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Novohradské osvetové stredisko (NOS) Lučenec v rámci monitoringu záujmovej umeleckej činnosti v Novohrade a Malohonte predstavuje cyklus − predstavujeme členov štúdia AVT (amatérskej výtvarnej tvorby):

Umelecký rezbár žijúci dlhé roky v Poltári, ale rodákom
je z obce Nemecká. Do základnej školy chodil vo Svätom
Ondreji, dnešnom Brusne, kde sa rodina presťahovala. Potom navštevoval SOU stavebné v Banskej Bystrici. Po návrate zo základnej vojenskej služby (ZVS) krátko pracoval
v Pozemných stavbách Banská Bystrica a v roku 1973 nasCecília Nagyová, rodená Citterbergová (1. 2. 1936),
túpil k polícii do Lučenca. Nasledujúci rok sa oženil a prespochádza z obce Gašparovo, neďaleko Brezna. Nádherná
ťahoval do Poltára.
príroda okolo rodiska ju navždy očarila a všetku tu krásu sa
Už od malička rád kreslil, neskôr maľoval portréty sposnažila neskôr zachytiť aj na maliarskom plátne.
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hneď všimol Dušan Kubinec, vtedajší
riaditeľ Domu Matice slovenskej (MS)
v Lučenci. Podal mu pomocnú ruku a
pripravil výstavu v matičných priestoroch. Neskôr dostal pozvanie na zraz
rezbárov do Štiavnických Baní, ale vystavoval aj v Hrušove.

Práci s drevom sa venuje prevažne
v lete, keďže všetko vytvoril v garáži,
kde trávi najviac času. Pokračovanie na s. 2
Je to v podstate taký malý ateliér.
(MS) Vyrezávanie je vlastne jeho hobby,
ruku predtým si ani nepomyslel, že sa to
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Je to v podstate taký malý ateliér.
Vyrezávanie je vlastne jeho hobby,
predtým si ani nepomyslel, že sa to bude niekomu páčiť či dokonca prejaví
záujem. Všetky vyrezávané motívy sú
výpoveďou toho, čo prežil nielen on
sám, ale aj ľudia pred nami. Podľa vlastného vyjadrenia najradšej pracuje s čerešňovým a orechovým drevom. Materiál získava sám pri pravidelných prechádzkach prírodou, keďže je skúseným
a dlhoročným poľovníkom. Vyrezáva aj
pažby na zbrane a okrem dreva obľubuje aj vyrezávanie do parožia.

REKUS
Písalo sa o ňom v miestnej a regionálnej tlači, ale aj v katalógoch výstav.
Jeho želaním do najbližšej budúcnosti je
dokončiť rozpracované dielo, ktoré pracovne nazval Pražský orloj. Sochy 12
apoštolov má dokončené, ale chýba mu
pohyblivý mechanizmus a nakoniec aj
priestor, kde by bol umiestnený, keďže
dĺžka by bola do 4 m.

Z výstav:
24. 5. 2005 Dom Matice slovenskej
v Lučenci – prvá verejná výstava.
2011 DREVOREZBY, vernisáž 5. 8.
2011 – výstava drevorezieb a drevených plastík, DK Kokava nad Rimavicou.
28. 11. 2012 Cyril a Metod v neprofesionálnom umení Novohradu
Jeho najväčšia socha má výšku 4,5 m
a Malohontu, Dom MS Lučenec, a nachádza sa v Lučatíne. A najmenšia
získal 1. cenu.
iba 5 cm.
2014 Drevená krása, Vlkolínec.
22. 9. – 8. 10. 2017 Jesenné stretnutie 2017, Novohradské múzeum
a galéria (NMG) Lučenec.
2020 – Výstava umelcov na súťaži
Čipkárskô, Brusno, kde chodí každý
rok.
Svoje výrobky prezentoval aj počas
folklórneho festivalu v mestskom
V dnešnej ťažkej dobe mu robia raparku v Lučenci.
dosť hlavne vnúčatá, ale váži si obrovskú
podporu manželky, syna a dcéry, ktorí sú
zároveň aj prvými kritikmi vznikajúceho
diela.
Michal Abelovský

REKUS

Poetka, spisovateľka, publicistka, prekladateľka Hana Košková, rodená Grešová, sa narodila 7. 6. 1942
v obci Tuhár, okres Lučenec. Základné
vzdelanie získala v Liptovskom Mikuláši. Strednú zdravotnícku školu absolvovala v Lučenci, maturovala v r. 1960.
Ako zdravotná sestra pôsobila v Okresnom ústave národného zdravia v Lučenci (1960 – 78). V rokoch 1978 – 90 bola
redaktorkou okresných novín Ipeľ v Lučenci a v rokoch 1990 – 92 redaktorkou
regionálneho týždenníka Novohrad v
Lučenci. Od r. 1992 až doteraz pôsobí
ako umelkyňa v slobodnom povolaní.
Žije a tvorí v Lučenci.
Hanka, keď vyslovím pojem
Tuhár, aké pocity to v tebe vyvoláva?
Rodisko je pre každého z nás
akýmsi oporným bodom v živote. Narodila som sa v Tuhári a mala som tam
rodinu po mame, no po jej smrti (mala
som štyri mesiace, keď umrela) otec
odišiel do Liptova, odkiaľ pochádzal a
mal tam rodinu. Väčšiu časť detstva som prežila v Sokolčiach pri Liptovskom Mikuláši. Dnes je obec zatopená
a na jej mieste sa nachádza priehrada
Liptovská Mara. Základnú školu som
vychodila tam i v meste Liptovský Mikuláš. Po otcovom úraze som bola v
Liptovskom Mikuláši v sirotinci. Otec
bol murársky majster, živnostník, pracoval pre firmu Baťa. Tak sa po desaťročnom pobyte v Paríži dostal do
zapadnutej dedinky Tuhár. No ťahalo

ho to späť do rodiska. Spomienky? V
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zapadnutej dedinky Tuhár. No ťahalo ho
to späť do rodiska. Spomienky? V jednej svojej básni mám verš: „Spomienky
sú zmije / bojím sa ich jedu“. Vyrastala
som v povojnovom období v biede
a materiálnom nedostatku. Nemala som
dobré kádrové posudky kvôli otcovi.
Tak ako aj môj brat Jozef. Otca sledovali. Chodili mu listy z Francúzska.
Cenzurované, polepené lepiacou páskou. Objednával si francúzske časopisy,
ktoré chodili s mesačným oneskorením.
Bola som rada, že som sa vôbec dostala
na zdravotnú školu. Chcela som ísť študovať na vysokú, no s takou kádrovou
chybou? Po maturite som sa vydala,
prišli deti a už som na štúdium rezignovala. Vlastne som po celý svoj život bola samoukom. Čítala som filozofické
knihy, beletriu, poéziu, faktografiu a odborné knižky. Čítanie bolo pre mňa veľmi príťažlivé.
Po ukončení Strednej zdravotníckej školy si pracovala ako zdravotná
sestra v lučenskej nemocnici.
V nemocnici som pracovala na
základných oddeleniach – interné, chirurgia a potom osemnásť rokov na očnom oddelení. V pripravovanej knihe
poviedok sa zaoberám aj touto problematikou. Mala by mi vyjsť vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov pod názvom Rozhovor s mlčaním.
Písať som začala už na strednej škole.
No nie je písanie ako písanie. Autor musí vedieť veľmi veľa o technike písania,
musí ovládať prozódiu, sledovať našu i
svetovú literatúru. A ani po úspechoch
nesmie zaspať na vavrínoch. Prízvukujem to aj autorom nášho klubu V.L.A.S.
v Lučenci, kde som lektorkou už dlhšie
ako 30 rokov.
Nadväzne tvoje kroky viedli do
redakcie okresných novín Ipeľ v Lučenci.
Každé zamestnanie zanechá v
človeku určité stopy. Práca v zdravotníctve zanechala vo mne akúsi spolupatričnosť s ľuďmi, citovú zaangažovanosť, prehĺbila moje vnímanie. Pri pohľade na ľudské utrpenie či smrť sa v citlivej povahe zákonite niečo zmení. Sú to
akési základy pre vnímanie hodnôt života a jeho odvrátenej strany. Ako redaktorku okresných novín, kde som pracovala 15 rokov a bola som vystavená
ideovému nátlaku, ma zaujali rôzne

