marika
Sárová.

Program režijne pripravila Stanislava Zvarová a moderovali
ho spoločne Lukáš Pelč a Renáta Kelemenová. Najskôr
privítali vzácnych hostí, ktorými boli: Ing. Branislav Hámorník, prednosta Okresného úradu v Lučenci, poslanec
BBSK, viacerí poslanci BBSK – Mgr. Pavol Baculík, Mgr.
Péter Csúsz a MUDR. Juraj Pelč ako aj ďalší zástupcovia
mesta. Potom nasledoval bohatý program, v ktorom vystúpilo 11 folklórnych súborov. Okrem slovenských (FS
IPEĽ z Lučenca, FaDS DUBKÁČIK Buzitka, FS JÁNOŠÍK , ĽH ĎATELINKA, ĽH LC FOLK, Sendrejovci –
Po vyhlásení výsledkov sa začal o 16.30 bohatý kultúrny pro- KOKAVAKERE LAVUTÁRA Kokava nad Rimavicou,
gram, vystúpili v ňom domáce i zahraničné súbory. Vrcholom MFS RAKONCA Fiľakovo, FS MARÍNA Zvolen) sa
festivalu bol maďarský spevák CARAMEL a záver patril tanečnej návštevníkom predviedli aj tri zahraničné folklórne súbory,
zábave a diskotéke. Festival navštívilo okolo 1500 divákov.
Citta di Agrigento z Talianska, Vlastimil Rosário z Argentíny a NÓGRÁD z Maďarska.

Organizátormi podujatia boli Novohradský oblastný výbor
Csemadoku a základná organizácia vo Veľkej nad Ipľom, Novohradské osvetové stredisko v Lučenci a obec Veľká nad Ipľom.
Podujatie finančne podporil Úrad vlády SR, Banskobystrický V Divíne sa od 16.00 hod. konal program vo vynovenom
samosprávny kraj, obec Veľká nad Ipľom a Fond Gábora Bethle- nádvorí Zichyho kaštieľa a okrem súborov z Argentíny
a Talianska vystúpil aj FS Podpoľanec z Detvy.
na.
Karol Galcsík
Pokr. na str. 8
V obci Trebeľovce sa vystúpenia začali o 18.00 hod.
v kultúrnom dome.
Organizátormi festivalu boli Mesto Lučenec,
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Pri príležitosti 75. výročia narodenia Jána Rudolfa Stehlíka
sa konala 31.8.2015 v klubovni DK v Kokave nad Rimavicou
vernisáž výstavy hračiek.

V obci Trebeľovce sa vystúpenia začali o 18.00 hod.
v kultúrnom dome.
Organizátormi festivalu boli Mesto Lučenec, Novohradské
osvetové stredisko v Lučenci, obce Divín a Trebeľovce.
Podujatie sa konalo s finančnou podporou Ministerstva
kultúry SR a BBSK.

XI. ročník podujatia podporujúceho kultúru národnostných
menšín sa uskutočnil už tradične v areáli Hotela ROYAL Látky. Tábor sa konal v dňoch 27. - 31. júla 2015 a zúčastnilo
sa ho 66 detí a 14 lektorov či vedúcich. Ľudové tance a remeslá vyučovalo celkom 7 lektorov: remeselnú dielňu (Gyetvai Zsuzsa, Anderko Andrea, György Henrietta, Kovács
Csilla), rezbárstvo a vyrezávanie stĺpa (Nagyferenc Kati),
tanec a spev (Paluch Norbert a Paluchné Percze Piroska).

Výstava bola sprístupnená pre verejnosť počas festivalu Koliesko. Otvorila ju Mária Ambrušová, riaditeľka NOS v Lučenci. Rudolf Stehlík bol posledným výrobcom tradičnej kyjatickej hračky. Vyrábal drevené koníky, kohútiky, fúriky, neskôr
súseky a i. Jeho tvorba bola rôznorodá a invenčná. Námety
čerpal z ľudového umenia a prírody. Čarokrásne hračky obdivované návštevníkmi výstavy sú kultúrnym dedičstvom regiónu
Gemer a Malohont.
Výstava bola pripravená v spolupráci s GMM a GMOS v Rimavskej Sobote, MAS Malohont a inštalovaná v spolupráci
s NMG v Lučenci.

Prvé dva ročníky sa konali na trávnatej ploche pri parkovisku.
Nebol to vhodný priestor, bol dosť bokom a stánok mnohí
návštevníci nevideli pre parkujúce autobusy. Poučili sme sa,
hľadali sme a nakoniec aj vybrali „skúšobne“ nový priestor
za synagógou. Tu to prebehlo nad očakávanie a tak bolo len
pochopiteľné, že v tomto dvore budeme chcieť uskutočniť proKarol Galcsík, organizátor a vedúci tábora kladne zhodnotil jekt aj v roku 2015.
aj ten tohtoročný. Tvorivé dielne boli zaujímavé a inšpiratívne. Súčasťou záverečného programu v piatok je už tradičné postavenie pamätného stĺpa. Počas tábora ho deti
spoločne opracovali a hotový stĺp, aj z tohto ročníka, zostal v
areáli hotela.

