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

Narodil sa 1. 9. 1939 v Hrabove,
dnešnej časti Kalinova, kde dodnes
býva v dome č. 662 (Hrabovo bolo do
r. 1960 samostatnou obcou).
Uznávaný fotograf a výtvarník je
absolventom Strednej priemyselnej
školy elektrotechnickej v Banskej Bystrici (1953 – 57). Venoval sa aj maľovaniu, študoval výtvarníctvo u prof.
Janošku na vtedajšej Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Záujem o fotografovanie v ňom, ako osemročného chlapca, prebudil Ján Greč, krajčír,
ale v tom čase jediný fotograf v Hrabove. Naplno sa tejto záľube začal venovať od roku 1956. Jeho prvý fotoaparát na kinofilm sa volal Beltica
a má ho dodnes. V tom roku sa začal zaoberať
Okrem
a má ajhofarebnou
dodnes. fotografiou.
V tom roku
sa
fotografie si ho neskôr získalo filmovanie. Začínal
nakrúcať
v
roku
1961
s
kamerou
začal zaoberať aj farebnou
Eumig Mini 5 na super 8. Po roku 1990 prešiel na modernejší systém VHS a zazfotografiou. Okrem fotografie si
namenal celý proces sklárskej výroby v sklárňach Poltár a Utekáč. Dnes je to unikát.
ho neskôr
získalo Jeho
filmovanie.
Snažil sa nevynechať množstvo seminárov a školení
o fotografovaní.
fotografie
Začínal
nakrúcať
v
rokuich1961
Sklári I. – V. boli uverejnené v časopise Odborár (1979, č. 20), vybral
Miro
s kamerou Eumig Mini 5 na
Vojtek.
Fotograficky spolupracoval na knihe Jána
Žiláka8.
a Pavla
Hlodáka
Zrod prešiel
a vývoj
super
Po roku
1990
slovenského skla – Sklárne stredného Slovenska,
bola uvedená
na Bzovských
na ktorá
modernejší
systém
VHS
sklárskych dňoch v Dolnej Bzovej 1. 9. 2012a azaznamenal
je spoluautoromcelý
knihy Ing.
Pavla
proces
Hlodáka Krása slovenského skla, ktorá bola uvedená 27. 1. 2016 v Novohradskom
sklárskej výroby v sklárňach
múzeu a galérii v Lučenci.

Starenka z Políchna

Jeho tvorba bola vystavovaná na
mnohých výstavách:
MNE SLOVENSKO KRÁSA JE... – VII. výstava krajiny vo fotografii (1981) v Považskej Bystrici, vystavené 2 fotografie (Úsvit nad krajinou, Pred búrkou), v r. 1983
taktiež dve (Velikán I a IV) a r. 1987 na X.
výstave získal Čestné uznanie za fotografiu Krajina pri Mičinej II.
Celoslovenské výstavy AMFO: 5 fotografií a Cena AMFO (1979), 1 fotografia
(1984), dve (1990) a tri (1991).
Krajské výstavy AMFO: dve fotografie
(1974), sedem (1982) a dve (1986).
Okresné výstavy AMFO:
Na II. okresnej výstave (1973) získal cenu za fotografiu Návrat z poľa. V roku
1974 na III. okresnej výstave bol Július
Križáni ocenený 3. miestom za 3 fotografie (Chrám hrdinov, Sklári III., Dedinčianka II.). Okresné osvetové stredisko
Lučenec pripravilo 9. – 19. 9. 1980 V.
okresnú výstavu amatérskej fotografie,
členom poroty bol aj Ing. Ladislav Paule,
CSc., pričom na okresnú súťaž bolo
predložených 113 fotografií od 15 autorov, vystavených bolo 57 fotografií a medzi nimi aj dve od Júliusa Križániho
(Predjarie, Jesenná krajina), za ktoré
získal 3. miesto.

Poltár a Utekáč. Dnes je to
unikát. Snažil sa nevynechať
množstvo seminárov a školení
o fotografovaní. Jeho fotografie
Sklári I. – V. boli uverejnené
v časopise Odborár (1979, č.
20), vybral ich Miro Vojtek.
Fotograficky
spolupracoval na knihe Jána
Žiláka a Pavla Hlodáka Zrod a
vývoj slovenského skla –
Sklárne stredného Slovenska,
ktorá
Stretnutie sklárov 1. 9. 2012, uvedenie knihy Zrod
a bola uvedená na
Bzovských sklárskych dňoch v
vývoj slovenského skla – Sklárne stredného Slovenska
Pokračovanie na s. 2
Dolnej Bzovej 1. 9. 2012 a je
Na VII. výstave amatérskej fotografie
spoluautorom knihy Ing. Pavla
(1982) mal ocenené 3 fotografie (Fúkač
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Na VII. výstave amatérskej fotografie (1982) mal ocenené 3 fotografie (Fúkač dutého skla I, II. IV.). O rok neskôr
(1983) na VIII. ročníku až sedem fotografií (Cesta do neznáma,
LES II., Skláreň I., III. VI., Fotogram 9. a 12.).
AMFOKLUB 1965 – 1990: Na výstave členov amfoklubu 1990 –
1991 mal štyri fotografie (Sklári I., II., III., IV.).
Od r. 1970 sa pravidelne zúčastňoval aj výstav v zahraničí
(Maďarsko a Poľsko).

Praha apríl 1989 – u Jána Bučka predsedu AMFO klubu B. Bystrica (zľava: Križáni, Greš, Záhorová, Bučko, Struhár)

O procese tvorby poznamenal, že tvoril „doma po nociach v kúpeľni, až neskôr som mal možnosť využívať fotokomoru v sklárňach“.
V Kalinove zdokumentoval – nafotil a natočil množstvo
aktivít kultúrnej komisie, napr. Stretnutie rodákov (1994,
1999), Večer pri lampe (1995) pri príležitosti mesiaca úcty k
starším.
V knihe lektora Laca Pauleho Krajinárska fotografia (jej
poľské vydanie Pejzaz fotograficzny má fotograf doma) má
ako obrázok 42 uverejnenú fotografiu Jesenná krajina.
V tejto, vraj modernej dobe, odmieta cudzie názvy, pre
ktoré máme slová aj v slovenčine, napr. často používané anJeho zbierka je jedinečná, vlastní tisíce fotografií, a to aj na glické slovo shop namiesto nášho obchod – nerozumie tostarých klasických filmoch. Vzácny je tiež materiál na VHS kaze- mu!
tách, ktorý od roku 1990 zaznamenáva proces výroby v dnes už
zaniknutých závodoch Stredoslovenských sklární Poltár, Katarínska Huta, Málinec a Zlatno a v závode CLÁRA Utekáč. Kamerou
VHS zaznamenal aj SKLÁRSKE SYMPÓZIÁ v Zlatne (1992) a
MEDZINÁRODNÉ SKLÁRSKE SYMPÓZIÁ (1993, 1995, 1999).
Aj dnes pripravuje materiál o sklárňach R GLAS v Katarínskej
Hute a o rodinnej firme Sonne Crystal v Poltári pre Sklárske dni
v Dolnej Bzovej.

Starenka z Ábelovej

Július Križáni na svoju činnosť nikdy nedostal žiadne granNa svoju elektrotechnickú priemyslovku (neskôr tzv. Murtové dotácie. Ako skúsený fotograf povedal: „Fotenie skla nie je gašku) nedá dopustiť. Absolventi nemali problém nájsť si
jednoduché, ale práve preto som sa tomu venoval − bola to prácu, čo bolo aj zásluhou vtedajších pedagógov. Ako sám
výzva.“
zdôrazňuje: „Učili nás všetko, teória a prax boli vtedy samozrejmosťou. Stavba strojov a prístrojov bola moja profesia. Ako budúci konštruktéri sme museli ovládať všetky
profesie s tým súvisiace – sústružník, frézar, zámočník, kováč, elektroinštalatér, prevíjanie elektromotorov a podobne.
Tento základ mi postačil na to, aby som v pracovnom pomere mohol dlhé roky pracovať ako vývojový pracovník v
zlievarni aj sklárni.“
Jeho životné krédo: „Ži tak, aby si si nemal čo vyčítať. Nepoužívaj nikdy slovo neviem, lebo to znamená nechcem. Ak
niečo naozaj nevieš, odpovedaj si – neviem, ale pokúsim sa.
Dáva ti to možnosť zamyslieť sa nad problémom a pozrieť
sa na to z iného uhla pohľadu, je to výzva hľadať a nájsť
riešenie“.
Kontakt: Július Križáni, mobil: 0903 829 740.
O procese tvorby poznamenal, že tvoril „doma po nociach
v kúpeľni, až neskôr som mal možnosť využívať fotokomoru
v sklárňach“.
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Božena Piťhová: „Každý pacient má osobitú činnosť nervového systému“

Lekárka-neurologička, vysokoškolská učiteľka doc. MUDr. Božena Piťhová, CSc., rod. Ragačová, sa narodila
7. 4. 1944 v Dolnej Strehovej, okres
Veľký Krtíš. Základné vzdelanie získalala v Bušinciach (1950 – 58), stredoškolské štúdium na Jedenásťročnej strednej škole v Lučenci (1958 – 61), maturovala v triede stredoškolského profesora Alexandra Trokana. Medicínu študovala na Lekárskej fakulte Univerzity
Komenského v Martine (1961 – 67).
Atestácie z neurológie, elektroencefalografie, neurofyziológie a epileptológie
absolvovala opakovane v Bratislave,
Hradci Králové a v Prahe. Pracovala ako
sekundárna lekárka v OÚNZ Lučenec
(1967 – 69), pôsobila ako sekundárna
lekárka vo Fakultnej nemocnici v Martine (1969 – 75), ako lekárka a vysokoškolská učiteľka na Neurologickej klinike Jesseniovej Lekárskej fakulty UK
(JLF UK) v Martine (1975 – 2006).
V súčasnosti popri dôchodku ešte ďalej
pracuje na čiastočný úväzok na JLF UK.
Žije v Martine.
Pani docentka, vyrastali ste v Bušinciach, študovali na gymnáziu v Lučenci...
Vyrastala som v rodine, kde ma obklopovala láskavosť a starostlivosť mojich rodičov, starých mám a sestry. V roku 1958 som začala študovať na JSŠ
v Lučenci. Prvé mesiace boli trochu náročné na adaptáciu. Mala som však šťastie na ľudí aj počas ďalšieho štúdia,
s ktorými som sa spriatelila a dodnes
som s viacerými v stálom kontakte.