vala 15 rokov a bola som vystavená
ideovému nátlaku, ma zaujali rôzne pracovné prostredia, z ktorých som čerpala
materiály na reportáže, glosy, fejtóny,
poviedky. Šéfredaktor? Bol stranícky
káder a písanie vnímal len ako ideologický rozmer, nie ako novinárčinu.
Do slovenskej literatúry si
vstúpila v r. 1976 básnickou zbierkou
„Pod teplom krvi“. Zmenil sa behom
rokov tvoj pohľad na poéziu?
Dobrou školou bola pre mňa
Dielňa mladých autorov Nového slova,
ktorú viedol básnik Vojtech Mihálik,
neskôr Vojtech Kondrót. Často chodil
medzi nás aj Miroslav Válek. Pri prekladaní z bulharčiny a ukrajinčiny mi zase každoročne pomáhali prekladatelia z
Letnej školy prekladu. Tam to bolo
naozaj prísne. Po časopiseckom uverejňovaní ma požiadalo vydavateľstvo
Smena o rukopis básnickej zbierky. Dala som jej názov Pod teplom krvi. Dostala som za ňu Kraskovu cenu, je to najvyššie literárne ocenenie za debut.
Po prechode do demokratického režimu
(dnes sa o tom pochybuje, či je to vôbec
demokracia) som pracovala z domu pre
týždenník Povex. Tam som pociťovala slobodu písania – poviedky, príbehy,
reportáže... Nazerala som do archívov
(aj cirkevných), do kroník. A tak som
pomaly zbierala materiál na písanie
povestí. Medzitým som uverejňovala
cykly básní v Slovenských pohľadoch,
v literárnom časopise Romboid, v Literárnom týždenníku, Dotykoch, v Slovenských národných novinách, v Tvorbe. V rozhlase mi každý mesiac v relácii
Hronka odvysielali aj dve-tri recenzie na
knihy, ktoré mi na recenzovanie posielali vydavateľstvá.
Verejnosti je známa aj tvoja
prekladateľská činnosť.
Vážnejšie som sa začala zaoberať aj prekladaním poézie z bulharského
a ukrajinského jazyka. Veľakrát ma pozývali básnici a poetky na Dni bulharskej literatúry. Na tvorivom pobyte
v ukrajinskom Ľvove som sa zoznámila
s mnohými literátmi. Mám tam doteraz
veľa priateľov. Na Ukrajine som mala
priateľku poetku Oksanu Senatovič, ktorá preložila výber z mojej poézie.
Pokračovanie na s. 4

S jej synom som po jej smrti
dodnes v kontakte. Pred dvomi rokmi

som dostala prekladateľskú cenu za

REKUS
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S jej synom som po jej smrti
dodnes v kontakte. Pred dvomi rokmi
som dostala prekladateľskú cenu za
poéziu Serhija Žadana. Udelili mi ju
Slovenské pohľady. Aj moju poéziu
prekladajú. Vyšla v poľštine, ukrajinčine, rumunčine, češtine, angličtine, nemčine, francúzštine a srbčine.
Ako by si zhodnotila svoju
doterajšiu literárnu činnosť?
Za tie roky pribudli mnohé
priateľstvá, prehĺbili sa vzťahy, literárna
žičlivosť, pribudli vydané antológie, nové knižky. Vyšlo mi viac ako dvadsaťpäť kníh, z toho 11 zbierok poézie,
značné množstvo knižiek pre detského
čitateľa. Tiež stovky recenzií, poviedky,
povesti. Kniha Mlynárske povesti bola
ocenená ako najkrajšia kniha Slovenska
za rok 2019. Repujúci grep takisto získal takéto ocenenie. Dostala som výročnú cenu Vydavateľstva Daxe za knihu
Piešťanko a pani Nitková. Medzi moje
posledne vydané knihy patria: Chránené
územie (poézia, 2020) a Kde pršia
dáždniky (pre deti, 2021). V časopise
Maxík mi vychádzajú poviedky na pokračovanie už druhý rok každý mesiac. Moja priateľka Dimana Ivanova, bulharská poetka, mi poslala básne
súčasných poetiek na preklad. Nemám
čas na nudu. Písanie je pre mňa akýsi
druh sebarealizácie. Obzerám sa okolo
seba a vnímam, ako ženy mojej generácie zvládajú starnutie. Niektoré rezignujú, niektoré sú aktívne. Stimulom pre
mňa je aj práca s mladými autormi v literárnom klube V.L.A.S.. Viem, že v
jednom rozhovore sa nedá zhrnúť všetko to, čo ma teší, trápi či povzbudzuje,
ak chcem byť sama sebou. A ak chcem
dostatočne zmapovať vo svojej tvorbe
to, čo by som ešte chcela...
PhDr. František Mihály, DiS. art.

Lekár – chirurg, fyziater, balneológ a liečebný rehabilitátor, riadiaci
pracovník MUDr. Július Barna sa narodil 8. 6. 1932 vo Vidinej, okres Lučenec. Ľudovú školu vychodil vo svojom
rodisku (1938 – 43). Gymnázium navštevoval vo Zvolene (1943 – 44) a v Lučenci (1945 – 51), na ktorom maturoval
v triede Karola Kattoša. V r. 1951 – 58
študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave.
Postupne vykonal atestácie 1. a 2. stupňa z odboru chirurgia.
Lekársky

strávil

profesijný

v lučenskej

MUDr. Július Barna zomrel 27.
6. 2011 v Lučenci, pochovaný je v urnovom háji lučenského cintorína.

Lekársky profesijný život strávil v lučenskej nemocnici (1958 – 2000).
Najprv pôsobil ako sekundárny lekár na
chirurgickom oddelení (1958 – 77),
neskôr sa stal primárom na fyziatrickorehabilitačnom oddelení (1977 – 99).
Súbežne vykonával aj funkciu riaditeľa
Nemocnice s poliklinikou v Lučenci (19
78 – 89). Od r. 2000 žil na dôchodku vo
Vidinej.
Vo svojej lekárskej praxi sa
špecializoval na chirurgiu, neskôr na
fyziatriu, balneológiu a liečebnú rehabilitáciu. Spolupracoval s mnohými významnými lekármi a primármi chirurgie:
prim. MUDr. Ján Daniš, MUDr. Zdenek
Kuník, MUDr. Vladimír Hrivnák,
MUDr. Štefan Herczegh, prof. MUDr.
Július Mazuch, DrSc. a i. Na fyziatrickorehabilitačnom oddelení začal vykonávať ako jeden z prvých v Lučenci akupunktúru. Tu s ním spolupôsobili:
MUDr. Dagmar Balková, MUDr. Oľga
Filová a i. Toto oddelenie sídlilo v tej
dobe v suteréne nemocničnej polikliniky.
MUDr. Július Barna bol ženatý,
jeho manželka MUDr. Helena Barnová,
rodená Weihsová, (1933 – 2005) pôsobila ako všeobecná lekárka v Lučenci.
Z manželstva sa im narodili dvaja synovia: Ing. Vladimír Barna (*1959), ktorý je stavebným inžinierom a Ing. Dušan
Barna (*1961), ktorý je inžinierom dopravy a spojov.
Počas celého života bol znamenitým lekárom – špecialistom, no predovšetkým slušným a láskavým človekom. S pacientmi i so svojimi spolupracovníkmi vychádzal korektne, miloval
svoju rodinu. Počas štúdia na lučenskom
gymnáziu aktívne účinkoval v divadelnom súbore vo Vidinej, na gymnáziu i v
divadelnom ochotníckom súbore Timrava v Lučenci pod vedením režiséra
Pavla Karasa.

