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

Vznikol v októbri 1989 pri Stredoslovenských sklárňach, n. p., Poltár.
V roku 1991 sa zriaďovateľom zboru
stalo Mestské kultúrne stredisko v Poltári a od roku 1995 zbor pracuje ako
Ženský spevácky zbor Mesta Poltár.
Po založení zbor prezentoval výsledky svojej činnosti v sklárňach na Večeroch slávy, oslavách MDŽ, neskôr Dňa
matiek a na akciách organizovaných
mestom, ako oslavy oslobodenia mesta, oslavy SNP, stavanie mája a podobne. Vystúpeniami potešili aj zdravotne
ťažko postihnutých, spolupracovali so
ZPOZ-om a prezentovali sa aj na podujatiach Dni krajov Banskobystrického
kraja i na kultúrnych akciách organizovaných Úniou žien Slovenska v Bratislave.

Prvým vedúcim a zároveň

Prvým vedúcim a zároveň dirigentom bol Mgr. Milan Kelemen, učiteľ ZŠ
na Ulici Slobody v Poltári. Hlavnou organizátorkou v začiatkoch bola Oľga
Slezáková, za čo jej patrí úprimná vďaka. Po odchode dirigenta M. Kelemena
na dôchodok (2004) hrozilo, že zbor sa
rozpadne. V tom období primátor mesta Pavel Gavalec a poslanec BBSK Ing.
Ján Chromek oslovili riaditeľku ZUŠ v
Poltári Mgr. Ľuboslavu Slebodníkovú,
aby sa ujala vedenia zboru. Stalo sa tak
až v roku 2006, kedy sa riaditeľka ZUŠ
spolu s učiteľkou Mgr. Dagmar Vývlekovou rozhodli, že budú viesť mestský
spevácky zbor. Na prvej skúške zboru sa
predstavili, i keď zbor už poznali z jeho
vianočných vystúpení v evanjelickom
kostole v Poltári a rozdelili zboristky
podľa
hlasových
dispozícií
do jednotlivých hlasov. Dirigentkou

podľa hlasových dispozícií do jednotlivých hlasov. Dirigentkou zboru sa stala
Mgr. Ľuboslava Slebodníková, korepetítor a hlasový pedagóg je Mgr. Dagmar
Vývleková a organizačnou vedúcou Edita Klembasová.
V zbore sa pravidelne už 28 rokov schádza, s malými obmenami, ten istý kolektív a pri speve piesní zabúdajú na každodenné starosti. Súčasné zloženie zboru:
1. hlas – Viera Brezinová, Jolana Likavcová, Vierka Cieniková, Mária Ridzoňová, Mária Škrabáková, Mária Királiová, Ing. Mária Pribilincová, Elena
Macaláková, Elena Mäkká.
2. hlas – Jana Hrčková, Ružena Vozafová, Katarína Rešutíková, Anna Hulinová.
Pokračovanie na s. 2

3.

hlas – Irma Rusnáková, Helena
Solivajsová, Mária Kuzmániová,
Erika
Pálenkášová,
Edita
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hlas – Irma Rusnáková, Helena Solivajsová, Mária Kuzmániová, Erika Pálenkášová, Edita Klembasová.
Spomenúť je potrebné aj členky, ktoré zo zdravotných,
rodinných či pracovných dôvodov už zbor nenavštevujú: Mgr.
Iveta Jánošíková, Mária Slováková, Ľuba Turoňová, Mgr. Anna
Kmeťová, Mária Bolhová, Zdena Laššáková, Vlasta Frančoková,
Anna Bičanová, Mgr. Jana Koróniová, Mária Kubaliaková, Darina Kapcová, Anna Murínová, Emília Uhrinová, Elena Mázorová, Jana Knechtová, Bernarda Kurčíková, Dana Pockľanová,
Oľga Mečiarová, Darina Strapková. Zo zakladajúcich členov
zboru navždy odišli Ľuba Turoňová, Jolana Sihelská, Jolana Hirnerová a v roku 2017 Irma Rusnáková. Na večnosť odprevadili Máriu Kováčovú.
Dlhoročný dirigent a zakladateľ zboru Mgr. Milan Kelemen
zomrel 20. 3. 2017, na poslednej rozlúčke 24. marca na cintoríne v Zelenom sa s ním spevácky zbor rozlúčil smútočnou
piesňou – Slniečko zasvieť posledný raz, ktorú sám upravil.

Keďže zbor mal do r. 2006 v repertoári poväčšine ľudové,
hymnické a vianočné piesne, vedenie zboru sa rozhodlo,
že repertoár nasmerujú aj na iné oblasti. Oživili úpravami staré
evergreeny Majstrov – Gejzu Dusíka, Pavla Braxatorisa, Františka Kováčika, Zděnka Borovca, Zdenka Cóna, Dušana Pálku...
ako i populárne piesne z Repete speváčok Oľgy Szabovej, Dušana Grúňa, Zory Kolínskej, Gizky Oňovej, Marcely Leiferovej...
Súčasne obohatili repertoár o skladby skladateľov zborovej
tvorby od renesancie až po hudbu 20. a 21. storočia, čím sa
zvýšila aj umelecká úroveň zboru.
Repertoár zboru sa orientuje na:
–

–

–

–

ľudové (dvoj a trojhlasé) skladby – Vichoďí, vichoďí; A dze ti
bula; Nestískaj mi šuhaj rúčku; Mac moja, mac moja; Nepi Jano,
nepi vodu; Paste sa mi, paste; Mila moja; A ja taka dzivočka; Ej,
povedal mi milý; Ach, mamičko, mamičenko; Ej, láska, láska;
Večar je, večar je; Dobrý večer; Tá lišovská nevesta; Ej, dávala
žitko husom; Padá lístie z javora... Od roku 2016 bol repertoár
obohatený o ľudové piesne v populárnom štýle od Kollárovcov,
Kandráčovcov – Balalajka, Dva duby, Na kostolnej veži, Láska je
trpezlivá, Mariša, Sadla včielka.
skladby chrámové, adventné, vianočné, liturgické – Tajomná
noc, Každý človek v údive stíchne, Zázračná noc, Tajomstvo
väčšie než svet, Ty, Pane si moje jediné dobro, Ľúto ti bolo
človeka, Môj Pán, Anjelov spev, Mrákota noc, Pastieri, pastieri,
Ó chýr preblahý, Kyrie, Šťastie zdravie, Ubi caritas, Modlitba v
stajni, O polnoci, z repertoáru Jiřího Zmožka – Vianočný čas,
Spolu ať nám zůstáva láska, Volá Ježiš ovce stratené, Svieca, E.
Vidinská – Vianočná chvíľa, .
skladby „vážneho charakteru“ – renesančné, barokové, romantické i 20. a 21. storočia – Keď mesiačik svietil, Cum decore,
Podvečery, Májový spev, Dievčenské prianie, Santa Lucia, Non
nobis domine...

–
–

–
–

skladby ľahkých spirituálov – Rákosí, Svetlo, Kto zbadal húfy
anjelov, Vianoce v srdci, Haleluyja pelotsarona, Kum ba yah,
skladby populárne, evergreeny 50. – 70. rokov – Každý jednou
velkou lásku potká, Skôr, než odídeš, C´est la vie, Niekto ma
ľúbi, Vy krásne Tatry malebné, Zvony, Mendosíno, Tiahnu vozy
maľované, Tak teda veľa šťastia, Čo sa mi môže stať, So slzami v
očiach, Rodný môj kraj, Nečakaj ma už nikdy, Butterfly, Slunce v
očích, Blueberry Hill, Ružičky červené, Biele margaréty,
Múdrejší ustúpi, Dávno bolo, Hallelujah, L. Petrán, V. Dočkalová
– Strieborný vánok, V. Wick – Láska ti v očiach žiari... ...
ľudové piesne nášho regiónu Novohrad – Na postred Poutára,
Pod ľipkou zeľenou jedna mala dve...
vlastná textová tvorba (Mária Kuzmániová) – V tom Poltári ver
sa dobre žije, Letokruhy.

Pri 10. výročí založenia (1999) bola udelená speváckemu
zboru Cena mesta Poltár.
Úspešne sa predstavili na okresnej prehliadke speváckych súborov vo Vidinej v roku 1994.
Letokruhy sa zúčastnili viacerých prehliadok a festivalov:
– Festival predstavovanie krajov Slovenska v Bratislave, organizovaný Úniou žien, zbor účinkoval za Banskobystrický
kraj,
– prehliadka speváckych zborov regiónu Novohrad v Brezničke, ktoré organizuje Novohradské osvetové stredisko
v Lučenci,
– Posolstvo piesní Slovensku a svetu pri príležitosti
1150. výročia sv. Cyrila a Metoda, ktoré organizoval
doc. Ing. Viliam Ján Gruska s podporou Ministerstva kultúry SR,
– krajská prehliadka seniorských speváckych súborov, organizoval ju KD JDS v Banskej Bystrici v spolupráci s OO JDS
v Poltári,
– „Umenie seniorov v Európe“ (25. 10. 2016), V. ročník
regionálnej prehliadky seniorských spevokolov, organizátorom bolo Informačné centrum Europe Direct a Letokruhy vystúpili na koncerte ako hostia, pričom zožali
veľký úspech a obdiv.

Zbor pravidelne pozývajú obce regiónu – Lukovištia, Hradište,
Málinec, Hrnčiarska Ves, Breznička, Slaná Lehota, České Brezovo, Sušany, vystupujú aj na adventných a vianočných koncertoch či na smútočných rozlúčkach ap. Písalo sa o nich v už
zaniknutom občasníku IPEĽ, Novohradských novinách, v spravodajcovi Rekus, spievali aj vo vysielaní rádia Regina. Na
webovej stránke mesta Poltár (www.poltar.sk) v časti kultúra
sú uverejnené informácie o činnosti spevokolu.
Pokračovanie na str. 3

skladby ľahkých spirituálov – Rákosí, Svetlo, Kto zbadal Zbor má založenú kroniku s bohatou fotodokumentáciou,
húfy anjelov, Vianoce v srdci, Haleluyja pelotsarona, Kum ktorú vedie Mária Kuzmániová. Súčasťou sú i autorské básne
kronikárky, venované oslávencom zboru.
ba yah,