Z učiteľov JSŠ v Lučenci najviac s úctou spomínam na pána riaditeľa Jána Žiláka, ktorý nás učil slovenský jazyk.
Zosobňuje dodnes pre mňa prototyp výborného pedagóga.
Ako sa začínala vyvíjať vaša lekárska kariéra po ukončení vysokej školy?
Po promócii v roku 1967 som začala
pracovať v nemocnici v Lučenci. Práca
bola náročná. Pracovali sme však s veľkým zanietením. Prvý rok bola povinná
cirkulácia na jednotlivých oddeleniach.
Absolvovali sme množstvo nočných
služieb, skoro stále sme boli v nemocnici. Napriek tomu rada na to obdobie
spomínam. Atmosféra, kolegovia, páni
primári, ale hlavne osudy pacientov aj
s ich menami z prvých rokov praxe ostávajú natrvalo v mojej pamäti. Súčasne
som učila na zdravotníckej škole neurológiu. V roku 1969 som prešla na neurologickú kliniku do Martina, kde som
teraz ukončila 50-ročné pôsobenie.
V roku 2017 sme mali tzv. zlaté promócie po päťdesiatich rokoch od ukončenia
vysokej školy. Prvé mesiace práce ma
najviac zaujalo ochorenie „sclerosis
multiplex“ pre osobitý priebeh a rozmanitý klinický obraz. Neskôr mi pridelili
špecializáciu EEG – elektroencefalografiu (veľmi zjednodušene – EEG zobrazuje spontánnu elektrickú aktivitu
v mozgu vo forme vĺn, pri chorobných
stavoch sa mení ich tvar aj frekvencia
a napríklad pri epileptickom záchvate sú
typické epileptické elektrické výboje).
Tu musím spomenúť moju vzácnu učiteľku EEG doc. MUDr. Zdenku Menšíkovú, CSc. z neurologickej kliniky
v Hradci Králové. Spriatelili sme sa
a boli v písomnom aj osobnom kontakte
až do jej smrti v roku 1999.
S akými problémami pacienti najčastejšie prichádzajú?
S EEG súviseli hlavne záchvatové
choroby – venovala som sa epilepsii –
epidemiológii, etiológii, liečbe a sociálnym problémom u pacientov. Druhou
oblasťou boli bolesti hlavy. Najmä migréna nebola dostatočne akceptovaná nielen laikmi, ale aj niektorými lekármi.
Dnes sa situácia zmenila, prebieha intenzívny výskum v tejto problematike
a pribúdajú stále nové lieky. Migréna
a jej elektrofyziologické korelácie bola

témou mojej dizertačnej práce. V habilitačnej práci – Paroxyzmálne stavy pri
obehových a funkčných poruchách CNS
som sa venovala najmä epileptickým
záchvatom. Po obhajobe som v roku
1990 získala titul docent neurológie.
Chorobami, ktoré som spomínala, ale aj
inými neurologickými problémami trpia
pacienti roky, niekedy aj celoživotne,
takže sa stávame ich dôverníkmi a prežívame s nimi mnohé zložité obdobia.
Osud skoro každého z nich by bol námetom na román alebo aspoň na poviedku.
Vaším manželom bol významný česko-slovenský neurológ prof. MUDr.
Václav Piťha, DrSc. ...
Áno, hlavne v oblasti klinickej neurológie bol mojím učiteľom profesor
Piťha, prednosta Neurologickej kliniky
v Martine, neskôr môj manžel. Profesor
Piťha bol vynikajúci neurológ, obľúbený pedagóg, vedel nadchnúť študentov
pre zložitosť, ale aj krásu neurológie.
Bol obetavý, mal vrelý ľudský vzťah
k chorým a čo som tiež obdivovala, bola
jeho schopnosť dobre komunikovať
s kýmkoľvek na akejkoľvek úrovni. Mala som samozrejme aj iných hodnotných
spolupracovníkov. Keď spomínam na
svoje začiatky v neurológii, uvedomujem si, aký obrovský pokrok nastal za
tých 50 rokov v diagnostike aj v liečbe
takmer všetkých neurologických ochorení. Dnes je bežné vyšetrenie CT, MRI,
imunologické, genetické. Máme k dispozícii široké spektrum liekov na liečbu
sclerosis multiplex, extrapyramídových
syndrómov, migrény, epileptických
záchvatov, vieme ovplyvniť priebeh
cievnych mozgových príhod, atď. Napriek tomu musíme mať v klinickej praxi
určitú mieru pokory. Každý pacient je
individuálny, má osobitú, vlastnú činnosť nervového systému.
Súbežne ste sa ako vysokoškolská
učiteľka venovali aj výchove mladých
lekárov...
V pedagogickej praxi som sa stretla
s mnohými študentmi, ale aj s lekármi
postgraduálne pri atestačných alebo
doktorandských skúškach. Sú medzi nimi už aj vážení páni profesori alebo
docenti, dúfam, že hlavne dobrí lekári.
Pokračovanie na s. 4

Dnes je v ročníkoch prevaha žien,
témou mojej dizertačnej práce.
muži
akoby strácali záujem
Z učiteľov JSŠ v Lučenci najviac V habilitačnej
práci
–
o štúdium medicíny. Dúfam, že je
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Dnes je v ročníkoch prevaha žien,
muži akoby strácali záujem o štúdium
medicíny. Dúfam, že je to prechodný
jav. Počas dlhoročnej práce som sa venovala aj výskumu, prednáškovej a publikačnej činnosti. Zúčastnila som sa na
mnohých odborných podujatiach a kongresoch doma i v zahraničí, kde som sa
mohla dozvedieť najnovšie poznatky
z odboru.
Čo by ste poradili v súvislosti so
zvládnutím života?
Dať radu ako zvládať život je ťažké
– asi vždy podľa individuálneho založenia. Mne osobne obohacovala život literatúra, poézia, výtvarne umenie, hudba, priatelia. Odkedy som v tretej ľudovej prečítala Babičku Boženy Němcovej, som vášnivou čitateľkou. V mladších rokoch som čítala najmä klasiku,
dnes už radšej veselšie príbehy a filmy
s dobrým koncom. Mrzí ma, keď stretávam ľudí vo vyššom veku, ktorí sú
zatrpknutí a spomínajú len na negatívne
zážitky. Niekto múdry povedal: „Človek
pri rekapitulácii prežitých dní a rokov
má na zlé zabúdať, na pekné spomínať
a za dobré byť vďačný“.

herectvo na Janáčkovej akadémii múzických umení (JAMU) v Brne (1946 –
50). Ako herečka pôsobila v Slezskom
divadle Opava, v Krajskom divadle České Budějovice, v Mestskom oblastnom
divadle Kolín, v Armádnom divadle
Martin, v Divadle ABC Praha a od r.
1962 v Mestských divadlách pražských.
Najvýraznejšiu zložku jej herectva tvoril film, v ktorom účinkovala
od r. 1949. Vytvárala galériu exkluzívnych, márnomyseľných či cynických
žien prevažne z vyšších spoločenských
kruhov. Počas svojej celoživotnej kariéry bola vyhľadávanou a mimoriadne bohato obsadzovanou herečkou. Všetky
svoje role stvárňovala s jemným šarmom, sebairóniou či decentným humorom. Z filmov, v ktorých účinkovala,
vyberáme: Štika v rybníce (1951), Plavecký Mariáš (1952), Strakonický dudák
(1955), Dařburján a Pandrhola (1959),
Kolik slov stačí lásce (1961), Limonádový Joe (1964), Fantom Morrisvillu
(1966), Ostře sledované vlaky (1966),
Jarní vody (1968), Na kolejích čeká
vrah (1970), Partie krásného dragouna
(1970), Skrytý prameň (1973), Do zbraPhDr. František Mihály, DiS. art. ne, kuruci! (1974), Léto s kovbojem
(1976), Adéla ještě nevečeřela (1977),
S tebou mě baví svět (1982), Báječná
léta pod psa (1997), Účastníci zájezdu
(2005) a i. Spoluúčinkovala vo viac ako
120 filmoch.
Posledné tri roky života prežila
Květa Fialová v Alzheimercentre v Prahe – Průhoniciach, kde postupne strácala kontakt s okolitým svetom. Odvtedy sa už na verejnosti neobjavovala.
Navštevovali ju tam dcéra Zuzana
a blízki priatelia. Pre čitateľov týždenníka Ipeľ (1989) a týždenníka Novohradské noviny (1994) s ňou pripravil
rozhovor František Mihály, ktorý ju
zaradil do svojej publikácie: „Kto je kto
v Novohrade 1999 − 2000“ (2001).
Květa Fialová zomrela 26. 9.
2017 v Prahe, pochovaná je vedľa svojej
matky a sestry Blanky v obci Lazisko, okres Liptovský Mikuláš.