život

nemocnici 6.

Stredoškolský učiteľ, okresný
knižničný inšpektor, divadelný ochotnícky herec a režisér Pavel Karas sa
narodil 18. 1. 1908 v obci Opava, okres
Veľký Krtíš. Základné vzdelanie získal
v rodnej obci. Nadväzne v štúdiu pokračoval na Učiteľskej akadémii v Banskej
Štiavnici, ktorú ukončil v r. 1926. Po
absolvovaní akadémie nastúpil ako mladý učiteľ na školu v Prenčove. Tu okrem
vyučovania nacvičoval s mládežou aj divadelné predstavenia. V r. 1931 bol preložený na školu do Dolných Strhárov. Po
druhej svetovej vojne v r. 1945 začal
vyučovať na Chlapčenskej meštianskej
škole v Lučenci. V r. 1946 – 56 pôsobil
ako okresný knižničný inšpektor v Lučenci a v r. 1956 – 64 vyučoval slovenský jazyk na Jedenásťročnej strednej
škole (JSŠ) v Lučenci.

Pavel Karas patril medzi zakladateľov Divadelného ochotníckeho súboru (DOS) Timrava v Lučenci, ktorý
vznikol v septembri 1945 pri MO Matice slovenskej. Väčšinu súboru tvorili
prevažne učitelia, v menšej miere úradníci. S veľkým úspechom režíroval hneď
svoju prvú povojnovú divadelnú hru od
Ivana Stodolu „Marína Havranová“. V r.
1951 sa stal vedúcim tohto divadelného
súboru. Z jeho najvýznamnejších divadelných réžií vyberám – B. S. Timrava:
Chudobná rodina (1947), M. Gorkij:
Meštiaci (1948), J. Skalka: Kozie mlieko
(1950), A. N. Ostrovskij: Nemá kocúr
večné hody (1951), I. L. Caragialle:
Stratený list (1954), J. Palárik: Dobrodružstvo pri obžinkoch (1955), O. Kornejčuk: Krídla (1956), J. Jesenský: Demokrati (1958), C. Goldoni: Mirandolína (1960), P. Karvaš: Jazva (1963).
Pokračovanie na s. 5

MUDr. Július Barna zomrel 27. Poslednou hrou, ktorú v Lučenci
2011 v Lučenci, pochovaný je režíroval v r. 1965, bola opäť Marína
Havranová.
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Poslednou hrou, ktorú v Lučenci režíroval v r. 1965, bola opäť Marína
Havranová.
Aj v Dolných Strhároch založil
divadelný ochotnícky krúžok a svojpomocne pomáhal vybudovať kultúrny
dom. Tu sa aj oženil s Máriou Šimákovou (1915 – 1945), s ktorou mal tri
deti. Manželka mu zomrela veľmi mladá, preto sa musel sám starať o svoju
rodinu. Bol oddaným osvetovým pracovníkom, pomáhal mnohým ochotníckym režisérom po širokom okolí. Svojou činnosťou prekročil rámec okresu,
ba i celého Slovenska. Článok som vypracoval s pomocou brožúrky: 50 rokov
DOS Timrava pri MsKS v Lučenci. Lučenec: MsKS, 1995.
Pavel Karas zomrel 16. 6. 1992
v Lučenci, pochovaný je spolu so svojou
manželkou na starom cintoríne v Pôtri,
hrob č. 408.
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na gymnáziu a SPTŠ v Tornali (1964 –
67). V r. 1967 – 86 vykonával funkciu
vedúceho poľovníckeho oddelenia na
Ústrednom výbore Slovenského poľovníckeho zväzu v Bratislave. Od r. 1986
žil na dôchodku v Bratislave.
Vo svojej odbornej činnosti sa
zameriaval na projekty zazverovania
malou zverou Žitný ostrov po povodni
v roku 1965, ako aj zazverovania Zemplínskych vrchov a Záhoria. Prekladal
učebnice pre stredné poľnohospodárske
školy s VJM v rámci vydavateľstva Príroda v Bratislave, spolu preložil 25
zväzkov. Sám bol autorom niekoľkých
odborných publikácií, organizátorom celoštátnych a zahraničných výstav.
Ing. Karol Kirner zomrel 29. 9.
2011 v Bratislave, pochovaný je na cintoríne Vrakuňa.

Textilný normovač, hráč dychovej hudby, externý pedagogický pracovník Štefan Leicher sa narodil 10. 11.
1925 v Lučenci. Pôvodne sa vyučil za
elektrikára, od r. 1947 začal pracovať
v textilnom závode Poľana Opatová pri
Lučenci, ktorému zostal verný až do
konca svojej aktívnej činnosti. Popri
zamestnaní neskôr absolvoval textilnú
priemyslovku a po jej ukončení pôsobil
ako normovač do r. 1968/1969. Po tomto
období bol z politických dôvodov preradený do výroby, kde pracoval ako zoraďovač až do r. 1985, keď odišiel do
dôchodku.
Lesník Ing. Karol Kirner sa
narodil 11. 6. 1922 v Lučenci. Základné
vzdelanie získal v rodnom meste (1928
– 32), reformné reálne gymnázium
s vyučovacím jazykom maďarským
(VJM) navštevoval v Lučenci (1932 –
40), maturoval v triede Pála Békesiho.
Lesné inžinierstvo študoval na Technickej univerzite Jozefa Palatína v Budapešti a Šoproni (1940 – 45). Nadväzne
študoval na Vysokej škole poľnohospodárskeho a lesného inžinierstva v Košiciach (1946 – 47) a na Zemědělskej univerzite v Brne (1970 – 78), jednalo sa
o postgraduálne štúdium v odbore hospodárskej úpravy lesov a v odbore poľovníckeho hospodárenia.
Praxovať začínal ako odborný
asistent na Vysokej škole poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach (1947 – 49). V ďalších rokoch
pôsobil ako hlavný inžinier u Štátnych
lesov v Revúcej, Modrom Kameni, Lučenci, Tornali a Dunajskej Strede (1949
– 67) a súbežne ako externý učiteľ na
gymnáziu a SPTŠ v Tornali (1964

Od ranej mladosti sa venoval
svojmu koníčku – hre na dychové nástroje. Dlhé roky pôsobil v Závodnej dychovej hudbe v Poľane Opatová a v
Mestskej dychovej hudbe pri MsKS
v Lučenci. Ako externý učiteľ viedol aj
žiacku dychovú hudbu pri Základnej
umeleckej škole (ZUŠ) v Lučenci. Túto
prácu mal veľmi rád, vykonával ju
s pocitom zodpovednosti i následnej radosti z dosiahnutých výsledkov.

Bol vždy pripravený vypomôcť
ZUŠ za chýbajúceho kolegu, v kolektíve
učiteľov mal svoje stabilné miesto. Na
dychové nástroje naučil hrať mnoho žiakov, ktorí sú mu za to dodnes povďační.
V tomto smere odovzdal rodinnú štafetu
svojmu vnukovi Peťkovi, ktorý dlhé roky hral v kapele Novohradská dvanástka
v Lučenci.
Štefan Leicher zomrel 28. 6.
1992 v Lučenci, kde je aj pochovaný.