REKUS
Zbor má založenú kroniku s bohatou fotodokumentáciou,
ktorú vedie Mária Kuzmániová. Súčasťou sú i autorské básne
kronikárky, venované oslávencom zboru.
Pri príležitosti 25. výročia založenia pripravili „Slávnostný
jubilejný koncert“ a vydali bulletin pod názvom „Ženský spevácky zbor Letokruhy v Poltári“ (1989 – 2014). Svoju históriu
majú spracovanú formou fotodokumentácie zo všetkých vystúpení na externom disku ZUŠ, slávnostné koncerty aj nahraté na DVD nosičoch.
Spevácky zbor sa pravidelne schádza na nácvikoch raz
týždenne (štvrtok), mimoriadne skúšky sa plánujú podľa
potreby. Pred koncertom aj dvakrát týždenne, nehovoriac
o vianočnom období, keď zbor vystúpi na troch koncertoch
za jeden deň v obciach okresu Poltár. Skúška ženského zboru
podľa slov dirigentky prebieha nasledovne:
„Po krátkej rozcvičke sa zbor púšťa do nových skladieb podľa
jednotlivých hlasov. Potom nasledujú skladby, časti repertoáru, ktorý je pripravovaný tematicky k danému podujatiu.
Vekový priemer čo sa týka rokov... neprezrádzame, ale je tu
vždy veselo. Zaujímavé sú aj úsmevné príhody, pochvaly či
kritiky jednotlivých „hlasov“ navzájom, ktoré sa často ako
„deti“ niekedy povzbudzujú inokedy kritizujú momentálne falošné tóny či zlé nástupy. To je tiež znak, že ženy majú výborné
sluchové dispozície a rokmi sa vypracovali na výborné speváčky, ktoré dokážu spievať ľudové piesne dvojhlasne i bez nácvikov. V prestávkach je vždy pripravené pohostenie vynikajúcich cukrárok. Po ochutnávke sa vymieňajú i recepty sladkých či slaných pečív. Je tu „kopec“ srandy, zážitkov, ale
i osobných vyrozprávaných príbehov zo života, ktoré so súcitom vnímajú navzájom. A je tu tiež pieseň, ktorá ich opäť nadchne a s radosťou zabudnú na každodenné starosti, pieseň,
skladba, ktorá ich rozveselí a omladí ich dušu“.
Na vystúpenia pripravuje sprievodné slovo Edita Klembasová, vždy umocnené poéziou, príbehmi či výrokmi. Do poézie
sa zapájajú aj ďalšie členky – Ing. Mária Pribilincová, Vierka
Cieniková, Mária Kuzmániová a Erika Pálinkášová.
Kalendár koncertov je bohatý, ročne zbor uskutoční okolo
15 vystúpení. Plán činnosti zboru Letokruhy je otvorený,
aktualizuje sa podľa požiadaviek kultúrnych udalostí mesta
Poltár.
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Ženy spievajú, muži pripravujú guľáš, a tak spolu trávia príjemné chvíle. Koncom roka, po namáhavom turné vianočných
koncertov, sa zbor stretne na spoločnej večeri, posedení,
zhodnotí sa celoročná umelecká produkcia zboru a už tu vznikajú nové nápady, či objavné repertoáre, pre ďalšiu činnosť
a kultúrne podujatia.
Finančné prostriedky získavajú z rozpočtu Mesta Poltár,
ktoré venuje zboru náležitú pozornosť a podporu. Všetky kultúrne podujatia, koncerty, festivaly sa uskutočňovali s finančnou podporou kultúrnej komisie MsÚ v Poltári, ale i sponzorov a pomocou samotných členiek zboru.
V minulosti skúšky prebiehali v ZŠ na Ulici Slobody v Poltári a v kultúrnom dome. Dnes je miestom spoločných stretnutí pekná priestranná trieda na prvom poschodí ZUŠ v Poltári, kde je k dispozícii klavír, stojany, metronóm, dostatok
čalúnených stoličiek a hlavne príjemné prostredie k nácvikom. V prípade delených skúšok je k dispozícii i ďalšia trieda,
akustické skúšky prebiehajú v koncertnej sále ZUŠ. Spolupráca mestského zboru a ZUŠ vytvára dobré podmienky pre nácviky a napredovanie zboru.
Ženský spevácky zbor Letokruhy má veľké plány, ale nezabúda na pribúdanie letokruhov na pevnom kmeni stromu,
pretože pribúdajú aj vrásky na čelách členiek zboru. Zbor by
potreboval nielen omladiť, ale aj rozšíriť členskú základňu.
Preto aj prostredníctvom tejto prezentácie vyzýva mladé ženy a dievčatá, ktoré rady spievajú, aby sa nebáli a prišli...
Kontakt:
Mgr. Ľuboslava Slebodníková –
luboslava.slebodnikova@gmail.com, Mgr. Dagmar Vývleková –
d.vyvlekova@gmail.com a Edita Klembasová – klembas@gmail.com
Zdroj: Bulletin z r. 2014, www.poltar.sk

Márii Ambrušovej
k významnému životnému jubileu,
ktoré si pripomenie 15. septembra.
Je riaditeľkou Novohradského osvetového strediska v Lučenci.

Mgr. Jolane Kleinovej

Ženy chcú byť vždy pekné, preto aj kostýmov počas existencie sa vystriedalo niekoľko, nové blúzky či pestrofarebné
šatky, aby na vystúpeniach bol umelecký zážitok umocnený
i estetickým vzhľadom zboristiek. V roku 2016 s návrhom loga
Letokruhov (autor Bc. M. Račková) boli pre zbor zakúpené
červené tričká, ktoré slúžia na vystúpenia zábavného charakteru (Gombovec Fest, Halušky, oslavy 1. mája).
Vitálne speváčky nežijú len spevom, vedia sa aj zabávať.
Každé leto organizujú sústredenie, na ktorom sa zúčastňujú aj
manželia či bývalé členky.
Ženy spievajú, muži pripravujú guľáš, a tak spolu trávia
príjemné chvíle. Koncom roka, po namáhavom turné

k životnému jubileu (15. 9.), hudobná
pedagogička, v r. 2004 –2009 riaditeľka Súkromnej ZUŠ v Lučenci.

PhDr. Štefanovi Mázikovi
k šesťdesiatke, ktorú oslávi 23. septembra. Dlhé roky bol riaditeľom
MsKS vo Fiľakove, zároveň je vedúcim DS Zsákszínház.
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Mária Ambrušová: „Národ bez histórie je hromádka koží otrockých“
(J. M. Hurban)

Kultúrno-výchovná pracovníčka, osvetárka, riaditeľka Novohradského
osvetového strediska Mária Ambrušová
sa narodila v Rimavskej Sobote. Celý
doterajší život prežila i žije v obci Hrnčiarska Ves, okres Poltár. Študovala na
SVŠ v Poltári a odbor kultúrno-výchovná práca na Strednej knihovníckej škole
v Bratislave. Od r. 1973 pôsobí v Novohradskom osvetovom stredisku (NOS;
v období socializmu Okresné osvetové
stredisko) v Lučenci – najprv ako pracovníčka pre mimoškolskú výchovu, potom vedúca oddelenia ZUČ a od r. 1991
ako riaditeľka organizácie. Pri príležitosti jej životného jubilea som ju požiadal o nasledovné interview.
Milá Mária, začnime prameňom tvojho života.
Našu obec tvoria dve obce –
Pondelok a Veľká Suchá. Ja bývam vo
Veľkej Suchej. Moje „celoživotné“ bydlisko prešlo od čias môjho detstva a mladosti obrovskou zmenou, žiaľ nie k lepšiemu. Predkovia z otcovej strany žili v
obci už od 17. st. a matkina rodina sa
prisťahovala začiatkom dvadsiatych rokov minulého storočia na železničnú stanicu v Pondelku. Potom sa presťahovali
na Veľkú Suchú a ja v tom dome po
predkoch žijem dodnes. Chápanie života
v zrelom veku je iné ako ho vnímame v
detstve a mladosti. Rodinné vzťahy,
tradícia, kamarátky a celkovo dedinské

v zrelom veku je iné ako ho vnímame v
detstve a mladosti. Rodinné vzťahy, tradícia, kamarátky a celkovo dedinské
spoločenstvo to je pečať, ktorá, ak si
dostatočne vnímavý a máš záujem o ľudí
a ich životné príbehy, ide s tebou po celý
život. Žili sme spolu s maminými rodičmi, moji rodičia a my – tri sestry: ja, Zuzana a Katarína. Katarína, žiaľ pred časom umrela. Z detstva musím spomenúť
školu, vtedy ešte národnú, do ktorej som
začala chodiť. Veľmi ma to bavilo, rýchlo som sa naučila čítať a otvorili sa mi,
ako sa hovorí „nové obzory“. Mala som
šťastie na učiteľov, asi vždy, ale tu doma
to bol fantastický učiteľ, volal sa Július
Keľo. Dodnes spomínam na neho s veľkou úctou a láskou. Hmatateľnou spomienkou po ňom zostala veľká moruša
vo dvore, ktorú sme v škole vypestovali
z divej jablone tak, že on každému žiakovi ukázal, ako treba štepiť výhonky
moruše, aby sa prijali a vznikol nový
strom. My sme totiž v škole pestovali
priadku morušovú. Všetko sa už pominulo a ostala len moruša.
Čím je charakteristická táto
tvoja rodná obec?
Život v obci, kde sa všetci poznajú, sú si blízki, sú ako rodina, je pre
dieťa veľmi krásny, tajomný a príjemný.
Úžasné je mať starých rodičov, ktorí
svoju tradíciu, životné skúsenosti, spomienky a hlavne lásku, prenášajú na
vnúčatá. Ďalšia úžasná vec, ktorá už
pomaly vymizla, je naše nárečie. Tvorí
hranicu medzi novohradským nárečím a
nárečím v Suchánskej doline. 95% obyvateľov hovorilo nárečím. Pár slov na
ukážku: okno – v Novohrade oblok – u
nás víhľad, topánky – topánke – kamašle, pohreb – pohrab – chramba, treba –
način – nadbe a pod. Preto to spomínam,
lebo som sa začala viac zaoberať nárečím o päť minút dvanásť. Musím povedať, že ma dosť mrzí vlažný, ba až taký
posmešný prístup k tomuto úžasnému
dedičstvu. Hovorí sa predsa „Čo dedina,
to reč iná“. Je to tá jedinečnosť a inakosť, originalita, ktorá je vlastná iba tejto lokalite. A my sa toho tak ľahko vzdávame. V minulosti sa v obci vyrábali
škridle, hlinený riad a váľky, čiže nepálené tehly. Boli tu pece – báne,

lené tehly. Boli tu pece – báne, kvalitná
hlina a zruční ľudia. Veľký región, kde
riad vyrábali, predávali a je zaujímavé,
že nejako ustáli aj konkurenciu. Vedeli
sa dohodnúť. Všetko je už inak, ako skoro všade v našom regióne.
V Novohradskom osvetovom
stredisku v Lučenci pracuješ už od r.
1973. Aké boli tvoje tunajšie začiatky?
Začínala som ešte v budove, na
mieste ktorej je dnes parkovisko a zažila
som prechod do súčasného sídla Novohradského osvetového strediska. Obdobiu
môjho nástupu do práce sa dnes hovorí
normalizácia. Aj napriek rôznym ťažkostiam a zákazom, ktoré stále hrozili,
som poznala skvelých ľudí, ktorí boli
nadšení osvetári a svojím nadšením
mňa, ako aj ďalších inšpirovali pre prácu napr. v divadle, vo folklóre. Zapálili a
inšpirovali mnoho ľudí a vznikali výborné podujatia, ale aj nové amatérske kolektívy a kluby. Rozvíjala sa amatérska
fotografia, výtvarníkom sa začínali organizovať výstavy a vznikali folklórne súbory – Palóc, Jánošík, Kokavan a neskôr
aj Ipeľ. Samozrejme bolo tu umelecké
slovo, divadlo, ktoré sa dostávalo do povedomia na celom Slovensku. Iste budeš
chcieť aj mená – pani Milka Nociarová,
Vlado Sadílek, Anka Slováková, Jana
Barkáčová, Árpi Szabó, Julo Mojžiš,
nerada by som niekoho obišla, určite ich
bolo viac, ale títo kolegovia mi ostali v
pamäti najviac. Nielen to, ale v mnohom
ma aj ovplyvnili. Samozrejme sme organizovali aj rôzne agitačné podujatia,
hlavne pred voľbami a zjazdmi, tomu sa
nedalo v tom období vyhnúť. Nemôžem
nespomenúť svoju prvú vedúcu pani Gabiku Garajovú, ktorá s prehľadom viedla
a organizovala vzdelávacie aktivity.
Snažila som sa vo svojej práci napredovať, stále som študovala, absolvovala
som rôzne odborné vzdelávania, školenia. Často som sa stretla so správnymi
ľuďmi, ktorí ma niekde posunuli. Stretnutia s ľuďmi ako Peter Scherhaufer,
Viliam Gruska, Jozef Bednárik, Jaro
Uhel, ale aj ďalší, boli pre mňa vždy
nesmierne inšpiratívne, poučné a obohacujúce tak po profesijnej ako aj po
ľudskej stránke.
Pokračovanie na s. 5
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Ako sa vyvíjala situácia po r.
1989?
Po r. 1989 sa situácia zmenila a
kultúrno-výchovné zariadenia prešli
veľkou transformáciou, dokonca hrozilo, že budú zrušené. Ale nestalo sa. Ja
som bola najskôr poverená vedením,
dosť dlho, a potom po výberovom konaní som sa stala riaditeľkou organizácie.
Nastala situácia, keď som musela dávať
výpovede z práce kolegom. Ver mi, nebolo to vôbec príjemné. Z pôvodných 37
zamestnancov sa stav ustálil na 13.
Ocitli sme sa v úplne novej situácii, ktorú sme postupne zvládali. Práve v tom
období, tak ako aj dnes, sme sa snažili
dávať kultúrno-výchovnej práci, osvete,
nové nápady, inovácie, kreativitu. A to
všetko vďaka mojím kolegom, ktorých
práca baví, prichádzajú s novými nápadmi, vedia spolupracovať, komunikovať,
sú vytrvalí, adaptabilní a majú sociálne
a kultúrne povedomie. Sú výborní organizátori. Niekedy to vyzerá, že čo je to
pripraviť podujatie, ľahké, jednoduché.
A práve tá ľahkosť, spontánnosť, to je
náš cieľ. Hoci skutočnosť je úplne iná,
prozaická. Za všetkým je „makačka“.
Verím, že si to mnohí návštevníci kultúrnych podujatí v regióne všímajú, či
sú to už rôzne tradičné podujatia ako
Divadelná jeseň, Novohradský folklórny
festival, Výtvarné spektrum, Koliesko v
Kokave nad Rimavicou, ale máme aj
Dielničku remesiel, vydávame mesačník
REKUS, spolupracujeme s obcami a
mestami v regióne. To sú len tie najviditeľnejšie podujatia, ktoré už majú tradíciu, svoje meno. No naše aktivity sú
veľmi rôznorodé a máme široký záber –
od záujmovej umeleckej činnosti cez
rôzne tematické vzdelávacie podujatia,
ale aj také, kde si pripomíname osobnosti, ktoré pochádzajú z regiónu. Ako
príklad uvediem Boženu SlančíkovúTimravu, ktorej sme venovali tento rok
– Rok B. S. Timravy. Vlani sme si na
Hradišti pripomenuli rómskeho spisovateľa Dezidera Bangu a rôzne rómske remeslá, zvyky a ich históriu v Novohrade. Radi organizujeme podujatia v regióne, lebo sme si vedomí toho, že ak
my zabudneme na významných rodákov
alebo udalosti, nespomenie si nikto. A
to, že žijeme v kultúrnom prostredí, nie
je bez obeti. Oni boli neraz za svoj názor a činy prenasledovaní, nepochopení
a mnohí z nich vytvorili v krutých podmienkach veľké veci, na čo by sa nemalo zabúdať. „Národ bez histórie je hromádka koží otrockých“ povedal J. M.
Hurban. Pravdivé slová dodnes. Samozrejme, že to neorganizujeme sólo, ale v