Významná česko-slovenská herečka Květa Fialová, vyd. Hášová, sa
narodila 1. 9. 1929 na pustatine Fülöpszállás pri Veľkých Dravciach, okres
Lučenec. Jej rodina žila na Slovensku
do r. 1938, kedy sa musela vysťahovať
do Čiech. Květa Fialová vyštudovala
herectvo na Janáčkovej akadémii
múzických umení (JAMU) v Brne (1946
– 50). Ako herečka pôsobila v Slezskom

Kultúrno-výchovná pracovníčka, speváčka populárnych piesní Lýdia
Volejníčková, rod. Korimová, sa narodila 14. 9. 1952 v Radzovciach, okres
Lučenec. Základné vzdelanie získala
v rodnej obci (1959 – 68). Študovala na
Strednej ekonomickej škole v Lučenci
(1968 – 72). Pôsobila ako kultúrnovýchovná pracovníčka v závodnom klube ROH Kovosmalt vo Fiľakove (1972
– 76), účinkovala ako sólistka Vojenského umeleckého súboru kpt. Jána

Nálepku v Bratislave (1976 –

ho umeleckého súboru kpt. Jána Nálepku
v Bratislave (1976 – 92), pracovala ako
produkčná relácie Rádiožurnál v Slovenskom rozhlase Bratislava (1992 – 94) a
ako kultúrno-výchovná pracovníčka Domu zahraničných Slovákov v Bratislave
(1998 – 2000). Od r. 1994 pôsobila až do
smrti aj ako speváčka populárnych piesní
v slobodnom povolaní, žila v Bratislave.

Počas svojej speváckej kariéry
sa zúčastnila na viacerých speváckych
súťažiach: začínala na Zlatom kohútovi
mesta Fiľakovo (1968); významný úspech zaznamenala na 10. jubilejnom
ročníku festivalu Zlatá ruža v Detve
(1976), kde zvíťazila piesňou Jany Kociánovej Pieseň si chráň; v tom istom
roku v televíznej súťaži Príležitosť pre
talenty skončila na 2. mieste. Nasledovala jej 16-ročná pôsobnosť vo Vojenskom
umeleckom súbore, kde ju prijal dirigent
Jozef Valouch. Najvýraznejší spevácky
úspech zožala v televíznej relácii Repete,
v ktorej v r. 1993 zvíťazila s piesňou Evy
Kostolányiovej Keď si sám. Potom nasledovali jej duetá s Michalom Dočolomanským a ďalšie piesne. Za všetky tieto úspechy vždy ďakovala predovšetkým
Ivanovi Krajíčkovi.
V ďalších rokoch spolupracovala s Tamarou Chlebovou, Pavlom Zajačkom, Pavlom Šindlerom, Zorom Laurincom, Vlastou Brezovskou, Petrom Stašákom, Martinom Jakubcom a i. Vydala
zvukové nosiče: Lýdia (1995), Nekončím
touto piesňou (1997), Repete návraty 1
(2009), Repete návraty 2 (2010).
Lýdia Volejníčková zomrela 13.
6. 2019 v Bratislave, pochovaná je na
cintoríne bratislavského krematória.
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Podporoval myšlienku kladnej tradície
medzi Slovákmi a Maďarmi v malom
meste, ktorú je potrebné naďalej rozvíjať. Mal som to šťastie poznať pána profesora Ziga i osobne, vykonal som u neho skúšku z dejín filozofie počas môjho
štúdia na FF UK v Bratislave. Profesor
Zigo bol vynikajúcim, medzinárodne uznávaným odborníkom vo filozofii a pritom skromným, kamarátskym človekom.
Prof. PhDr. Milan Zigo, CSc.
zomrel 11. 11. 2017 v Modre, kde je aj
pochovaný.
PhDr. František Mihály, DiS. art.


Filozof, vysokoškolský učiteľ
prof. PhDr. Milan Zigo, CSc. sa narodil 4. 9. 1934 vo Fiľakove, okres Lučenec. Ľudovú a meštiansku školu
absolvoval v Lednických Rovniach a v
Pruskom (1940 – 49), gymnázium v Púchove (1949 – 53), filozofiu a fyziku
študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (FF UK) v Bratislave
(1953 – 58). Svoj profesionálny život
zasvätil takmer jedinému pracovisku –
FF UK v Bratislave, kde ako vysokoškolský učiteľ pôsobil v r. 1958 – 2008.
Na sklonku života ešte pracoval ako
vysokoškolský učiteľ na Filozofickej fakulte Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave, na dôchodku žil v Modre.
Vo svojej vedeckovýskumnej
práci sa zameriaval na dejiny filozofie, na filozofiu prírodných vied a na
teóriu svetonázorovej výchovy. Ťažiskom jeho činnosti bolo skúmanie vzťahov medzi filozofiou a prírodnými vedami v historických premenách. Bol hlavným iniciátorom a realizátorom edície
Filozofické odkazy, ktorá vychádzala
v nakladateľstve Pravda. Napísal publikácie: Antológie z diel filozofov 1. − 10.
(BA, 1966 − 1967 – spoluúčasť s prof.
Igorom Hrušovským), Pohľady do novovekej filozofie (BA, 1987), Konfrontácie s pozitivizmom (BA, 1988 – spoluautor), Dejiny filozofie (BA, 1993 –
spoluautor), Slovník spoločenských vied
(BA, 1997 – spoluautor), Príbehy veľkých myšlienok (BA, 2018) a i.
Narodil sa vo Fiľakove v domčeku pod malým cintorínom na dnešnej
ulici Obrancov mieru. I keď tu žil len
krátko, Fiľakovo pokladal za svoje skutočné rodisko.

Podporoval myšlienku kladnej



Osobností

HAHN-DURAY Éva, Mgr. – 80. výročie narodenia (8. 9. 1939 Lučenec),
stredoškolská učiteľka. Od r. 1964
aktívna členka Csemadoku, v r. 2000
− 2014 bola predsedníčkou MO v Lučenci.
NOCIAROVÁ Dita, PhDr. – 10. výročie úmrtia (11. 9. 2009 Lučenec),
etnografka a múzejníčka, pracovníčka Novohradského múzea a galérie
v Lučenci. Zrealizovala mnoho scenárov k výstavám – Pramene hliny
(1985, 1991), Krása ľudového textilu
(1988, 1994), Koža a kožušina na sto
spôsobov (1998) a ď. Venovala sa aj
etnografickému výskumu v Novohrade, je spoluautorkou publikácie Tradičná kultúra regiónov Slovenska
(1998).
PANČÍKOVÁ Marta, doc. PhDr., CSc.
– 75. výročie narodenia (15. 9. 1944
Poltár), jazykovedkyňa, polonistka,
vysokoškolská učiteľka. Od r. 1997
vedúca Katedry slovanských filológií
FF UK Bratislava.
FORGÁCH Anton II. – 240. výročie
narodenia (16. 9. 1779, Halič), šľachtic, zaslúžil sa o rozvoj Haliče, podieľal sa na dostavbe rímskokatolíckeho
kostola; mal cukrovar vo Veľkej n/Ipľom; založil sklársku hutu na výrobu
skla v lokalite Dolina v údolí Rimavice (neďaleko od Kokavy nad Rimavicou), v mestečku Halič mal zásluhu
na dostavbe kaštieľa, lebo aj s rodinou v ňom býval, na cintoríne dal
postaviť Forgáchovskú kaplnku v roku 1844 (je v nej pochovaný spolu s

nou v ňom býval, na cintoríne dal
postaviť Forgáchovskú kaplnku v roku 1844 (je v nej pochovaný spolu s
druhou manželkou). Zomrel 30. 11.
1851 v Bratislave, pochovaný je
v Haliči.
KOMINAREC Igor, doc. PhDr., CSc. –
70. výročie narodenia (18. 9. 1949
Mládzovo), pedagóg, vysokoškolský
učiteľ.
RÓTH Tivadar (Teodor), PhMr. –
120. výročie narodenia (28. 9. 1899
Rimavská Sobota). Jeho predok Gabriel Róth, zemepán z Pondelka (dnes
Hrnčiarska Ves) založil tam v roku
1786 manufaktúru na výrobu aj v Európe známej majoliky. Tivadar ako
17-ročný išiel do 1. svetovej vojny
ako dobrovoľník na taliansky front.
Slúžil v jazdeckom pluku, pričom niekoľkokrát bol vyznamenaný a povýšený na dôstojníka. Po vojne študoval farmáciu v Budapešti. Po návrate domov mu diplom neuznali,
preto musel robiť rigorózne skúšky
po nemecky a česky. V roku 1924
nastúpil ako lekárnik do Jasiny na Zakarpatskej Rusi a roku 1930 prišiel
ako lekárnik do Haliče. Po roku 1939
vznikol v Haliči Gácsi Sport Klub a
túto činnosť vykonávala aj mládežnícka organizácia u nás „Levente
Sport Egylet“, ktorého športový areál bol otvorený v júni 1941. Tento
haličský športový klub okrem grófa
Antona Forgácha a iných riadil aj Tivadar Róth. V roku 1953 na príkaz lekárnickej komory odišiel ako lekárnik
do Veľkého Blhu a v rokoch 1956 −
1960 pôsobil opäť v Haliči ako lekárnik. Špecializoval sa na liečenie
kožných chorôb. Spolupracoval s
MUDr. Thomasom, špecialistom na
kožné choroby. Pre nedostatok komerčných liekov mal vlastné laboratórium, kde vyrábal a aj vyvíjal lieky už vo forme práškov, mastí, kvapiek alebo tabletiek. Bol priateľ
s grófom Antonom Forgáchom a v
prípade potreby liečil aj jeho rodinu. Okrem nemčiny, češtiny, maďarčiny ovládal aj slovenčinu. V roku
1965 odišiel bývať do Košíc. Zomrel
28. 9. 1970 v Košiciach.
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Novohradské osvetové stredisko bolo spoluorganizátorom prvého premietania v rámci Letných filmových dvorov,
ktoré organizuje FK Priestor.

