ročník 28

regionálny

mesačník

číslo 9 september

2018

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

v Novohrade a Malohonte uvádza cyklus Predstavujeme ľudové hudby.

V súčasnosti je zložkou folklórneho
súboru KOKAVAN v Kokave nad Rimavicou. Názov si ponechala na pamiatku
slávnej hudobnej rodiny Radičovcov a
používa ho aj po smrti Ondreja Radiča
ml. v roku 2000.
Zriaďovateľom je Miestne kultúrne
stredisko v Kokave nad Rimavicou. V
začiatkoch organizovaného folklóru v Kokave to bola Republikánsko-roľnícka
strana a neskôr Obec Kokava nad Rimavicou.
Primášom od roku 2015 je Peter Fizoľa, vnuk Ladislava Fizoľu st., člena hudby
– bývalého harmonikára.
Zakladateľom prvej ľudovej hudby
bol Ondrej Radič (20. 2. 1859 – 29. 7.
1923), výrazná muzikantská osobnosť. So
svojou „cigánskou bandou“ hrával na
zábavách a svadbách nielen v Kokave,
ale chodil aj na „vandrovky“. Stal sa známym v kaviarňach a kasínach Budapešti
a Viedne. Počas polročného pobytu
v Budapešti sa oboznámil s formami

novouhorskej piesne a po návrate domov ich využil v hudobnej tvorbe. Ako
príklad možno uviesť „durmolovú“ pieseň Dobrý večer frajerôčka moja. Vznikla v Kokave a prelínajú sa v nej maďarské hudobné prvky s domácimi a cigánskymi. Z ďalšieho polročného pobytu vo
vtedajšej valčíkovej Viedni si priniesol
niekoľko vlastných skladieb (svojím zložením sa podobajú barokovým skladbám, ale možno v nich spoznávať úplne
svojský štýl ich tvorcu) a známy „Radič –
waltz“ – Radičov valčík. Pri návratoch
do Kokavy hrával na všetkých miestnych
svadbách. Sedliaci, v tej dobe ešte domáci, neovládali mestské módne tance
(asi okrem čardáša), tancovali viac len
svoje ľudové tance – „šuchon, odzemok
a drgon“ – a tomu sa musela podriaďovať i hudba. Bol i tvorcom skladieb,
v ktorých napodobňoval interpretáciu
fujary, gájd a píšťalky. Jeho najznámejšia skladba je Vrchárska nálada v dosiaľ
neprekonanej interpretácii jeho žiaka

a synovca Vojtecha Radiča. V začiatku
tejto skladby sa chvejú a vlnia tklivé tóny, hovoriace o clivej samote pastiera
a jeho túžbach, pričom z pozadia tónov
zreteľne počuť i cinkanie spiežovcov
oviec, šum vánku v korunách stromov a
zurčanie bystriny v údolí. Málokto vie
(okrem Kokavčanov), že autorom tejto
nádhernej skladby je práve Ondrej Radič
z Kokavy nad Rimavicou. Väčšinou sa
prezentuje ako skladba v úprave hudobného skladateľa a folkloristu Pavla Tonkoviča (1907 – 1980). Pritom pravdou
skôr je, že to bola očarujúca melódia
kokavského huslistu, ktorá tohto jedného zo zakladateľov SĽUK-u inšpirovala
pri komponovaní vlastnej skladby.
Ondreja Radiča na poslednej
ceste vyprevádzalo viac ako 40 hudobníkov, Cigáňov zo širokého okolia, medzi
ktorými bolo veľa jeho žiakov. Spolu
hrali smútočné cigánske melódie od jeho domu až k hrobu. Vplyvom času sa
hrob v kokavskom cintoríne začal strácať, preto Obec Kokava nad Rimavicou,
na podnet kronikárky Aleny Lančokovej
a vedúcej MKS Janky Krotákovej, dala
v roku 2008 spraviť Ondrejovi Radičovi
nový náhrobný kameň.
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Po ňom sa primášom stal jeho žiak a synovec, syn brata
Samuela, Vojtech Radič (28. 7. 1904 – 16. 5. 1966 České Brezovo), ktorý hudbu viedol až do roku 1966. Kokavčania ho
volali „náš Béla“. Česko-slovenský rozhlas si vtedy uctil pamiatku tohto vynikajúceho hudobníka a zaradil do programu
hudobné pásmo „Puknutá struna“, v ktorom zaznela aj jeho
nenapodobiteľná interpretácia „Vrchárskej nálady“.

Od roku 1966 sa vedenia ujal Ondrej Radič ml. (3. 5. 1925
– 7. 11. 2000 Kokava nad Rimavicou) a primášom bol až do
roku 2000. Posledný primáš zo slávneho muzikantského rodu
Radičovcov. Už ako osemročný hrával v kokavskej cimbalovej
muzike. Do posledných chvíľ života neodložil svoje čarovné
husličky a tri dni pred smrťou ešte odohral celovečerný program FS Kokavan.

Rod Radičovcov na rozhlasových vlnách Rádia Regina
Stred predstavil redaktor Juraj Dubovec (19. 11. 2017). V relácii uviedol, že na prelome rokov 1992/93 zavítal do banskobystrického rozhlasového štúdia ostatný primáš rodu Ondrej
Radič (1925 – 2000). V archíve rozhlasu zostali po nich vzácne
nahrávky, z ktorých časť odznela aj v spomenutej relácii. Cimbalista tejto kapely Vojtech Cibuľa, prezývaný „Béluška“,
inšpiroval roku 1981 hudobného skladateľa, autora piesní
a úprav hudobného folklóru Svetozára Stračinu (1940 – 1996)
k zloženiu kompozície Beluškov cimbal, za ktorú bol ocenený
na medzinárodnej súťaži rozhlasových nahrávok hudobného
folklóru Prix de musique folklorique de Radio Bratislava.
V rokoch 2000 – 2015 bol primášom Gejza Šereš z Hrnčiarskej Vsi.

REKUS
Členmi terajšej ľudovej hudby sú: Peter Fizoľa – prvé
husle, Radoslav Dusa – druhé husle, Ondrej Radič – kontrabas, Ladislav Fizoľa – kontry, a Július Deme s Jakubom Beľakom – cimbal. V jednom období boli v Kokave dve ľudové
hudby – stará a nová. Primášom starej bol Ondrej Radič,
synovec a syn chýrneho Vojtecha Radiča. Zloženie: Ondrej
Radič ml. (kontrabas), Vojtech Cibuľa (cimbal), Rudo Cibuľa
(kontry). Nová mala dvoch primášov – Štefana Bobáka a Júliusa Radiča, syna Ondreja Radiča, Ján Radič (cimbal), Ladislav
Fizoľa ml. (viola).
Muzikanti spolu so súborom získali rôzne ocenenia na
súťažiach a zúčastnili sa mnohých významných podujatí: 1933
– Národopisné slávnosti na Sliači, kde ich kroje obdivoval
prezident Česko-slovenskej republiky Tomáš Garrigue Masaryk (1850 – 1937) a osobne prišiel medzi folkloristov; 1937 –
vystúpenie v českých mestách – Jihlava, České Budějovice,
Praha, Jindřichov Hradec, Tábor – s tancami Šuchon a Odzemok; 1940 – dožinkové slávnosti v Banskej Bystrici; 1941 –
vystúpenie vo Zvolene a v kúpeľoch Sliač; 1946 – v Lučenci:
každoročne okolo 15 vystúpení v celom okrese; 1955 – na oslavách 700. výročia založenia Banskej Bystrice; 1955 – na celoštátnej spartakiáde v Prahe; 2000 – účasť na prehliadke Fsk
v Slavošovciach; 2002 – účasť Fsk na prehliadke Fsk v Divíne;
2003 – Gemersko-malohotské folklórne slávnosti Klenovec;
2006 – na IV. ročníku FF Seniorov v Krivosúde – Bodovka pri
Trenčíne a iné.
Ľudová hudba Ondreja Radiča vystupovala na Folklórnom festivale Východná (1956, 1958, 1963, 1967) a nechýbala ani na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou Detva
(1966). Pravidelne vystupujú aj na domácom Festivale ľudovej kultúry Koliesko.

Veľká príležitosť zviditeľniť kokavský folklór sa naskytla,
keď rozhlas z Bratislavy prejavil záujem o nahrávanie kokavských piesní aj s ľudovou hudbou Radičovcov. Už v roku 1934
prišiel do Kokavy rozhlasový redaktor z Košíc Anton Prídavok
a odvysielal reláciu v kokavskom nárečí s kapelou Vojtecha
Radiča. V roku 1941 to bol bratislavský rozhlas, riaditeľ rozhlasu Emil Rusko, hudobný režisér Gabriel Rapoš a hudobný
skladateľ Ján Matuška. Piesne vyšli na piatich gramoplatniach
– nahraté boli s cigánskou hudbou pod vedením primáša
Vojtecha Radiča. Spievali: Štefan Bobro, Ondrej Boroš, Pavel
Piliarik – Bučko, Pavel Piliarik – Železničiar, Anna Benáková,
Tonča Krišková, Mária Gallová – Ostrižok, a ženská a mužská
spevácka skupina. V tejto relácii účinkovala aj herečka Mária
Bancíková (1913 Klenovec – 1962 Zvolen) ako recitátorka.
V roku 1942 nahrávali piesne pre viedenský rozhlas a roku
1943 pre nemecký rozhlas v Berlíne.
Pokračovanie na s. 3

Členmi terajšej ľudovej hudby sú: Peter Fizoľa – prvé Kokavský hudobný folklór prekročil ďaleko svoj tieň
husle, Radoslav Dusa – druhé husle, Ondrej Radič – a umeleckou hodnotou prenikol aj za hranice Slovenska.

REKUS
Kokavský hudobný folklór prekročil ďaleko svoj tieň a umeleckou hodnotou
prenikol aj za hranice Slovenska. Nahrávky z platní vysielal aj Slobodný slovenský vysielač (rozhlasový orgán Slovenskej národnej rady: vysielal od 30. 8.
do 27. 10. 1944) v Banskej Bystrici počas Slovenského národného povstania.
Ľudová hudba sa prezentovala na
viacerých nahrávkach:
– 1993 štvoralbum Gemer Malohont (vydal Slovenský rozhlas, Rádio
Regina v Banskej Bystrici);
– na prvom zvukovom CD ... z
kokavských kolešní (vydalo Združenie
Folklórneho súboru KOKAVAN, 2008)
účinkovali: Ľudová hudba Ondreja Radiča pod vedením Gejzu Šereša v zložení
– Gejza Šereš (primáš, 1. husle), Ladislav
Fizoľa (kontry), Ondrej Radič (kontrabas), syn primáša Ondreja Radiča, Július
Deme (cimbal) a Radoslav Dusa (2. husle), spev: Jaroslav Spišiak, Jana Krotáková, Ján Kroták, Pavel Bielčik, Katarína
Bielčíková st., Katarína Bielčíková ml.,
Ivan Murín, Miroslav Moncoľ, Jaroslav
Piliarik, Daniela Repková, Stela Golianová; použité boli aj archívne nahrávky
Ľudovej hudby Vojtecha Radiča, spievajú Štefan Bobro, Štefan Doricko, Štefan Šulek;
– CD nosič Z troch dolín (2011)
vydala miestna akčná skupina MALOHONT – nahrávky: skladba ľudovej hudby – Vrchárska nálada, mužská spevácka skupina, Jaroslav Spišiak, ženská spevácka skupina, Jana Krotáková, Trio fujaristov z Kokavy.
– CD Piesne našich krajov (2012)
vzniklo na základe spolupráce MAS Malohont a MAS z Moravy – Ľudová hudba
– Kokavské variácie, Jaroslav Spišiak,
Trio fujaristov.
Činnosť ľudovej hudby finančne zabezpečuje Obec Kokava nad Rimavicou
a jej Miestne kultúrne stredisko.
Ľudová hudba v súčasnosti vystupuje najviac s FS KOKAVAN, ale prezentuje
sa aj samostatne pri rôznych tradičných
podujatiach a výročiach po celom Slovensku. Na nácvik využívajú priestory
MKS.
Na záver zaujímavosť z blogu Ing.
Richarda Kafka: „... Veštica predpovedala jeho prastarým rodičom, že sa im
narodí dievča, ale aby dievča prežilo,
musia hneď po narodení pozvať za krstného otca človeka, ktorého prvého
stretnú na ulici. Moja stará mama sa
narodila skoro ráno... v to ráno vyšiel na
ulicu prastarý otec Eduard, ulica však

strana 3
Kontakt:
Miestne kultúrne stredisko Kokava nad
Rimavicou, 047/ 4293245, 0903559014.
Zdroj: Janka Krotáková, vedúca MKS,
Kokavské zvesti č. 3 (november 1993),
článok Pavla Spišiaka, kokavského rodáka,
uverejnený v Obzore Gemera č. 1/1993,
blog R. Kafku Naša Kokava.

ulicu prastarý otec Eduard, ulica však
bola prázdna, len v diaľke bolo vidieť Cigánov, ktorí sa vracali z muziky. Jedného z nich pozval za krstného otca a jeho
manželku za krstnú mamu“. Tak sa krstným otcom stal najslávnejší kokavský
huslista Ondrej Radič (1859 – 1923)
a krstnou mamou jeho manželka Terézia. Od tých čias boli Kafkovci pre každého kokavského Cigáňa „krstní“, tradovalo sa to ešte niekoľko generácií.