spolupráci s obecnými úradmi,
kultúrnymi inštitúciami, školami,
ale hlavne s Novohradským
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spolupráci s obecnými úradmi, kultúrnymi inštitúciami, školami, ale hlavne s
Novohradským múzeom. V práci nepoľavujeme, práve naopak, chystáme
podujatia, už od jesene až do konca
roka. Všetci sú vítaní.
Hovorí sa, že práca šľachtí
človeka. To je pravda. No po dlhej
a náročnej práci si organizmus človeka
potrebuje oddýchnuť. Ako vyzerá ten
tvoj oddych?
Chceš vedieť ako relaxujem?
Jednoducho, ešte furt som zvedavá, takže veľa čítam, som od detstva milovníčka filmov. Ale mám aj záhradu, kde všeličo pestujem. So sestrou sme založili
Občianske združenie KÚRIA, v ktorom
sa snažíme, zatiaľ fakt len snažíme, vytvárať rôzne kultúrne aktivity. To ma
napĺňa, nenudím sa.
PhDr. František Mihály, DiS. art.

Klavirista, hudobný skladateľ,
vysokoškolský učiteľ Béla (Adalbert)
Ambrózy sa narodil 15. 9. 1902 v Opatovej pri Lučenci. Hre na klavíri sa začal
učiť súkromne od svojich šiestich rokov
u pani učiteľky Zorkóczyovej v Lučenci.
Základné i gymnaziálne štúdiá absolvoval tiež v rodnom meste, maturoval v r.
1920 v triede prof. Maximiliána Gedőa.
V r. 1920 – 30 študoval na Vysokej hudobnej škole Ferenca Liszta v Budapešti
– klavír u prof. Imre Keéri-Szánthóho,
kompozíciu u prof. Alberta Siklósa
a prof. Zoltána Kodálya. Nadväzne po
ukončení štúdií sa v r. 1930 stal vysokoškolským učiteľom na Vysokej hudobnej
škole Ferenca Liszta v Budapešti, kde
pôsobil až do r. 1969. Na dôchodku žil
sám v Dessewffyho ulici v Budapešti.
Posledný polrok pred svojou smrťou
strávil v Korányiho pľúcnom sanatóriu
a pulmonologickom ústave v Budapešti.

Posledný polrok pred svojou smrťou
strávil v Korányiho pľúcnom sanatóriu
a pulmonologickom ústave v Budapešti.
Tu tíško zomrel 29. 5. 1991, pochovaný
je na Novom verejnom cintoríne (Új
köztemető) na Kozmovej ulici v Budapešti.
Ako vysokoškolský učiteľ klavírnej hry vychoval veľké množstvo úspešných absolventov – Sándor Dobsa,
Adrienne Balázs (rodáčka z Lučenca),
Szilvia Arató, Géza Huszár, Miklós Ivanich, György Bánhalmi, Éva Jakuts,
Ágnes Katona a i. Práve Ágnes Katona sa
o neho starala až do konca života a koncertne predviedla niekoľko jeho klavírnych skladieb v budapeštianskej Hudobnej akadémii. V kompozičnej oblasti sa
Béla Ambrózy zameriaval najmä na tvorbu pre klavír – etudy, krátke prednesy
a jeden klavírny koncert. Je autorom aj
niekoľkých komorných diel, zhudobňoval najmä Adyho a Petőfiho verše.
Počas svojho aktívneho života
v r. 1929–42 pravidelne koncertoval. Na
území dnešného Slovenska vystupoval
v Košiciach, Prešove, Leviciach a samozrejme viackrát v Lučenci. V Maďarsku
účinkoval v takmer každom väčšom
meste, bol častým hosťom na Hudobnej
akadémii v Budapešti. Niekoľko nahrávok s ním pripravil aj Maďarský rozhlas.
Béla Ambrózy bol veľmi skromným človekom, ktorý sa po celý svoj
život venoval práci s hudbou. Bol rozhľadený, veľa čítal, okrem maďarčiny
hovoril po francúzsky, anglicky, nemecky a slovensky. Bol silným lokálpatriotom, miloval svoje rodisko a keď len trochu mohol, odcestoval do Lučenca.
Denné problémy okolitého sveta si príliš
nevšímal, do konca života žil len pre
umenie a krásno.

Akademický maliar a grafik,
vysokoškolský učiteľ Doc. Jiří (Juraj)
Hadlač sa narodil 8. 9. 1927 v Divíne,
okres Lučenec. Základné vzdelanie získal v rodnej obci. Gymnaziálne štúdiá
absolvoval v Lučenci, Banskej Bystrici
a vo Zvolene. Maturoval 2. 7. 1945 na
gymnáziu v Lučenci v triede prof.
Jozefa Pašku. Po skončení druhej svetovej vojny sa jeho rodina presťahovala do
mesta Velké Opatovice v okrese Blansko (ČR). V r. 1946-50 študoval deskriptívnu geometriu na Prír. F Masarykovej univerzity (MU) v Brne,
Pokračovanie na s. 6
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...ako aj modelovanie a výtvarnú výchovu na PgF MU v Brne u profesorov
Eduarda Miléna a Vincenca Makovského.

V r. 1950-54 pracoval ako výtvarník a pedagóg v Pedagogickom inštitúte v Brne. V r. 1954-67 bol samostatným výtvarníkom vo voľnom povolaní.
V r. 1964 vycestoval do USA, kde sa
zoznámil s pop-artom a získal nové námety pre svoju tvorbu. V r. 1967-78
pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na
Katedre výtvarnej výchovy PgF MU
v Brne. V r. 1975 sa habilitoval na docenta výtvarnej výchovy v špecializácii
kresba a grafika.
Jiří Hadlač pracoval najmä
v oblasti úžitkovej grafiky – plagátovej
tvorby, neskôr aj ako knižný ilustrátor.
Venoval sa tiež maľbe, kresbe, rezbárstvu, písmu. Zvláštna je jeho originálna
umelecká knižná väzba, ktorá si získala
i medzinárodný ohlas. Jeho trojrozmerné objekty i reliéfne asambláže zachytávali jeho filozofický odkaz, ktorý bol
ovplyvnený introvertnosťou jeho povahy. Dielo Jiřího Hadlača možno nájsť
v niekoľkých českých galériách, detailnejšie ho predstavuje Moravská galéria
v Brne.
Jiří Hadlač zomrel 15. 8. 1991
vo Velkých Opatoviciach, pochovaný je
na Ústrednom cintoríne mesta Brno na
Viedenskej ceste. Kompozícia náhrobku
a písmomaliarska úprava rodinného hrobu z 80-tych rokov 20. st. je jeho dielom.

Geofyzik, astrofyzik, vysokoškolský učiteľ Prof. Dr. h. c., RNDr. Tibor
Kolbenheyer, DrSc. sa narodil 12. 9.
1917 v Rimavskej Sobote. Základné
vzdelanie získal v r. 1923-27 v rodnej
obci. V r. 1927-35 navštevoval reálne
gymnázium v Lučenci, maturoval v triede prof. Jozefa Címera. V r. 1935-38
študoval matematiku a fyziku na Prír. F

KU v Prahe a v r. 1938-40 na
Univerzite Lóránda Eötvösa
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študoval matematiku a fyziku na Prír. F
KU v Prahe a v r. 1938-40 na Univerzite
Lóránda Eötvösa (ELTE) v Budapešti.
V r. 1940-42 a 1944-47 bol odborným pracovníkom v Štátnom astronomickom observatóriu v Budapešti,
medzitým v r. 1942-44 geofyzikom v maďarsko-americkej naftovej spoločnosti
MAORT v Kaposvári. V r. 1948-52 pracoval ako geofyzik v Geologickom ústave
Dionýza Štúra v Bratislave a v r. 1952-66
ako vysokoškolský učiteľ na Vysokej škole technickej (VŠT) v Košiciach. V r. 196683 pôsobil ako univerzitný profesor (stal
sa ním v r. 1955) na Baníckej fakulte VŠT
v Košiciach a zároveň na Katedre teoretickej fyziky a geofyziky na Prír. F. UPJŠ
v Košiciach. V r. 1972 sa stal akademikom ČSAV, v r. 1973 akademikom SAV,
v r. 1981 získal čestný titul Doctor honoris causa (Dr. h. c.) na Univerzite ELTE
Spisovateľ, stredoškolský učiv Budapešti. Od r. 1983 žil na dôchodku
teľ
JUDr.
Lajos Lóska sa narodil 28. 9.
v Košiciach.
1912 v Košiciach. Gymnaziálne štúdiá
absolvoval v Košiciach a v Lučenci, kde
maturoval v r. 1934 v triede prof. Auréla
Bartscha. Svoj prvý učiteľský diplom
získal v r. 1940 v Budapešti. V r. 194044 študoval právo na Univerzite v Pécsi,
tu získal doktorát práv. Popri zamestnaní
študoval v r. 1949-53 kombináciu maďarský jazyk a históriu na Vysokej škole
pedagogickej v Bratislave.
Svoju pedagogickú kariéru zahájil ako učiteľ na dedinských školách
v Čamovciach a Rimavskej Seči. V r.
1951-82 pôsobil ako stredoškolský učiteľ na Gymnáziu vo Fiľakove, kde vyučoval maďarský jazyk, literatúru a históriu. Do Fiľakova sa s rodinou prisťahoval v r. 1957 z Čamoviec. V období
rokov 1960-77 bol zástupcom riaditeľa
tejto školy. Od r. 1982 žil na dôchodku
vo Fiľakove. Zomrel 12. 1. 1987 v Lučenci, pochovaný je na tunajšom cinVo vedecko-výskumnej činnosti toríne.
sa orientoval na exaktnú analýzu geofyAktívne sa venoval aj literárnej
zikálnych polí a interpretačných metód tvorbe, vo svojich prózach spracovával
normálnych geofyzikálnych polí metóda- najmä vlastné zážitky z ruského zajatia.
mi matematickej fyziky. Bol zakladate- Je autorom románov: És mégis felkél
ľom smeru – slovenská geofyzikálna ško- a nap (A slnko predsa vychodí – BA,
la. Napísal vyše 70 odborných prác v do- 1971), Öt perc az élet (Život je iba päť
mácich i zahraničných odborných časo- minút – BA, 1986). Jeho román Táborpisoch. Prispel k budovaniu geofyzikál- tűz a Vöröskőn (Vatra na Červenom kanych vedeckých pracovísk na Slovensku, meni – BA, 1975) pojednáva o štrajku
fiľakovských robotníkov v r. 1936.
vychoval desiatky odborníkov a vedecV r. 1949 sa stal členom Csekých pracovníkov.
madoku, významne podporoval túto inProfesor Tibor Kolbenheyer zom- štitúciu. V pedagogickom kolektíve bol
rel 9. 3. 1993 v Košiciach, pochovaný je obľúbený, veselý, spoločenský. Mnov urnovom háji Verejného cintorína v hým mladým učiteľom pomohol pri ich
Košiciach.
štarte.
Pokračovanie na s. 7
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Bol zapálený pre kultúru, hudbu, umenie, priatelil sa s akademickým maliarom Gyulom Szabóm i jeho manželkou Kingou.
Zasadzoval sa za lepší život Maďarov na Slovensku. Literárne pracoval až do poslednej chvíle ...
PhDr. František Mihály, DiS. art.