Večer (po zotmení) 11. júla 2019 vo dvore NOS bol
uvedený film poľského režiséra P. Pawlikowského Studená
vojna. Vášnivý príbeh lásky odohrávajúci sa na pozadí Studenej vojny získal na Medzinárodnom filmovom festivale
(MFF) vo francúzskom Cannes ocenenie za najlepšiu réžiu
a stal sa európskym filmom roka 2018.
Vstupné bolo iba jedno euro...

XIX. ročník tradičného festivalu sa uskutočnil 13. júla
2019 vo Veľkej nad Ipľom. Festival sa začal súťažou vo varení
tradičného jedla „halászlé“. Do súťaže sa prihlásilo celkom
sedem družstiev. Ryby si síce súťažiaci priniesli, ale vďaka rybárskemu zväzu v Lučenci ryby súťažiacim poskytli aj organizátori. Nálada bola výborná a po odštartovaní samotného gurmánskeho umenia hneď rozvoniaval celý areál. O umiestnení
rozhodovala trojčlenná porota, ktorá ako víťaza určila družstvo
z maďarskej obce Litke. Za účasť a umiestnenie každé družstvo
dostalo diplom, ale aj zaujímavé vecné ceny.
Organizátori tohto roku zaradili aj slávnostnú svätú omšu,
ktorá bola v popoludňajších hodinách v miestnom rímskokatolíckom kostole.
Na prírodnom javisku v podvečer sa začal folklórny galaprogram za účasti folklórnych súborov, sólistov z nášho regiónu a z Maďarska, pričom boli zastúpené všetky vekové kategórie. V ľudovo-umeleckom galaprograme vystúpilo celkom 160
účastníkov. Večerný program nabral zábavnejšie tempo a v živom vystúpení sa predstavila legendárna kapela 3+2 zo Srbska.
Na záver festivalu sa rozbehla voľná tanečná zábava
s miestnou skupinou Shery. Hosťom festivalu bol podpredseda Republikovej rady Csemadoku Gábor Balog a László Köteles,
ktorý mal aj slávnostný príhovor.

Foto: Jozef Beňovský, LFD Pivovar Huncút

Ďalšie júlové predstavenia boli naplánované na 13. 7.
v Tomášovciach a 17. 7. v Mestskom múzeu v Lučenci.
Účasť celého festivalu bola veľmi dobrá, aj napriek nie
celkom priaznivému počasiu. Organizátormi podujatia boli Novohradský oblastný výbor Csemadoku v Lučenci, ZO Csemadoku vo Veľkej nad Ipľom, Obec Veľká nad Ipľom, BBSK−Novohradské osvetové stredisko v Lučenci.
Podujatie sa konalo s finančnou podporou Fondu pre národnostné menšiny KULTMINOR, BBSK, Národného kultúrneho
fondu Maďarskej republiky, Fondu Gábora Bethlena a podporil
ho aj Rybársky zväz v Lučenci.
Organizátori sa tešia na XX. ročník, ktorý sa bude konať
v Radzovciach.
Karol Galcsík

REKUS

Jedinečný festival sa konal 25. –
28. júla 2019 v mestách a obciach historického Novohradu. Štyri dni boli venované tradíciám a folklóru v rámci spoločných cezhraničných aktivít a budovania spolupráce slovenskej a maďarskej
strany, zlepšovania vzájomných susedských vzťahov v regióne s národnostne
zmiešaným obyvateľstvom.

Dve mestá – Lučenec na
Slovensku a Šalgotarján
v Maďarsku, štyri slovenské obce
(Divín, Halič, Málinec, Trebeľovce)
a jedna maďarská (Mihálygerge)
hostili až šesť zahraničných súborov:
Mládežnícky folklórny súbor Arfan
(Severné Osetsko – Rusko), FS S.
Miguel de Andreade (Portugalsko),
Umelecký folklórny súbor Mexiko
de Aranza Zu Lopez (Mexiko),
Folklórny súbor Ferdo Rusan
(Chorvátsko), FS Wisla (Poľsko) a FS
Palóc (Maďarsko).

strana 7

Slávnostné otvorenie sa konalo na
Šomoške a záverečný galaprogram sa
pre nepriaznivé počasie presunul z Bánku do Šalgotarjánu.
Dve mestá – Lučenec na Slovensku
a Šalgotarján v Maďarsku, štyri slovenské obce (Divín, Halič, Málinec, Trebeľovce) a jedna maďarská (Mihálygerge)
hostili až šesť zahraničných súborov:

Mládežnícky folklórny súbor Arfan
(Severné Osetsko – Rusko), FS S.
Miguel de Andreade (Portugalsko),
Umelecký folklórny súbor Mexiko de
Aranza Zu Lopez (Mexiko), Folklórny
súbor Ferdo Rusan (Chorvátsko), FS
Wisla (Poľsko) a FS Palóc
(Maďarsko).

Okrem toho sa v Lučenci
Mládežnícky
súborscéne
Arfan (Severné Osetsko – RusOkrem toho sa v Lučenci predstavilo na hudobnej scéne
predstavilo folklórny
na hudobnej
ko),
FS
S.
Miguel
de
Andreade
(Portugalsko),
Umelecký
folv
parku
šesť ľudových hudieb – Hriňovská muzika, Zvolenskí
v parku šesť ľudových hudieb –
klórny súbor Mexiko de Aranza Zu Lopez (Mexiko), Folklórny vrchári, Zacharovci, Kučeravý javor, Muzikanti a ĽH Martina
Hriňovská
muzika, Zvolenskí vrchári,
súbor Ferdo Rusan (Chorvátsko), FS Wisla (Poľsko) a FS Krnáča.
Zacharovci,
Kučeravý javor,
Palóc (Maďarsko).

Muzikanti a ĽH Martina Krnáča.
Amfiteáter v Lučenci bol v piatok
a sobotu dejiskom troch scénických
programov – Novohrad, Novohrad,
ty čarovný kraju..., „Zrodenô...“, „Z
dvoch kútov“ a galaprogramu:
,,Tradícia – reč národov“ ,,Tradition
– the language of nations“.
Predstavila
sa vsanich
takmer
Okrem toho
v Lučenci
predstavilo na hudobnej scéne
Amfiteáter v Lučenci bol v piatok a sobotu dejiskom troch
vdvadsiatka
parku šesťdomácich
ľudových hudieb
– Hriňovská muzika, Zvolenskí scénických programov – Novohrad, Novohrad, ty čarovný
folklórnych
vrchári, Zacharovci, Kučeravý javor, Muzikanti a ĽH Martina kraju..., „Zrodenô...“, „Z dvoch kútov“ a galaprogramu:
kolektívov – FS Živel, FSk Raslavičan,
Krnáča.
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Amfiteáter v Lučenci bol v piatok a sobotu dejiskom
troch scénických programov – Novohrad, Novohrad, ty čarovný kraju..., „Zrodenô...“, „Z dvoch kútov“

a galaprogramu: ,,Tradícia – reč národov“ ,,Tradition – the
language of nations“. Predstavila sa v nich takmer dvadsiatka domácich folklórnych kolektívov – FS Živel, FSk Raslavičan, FS Ipeľ, FS Jánošík, FS Vepor, FS Rakonca, FS Bystrina, DFS Radosť, DFS Jánošík, DFS Kukučky, ŽSS Vidovenky,
viacero sólistov, Trio fujaristov, Tibor Koblíček, Sestry Sihelské a ď.

REKUS
XV. ročník podujatia podporujúceho kultúru národnostných menšín sa tohto roku uskutočnil na novom mieste −
v Kokave nad Rimavicou-Línii v dňoch od 28. 7 do 2. 8. 2019.
Napriek zmeny miesta, návštevnosť bola podobná ako
v predchádzajúcich ročníkoch − zúčastnil sa rekordný počet
detí (celkom 63 z Lučenca, Fiľakova a Rimavskej Soboty). Tento rok tábor finančne podporil aj Banskobystrický samosprávny kraj. Napriek novým priestorom organizátor zachoval programovú štruktúru a počas tábora boli vytvorené remeselnícke
dielne a dielňa ľudového spevu a tanca. Ľudové tance a remeslá vyučovalo celkom šesť lektorov: hrnčiarsku dielňu Fekete Virág Fanni, vyšívanie Neszméri Tünde, náramky Tőre
Éva, rezbárstvo a vyrezávanie stĺpa Nagyferenc Kati, pečenie
perníkov Varga Kovács Judit, maľovanie na tričká Hajdók Hajnalka, ľudové tance a pesničky Paluch Norbert a Percze Piroska.

Tento rok počasie organizátorom neprialo a tradičný krojovaný sprievod mestom Lučenec sa nekonal, ale jarmok
ľudových remesiel v parku divákom všetko vynahradil.
Karol Galcsík, organizátor a vedúci tábora, zhodnotil aj
tento ročník ako veľmi úspešný. Tvorivé dielne boli zaujímavé
a inšpiratívne a zvládli aj výzvy v nových priestoroch. Počas
tábora vystúpilo divadlo MeseFigurák (Rozprávkové figúrky).
Rozlúčkový program sa konal už tradične predposledný deň,
večer pri vatre, kde si účastníci zaspievali. Ešte predtým sa
predstavili so svojím programom − tancami a pesničkami, ktoré sa naučili počas tábora, – pekná bola aj výstava remeselníckych prác. Súčasťou záverečného programu bolo už tradičné postavenie pamätného stĺpa. Počas tábora ho deti spoločne opracovali a hotový stĺp, aj z tohto ročníka, zostal v areáli
Podujatie sa realizovalo s finančnou podporou Interreg strediska.
Podujatie navštívil podpredseda Banskobystrického saSlovenská republika − Maďarsko, Banskobystrického samosprávneho kraja a festival z verejných zdrojov podporil mosprávneho kraja p. Lunter a tajomník Republikovej rady
Csemadoku p. Görföl.
Fond na podporu umenia.
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 Fondu
pre menšinovú kultúru KULTMINOR, Fondu Gábora Bethlena
a Banskobystrického samosprávneho kraja.
Účastníci sa už tešia na ďalší ročník palóckeho tábora.
Karol Galcsík

REKUS
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Novohradské osvetové stredisko v Lučenci „Dvor Paľa Bútora“ pravidelne pripravuje v rámci Festivalu ľudovej kultúry
Koliesko v Kokave nad Rimavicou. V piatok 2. augusta 2019
sme si ho za synagógou pripomenuli pod názvom Priatelia
a kamaráti.
Program začal vystúpením FS LIPA z Bratislavy, pokračoval folklórnou skupinou DOBRONA z Dobrej Nivy, BAŽALIČKOU z Príbeliec-Plachtiniec, Stankou Zvarovou a FS VEPOR
z Klenovca...