Ladislav Kuruc: „Aj ako dôchodca chodím na železničnú stanicu
skoro každý deň“
Rušňovodič, strojmajster, publicista,
autor odbornej literatúry Ladislav Kuruc sa narodil 27. 9. 1953 vo Fiľakove, okres Lučenec.
Po získaní základného vzdelania v rodnom meste (1959 – 68) navštevoval SOU železničiarske
vo Zvolene (1968 – 71) a formou štúdia popri
zamestnaní gymnázium vo Fiľakove (1973 –
75). Pracoval ako rušňovodič u Československých štátnych dráh (ČSD) vo Fiľakove (1971 –
80), bol vedúcim koľajovej dopravy v Bani Dolina vo Veľkom Krtíši (1981 – 83), pôsobil ako
strojmajster v Rušňovom depe ČSD / Železnice
Slovenskej republiky (ŽSR) vo Fiľakove (1983
– 96), kontrolór vozby v Divízii železničných
koľajových vozidiel vo Zvolene (1996 – 2002)
ako hlavnýdopravy
inšpektor
železničnej
a ako hlavný inšpektor bezpečnostiaželezničnej
vobezpečnosti
firme CARGO
Zvolen
dopravy vvo
firme CARGO Zvolen (2002 –
(2002 – 2015). Od r. 2015 žije na dôchodku
Lučenci.
Od r. 2015
žije si
nazačínal
dôchodku
v Lučenci.
Laci, zastavme sa najprv 2015).
vo Fiľakove,
odkiaľ
spoznávať
šíry
svet.
Narodil som sa vo Fiľakove do rodiny, ktorej bola železnica neznámym
pojmom. Otec bol stolár a mamka v tom čase v domácnosti. Tu som ukončil aj základnú školskú dochádzku v r. 1968. Ako chlapec som sa venoval bežným športom –
futbal, hokej a lyžovanie –, nakoľko v tomto období bolo ešte každú zimu dostatok
snehu. Potom som nastúpil na železničné odborné učilište do Zvolena, pretože
mojím vytúženým snom bolo stať sa rušňovodičom. Železnica ako taká, ale hlavne
rušne ma očarili asi od r. 1959, keď som na fiľakovskej železničnej stanici po
prvýkrát uvidel parné rušne. Od prvého okamihu som vedel, že môj život sa bude
uberať týmto smerom. Pomohol mi v tom pán Jozef Ninc, ktorý býval v susedstve,
bol rušňovodičom a neskôr aj vedúcim depa vo Fiľakove. Bol to typ človeka, ktorý
veľmi výrazne ovplyvnil moje smerovanie k železnici a hlavne k rušňom.
Dlhé roky si pracoval ako rušňovodič v rušňovom depe vo Fiľakove.
Po skončení školy vo Zvolene som 1. 7. 1971 nastúpil do rušňového depa
Zvolen, pracovisko Fiľakovo, najprv ako pomocník rušňovodiča.
Pokračovanie na s. 4
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Po absolvovaní psychologických skúšok
v Bratislave som bol ako budúci rušňovodič preradený na kandidáta rušňovodiča. Takto som prešiel celým procesom,
ktorý bol na funkciu rušňovodiča predpísaný. Súčasťou tohto procesu bolo aj
jazdenie na rušňoch pod dozorom. Tu by
som opäť chcel vyzdvihnúť človeka,
ktorý ma mnohému naučil – bol to pán
Pavel Kičin z Lučenca. Po vykonaní
predpísaných skúšok na rušňovodiča
som prešiel od posunu v stanici, cez nákladnú dopravu až po osobnú dopravu,
kde sme vozili vlaky na tratiach Fiľakovo – Zvolen – Banská Bystrica – Čremošné, Fiľakovo – Rožňava, Fiľakovo –
Somoskőújfalu MÁV a Lenartovce –
Bánréve MÁV. Bola to práca, po ktorej
som túžil celý život a mal som to šťastie,
že mi práca bola aj koníčkom. Na železnici som odpracoval vyše 40 rokov
a nepamätám sa, že by sa mi niekedy
nechcelo ísť do práce. Aj teraz, keď som
už štvrtý rok na dôchodku, chodím na
železničnú stanicu skoro každý deň.
Práca na železnici bola priamym podnetom pre tvoju publikačnú
činnosť s tematikou koľajových vozidiel.
Po vzniku Slovenskej republiky
1. 1. 1993 a tým aj samostatnej spoločnosti Železnice SR som sa rozhodol, že
sa okrem hlavnej práce budem venovať
aj publikačnej činnosti. V tomto smere
som už vykonal určité kroky do r. 1993,
keď som prispieval aj do celoštátneho
časopisu „Železničář“, ktorý vychádzal
v Prahe, ako aj do časopisu „Semafor“,
ktorý vychádzal v Bratislave. Pri písaní
príspevkov do týchto časopisov som vychádzal zo zahraničných materiálov,
ktoré som získaval cez Maďarsko. Tento
spôsob získavania materiálu som začal
realizovať po zistení, že moja snaha
o korešpondenciu so zahraničnými výrobcami koľajových vozidiel je bez šance. Nevedel som, či moje listy neodišli
z našej krajiny alebo odišli, no odpovede
od adresátov neprešli cez vtedajšiu kontrolu... Po zmene politického systému
som sa pomerne rýchlo pokúsil o to, aby
som sa skontaktoval so zahraničnými firmami. Na moju prosbu ako prvá reagovala japonská firma Kinki Sharyo.
Celá korešpondencia Lučenec – Tokio –
Lučenec prebehla za desať dní. Bol som
nesmierne šťastný.
Pristavme sa teraz pri tvojich
knižných publikáciách.
Svoju prvú knižnú publikáciu
som napísal spoločne s pánom Milanom
Doubekom. Vyšla vo vydavateľstve
NADAS Vrútky roku 1994 pod názvom
Hnacie
vozidlá
ŽSR.
Resumé

a terminologický
vypracované

slovník boli
v slovenčine,

Hnacie vozidlá ŽSR. Resumé a terminologický slovník boli vypracované v slovenčine, nemčine, angličtine, Francúzštine a ruštine. Po tomto mojom prvom
projekte som sa rozhodol, že sa v budúcnosti budem uberať sólovou dráhou.
V ďalších knihách pre ich väčší úspech
i využitie boli hlavné časti realizované
okrem slovenského jazyka aj v nemeckom a anglickom jazyku. Boli to tieto
knihy: Železničné koľajové vozidlá na
Slovensku (BA, ŽSR 1998), Slovenské
železnice (BA, Phoenix 2001). Moja najnovšia knižná publikácia Album železničných koľajových vozidiel na Slovensku – 1. časť vyšla vo vydavateľstve
ŽSR v Bratislave roku 2017. Vzhľadom
na rozsah, ktorý sa dal v knihe využiť,
uvažujem o ďalšom pokračovaní, čo by
bolo pre zachovanie informácií o železničných koľajových vozidlách z minulosti veľmi potrebné. V tejto súvislosti
sa chcem poďakovať Natálii a Štefanovi
Lackovičovcom za ich odborné preklady
mojich textov do nemeckého a anglického jazyka.
PhDr. František Mihály, DiS. art.

Strojný inžinier, vedeckovýskumný pracovník, vysokoškolský učiteľ doc.
Ing. Ladislav Lakatoš, CSc. sa narodil 21.
10. 1923 v Starej Haliči, okres Lučenec.
Po vychodení ľudovej školy v rodnej
obci, meštianskej školy v Lučenci
a Strednej priemyselnej školy strojníckej
v Banskej Bystrici (1940 – 45) získal
vysokoškolské vzdelanie na Strojníckej
fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (1945 – 50) a vzdelanie
si doplnil aj na Inžinierskom zváračskom
inštitúte (IZI) v Bratislave (1950 – 51).
Pôsobil ako vedúci vedecký pracovník vo
Výskumnom ústave zváračskom (VÚZ)
v Bratislave (1951 – 88) a súbežne ako
vysokoškolský učiteľ na Strojníckej
fakulte SVŠT v Bratislave. Od r. 1988 žil
na dôchodku v Bratislave. Zomrel 8. 6.

vysokoškolský učiteľ na Strojníckej fakulte SVŠT v Bratislave. Od r. 1988 žil na
dôchodku v Bratislave. Zomrel 8. 6.
2015 v Bratislave, kde je pochovaný na
cintoríne v Slávičom údolí.
Ladislav Lakatoš bol renomovaný výskumník a realizátor najvýznamnejších stavieb v druhej polovici 20.
storočia v bývalom Česko-Slovensku,
napr. prvej atómovej centrály a tranzitných plynovodov. Patril medzi blízkych
spolupracovníkov akademika Jozefa
Čabelku, zakladateľa VÚZ. Po úspešnej
štátnej skúške na IZI a nástupe do VÚZ
realizoval výskum náhrady odlievaných
liatinových konštrukcií zváranými. Potom sa venoval výskumu metalografie
zvarového kovu. Neskôr nastúpil na oddelenie výskumu zváracích materiálov
a postupne pracoval na výskume zvárania sivej liatiny za studena (na túto technológiu mu bol udelený patent). Súbežne sa venoval výskumu plneného drôtu
pre mechanizované metódy zvárania
(opäť chránený patentom).
Ďalej sa zaoberal výskumom
získavania špeciálnych materiálov metódou elektrotroskového tavenia. Pracoval tiež na výskume špeciálnych elektród pre zváranie už spomínanej atómovej centrály A1 pre ručné oblúkové
zváranie tlakovej nádoby (elektróda
VÚZ-AC1-52 je krytá tajným patentom).
Intenzívne sa zapojil do výskumu elektród pre zváranie montážnych spojov
potrubia tranzitného plynovodu. Boli
vyvinuté elektródy VÚZ-Plk na zváranie
koreňa zvaru a VÚZ-Pl na výplň zvaru
(obidve patentované). Za výskum a uvedenie týchto elektród mu bola udelená
štátna cena ako prvému vo Výskumnom
ústave zváračskom.
Už počas zamestnania mal úzke
kontakty so zahraničnými firmami. Po
odchode do dôchodku sa v oblasti zváracích materiálov stal konzultantom nemeckej firmy THYSSEN pre celé vtedajšie Česko-Slovensko.

Veterinárny lekár – chirurg,
vysokoškolský učiteľ prof. MVDr. Juraj
Šutta, CSc. sa narodil 20. 9. 1923 v Mýtnej, okres Lučenec, kde navštevoval
ľudovú školu (1930 – 35).
Pokračovanie na s. 5

Zvolene (1939 – 42), kde zmaturoval,
študoval ako štipendista na Vysokej

škole veterinárnej (VŠV) v rakúskej

REKUS
Po štúdiu na gymnáziu v Lučenci (1935 – 39) a vo Zvolene (1939 – 42),
kde zmaturoval, študoval ako štipendista na Vysokej škole veterinárnej
(VŠV) v rakúskej Viedni (1943 – 44) a
v štúdiách pokračoval na VŠV v Brne
(1944 – 49).