Kto chce stĺpy vidieť na vlastné oči, musí navštíviť Látky a
priamo pod hotelom Royal ich môže všetkých jedenásť obdivovať. Organizátormi tábora boli Csemadok – Novohradský oblastný výbor, BBSK – Novohradské osvetové stredisko
v Lučenci a Občianske združenie Pitypang, Základná škola
Józsefa Kármána v Lučenci a Základná škola na Mládežníckej
ulici vo Fiľakove. Podujatie sa realizovalo s finančným príspevkom Úradu vlády SR , BBSK a Fondu Gábora Bethlena.
Karol Galcsík

A ako to dopadlo, to nech posúdia návštevníci, ale podľa doterajších ohlasov, sú to len dobré chýry. Novohradské osvetové
stredisko v Lučenci pripravilo už IV. Osvetársky dvor, uskutočnil sa počas dvoch dní, v piatok 31. júla a sobotu 1. augusta.
Tento rok, nie je len rokom jubilejným, kedy Koliesko, ako
festival ľudovej kultúry oslavuje štvrťstoročie. Ale? Je to
výnimočný rok pre Kokavu, ako rodisko osobností, ktoré boli,
sú a verím, že navždy budú spájané s históriou Kokavy a folklórom.
V piatok sme začali skoro ráno, aby sa o 18.00 hodine mohol
otvoriť „Dvor Paľa Bútora-tanečníka“. Toto sme pripravili,
aby sa mohlo „diškurovaťi“. Moderátorom bol Paľov dobrý
kamarát Ján Jankov, ...
Pokr. na str. 9
pozdravil všetkých prítomných a požiadal Máriu Ambrušovú,
riaditeľku NOS Lučenec, aby Bútorov dvor oficiálne otvorila.
A aby tá atmosféra bola taká, aká sa vždy zažívala
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prítomných a požiadal Máriu Ambrušovú, riaditeľku NOS Lučenec, aby Bútorov dvor oficiálne otvorila.
Pokr. zo str. 8

A aby tá atmosféra bola taká, aká sa
vždy zažívala „U Bútorov“, nemohol
chýbať ani prípitok. Každý kto chcel
a mohol, tak aj urobil. Potom už všetko
stíchlo, lebo moderátor pred mikrofónom privítal Jaroslava Spišiaka z Kokavy, Paľovho kamaráta a speváka
s úžasným hlasom.
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hneď pri ňom a aspoň takto ho vyspovedal a predstavil divákom. Ďalšou
osobnosťou bol Ondrej Radič, primáš
ľudovej hudby a jeho deväťdesiatka,
ktorej sa 3 mája nedožil, bol určite dôvodom na spomínanie. Veď práve on
vytvoril aj Paľovú najobľúbenejšiu Vrchársku náladu. A do tretice, a opäť
v máji, šestnásteho by tiež deväťdesiatku oslávil nenahraditeľný, vzácny človek, pán Štefan Repčok. Pri tejto príležitosti sme nielen ponúkali druhé vydanie jeho dvoch kníh (Ľudové povesti a
balady z Kokavy n./R., Neuveriteľné
príhody a ľudové povery z Kokavy
n./R.), ale sa z nich aj čítalo. Nie hocijako, ale v kokavskom nárečí a to už dnes
každý nedokáže. Boli sme radi, že sa
tejto úlohy zhostil Pavol Haluka a Július Zajac.

Klčova. Starosta Andrej Kulík pripomenul, že Paľo Bútor je ich čestným
občanom a jeho zásluhou vznikla v ich
obci celoštátna súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci.

Paľa mali radi, preto prišli a vystúpili
ako celý FS Rovina.

Sprevádzali ho hudobníci z FS Vepor
z Klenovca. Nasledovalo pripomenutie
výročí troch významných ľudí z Kokavy. Tým prvým bol Juraj Kubinec
a 19. mája uplynulo už 125 rokov od
jeho narodenia. Nielen v rokoch okrúhlych výročí, ale každoročne by sme, na
nestora slovenských fujaristov a zakladateľa prvého fujarového tria na Slovensku, nemali zabúdať. Nedúfali sme,
ale predsa sa podarilo a do nášho dvora
prišiel aj Martin Kubinec, spoločne
s manželkou a dcérou, posledný žijúci
z legendárneho tria Kubincovcov.

Keďže mu zdravotný stav neumožňoval
vystúpiť na pódiu, pohotový Jankov bol
hneď pri ňom a aspoň takto ho
vyspovedal
a predstavil
divákom.
Ďalšou osobnosťou bol Ondrej Radič,

Nasledoval Bútor, jeho hlas zaznel z
reproduktorov, dôraz kladie na kultúru,
na mládež a na fenomén - náš folklór.
Minulý rok sme na Bútora spomínali
ako na kamaráta a folkloristu, ktorý
náhle odišiel. Začali sme tradíciu a každý rok by sa tieto stretnutia tematicky
sústredili na jednu oblasť jeho života.
Zámerom tohto roku bolo pripomenúť
si Paľa, ako výborného tanečníka, ktorý
začínal roku 1954 v DFS Kokavan a
profesionálnu dráhu končil v umeleckom súbore Lúčnica roku 1974.

Preto sme boli radi, že Paľovu „Vyhadzovanú“ ukážkovo zatancovali dva
tanečné páry z Lúčnice. Vystúpil taktiež
detský folklórny súbor Kokavan. Zapálením sviečky a hymnou Šaffovej ostrohy, začalo spomínanie hostí z Dlhého
Klčova.
Starosta
Andrej
Kulík
pripomenul, že Paľo Bútor je ich
čestným občanom a jeho zásluhou

Po zotmení nasledovalo premietanie filmu o Bútorovi, ktorého autorom je Alexander Nagy. A posledné slovo patrilo
Štefanovi Zimovi, ktorý ako tanečník
s Paľom začínal a jeho spomienky sme
uverejnili na našej web stránke
www.noslc.sk.

Nezabudli sme ani na suvenír. Osvedčená malá fľaštička mala tento rok
tmavo červenú farbu, naplnili sme ju
ríbezľovým vínom, aké aj Bútor často
spomínal. Okrem bulletinu sme ponúkali aj farebnú drevenú pohľadnicu.
Pokr. na str. 10

Lákadlom bola maketa Paľa v životnej
veľkosti s tanečníčkou, ktorá mala namiesto tváre otvor a každá folkloristka
sa mohla s Bútorom takto odfotiť.
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Lákadlom bola maketa Paľa
v životnej veľkosti s tanečníčkou, ktorá
mala namiesto tváre otvor a každá folkloristka sa mohla s Bútorom
takto
odfotiť.
Pokr. zo str. 9

Jeho zásadou bolo, že keď ho niekto
navštívil, tak vždy bolo všetkého dostatok. Mal svoje obľúbené jedlá. Preto sme
sa rozhodli, že okrem pravého baranieho
guľášu od Jaroslava Zvaru z Klenovca,
pripravíme niečo výnimočné. A čo už
môže byť v Kokave viac slávnostnejšie
ako živánska. Na originálnych ražňoch,
ktoré nám zapožičali Milan Pupala a Dušan Kubinec, pripravil túto delikatesu
skúsený Pavel Meký z Hrnčiarskej Vsi.