Stavebný inžinier, stredoškolský učiteľ a dlhoročný riaditeľ Strednej
priemyselnej školy (SPŠ) stavebnej v
Lučenci Ing. Barnabáš Parditka sa narodil 4. 6. 1944 v Kalinove, okres Poltár.
SPŠ stavebnú navštevoval v Lučenci
(1959 – 63), maturoval v triede Jolany
Benedikti. V r. 1963 – 68 študoval na
Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej
školy technickej (SVŠT) v Bratislave.
Doplňujúce pedagogické štúdium vykonal v r. 1976 – 78 na SVŠT v Bratislave.
V r. 1996 – 98 ešte absolvoval funkčné
vzdelávanie na Ekonomickej fakulte
UMB v Banskej Bystrici.
V r. 1968 – 71 pracoval ako samostatný odborný referent na odbore
výstavby ONV v Lučenci, v r. 1971 – 73
ako odborný referent v Okresnej poľnohospodárskej správe v Lučenci. V r.
1973 – 2006 pôsobil ako stredoškolský
učiteľ na SPŠ stavebnej v Lučenci, z toho v r. 1995 – 2004 ako riaditeľ školy.
Aj po ukončení aktívnej činnosti sa
zaujímal o dianie na škole. So svojimi
žiakmi si ako triedny učiteľ veľmi dobre
rozumel. Ich srdečný vzťah dokumentovali jeho bývalí študenti aj účasťou na
jeho poslednej rozlúčke, išlo najmä
o študentov v r. 1979 – 83 a v r. 1987 –
91.
Pokračovanie na s. 6

V r. 1969 – 87 zastával
vždy pripravený vypomôcť ZUŠ za
– 67). V r. 1967 – 86 vykonával Bol
člena Rady MNV
chýbajúceho
kolegu,
v kolektíve funkciu
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V r. 1969 – 87 zastával funkciu
člena Rady MNV v Lovinobani a zároveň funkciu predsedu komisie výstavby
pri MNV v Lovinobani. V r. 1998 – 99
bol členom stavebnej komisie pri MsÚ
v Lučenci.
Zapájal sa aj do publikačnej
činnosti nášho regiónu, v spoluautorstve
mu vyšli nasledovné práce: Lovinobaňa
(1986), Učebné osnovy pre odborný
predmet staviteľstvo a prax (1992),
Pamätník k 50. výročiu založenia SPŠ
stavebnej v Lučenci (2001).
Ing. Barnabáš Parditka zomrel
1. 10. 2021 v Lučenci, pochovaný je
v Lovinobani.

výborných huslistov, ktorí sú dnes uznávanými kapacitami doma i v zahraničí
– Peter Michalica, Jack Martin Händler,
Stanislav Mucha, Peter Zajíček, Zuzana
Hrašková, Štefan Gyöpös, Mikuláš Kováč, Peter Strenáčik a i.
Bol autorom i spoluautorom
viacerých odborných publikácií o dejinách i technickej problematike sláčikových nástrojov. S obľubou sa venoval aj
amatérskemu husliarstvu, kde popri reštaurátorskej práci vytvoril aj niekoľko
pozoruhodných nástrojov. Ako vysokoškolský učiteľ absolvoval hospitácie na
zahraničných vysokých hudobných školách – Budapešť, Viedeň, Poznaň,
Moskva, Kyjev, Leningrad.
Aj keď väčšiu časť života prežil v Bratislave, letné mesiace trávil pravidelne vo svojom rodnom meste – Lučenci. Bol vášnivým rybárom, jeho obľúbeným rajónom bola vodná nádrž
Ľadovo. Medzi lučenskými rybármi mal
aj veľa priateľov. Rád sa pohyboval
v spoločnosti veselých a úprimných ľudí, vedel rozprávať nielen vážne, ale aj
žartovne a medzi svojimi spolubesedníkmi požíval patričnú vážnosť a úctu.
Prof. Mgr. Ján Skladaný zomrel 8. 2. 2003 v Bratislave.
PhDr. František Mihály, DiS. art.



Huslista, stredoškolský i vysokoškolský učiteľ prof. Mgr. Ján Skladaný sa narodil 12. 6. 1922 v Lučenci.
Po štúdiách na Učiteľskom ústave
v Lučenci a Banskej Bystrici sa v r.
1942 – 47 venoval štúdiu hry na
husliach u prof. Gabriela Paulínyho na
bratislavskom konzervatóriu. V r. 1950
– 56 pokračoval v štúdiu v triede prof.
Tibora Gašpareka na Hudobnej fakulte
VŠMU v Bratislave.
Po skončení vojny pôsobil ako
koncertný majster v Opere SND v Bratislave. V dôsledku nečakaných zdravotných problémov musel zanechať aktívnu
hráčsku činnosť a stal sa učiteľom husľovej hry najskôr na bratislavskom konzervatóriu (1956 – 71), neskôr na
VŠMU (1971 – 89). V r. 1972 – 74 vykonával funkciu prodekana Hudobnej
fakulty VŠMU, v r. 1974 – 80 funkciu
prorektora VŠMU. Na tejto škole počas
svojej dlhoročnej praxe vychoval veľa

Osobností

NITRA, Maximilián – 100. výročie
narodenia (5. 6. 1922 Lučenec), filmový scenárista, dramaturg. Ako filmový recenzent pôsobil v redakciách
novín v Bratislave a filmový scenárista
v Slovenskej filmovej tvorbe na Kolibe
(1948 – 83). Autor scenárov k filmom:
Katka, Štvorylka, Skalní v ofsajde, Sebechlebskí hudci...
SZEBERÉNYIOVÁ, Judita – 90.
výročie narodenia (8. 6. 1932 Fiľakovo), rod. Zupková, pedagogička, vysokoškolská učiteľka. Pôsobila na Pedagogickej fakulte, neskôr Fakulte humanitných vied v Nitre (1961 – 96).
PLICHTA, Samuel, MUDr. – 190.
výročie narodenia (12. 6. 1832 Rimavská Sobota), hlavný lekár Novohradskej župy, robil meteorologické pozorovania v Lučenci, publicista, kráľovský radca. Člen prírodovedných
spoločností. Vyznamenal sa v boji proti
epidémii cholery, zakladateľ Dobrovoľného hasičského zboru v Lučenci.
Na Námestí republiky v Lučenci

výborných huslistov, ktorí sú dnes
uznávanými
kapacitami
doma
má pamätnú tabuľu.
i v zahraničí – Peter Michalica, Jack