Roku 1949 nastúpil ako odborný asistent na Chirurgickú kliniku VŠV
v Brne, neskôr krátko pôsobil ako náčelník Vojenskej veterinárnej nemocnice
v Pardubiciach. Roku 1950 začal pracovať na novozriadenej VŠV v Košiciach,
na ktorej bol od r. 1954 vedúcim Katedry chirurgie a ortopédie. Od r. 1979
pôsobil ako expert a profesor na VŠV
v Algeri (Alžírsko), kde zomrel 28. 10.
1981, pochovaný je v rodnej Mýtnej.
Vo vedeckovýskumnej činnosti
sa zaoberal problematikou anestetík
a myorelaxancií, ako i štúdiom aktuálnych otázok chirurgických ochorení vo
veľkochovoch. Je autorom i spoluautorom publikácií: Operačná veterinárna
chirurgia (1959), Ošetrovanie paznechtov a odrohovanie hovädzieho dobytka
(1965), Veterinární chirurgie a ortopedie (1966), Veterinárna chirurgia (1979)
a i. Vychoval mnoho odborníkov v oblasti veterinárnej chirurgie: MVDr. Daniel Kelényi, MVDr. Juraj Hanulay,
MVDr. Pavel Dobrocký, MVDr. Ondrej
Uhorskai, MVDr. Zvonimír Majoroš
a mnoho ďalších.
PhDr. František Mihály, DiS. art.
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Leo Valentín PANTOČEK – 125. výročie úmrtia (11. 9. 1893 Zlatno), lekár,
vynálezca. Pôsobil ako chemik v zlatnianskej sklárni (od r. 1848). Položil základy
hyaloplastiky a počas pôsobenia v Zlatne vyrobil aj sklenené peniaze (na svetovej
výstave v Paríži bol odmenený zlatou medailou). Pod jeho vedením sa vyrábali aj
prvé zrkadlá v Uhorsku. Bol vynálezca irisovaného skla (sklo sfarbené dúhovými
odtieňmi) a hyaloplastiky. V Uhorsku sa ako prvý zaoberal dagerotypiou (najstarší spôsob fotografie ). Býval u majiteľa sklární Záhna v kaštieli. V záhrade neďaleko skleníka mu dal Záhn postaviť laboratórium. Narodil sa r. 1812 v poľských Kielciach.
Štefan KUCHYNKA – 200. výročie narodenia (15. 9. 1818 Utekáč), statkár,
podnikateľ. Nájomca sklárne v Utekáči. Spolu s bratom Karolom postavil pri
Málinci novú skláreň, vyrábal tabuľové a fúkané sklo. Spolumajiteľ železiarní
v Cinobani. Poslanec uhorského snemu. V sklárni zaviedol zvláštne žetóny, tzv
„Veksle“, náhradné peniaze zo žltého kovu v hodnote 1, 5, 10 grošov. Sklári za
svoju prácu dostávali časť platu veksľami a časť v grošoch. Za veksle si mohli
nakupovať len v jeho obchode. Zomrel 6. 12. 1873 v Utekáči – 145. výročie.
Augustín KUBÍNYI – 145. výročie úmrtia (19. 9. 1873 Budapešť), prírodovedec, archeológ. Od roku 1821 pôsobil v Novohrade na rôznych postoch
v evanjelickej cirkvi. Bol riaditeľom Uhorského národného múzea. Za jeho
pôsobnosti bola zriadená Uhorská geologická spoločnosť. Narodil sa 30. 5. 1799
vo Vidinej. Od roku 1821 bol podnotárom v Novohrade a dvadsať rokov „dušou“
všetkého kultúrneho života. Roku 1843 sa stal správcom Národného múzea, zriadil najmä Pyrkerovu obrazáreň. V Lučenci založil významnú čitárenskú spoločnosť a knižnicu, ktoré boli zničené r. 1849 Rusmi. Roku 1853 sa stal riaditeľom
Akadémie.
Eleonóra MICHALKOVÁ, rod. Melicherčíková, RNDr., CSc. – 65. výročie
narodenia (23. 9. 1953 Lovinobaňa), botanička, vedecká pracovníčka. Je autorkou vyše 20 odborných publikácií z geobotaniky a spoluriešiteľkou projektu
Flóra Slovenska. Roku 2003 jej bol udelený titul Zaslúžilý člen Slovenskej botanickej spoločnosti (SBS). Holubyho pamätná medaila SBS za rok 2013 jej bola
udelená ako ocenenie za publikačnú a editorskú činnosť v rámci významného
botanického diela Flóra Slovenska.
Štefan ALBERT – 50. výročie narodenia (26. 9. 1968), výrobca nožov. Pri
výrobe nožov používa mnoho druhov ocelí, napr. ručne kovanú a mozaikovú
damascénsku oceľ, RWL alebo Damasteel. Na výrobu rukoväte používa drevo
alebo kosť, drahokamy a polodrahokamy, zlato, platinu, prípadne striebro. Vlastní
vyše tridsať ocenení. Jeho nože sa okrem Slovenska nachádzajú v krajinách
takmer na každom kontinente sveta.
Jozef KÁRMAN st. – 280. výročie narodenia (17. 9. 1738 Lučenec), kalvínsky
biskup, cirkevný spisovateľ. Autor a prekladateľ modlitebných kníh. Zaslúžil sa
o zriadenie teologického ústavu v Lučenci (1791). Roku 1794 bol menovaný za
biskupa. Kráľ Leopold II. ho povýšil do šľachtického stavu. Zomrel 5. 4. 1795
v Lučenci, kde je aj pochovaný.
Udalosti
 95. výročie (2. 9. 1923) – po vzniku 1. ČSR bola v Lučenci založená Okresná hasičská jednota.
 90. výročie (9. 9. 1928) – v Kokave nad Rimavicou bola založená Slovenská
liga, ktorej prvým predsedom bol Pavol Bysterský.
 5. výročie (7. 9. 2013) – osadenie pamätnej tabule nestorovi fujaristov Jurajovi Kubincovi na Salajke; autorom návrhu časti tabule ešte v roku 2010 bol
Rudolf Stehlík.

Blahoželáme!

, prof., PhDr., CSc. k 75. výročiu narodenia (13. 9. 1943 Katarínska Huta). Spisovateľ, literárny vedec,
dramaturg, režisér a vysokoškolský učiteľ. Ako študent založil Študentské
divadlo pri Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove, v ktorom
pôsobil ako herec, dramaturg a režisér. Od roku 1965 pôsobí ako pedagóg –
v súčasnosti profesor v Inštitúte estetiky, vied o umení a kulturológie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. V rokoch 1971 – 1977 bol súčasne dramaturgom v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Žije v Prešove.
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Podujatie pod názvom Lesná hudba, ktoré má dlhoročné
tradície v okolí maďarskej Mátry, sa v rámci cezhraničnej spolupráce uskutočnilo 30. júna 2018 po druhýkrát aj vo Fiľakove. Pod korunami stromov mestského parku zazneli melódie
v podaní kapely Rusín Čendeš Orchestra, ktorá je známa z televíznej relácie „Zem spieva“, vystúpil folklórny súbor Muzsla
(Maďarsko), zaspieval domáci ženský spevácky zbor „Melódia“ a spevácky zbor „Vox Mirabilis“ (Maďarsko), predstavila
sa fiľakovská spevácka skupina „Foncsik“ a nechýbal ani koncert vážnej hudby v podaní symfonického orchestra z mesta
Eger.

Nadácia „Lesná hudba“ pripravuje každoročne od roku
2005 viacdňové podujatie na viacerých miestach. Multikultúrne série programov zahŕňajú rôzne formy umenia, ktoré
poukazujú na význam prírody, ochranu životného prostredia a
dôležitosť udržiavania kvality života. Preto sa v zostave programov objavujú typické programové prvky, od vážnych koncertov až po predstavenia rôznej ľudovej hudby, prednášky,
prechádzky lesom a prírodou s odborným sprievodcom, programy a hry pre deti, ukážky a ochutnávky miestnych gastronomických špecialít a iné. Reprezentovať naše umenie za
hranicami budú členovia tvorivej dielne „Motolla“.
Návštevníkov fiľakovského podujatia čakal bohatý program. Okrem spomenutých koncertov vážnej a ľudovej hudby
sa konali remeselnícke dielne pod vedením remeselníkov zo
Spoločnosti Motolla, mini jarmok s miestnymi produktmi,
ochutnávka regionálnych jedál (haruľa a strapkáč), ktorú zabezpečili členky Banyaklubu, archeologická prednáška na
Fiľakovskom hrade v podaní riaditeľky Viktórie Tittonovej,
vedená pešia túra spojená s odborným výkladom ekológa Csabu Balázsa, geologická prednáška Ľudovíta Gála, vedúceho
oddelenia starostlivosti o jaskyne Správy slovenských jaskýň,
ako aj predstavenie bábkového divadla pre najmenších a rôzne
iné zaujímavosti. Záujemcovia sa mohli oboznámiť aj s činnosťou a službami Novohrad – Nógrád Geoparku a Novohradského turistického informačného centra vo Fiľakove.
Organizátorom domáceho podujatia bolo Mestské kultúrne
stredisko vo Fiľakove a partnermi Hradné múzeum vo Fiľakove, Verejnoprospešné služby a Novohrad – Nógrád Geopark.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín.

XVIII. ročník tradičného festivalu sa uskutočnil 14. júla
2018 v Radzovciach.
Festival sa začal už tradične XV. ročníkom súťaže vo
varení gulášu. Do súťaže sa prihlásil aj toho roku rekordný
počet, celkom 25 družstiev z celého okolia. Päťčlenná porota
mala naozaj ťažkú úlohu určiť, ktorý guláš je najlepší, no
nakoniec vybrali domáce mužstvo v ženskom zložení Jázmin,
sú to vlastne členovia ženského speváckeho zbor z Radzoviec.
Okrem výhercov organizátori ocenili všetky družstvá vecnými
darmi. Počas vyhlásenia výsledkov vystúpila domáca tanečná
skupina Kangoo Jumps.

Po vyhlásení výsledkov sa začal palócky folklórny galaprogram za účasti folklórnych súborov, sólistov z nášho regiónu a z Maďarska. V ľudovo-umeleckom galaprograme vystúpilo necelých 200 účastníkov. Večerný program nabral zábavnejšie tempo a v živom vystúpení sa predstavila kapela
Infinity music band, v zložení hudobníkov z Lučenca a Fiľakova. V rámci ich koncertného programu vystúpila známa
maďarská skupina Romantic.

Počasie počas celého festivalu prialo organizátorom, možno
aj preto bola tohto roku aj návštevnosť na vyššej úrovni,
nálada bola dobrá, ľudia sa zabávali do neskorých večerných
hodín.
Organizátormi podujatia boli Novohradský oblastný výbor
Csemadoku v Lučenci, ZO Csemadoku v Radzovciach,
obec Radzovce, BBSK – Novohradské osvetové stredisko v Lučenci. Podujatie sa konalo s finančnou podporou Fondu pre
menšinovú kultúru KULTMINOR a Banskobystrického samosMgr. Andrea Illés Kósik, riaditeľka MsKS právneho kraja.
Karol Galcsík
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vohradské osvetové stredisko v Lučenci, ktoré pripravilo celý
program. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na
podporu umenia a Banskobystrický samosprávny kraj.

23. ročník folklórneho festivalu súborov zo Slovenska a zo
zahraničia bol opäť niečím nový a akoby sa vracal do predchádzajúcich dobrých čias. V minulosti to bolo štvordňové
podujatie konané v dvoch susedných štátoch – slávnostné
otvorenie bývalo na Šomoške a záver v nádhernom Bánku.
Okrem toho výnimočnosťou bolo jeho konanie súbežne na
viacerých miestach okresu. Postupne sa z festivalu stalo iba
jednodňové podujatie, ale roku 2017 to už boli dva dni.
Odozva návštevníkov bola dobrá, preto sa v tomto roku konali
už tri festivalové dni: 26. – 28. júla 2018.

Festival začal v zrekonštruovaných priestoroch Radnice
Lučenec. Druhý deň sa celý program konal v mestskom parku
(od 14.00 hod. tam vyhrávali tradičné ľudové hudby), kde sa
konal aj Park remesiel v spolupráci s ÚĽUV-om.