Iba sa tak po nej zaprášilo.

Piatkový program skončil a sobota nás
iba čakala. Poďakovať by sme sa chceli
OZ Rodon z Klenovca, osobitne Jarovi
Zvarovi, hudobníkom FS Vepor Klenovec, Emilovi Bartkovi za pomoc pri
zabezpečovaní tanečníkov z Lúčnice,
Igorovi Kovačovičovi, Vladimírovi Kyseľovi a Štefanovi Zimovi za spomienky
uverejnené v bulletine, Mariánovi Turnerovi, generálnemu riaditeľovi US Lúčnica, Alexandrovi Nagyovi za film a fotografie Paľa v husárskej uniforme,
Pekárni Hriňová a Veronike Obročníkovej z o.z. Lúč Lučenec a obci Kokava
nad Rimavicou. Projekt sa realizoval
s finančnou podporou MK SR.
V sobotu 1. augusta nám počasie tiež
prialo. Už od rána sa „makalo“. Bolo
potrebné upraviť celý dvor tak, aby sa od
10.00 mohli realizovať ďalšie projekty.
Prvý súvisel s ľudovým odevom a mal
názov „Koliesko pod sukňou“. Pôvodne sme plánovali prezentovať zostávajúce dve časti, kabanicu a šurec, čím by
sme ukončili prezentáciu kompletného
mužského kokavského kroja. Ale nakoniec sme sa v roku osláv festivalu rozhodli pre niečo zaujímavejšie. A čo už
môže byť viac lákavejšie, ako to, čo sa
skrýva pod sukňou ? No predsa nádhera.
Preto sme predstavili tri časti ženského
kroja – sukňu s bľachom – pendeľ –
spodnicu. Remeselníčka Dana Langhofferová z Detvy ukázala a popísala
jednotlivé časti kroja.

Nezabudli sme ani na tých najmenších,
lebo u nich je potrebné začať a vycibriť
lásku k ľudovým tradíciám. Aby kroj
lepšie spoznali, pripravili sme pre nich
maľovanky kokavského kroja.

známej návrhárky Šarloty Kišovej z roku 1984. Aj ostatní návštevníci sa mohli
zapojiť tak trochu netradične. Skúsený
moderátor Lukáš Pelč ich pozýval na
pódium, aby si spod sukní troch členiek
FS Kokavan prišli niečo vytiahnuť.

A o prekvapenia nebola núdza, okrem
vtáčikov, ale keramických, ich čakali aj
iné predmety, vrátane koliesok. Takto si
odvážlivci odnášali domov malý suvenír
spod sukne na Koliesku. Mužský a ženský kokavský kroj znázorňovali dve
figuríny pri stánku, v ktorom sa Evka
Srníková venovala deťom pri maľovaní
a prezentovala ukážky dielne z NOS. Pre
záujemcov bol pripravený aj bulletin
a touto cestou chceme poďakovať P. Halukovi za pomoc pri bádaní po kokavských sukniach.

Ďalší projekt bol výlučne gastronomický. Nazvali sme ho „Rezance na pätorako“. Ochutnávku tradičnej špeciality
Novohradu pripravila obec Cinobaňa starosta obce Jozef Melicher, Silvia
Očovanová a vynikajúce kuchárky Anna Špaková, Anna Chamulová,
Elena Piková, Margita Očovanová,
Mária Palíková. Návštevníci mali unikátnu možnosť uvidieť na vlastné oči
celý postup prípravy rezancov.

Kvalitný pitný režim zabezpečoval Ján
Kojnok, nakoľko bio víno si všetci poch- Spracovala ich Mgr. art. Evka Srníková
Pokr. na str. 11
vaľovali.
podľa predlohy malieb kokavského kroja
Piatkový program skončil a sobota nás známej návrhárky Šarloty Kišovej z roku Od miesenia a vaľkania cesta až po
iba čakala. Poďakovať by sme sa chceli 1984. Aj ostatní návštevníci sa konečný produkt, pravé domáce rezance,
OZ Rodon z Klenovca, osobitne Jarovi mohli
zapojiť
tak
trochu teda makové, grísové, orechové,
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cesta až po konečný produkt, pravé
domáce rezance, teda makové, grísové,
orechové, lekvárové a tvarohové. A to
všetko zadarmo. Každý mohol koštovať
koľko vládal, ale viete ako to u nás
chodí. Za čo sa neplatí, toho nikdy nie je
dosť a vynaloženú námahu prehliadame.

Z kuchárok, aj keď v zrelšom veku, ale
výbornej kondícii, sa skoro stali otrokyne, ktoré sa od rána nezastavili. Mala to
byť iba ochutnávka, nakoniec varili
v troch kotloch, spotrebovali 18 kg múky, takmer 7 kg tvarohu a ostatné ani
nevážili. Návštevníkom tak veľmi chutilo, že o tretej poobede už rezance neboli,
vydalo sa takmer 500 porcií. Aj keď
starosta pôvodne chcel dokúpiť ďalšiu
múku, pre záchranu kuchárok sme ho
presvedčili, aby tak neurobil. Pre záujemcov uverejňujeme recept na rezance:
Suroviny: (1 kg polohrubej múky, 2
vajcia a soľ)
Postup: Vymiesime tvrdšie cesto, rozvaľkáme a narežeme široké rezance.
Uvaríme v osolenej vode.