voľného hasičského zboru v Lučenci.
Na Námestí republiky v Lučenci má
pamätnú tabuľu.
FISCHER, František – 100. výročie
narodenia (14. 6. 1922 Lučenec),
športovec, stredoškolský učiteľ. Pôsobil na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Lučenci (1951 – 84).
ČERVENÁK, Benjamín Pravoslav –
180. výročie úmrtia (15. 6. 1842), pedagóg, člen študentskej Spoločnosti
českoslovanskej. Študoval na gymnáziu v Lučenci, bol námestníkom profesora na bratislavskom lýceu. Jeho veľkolepý náčrt na obsiahlu pedagogiku
zachoval J. M. Hurban vo vydanom
posmrtnom diele.
HANDZOVÁ-MIHÁLIKOVÁ,
Viera – 25. výročie úmrtia (15. 6.
1997 Bratislava), spisovateľka, prekladateľka, redaktorka. Po štúdiách trvale
žila a pôsobila v Bratislave. Narodila
sa 12. 5. 1931 v Kokave nad Rimavicou.
HUSZÁR, Tibor, doc. MgA., ArtD. –
70. výročie narodenia (16. 6. 1952
Reca), fotograf. Študoval na Katedre
umeleckej fotografie FAMU v Prahe
(1976 – 83) pod vedením profesora Jána Šmoka. Začiatkom 90. r. odišiel
do New Yorku, kde pracoval ako nezávislý fotograf a pedagóg. Preslávil
ho cyklus Cigáni. R. 2003 vyučoval
fotografiu a viedol fotografický ateliér
študentov Fakulty masmediálnej komunikácie na Univerzite sv. Cyrila
a Metoda v Trnave. R. 2004 učil na
Akadémii dramatických umení v Banskej Bystrici predmet dokumentárna
fotografia. Na Hradištských vrchoch
v severnej časti Novohradu prežil posledné roky, tu organizoval tvorivé dielne pre študentov Fakulty masmediálnej
komunikácie UCM v Trnave. O svojom vzťahu k tomuto „kúsku svetového priestoru“ povedal: „Pre mňa sú
najkrajším miestom Hradištské vrchy,
kde som zrekonštruoval starú laznícku
školu“. Zomrel 11. 9. 2013 v Modre.
KÁKA, Ján – 70. výročie narodenia
(18. 6. 1952 Lučenec), fotograf. Venuje
sa výtvarnej i komerčnej fotografii.
V Lučenci mal viacero individuálnych
výstav.
 udalostí
155. výročie (21. 6. 1867) – zemetrasenia v Haliči, o čom sa zmienil D.
Maróthy v Dopisoch z vrchov Novohradských:
Pokračovanie na s. 7

„...zvlášte ale v Haliči vo
značnej sile pozorované bolo
zemetrasenie, a že v tomto
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„... zvlášte ale v Haliči vo značnej sile
pozorované bolo zemetrasenie, a že v
tomto poslednejšom mieste mnohých
obyvateľov nie málo podesilo“.
100. výročie (26. 6. 1922) – vypuknutia štrajku baníkov magnezitových lomov v Ružinej, bol súčasťou generálneho štrajku robotníkov Rimamuránskej spoločnosti. Spolok baníckych robotníkov v Ružinej mal svoju zástavu.
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spisovateľke

Hane Koškovej
z Lučenca

kultúrno-výchovnej
pracovníčke,
zakladateľke FS Rimavan

fotografovi

Jánovi Kákovi
z Lučenca

PaedDr. Elene

Hroncovej
z Kokavy nad Rimavicou

100. výročie (1. 6. 1922) − založenia
ochotníckeho súboru v Tomášovciach,
Sväz evanjelickej mládeže v Tomášovciach odohral pod vedením učiteľa Ľudevíta Pánika divadelnú hru Ferka Urbánka Bludár.
25. výročie (29. 6. 1997) − vysviacky
základného kameňa kostola Sv. Petra
a Pavla v Tomášovciach, základný kameň vysvätil mons. Eduard Kojnok,
vtedajší rožňavský biskup.

Novohradské osvetové stredisko – kultúrna inštitúcia
Banskobystrického samosprávneho kraja organizovalo 1. 5.
2022 Jazzový majáles, ktorý bol prvý zo série podujatí pod
názvom Osvetársky dvor.
Jazzový majáles priniesol do Lučenca nevšedný umelecký zážitok na netradičnom mieste s medzinárodným programom.

muzicírovanie lučenských hudobníkov si našlo svoje publikum.
A niet sa čo diviť, veď kapela už spolu funguje tridsať rokov
a má za sebou množstvo vystúpení na festivaloch, jazz kluboch, výletných lodiach a podujatiach po celom svete.

Druhý účinkujúci bol silný protipól veselého, iskrivého
pulzujúceho „dixíku“ predchádzajúceho hudobného telesa. Už
prvé tóny všetkých prítomných akoby teleportovali do súčasného jazzovéhu klubu v New Yorku. Znenie medzinárodného
Nádvorie v sídle Novohradského osvetového stredis- quartetu bolo silné, energické, výrazne expresívne, občas baka sa v tento deň zmenilo na miesto, kde sa stretli milovníci lansujúce na tenkej čiare možnosti hudobného vnímania pubšpičkovej muziky, kvalitného vína, chutného jedla a fantas- lika.
Pokračovanie na s. 8
tickej atmosféry. Návštevníci si mohli vychutnať štýlové prostredie, sedenie pri stoloch s bielym prestieraním, so sviečkami
a pekne nasvietenými fasádami budov lemujúcich historický
dvor. Po zotmení, za prispenia kvalitnej svetelnej techniky, sa
nádvorie zmenilo na magické, čarovné a silne atmosférické
miesto s nezameniteľným genius loci, priamo v srdci Lučenca.
V programe sa predstavili dva výrazne odlišné jazzové
projekty. Ako prvý návštevníkov rozveseľoval orchester z Lučenca, Traditional dixie stompers. Ako už názov napovedá,
kapela interpretuje tradičný jazz, tzv. dixieland z dvadsiatych
a tridsiatych rokov minulého storočia. Usmiate tváre poslucháčov, klepkanie nohami či nadšený potlesk znamenal, že
muzicírovanie lučenských hudobníkov si našlo svoje publikum. Líder kapely, americký saxofonista Tim Armacost, dvojnáA niet sa čo diviť, veď kapela už spolu funguje tridsať rokov sobný nominant na najprestížnejšiu hudobnú cenu Graa má za sebou množstvo vystúpení na festivaloch, jazz mmy, nemecký kapelník a zároveň bubeník Klemens Marktl,
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Prvé zo série podujatí Osvetárske dvory, ktoré vychádza z vo svete veľmi obľúbeného konceptu organizovania kultúrno-spoločenských podujatí na menej tradičných
miestach, historických nádvoriach či trebárs aj v ruinách
starých budov, sa nadmieru vydarilo. Aj reakcie samotných
návštevníkov naznačujú, že potenciál využitie nádvoria Novohradského osvetového strediska ma obrovský potenciál.

Líder kapely, americký saxofonista Tim Armacost,
dvojnásobný nominant na najprestížnejšiu hudobnú cenu Grammy, nemecký kapelník a zároveň bubeník Klemens Marktl,
kontrabasista Štafen Bartuš a jeho syn, klavirista Alan Bartuš,
svojím virtuóznym umením zatláčali prítomných do stoličiek,
aby vzápätí publikum v stoji v potlesku explodovalo. Bola to
viac ako hodinová dych berúca, strhujúca jazda, po absolútne
modernej medzinárodnej jazzovej diaľnici.
Cyklus Osvetárske dvory pokračuje v júni zaujímavou vernisážou výstavy venovanej špičkovému umelcovi, fotografovi Tiborovi Huszárovi, ktorej súčasťou bude koncert
známej rómskej kapely Sendreiovci. Aj touto cestou pracovníci NOS Lučenec pozývajú všetkých záujemcov dňa 16.
6. 2022 od 17:00 hod. na ďalšie podujatie z cyklu Osvetárske
dvory s podtitulom Tibor Huszár – pocta osobnosti a koncert
Sendreiovci.

Pre lučenského poslucháča bolo potešiteľné, že v tomto projekte mohli na pódiu vidieť a hlavne počuť Štefana „Pištu“ Bartuša a jeho syna Alana Bartuša. Obaja už niekoľko rokov
žijú v Rakúsku. Najmä Štefan sa výrazným spôsobom etabloval
na európskej jazzovej scéne a účinkuje v popredných medzinárodných projektoch po celom svete. Syn Alan ide v otcových
„šľapajách“ a stále viac a viac mu rastie renomé fantastického,
vysoko talentovaného klaviristu. Alan sa okrem jazzu realizuje
aj ako úspešný interpret vážnej hudby, kde je laureátom niekoľkých významných medzinárodných súťaží. O vysokých kvalitách Bartušovcov svedčí aj to, že si ich nemecký bubeník Kelemns Marktl vybral ku Timovi Armacostovi do tohto medzinárodného jazzového projektu.