V amfiteátri čakalo návštevníkov tanečno-divadelné predstavenie FS Krtíšan a vyvrcholením bolo úchvatné vystúpenie
umeleckého súboru Lúčnica. Prezentácie remeselníkov pokračovali aj tretí deň. Podvečer o 18.00 hod. začal krojovaný
sprievod mestom spred radnice až do parku. Večerný program
slávnostne otvorila primátorka mesta PhDr. Alexandra Pivková a predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ing.
Ján Lunter. Po otvorení nasledovali tri bloky programov.
V prvom Čriepky z Novohradu sa predstavili domáci folkloristi, druhá časť Chlebom a soľou patrila hosťom – zahraničným folklórnym súborom z Maďarska, Srbska a Írska. Obidva
bloky pripravil a režíroval Roman Malatinec. V poslednom
bloku vystúpil FS Partizán s programom Vrchárske piesne
a tance v réžii choreografa Igora Kovačoviča (1938 Kokava nad
Rimavicou).
Organizátormi festivalu boli Mesto Lučenec, ÚĽUV a Novohradské osvetové stredisko v Lučenci, ktoré pripravilo celý
program. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na

Foto: Milan Alberty
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BBSK – Novohradské osvetové stredisko – dielňa ľudových
remesiel a súčasných techník DIELNIČKA pripravila pre deti
a mládež prvý júlový týždeň letné výtvarne dielne pod názvom
Leto s remeslom. Nultý ročník sa konal v roku 2015 a keďže zo
strany verejnosti existoval dopyt, rozhodli sme sa v tvorivých
dielňach pokračovať. Podujatie bolo tento rok výnimočné
tým, že deti pracovali pod vedením skúsených remeselníkov.
Vyskúšali si prácu s drôtom pod vedením Anky Rechtoríkovej.
Erika Kováčiková priblížila prácu s kožou. Miroslava Sujová
viedla dielňu práce so šúpolím a Tibor Lajgút predstavil prácu
s drevom. Vďaka patrí lektorom, ktorí sa s radosťou podelili
o svoje zručnosti a vedomosti.
Deti si vytvorené práce po skončení dielní odniesli domov. Fotodokumentáciu z tvorivých dielní si môžete pozrieť
v priestoroch Novohradského osvetového strediska v Lučenci
(od 4. 9. – 30. 10. 2018, v čase od 8.00 – 15.00 hod.)
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu
umenia.
Mgr. art. Eva Srníková

Pôsobíte aj ako lektorka?
Aj keď som už dôchodkyňa, učím na Základnej škole
v Poltári a zúčastňujem sa remeselných festivalov v regióne.
Kde všade sa dostali vaše výrobky?
Do Francúzska, Afriky aj Japonska. O tom že v živote
nič nie je náhoda svedčí jedna milá udalosť. Jedného dňa mi
zazvonil telefón. Volali mi manželia z Málinca, či môžu prísť
na návštevu. V americkom New Jersey mali dcéru a v rámci
slávností jej chceli poslať niečo slovenské. Poslala som jej
drôtované vajíčka a šúpoľové bábiky. V TV JOJ som neskôr
videla reportáž a boli tam aj moje bábiky. Väčšia radosť pre
tvorcu ani nemôže byť.
Čo chcete odkázať mladým, ktorí sa chcú venovať
napríklad práci so šúpolím?
Pozrieť si literatúru, aby mali aspoň základnú predstavu. Najdôležitejšie je však raz vidieť ako stokrát počuť.
Vyskúšať si môžu rôzne techniky aj na remeselných trhoch.
Kde sa môže verejnosť stretnúť s vašimi výrobkami?
Som častým hosťom na festivale Koliesko v Kokave
nad Rimavicou. Svoje výrobky mám aj v predajni Dielo a
v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci. Najviac ma teší,
keď urobím niekomu radosť mojou prácou. Z tejto činnosti
nezbohatnete. Keď vás niekto pochváli, je to oveľa dôležitejšie ako zisk.
Ďakujem za rozhovor a prajem pani Anke veľa
radosti z vytvorených diel.
Mgr. art. Eva Srníková

Lučenec – Kalinovo 2018

Anna Rechtoríková – práca so šupolím,
paličkovanie, drotárstvo
V rámci projektu „Leto s remeslom“, ktorý sa konal
v dňoch 2. – 6. 7. 2018 v Novohradskom osvetovom stredisku
v Lučenci k nám zavítala lektorka Anna Rechtoríková. Pod jej
vedením sa deti venovali drotárstvu. Pri tejto milej príležitosti
nám poskytla rozhovor.
Pani Anka, aká bola vaša cesta k drotárstvu, paličkovaniu a práci so šúpolím?
Pred pätnástimi rokmi som sa dostala na rekvalifikačný kurz do Kokavy nad Rimavicou, kde nás zasvätili drotárstvu, paličkovaniu a výrobe zo šúpolia. Šúpolie bolo pre
mňa výnimočné, lebo vždy som si v kútiku duše hovorila: ,,Tak
veľmi by som si chcela vyrobiť šúpoľovú bábiku“. Lektor Michal Hudák bol mladší ako môj syn. Po ukončení kurzu mi
pobozkal ruku a povedal: ,,Skladám klobúk pred Vami “. Na
kurze sa mi dostalo vrelého prijatia.
Pokračujete aj po ukončení kurzu?
Áno, ale na začiatku boli nesmelé kroky. Neskôr som
sa dostala na festival Koliesko a výrobky sa mi podarilo predať.

Pôsobíte aj ako lektorka?

Leto 2018 sa v Novohradskom múzeu a galérii (NMG) v
Lučenci nesie v znamení keramiky. Dňa 9. júla sa opäť začal
v kalinovskom Žiaromate už tradičný tvorivý pobyt umelcov
– Medzinárodné keramické sympózium Lučenec – Kalinovo.
Toto podujatie tohto roku jubiluje, keďže jeho tradícia pretrváva v Lučenci a v jeho okolí už 30 rokov (od r. 1989). Počiatočné ročníky Keramického sympózia boli rozsiahlejšie,
keďže vtedy fungovali viaceré keramické závody (v Tomášovciach, Vidinej, Kalinove a Lučenci). Aj napriek nepriaznivým podmienkam sympózium prežilo a neustále prispieva
k vývoju umeleckej keramiky na Slovensku. Ide o najstaršie
nepretržite fungujúce sympózium na Slovensku so zameraním na keramickú tvorbu na domácej pôde, jedinečné svojho
charakteru. Hlavným organizátorom je Novohradské múzeum a galéria v Lučenci v spolupráci so SVU – Združením
keramikov Slovenska a závodom Žiaromat, a. s., Kalinovo,
ďalšími partnermi sú Mesto Lučenec a Obec Kalinovo.
Umelci tvoria v neateliérových podmienkach závodu Žiaromat, a. s., Kalinovo, kde môžu využiť jedinečné možnosti v
tvorbe, a to najmä kvalitnú hlinu – šamot, ale aj technické
vybavenie – možnosť vypaľovania aj veľkoformátových diel
vo veľkokapacitných peciach závodu. Jubilejného 30. ročníka
sa zúčastňujú umelci v medzinárodnej zostave – Andrea Čepiššáková, Lucia Fabiánová a Svätopluk Mikyta zo Slovenska sú už známymi tvárami na pôde slovenskej keramiky
a aj na našom sympóziu. Umelecká dvojica Nico Krebs a
Tayio Onorato prišla zo Švajčiarska,
Pokračovanie na s. 9
kým Pim Sudhikam pricestovala na Slovensko po prvýkrát

z ďalekého Thajska.
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kým Pim Sudhikam pricestovala na Slovensko po prvýkrát z V sídliskovej keramike piďalekého Thajska.
linskej a kyjatickej kultúry
boli všetky nádoby len jednoducho zdobené a veľmi
dobre vypálené. Najtypickejšou nádobou ľudu pilinskej kultúry bola amfora.
Bola to baňatá dvojuchá
nádoba s valcovitým či prehnutým hrdlom a prehnutým okrajom. Najväčšie
z nich boli
boli až
až40
40cm
cmvysoké.
vysoké. Zdobené boli hlavne na hrdle
aZdobené
hornej časti
výdute,
boli hlavnetvorili
na ju plastické ozdôbky, ryté a vtláčané
ornamenty.
Obľúbeným
hrdle a hornej časti výdute, sortimentom boli aj šálky obDiela vytvorené na 30. ročníku tvorivého pobytu boli pred- lého
s oblým
dnom a tyčinkovitým uchom, zdobené
tvorilitvaru
ju plastické
ozdôbky
stavené na výstave v priestoroch Novohradského múzea a galé- vypuklinami, ďalej rôzne amforické vázy, misy, hrnce.
rie a časť z nich obohatí zbierku umeleckej keramiky našej
Technológia zadymovania je v podstate predchodinštitúcie. K jubilejnému ročníku bola vydaná aj rozsiahla pub- com technológie glazovania. Bola vymyslená pre schopnosť
likácia, ktorá predstaví túto na Slovensku unikátnu zbierku dosiahnuť zmenšenie priepustnosti vody. Zadymovaním sa
keramiky, budovanú počas 30 ročníkov sympózia. Vernisáž
totiž výrazne zníži vodapriepustnosť surového keramického
výstavy bola 2. 8. 2018 v NMG v Lučenci a sprístupnená bude
črepu. V súčasnosti sa tento druh keramiky používa už len
do 30. septembra 2018. Projekt z verejných zdrojov podporil
na dekoratívne účely.
Fond na podporu umenia.
V rámci podujatia Dotkni sa Novohradu; objav
Andrea Németh Bozó
keramiku 2018 sme si vyskúšali vypaľovanie v jame priamo
v priestoroch Novohradského múzea a galérie pod vedením
Výpal zadymovanej keramiky v Novohradskom
lektorky Amálie Holíkovej z Hája. Pri vypaľovaní sme postumúzeu a galérii Lučenec
povali podľa vyššie opísaného postupu. Nádoby, ktoré sa
Zadymovanie je najstaršia známa technika pálenia v peci vypaľovali, boli vyrobené z hliny s vysokým obsahom
keramiky. Medzi archeologickými nálezmi na území Slovenska šamotu, aby pod vplyvom vysokého tepla nepraskli. Ako
a Čiech zaujíma zadymovaná keramika podstatné miesto. Jej predloha slúžili práve nálezy z lokality Radzovce. Počas výhistória siaha do obdobia keltskej keramiky. Táto technika palu odzneli prednášky v podaní archeológa PhDr. Alexanv minulosti neobišla ani región Novohrad. V zbierkach Novoh- dra Botoša z Gemersko-malohontského múzea Rimavská
radského múzea a galérie sa nachádzajú pozostatky takto Sobota o archeologických nálezoch keramiky na našom úzevyrobenej keramiky, ktorá sa našla počas niekoľkoročného mí, ako aj prednáška Amálie Holíkovej o rôznych typoch
poľných pecí, ktoré sama, na základe popisov archeológov,
archeologického výskumu v obci Radzovce.
úspešne zrekonštruovala a vyskúšala.
Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu
umenia.
Mgr. Michaela Škodová, NMG Lučenec

Predmety z hliny ľudia vyrábali už od mladšej doby
kamennej. Pravekí hrnčiari vyrábali nádoby na každodenné
použitie, na obrady, ale aj rôzne umelecké predmety, ktoré
mali chrániť ľudí pred zlými silami. V tomto období ešte pri
výrobe nepoužívali hrnčiarsky kruh, ale nádoby modelovali
v rukách – malé nádobky sa formovali z hrudy vymiesenej
hliny, väčšie postupným naliepaním vlhkých prstencov hliny.
Napriek tomu sú mnohé nádoby naozaj dokonalé a symetrické.
V sídliskovej keramike pilinskej a kyjatickej kultúry
boli všetky nádoby len jednoducho zdobené a veľmi dobre
vypálené. Najtypickejšou nádobou ľudu pilinskej kultúry bola

XIV. ročník podujatia podporujúceho kultúru národnostných menšín sa uskutočnil už tradične v rekreačnom stredisku Látky – Prašivá. Tábor sa konal v dňoch 30. 7. až 3. 8.
2018. Návštevnosť bola podobná ako v predchádzajúcich
ročníkoch, 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 (Anderko Andrea), šperky
(Tőre Éva), rezbárstvo a vyrezávanie stĺpa (Nagyferenc Kati), výroba slamených bábik (Molnár Jutka), pečenie perníkov (Varga Judit), 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. Počas tábora vystúpila,
hudobná skupina Gnymesi Inricek a choreograf, tanečník
István Katona z Martoviec.
Rozlúčkový program sa konal už tradične predposledný
deň večer pri vatre,
Pokračovanie na s. 10
kde si zaspievali účastníci, ale ešte predtým sa

predstavili svojim programom, aké tance
a pesničky sa naučili počas tábora, taktiež bola
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Koliesko 2018
Počas XXVIII. Festivalu ľudovej kultúry KOLIESKO (2. – 5. 8.
2018) v programovej časti FOLKLÓRNA SCÉNA – ALBUM
IGORA KOVAČOVIČA sa v sále kultúrneho domu Kokavy nad
Rimavicou konal 3. 8. 2018 program venovaný 80. narodeninám Igora Kovačoviča, folkloristu a rodáka z Kokavy nad
kde si zaspievali účastníci, ale ešte predtým sa predstavili svo- Rimavicou.
jím programom, aké tance a pesničky sa naučili počas tábora,
taktiež bola pekná výstava remeselníckych prác.