Posypeme makom, orechmi, strúhankou
(grísom) alebo tvarohom, posypeme cukrom, prípadne primiešame akýkoľvek
lekvár, a polejeme roztopenou masťou
alebo maslom.
Čo dodať na záver. Určite nebolo
všetko dokonalé, ale napriek tomu, že
v našom majetku nevlastníme nič z toho,
čo je na takéto podujatie nevyhnutné
(lavice, stoly, stánky a p.), sa to podarilo
a napriek niektorým technickým problémom, sa dá povedať, že sme to zvládli.
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Letný tábor výtvarníkov, divadelníkov, literátov, hudobníkov, tanečníkov, fotografov, filmárov, jednoducho dnes už Letný
tábor umenia LETAVY, má za sebou svoj
jubilejný, tridsiaty ročník. Ako ďalej pre
Rimava.sk uviedol zakladateľ a organizátor Marian Lacko, tohtoročné Letavy v
rekreačnom stredisku Kokava-Línia boli
rekordné v počte návštevnosti. „Počas
letavského týždňa nás bolo približne 350,
ale posledné dva dni na Letavy zavítalo viac
430 ľudí.dva
Je to
počet
aký eštezavítalo
počas
aleako
posledné
dni
na Letavy
histórie Letáv nebol,“ dodal Lacko. Svoj vzťah
a vnímanie
umenia
viac ako
430 ľudí.
Je to mohli
počet účastníci
aký ešte
tábora ukázať v štrnástich umeleckých dielňach.
Za pomoci
lektorov
sa
počas histórie
Letávskúsených
nebol,“ dodal
Lacko.
venovali kresbe, maľbe, keramike, umeleckému kováčstvu, batike a textilu, umeleckej fotografii, animovanému filmu, bábkarskej, hereckej a režijnej divadelnej
tvorbe, pantomíme, tanečnej, hudobno-textárskej tvorbe, stand up commedy či
tvorbe z odpadu. „Celkovo tak vzniklo približne 250 umeleckých diel vo výtvarných
dielňach a ďalších 27 kolektívnych diel v nevýtvarných dielňach. Vznikli teda aj
krátke animované filmy, fotografie a divadelné predstavenia, kde nám v jednom z
nich dokonca aj snežilo,“ priblížil zakladateľ, podľa ktorého boli prezentácie dielní v
rámci víkendovej vernisáže na vysokej umeleckej úrovni. Ako spomenul, diela z
tábora budú opäť vystavené v rámci októbrovej vernisáže v Mestskom kultúrnom
stredisku v Rimavskej Sobote.

Tradične dobrú atmosféru dotváral aj každovečerný program, v ktorom sa
predstavili rôzni hudobníci z blízka i z ďaleka. „Na Letavách sme vypustili aj 130
balónov, ktoré boli zviazané do akéhosi strapca, v strede ktorého bolo
nainštalované led svetielko. Na oblohe to svietio ako malé ufo,“ poznamenal Lacko
s úsmevom a dodal, že dôvodom vypustenia až 130-tich balónov bolo, že 30, koľko
bolo doteraz ročníkov, sa nám zdalo málo, tak sme stovku pridali. Boli naplnené
ľahkým plynom, takže krásne stúpali k nočnej oblohe. Kúsok jubilejného ročníka
tábora si každý mohol odniesť so sebou, a to v podobe vlastnoručne vyrazeného
letavského groša. „Ľuďom sa to veľmi páčilo a všetci si tento groš radi vyrazili,“
dodal zakladateľ. O pohode na Letavách, vytvorených dielach či deravom groši sa
vďaka ĽaĽafónu, letavskému telefónu v centre tábora, z ktorého si mohol každý
zadarmo zavolať, mohol dozvedieť celý svet. Podľa Lacka sa účastníci dovolali do
všetkých kútov sveta od Azerbajdžanu po Ameriku. „Tridsiaty ročník bol naozaj
vydarený. Teší ma, že sa ho zúčastnil aj spoluzakladateľ Jano Husár, bývalý riaditeľ
Domu kultúry Štefan Baláž, ktorý nás za svojho pôsobenia podporoval. Prišli aj
účastníci, ktorí už dlho neboli ako aj lektori, ktorým sme odovzdali pamätné listy,“
zhrnul Lacko a dodal, že už teraz plánujú 31. ročník Letáv, v ktorom sa taktiež budú
snažiť záujemcom priniesť žánrovo pestré umelecké dielne. „Všetko však ukáže
čas,“ poznamenal.
LETAVY organizuje Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota a Občianske
združenie Oxymoron v spolupráci so Základnou umeleckou školou v R. Sobote. S
podporou Ministerstva kultúry SR.
Zdroj: www.rimava.sk
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zárobky, čo sa za vojny v obciach budovalo? Práve na ne nájdete
odpovede v zápisoch kronikárov. Tí navyše boli veľmi osobní, texty
kroník obsahujú mnoho mien, preto sa vám môže ľahko stať, že
V sobotu 15. 8.2015 sa pod týmto názvom konala
v Mestskom vlastivednom múzeu vo Fiľakove vernisáž tam objavíte i zmienky o svojich predkoch či známych. Kniha je k
výstavy tvorby súčasných majstrov starých remesiel z dispozícii k nahliadnutiu a na predaj na všetkých obecných úradoch
v okrese Poltár, v Lučenci v kníhkupectve Dováľ na Masarykovej
Fiľakova a okolia.Výstava potrvá do 16.10.2015.
ulici. Prinášame aj niekoľko ukážok - zaujímavostí z knihy.
Zápis v kronike Málinca z roku 1939
Jeden dokázaný prípad nelojálnosti
voči Slovenskému štátu predsa sa
zistil. Mladý sklársky robotník Ján
Hoduliak zostavil plagát protištátneho obsahu. Paulína Starove a Anna
Pupalová ho nakreslili a opísali a vyložený bol na dome číslo 249. Za
tento skutok Ján Hoduliak ako iniciátor a pôvodca potrestaný bol na šesť
mesiacov väzenia a jeho pomocníčky
po dva mesiace väzenia. Tieto si väčšinu trestu odpykali vo vyšetrujúcom
väzení. Ich skutok bol málo významný. Zápis v kronike Rovnian z roku
1942: V súvise s vojnou zle napreduje kultúra a mravy. Ľudia sa neradi
sa bavia,
vzdelávajú, málo
máločítajú,
čítajú,radšej
radšej
sa do kina chodia a v krčme vysedávajú a hodne
popíjajú
vzdor
že sú nápoje dosť drahé. Liter vína 40 až
bavia,
do ajkina
chodia
a vtomu,
krčme
50 Ks, špiritusa100
Ks, slivovica
80 až 160 Ks. Ján Števko st. bol okresným
vysedávajú
hodne
aj popíjajú
úradom vykázaný, že mu nikde nesmú dať liehové nápoje. Cigáňom je
vzdor tomu, že sú nápoje dosť
vôbec zakázané podávať liehoviny. Žobrať už nesmú, a preto sa učia robiť
dra-hé.
Liter vína 40 až 50 Ks,
ako v poli, tak chodia i do továrne.
Mišo Šesták