Tešíme sa na Vás.
Mgr. Stanislav Spišiak

Prvé zo série podujatí Osvetárske dvory, ktoré vychádza z vo
svete veľmi obľúbeného konceptu organizovania kultúrno-
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Novohradské osvetové stredisko v Lučenci organizovalo v rámci projektu „Slovo v hlavnej úlohe“ tvorivú dielňu s názvom Rétorika s ľahkosťou. Podujatie bolo určené pre všetkých
záujemcov o rétoriku a pre tých žiakov II. stupňa základných
škôl a študentov stredných škôl, ktorí majú záujem o rozvíjanie
verbálno-komunikačných schopností, o skvalitňovanie svojho
rečového prejavu a rozvíjanie svojho nadania.

Lektorkou tvorivej dielne bola herečka, moderátorka
a pedagogička Mgr. art. Barbora Špániková, ArtD., ktorá podujatie zhodnotila takto: Tvorivá dielňa Rétorika s ľahkosťou
bola zameraná na rozvoj výrazových prostriedkov rétorického
prejavu. Venovali sme sa obsahu a tvorivému spracovaniu Novej rétoriky. Študenti základných a stredných škôl boli formou
interaktívneho workshopu oboznámení s výkladom rétoriky,
predmetom a funkciou rečníckeho prejavu a o kultúre rečníckeho prejavu. Počas workshopu sme sa venovali rozvoju subjektívnych činiteľov rétora (príchod, postoj, gesto, výraz, komunikácia, pohyb v priestore atď...), výstavbe rečníckeho prejavu
s formálnej, obsahovej a tematickej línie. Súčasťou workshopu
bolo aj podrobné oboznámenie sa s kritériami hodnotenia rečníckeho prejavu. Poznanie a analýza kritérií pomohla študentom v orientácii hodnotených častí rečníckeho prejavu. Workshop zaznamenal mimoriadny ohlas v počte účastníkov cca 45.
Študenti si v pripravovaných rétorických prejavoch implementovali teoretické vedomosti z úvodnej časti workshopu a následne
svoje rétorické prejavy odprezentovali pred publikom. Každému
študentovi bol lektorkou workshopu poskytnutý individuálny
rozbor jeho rétorického prejavu. Tematické okruhy, ktoré si študenti v III. kategórii zvolili, boli mimoriadne aktuálne a súviseli
so súčasnou politickou, kultúrnou a spoločenskou situáciou na
Slovensku. Súčasťou tvorivej dielne bola príprava a výber tém
rečníckeho prejavu podľa kritérií v jednotlivých kategóriách, čo
umožnilo prísediacej porote vybrať z rečníckych príspevkov postupujúcich do celoslovenského kola. Víťazné príspevky spĺňali
kritéria postupu na celoslovenské kolo vo vybranej téme a spracovaní rečníckych príspevkov.

Dňa 7. mája 2022 Novohradské osvetové stredisko v Lučenci v spolupráci s obcou Budiná zorganizovalo
po dvoch pandemických rokoch 27. ročník prehliadky
heligónkarov – Heligónky na Budinej. V príjemnú a teplú
sobotu sa v kultúrnom dome už o 14:30 hod. začal program heligónkarov, keď rodinná kapela Gáborovci a zakladateľ tohto milého festivalu Milan Gábor svojím vystúpením otvorili prehliadku heligónkarov. V prvom bloku sa už
tradične predstavili viacerí heligónkari z okresov Lučenec
a Poltár. Druhý blok patril heligónkarom z okolitých okresov prevažne Banskobystrického kraja. Po dvoch rokoch
vystúpili na festivale aj „Kmotry a kmotrovia“ z Detvy
svojimi temperamentnými piesňami a tancami sprevádzanými heligónkami. Pekným programom zo susedného Malohontu sa prezentoval folklórny súbor Vepor z Klenovca,
ktorý dal aj pomyselnú bodku za týmto tak žiadaným
a skvelým podujatím. Moderátorského mikrofónu sa tento
rok ujal a veľmi dobre náš dobrý kamarát a bývalý kolega
z osvety Roman Malatinec – známy folklorista z Podpoľania.
Návštevníci si mohli už tradične pochutnať na
dobrom baraňom či hovädzom guľáši a občerstviť sa v jednom z dvoch bufetov pred kultúrnym domom. Veľký záujem divákov, keďže sála „praskala vo švíkoch“, a účinkujúcich muzikantov heligónkarov opäť raz potvrdil fakt,
že toto podujatie je už dlhé roky vyhľadávané širokoďaleko všetkými nadšencami a fanúšikmi „gombíkovej
muziky“ ako sa hra na heligónku zvykne nazývať. A nič
na tom nezmenilo ani dva roky nútene pauzovanie kvôli
celosvetovej pandémii. Veľké poďakovanie patrí starostovi
a obci Budiná, ktorá dlhé roky zastrešuje toto podujatie.
Všetci sa už tešíme na budúci ročník.
Bc. Andrej Babiar

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Mgr. Milada Bolyošová
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V máji piata časť z cyklu novohradské osvetárske
jednohubky bola venovaná hudobnému skladateľovi a vysokoškolskému učiteľovi prof. Mgr. Belovi Felixovi, PhD., rodákovi z Divína. Zhováral sa s ním Mgr. Stanislav Spišiak,
riaditeľ Novohradského osvetového strediska v Lučenci. Nahrávanie sa uskutočnilo 11. 5. 2022 v Banskej Bystrici a materiál bol uverejnený na fb 18. mája 2022.
S hudbou je spojený celý jeho život, neprestáva ani
v najkrajších rokoch, čoho dôkazom je najnovšia zbierka piesní
pre detské spevácke zbory Voláme vás! Jej uvedenie sa uskutočnilo 13. mája 2022 v rámci celoštátnej súťaže Mládež spieva v Prievidzi.
Rozhovor je uverejnený na
https://www.facebook.com/novohradskaosveta/videos/733256394360495

Michal Abelovský

V Lučenci chodil Belo Felix na klavír, najskôr k dirigentovi speváckeho zboru Ozvena Ladislavovi Bencemu, potom k Anne Žarnovickej. Tu absolvoval Strednú pedagogickú
školu a viackrát zdôraznil, že lučenská škola mu dala nielen
veľa vedomostí, ale aj cenných skúseností do života, pretože
všetci učitelia už mali za sebou viacročné pôsobenie v ľudových školách a meštiankach. Dnes to tak nie je, lebo mnoho
absolventov vysokej školy či doktorandov nastupuje učiť, ako
sa má učiť, ale vlastne nikdy neučili. Potom študoval na Vyššej pedagogickej škole v Bratislave, kde jedným z pedagógov
bol etnomuzikológ Ladislav Leng, rodák zo Zeleného. Po skon
čení štúdia začínal v Žiari nad Hronom, kde sa vrátil aj po
absolvovaní základnej vojenskej služby, učil vo Veľkej Lehote,
neskôr v Hronskom Beňadiku, kde s kamarátom zo Žarnovice
založil jazzové kvinteto. Potom pôsobil v Okresnom dome
pionierov a mládeže, kde založil nielen spevácky zbor Hrončatá, ale aj niekoľko kapiel, napr. Jonika kvintet.