Program pripravil jeden zo zakladateľov festivalu Koliesko
Súčasťou záverečného programu v piatok je už tradičné postavenie pamätného stĺpa. Počas tábora ho deti spoločne opra- a uznávaný odborník na tradičnú ľudovú kultúru a folklorizcovali a hotový stĺp, aj z tohto ročníka, zostal v areáli stredis- mus Vladimír Kyseľ, podľa ktorého Igor Kovačovič patrí meka. Kto chce stĺpy vidieť na vlastné oči, musí navštíviť Látky dzi najvýznamnejšie osobnosti Kokavy nad Rimavicou.
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
Ubehlo 30 rokov odkedy v rozhovore pre hudobný časopis
realizovalo s finančným príspevkom Fondu pre menšinovú
Rytmus
si takto zaspomínal na slová choreografa Mikuláša
kultúru KULTMINOR a Fond Gábora Bethlena a Národného
Senka
(1922
– 1990), ktorý mu bol dlhoročným vzorom:
kultúrneho fondu z Maďarska. Účastníci sa už tešia na ďalší
„Od
neho
som
sa naučil, že ak chcem, aby si ma ľudia vážili,
ročník palóckeho tábora.
Karol Galcsík musím sa v prvom rade naučiť poctivo robiť. Na otázku ako?
odpovedal: robiť tak, aby ti nikto nemohol povedať, že si mu
nepomohol. A ako sa to dá? Keď všetko čo vieš, odovzdáš
každému, s kým sa stretneš. Nesmieš poznať deň, hodinu,
noc či večer, musíš jednoducho pomáhať toľko, koľko vládzeš.
Túto Senkovu filozofiu sa snažím plniť čo najpoctivejšie dodnes. Veľmi si ju vážim.“
Tieto slová sa stali životnou orientáciou Igora Kovačoviča.
Som hrdý na to, že som tohto výnimočného človeka mal
možnosť osobne spoznať, pár minút „debaty“ s ním o domovine a tradíciách, to je vysoká škola poznania, úcty, obdivu
a pokory.

REKUS

Nezabudli sme! A dvojvýročie (70
rokov narodenia a 5 rokov úmrtia) folkloristu, tanečníka, choreografa, osvetára a predovšetkým Človeka, kamaráta,
hrdo hlásiaceho sa k svojej Kokave nad
Rimavicou, sme si pripomenuli.
V piatok 3. augusta 2018 to bolo
opäť za synagógou. Dvor otvorila riaditeľka NOS Mária Ambrušová a začala
mottom, ktoré si Paľo Bútor sám zvolil
na oslave svojej päťdesiatky: „Život je
krátky a skoro na nič nepýta sa...“. Nikto
vtedy nemohol ani len tušiť, čo sa o pár
rokov stane. Ale kto Bútora poznal, a to
bolo celé „folklórne“ Slovensko, ten vedel, že s Paľom bolo vždy veselo. Preto
sa aj vo dvore niekoľko hodín vkuse
spomínalo – hudbou a tancom, spevom
a slovom, ale aj tradičným jedlom.
Všetkému predchádzal prípitok „za
edon“ na Paľovu pamiatku, ktorý daroval starosta Kokavy Ing. Ján Chromek.
Celý program moderoval folklorista Marian Čupka a po prípitku pripomenul
výročia viacerých osobností Kokavy nad
Rimavicou, ktoré formovali aj Paľa Bútora – Štefan Bobro, Pavel Piliarik – Bučko,
Ondrej Radič, Ján Gallo, Ladislav Leng
a Igor Kovačovič. Zároveň vyzval na
vystúpenie v Bútorovom dvore, lebo
takýmto spôsobom sa najlepšie vzdá
úcta
tomuto
originálnemu

folkloristovi.
V úvode
sa
predstavila FS Rovina z Dlhého
Klčova, odkiaľ prišiel plný
autobus na čele so starostom
Andrejom Kulikom. Táto obec
ešte za života P. Bútora mu
udelila čestné občianstvo. Za
takmer päť hodín sa vystriedalo
množstvo účinkujúcich – fujarista
Michal Fiľo, speváčka Stanka
Zvarová, trombitáši z Chrenovca-
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úcta tomuto originálnemu folkloristovi.
V úvode sa predstavila FS Rovina z Dlhého Klčova, odkiaľ prišiel plný autobus na
čele so starostom Andrejom Kulikom.
Táto obec ešte za života P. Bútora mu
udelila čestné občianstvo. Za takmer päť
hodín sa vystriedalo množstvo účinkujúcich – fujarista Michal Fiľo, speváčka
Stanka Zvarová, trombitáši z ChrenovcaBrusna, Juraj Krahulec a ďalší. Z Bratislavy pricestoval huslista Ján Kružliak,
aby zahral na poctu Paľovi, ktorého si
vysoko vážil, preto s trochou trpkosti
poznamenal, že „... ho mrzí, že Bútorov
dom sa nestal miestom na stretávanie
folkloristov, ako to vždy bolo, kým Bútor
ešte žil“.
Nechýbalo dobré jedlo – kapusta
s baraninkou, baranie hrče a pečená klobása –, ktoré pripravil mäsiarsky majster
Pavel Meký z Hrnčiarskej Vsi. A koho
smädilo alebo prípitok mu nestačil, mohol ochutnať kvalitné víno firmy Domin
a Kušický, ktorú prezentoval Ján Kojnok.

Foto: Milan Alberti
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Ornamenty v koži

Občianske združenie NoMaHo alebo Novohradsko-Malohontskí Horlivci (so sídlom v Poltári) oživili 4. augusta 2018
vo Dvore Jurka a Ďurka zabudnutú hru – pigu. „Horlivcom“
záleží na zviditeľňovaní susediacich regiónov, Novohradu
a Malohontu. Prostredníctvom takýchto aktivít chcú zachovať
tradičné zvyky regiónu aj pre budúcu generáciu. Boli radi, že
Nadácia Poštovej banky podporila ich projekt v grantovom
programe Nápad pre folklór 2018.
A čo tá piga vlastne je? Piga je jednak názov hry a je to aj
názov dreveného kolíka, z oboch strán zastrúhaného, zašpicateného. Hráč hrajúci pigu sa volá pigár. Drevená doštička
opracovaná do tvaru, ktorý pripomína úzky a dlhý piest na
pranie alebo dlhá palica sa volá čibak alebo čabak. Slovo
„piga“ opisuje aj Slovník slovenského jazyka, III. P – R (1963):
piga-y, píg žen. r. hovor. Drevený, na dvoch koncoch zašpicaVernisáž sa konala 3. 8. 2018 o 17.30 hod. v dome kultený kolík na hranie, detská hra s týmto kolíkom.
túry. Cieľom výstavy bolo predstaviť kožu ako materiál, rôzne
možnosti jej spracovania, s akcentom na výrobu rôznych
odevných súčiastok či doplnkov. Vystavené boli zbierkové
predmety z fondov Novohradského múzea a galérie v Lučenci
a Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote, ktoré
poskytli prierez výsledkov remesiel spracúvajúcich kožu v
regióne Novohrad a Gemer-Malohont. Kurátorkou výstavy
bola Mgr. Michaela Škodová.

Moje korene

Otvorenie výstavy malieb Moniky Vozárovej bolo ten v
istý deň o 18.30 hod. v synagóge. Rodáčka z Dobšinej sa
o svojej tvorbe vyslovila nasledovne: „... moje naivné obrazy
sú vyjadrením môjho vnútra, teším sa, keď sa mi podarí namaľovať výjav, z ktorého cítiť pozitívnu energiu, vietor, pohyb
a lásku, šťastie...“ Šikovnosť slovenského ľudu a krásu krojov
sa jej podarilo zachytiť na maliarskom plátne. Výstavu pripravilo NOS Lučenec.

Piga patrila medzi jarné hry detí nielen v Novohrade a
Malohonte, kde sa spomína v obecných a školských kronikách. Jazykovedec a rodák z Lupoče prof. PhDr. Ján Matejčík,
CSc. ju uvádza vo vecnom slovníku Lexika Novohradu (1975)
takto: Piga – detská hra: ostrúhaľi smo si dréuce na obux
koncox a poton smo péston udreli ras po ednon ras po druhon
konci. Ako hru bez spevu na piskor či purgu ju spomína Ján
Kollár v diele Národnie spievanky 2 – Hry, zábavy, obyčaje a
obrady so spevom spojené. Aj Pavol Dobšinský ju opisuje v
diele Prostonárodnie obyčaje, povery a hry slovenské (1880)
v časti Hry doby jarnej a letnej, od jarnej rovnodennosti do
Jána – Piskor, purga, zarážka. Celú hru podrobne opísal
Kokavský rodák Richard Kafka v blogu „Naša Kokava“ pod
názvom Poďme hrať pigu.
O pige najskôr porozprávala etnologička Mgr. Michaela
Škodová a po nej Milan Pupala z Utekáča a Ing. Milan Baláž
z Poltára. Obidvaja zároveň predviedli, ako sa piga u nich hrávala. Z Utekáča priniesol čabak už novšieho tvaru, z dosky,
aby sa lepšie triafalo. Poltárčan ostal pri klasike, dlhšej palici,
s ktorou dobrý hráč vraj prestrelil aj futbalové ihrisko.
Návštevníci si mohli vyskúšať, ako sa piga nielen hrá, ale
mohli si ju aj vystrúhať. Remeselník Ján Likavec ponúkal možnosť vyrobiť si ju sekerkou alebo nožíkom, záležalo od zručnosti. Skúšali to deti, ale aj dospelí. Dokonca jeden hráč
z Nemecka odpálil dvakrát po sebe.
Pre divákov bola pripravená ukážka hry z Polichna, ktorú
prezentoval folklórny a divadelný súbor Dubkáčik z Buzitky.
Podujatie moderovala Ľubomíra Karmanová.
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ZAHRADNÍK A NOVOHRAD

Hradné múzeum vo Fiľakove otvorilo
10. augusta 2018 výstavu fiľakovského
výtvarníka Petra Kovácsa Garpa
s názvom Krehké. Výstava umelca,
známeho nielen u domáceho, ale už aj
zahraničného publika, bola sprístupnená pri príležitosti jeho životného jubilea počas konania kultúrneho festivalu XXVIII. Palócke dni a Dni
mesta Fiľakovo.

Tvorca, pôvodným povolaním grafik, úspešne zúročuje svoje nadanie aj
ako maliar, fotograf a sochár. Jeho diela spočiatku charakterizovala najmä
figuratívna tvorba, ale postupom času
ju rozšíril o abstraktné prvky. V jeho
tvorbe sa odzrkadľuje umiernený, ale
emocionálne bohatý pohľad na okolitý
svet – postavy obyčajných ľudí a predmety každodenného života na veľkoplošných, až fotograficky verných plátnach, predstavujúcich prevažne naturalistické diela, ktoré neodzrkadľujú len
skutočnú, očami vnímanú realitu.