špiritus 100 Ks, slivovica 80 až
160 Ks. Ján Števko st. bol
okresným úradom vykázaný, že
mu nikde nesmú dať liehové
nápoje. Cigáňom je vôbec
zakázané podávať liehoviny.
Žobrať už nesmú, a preto sa učia
robiť ako v poli, tak chodia i do
továrne.
Tento rok sme si pripomenuli 70. výročie ukončenia Mišo Šesták
druhej svetovej vojny. Pri tejto príležitosti vyšla koncom
júla kniha "Zažili sme vojnu", ktorú zostavili málinský
rodák Doc. PaedDr. Július Lomenčík PhD. a hradištský
rodák Mišo Šesták. Rozsiahle, bez mála 600 stranové
dielo, prináša zápisy obecných kroník z obcí poltárskeho
okresu z rokov 1938 až 1945. Zhromaždiť sa podarilo
zápisy z kroník 18 obcí (Veľká Ves, Breznička, Poltár,
Rovňany, Uhorské, Krná, Hradište, Málinec, Ozdín, Cinobaňa, Točnica, České Brezovo, Kokava nad Rimavicou, Štefánii Drastíkovej z LučenUtekáč, Šoltýska, Hrnčiarska Ves, Sušany, Pinciná), ca, ktorej bolo udelené uznanie
ostatné obce kroniky alebo nemali vôbec alebo sa, žiaľ, za poéziu na 33. ročníku literárnej súťaže začínajúcich autostratili.
Na rozdiel od množstva kníh, ktoré sa zaoberajú ofi- rov "Krídla Ivana Laučíka“.
Oficiálne vyhlásenie výsledkov
ciálnou históriou, táto kniha prináša predovšetkým pohsa uskutočnilo 6. júla 2015.
ľad na to, ako vojnu zažívali naši predkovia. A to nielen
Súťaž organizuje Liptovská
Slovenské národné povstanie, prechod frontu a oslobo- knižnica G. F. Belopotockého v
denie, ale i ťažké vojnové roky predtým. Ak si kladiete Liptovskom Mikuláši. V kateotázky - čo vojna znamenala pre vašich rodičov či górii poézie sa stretlo 28 nádejstarých rodičov, ako ich obmedzovala, čo mohli, čo ných literátov. Porotu tvorili
nemohli, čo bolo zakázané, ako fungovali Hlinkove spisovateľ a organizátor literárgardy, čo pre región znamenalo posunutie Maďar- neho života Ján Cíger, básnik,
sko-slovenskej hranice, aké boli počas vojny ceny a publicista a fotograf Martin
Droppa, poetky Veronika

zárobky, čo sa za vojny v obciach budovalo? Práve
na ne nájdete odpovede v zápisoch kronikárov. Tí Dianišková,
navyše boli veľmi osobní, texty kroník obsahujú Kubányová

a

Naďa
Anna

Droppa, poetky Veronika Dianišková, Naďa Kubányová a
Anna Ondrejková.
Ocenená je členkou nášho literárneho klubu VLAS pri NOS
v Lučenci. A toto je výber z jej
úspešnej tvorby:
Vnem
V pokosenej tráve
kľačí tvoja neha .
Si dvojdomá.
S prstom na perách
slzíš
a smeješ sa.
Bosá noha ťa zrádza.
V spustnutej záhrade
visí
naše previnenie.
Vyzlečené okamihy
Zrak sa mi vysemenil do poľa,
cítim VanGoghovú spokojnosť.
Objímanie vo vlčom maku.
Som farboslepá.
Červeno- zelené tetovanie
našich zorníc
je presahom
našich tiel.
Šumíme vo vánku
len zvon nám plače v hrudi.
Na oblohe sa uzavrel
kruh
z našich vytesnených spomienok.
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„Cesta za umením VI.“ žiakov, učiteľov a priateľov
školy a muzikál Sherlock Holmes v Prešove
Základná umelecká škola a RZ každý rok organizuje
pre svojich žiakov, učiteľov, ale i rodičov umelecký zájazd
pod názvom: Cesta za umením. Cieľom zájazdu bolo stretnutie s pravým umením a spoznávanie historickej metropoly
východného Slovenska. Na tomto zájazde sa zúčastnili žiaci
všetkých odborov – hudobného, tanečného, výtvarného i dramatického a pre každého Prešov ponúkol svoje prekvapenia.
Aj cesta autobusom do Prešova bola zaujímavá, pretože sa
deťom poskytol výklad o histórii miest, zámkov, kaštieľov,
jaskýň, či prírodných krás východného Slovenska.
Navštívili sme šarišskú galériu, kde pre všetky deti
bol pripravený odborný výklad i workschop s technikou
grafiky, do ktorého sa zapojili všetci žiaci, ale i rodičia a
učitelia.