110. výročie (1. 9. 1907) – bola v Kokave zriadená štátna „opatrovňa“ (t.j. materská škola), na ktorú miestny
veľkostatkár Karol Knöpfler venoval 6 tisíc korún s tou podmienkou, že sa v nej bude hovoriť iba po maďarsky. Prvou
opatrovateľkou sa stala Gizela Pecková.
95. výročie (4. 9. 1922) – bola v Kokave otvorená meštianska škola.
60. výročie (1. 9. 1957) - vznikla v Kokave n./R. Lesnícka škola, jediná svojho druhu na Slovensku, trvala do roku
1989, za toto obdobie – 1500 absolventov, riaditeľom školy bol počas celého obdobia pán Ing. Ján Baník.
5. výročie (1. 9. 2012) – V Lehôtke otvorili v budove OÚ „Slovenskú izbu“.

XVII. ročník tradičného festivalu sa uskutočnil tohto roku
8. júla vo Veľkej nad Ipľom. Festival sa začal súťažou vo varení tradičného jedla „halászlé“. Do súťaže sa prihlásilo tohto
roku menej ako vlani. Zúčastnili sa celkom 4 družstvá.
Napriek malému počtu, ako náhle odštartovalo samotné gurmánske umenie, hneď rozvoniaval celý areál. Trojčlenná porota sa rozhodla, že v tomto roku všetci súťažiaci budú víťazmi, od organizátorov každé družstvo dostalo vecné ceny.

Na záver festivalu sa rozbehla voľná tanečná zábava so skupinou Kontraband z Tornale. Hosťom festivalu bol podpredseda
Republikovej rady Csemadoku Gábor Balog, ktorý mal aj slávnostný príhovor, predseda Banskobystrického samosprávneho
kraja pán Marian Kotleba a ďalší poslanci BBSK .
Účasť na festivale bola celkom dobrá. Organizátormi
podujatia boli Novohradský oblastný výbor Csemadoku v Lučenci, ZO Csemadoku vo Veľkej nad Ipľom a Obec Veľká nad
Ipľom, BBSK- Novohradské osvetové stredisko v Lučenci.
Podujatie sa konalo s finančnou podporou Úradu vlády
SR, BBSK, Národného kultúrneho fondu MR, Fondu Gábora
Bethlena a podujatie podporil aj Rybársky zväz v Lučenci.
Karol Galcsík

Po vyhlásení výsledkov sa začal folklórny galaprogram za
účasti folklórnych súborov, sólistov z nášho regiónu a z Maďarska. V ľudovo-umeleckom galaprograme vystúpilo celkom
170 účastníkov.

Večerný program nabral zábavnejšie tempo, a v živom vystúpení sa predstavila so svojou kapelou známa mladá speváčka
z Maďarska Radics Gigi.
Na záver festivalu sa rozbehla voľná tanečná zábava so
skupinou Kontraband z Tornale.
Hosťom festivalu bol
podpredseda Republikovej rady Csemadoku Gábor Balog,

V Lučenci si 8. 7. 2017 pripomenuli 340. výročie narodenia Pála
Rádayho. Zrekonštruovali hrobku na
cintoríne a vydali publikáciu pod
názvom „PAVOL RÁDAY rodák
Lučenca“ od autora Štefana Böszörményiho. Takto svoje dielo priblížil: „Ide o životopis FotoFffjjx?HN
Rádayho, ktorý vychádza z jeho vlastnoručne písaných poznámok, ktoré som komentoval. Ďalšie roky som doplnil z archívnych
a literárnych
prameňov. Druhá časť sa zaochívnychzdrojov
zdrojov
a literárnych
berá
oživením
jehočasť
pamiatky
prameňov.
Druhá
sa od 19. storočia až po súčasnosť.“ Spisovateľ Pavol Ráday sa narodil 2. júla 1677 v
Lučenci. Študoval na ev. reform. Škole v Lučenci, na ev.
školách v Hrachove, Banskej Štiavnici a v Kremnici. V roku
1695 bol praktikantom u hontianskeho a novohradského notára Pavla Kajaliho, r. 1699 ho zvolili za notára Novohradskej
stolice, v rokoch 1704 – 1711 bol kancelárom a diplomatom v
službách Františka II. Rákoczyho. V roku 1712 ho zvolili za
poslanca Novohradskej župy a za 1. generálneho dozorcu kalvínskej cirkvi. Zomrel 20. 5. 1733 v Péceli, pochovaný bol na
vlastnú žiadosť v Lučenci. Dvojjazyčnú slovensko-maďarskú
brožúru s nemeckým resumé vydalo Novohradské osvetové
stredisko Lučenec v spolupráci s NOV Csemadoku, Novohradskou knižnicou a s finančným príspevkom Mesta Lučenec

REKUS

strana 8
Netradičný pohľad na krásu a rozmanitosť slovenského
ľudového kroja jednotlivých krajov, regiónov, či obcí ponúkala
výstava s názvom „Krojované bábiky“, ktorej vernisáž sa uskutočnila 14. 7. 2017 v Bebekovej bašte fiľakovského hradu. Precízne vypracované a vyšperkované postavičky, odeté v autentických krojoch, zhotovili manželia Bellovičovci z Lukáčoviec pri
Nitre.
Rastislav Bellovič sa už od detstva venoval výtvarnej činnosti a pred niekoľkými rokmi sa spoločne s manželkou
Annou, ktorá sa krojovaným bábikám venovala už dávnejšie,
rozhodli, že sa tejto záľube budú venovať spoločne. Motívom
ich rozhodnutia bola návšteva skanzenu v Zuberci, kde sa im
dostala informácia, že je málo podobných ľudovoumeleckých
výrobkov. Na výstave sú zastúpené kroje takmer z celého Slovenska, letné i zimné, denné i sviatočné, ba aj svadobné, ktoré
sú výnimočne bohato zdobené. Postavičky majú povyšívané
rukávce, zástery, majú zimné kožúšky, čepce, mašle i korálky,
ktoré sa nosia na pravých krojoch.
Organizátorom výstavy bol
Dom Matice slovenskej v Lučenci, spoluorganizátorom
Hradné múzeum vo Fiľakove, a jej kurátorkou Ing. Alena Rezková.
Výstava bola sprístupnená
do 23. 7. 2017, bola súčasťou tanečno - divadelného
work-shopu, konaného na
Slovensku po tretíkrát. Jeho
vyvrcholením bolo predstavenie balady Jána Botta: Žltá
ľalia, vo folklórnom, ale zároveň aj modernom poňatí.
Obecenstvo si mohlo pozrieť
verejnú generálnu skúšku
júla v nasledujúci
2017 o 22:00
14. júla 2017 o 22:00 hodine, a14.
premiéru
deň
hodine,
a
premiéru workv
v rovnakom čase na hradnom nádvorí. Organizátorom
nasledujúci
deň v rovnakom
shopu bolo OZ Slnienko v spolupráci
s Hradným
múzeom,
čase
na hradnom
nádvorí.
mestom Fiľakovo, Domom Matice
slovenskej
v Lučenci
a ZUŠ
workshopu
v Rimavskej Sobote. Divadelnú Organizátorom
inscenáciu režíroval
herec
bolo
OZ
Slnienko
a režisér Vladimír Sadílek.
v spolupráci
s Hradným
múzeom, mestom Fiľakovo,
Domom Matice slovenskej
v Lučenci a ZUŠ v Rimavskej
Sobote.
Divadelnú
inscenáciu režíroval herec
a režisér Vladimír Sadílek.

Foto: Marian Lacko

V Novohradskom osvetovom stredisku (NOS) v Lučenci sa 15.
júla 2017 konali tvorivé dielne zamerané na pripomenutie si
bohatého dedičstva našich predkov - haličskej keramiky.
Na území Novohradu je hojný výskyt kvalitných ílov aj hlín. To
vedeli už naši predkovia, ktorí sa venovali hrnčiarstvu. Napríklad v roku 1900 počet hrnčiarov v Haliči bol 86. Hlinené výrobky boli vytáčané na hrnčiarskom kruhu a do procesu boli
zapájané celé rodiny a aj deti. Tie často zdobili hlinené výrobky rôznymi rastlinnými motívmi. Bohužiaľ v 60. rokoch 20.
storočia sa hrnčiarske kruhy zastavili a tradičná hrnčiarska výroba celkom zanikla. Haličská keramika by si zaslúžila znovuoživenie v podobe pokračovateľov.
Naše tvorivé dielne viedol lektor Anton Drímaj, ktorý točil na
kopacom hrnčiarskom kruhu a predviedol aj miesenie hliny.
Jeho pani manželka viedla dielňu modelovania z hliny. Po vysušení budú výrobky vypálené a vrátia sa do rúk svojich tvorcov.

Ďakujeme všetkým návštevníkom, ktorí prišli aj napriek
nepriaznivému počasiu. Záujem verejnosti o hrnčiarstvo nás
príjemne prekvapil, a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutia,
napríklad aj na školách už od septembra. Podujatie podporil
Fond na podporu umenia.