Na vystavených obrazoch vidno prenikavé pohľady a dynamické výjavy
kolorované šedastými (trochu šedými)
odtieňmi. Názvotvorným dielom výstavy je triptych, ktorý núti pozorovateľa
k premýšľaniu o tom, ktorú postavu
vystihuje najviac názov daného diela.
Hlavná myšlienka výstavy slovami
autora vyzýva k tomu, aby sme dávali

vystihuje najviac názov daného diela.
Hlavná myšlienka výstavy slovami autora vyzýva k tomu, aby sme dávali
pozor na druhých, na seba a na náš
svet, pretože večná rovnováha môže
byť vskutku veľmi krehká!
Vernisáž sprevádzalo vystúpenie
miestneho hudobníka Pála Botosa v
galérii Mestského vlastivedného múzea vo Fiľakove. Výstava bude sprístupnená do 9. novembra 2018.

Do programov Palóckych dní vo
Fiľakove sa Hradné múzeum zapojilo
aj ďalším podujatím. Dňa 11. augusta
2018 sa uskutočnila Bunker túra, prvá
špeciálna prehliadka vybraných protileteckých úkrytov vo Fiľakove, ktoré
pochádzajú z obdobia 2. svetovej vojny. Výstava v podzemnej chodbe pod
hradom, ktorá bola jej prvou zastávkou, sa pri tejto príležitosti doplnila o
zatiaľ nevystavené zbierkové predmety, vojenské výrobné výkresy a miestne dokumenty z obdobia 2. svetovej
vojny. Návštevníkov čakala zaujímavá
prehliadka s výkladom, v rámci ktorej
sa oboznámili so štyrmi druhmi protileteckých úkrytov, využívaných Fiľakovčanmi počas náletov na mesto. Výlučne počas podujatia boli špeciálne osvetlené a ozvučené niektoré z
21 miestností protileteckého úkrytu
bývalých Priemyselných závodov. Počas túry boli sprístupnené aj najstaršie
vínne pivnice, ktoré slúžili ako úkryty
pred bombardovaním. Organizátori
dvojjazyčnej komentovanej prehliadky
– Hradné múzeum a miestna organizácia Bunker Team – zabezpečili dva
vstupy bezplatne pre všetkých záujemcov. Od 14:00 hod. začala túra v slovenskom jazyku a od 15:00 hod. v maďarskom jazyku pri vstupnej bráne
hradu.

Dielo Osvalda Zahradníka (1932
– 2017) patrí k vrcholom nielen slovenskej drámy obdobia po roku 1968
a slovenskej literatúry, ale aj slovenského tvorivého ducha – hľadačského,
emocionálneho, zahľadeného do seba
a transcendentného súčasne, spájajúceho v sebe archetypy praslovanské, byzantsko-rímske i moderné...
Z množstva divadelných hier –
napr. Zurabája alebo Epitaf pre živého
(1973), Prekroč svoj tieň (1974), Omyl
chirurga Moresiniho (1981), Prelúdium
v mol (1984), Post scriptum (1985) – najväčší úspech zaznamenal jeho divadelný
debut Sólo pre bicie (hodiny) (1972): Táto psychologická dráma je nadčasová
hra, ktorá sa zameriava na ľudí, ktorí sa
kvôli svojmu veku ocitnú mimo spoločnosť a chcú dôstojne dožiť svoj život.
V hre namiesto smelých plánov budovateľov komunizmu zobrazil ľudí na konci
životnej púte, ktorí už nevideli žiadnu
perspektívu, v realite všedných dní nenachádzali miesto, a preto žili minulosti,
spomienkam.
V nových spoločensko-politických a kultúrnych podmienkach po roku
1989 sa na istý čas odmlčal. Došlo k paradoxnej situácii, keď jeho hry sa na slovenských divadelných scénach prestali
hrať, ale vo svete naďalej zostal prítomný. Jeho divadelnú hru Sólo pre bicie
(hodiny) niekoľkokrát uviedli napr.
v Rusku (dávajú ju ako zlatý fond na
DVD).
Rodinné korene Osvalda Zahradníka siahajú z otcovej strany do novohradskej obce Málinec (okres Poltár).
V miestnej časti Samoterč (na ľavej strane rieky Ipeľ, kde bola od roku 1852
sklárska huta) sa dňa 1. marca 1902 narodil jeho otec Anton Zahradník. Do Málinca sa starý otec Osvalda Zahradníka
Kliment (nar. 1863 Rosice ─ zom. 1902
Málinec) prisťahoval z Čiech za prácou
v miestnej sklárni. Tu sa oženil s Albínou
Forgáčovou (nar. 1874). Mesiac pred
narodením syna (otca Osvalda Zahradníka) Kliment Zahradník zomrel, preto
matka poverila pôrodnú babu menom
Antonia Vott o nahlásenie narodenia
dieťaťa.
Pokračovanie na s. 14
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V čase veľkej hospodárskej krízy odišiel Anton Zahradník za
prácou na vtedajšiu Podkarpatskú Rus (dnes Ukrajina), kde
sa vo Veľkom Bočkove dňa 16. novembra 1932 narodil
Osvald Zahradník. Neskôr sa rodina presťahovala späť na
Slovensko, do Banskej Bystrice, keďže matka Osvalda Zahradníka pochádzala z neďalekého Čerína.

Zaujímavosťou je, že o Zahradníkových rodinných
vzťahoch k novohradskému Málincu sa doteraz oficiálne nič
nepublikovalo. Pritom na základe uvedených skutočností –
pôsobenie starých rodičov v Málinci, narodenie otca v miestnej časti Samoterč, ale aj mieste posledného odpočinku
starých rodičov a tety (otcovej sestry Anny Zahradníkovej)
na miestnom katolíckom cintoríne, ako aj návštevy mladého
Osvalda Zahradníka počas prázdnin v Málinci v priebehu 40.
rokov 20. storočia – možno konštatovať, že dramatik Osvald
Zahradník cez svojich blízkych rodinných príslušníkov má
väzbu na túto obec. Na tomto základe ho možno zaradiť
k ďalším významným osobnostiam, ktoré sú svojimi rodinnými koreňmi späté s novohradským Málincom. Svoj úprimný vzťah k tomuto kraju prejavil aj oficiálnou návštevou dňa
30. septembra 2011, keď v miestnom kultúrnom dome besedoval so žiakmi základnej školy a miestnymi občanmi.



osúch a chlebík – Tatiana Longauerová, Rimavská Sobota
 med – Martin Böhmer, Revúca
 Muránske buchty – Obec Muráň
 zelenina – SHR Ladislav Hosszúréti, Rimavské Janovce
 surové kravské mlieko – Roľnícka spoločnosť, a. s.,
Bottovo
 osivo obilnín a strukovín – Roľnícka spoločnosť, a. s.,
Bottovo.
Spestrením zasadnutia certifikačnej komisie bola
účasť zástupcov z miestnych akčných skupín Partnerstvo Muránska Planina – Čierny Hron, MAS Cerovina, VSP Južný Gemer
a VSP Stredný Gemer, ktorí mali možnosť nahliadnuť do
„zákulisia“ posudzovania žiadostí. Dôvodom bola rozbiehajúca
sa spolupráca v oblasti regionálneho značenia na území
regiónu Gemer-Malohont.
Súbežne s vyhodnotením žiadostí vo štvrtej výzve
prebiehala aj obnova certifikátov pre výrobcov, ktorí získali
regionálnu značku v roku 2016. Po dvoch rokoch medzi certifikovanými produktmi ostávajú:
 cesnak – SHR Dušan Sekeráš, Orávka
 včelie produkty – Viktor Vlčko, Kokava nad Rimavicou.
Certifikáty o udelení a obnovení platnosti značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT budú výrobcom odovzdané začiatkom septembra, kedy bude podpísaná aj zmluva
o spolupráci medzi spomenutými miestnymi akčnými skupinami.
V súčasnosti je certifikovaných už 26 výrokov, resp. skupín
výrobkov. Okrem vyššie spomenutých je to aj ovocie, ovocné
šťavy a vína, včelie produkty, zelenina, mäso a mäsové výrobky, pagáče a z remeselných výrobkov sú to tkané ľanové
výrobky, textilné výrobky s tradičnou výšivkou, tkané výrobky
z ovčej vlny, úle pre včely, keramické výrobky, vyšívané obrazy, prírodné mydlá a šampóny, drevené rezbárske výrobky,
drôtom opletaná keramika i spoločenská hra GemerNation.

doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD.

Ochranná známka, ktorou
sú tieto produkty označované, je zárukou o výrobe
produktov v regióne Gemer-Malohont a okrem toho spĺňajú aj ďalšie kritériá, ktoré sú posudzované
v procese hodnotenia každé dva roky:

Značku regionálny produkt GEMERMALOHONT získajú ďalší výrobcovia
Ň

Muránske buchty, med, kravské mlieko, zelenina, osúchy a
chlebíky, osivá či drevené lyžice rozšíria zoznam výrobkov so
značkou regionálny produkt GEMER-MALOHONT. Vo štvrtok
9. augusta o tom rozhodla certifikačná komisia, ktorá zároveň schválila obnovenie certifikátov pre 2 výrobcov.
Miestna akčná skupina MALOHONT ako koordinátor
regionálneho značenia vyhlásila 25. 5. 2018 štvrtú výzvu
na predkladanie žiadostí o udelenie regionálnej značky a do
29. 6. 2018 prijala 8 žiadostí, pričom kontrolou formálnej
správnosti a úplnosti prešlo 7 z nich. Všetky žiadosti boli na
základe popisu produktov, podporných dokumentov a vzoriek produktov posúdené certifikačnou komisiou, ktorá
zasadala vo štvrtok 9. augusta v Hrachove a rozhodla
o pridelení značky všetkým 7 žiadateľom. Zoznam produktov
so značkou regionálny produkt GEMER-MALOHONT sa tým
rozšíril o nasledovné produkty:
 drevené rezbárske výrobky – Július Pravotiak,
Hrnčiarska Ves



osúch a chlebík – Tatiana Longauerová,
Rimavská Sobota





pochádzajú od miestneho výrobcu
uprednostňuje sa využívanie tradičných postupov
alebo miestnych zdrojov
 obsahujú určitý podiel ručnej práce
 sú jedinečné vo vzťahu k regiónu.
Hlavným cieľom regionálneho značenia je pomôcť miestnym živnostníkom, remeselníkom a malým firmám s propagáciou miestnych výrobkov, a tým podporiť rozvoj regiónu a
prispieť k jeho propagácii ako celku.
Ďalšie výzvy na predkladanie žiadostí o udelenie
regionálnej značky sú naplánované až na budúci rok, resp.
podľa záujmu miestnych výrobcov aj skôr.
Pokračovanie na s. 15
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Ďalšie výzvy na predkladanie žiadostí
o udelenie regionálnej značky sú naplánované až na budúci rok, resp. podľa
záujmu miestnych výrobcov aj skôr.
Kontakty na všetkých výrobcov, fotografie, informácie o produktoch a predajné
miesta nájdete na web stránke
www.gemer-malohont.sk v časti Katalóg produktov.

Je udržateľnosť lokálnej kultúry a kultúrneho
dedičstva globálnym problémom?

Reflexia zo stretnutia aplikovaných antropológov, etnológov a folkloristov počas výročnej konferencie Spoločnosti pre
aplikovanú antropológiu (Society for ApIng. Miroslava Vargová, manažérka MAS plied Anthropology) vo Filadelfii (USA).
MALOHONT
Ivan Murin
Kultúra a prostredie ľudských komunít sú v trvalom vývoji. Doteraz nevieme
presne zhodnotiť, ktoré ich zmeny sú
trvalým ohrozením ich vývoja. Vedci evidujú zánik kultúr, ktoré sa dlhodobo vyvíjali v úzkych väzbách so svojím prostredím. Postoje a správanie sa ľudí a ich
znalosti takejto kultúry sú nadobudnuté
rokmi a oprávňujú nás dôverovať ich
Hodnotenie žiadostí certifikačnou
uvažovaniu.
komisiou
Opúšťanie teritórií (dobrovoľné či vynútené) dlhodobo osídlených ľudskými
generáciami je bežným javom. Vznikajú
tak difúzie, ktoré môžu mať pozitívne
dopady. Každým zánikom ľudskej komunity sa však stráca dlho budovaná ľudská skúsenosť. Všeobecným trendom
posledných desaťročí, a to nielen v Európe, je opúšťanie horskej krajiny a migrácie obyvateľstva do industriálnych
centier. Dlhodobé monitorovanie vývoja
Európskej krajiny a získané údaje (CORINE) jasne vypovedajú o tom, že
dochádza k opúšťaniu takmer celých regiónov. Tie historicky vytvárali identitu
európskych etník a ich lokálnych spoločenstiev. Vytrácajú sa tak nasledovaniahodné príklady dlhodobého súžitia kultúry s prostredím. Vysťahované oblasti
sa stávajú teritóriom pre stret a často aj
spor ekonomických a ochranárskych argumentácií. Rozdeľuje ich základná nezhoda vo využívaní a ochraňovaní kultúrnej krajiny, lokálnej kultúry ako aj ekonomické zdôvodňovanie plnej alebo
prázdnej krajiny.