Večer – predstavenie pôvodného slovenského muzikálu –
Sherlock Holmes, ktorý bol napísaný na motívy poviedok
a románov sira Artuha Conana Doyla. Príbeh plný prekvapení
a zvratov zaviedol všetkých účastníkov do Londýna koncom
19. storočia a ukázal odvrátenú tvár starých dobrých časov.
Zároveň priniesol aj večnú tému lásky a skutočného priateľstva. Muzikál zaujal nielen obsahom, ale i vynikajúcou
úrovňou muzikálových spevákov, piesní, baletu a zaujímavou,
večne sa meniacou scénou.
Žiaci umeleckej školy a i vedenie už teraz bude monitorovať nový muzikál, ktorý by sa stal cieľom Cesty za
umením VII v budúcom školskom roku a tiež nové mesto,
architektúra, história Slovenska. Umelecký zájazd – Cesta za
umením upevňuje i jeden vzácny moment a to vzťah žiak –
učiteľ – rodič – priateľ školy.

Poukázal na problémy dnešnej doby a zároveň nás povzbudil
a dodal nám sily do duchovného boja, ktorý sa skrýva v úskaliach každodenného života. Tento čas bol pre nás všetkých
veľkým obohatením, z ktorého budeme dlho čerpať.
Mgr. M. Vinarčíková

11. ročník okresnej umeleckej súťaže
– Talentík múz 2015
Už po 11-ty krát zorganizovala Základná umelecká
škola v Poltári a mesto Poltár v spolupráci s Rodičovským
združením pri ZUŠ, okresnú súťažnú prehliadku pre deti
materských škôl a žiakov základných škôl 1. stupňa. Do
súťaže sa zapojili ZŠ Školská Poltár, ZŠ Slobody Poltár, MŠ
Sklárska Poltár, MŠ Kanadská Poltár, ZŠ s MŠ Kokava nad
Rimavicou, ZŠ s MŠ Hrnčiarska Ves, ZŠ s MŠ Málinec, ZŠ
s MŠ Uhorské, ZŠ Hrnčiarske Zalužany, ZŠ s MŠ Cinobaňa
a ZŠ s MŠ Brez-nička.
Cieľom Talentíka múz je podchytiť detský talent
v hudobnej, výtvarnej, literárno-dramatickej a tanečnej
múze a prípravou na súťažnú tvorivú prehliadku rozvíjať
dané schopnosti talentovaných detí pod vedením ich
učiteľov. Súčasne ide i spoluprácu škôl a ZUŠ v príprave
talentov, nádejných žiakov umeleckej školy. Do súťaže bolo
prihlásených 246 žiakov v štyroch múzach a ocenených 224:
v hudobnej – 41 detí, literárno-dramatickej – 45 detí,
tanečnej - 63 a výtvarnej - 75 v dvoch kategóriách.

Mgr. Ľuboslava Slebodníková, riaditeľka ZUŠ

Vo štvrtok 2. júla 2015 sa pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci našej Cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca
a Cirkevnej základnej umeleckej školy v Lučenci zúčastnili celodiecézneho duchovného dňa v Rožňave. Program začal slávnostnou svätou omšou v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie, ktorú slúžil rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav
Stolárik. Po omši sme sa spoločne presunuli do priestorov biskupského úradu, kde sme mohli načerpať zo žriedla duchovnosti, ktorú nám sprostredkoval otec biskup svojimi slovami.
Poukázal na problémy dnešnej doby a zároveň nás

Deti so svojimi p. učiteľkami po prezentácii boli rozdelení do
tried, kde sa rozospievali a učitelia ZUŠ im poskytli korepetície. Všetci zúčastnení dostali občerstvenie a zabezpečený bol
i pitný režim. Vzhľadom na to, že do tanečnej múzy sa prihlásilo veľa detí a choreografie potrebovali priestor, tanečná
múza sa uskutočnila v Dome kultúry v Poltári, kde prítomných
privítala p. riaditeľka Mgr. Slebodníková. Paralelne v koncertnej sále ZUŠ Poltár oficiálne otvorila súťažnú prehliadku
zástupkyňa Mgr. Dagmar Vývleková a popriala žiakom veľa
úspechov a radosti zo spevu a recitácie.
Pokr. na str. 14

Každý súťažiaci obdržal diplom a vecné ceny.

povzbudil a dodal nám sily do duchovného boja,
ktorý sa skrýva v úskaliach každodenného života. Najúspešnejší súťažiaci boli odmenení mimoriadnou
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Každý súťažiaci obdržal diplom a vecné ceny. ktorí osadili zvon na rozhľadni až po projektanta a praNajúspešnejší súťažiaci boli odmenení mimoriadnou cenou covníkov dotknutých inštitúcií, ktorí riešili rôzne povolenia.
a diplomom – laureátom múzy.
Talentík múz 2015 finančne podporili Kultúrna komisia
a Mesto Poltár z kapitoly záujmového vzdelávania detí.
Vedenie a učitelia ZUŠ blahoželajú všetkým súťažiacim, ďakujú za prípravu a spoluprácu učiteľom MŠ, ZŠ a súčasne sa
tešia na budúcoročný Talentík múz 2016. Výsledky vyhodnotenia Talentíka múz 2015 budú zverejnené na webovej
stránke školy www.zuspt.eu – Talentík múz.
Pokr. zo str. 13

Mgr. Ľuboslava Slebodníková, riaditeľka ZUŠ

Kroky viac ako stovky turistov z regiónu Malohont i jeho
okolia smerovali v sobotu 22. augusta 2015 k rozhľadni na
Laze Slopovo, ktorá bola v tento deň oficiálne otvorená. Výstavba rozhľadne
Výbornú atmosféru spestrili heligonkári i piloti paraglidingu Rozhľadňa sa nachádza na rozhraní obcí Klenovec a Kokava
nad Rimavicou v nadmorskej výške 851 m. Zatiaľ, čo Kokava rogál.
čania nazývajú túto lokalitu Slopovo, medzi Klenovčanmi sa
zaužíval názov Laz, čo môže byť odvodené od lazníckeho
osídlenia, ktoré je pre túto oblasť charakteristické. V klenovskom i kokavskom chotári žili drobní roľníci, ktorí chovali
hovädzí dobytok a ovce.
Neďaleko súčasnej rozhľadne stála od začiatku do polovice
20. storočia asi 5 metrov vysoká rozhľadňa. A možno tadeto
prešla aj noha Juraja Jánošíka, keďže neďaleko na Mravcovom vŕšku žil jeho kamarát Tomáš Uhorčík pod menom Martin
Mravec - klenovský gajdoš.