Mgr. art. Eva Srníková, NOS Lučenec
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XIII. ročník podujatia podporujúceho kultúru národnostných menšín sa uskutočnil už tradične v rekreačnom stredisku Látky - Prašivá. Tábor sa konal v dňoch 24. –
28. 7. a zúčastnil sa ho rekordný počet detí, celkom 65 z Lučenca, Fiľakova,
Rimavskej Soboty. Ľudové tance a remeslá vyučovalo celkom 6 lektorov: hrnčiarsku
dielňu (Gyetvai Zsuzsa), vyšívanie (Benko Tünde), kovové šperky (Kovács Emese),
rezbárstvo a vyrezávanie stĺpa (Nagyferenc Kati), batikovanie (Anderko Andrea),
tanec a spev (Paluch Norbert a Percze Piroska). Karol Galcsík, organizátor a vedúci
tábora zhodnotil aj ten tohtoročný, ako veľmi úspešný. Tvorivé dielne boli zaujímavé
a inšpiratívne.
Rozlúčkový program sa konal tradične predposledný deň večer pri vatre, kde si
zaspievali účastníci s hudobnou skupinou Kelemenovci z Lučenca. 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 strediska.
Kto chce stĺpy vidieť na vlastné oči, musí navštíviť Látky a priamo pod hotelom Royal
ich môže všetky obdivovať.
Organizátormi tábora boli Csemadok – Novohradský oblastný výbor, BBSK – Novohradské osvetové stredisko v Lučenci, Základná škola Józsefa Kármána v Lučenci
a Základná škola Istvána Koháryho vo Fiľakove. Podujatie sa realizovalo s finančným
príspevkom Úradu vlády SR a Fondu Gábora Bethlena. Účastníci sa už tešia na ďalší
ročník palóckeho tábora.
Karol Galcsík

Medzinárodné keramické sympózium Lučenec – Kalinovo je najstaršie
nepretržite fungujúce sympózium na Slovensku so zameraním na keramickú
tvorbu, na domácej pôde jedinečné svojho charakteru. Zohráva dôležitú úlohu
vo výtvarnom umeleckom dianí, keďže prispieva k rozvinutiu umeleckej
keramiky na Slovensku a posilňuje jej postavenie medzi ostatnými výtvarnými
médiami. Novohradské múzeum a galéria v Lučenci od roku 1989 pravidelne
usporadúva toto podujatie v spolupráci so SVU – Združením keramikov Slovenska a závodom Žiaromat a.s. Kalinovo, ďalšími partnermi sú Mesto Lučenec
a obec Kalinovo.
Umelci tvorili od 13. júla do 2. augusta v neateliérových podmienkach závodu a tak mohli využiť jedinečné možnosti v tvorbe, ktoré im poskytol závod
Žiaromat, akým je kvalitná hlina – šamot, technické vybavenie – možnosť
vypaľovania aj veľkoformátových diel vo veľkokapacitných peciach závodu.
Účastníkmi 29. ročníka sympózia boli keramičky: Anna Horváthová,
Gabriela Luptáková, Lucia Lizáková zo Slovenska a Šárka Radová z Čiech.
Vytvorené diela boli predstavené na výstave v priestoroch Novohradského múzea a galérie, časť z nich obohatí zbierku umeleckej keramiky inštitúcie, ktorá
mapuje súčasnú keramickú tvorbu.
Vernisáž výstavy sa konala 3. 8. 2017 v NMG v Lučenci.
Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
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XXII. ročník priniesol niečo nové. V Lučenci sa konal dva
dni, v piatok 28. Júla a sobotu 29. júla 2017. Prvý deň sa
uskutočnil na Námestí republiky. Už samotný názov „V Novohrade pri muzike“ naznačoval, že to bude hlavne o ľudovej
hudbe, ale nebolo to celkom tak. Okrem muziky (Temperament Cimbal Orchestra, ĽH Miroslava Kapca, ĽH FS Kokavan,
ĽH Eduarda Melicherčíka, Sestry Sihelské a ĽH Svrčkovci) to
Druhý festivalový deň začal tradičným krojovaným sprievobola taktiež škola ľudového tanca, ktorú viedol Vladimír Kendom ulicami mesta. Galaprogram pod názvom „Posolstvá krádra a tradičná gastronómia.
sy Novohradu“ zaplnil amfiteáter v mestskom parku. Otvorila
ho primátorka Lučenca, PhDr. Alexandra Pivková. Režisér
programu, už spomenutý a tento krát aj prítomný Roman Malatinec, ho rozdelil do dvoch blokov. V prvej časti vystúpil FS
Urpín z Banskej Bystrice, víťaz nedávnej televíznej show Zem
spieva, FS Kumšt z Bratislavy, Kadlubek z Valalík, DFS a FS Jánošík z Fiľakova, FaDS Dubkáčik z Buzitky, nechýbal domáci FS
Ipeľ či DFS Radosť, ako zahraničný hosť to bol FS Biele Blato zo
Jej súčasťou boli ukážky prípravy a ochutnávka domácich špe- Srbska.
cialít z regiónu. Kuchárky z Cinobane pripravili domáce rezance, a to makové, tvarohové a grísové. Šmirkas a lokše ponúkala obec Polichno. Vyvoleným sa ušiel maďarský perkelt, ktorí
navarili kuchári Šalgotarjánu a niektorým aj bôb hostí z Kovačice.

Druhý blok patril FS Železiar z Košíc, ten svojim programom
„Vichodňarom na dzeku, druhím na pocechu“ naozaj potešil,
až zimomriavky nabehli.
Nechýbal ani remeselnícky jarmok, na ktorom sa predstavilo
sedem remeselníkov. Svoju šikovnosť tkania na krosnách prezentovali Ľubomíra Žilková s mamou Rozáliou Murínovou.

Nezabudnuteľným zážitkom bolo, keď hľadisko vstalo, všetci
návštevníci sa postavili, aby si po slovách moderátora celého
večera, Lukáša Pelča, minútou ticha uctili pamiatku Štefana
Nosáľa. Novohradský folklórny festival v Lučenci sa tak navždy
zapísal do dejín folklóru, že je prvým festivalom, ktorý si pripomenul tohto výnimočného človeka, vždy sa s hrdosťou hláNapriek tomu, že sem-tam zapršalo, program, predovšet- siaceho k svojmu rodisku, neďalekej Hriňovej. Preto aj hriňovkým, ten hudobný mal obrovský úspech. Nič iné sa ani nedalo ským odzemkom spomínali tanečníci z FS Urpín.
očakávať. Veď jeho autorom bol skúsený Roman Malatinec,
pracovník NOS a aj keď sa ho osobne nemohol zúčastniť, nakoľko účinkoval v programe na poslednej rozlúčke so Štefanom Nosáľom v Bratislave, všetko zabezpečil tak, že to išlo
ako po masle.

Organizátormi festivalu boli Mesto Lučenec a Novohradské
osvetové stredisko v Lučenci. Festival sa realizoval aj s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja
a Fondu na podporu umenia.
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Výstava pod názvom „Spomienky na Zambiu“, otvorená 28. júla
2017 v Bebekovej veži fiľakovského
hradu, sprostredkovala návštevníkom
spomienky a zážitky veterinára Milana
Jeřábka, pôsobiaceho v Zambii. Vystavené exponáty zozbieral počas desiatich rokov prežitých v tejto pre nás
mimoriadne exotickej krajine.

MVDr. Milan Jeřábek sa narodil v roku 1932 v Prahe. Po skončení
štúdia na Vysokej škole veterinárnej
v Košiciach v roku 1961, pôsobil ako
veterinárny lekár na Slovensku. V rokoch 1967–69 absolvoval postgraduálne štúdium tropického a subtropického
veterinárstva so štúdiom angličtiny na
Vysokej poľnohospodárskej škole
v Prahe. V roku 1977 začal pracovať
ako štátny okresný zverolekár v Kolome v Zambii. Neskôr uzavrel pracovný
kontrakt so spoločnosťou ZATCo
(Zambia Agricultural and Trading
Cooperative) v Chome a pracoval pre
komerčných farmárov.

Návštevníci expozície môžu prostredníctvom jeho zbierky spoznať prírodu,
život, krásy a neopakovateľné kúzlo
tejto časti sveta. Vystavené sú predmety každodennej potreby, hudobné
nástroje, plastiky, odevy a zbrane zdobené podľa vkusu a vnímania Zambijčanov, vyrobené z prírodných materiálov – z dreva, sušených tekvíc, kože, lyka rôznych rastlín, prípadne kovov. Okrem autentických predmetov
ponúka výstava aj fotografie, ktoré zachytávajú bežný život Afričanov, čaro
krajiny a mapujú Jeřábkovu odbornú
činnosť. Výstava bude sprístupnená do
15. novembra.
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Kokavčana a folkloristu sme si predsa pripomenuli. Po vlaňajšej odmlke, sme Bútorov dvor opäť
otvorili. Obec Kokava nad Rimavicou, ako hlavný
organizátor Festivalu ľudovej kultúry KOLIESKO
nás, teda Novohradské osvetové stredisko v Lučenci oslovila, aby sme v začatej tradícii pokračovali. Na každom ročníku sme doteraz prezentovali
nielen výnimočného a veľmi chýbajúceho Paľa
Bútora, ale vždy aj kokavské osobnosti, kokavské
ľudové jedlá a kokavský kroj.
„Bútorovanie“ prebiehalo v priestore za synagógou dva dni, 4. a 5. augusta 2017. Otvorila ho
riaditeľka NOS, Mária Ambrušová spoločne so
starostom Kokavy, Ing. Jánom Chromekom. Ako
býva naším dobrým zvykom, ani tento rok sme
nezabudli na ľudí a v úvode sme pripomenuli návštevníkom týchto sedem významných osobností
z Kokavy: Ivana Murína, zakladateľa Kolieska,
Janku Krotákovú, vedúcu MKS v Kokave nad Rimavicou a organizačnú vedúcu FS Kokavan, Jána
Krotáka, člena fujarového tria, interpreta ľudových piesní, výrobcu ľudových hudobných nástrojov, nositeľa dvoch Cien Dr. Ladislava Lenga, Róberta Schilla, amatérskeho fotografa, člena Okresného štúdia AMFO pri NOS v Lučenci, účastníka
okresných, krajských a celoštátnych výstav amatérskej fotografie nielen doma, ale aj v zahraničí
(Maďarsko, Nemecko, Poľsko), držiteľa mnohých
ocenení, Elenu Hroncovú, rod. Bienikovú, učiteľku, kultúrno-výchovnú pracovníčku, zakladateľku
folklórneho súboru Rimavan v Rimavskej Sobote.
V r. 1991-95 bola riaditeľkou Regionálneho kultúrneho centra v Rimavskej Sobote. Jelu Hojtelovú, učiteľku, výtvarníčku a v r. 1982-89 riaditeľku ZUŠ v Lučenci. Richarda Kafku, lebo nedá sa
nespomenúť tohto významného človeka v roku
jeho nedožitej osemdesiatky. Publicistu a bádateľa, ktorý spolupracoval s regionálnymi a lokálnymi
médiami. Obdivuhodný a neoceniteľný bol jeho
blok NAŠA KOKAVA.
U Bútora nebol nikto nikdy hladný. Preto sme
pripravili sedem tradičných jedál z Kokavy. V piatok kraľovala baranina, kuchár Pavel Meký pripravil živánku, baraní guláš, baranie hrče a na koštovku aj pečenú klobásu. V sobotu sme predstavili
bób. Mnohí toto slovo už nepoznajú, alebo sa
hanbia ho používať. Nazvali sme to jednoducho
„Od bóbu riť na próbu“ a pozývali na ochutnávku
troch druhov fazuľovej polievky – sladká, kyslá
a strapkáč. O varenie sa postarala Obec Cinobaňa,
zastúpená starostom Jozefom Melicherom, Silviou
Očovanovou, kuchárkami - Annou Špakovou, Annou Chamulovou, Elenou Pikovou, Margitou Očovanovou a kuchárom Milošom Zokom. Prečo sme
vybrali fazuľovú polievku?
Pokračovanie na s. 12

Lebo je najznámejším jedlom v slovenskej kuchyni
a strukoviny
sú najbohatším zdrojom