Začali sme Paľovým hlasom z CD, potom prekrásnym spevom Jara Spišiaka a otvorením riaditeľkou NOS, Máriou Ambrušovou. Po jej úvodných slovách nasledoval mnohými očakávaný prípitok na Paľa „za edon“, ktorý bol pripravený pre
každého, kto mal chuť.
Programom sprevádzal Paľov dobrý kamarát Ján Jankov,
ale v prvej časti programu mu pomáhala Soňa Ňuňuková.
Spomenuli sme výročia osobností Kokavy a do folklórneho
neba sme pozdravili fujaristu Františka Kubinca, hudobníka
Ondreja Radiča, Pavla Zajaca, Máriu Matulovú, Pavla Obročníka, Jozefa Beláčika a Jána Romana, ale pripomenuli sme aj
mená ako M. M. Bakulíny a Ľudovít Gáber.

Paľa sme si chceli pripomenúť tak, ako v bulletine napísala riaditeľka NOS, nie so smútkom, ale ako to vedel len on:
Veselo, zábavne, bez pretvárky, s dojatím, ale aj mrzko. Nechýbala ochutnávka tradičných špecialít, čiže baraní guláš
a baranie hrče a pochutiť sa dalo aj na pečenej klobáske
(všetko vynikajúco pripravil Pavel Meký).

Nechýbala ani pálenka, lebo Paľova obľúbená bola:
Páľenuośka, dobrá strova, kod jej mán, ňekcen doktora,
chojťe že mi skrśmi doňies, hňed mä prejďe šetká boľes.
Do uška sme zavinšovali tohtoročným jubilantom, Ľubomíre Žilkovej, zahralo jej Trio fujaristov z Kotošky, a Paľkovi
Bielčikovi, ktorému zaspievala dcéra Katka.

Program začal vystúpením FS LIPA z Bratislavy, pokračoval folklórnou skupinou DOBRONA z Dobrej Nivy, BAŽALIČKOU z Príbeliec-Plachtiniec, Stankou Zvarovou a FS VEPOR

REKUS
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Výzdobné techniky v tradičnom ľudovom
odeve Novohradu

Inštalovaná bola v dome kultúry a vernisáž sa uskutočnila
o 17.30 hod. Výstavu pripravila Mgr. Michaela Škodová z Novohradského múzea a galérie (MNG) Lučenec. Cieľom výstavy
bolo predstaviť jednotlivé výzdobné techniky uplatňované na
tradičnom odeve na území Novohradu. Jednotlivé techniky sú
predstavené prostredníctvom zbierkových predmetov zo
zbierok NMG v Lučenci. Návštevníci spoznali viaceré techniky,
ako vytkávanie, viazanie strapcov, paličkovaná čipka, výšivka
podľa počítaných nití a podľa predkreslenia, výšivka cez riasenie...



Svet starej Kokavy

Výstava fotografií bola novinkou tohto ročníka. Repliky
historických fotografií boli inštalované v exteriéri a zámerom
bolo priblížiť návštevníkom stopy minulých rokov.
Pripravili ju Katarína Bielčiková a Robert Schill.

Rasťo Andris OBRAZY

Vernisáž sa konala 2. 8. 2019 o 18.30 hod. v synagóge.
Otvorila ju Mária Ambrušová, riaditeľka NOS v Lučenci. Rasťo
Andris žije v Bratislave, ale s Kolieskom bol v minulosti úzko
prepojený, viac rokov sa podieľal na príprave a tvorbe programov a výtvarných realizácií. V jeho tvorbe dominujú figurálne motívy, často so skrytým odkazom na slovenskú ľudovú tvorbu. Jeho obrazy zrkadlia túžbu po peknom, po este„Remeslo má zlaté dno“, alebo to už neplatí? Pred ôsmitike zašlých čias. Zároveň neklamú v tom, že doba sa zmenila,
mi
rokmi sme otvárali Remeselnú uličku ako sondu, koľkí z
túžba však ostáva.
nás podľahli konzumnému svetu, či hodnota poctivej remeselnej práce je skutočnou hodnotou v súčasnej dobe. Vytvorili
sme priestor pre remeselníkov, ktorí okrem svojich výrobkov
prezentujú aj svoje ruky, svoje umenie a radi sa so svojimi
skúsenosťami podelia. Záujem návštevníkov o túto formu prezentácie nás milo prekvapil. Postupne sme „Remeselnú uličku“ rozšírili o priestor Za potokom, ktorý sme zamerali na
tradičnú gastronómiu, spojenú s ukážkou prípravy regionálnych jedál. Pre najmenších návštevníkov sme pred troma
rokmi vytvorili nový priestor Dvor Jurka a Ďurka, v ktorom
sú remeselné dielničky a program zameraný nielen na hru
a zábavu, ale aj edukáciu.
Pokračovanie na s. 11

V súčasnosti je remeselná ulička vyprofilovaná do
rodinno-remeselného priestoru na potešenie oka,
uspokojenie chuťových pohárikov a pohladenie duše. Tento
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Konali sa 15. – 18. augusta 2019. Ako každoročne aj teraz
bol pre návštevníkov pripravený bohatý program. Na hradnom nádvorí sa pod režisérskou taktovkou Vlada Sadíleka
uskutočnilo plenérové predstavenie: Petőfi Sándor − János
Vitéz (Víťaz Janko) v rámci XV. ročníka Medzinárodného divadelného a tanečného workshopu.

V súčasnosti je remeselná ulička vyprofilovaná do rodinno-remeselného priestoru na potešenie oka, uspokojenie
chuťových pohárikov a pohladenie duše. Tento rok boli v remeselnej uličke remeselníci, ktorí prezentovali prácu s drevom, kožou, textilom, kovom... Jednou so zaujímavostí bolo
odliatie zvona stredovekou technikou. V priestore „Za potokom“ bola ukážka varenia lekváru, ťahania štrúdle, príprava
chrapní, kváskového chleba, ale aj ochutnanie melty a vareného, remeselného piva. Vo „Dvore Jurka a Ďurka“ si mohli deti
vyrobiť drevenú pohyblivú hračku, vytočiť na hrnčiarskom
kruhu darček, naučiť sa opletať drôtikom, vyrobiť si tkaničku
na ruku. V škole spevu si zaspievali a zahrali na jednoduchých
Večerné koncerty v piatok (Deák Bill Gyula a POLEMIC) a
hudobných nástrojoch. Malí, ale aj väčší návštevníci sa dozv
sobotu
(Zenevonat Superkoncert s hviezdami legendárnej
vedeli, aká je náročná cesta ľanového semiačka − od jeho
kapely
LGT
a Tóth Vera), ale aj opereta Grófka Marica boli
zasiatia, spracovania rastlinky a zatkania do hotového výrobveľkým
lákadlom.
ku.

Uplatnenie folklórnych prvkov v súčasnom odievaní mohli
návštevníci vidieť v nadčasovej módnej prehliadke Folklórne
parádnice. Zameranie prehliadky bolo na doplnky – batôžky.
Nechýbal ani tradičný jarmok a množstvo atrakcií či
Takto sa časom možno podarí vytvotriť priestor na pose- aktivít pre deti.
denie a zamyslenie sa nad neúprosne plynúcim časom, v dôsledku čoho odchádza aj kus zabudnutých, no stále príťažlivých
činností.

Podujatie sa realizovalo s finančnou podporou Fondu na
podporu kultúry národnostných menšín a Banskobystrického
Ľubka Žilková, autorka Remeselnej uličky samosprávneho kraja.
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Otvorenie výstavy Velikáni Novohradu
– život a tvorba Bélu Bacskaiho
v galérii Mestského vlastivedného múzea
Na akademického maliara Bélu Bacskaiho (1935 Prša –
1980 Husiná) spomíname ako na jedného z velikánov Novohradu, jeho význam však prekračuje hranice regiónu. Narodil sa v Prši, v obci neďaleko Fiľakova. Akademické vzdelanie nadobudol na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v odbore monumentálnej maľby. Svoj život však prežil
v novohradských a gemerských dedinách – Prši, Novej Bašte
a Husinej. Vo Fiľakove určitý čas pracoval v závode Kovosmalt ako kovomodelár a kovolejár a toto obdobie ho inšpirovalo namaľovať množstvo obrazov s pracovnými výjavmi.
Zomrel náhle v najproduktívnejšom veku svojho života, ale
napriek tomu zanechal po sebe množstvo výtvarných diel −
olejomaľby, akvarely, grafiky, kresby a plastiky, ktoré sa nachádzajú vo viacerých múzeách a galériách na Slovensku a aj
v súkromných zbierkach.

Dňa 24. 8. 2019, presne v deň narodenín básnika a prekladateľa Dezidera Bangu, si v jeho rodnej obci – Hradišti −
pripomenuli jeho životné jubileum – 80 rokov. Slávnosť venovanú básnikovi pripravilo Novohradské osvetové stredisko
v Lučenci a Obec Hradište. Otvorila ju Mária Ambrušová,
riaditeľka NOS. Po nej sa návštevníkom prihovorila Nataša Iskrová, starostka obce, ktorá oslávencovi osobne udelila Cenu
obce.