Po viac ako hodinovej túre bola predsedníčkou MAS Ing.
Oľgou Maciakovou, starostkou obce Klenovec Mgr. Zlatou
Kaštanovou a zhotoviteľom stavby Ing. Stanislavom Bystrianskym symbolicky sprístupnená 9,5 metrov vysoká
rozhľadňa. V sprievode heligonkárov z Klenovca sa mohli
návštevníci pokochať výhľadom na okolie a posilniť sa
malým občerstvením.

V dnešnej dobe je Slopovo využívané aj ako štartovisko
pilotmi závesných klzákov z celého Slovenska a vďaka
súhlasu majiteľov pozemkov je registrované ako oficiálna
letová plocha Leteckej amatérskej asociácie Slovenskej
republiky. Prvý let zo Slopova na závesnom klzáku (rogalo)
sa uskutočnil v lete 1979 a na padákovom klzáku (paragliding) v roku 1992. Odvtedy si tento terén získal svojou
jedinečnosťou mnoho priaznivcov, ktorí sa sem radi vracajú.
Súbežne s prípravnými prácami, ktoré predchádzali výstavbe
16,8 metrov vysokej rozhľadne Maginhrad nad Nižným
Skálnikom, prebiehali prípravy aj na výstavbe rozhľadne na
Laze Slopovo. V roku 2012 bolo zamerané miesto plánovanej
stavby, kde sa v roku 2014 začalo s osadením kovových
Zaujímavosťou boli lety pilotov paraglidingu a rogál, ako aj
pätiek do betónových základov, na ktoré bola ukotvená
ich štart, ktorý si mohli zúčastnení pozrieť zblízka, rovnako aj
drevená konštrukcia rozhľadne. Celkovo sa na jej výstavbu
lety čerstvých účastníkov školy paraglidingu. Pokiaľ to pospotrebovalo 25 m3 dreva a 6 m3 betónu. Stavba bola
časie dovolilo, prebehlo aj niekoľko tandemových letov.
dokončená v roku 2015 a krátko pred jej otvorením pribudol
Rozhľadňa bola postavená pre potešenie z krásneho výhľadu
na rozhľadni aj zvon, ktorý zhotovila a osadila skupina
a radosť nás všetkých. Pričinili sa o to desiatky ľudí od
dobrovoľníkov z obce Kokava nad Rimavicou.
pracovníkov MAS a zhotoviteľa stavby, cez dobrovoľníkov,
Pokr. na str. 15
ktorí osadili zvon na rozhľadni až po projektanta a
pracovníkov dotknutých inštitúcií, ktorí riešili rôzne Výstavba rozhľadne SLOPOVO bola realizovaná v rámci
povolenia.
projektu česko - slovenskej spolupráce, ktorý bol
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Pokr. zo str. 14

Lučenec – Kalinovo 12. 8. - 20. 9. 2015
Medzinárodné keramické sympózium je najvýznamnejším
odborným podujatím Novohradského múzea a galérie. Od
roku 1989 ho uskutočňuje pravidelne každý rok a na jeho
úspešnom priebehu sa podieľajú - SVÚ - Združenie keramikov
Slovenska, Žiaromat a.s. Kalinovo, Mesto Lučenec a Obec
Výstavba rozhľadne SLOPOVO bola realizovaná v rámci Kalinovo.
projektu česko - slovenskej spolupráce, ktorý bol spolufinancovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre
rozvoj vidieka SR, zo štátneho rozpočtu SR, z rozpočtu obce
Klenovec a Miestnej akčnej skupiny MALOHONT.

Výstava v priestoroch Novohradského múzea a galérie v
Lučenci prezentuje výsledky tvorivého pobytu účastníkov
XXVII. medzinárodného keramického sympózia. Diela Lucie
Ing. Miroslava Vargová, manažérka MAS MALOHONT Fabiánovej - Strassnerovej (Slovensko) majú humoristický
Autori foto: Július Kohút a Ivan Varga až ironický náboj. Eva Srníková (Slovensko) sa venuje jemným, ručne starostlivo vytvarovaným objektom. Bożena
Sacharczuk (Poľsko) je virtuóznou majsterkou hrnčiarskeho
kruhu a túto remeselnícku techniku uplatňuje aj vo svojej
voľnej keramickej tvorbe. Tomasz Niedziołka (Poľsko) vytvára mohutné plastiky so svojsky opracovanými povrchmi.
pripravuje na september 2015 celý rad zaujímavých akcií a Osobitú skupinu tvoria maľované figurálne plastiky, súsošia
dvojice výtvarníkov Jarmily Mitríkovej a Dávida Demjapodujatí. Patrí medzi ne určite aj putovná výstava Biblia na
noviča (Slovensko), ktoré sú súčasťou ich spoločného procestách, prezentujúca bibliu v rôznych prevedeniach a
jektu. Motívy čerpajú z tradícií v minulosti, alebo zo starých
jazykových verziách. Výstava má za úlohu ukázať bibliu,
povestí či z ľudovej kultúry. Spracované témy odrážajú ich
nielen z pohľadu historického, ale predovšetkým priblí- netradičný spôsob ponímania.
žením jej posolstva súčasnému človeku. Návštevníci budú
mať možnosť prezrieť si vyše 200 exponátov kníh, napísaných v rôznych svetových jazykoch. Pripomenieme si aj
- stála expozícia z najcennejších zbierok Novohradského
Deň obetí holokaustu a rasového násilia (18.9.2015) formúzea a galérie z archeológie, histórie, etnológie a výtvarmou prednášky spojenej s návštevou židovského cintorína v
ného umenia. Návštevníci môžu obdivovať poklady z doby
spolupráci so Štátnym okresným archívom v Lučenci a bronzovej, strieborný poklad mincí zo Šuríc, kópie zlatého
Židovskou náboženskou obcou. Koncom mesiaca, 25.9. pokladu objaveného v krypte kalvínskeho kostola v Lučen2015 sa uskutoční prednáška na tému "Ľudové staviteľ- ci, nálezy z archeologických lokalít Radzovce a Fiľakovo,
stvo", ktorú povedie prof. Böszörmenyi v rámci "Dní historické sklo a smalty z produkcie už zaniknutých sklární
európskeho kultúrneho dedičstva". A nakoniec celý sep- a smaltovní, ľudovú hrnčinu z Haliče a okolia, župné kreslá
tember sa bude niesť v príprave na vyhodnotenie prác IX. a nábytok z interiéru Haličského zámku, ukážky najstarších
ročníka celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe historických kníh a výber z tvorby významných výtvarných
umelcov novohradského regiónu.
Literárny Lučenec 2015.
PhDr. Mgr. Dáša Filčíková, riaditeľka NK