bielkovín, patria k najstarším kultúrnym
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Lebo je najznámejším jedlom v slovenskej kuchyni a strukoviny sú najbohatším zdrojom bielkovín, patria k najstarším
kultúrnym plodinám. Potvrdzuje to aj nasledujúci úryvok
z knihy Novohradské nárečia od Eugena Jónu.
Ako sa varí fazuľa
Teras ťa , ďiouka moja, naučín, ako sa varí fasuľa. Najskuor si
dáž vodu do hrnčeka a hňed na to misíš aj fasuľu hoďiť.
Ňezabudni ju aľe drieu umiť, abi si hodzakie špini neňenavarela. Hňet poton sa misíš poponáhľaď očisťiť krumpľe.
Hoďíž ich, ked e fasuľa mäká. Móžež hňed aj šťipku soľi pridať, aj dva ľístočke bopkoviho ľistu. Poton móžež robeť záprašku. Daš si do rajňičke za ľizičku masťi a troška múki. Poton
si ohuolíš cesnak, pokrájaš, dáž do rajňički. Pridaj aj troška
ružovej papriki. A ňezabudni miešať,ľebo ag bi ťi prihorela
zápraška, fasuľa bi bola horká. Záprašku – vilejež u do hrnca,
ket sa aj krumpľe mäkie. Naháž zovrieť. Varečkou móžež aj
koštovať. No poton si urobíž zátrepku. Dáž do hrnčoka troška
mľieka a troška múki. Fafurkou rostrepeš. Ket fasuľa vrie,
viľeješ do ňej edon ľiter mľieka a zátrepku. Naháž zovrieť,
a ked vrie kochlon, voctovíš. A fasuľa je uvarená.
Okrem jedla, osobností a nárečia nechýbal program fokloristov. Bolo ich rozhodne viac ako sedem, lebo kto vystúpil
vo Dvore Paľa Bútora, vzdal úctu nielen jemu, folkloristovi,
ktorého poznalo celé Slovensko, ale všetkým, ktorí sa tohto
stretnutia zúčastnili. Takými boli - Stanislava Zvarová, Anna
Šuleková, Katarína Bielčiková, Kokavské fujarové trio - Pavel
Bielčik, Ján Kroták, Miroslav Moncoľ, Svetlana Križáková,
Dana Repková, Janka Krotáková, Jaroslav Spišiak, FS Rimavan z Rimavskej Soboty a ď.
A nezabudli sme ani na suvenír - fľaštičku s Bútorom, na
stene synagógy sme premietali fotografie z predchádzajúcich
ročníkov. U Bútora netrpel nikto ani smädom a preto v jeho
dvore nechýbal ani prípitok, tzv. za edon..., ten mok daroval
starosta Kokavy a chutil návštevníkom, lebo sa po ňom len
tak zaprášilo. Ochutnávku kvalitného vína ponúkal Ján Kojnok
z vinárstva Domin & Kušický.
Obidva dni moderoval známy folklorista Marian Čupka
zo Šumiaca, ale na samom začiatku osobnosti predstavili
dvaja mládežníci – Soňa Ňuňuková a Tomáš Vas.
V každom roku sme sa snažili o dáku novinku. Ani teraz to nebolo inak. Bol ňou hlásnik, či bubeník, v podaní Igora Hraška,
ktorý návštevníkom nielen v Bútorovom dvore, ale všetkým
na Koliesku dával na známosť - čo a kde sa práve deje.
Ak sa Vám vo Dvore Paľa Bútora páčilo, tak sme radi, ak
ste neboli spokojní, napíšte nám, človek sa učí na vlastných
chybách, ale iba rozumní ľudia si ich aj priznajú, aby sa im
v budúcnosti vyvarovali.
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Jedným zo sprievodných podujatí tohoročného folklórneho
festivalu Koliesko 2017 v Kokave nad Rimavicou bola aj výstava pod názvom Tradičný ľudový odev Novohradu, ktorá vznikla
v spolupráci Novohradského múzea a galérie a Novohradského osvetového strediska v Lučenci. Vernisáž výstavy, ktorá sa
konala dňa 4. 8. 2017 o 17.30 v priestoroch miestneho kultúrneho domu, spríjemnili tóny akordeónu a piesní z Novohradu,
v podaní Veroniky Stančíkovej z Buzitky.

Cieľom výstavy Tradičný ľudový odev Novohradu bolo predstaviť verejnosti vzácne súčasti ľudového textilu, ktoré sa v posledných rokoch podarilo získať do zbierkového fondu Novohradského múzea a galérie v Lučenci. Pripravovaná výstava sa
snažila poukázať na to, ako sa vek, rodinný stav, náboženstvo,
druh zamestnania či styk s historickou módou odzrkadlili v
odievaní obyvateľov novohradských obcí Ábelová, Lešť a Turie
Pole. Návštevníci mali jedinečnú možnosť vidieť bohatú variabilitu v používaní výzdobných techník a farieb, ale aj v spôsobe
nosenia jednotlivých odevných súčiastok v daných obciach.
Návštevníkom výstavy sa tak pootvorili dvere do dosiaľ neobjaveného pestrého sveta ľudového odievania na území severného Novohradu.
Mgr. Michaela Škodová, Novohradské múzeum a galéria v Lučenci

Vernisáž sa konala 4. augusta 2017 o 18.30 v synagóge.
Otvorila ju riaditeľka NOS, Mária Ambrušová a potom už nechala hovoriť autora výstavy Lukáša Jurča z Hriňovej. Väčšina
vystavených exponátov pochádza z jeho osobnej zbierky a ostatné zo zbierok Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej
Sobote.
Pokračovanie na s. 13
Kabanica ako súčasť mužského vrchného odevu mala
v uvádzaných regiónoch niektoré prvky spoločné a iné odlišné,
čím vznikali lokálne varianty typické pre danú oblasť. Materiál,
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regiónov či už Gemera-Malohontu
alebo severného Novohradu. V knihe sú uvedené informácie o čase
postavenia kostola, jeho vybavení a
postupných jeho opravách a rekonštrukciách. Kniha nepojednáva len
o cirkevnej problematike, ako by sa
z jej názvu mohlo zdať, ale v druhej
časti sa zaoberá aj širšími dejinami.
Pri každej fílii sú uvedené stručné
dejiny, ktoré danú fíliu (lokalitu)
charakterizujú (sklárstvo, mlynárstvo školstvo a pod.), ale hlavne sú
v nej uvedené zoznamy rodín, ktoré
sa v nej usadili ako prvé, a ktoré
v nej zotrvali až do vyľudnenia.
V samostatnej časti je uvedený zoznam všetkých duchovných, ktorí
pôsobili vo farnosti Šoltýska, vrátane ich krátkej biografie.

Kabanica ako súčasť mužského vrchného odevu mala v uvádzaných regiónoch
niektoré prvky spoločné a iné odlišné, čím vznikali lokálne varianty typické pre
danú oblasť. Materiál, farba, dĺžka či výzdoba (šnurovanie, lemovanie) robili a dodnes robia kabanicu niečím výnimočným. Šili sa väčšinou z domáceho, neskôr továrenského súkna bielej farby, ale na Podpoľaní z čierneho súkna. Aj dĺžka bola až
trojaká, krátka do pása, niže bokov alebo až po kolená. Nosili sa ako pracovný
a sviatočný odev. Osobitosťou kabaníc boli rukávy. Keď boli zašité, slúžili ako úložný
priestor, nielen na potraviny, ale často aj na kamene, vtedy sa stačilo otočiť, šnúrku
rozviazať a neprajník to mal zrátané... O kabanici by sa dalo veľa popísať, dokonca
sa spomína v ľudových piesňach a pranostikách, ale viac informácií sa mohli návštevníci dozvedieť z bulletinu, ktorý vydalo NOS a ak sa Vám neušiel, je uverejnený
na našej web stránke (www.noslc.sk).

 Mesto Lučenec vydalo z príležitosti 770.
výročia prvej listinnej zmienky o Lučenci
publikáciu pod názvom „Kalendárium Lučenca a Tuhára I“. Monografiu spracoval
PhDr. Jozef Drenko s kolektívom spolupracovníkov. Podobná štúdia ešte nebola
publikovaná, je aj pokusom o zachytenie
histórie mesta Lučenec a jeho miestnych
častí do roku 1892. Autor na takmer 300
stranách chronologicky zhrnul najdôležitejšie údaje a udalosti v histórii obidvoch
mestečiek (Lučenec a Lučenec-Tuhár).
Občianske združenie JASENINA Šoltýska vydalo v týchto dňoch v poradí už
tretiu knihu „Dejiny a súčasnosť šoltýskej
farnosti a jej fílií“, v ktorej sa opisuje história lokalít v severnej časti okresu
Poltár.
Autorom
je Juraj
a kol. K
tória
lokalít
v severnej
časti Laššák
okresu Poltár.
predtým vydaným monografiám o obciach Šoltýska a Ďubákovo pribudla tak
ďalšia monografia (obrázok). Okrem krátkeho opisu vzniku farnosti, dedín
Šoltýska a Ďubákovo, informuje čitateľov o vzniku (osídlení) už zaniknutých
dedín Ipeľ, Chladná Studňa, Dobrý Potok a tiež o už vyľudnených lokalitách,
Hradištské Vrchy, Brložno, Závada, Vlčovo, Salajka, Mysliny, Háj a ďalších, ktoré tvoria fílie šoltýskej farnosti a v minulosti patrili do historických
regiónov či už Gemera-Malohontu alebo severného Novohradu. V knihe

sú uvedené informácie o čase postavenia kostola, jeho vybavení
a postupných jeho opravách a rekonštrukciách. Kniha

Informácie sú určené najmä bývalým obyvateľom a rodákom z vyššie uvedených dedín a lokalít, ale
aj pre milovníkov regionálnej histórie z iných častí okresu. Kniha
formátu A5 má 208 strán, tvrdú
väzbu. Text je doplnený 106 čiernobielymi, 81 farebnými obrázkami
a súčasťou textu je 37 tabuliek.
Knihu si môžete zakúpiť na Farskom úrade v Šoltýske, v obchode
v Ďubákove a Šoltýske, alebo si ju
môžete rezervovať a objednať na
juraj.lassak@slovanet.sk. V poslednom
období prejavilo záujem o získanie informácii
o svojich predkoch, ktorí žili v 19. a 20. storočí
na Šoltýske alebo v šoltýskej farnosti viac potomkov. Medzi nimi aj potomkovia Pavla, Juraja a Jozefa Šlajferčíka, ktorých 12. septembra
2013 prijal na obecnom úrade starosta obce
Mgr. Marián Habovčík
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Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko v spolupráci s
MO MS Hrušov pracuje momentálne na rozpracovanom projekte, pod názvom „Tradičná ľudová kultúra obce Hrušov“.
Základom je 9 publikácií, ktoré obec vďaka štyrom autorom
(Anna Sásová, Anna Brlošová, Peter Brada, Ján Brloš), podpore ministerstva kultúry a Fondu na podporu umenia vydala. Ide o cyklus workshopov, ktorých cieľom je vzdelávať a
skvalitňovať vedomosti všetkých generácií obyvateľov obce,
regiónu Hont, ale i BBSK a NSK, v ktorých sa historická oblasť
nachádza. Projekt sa realizuje v intraviláne, ale aj v extraviláne obce Hrušov.
Prvé podujatie sa konalo v dňoch 6. – 7. mája pod
názvom „Osudy ľudí a stavieb“. Celý víkend bol venovaný 8.
máju, kedy oslavujeme deň víťazstva nad fašizmom. K tomuto dňu sa každoročne, na počesť vo vojnách padlým hrdinom,
koná Pochod vďaky. Trasa viedla od Hrušovského pomníka
padlým cez lazy na Hrad Čabraď. Tento rok sme s organizátormi (MO Klub slovenských turistov, Matica Slovenská) trasu
prispôsobili hlavne publikácii „Tradičné staviteľstvo v Hrušove“ a vybrali sa popri príslušných objektoch, ktoré nám ho
mohli najlepšie priblížiť. Pochod sa začal tradične pri Pomníku
padlých, pokračovalo sa cez miesta – Kováčska vyhňa-tradičný Ľudový dom-tufopieskovcové pivnice-piesková baňa-návšteva pôvodných obyvateľov žijúcich na hr. lazoch – EkoCentrum Bylinka pod lipkou – rozhľadňa na Prášnom vrchu –
laznícka usadlosť Jablonec. Počas pochodu sme mali možnosť
počuť fakty a zaujímavosti jednotlivých miest vďaka výkladu
Jána Brloša, Petra Bradu, Ľubici Zolcerovej, starostu obce
Pavla Bendíka a najstaršieho účastníka Antona Bendíka
(86r.). Na Jablonci, kde sa Pochod oficiálne končil, lektori
Peter Brada a Ján Brloš priblížili účastníkom stavbu drevenice
so slamenou strechou, vďaka odbornému výkladu, ale hlavne
praktickým ukážkam.
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Neskôr sa presunuli do kultúrneho domu, kde sme spoločne
s nimi pokračovali v programe. Pán profesor Ján Botík nám
priblížil svoju publikáciu „Hrušov a Hrušovčania“, ktorá je vydaná v rámci edície deviatich kníh TĽK obce Hrušov. Okrem
samotného Hrušova pospomínal na svoje výskumy v 70. Rokoch, ktoré robil v regióne Hont. Za ním pokračovala jeho
manželka, pani profesorka Mária Botíková, ktorá nám začala
predstavovať ďalšiu publikáciu „O čom sa v Hrušove rozprávalo“. V knihe sa píše o rôznych poverách, rozprávkach a povestiach. Tie Hrušovčania poznajú, preto sa rozhodla priblížiť
nám zvyky a rozprávania iných kultúr, ktoré ona pri výskumoch spoznala. Okrem toho sa vo vybranej publikácií venujú
autori hlavne vojnám a udalostiam, ktoré sa v tom období
diali. Témy nám priblížili Peter Brada, Anton Bendík st., Pavol
Bendík a Ján Mihálik, ktorí nás vtiahli do deja vďaka spomienkam svojich rodičov, starých rodičov, či spomienkam vlastným, ktoré mohli počas 2.sv. vojny zažiť. Porozprávať sme sa
mohli aj s rodinou pána farára Mikušku, ktorý na Hrušove počas 2. sv. vojny slúžil a doslova dedinu zachránil pred vystrieľaním. Najemotívnejšou by sa však mohla zdať prítomnosť veľkej skupiny hostí - obyvateľov obcí Horný a Dolný Badín, ktorí
prišli obec s vďakou navštíviť. Ľudia, ktorí museli kvôli ruskému frontu opustiť svoje domovy. 7. mája ich Hrušovčania po
mnohých rokoch opäť prijali a staré, skoro zabudnuté putá
obnovili. Počas celého podujatia nás sprevádzali folkloristi
z Hrušova, ale aj z Badína.