1 Krajina stredoslovenských vrchov nad
Kokavou nad Rimavicou v roku 1977 pred
Foto: Ivana Kováčová vysťahovaním. Zdroj: J. Podolák, SAV

Výrobky, ktoré získali značku vo výzve č.
04/2018

Na nahromadených terénnych zisteniach z dokumentovania osídľovania a
vysídľovania slovenského vidieka sa vytvoril poznatkový základ k niektorým
tvrdeniam a hypotézam. Vo všeobecnosti platí, že sa človek môže adaptovať
pomocou technológií a infraštruktúry na
akékoľvek prostredie. Kultúrnym prispôsobením sa prostrediu vzniká pretrvávajúci model a vytvárajú sa jedinečné
hodnoty dedičstva.
V kontexte diskusií o udržateľnosti sa
v Európe stanovovali priority výskumu
európskych kultúr (Sustaining Europe’s
Cultural Heritage: from research to
policy, 2004). Vedci poukazovali na nevyhnutnosť kontinuálnej realizácie základného etnografického výskumu v najprirodzenejších spoločenstvách, ktorými
na Slovensku sú spoločenstvá lokálne.
Upozorňovali, že pomocou terénnej evidencie a inventarizácie môžeme priebežne pomenovať, čiastočne predikovať
a pochopiť všeobecné civilizačné zmeny.
Tie majú vplyvom spoločenských a environmentálnych zmien rýchly vzostup a
následný globálny dosah.
V dňoch 2. – 7. apríla 2018 sa uskutočnila výročná konferencia Spoločnosti pre aplikovanú antropológiu (Society for Applied Anthropology) vo Filadelfii (USA). Na pozvanie organizátorov
predniesol člen tejto spoločnosti PhDr.
Ivan Murin, PhD. prednášku Kultúrny
prenos, udržateľnosť a úloha kontaktu
ľudí s ich kultúrnym dedičstvom. Obsah
prednášky tvorili zistenia z dlhodobých
výskumov autora v oblasti severného
Malohontu. Jej prezentovanie a publikovanie výsledkov v podobe knižnej monografie podporilo vo svojom grantovom programe Ministerstvo kultúry SR.
Jej jednotlivé témy sa tvorili:
1. Antropologické a etnologické argumenty k stabilite, udržateľnosti a ku
kultúrnemu dedičstvu v malých lokálnych spoločenstvách.
2. Generačná transmisia kultúry ako
výskumná priorita v Európskej výskumnej oblasti (ERA).
3. Inventarizácia lokálnej kultúry.
4. Prezentovanie pilotnej štúdie z oblasti horských lokalít Slovenska (región
severný Malohont).

Na nahromadených terénnych 5.
zisteniach
z
dokumentovania

Pokračovanie na s. 16
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5.

Komunikácia generácií.

8 Sociálne učenie a generačný prenos
kultúry na stredoslovenských vrchoch
v šesťdesiatych rokoch 20. storočia.
Zdroj: SAV
Jednou z vypovedajúcich zmien udržateľnosti lokálnych spoločenstiev sú
demografické ukazovatele. V Európe
dlhodobo poukazujú na pretrvávajúci
jav starnutia populácie a vyľudňovania
regiónov odchodom mladej generácie
do industriálnych a mestských centier.
Aké dopady má tento jav v dlhodobo
vytváraných spoločenstvách a aké sú
jeho konzekvencie vzhľadom k ich udržateľnosti? Zánikom mnohých lokálnych
kultúr, v lepšom prípade ich muzealizáciou, sa stratili príklady diverzity a
východiská k udržateľnosti. Lokálne
príklady majú spoločenskú hodnotu
vtedy, keď môžeme overiť ich funkcie v
živom systéme. Logika a myslenie umožňujúce ich uchovávanie lokálnymi spoločenstvami, majú iný postojový (epistemologický) základ. Je veľmi dôležité nachádzať a prezentovať zistenia k závažným otázkam. Akú argumentáciu a spôsoby komunikácie používajú členovia
spoločenstva voči formálnym znalostiam? Aká je ich kultúrna, symbolická a
pragmatická hodnota zotrvania v prostredí, kde vychovávajú svoje potomstvo?
Prioritnou témou v Spoločnom európskom výskumnom priestore (ERA) je
zaznamenávanie zmien týkajúcich sa
prenosu lokálnej kultúry z generácie na
generáciu (JPI Cultural Heritage and
Global Change, 2013). Etnografický terén stredného Slovenska je pre sledovanie zmien generačnej transmisie
lokálnej kultúry v mnohom vypovedajúci. Do polovice 20. storočia ho tvorili
viaceré uzavreté, komplexné lokálne
spoločenstvá. Osídľovali sa dlhodobo,
avšak nie všetky pokusy boli úspešné.
Viedlo to k vytvoreniu viacerých typov
tradičnej kultúry, ktoré vo variantoch
dlhodobejšie odolávali zmenám. V

Viedlo to k vytvoreniu viacerých typov
tradičnej kultúry, ktoré vo variantoch
dlhodobejšie odolávali zmenám. V prednáške bola prezentovaná kultúra vrchárov, lazníkov podhorských sídiel stredného Slovenska, ktorá vznikala adaptovaním sa 10 až 20 generácií. Stabilizovala sa v generáciách vertikálnou transmisiou kultúry – z rodičov na deti. Postupne vznikali spôsoby súžitia s prostredím, ktoré sú podstatou tradičných
ekologických poznatkov. Vplyvom spoločenských zmien sa v druhej polovici
minulého storočia tieto roztrúsené spoločenstvá otvárali, menili, industrializovali, .... A tiež dobrovoľne, či nútene
vysídľovali a zanikali.

-

-

-

-

11 Vysťahovaný a zalesnený laz koncom
20. storočia. Zdroj: SAV
Počas konferencie sa diskutovali problémy: Aké sú konzekvencie pre
kultúrne dedičstvo vo svetle demografických zmien? Môžu viesť tieto zmeny
do konfliktov, alebo vývoja (európskej
civilizácie)? Čo si predstavujeme pod označením „naše dedičstvo”? Aké sú voľby
pre takéto označenie a ako sa môžu
meniť v čase? Kto je nositeľom kultúrneho dedičstva a ako je tvorené dnes?
Pre uplatnenie poznatkov v celosvetovej praxi zainteresovaných osôb
a inštitúcií sa vypracovali odporučenia
kam zamerať svoje aktivity pri záchrane
miestneho kultúrneho dedičstva. Pre
unikátny slovenský model práce osvetových pracovníkov môžeme odporučiť
tieto okruhy smerujúce k udržateľnosti
lokálneho kultúrneho dedičstva:
Identita a vnímanie
– zhromažďovanie poznatkov ako sa
používajú všetky formy kultúrneho dedičstva – hmotného, nehmotného a digitálneho –, ako to prispieva vytváraniu
identity na personálnej, lokálnej, národnej, európskej a/alebo globálnej úrovni,
– ako sa narácie o kultúrnom dedičstve
konštruujú v mikro, mezzo a makro
priestore,

ako sa narácie o kultúrnom dedičstve konštruujú v mikro, mezzo
a makro priestore,
rozoznať ľudí ako prijímateľov a
tvorcov kultúrneho dedičstva,
pochopiť, prečo sa staráme o kultúrne hodnoty a dedičstvo; ako sme
motivovaní vytvárať ho, pochopiť ho
a užívať ho; dopad kontextov a histórie na kultúrne dedičstvo, ako je
chránené a manažované, ako vzdelávacie a osvetové inštitúcie môžu
rozširovať naše pochopenie a spoluvytváranie dedičstva,
preskúmať vzťahy medzi hmotnými,
nehmotnými a digitálnymi formami
dedičstva,
objaviť prístupy pre ochranu kultúrnej krajiny, pobrežnej krajiny a
dedičstva, živej kultúry a jej ochranu
v asociáciách s nehmotnými prejavmi (remeslá, tradície, orálna história,
piesne, kolektívna pamäť, atď.);
vplyvy na celej sociálnej škále (regionálna, národná, európska, globálna).

Hodnoty
- zvyšovanie nášho vnímania dôležitosti a hodnôt, ktoré variabilita
prejavov kultúrneho dedičstva prináša ako pre jednotlivcov, tak aj pre
komunity; ako z vlastných (imanentných) kultúrnych hodnôt tak aj do
hodnôt, ktoré sú reprezentované
spoločensky a ekonomicky,
- pochopiť zmysel kultúrneho dedičstva udržiavaného ľuďmi, z toho
pohľadu zistiť ako ho vnímajú, používajú a integrujú sa s ním,
- vysvetliť socio-ekonomickú rolu
a dôležitosť pre kultúrne dedičstvo,
- preskúmať formy užívateľských interakcií, vrátane interakcie a dialógu
v rozmedzí „užívateľov“ dedičstva;
jedným z príkladov je spolutvorba
aktivít pri oboznamovaní sa detí a
mladých ľudí s dedičstvom.
Etika
- objasniť meniace sa práva a záväzky
v problematike kultúrneho dedičstva,
- preskúmať konzekvencie kultúrneho
dedičstva spojené s demografickými
zmenami rovnako ako so zmenami
vyúsťujúcimi do konfliktu alebo náhlemu vývoju,
Pokračovanie na s. 17
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zhodnotenie konzekvencií zmien v
technológiách, otázky týkajúce sa
vlastníckych práv a záväzkov kultúrneho dedičstva a rozhodovacích
právomocí,
objasniť vyváženosť medzi historickou integritou lokálnych kultúr a ich
autenticitou; vyvinúť úsilie, že rôzniace sa interpretácie budú brané na
zreteľ,
zaistiť ako nové verejné politiky v
manažmente kultúrneho dedičstva
rešpektujú rôzne hodnoty a presvedčenia, ktoré ľudia majú.

strana 17

Obec Kokava nad Rimavicou
dňa 28. júla 2018 slávnostne
uviedla do života Monografiu
obce Kokava nad Rimavicou
(760 s.), tvoriacu päť častí –
Dejiny, Príroda, Kultúra, Etnológia a Šport –, na ktorých
sa podieľalo 56 autorov, recenzentov, korektorov a pod.

Mesto Lučenec v rámci
VII. Lučeneckého hodovania
dňa 25. augusta 2018 uviedlo
do života knihu
RNDr. Jozefa Klindu
Jan Jiskra z Brandýsa a Bitka
pri Lučenci.

14 Revitalizácia lazníckej kultúry
v Hriňovej – symbolické prezentovanie
tradície mladou generáciou v roku 2018.
Zdroj: Ivan Murin
Medzinárodným auditóriom bol vysoko ocenený význam inventarizácie
kultúrneho dedičstva a zapojenie sa osvetových pracovníkov doňho tak, ako
ho prijalo Ministerstvo kultúry SR. Prezentovali sa príklady prepojenia ľudí s
lokálnym dedičstvom na Slovensku. Poznávaním hodnôt je taký prístup, ktorý
rieši témy a problémy umožňujúce ľuďom a komunitám stotožniť sa s dedičstvom a ktoré sa opiera o plány
udržateľného života. Za dôležité poznávanie sa chápe spôsob vytvárania vedomostí u mladých generácií. Prehlbuje to
ich porozumenie kontextu, v ktorom
priamo existuje ich kultúrne dedičstvo.
Tieto generácie tvoria inovatívne prístupy pre vytváranie ďalšej pridanej hodnoty uchovávania kultúrneho dedičstva
pre spoločnosť. Je to veľmi významný
podiel kultúry pri konceptoch udržateľnosti regiónov Slovenska.
Pre odbornú aj laickú verejnosť bude
z konferencie vydaná spoločná medzinárodná monografia o generačnom
prenose kultúry v lokálnych spoločnestvách a monotematické číslo vo svetovom vedeckom časopise.
Obsah tohto článku z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia.