Katarína Köbölová, NMG Lučenec
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ENKAUSTIKA
– in memoriam Mária Polachová,
výstava,
miesto: vestibul NOS Lučenec,
od 8.00 do 15.00 hod.
23.9. JESENNÉ STRETNUTIE
vernisáž výstavy amatérskych
výtvarných tvorcov, členov OŠ AVT
pri NOS Lučenec
z okresov Lučenec a Poltár,
výstava potrvá do 18.10.2015,
miesto: Novohradské múzeum
a galéria Lučenec
28. 9. Literárny klub V.L.A.S.
– stretnutie členov, prezentácia
a rozbor tvorby,
miesto: NOS Lučenec
o 15.30 hod.
Dielňa ľudových remesiel:
Dekorácie z prírodných materiálov
(obilie, listy, suché plody, rákos,
maľované kamene).
Využitie rôznych predmetov z odpadu
(plechovky, fľaše, papierové
rolky...).Termíny dielní, kurzov pre
deti, dospelých a jednotlivcov je
potrebné dohodnúť vopred.
Informácie Mgr. art. Eva Srníková,
0907 503 478,
e-mail: evasrnikova1@gmail.com
alebo osobne v tvorivej dielni.
Miesto: NOS Lučenec, na poschodí
Lučenec
25.9. "Loptoši a bábiky,
bodliaky a fialky"
literárny projekt,
autori: Hanka Košková,
Rút Lichnerová, Štefan Kuzma,
Judita Kaššovicová,
hudobný "moderátor"
Juraj Turtev.
Miesto: Novohradské múzeum
a galéria Lučenec.

Mesto Lučenec – mestský úrad,
oddelenie školstva, sociálnych
vecí, kultúry a športu
13.9. KOLLÁROVCI
- koncert známej hudobnej skupiny,
miesto: Divadlo B.S. Timravy
o 18.00 hod.
16.9. Všetko o ženách
- úsmevné divadelné predstavenie,
v ktorom sa dozviete všetko čo ste
vedeli a hlavne nevedeli o nežnejších
polovičkách...
Účinkujú: A. Karnasová,
B. Ondrejková, A. Zimányiová,
miesto: Divadlo B.S. Timravy
o 19.00 hod.

Poltár

Poltár

4.-5.9. Dni mesta
a Gombovecfest

Kokava nad Rimavicou
26.9. REGIONÁLNY
GURMÁNSKY
DEŇ
– 2. ročník súťaže vo varení
tradičných jedál regiónu,
org.: Mikroregión
SINEC-KOKAVSKO
a Obec Kokava nad Rimavicou,
miesto: pred KD

Dobroč

18.9. Oslava 40. výročia
založenia FS IPEĽ,
miesto: Divadlo B.S. Timravy
o 18.00 hod.

5.-6.9. Dni obce,
miesto: námestie a KD

20.9. Deň bez áut – Deň bez áut
v rámci Európskeho týždňa mobility.
Uzavretá Masarykova ulica a na nej
množstvo podujatí,
inline korčuľovanie, biketrial
a mnoho iného.
Toto podujatie ukončí Lučenské
Kultúrne Leto 2015,
miesto: Masarykova ulica o 8.00 hod.

9.- 13.9. V. BZOVSKÉ
SKLÁRSKE DNI

Dolná Bzová

Lehôtka
5. – 6.9. Dni obce
– 630. výročie prvej písomnej
zmienky
Veľká Ves

25.9. Slovenské kvarteto
– koncert známeho komorného
súboru, miesto: Kalvínsky kostol
o 18.00 hod.
Dom Matice Slovenskej
Lučenec
9.9. HRAD A NOVOHRAD,
výstava fotografií
Tomáša Garrigue Masaryka,
miesto: Dom MS,
výstava potrvá do 19.10.2015

Fiľakovo
Do 16.10. Umenie remesiel,
výstava,
miesto:
Mestské vlastivedné múzeum

12.9. Súťaž o najlepšiu
BRDÁRSKU KAPUSTNICU,
miesto: Pri „I-dome“
od 10.00 hod.
Vidiná
5.9. 680. výročie
prvej písomnej zmienky,
stretnutie rodákov
a „Rozlúčka s letom“,
súťaže „Vidinský kotlík“
a „Najlepší koláč“.
Miesto: KD a futbalové ihrisko.

Zmena programu vyhradená.
Na naše kultúrne podujatia
platia aj
KULTÚRNE POUKAZY!
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