Vernisáž výstavy s rovnakým názvom sa konala 28. 4.
2022 v galérii Mestského vlastivedného múzea vo Fiľakove. Archeologička inštitúcie Mgr. Bianka Vozárová pripravila výber najvzácnejších nálezov z areálu Fiľakovského
hradu a jeho okolia. Záujemcom bola v rámci nej prezentovaná ukážka najpozoruhodnejších exemplárov posledných
výskumných činností, akými sú strieborné a bronzové mince, olovené plomby, rôzne šperky, fajky, súčasti odevu, kovania a iné kovové či kostené ozdoby. Cieľom výstavy je
priblíženie archeológie ako vedeckého odboru. Návštevníci
sa mohli oboznámiť s náplňou práce archeológa a nahliadnuť do činností, ktoré vykonáva v teréne. Ďalej mali príležitosť prostredníctvom autentických fotografií a modelových rekonštrukcií spoznať rôzne nálezové situácie a formy,
ktorými ich archeológ dokumentuje (opis, nákres a fotografia). Výstava bude sprístupnená do 31. júla 2022.
Zdroj: Hradné múzeum Fiľakovo

Od roku 1991 začal pracovať ako vysokoškolský
učiteľ na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, kde
pôsobil až do odchodu na dôchodok v r. 2014. Je autorom
mnohých učebníc hudobnej výchovy pre základné školy, komponoval hudbu pre divadlá, najmä detské hudobné divadlo.
Prvým dielom bol spoločný opus s prof. Evou Langsteinovou
„My, vrabčiaci“ a vyhrali s ním celoslovenskú súťaž v Žiline. Je
držiteľom mnohých ocenení (Medaila Daniela Gabriela Licharda, Cena Rektora UMB, Strieborná a Zlatá medaila UMB,
Čestný občan Žiaru nad Hronom...), ale aj Čestné občianstvo
mesta Lučenec (2019).
S hudbou je spojený celý jeho život, neprestáva ani
v najkrajších rokoch, čoho dôkazom je najnovšia zbierka

REKUS

strana 11

Posledný aprílový štvrtok sa zišli obyvatelia obcí Suchánskej doliny – Hrnčiarske Zalužany, Hrnčiarska Ves a Sušany
– na milej slávnosti, prezentácii monografie Hrnčiarsky región
Malohontu. Jej vydanie inicioval známy „zalužánsky“ lokálpatriot Július Slanina, ktorý nielenže stál pri zrode publikácie,
ale pôsobil aj ako vydavateľ. Nápad mu vnukla monografia
o histórii Kokavy nad Rimavicou a oslovil jej zostavovateľa,
svojho priateľa prof. Leona Sokolovského, ktorý sa k Malohontu hrdo hlási a má za sebou množstvo rôznych historických
publikácií, kníh a monografií. Práve on sa stal zostavovateľom
celej monografie. Hneď na prvom stretnutí oslovil Leon Sokolovský potenciálnych autorov a vytýčil termín – do dvoch rokov. Zaúradoval však covid, a tak trvalo asi štyri roky, kým moNasledovala autogramiáda a radosť zo stretnutia,
nografia doputovala k čitateľovi.
ktoré po dvoch rokoch všetkým dobre padlo.
Monografia sa tak zaradila k významným počinom,
ktoré pomôžu poznať históriu regiónu a posilniť zdravý lokálpatriotizmus a hrdosť obyvateľov i rodákov nielen Suchánskej doliny, ale všetkých záujemcov o regionálnu históriu.
Mária Ambrušová,
Foto: Radovan Vojenčák

Do spoločenských priestorov Obecného úradu v Hrnčiarskych Zalužanoch prišli nielen miestni občania, ale aj rodáci
z okolitých aj vzdialených miest a obcí, veď udalosť takéhoto
formátu sa naskytne len raz za život.
Kniha má vyše tristo strán a samostatné kapitoly obsahujú – Prírodu, Dejiny, Život a tradičnú kultúru ľudu, Hrnčiarstvo, Majolikovú manufaktúru v Pondelku, Rodákov a osobnosti a Symboly obcí. Na vlastivednej monografii pracovalo 21 ľudí
a na samotnom písaní sa ich podieľalo 16. Na stretnutie prišli
niektorí autori jednotlivých kapitol: prof. Leon Sokolovský,
RNDr. Katarína Gaálová, PhDr. Oľga Bodorová, PhDr. Ján
Žilák, Mgr. Ľudmila Pulišová a RNDr. Ján Aláč. Okrem odborníkov v danej oblasti svojím podielom prispeli znalci miestnych
pomerov, starosta obce Sušany Ing. Štefan Václavík a Mária
Ambrušová z Veľkej Suchej – Hrnčiarskej Vsi.
„Ja veľmi dbám na to, aby texty mali vždy príslušný
vedecký kritický aparát, aby boli zároveň vhodné nielen pre
odborníkov, ale zaujímavé aj pre bežného čitateľa,“ hovoril
prof. Leon Sokolovský, ktorý vyzval prítomných autorov, aby
prehovorili o príprave pri tvorbe im určených tém.
Jednotlivé vystúpenia boli veľmi zaujímavé, lebo problematike, o ktorej písali, sa venujú už pár rokov a poznali aj
konkrétnych ľudí, ktorí históriu hrnčiarstva tvorili. Samozrejme, pri rozprávaní sa spomenú mnohé udalosti, príhody, ale
aj stretnutia s ľuďmi, ktorí mali vrúcny vzťah k svojmu rodisku
a bydlisku k Suchánskej doline. Vydavateľ Július Slanina zorganizoval aj prezentáciu (L. Sokolovský povedal, že nie krst, krstia
sa len ľudia) knihy veľkoryso, a pozval muzikantské duo „Páni
bratia“ – Róberta Puškára a Petra Niňaja –, ktorí svojím vystúpením spríjemňovali stretnutie.
Šťastnú cestu monografii k svojim čitateľom zaželala
Danka Bakšová, činná hrnčiarka z regiónu, a starostovia jednotlivých obcí, ktorí ju posypali práškom z hliny.
Nasledovala autogramiáda a radosť zo stretnutia,
ktoré po dvoch rokoch všetkým dobre padlo.

Podľa štatútu je Oddelenie kultúry Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja garantom udeľovania ocenenia
„Kvet kultúry a umenia“. Udeľuje sa fyzickým osobám – jednotlivcom alebo kolektívom a právnickým osobám ako prejav ohodnotenia výnimočných umeleckých, tvorivých a interpretačných počinov alebo za prínos v kultúrnovýchovnej
práci, záujmovo-umeleckej činnosti a ľudovoumeleckej tvorby za predchádzajúci rok, alebo za dlhodobý celoživotný
prínos pre rozvoj kultúrneho života v BBSK. Ocenenie tvorí
keramická plastika „Kvet kultúry a umenia“ a Pamätný list.
Slávnostné udeľovanie ocenení sa uskutočnilo 12. 5.
2022 v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene. Ocenených bolo
5 laureátov – prof. PhDr. Brigita Šimonová, CSc., literárna
historička, Mgr. Eva Pokorná, jediná na Slovensku tvorí plastiky technikou plstenia, herec Vladimír Rohoň, umelecký
výrobca Bc. Štefan Hukeľ a FS Podpoľanec.
Rok 2013 bol posledným rokom udeľovania tohto ocenenia, nasledovalo dlhoročné odmlčanie, ale nakoniec sa aj
ľudia z kultúry dočkali návratu výnimočného podujatia.
Michal Abelovský
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Detské folklórne prehliadky mali nútenú pauzu z dôvodu
epidemiologickej situácie. Keď Národné osvetové centrum
v Bratislave uverejnilo koncom minulého roka termíny celoštátnych postupových súťaží v roku 2022, začali prvé prípravy
aj prvé starosti. Folklórne kolektívy dlhé obdobie „nežili“,
stretávať sa a cvičiť nemohli. Nakoniec to všetko dobre dopadlo. Okrem regionálnych prehliadok sa v našom regióne
konali dve krajské a obidve v Kokave nad Rimavicou.
Detský hudobný festival – krajská postupová súťaž
a prehliadka hudobného folklóru detí sa konala 29. 4. 2022.
Súťažilo sa v 4 kategóriách – ľudové hudby, spevácke skupiny, sólisti speváci a sólisti inštrumentalisti. Odborná porota v zložení – PhDr. Andrea Jágerová, PhDr. Igor Danihel
a Mgr. Rudolf Veselovský ocenila veľmi vysokú úroveň všetkých interpretov a do celoštátneho kola súťaže posunula
nasledovných:
kategória ľudové hudby: ĽH Hučava z Hrochote,
kategória spevácke skupiny: Spevácka skupina Lastovičky zo
Zvolena,
kategória sólisti speváci: František Kmeť z Kremnice,
kategória sólisti inštrumentalisti: heligónkar Milan Gabera
z Lučenca.
Milan Gabera