Foto: Radovan Vojenčák

Zakúpiť si ju môžete v Miestnej
ľudovej knižnici a v kancelárii
MKS, cena je 30 €.

Má 472 strán a 1722 obrázkov vrátane máp. Publikácia
je farebná s tvrdou väzbou.
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REKUS
V prípade potreby im pomôžu aj Informačno-poradenské
centrá, ktoré sú v každom krajskom meste. V nich sú k dispozícii vyškolení pracovníci, ktorí radi poradia a pomôžu.

na verejných priestranstvách môže
mať väčšina obcí na Slovensku
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ÚPVII) im poskytne peniaze na
zabezpečenie a technické vybavenie bezplatného internetu.
Projekt WiFi pre Teba prinesie slovenským mestám a obciam po celom Slovensku bezplatné internetové zóny umiestnené na verejných priestranstvách.
Pripojenie sa na internet je dnes nevyhnutnosťou. Bezplatná WiFi sieť uľahčí ľuďom život a prinesie obyvateľom
Slovenska možnosť pripojiť sa pohodlne a rýchlo na internet.
„Takisto umožní v malých obciach napríklad študentom, ktorí
si nemôžu dovoliť platiť veľký dátový paušál, aby sa na
verejných priestranstvách pripojili na internet so svojim
mobilným telefónom či tabletom,“ vysvetlil podpredseda
vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši s tým, že
im to pomôže vo veľa veciach, napríklad sa budú môcť
pripraviť do školy.
Hlavným cieľom projektu WiFi pre Teba je predovšetkým poskytnúť bezplatný internet obyvateľom a ľuďom,
ktorí si nemôžu dovoliť pripojenie vo svojej domácnosti.
„WiFi sieť ľudia nájdu v centrách komunitného života, ako sú
námestia, parky, knižnice či múzeá. Peniaze získajú mestá a
obce na technické vybavenie, a teda na nákup a inštaláciu
WiFi routerov,“ poznamenal vicepremiér. Internet bude slúžiť
aj návštevníkom miest a obcí, ako je bežné v zahraničí, čo
prispeje napríklad k rozvoju turizmu.
V prvom rade je dôležité, aby mestá a obce zareagovali
na vyhlásenú výzvu, cez ňu budú žiadať o financie na bezplatnú WiFi sieť. Peniaze poputujú z eurofondov – z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Bezplatný
internet sa tak dostane k niekoľkým stovkám našich miest
a obcí. Celkovo je na projekty vyčlenených z eurofondov 10
miliónov eur. Uzávierka prvého kola výzvy je indikatívne
plánovaná na 13. novembra tohto roku. Výzva, do ktorej sa
treba prihlásiť, je zverejnená na stránke

www.vicepremier.gov.sk.
Na bezplatnú WiFi môžu žiadatelia získať 15-tisíc
eur. O finančnú podporu môžu žiadať mestá a obce zo
všetkých krajov Slovenska, s výnimkou Bratislavského kraja.
Žiadatelia však musia svoje projekty spolufinancovať, a to vo
výške päť percent z celej sumy projektu, čo pri 15-tisícových
dotáciách ale predstavuje maximálne 750 eur. Podmienkou je
i to, že rýchlosť pripojenia na internet musí byť minimálne 30
MB/sekundu, platiť si ho musia obce.
ÚPVII chce starostov a primátorov čo najmenej
zaťažiť byrokraciou. Keď sa starosta prihlási pomocou svojho
eID do systému ITMS, veľa údajov v žiadosti mu systém
automaticky vyplní. „Po úplne prvýkrát je pre žiadateľov pripravený už vyplnený vzor žiadosti, ako aj súťažné podklady
pre verejné obstarávanie vrátane technických parametrov,
ktoré sa týkajú WiFi siete a prístupových bodov,“ uviedol
Richard Raši.
Spolu s výzvou úrad zverejnil aj vzorovú žiadosť o financie spolu s podrobnými inštrukciami, ako majú záujemcovia svoje žiadosti vypĺňať, aby neurobili chybu a k internetu pre svojich občanov sa dostali čo najľahšie.

V prípade potreby im pomôžu aj Informačnoporadenské centrá, ktoré sú v každom krajskom
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BBSK – Novohradská knižnica

BBSK – Novohradské osvetové
stredisko
12. 9. VLAK LITERATÚRY
– netradičná prezentácia literárnej
tvorby vo vlaku na trase Lučenec –
Kokava nad Rimavicou o 10.40 hod.
26. 9. Píšeme pre deti
– uvedenie literárneho zborníka
z tvorby vybraných žiakov z
o ZŠ zapojených do projektu,
Lučenec.
26. 9. Stretnutie divadelníkov,
vedúcich divadelných súborov,
príprava festivalu
DIVADELNÁ JESEŇ,
NOS Lučenec.
29. 9. Školenie moderátorov,
NOS Lučenec.
September – EVA ČABOVÁ
– autorská výstava,
NOS Lučenec, 8.00 – 15.00 hod.
Klubové podujatia
10. 9. Literárny klub V.L.A.S.
– stretnutie, prezentácia
a rozbor tvorby,
NOS Lučenec o 15.30 hod.
Dielňa ľudových remesiel
Ponuka pre
základné a materské školy:
Jesenní škriatkovia, drôtené ozdoby,
termíny po tel.
dohode na 0907 503 478 alebo na
vytvarnedielnicky@gmail.com,
poplatok 1,- € alebo kultúrny poukaz.
Ponuka pre verejnosť:
5. 9. Keramická dóza,
poplatok 5,- eur.
3., 10. a 17.9. Paličkovanie 3,
lektorka Ing. Evka Nová.

11. a 18. 9. Radosť s hlinou 1,
kurz pre dospelých.

7. – 28. 9. Výstava
Najkrajšie kalendáre o Slovensku;
miesto: galéria oddelenia náučnej
literatúry.
18. 9. Prednáška so psychosomatičkou
Antoniou Krzemieňovou na tému:
Choroby z emócií;
miesto a čas: oddelenie náučnej
literatúry o 16.00 hod.
20. 9. Beseda so spisovateľkou
Hanou Koškovou o jej novej knihe
Mlynárske povesti;
miesto: oddelenie literatúry pre deti.
28. 9. Workshop s umeleckým
drotárom Júliusom Bútorom
pod názvom
Dnes budem drotárom JA
pre školákov;
miesto: oddelenie literatúry pre deti.
Besedu so spisovateľom a workshop
s umeleckým drotárom z verejných
zdrojov podporil Fond na podporu
umenia.
BBSK – Novohradské múzeum
a galéria Lučenec
13. 9. o 16.00 hod. Tradičný ľudový
odev obcí Turie Pole a Lešť –
prezentácia výsledkov
výskumu tradičnej hmotnej kultúry
obcí Lešť, Turie Pole a Horný
Tisovník.
Prednáška bude spojená s módnou
prehliadkou módnych návrhov
inšpirovaných regionálnymi motívmi
a s použitím najrozšírenejších
výzdobných techník.
Hlavným partnerom projektu
je Fond na podporu umenia.
20. 9. o 16.00 hod. Koncert
Romana Buhoveckého
s prezentáciou albumu Svitanie.
Piesne z albumu Svitanie sú o láske,
nádeji a o prekonávaní životných
prekážok. Autorsky sa na jeho textoch
podieľali aj rodáci z Novohradu.
27. 9. o 16.00 hod. Pozývame Vás
do Cerovej vrchoviny – prednáška
spojená s diskusiou predstaví výber
zaujímavých sprístupnených lokalít
v území CHKO Cerová vrchovina, jej
faunu a flóru. Podujatie v spolupráci
so Štátnou ochranou prírody SR,

Správa CHKO Cerová
vrchovina.
do 30. 9. Výstava XXX.

Správa CHKO Cerová vrchovina.
do 30. 9. Výstava XXX.
Medzinárodné keramické
sympózium Lučenec – Kalinovo.
Mesto Lučenec – mestský úrad,
oddelenie školstva, sociálnych
vecí, kultúry a športu
6. 9. G. Verdi – La Traviata
– operné predstavenie pod holým
nebom! Krása Verdiho hudby,
nádherné árie, nezabudnuteľný príbeh
kurtizány v predstavení,
aké v Lučenci ešte nebolo!
Veľký orchester, zbor, sólisti a to
všetko „naživo“;
miesto a čas: amfiteáter o 21.00 hod.
12. 9. Muzikál Cigánskych diablov
Cigánka – moderná hudobno-tanečná
feéria s prvkami muzikálu, ktorej
nosnými piliermi sú spev, tanec, ale
hlavne emóciami a virtuozitou nabitá
hudba v bravúrnej interpretácii
Cigánskych diablov;
miesto a čas: Kino Apollo
o 19.00 hod.
21. 9. Európsky týždeň mobility
a športu;
miesto a čas: Námestie republiky
o 9.00 hod.
25. 9. Divadelná komédia Meno –
prostredníctvom skvelého obsadenia
a mimoriadneho situačného humoru
pobaví každého diváka;
miesto a čas: Divadlo B. S. Timravy
o 19.00 hod.
29. 9. „Rúbanisková veselica “
– obľúbené podujatie nielen pre
obyvateľov sídliska Rúbanisko.
Hudba, spev, tanec,
dobrá zábava a nálada;
miesto: Rúbanisko (areál Kocka).
Poltár
8. 9. GombovecFest, súťaž v jedení
gombovcov, účinkujú: FS Málinčok,
spevácky zbor FIALÔČKA,
ĽH Zvolenskí vrchári,
Sestry Sihelské, FS Poltarica
a DFS Kukučky, DRS Slniečko
(Khamoró), ĽH Kokavan,
Ondrej Ferko – finalista šou Česko
Slovensko má talent 2016
a hudobná skupina Randisovci,
pred budovou KD
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Fiľakovo

Kokava nad Rimavicou

Do 9. 11. Jubilejná výstava
Petra Kovácsa Garpa s názvom
Krehké;
miesto: Mestské vlastivedné múzeum
– galéria;
organizátor: Hradné múzeum.

Veľká Ves
22. 9. Súťaž o najlepšiu
BRDÁRSKU KAPUSTNICU,
pri I-dome o 10.00 hod.

13. 9. Beseda so spisovateľom
Jánosom Lackfim;
miesto a čas: Mestská knižnica
o 17.00 hod.;
organizátor: Hradné múzeum,
spoluorganizátori: ZO CSEMADOK,
Gymnázium – Gimnázium Fiľakovo.
14. – 16. 9. Výstava s názvom
Maďarské remeselníctvo
na južnom Slovensku 2018;
miesto: Fiľakovský hrad
– Bebekova veža,
organizátori: Zväz maďarských
remeselníkov na Slovensku,
Sieť Domu ľudových tradícií
– Slovensko,
spoluorganizátor: Hradné múzeum.
21. 9. Komentovaná prehliadka
inštalácie podzemnej chodby
fiľakovského hradného vrchu
s názvom Fiľakovo 1938 – 1945
(prehliadka sa uskutoční
v rámci Dní európskeho kultúrneho
dedičstva 2018);
miesto a čas: podzemná chodba pod
fiľakovským hradným vrchom
od 9.00 do 16.00 hod.;
organizátor: Hradné múzeum.

8. 9. Koncert hudobnej skupiny
Presburger Klezmer Band;
miesto a čas: Synagóga o 17.00 hod.
Mašková
15. – 16. 9 Maškovská hostina.

Kotmanová
23. 9. Kotmanovská hostina

21. 9. Otvorenie výstavy
Krása v ohni zrodená
– Hutnícke sklo z konca 18.
a zo začiatku 20. storočia
z územia Horného Uhorska
– výstava zo súkromnej zbierky
Vilmosa Ladóczkiho
(vernisáž výstavy sa uskutoční
v rámci DEKD 2018);
miesto a čas: Fiľakovský hrad
– Bebekova veža o 16.30 hod.;
organizátor: Hradné múzeum.
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