Súčasťou oslavy bol odborný seminár na tému „Dezider
Banga – život a tvorba“. Hlavný referát mal doc. PaedDr.
Július Lomenčík, PhD., ktorý pútavo priblížil básnickú tvorbu
tejto výraznej osobnosti z Novohradu. Na obrazotvornosť
v Bangovej tvorbe sa zamerala spisovateľka Hana Košková.
Samotného oslávenca sprevádzal syn Dalibor. Aj napriek zdravotným problémom do rodnej obce prišiel, viacerým záujemcom podpísal knihy a do ďalších rokov mu nielen organizátori,
ale aj rodáci a návštevníci priali hlavne zdravie.
Vo svojej tvorbe sa Bacskai prvotne inšpiroval rodnou
krajinou, v ktorej bola zakorenená celá jeho podstata a ktorá
mu slúžila k vytvoreniu maliarskeho rukopisu, dosahujúceho
vysokú výtvarnú úroveň. Lásku a duševnú spätosť s rodnou
krajinou pretavil do svojich obrazov. Do podstaty krajiny
najintenzívnejšie vnikol v posledných rokoch svojho života.
Svedčia o tom jeho akvarely a olejomaľby, v ktorých sa prejavuje monumentalita a dynamizmus spolu s autorovým osobitým priestorovým videním. Ďalšiu kategóriu tvoria už hore
uvedené obrazy s pracovnými námetmi z továrenského prostredia, ktoré znamenali pre umelca výzvu. Aj v tejto téme dosiahol výrazné výsledky, najmä v štylizovaní tvarov a zachytení dynamiky pohybov. Vystavené diela doplňujú kresby −
skice a štúdie −, ktoré sú len ukážkami z veľkého množstva
študijného materiálu, ktorý umelec zanechal a ktoré nám
umožňujú nahliadnuť do jeho tvorivého procesu. Osobné
predmety a fotografie zas vypovedajú o autorovom živote
a zároveň evokujú jeho osobnú prítomnosť.
Výstava predstaví výber z Bacskaiho tvorby zo zbierok
Novohradského múzea a galérie a Hradného múzea vo Fiľakove, doplnený dielami, osobnými predmetmi a fotografiami
z jeho rodného domu, ktoré zapožičala Obec Prša. Vernisáž,
ktorá sa uskutočnila 15. 8. 2019 o 16:30 hodine v galérii
Mestského vlastivedného múzea vo Fiľakove bola začiatkom
série podujatí XXIX. Palóckych dní a Dní mesta Fiľakovo.
Kurátorkou výstavy, sprístupnenej do 29. novembra, je Andrea Németh Bozó, historička umenia NMG.

V programe sa striedala poézia so spevom, tancom a hudbou rómskeho folklórneho súboru Khamóro (Slniečko), ktorý
vedie Bc. Beáta Berkyová. Prekrásne básne Dezidera Bangu
po slovensky recitovala Bianka Molnárová, v rómštine Kaločaiová.
Pokračovanie na s. 13

Andrea Németh Bozó a HMF

Pre návštevníkov bola pripravená výstava kníh a časopisov
Luluďi. K dispozícii bol 24-stranový bulletin a nechýbala
ponuka tradičných jedál – držky, kapusta a guláš. V sále
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250 rokov od narodenia významného
Novohradčana – Bohuslava Tablica

Pre návštevníkov bola pripravená výstava kníh a časopisov
Luluďi. K dispozícii bol 24-stranový bulletin a nechýbala ponuka tradičných jedál – držky, kapusta a guláš. V sále kultúrneho domu bol pre záujemcov premietaný dokumentárny
film režiséra J. Banyáka „Pieseň nad vetrom“.

Vrcholom podujatia bol koncert hudobnej skupiny Gipsy.cz, ktorú vedie príbuzný Radek Banga.

Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Fondu
na podporu kultúry národnostných menšín.

Významné miesto v literárnych i širších kultúrnych dejinách
zaujíma osvietenský vzdelanec − spisovateľ, prekladateľ, literárny historik, editor, organizátor vedeckého
života, cirkevný hodnostár, evanjelický kňaz − Bohuslav Tablic (5.
alebo 6. 9. 1769 České Brezovo – 23.
1. 1832 Hontianske Moravce – Kostolné Moravce). Vyrastal, študoval
a duchovne sa formoval v čase prevratných tereziánskych a jozefínskych
reforiem, súčasne v období nastupujúceho klasicizmu a začiatkov prvej fázy slovenského národného
obrodenia,
v ktorom potom
štyri desaťročia reprezentoval evanfázy
slovenského
národného
jelickú časť slovenskej
inteligencie
obrodenia,
v ktorom potom
štyričeskoslovenskej orientácie ako
najmä
básnik
a prekladateľ,
erudovaný literárny historik, editor
desaťročia
reprezentoval
evanjelickú
a estetik, slovenskej
ale venoval sa aj
náboženskej spisbe, patril medzi čelných
časť
inteligencie
organizátorov súvekého
literárneho
československej
orientácie
ako a vedeckého života na Slovensku.
najmä
básnik
a prekladateľ,
detstvo
okrem rodného Českého Brezova
erudovanýBohuslav
literárnyTablic
historik,
editor
vo viacerých
dedinách sa
(Bír, Ožďany,
Csővár, Lapujtő, Galagaaprežil
estetik,
ale venoval
aj
györk), kde striedavo
jeho otec, od ktorého získal aj slušné
náboženskej
spisbe, učiteľoval
patril medzi
základy vzdelania
a od útleho
veku si popri materinskom jazyku sločelných
organizátorov
súvekého
venčine
i cirkevnej
a literárnej
reči na
slovenských evanjelikov bibličtine
literárneho
a vedeckého
života
(češtine) v tomto etnicky zmiešanom slovensko-maďarskom prostSlovensku.
redí dokonale osvojil aj maďarčinu. Roku 1781 odišiel na nižšie gymnázium v Dobšinej, aby sa zdokonalil i v nemčine. R. 1783 ho zapísali
na prestížne evanjelické lýceum v Bratislave, kde dokončil gymnaziálne štúdiá a absolvoval filozofický, právnický a teologický kurz. Na
jar r. 1791 odišiel na univerzitu do Jeny, kde popri teológii navštevoval aj prednášky z filozofie, filológie, literárnej histórie a estetiky,
študoval angličtinu a francúzštinu. Po vysvätení za kňaza v apríli
1793 sa stal kazateľom v Horných Rykyčinciach. Od augusta 1795 pôsobil ako kňaz v Acsi v peštianskom senioráte, od mája 1802 v Skalici, z ktorej odišiel r. 1805 z vážnych rodinných dôvodov do Kostolných Moraviec, kde po dvadsiatich siedmich rokoch duchovnej činnosti zomrel 21., častejšie sa však udáva dátum 23. januára 1832.
V literárnej činnosti spočiatku skladal prevažne nábožnesky motivované duchovné piesne, ale postupne tvoril najmä príležitostnú poéziu, predovšetkým gratulačné a kondolenčné verše.
Vrcholným Tablicovým dielom je štvorzväzková kniha Poezie s doplnkami Paměti česko-slovenských básnířův, aneb veršovcův, kteří se
buďto v uherské zemi zrodili, aneb aspoň v Uhřích živi byli počínaje
od 16. do 19. století (I. zv. 1806, II. 1807, III. 1809, IV. 1812). Prvú
časť Pamätí tvorili literárnohistorické, biobibliografické portréty slovenských evanjelických básnikov a veršovníkov, druhú pôvodné
Tablicove básne i jeho preklady z inonárodnej poézie. V Pamätiach
ocenil i slovenskú piesňovú tvorbu a upozornil na historické spevy,
ktoré počeštil. V jednotlivých portrétoch Tablic načrtol charakteristiku obdobia vybraných literátov, priblížil ich životné osudy, zhodnotil
poetickú tvorbu a podal súpis diel, čím sa jeho Pamäti stali základným prameňom pre poznanie našej literárnej minulosti a ovplyvnili
ďalší literárnohistorický výskum na Slovensku počas celého 19. storočia. V záverečnom tvorivom období sa Tablic intenzívne venoval
prekladateľskej činnosti, samostatne knižne vydal zbierku prekladov
Anglické múzy v československém oděvu (1831),
Pokračovanie na s. 14

jeho poslednou prácou bol preklad základnej veršovanej
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jeho poslednou prácou bol preklad základnej
veršovanej učebnice klasicistickej poetiky Nicolasa Boileau-Despréauxa L´ art poétique,
ktorá vyšla tesne po jeho smrti pod názvom
Umění básnířské (1832).
B. Tablic ako zástanca a propagátor československej národnej, jazykovej a literárnej jednoty patril medzi najvýznamnejšie osobnosti prvej fázy slovenského národného obrodenia. Ako básnik sa stal vrcholným reprezentantom klasicistickej poézie na Slovensku. Ako prekladateľ do češtiny
pretlmočil popri náboženských dielach viacero významných európskych spisovateľov.
Dôležité miesto mali i jeho pôvodné a prekladové náboženské, cirkevno-historické, osvetové a pedagogické práce. Zásadným organizačným počinom Tablica bolo založenie
a v r. 1810 − 1832 vedenie Učenej spoločnosti banského okolia, ktorá sa zaradila medzi najdôležitejšie literárne a vedecké spolky
na Slovensku v začiatkoch národného obrodenia. Z týchto dôvodov si komplexný pohľad na život a dielo Bohuslava Tablica právom zasluhuje našu zvýšenú pozornosť v súvislosti s jeho 250. výročím narodenia.
Július Lomenčík