Hrušovskí folkloristi, pamätníci, starosta obce, riaditeľka H-IOS,
rodina VdP. Mikušku

Lektori – Ján Brloš a Peter Brada – stavba tradičného obydlia

Na druhý deň sme pokračovali, ale opäť začínali na
rovnakom mieste – pri Pomníku padlých, avšak s väčšou noblesou a úctou. Členovia MO slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, ich hostia a návštevníci podujatia aj napriek
nepriaznivému daždivému počasiu, prišli a uctili si ich pamiatku hymnou, kvetmi, ale hlavne pokorou a tichou vďakou.
Neskôr sa presunuli do kultúrneho domu, kde sme
spoločne s nimi pokračovali v programe. Pán profesor Ján

Na ďalšom, už druhom podujatí -„Podoby hrušovských tradícií“, ktoré sa konalo v rámci projektu, sme sa venovali ďalšej publikácií „Zvykoslovie obce Hrušov“. Využili sme
na to magický čas, ku ktorému sa viažu mnohé povery a zvyky
– 24. jún – na svätého Jána. Za pomoci hrušovských mládencov, pod organizačným vedením Jána Brloša a Jána Hajdúcha,
sme pri pódiu Pri vežičke vytvorili atmosféru, ktorá pripomínala tradičné Jánske ohne. Atmosféru dotvárala ženská spevácka zložka z FSk Hrušov, a to spevmi, ktoré sa v minulosti
spievali iba pri danej príležitosti. Taktiež starší obyvatelia,
ktorí nás svojimi spomienkami z pred mnohých rokov vtiahli
do tajov niekdajších Jánskych ohňov.
Projekt, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, je stále otvorený a ešte stále nevyčerpal témy
a možnosti, ktoré mu vybrané publikácie ponúkajú.
Bc. Anna Brlošová,
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš
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V Polichne 24. júna, na Jána, v obci po roku opäť
horeli jánske ohne. MO MS Polichno v spolupráci s obcou
Polichno zorganizoval túto akciu v snahe nadviazať na tradíciu, na ktorú tí skôr narodení s radosťou spomínajú.
V minulosti na Polichne horievali Jánske ohne na troch
miestach a počas troch dní – v predvečer Jána, na Jána a večer
po Jánovi. V súčasnosti je to už síce len na jednom z týchto
miest a v jeden večer, no tak ako kedysi na Jána i dnes sa
členovia MO MS, obyvatelia Polichna, rodáci, priatelia či
známi stretli v samotnom centre obce, pred domom Miestneho
odboru Matice slovenskej, kde ich privítala predsedníčka MO
MS, PhDr. Miroslava Babicová. Následne sa im prihovoril
Mgr. Matej Baláž, ktorý im priblížil tradíciu Jánskych ohňov
a tradičné jánske piesne zaspievali členky FDS Dubkáčik z
Buzitky. Odtiaľ 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
svojim spevom, ktorý sa ozýval po polichňanských dvoroch,
prilákali i ďalších zvedavcov.
Na vršku nad dedinou, z ktorého výhľad očaril hádam
každého, kto tu bol po prvýkrát, predsedníčka MO MS oficiálne zahájila akciu a vo svojom príhovore venovala pozornosť
nie len tradícii pálenia Jánskych ohňov, ale pripomenula aj
ostatné zvyky, obyčaje, ktoré v minulosti v obci zachovávali.
Starosta obce, Pavel Kyseľ, zapálil vatru, bolo ju vidno do ďaleka a pri nej všetkých prítomných potešili svojim hudobným
programom členovia folklórneho a divadelného súboru Dubkáčik a ľudová hudba Podjavorská muzika, ktorí už pri matičnom dome zahájili, počas presunu pokračovali a tu zavŕšili
svoje vystúpenie, v ňom umožnili prítomným presunúť sa
v čase a vypočuť si tradičné piesne, najmä trávnice. Popri ich
vystúpeniu prítomných potešila i Majka Malčeková zo ZŠ M.
R. Štefánika v Lučenci, ktorá predviedla hru na flaute, heligonkár Ondrej Čiešok z Haliče, ktorý hrou na heligónke pri
speve krásnych ľudových piesní sprevádzal svoje dcéry
Aničku a Marcelku a tiež Evku Gembickú.

Víťazi ocenení, vzorky páleniek okoštované, dobré jedlo aj
kultúrny program vychutnaný - v sobotu 15. júla 2017
vyvrcholila v Lukovištiach súťažná výstava a ochutnávka ovocných destilátov Banskobystrického kraja pod názvom Lukovišťský kališčok.
Úvod podujatia patril slávnostnému vyhodnoteniu súťažných destilátov a oceneniu víťazov, ktorého sa ujali členovia
Slovenského Rádu rytierov destilátov, tajomník Združenia výrobcov liehu a liehovín na Slovensku, starostka obce a riaditeľka Lukovišťskej pálenice. Z 265 súťažných vzoriek bolo 223
ocenených, čo svedčí o vysokej kvalite ovocných destilátov v
našom kraji, pričom 78 diplomov bolo zlatých, 75 strieborných
a 70 bronzových.
Najlepšie hodnotenými vzorkami destilátov boli:
 šampión: slivovica - Ing. Ján Šimon (Lukovišťská pálenica 2014)
víťazi kategórie slivka: Miloš Kurák (Lukovišťská pálenica 2016), Vladimír Blažečka (Lukovišťská pálenica - 1998), Ing.
Peter Hriň (pálenica Nižný Skálnik - 2009)
víťaz kategórie hruška: Štefan Gál (Lukovišťská pálenica 2016)
víťaz kategórie jablko: Martin Vetrák (pálenica Stredné
Plachtince - 2017)
víťaz kategórie čerešňa: Gábor Balázs (2016)
víťazi kategórie záhradná zmes: Gábor Nagy (pálenica Hajdúboszőrmeny - 2016), Szabolcs Fodor (pálenica Balmazűjváros - 2016), Szabolcs Fodor (pálenica Balmazűjváros 2016)
víťazi kategórie iné ovocie: borovka - Jozef Kubaško a Pavel
Antal (pálenica Gemerská Hôrka - 2017), ríbezľa čierna - Pavol
Petergáč (pálenica Gemerská Poloma - 2016), marhuľa – Viktor Kovács (pálenica Mezőkovesd - 2016)
Celkové výsledky súťaže aj na:
https://www.lukovistia.sk/data/pub/kaliscok2017/

Po oficiálnej časti nasledovala voľná zábava, počas ktorej
sa do dediny i po okolitých lesoch a dolinách rozliehali slová
ľudových piesní, ktoré si účastníci, posilnení výborným guľášom a domácimi koláčikmi, v sprievode heligónky Ondreja
Čieška s radosťou vyspevovali. No a keď večer pokročil a vatra sa primerane zmenšila, nezabudlo sa ani na to, čo bolo
neodlučiteľnou súčasťou jánskych ohňov – na preskakovanie
vatry. A tak i tento krát mládenci prezentovali svoju odvahu
i kumšt a ukázali, ako sa má ponad ohne skákať.
Miroslava Babicová

Po prednáške na tému Najnovšie poznatky prípravy ovocných destilátov, ktorou sprevádzal Ing. Ján Balog z firmy Gemerprodukt Valice OVD Rimavská Sobota, si prišli na svoje aj
milovníci dobrej pálenky či dobrého jedla. „Na výber bol guľáš
z jahňaťa a z diviny, kapustnica s guľkami, pečené klobásy
a jaternice. Do pestrej ponuky jedál prispeli aj priatelia z Maďarska, ktorí pripravili hovädzí guľáš a šlambus - vynikajúce
jedlo zo zemiakov, slaniny a cestoviny pripravované v kotlíku a
podobné grenadíru.“ uviedla starostka obce Alena Segedyová.
Pokračovanie na s. 16

Kvôli poobedňajšiemu dažďu sa kultúrny program presunul do
kultúrneho domu priamo k ochutnávke destilátov, čo dobrú
náladu ešte viac umocnilo. „Veríme, že Lukovišťský kališčok
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Miestny odbor Matice slovenskej Cinobaňa zareagoval na výzvu o poskytnutie dotácie a jeho predsedníčka
Mgr. Vladimíra Albertová vypracovala projekt Po stopách
Timravy pri príležitosti 150. výročia narodenia spisovateľky.
Cieľom projektu bolo okrem návštevy miest, kde spisovateľka žila a tvorila, aj šírenie a propagácia myšlienok MS
medzi mladou generáciou, zlepšenie vzťahov medzi staršou
a mladšou generáciou a aktívna spolupráca s miestnou základnou školou. Projekt bol finančne podporený Maticou
Kvôli poobedňajšiemu dažďu sa kultúrny program presunul do slovenskou a my sme mohli pripraviť pre tridsať žiakov
kultúrneho domu priamo k ochutnávke destilátov, čo dobrú ná- školy a členov MO MS dňa 16. júna 2017 exkurziu do obce
ladu ešte viac umocnilo. „Veríme, že Lukovišťský kališčok bude Polichno, Ábelová a mesta Lučenec.
mať pokračovanie a že našu obec zviditeľníme len v tom najlepšom, čo vieme ponúknuť.“ dodala starostka obce.
Touto cestou sa chceme srdečne poďakovať všetkým, ktorí
prispeli k realizácii podujatia: Banskobystrickému samosprávnemu kraju, Miestnej akčnej skupine MALOHONT, firmám Gemerprodukt Valice OVD Rimavská Sobota, Gazdovský dvor Nižná
Pokoradz a Sekopol a.s. Lukovištia, okresným výborom Slovenského zväzu záhradkárov v Rimavskej Sobote a v Lučenci, Gemerskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore Rimavská
Sobota, Roľníckej spoločnosti Bottovo, Gemersko-malohontskému osvetovému stredisku Rimavská Sobota a ďalším sponzorom:
Ing. Demeter, Ing. Slocík, Ing. Gulik, Ing. Šimon, Ing. Hacsi, Ing.
Mináč, Mgr. Bagačka, MIVE-Pek Hnúšťa, Pekáreň - Milan Sojka
Pre našu organizáciu to bola prvá väčšia akcia. Exkurzii
Vyšná Pokoradz, rodina Hubertová a Barnová, MS Auto Slovakia,
predchádzalo príjemné stretnutie matičiarov v miestnej
Ján Muránsky, Iveta Urbanová.
základnej škole, kde sme si spoločne vypočuli ukážku
z tvorby spisovateľky a pozreli si dokumentárny film Moja
teta Timrava, režisérky Kataríny Kočalkovej, po ktorom nasledovala diskusia pri voňavej kávičke. „Na kávičku k Timrave“ prijala pozvanie aj p. riaditeľka Domu MS v Lučenci Ing.
Alena Rezková.