Život je poskladaný z mnohých
chvíľ, ktoré prinášajú radosti ale aj
starosti. Z času na čas však príde v
živote každého človeka deň, ktorý je
niečim výnimočný, dôležitý. Takýchto dní je v ľudskom živote niekoľko a
uchovávajú sa v pamäti navždy. Jeden taký deň si pripomíname aj my,
krajania spolu s naším rodákom doc.
RNDr. Danielom Martinom Miadokom, CSc., ktorý sa narodil v malej
dedinke Mládzovo, roky však pôsobiaceho a žijúceho v Bratislave. Svojmu rodisku zostal ale verný doteraz.
Ani diaľka mu neprekáža, aby sa
v Mládzove, ako mu len trochu čas
dovolí, nezastavil. Jeho prvá cesta vedie na miesto večného odpočinku
svojich najbližších, najmilších. Pristaví sa však pri každom, koho v dedinke postretne, povypytuje, pospomína. Takí boli a sú aj ostatní žijúci
súrodenci, ktorí už dávno našu dedinku vymenili za iné bydlisko. Všetci sa sem rovnako radi a často vracajú. Nie každý je tak poctivý lokálpatriot, ako boli a sú súrodenci Miadokovci z Mládzova.
Milý náš priateľ, Daniel. Sláviš
krásne, okrúhle narodeniny. Dožil si
sa veku, ktorý nie každému je dopriaty. Máš zároveň veľký dar, danosť, ako aj Tvoji súrodenci, ktorým
pravý vek možno iba ťažko uhádnuť.

Tvoj záujem o
prírodu, ktorej si zostal verný.
Túžba za vzdelaním Ťa pred
Nevšedný bol

Nevšedný bol Tvoj záujem o prírodu,
ktorej si zostal verný. Túžba za vzdelaním Ťa pred rokmi odviala ďaleko
do veľkého mesta. Po štúdiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave si ako geobotanik pôsobil na tejto fakulte ako vedeckovýskumný pracovník a dosahoval nebývalých úspechov, na ktoré
môžeš byť právom hrdý. Chceme ti aj
my, Tvoji krajania, aspoň týmto vyjadriť úctu a obdiv nad všetkým, čo si
v živote dosiahol.
Ktosi múdry raz povedal: Nikdy
nie je dosť toho, aby sme človeku
preukázali úctu... . O to sa snažím aj
ja za mnohých Tvojich krajanov, ktorí si Ťa vysoko vážime. Osobitý je
Tvoj zmysel pre čestnosť a spravodlivosť, ako aj ostatné atribúty patriace
do Tvojej bohatej hodnotovej orientácie.
Ku krásnemu sviatku želáme veľa
dní naplnených radostnými chvíľami
v kruhu všetkých, ktorí Ťa majú radi.
Želáme Ti dlhý život naplnený dobrým zdravím a spokojnosťou. Moje
úprimné laudátio vyjadrujem nielen
za seba, ale aj za všetkých, ktorí Ťa
radi vidíme a medzi sebou v našej
malej dedinke Mládzovo vždy radi
vítame.
PhDr. Jela Macková

Región Malohont objektívom
Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlásila začiatkom júla 7.
ročník fotografickej súťaže „Malohont
mojimi očami“, ktorá je určená pre
malých aj veľkých, amatérskych aj
profesionálnych fotografov. Súťažné
fotografie je možné posielať ešte do
30. 9. 2019.
Fotosúťaž poskytuje možnosť poukázať na to najlepšie, čo v regióne Malohont a jeho okolí máme − na miesta,
pamiatky, ľudí i udalosti, ktoré zaujmú
oko domáceho i toho fotografa, ktorý sa
sem práve vďaka nim stále rád vracia.
Súťažiť sa bude v nasledovných kategóriách:
Prírodné krásy (stromy, jaskyne, rybníky,
skalnaté útvary, vodné toky a pod.)
Kultúrne dedičstvo (kultúrne a historické
pamiatky, pamätihodnosti, tradičná architektúra, tradičné podujatia, uchovávanie
zvykov, remeslá a pod.)
Ľudia a život (ľudia pri práci, deti, rôzne
aktivity realizované v regióne a pod.)

Naše obce (akékoľvek zábery z
obcí Kyjatice, Lipovec,
Lukovištia, Ožďany, Poproč,

Naše obce (akékoľvek zábery z obcí Kyjatice, Lipovec, Lukovištia, Ožďany, Poproč,
Rimavská Baňa a Rimavské Brezovo – momentky, detaily, ľudia pri práci, zaujímavosti
obcí a pod.)
Do každej z uvedených kategórií možno
poslať maximálne tri fotografie zhotovené na
území MAS MALOHONT* s výnimkou kategórie č. 4, do ktorej možno poslať max. tri
fotografie z každej z obcí, ktorých sa táto
kategória týka, pričom výber obcí nie je stály
a mení sa pravidelne každý rok. Kategória sa
ujala vďaka tomu, že fotografom poskytuje
„voľnú ruku“, nakoľko v rámci nej môžu
poslať akýkoľvek záber z uvedených obcí, či
už ide o detaily, momentky, ľudí alebo iné
objekty, ktoré zaujmú ich oko.
O víťazoch v jednotlivých kategóriách
rozhodne hodnotiaca komisia a svojich favoritov si bude môcť vybrať aj verejnosť
prostredníctvom hlasovania na web stránke
MAS MALOHONT. Vyhlásenie výsledkov a
odovzdanie cien víťazom prebehne koncom
roka 2019 v Hnúšti počas otvorenia výstavy
fotografií, na ktorú budú pozvaní všetci zapojení súťažiaci aj verejnosť.
Z vybraných fotografií bude vydaný kalendár na rok 2020. Rovnako vybrané fotografie postúpia do celoslovenskej súťaže
„Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP“,
ktorej vyhlasovateľom je Národná sieť rozvoja vidieka SR. Všetky fotografie budú zároveň súčasťou databázy MAS MALOHONT, ktorá má v pláne v priebehu najbližších rokov vydať hodnotnú knihu fotografií,
ktorú získajú súťažiaci zo všetkých ročníkov
fotosúťaže.
Podrobné podmienky súťaže a prihlášku
nájdete na web stránke MAS:
www.malohont.sk
* územie MAS MALOHONT:
Babinec, Budikovany, Čerenčany, Dražice,
Drienčany, Ďubákovo, Horné Zahorany,
Hnúšťa, Hostišovce, Hrachovo, Hrnčiarska
Ves, Hrnčiarske Zalužany, Hrušovo, Chvalová, Klenovec, Kraskovo, Kociha, Kokava nad
Rimavicou, Kružno, Kyjatice, Lehota nad Rimavicou, Lipovec, Lukovištia, Nižný Skálnik,
Ožďany, Padarovce, Poproč, Potok, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Rimavské Zalužany, Rovné, Selce, Slizké, Sušany, Šoltýska,
Španie Pole, Teplý Vrch, Utekáč, Veľké Teriakovce, Veľký Blh, Vyšný Skálnik, Zacharovce
Ing. Miroslava Vargová,
manažérka MAS MALOHONT
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Členovia Miestneho odboru Matice slovenskej v Lučenci si pripomenuli v mesiaci jún 160. výročie úmrtia
Karolíny Štúrovej pietnym aktom pri symbolickom pamätníku, ktorý sa nachádza v miestnom cintoríne. Karolína Štúrová po smrti svojich rodičov žila u najmladšieho
brata Janka. Ten pôsobil v rokoch 1857 – 1859 ako župný úradník vo Fiľakove. Karolína sa necítila dobre
v tomto maďarskom prostredí a ako 33-ročná vážne
ochorela. V tom čase to bola neliečiteľná choroba, suchoty. Jej želaním bolo, aby ju pochovali v Lučenci, kde
ešte ako tak počuť „slovenskú mluvu“.
V roku 1874 brat Janko Štúr pri návšteve cintorína
v Lučenci zistil, že z pamätnej tabule vandali odstránili
meno jeho sestry. V súčasnosti v cintoríne pripomína
miesto posledného odpočinku Karolíny Štúrovej pamätník umiestnený vedľa hrobu spisovateľky Boženy Slančíkovej Timravy a spisovateľa Kolomana Banšella.
I keď Karolínka nebola literárne činná, cenné sú jej aktivity v Bratislave pri vydávaní Slovenských národných
novín, kde viedla svojim bratom Jankovi a Ľudovítovi
Štúrovi domácnosť.
Výbor MO MS v Lučenci

Slávnostné služby Božie
k výročiu narodenia M. R. Štefánika

Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v. v Lučenci, MO
Matice slovenskej, Spolok Milana Rastislava Štefánika
v Lučenci a Mesto Lučenec si pripomenuli 21. júla 2019
slávnostnými službami Božími v miestnom evanjelickom
chráme 139. výročie narodenia nášho velikána. Aj keď služby Božie sa niesli najmä v duchu vyhodnotenia detského
tábora, M. R. Štefánik bol pre prítomné deti evanjelického
vyznania veľkým motivačným príkladom kráčať svojím životom za veľkými ideálmi, ktoré v prípade M. R. Štefánika
súviseli aj s bojom za vytvorenie ČSR. Pani farárka Mária
Hroboňová a pán farár Ľudovít Hroboň počas služieb Božích zdôraznili jeho význam pre slovenský národ. O živote,
práci i významných činoch Milana Rastislava Štefánika pútavo hovoril pán profesor Pavol Jaroslav Králik. Prítomných zoznámil aj s obdobím, v ktorom sa v našej spoločnosti nesmel Štefánik spomínať a všetky jeho pamätníky sa
museli odstrániť. V Lučenci sa v súčasnosti nachádzajú na
troch miestach. K tomu pri Divadle B. S. Timravy sa po
skončení bohoslužieb presunuli všetci prítomní. Pri pamätníku ich privítal Dr. Pavol Urbančok, predseda Spolku M.
R. Štefánika. V svojom príhovore zhrnul podujatia, ktoré sa
v Roku M. R. Štefánika uskutočnili v Lučenci. Potom pani
farárka položila k pamätníku nádhernú kyticu živých kvetov
a členovia z výboru MO MS zapálili kahančeky. Po zarecitovaní básne „Štefánikova matka“ v podaní Mgr. Márie Hroboňovej a pána J. Oravského si všetci spoločne zaspievali
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a členovia z výboru MO MS zapálili kahančeky. Po zarecitovaní
básne „Štefánikova matka“ v podaní Mgr. Márie Hroboňovej
a pána J. Oravského si všetci spoločne zaspievali hymnickú
pieseň „Kto za pravdu horí“. Aj keď deň narodenia tento rok
pripadol na nedeľu a obdobie, ktoré je známe ako dovolenkové,
možno sa len pochvalne vyjadriť na adresu prítomných, ktorí si
prišli uctiť zakladateľa Československej republiky, bojovníka za
práva Slovákov, vedca, generála a politika.
Veríme, že budúci rok, kedy si pripomenieme 140. výročie
jeho narodenia, účasť na spomienkovom podujatí bude neporovnateľne početnejšia.
Výbor MO MS v Lučenci