Rovnako ďakujeme účinkujúcim: Folklórny súbor Háj z Rimavskej Soboty, Základná umelecká škola Rimavská Sobota, heligonkári Roman a Patrik Košičiarovci z Tisovca a Dychová hudba
mesta Hnúšťa.
Naše hlboké poďakovanie patrí moderátorke podujatia Ing.
Výlet po stopách významnej rodáčky z Novohradu začal
Milane Jutkovej, zvukárovi Lukášovi Kišovi, poslancom obecného v jej rodnej obci Polichno, kde nás privítal starosta Pavol
zastupiteľstva, dobrovoľníkom, občanom obce a všetkým náv- Kyseľ. Po úvodných slovách nás odviedol do rodného domu
števníkom, ktorí podporili podujatie svojou účasťou.
spisovateľky, kde sme na chvíľu nahliadli do 19. storočia
Miroslava Vargová, prostredníctvom rôznych dobových predmetov, oblečenia,
manažérka Miestnej akčnej skupiny MALOHONT starých kníh, fotografií a úžitkových predmetov,
foto (autor: Ivana Kováčová)

Pokračovanie na s. 17

ktoré rodina používala pri každodenných povinnostiach.
Spoločne sme navštívili aj evanjelický kostol, kde pôsobil jej
otec ako evanjelický farár. Príjemnou prechádzkou po obci
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ktoré rodina používala pri každodenných povinnostiach. Spoločne sme navštívili aj evanjelický kostol, kde pôsobil
jej otec ako evanjelický farár. Príjemnou
prechádzkou po obci sme sa dostali aj
k budove vtedajšej školy, kde aj spisovateľka dostala v útlom veku prvé základy školského vzdelania. Potom však po
rozhodnutí jej rodičov dochádzal do ich
rodiny súkromný učiteľ. Pán starosta
nám poskytol veľmi obšírny a obsahom
hodnotný výklad o živote ich významnej
rodáčky až do času, kedy sa presťahovala do blízkej obce Ábelová, kam následne smerovali aj naše kroky. Tu nás už
očakávala zamestnankyňa obecného
úradu pani Nadežda Knapeková., tak
isto ako pán Kyseľ, zanietená členka
Matice Slovenskej. Toto múzeum života
spisovateľky bolo trošku iné. V osvetlených paneloch boli vystavené písomné
dokumenty zo života B. S. Timravy veľmi
účelne a esteticky rozmiestnené. Približovali jej tvorivý život, diela, ale aj reakcie a vyznania jej súčasníkov. Tým, že sa
Timrava nikdy nevydala, zvolila si ťažkú
životnú cestu, častokrát vo veľmi skromných pomeroch, neprijatá a nepochopená dedinskou spoločnosťou. V Ábelovej žila až do svojej staroby, kedy sa po
zvážení a zhoršujúcom sa zdravotnom
stave presťahovala do mesta Lučenec,
kde dožila v blízkosti netere Ari Petrivaldskej.
K hrobu spisovateľky na miestnom
cintoríne v Lučenci sme spoločne položili kyticu kvetov a poklonili sa pamiatke
jednej z najvýznamnejších osobností našej novodobej histórie, žene, ktorá aj
napriek svojmu talentu a novátorskému
pohľadu na život, zostala vo svojej dobe
nepochopená a častokrát zavrhovaná.
Obraz doby, v ktorej žila, navždy zachytila vo svojich dielach, ktoré dnes radíme medzi elitu slovenskej spisovateľskej
tvorby 19. storočia.

Projekt Po stopách Timravy obohatil o nové vedomosti a skúsenosti nielen
žiakov, ale aj nás dospelých. Mohol sa
však uskutočniť len vďaka finančnej
podpore ústredia Matice slovenskej,
sponzorom a členom výboru MO MS,
ktorí príprave tejto akcie venovali mnoho svojho voľného času. MO MS Cinobaňa
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„Deň obce a stretnutie cezhraničného partnerstva“ sa konali 26. augusta 2017.
Tento deň bol významnou udalosťou života obce Pleš, keď obec oslávila piate výročie podpísania zmluvy cezhraničného partnerstva s MR: Jobbágyi a zároveň si
pripomínala štvrté výročie partnerstva s MR Pilisszentkereszt – Mlynky, ČR –
Velichov ako aj s ostatnými partnermi z partnerských obcí: z Rumunska Oklánd
z MR Cserépfalu a z obcí Opatovská Nová Ves zo Slovenska.

Obecné slávnosti boli o to významnejšie a slávnostnejšie, že sa obci podarilo
rozvíjať cezhraničné partnerstvo o ďalších dvoch partnerov a boli slávnostne podpísané zmluvy o partnerstve s Poľskou republikou - mestom Poreba a zmluva
o spolupráci so Srbskou republikou - obcou Martonoš.

V kultúrnom programe vystúpili účinkujúci rôznych divadelných a folklórnych
súborov a záver patril tanečnej zábave.
Stretnutie cezhraničného partnerstva bolo realizované z grantov EÚ z programu Europa for citizens – EACEA.
Dorota Molnárová, starostka obce
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REKUS

REKUS
BBSK – Novohradské osvetové
stredisko Lučenec
Umelecké slovo, divadlo
22. – 23. 9. Školenie moderátorov,
lektorka:
Mgr. art. Barbora Špániková, ArtD.,
miesto: Dom Matice slovenskej
Lučenec
September – Stretnutie divadelníkov
– vedúcich divadelných súborov,
príprava festivalu Divadelná jeseň,
miesto: NOS Lučenec
Foto, film, výtvarná tvorba
21. 9. Jesenné stretnutie – vernisáž
výstavy neprofesionálnych
výtvarníkov z okresov Lučenec
a Poltár, potrvá do 8.10.,
miesto: Novohradské múzeum
a galéria Lučenec
September - Ľanové semienko
- výstava fotografií
Miesto: Vestibul NOS
od 8.00 do 15.00 hod.
Folklór, hudba, tanec
September – Škola tanca
v Novohrade,
miesto: Dom MS Lučenec
September - Skola spevu
v Novohrade,
miesto: Dom MS Lučenec
Výchovno-vzdelávacie podujatia
September – Prezentácia činnosti
colnej správy – prevencia v spolupráci
s Colným úradom Banská Bystrica,
miesto: ZŠ a SŠ v regióne
Klubové podujatia
25. 9. Literárny klub V.L.A.S.
– stretnutie členov, program podľa
rámcového plánu,
miesto: NOS Lučenec o 15.30 hod.
Dielňa ľudových remesiel
– DIELNIČKA
Ponuka pre školy a škôlky:
Jesenní škriatkovia. Termíny dielní
pre školy - po tel. dohode
na 0907 503478 alebo
na vytvarnedielnicky@gmail.com
Ponuka pre verejnosť:
Pletenie na ráme.
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BBSK – Novohradská knižnica
Lučenec
Do 20. 9. Výstava "Najkrajšie
kalendáre o Slovensku 2017",
miesto: Galéria na oddelení náučnej
literatúry
21. 9. Stretnutie so spisovateľkou
Janou Pronskou,
miesto: Odd. náučnej literatúry
o 16.00 hod.
Podujatie z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia.
BBSK – Novohradské múzeum
a galéria Lučenec
Výstavy:
Do 17. 9.
XXVIII. Medzinárodné keramické
sympózium Lučenec – Kalinovo
2017
Prezentácia výsledkov účastníkov 28.
ročníka Medzinárodného keramického
sympózia.
Výstava z výberu tvorby Adely
Vašovej
Léda Vašová sa narodila v roku 1979
v Lučenci. V rámci svojej tvorby sa
venuje predovšetkým maľbe akrylom
na plátno a kartón, v menšej miere
olejomaľbe a kresbe.
20. 9. Božena Slančíková Timrava
(1867 - 1951),
o 14.00 vernisáž výstavy o živote a
tvorbe významnej spisovateľky
z novohradského regiónu pri
príležitosti 150. výročia jej narodenia.
Deň vernisáže výstavy bude zároveň
Prvým dňom predaja striebornej
zberateľskej mince nominálnej
hodnoty 10€ "150.výročie narodenia
Boženy Slančíkovej Timravy".
Partnermi podujatia sú: Národná
banka Slovenska, Mincovňa
Kremnica. Výstava potrvá do
15.10.2017.
Podujatia:
14. 9. o 16.00 Objav techniku RAKU
- posledným podujatím v rámci
projektu Dni keramiky 2017 bude
ukážka glazovania a vypaľovania
keramických výrobkov v raku peci.
Raku označuje starú japonskú
techniku výroby keramiky, ktorej
história siaha až do obdobia rituálneho
pitia čaju v Japonsku a je úzko
zviazaná s touto tradíciou.

27. 9. o 16.00 Pozývame Vás do
Cerovej vrchoviny - prednáška
spojená s diskusiou o zaujímavých
sprístupnených lokalitách

27. 9. o 16.00 Pozývame Vás do
Cerovej vrchoviny - prednáška
spojená s diskusiou o zaujímavých
sprístupnených lokalitách na území
CHKO Cerová vrchovina (čo môže
návštevník na týchto lokalitách vidieť,
rastliny, živočíchy). V spolupráci so
Štátnou ochranou prírody SR, Správa
CHKO Cerová vrchovina.
Mesto Lučenec – mestský úrad,
oddelenie školstva, sociálnych
vecí, kultúry a športu
9. 9. CHASSIDIC SONGS
– B. Lenko, J. Ľupták, M. Baruch
– koncert pri príležitosti pamätného
dňa obetí holokaustu,
miesto: Synagóga
o 19.00
22. 9. Európsky týždeň mobility
a športu,
miesto: Námestie republiky
o 9.00
30. 9. „To nemá chybu“
– divadelné predstavenie
Radošinského naivného divadla,
miesto: Divadlo B.S. Timravy
o 19.00
Fiľakovo
Hradné múzeum
Do 14. 9. Komentovaná prehliadka
výstavy „Spomienky na Zambiu“,
spojená s premietaním,
miesto: Fiľakovský hrad
– Bebekova veža
o 10.00 a 14.00
Do 13. 10. Etnografická výstava
s názvom
„Prelamovaný palócky nábytok
v slovenskej časti územia Palócov“.
Miesto: Mestské vlastivedné
múzeum – galéria
Do 15. 11. Výstava
„Spomienky na Zambiu“,
miesto: Fiľakovský hrad
– Bebekova veža,
spoluorg.: MVDr. Milan Jeřábek
8. 9. Predstavenie knihy
Mengeleho dievča
a besedu s autorkou bude viesť
RNDr. Jozef Puntigán.
Miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove
o 16.30
15. 9. Bezplatný sprievodcovský
výklad oboznamujúci návštevníkov
s históriou fiľakovského hradu.

REKUS
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Fiľakovo

Mýtna

Veľká Ves

15. 9.
Bezplatný sprievodcovský výklad
oboznamujúci návštevníkov
s históriou fiľakovského hradu.
Históriu a stálu expozíciu hradu
predstaví sprievodca oblečený
v dobovom kostýme uhorského vojska
z konca 16. storočia.
Začiatok prehliadok: 10:00, 11:00,
12:00, 14:00, 15:00 a 16:00 hod.
Miesto: Bebekova veža

8. – 10. 9. Bzovské sklárske dni
– VII. ročník,
hlav. organizátor: OZ SKÁLNIK,
miesto: Dolná Bzová

16. 9. Súťaž o najlepšiu Brdársku
kapustnicu,
miesto: Pri „I-dome“
od 10.00

22. 9. Čitateľská beseda so
spisovateľkou
Janou Pronskou,
miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove
o 17.00
Poltár
2.9. GombovecFest
– súťaž v jedení gombovcov,
súťaž o najchutnejší gombovec,
jarmok, kultúrny program: rómsky
detský súbor „SLNIEČKO“,
folklórny súbor „MÁLINČOK“,
hudobná skupina
„JAZZ SENSIBILITIES“,
Folklórny súbor „POLTARICA“
a detský folklórny
súbor „KUKUČKY“,
„PETER PRIBILINEC s kapelou“,
„RÓBERT MIKLA a priatelia“,
skupina
„BLACK EVILS“ s ohňovou show
a hudobná skupina „RANDISOVCI“.
Miesto: Námestie oslobodenia
od 10.15
Hrnčiarska ves
2. 9. Deň obce,
miesto: Areál základnej školy
o 13.00
Lehôtka
2. – 3. 9.
Dni obce Lehôtka
– stretnutie rodákov
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