2. 9. Spoločnosť priateľov slova sa o 17:00 hod. znovu stretne na
oddelení beletrie a bude pokračovať v zaujímavej prednáške na tému
Znamenia a odkazy – 2. časť, rozoberať sa budú zvyky a tradície našich predkov, podujatie bude prebiehať v maďarskom jazyku a je určené širšej verejnosti.
20. 9. Život vtlačený do hliny – tvorivá dielňa s keramikárkou
Dankou Bakšovou, určený deťom materských škôl a žiakom základných škôl, na ktorom sa im názorne predvedie výroba a zdobenie
keramiky nevšedným spôsobom. Tvorivá dielňa je súčasťou cyklu
„S láskou k tradíciám“ a bude sa konať na oddelení literatúry pre
deti o 9:00 hod.
26. 9. – 31. 10. v galérii oddelenia náučnej literatúry sa v rámci cyklu „Knižnica pre mládež“ pod názvom Folklór v srdci bude konať
výstava obrazov Moniky Vozárovej, ktorá sa venuje umeleckému
stvárneniu folklóru. Výstava je určená širokej verejnosti.
V období od 23. 9. do 27. 9. sa v priestoroch Novohradskej knižnice
bude konať Týždeň otvorených dverí, počas ktorého čitateľom ponúkneme nasledujúce podujatia:
23. 9. Drôt ohýbaný s láskou – tvorivá dielňa z cyklu „S láskou
k tradíciám“ s umeleckým drotárom Júliusom Bútorom pre deti
materských škôl a žiakov základných škôl, na ktorom si vlastnoručne vyskúšajú prácu s drôtom a každý si vyrobí malý darček. Konať sa bude na oddelení literatúry pre deti o 9:00 hod.
24. 9. Zlatá brána Márie Ďuríčkovej – v rámci cyklu „Brána príbehov dokorán“ sa bude konať pri príležitosti 100. výročia narodenia slovenskej spisovateľky Márie Ďuríčkovej beseda so šéfredaktorkou časopisu Slniečko Ľubicou Kepštovou. Podujatie bude
určené deťom materských škôl, žiakom základných a stredných škôl.
Uskutoční sa v budove Radnice od 9:00 hod.
24. 9. Tvorivé dielne sa zamerajú na Rozprávkové šantenie s Máriou Ďuríčkovou, deti materských škôl a žiaci základných škôl pod
vedením knihovníčok sa budú venovať tvorbe šperkov, magnetiek
a príveskov z hmoty FIMO na motívy rozprávok slovenskej spisovateľky M. Ďuríčkovej. Konať sa budú na oddelení literatúry pre deti.
25. 9. Csontváry v Novohrade − o pôsobení slávneho maliara Teodora Kosztku Csontváryho (Csontváry Kosztka Tivadar) v našom
regióne a jeho ďalších osudoch sa pre žiakov základných a stredných škôl a verejnosť bude konať prednáška s RNDr. Jozefom Puntigánom na oddelení náučnej literatúry o 10:00 hod.
26. 9. Kniha Jobusova − beseda so spisovateľom a hudobníkom
Branislavom Jobusom sa uskutoční v rámci cyklu „Brána príbehov
dokorán“ pre deti materských škôl a žiakov základných škôl v budove Radnice so začiatkom o 9:00 hod.
27. 9. Prednáška s RNDr. Jozefom Klindom na tému Kultúrne
a prírodné dedičstvo spojená s výstavou kníh sa uskutoční na oddelení náučnej literatúry od 10:00 hod. Určená je hlavne žiakom
stredných škôl a verejnosti, je súčasťou cyklu „Knižnica pre mládež“.
Novohradská knižnica poskytuje nielen počas „Týždňa otvorených
dverí“ aj informatívnu prípravu pre školy a verejnosť.
Všetky podujatia (okrem prednášky „Csontváry v Novohrade“) podporil Fond na podporu umenia.
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BBSK – Novohradské osvetové
stredisko
Stretnutie divadelníkov, vedúcich
divadelných súborov, príprava
festivalu DIVADELNÁ JESEŇ,
NOS Lučenec
Školenie divadelníkov,
NOS Lučenec
Tímea Mihalidesová LINORYT
– výstava,
miesto: vestibul NOS Lučenec
od 8.00 do 15.00 hod.
Prevencia sociálno-patologických
javov, kyber šikana, kynológia
– protidrogové, záchranárske
a terapeutické využitie
v spolupráci s OR PZ,
Lučenec a Poltár.
23. 9. Literárny klub V.L.A.S.
– stretnutie členov, prezentácia
a rozbor tvorby,
NOS Lučenec o 15.30 hod.
29. 9. Medzinárodný deň
nepočujúcich, interaktívne podujatie,
ZŠ Lučenec.
Dielňa ľudových remesiel DIELNIČKA
Ponuka pre materské
a základné školy: Tkanice,
termíny po tel. dohode na 0907 503
478 alebo na
vytvarnedielnicky@gmail.com,
poplatok 1,- € alebo kultúrny poukaz
Ponuka pre verejnosť:
17. 9. Vosková batika o 15.30 hod.
BBSK – Novohradské múzeum
a galéria
Do 15. 9. 31. Medzinárodné
keramické sympózium
Lučenec − Kalinovo 2019,
výstava

Mesto Lučenec – mestský úrad,
oddelenie školstva, sociálnych
vecí, kultúry a športu
14. 9. – 30. 11. Terakotova armáda
– pochádza z obdobia prvého
čínskeho cisára Čchin Š´- chuang-ti,
ako prvý zjednotil Čínu a ukončil tak
obdobie chaosu medzi čínskymi
štátmi. Terakotoví vojaci sú
označovaní za „ôsmy div sveta“.
Výstava sprostredkuje jedinečný
zážitok zo sôch v nadživotnej veľkosti
a poskytne zaujímavé informácie o
najvýznamnejšej čínskej pamiatke,
ktorá je od roku 1987 súčasťou
svetového kultúrneho dedičstva
UNESCO. Výstava v Synagóge potrvá
do 30. 11. 2019.
24. 9. Július Barč-Ivan: Mastný hrniec
– divadelná klasika v podaní
vynikajúceho Mestského divadla
Trenčín;
Divadlo B. S. Timravy o 19.00 hod.
27. 9. Európsky týždeň mobility
a športu;
Námestie republiky o 9.00 hod.
28. 9. Richard Müller
– Šansóny a iné piesne... .
S tohtoročným projektom precestuje
Richard Müller s hosťami Michaelom
Kocábom a Ondřejom Soukupom
celé Slovensko a Česko. Koncertný
program bude pozostávať zo
šansónových piesní z autorskej dielne
Hapka /Horáček;
kino Apollo o 18.00 hod.
Pamätný dom Júliusa Szabóa
v Lučenci
5. 9. Adriena Kutáková
VRSTVY ZEME,
vernisáž o 17.00 hod.,
kurátorka výstavy: Kinga Szabó,
výstava potrvá do 2. 10. 2019.

Fiľakovo
Hradné múzeum (HM) a NovohradNógrád geopark
Do 21. 9. Výstava
„Velikáni Novohradu
– život a tvorba Bélu Bacskaiho“,
Mestské vlastivedné múzeum
– galéria, org.: HM
20. 9. Prezentácia novej knihy
Ivety Zaťovičovej,
Mestská knižnica o 16.00, org.: HM
27. 9. Výstava „30 rokov ochrany
prírody v Cerovej vrchovine“;
Mestské vlastivedné múzeum
– galéria, organizátor: HM,
spoluorganizátor: Štátna ochrana
prírody SR, Správa Chránenej
krajinnej oblasti Cerová vrchovina.
29. 9. Vedená cyklotúra
pri príležitosti Svetového dňa
cestovného ruchu;
územie N-N UNESCO globálneho
geoparku, organizátor: NTIC.
Mestské kultúrne stredisko (MsKS)
17. 9. Umelecká dielňa FOLT −
Kreatívne písanie s Jánosom Lackfim,
tvorivá dielňa prebieha v maďarskom
jazyku pre žiakov 9. ročníka ZŠ s VJM,
ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM o 12.20
hod., organizátor: MsKS.
Realizované s finančnou podporou
Fondu na podporu kultúry
národnostných menšín.
Poltár
20. – 22. 9. Dni mesta Poltár:
„Historická cesta skla“,
dejiny výroby poltárskeho skla,
prezentácia lokálnych špecialít,
jarmok...
Veľká Ves
14. 9. Súťaž o najlepšiu brdársku
kapustnicu,
pri i-dome o 10.00 hod.
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