Návrhy na postup odborná porota udelila aj speváčkam
Barbore Pálkovej zo Zvolena a Eve Kyzúrovej z Rapoviec a
heligónkarovi Jurajovi Belkovi z Čierneho Balogu.
Eva Kyzúrová

Krajská prehliadka detských folklórnych súborov – Detský folklórny festival sa konala 13. 5. 2022 a zúčastnilo sa
jej šesť kolektívov. Odborná porota v zložení – Mgr. art.
Agáta Krausová, ArtD, Mgr. Tatiana Salajová a Juraj Matiaš
na celoslovenské kolo posunula DFS Kis Rakonca z Fiľakova
a návrh na postup získal aj DFS Brezinky z Polomky.
Hlavným usporiadateľom krajských prehliadok bolo Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši – kultúrna inštitúcia Banskobystrického kraja v spolupráci s obcou Kokava nad Rimavicou. Hlavným partnerom podujatia
bol Fond na podporu umenia.
Michal Abelovský
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Vernisáž krajského kola 59. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby
VÝTVARNÉ SPEKTRUM sa konala 17. 5. 2022 v podkroví
Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici
a umeleckej kaviarni BOTHÁR.
Za náš región postúpilo na krajskú súťaž 9 výtvarníkov
a vystavujúcich bolo týchto sedem: Jakub Mlynarčík (Klamstvo, suchý pastel), Miroslava Cabanová (V rozpuku I a II,
kombinovaná), Ladislav Feldsam (Kolibrík a Euphoria, akryl),
Eva Čabová (Horská lúka, olej), Pavel Ožďáni (Stopa človeka,
akvarel), Adela Balázsová (Folklór 3, olej), Erik Kružliak
(Trojuholníky, akryl).
Čestné uznanie a postup do celoštátneho kola získal
s obidvoma prácami Ladislav Feldsam. Všetkým vystavujúcim a ocenenému blahoželáme. Výstava bude sprístupnená
do 17. júna 2022.
Renáta Ádamová

Výstava autorských šperkov z dielne Katarína Žiak
Jewellery v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci. Vernisáž sa konala 5. 5. 2022. Kolekcia vychádza z archívnych
autentických výšiviek pochádzajúcich zo zaniknutých obcí
Lešť, Turie Pole, ktoré sa NMG podarilo zachrániť a zozbierať. Okrem motívov z Lešti a Turieho Poľa spracovala aj rastlinnú ornamentiku, ktorú pretavila do kolekcie Rozkvitnutá
Ábelová.

V rámci výstavy budú vystavené zväčšeniny autorských
šperkov z kolekcie Stratený Novohrad a Rozkvitnutá Ábelová, ilustrované zbierkovými predmetmi, v ktorých autorka
našla inšpiráciu.
Pokračovanie na s. 13
Doplnením výstavy priamo v priestoroch bude krátky
dokument
natočený
priamo
z výroby
šperkov.
Prostredníctvom filmu zavedieme návštevníka priamo do
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Doplnením výstavy priamo v priestoroch bol krátky dokument natočený priamo z výroby šperkov. K výstave bol
pripravený bohatý program sprievodných podujatí, napr.
prednáška M. Škodovej o ľudových šperkoch a symbolike
(19. 5. 2022), tvorivé dielne venované krížikovej výšivke
a výšivke krivou ihlou či výrobe šperkov z fimo hmoty. Výstava Stratený Novohrad vznikla vďaka finančnej podpore
Banskobystrického samosprávneho kraja a potrvá do 31. 7.
2022.
Zdroj: Novohradské múzeum a galéria Lučenec

Mestské múzeum Lučenec sa zapojilo do celoeurópskeho
podujatia Noc múzeí a galérií
v sobotu 14. 5. 2022. Od 18.00 do
22.00 hod. bolo toho neúrekom.
Život a podoby Lučenca, pod
týmto názvom na nádvorí radnice
vystúpila skupina Traditional Dixie
Stompers a zaujímavé boli vlasové
kreácie Hair Salon Ericha Petrócziho.
Okrem stálych expozícií
si návštevníci mohli vybrať premietanie fotografií historického
Lučenca z archívu Jána Rumpela
(Starý Lučenec – Losoncz, Novohradská župa – Nógrád vármegye).
Nechýbali tvorivé dielne, ukážky
tanečnej školy Dance Attack či čarovný svet klobúkov Ivany Jackuliakovej a dámy v dobovom oblečení. Na trhovisku ponúkali svoje
výrobky profesionálne a amatérske
cukrárky, pekárky.

Chuťovky pripravil šéfkuchár Ferry Széplaky, v ponuke
bol aj kornútok z taverny v Redute
a káva z pražiarne Frišná Káva.
A k tomu všetkému patrilo vystúpenie dychového orchestra Vojenskej hudby Ozbrojených síl SR
Bratislava.
Najväčším lákadlom bolo
sprístupnenie makety (trojrozmerná
maketa v mierke 1:100) zobrazujúcej mesto Lučenec v bývalej hasičskej Zbrojnici za účasti primátorky
Alexandry Pivkovej, vedúcej Mestského múzea Andrey Moravčíkovej, riaditeľa Oblastnej organizácie
cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie Tomáša Krahulca, Zuzany Jóbovej z rozvojovej
agentúry BBSK – Dobrý kraj a autorov Renaty a Jána Fuksovcov
z Lučenca. Rozmery súčasných budov, ktoré už existovali v roku
1907, získali priamym meraním a
pomocou satelitných snímok.
Zdroj: Mestské múzeum Lučenec

Po dvojročnej prestávke sa Hradné múzeum
opäť zapojilo do tradičného celoslovenského podujatia
Noc múzeí a galérií, ktoré sa uskutočnilo 14. 5. 2022.
Program sa začal v Mestskom vlastivednom múzeu
o 18.00 hod., kde archeologička múzea predstavila
záujemcom výstavu„Najvzácnejšie archeologické nálezy
posledných rokov z Fiľakova“. Odborný výklad si mohli
návštevníci neskôr vypočuť aj v maďarskom jazyku. Záujemcovia sa mohli oboznámiť s najvýznamnejšími nálezmi posledného obdobia, akými sú napríklad strieborné
a medené mince, olovené plomby, rôzne šperky, súčasti
odevu a iné kovové či kostené ozdoby, ale aj detailmi
posledných archeologických výskumov vykonaných na
území nášho hradu a v podhradí. Sprístupnená bola aj
stála expozícia múzea a pripravené bolo aj premietanie
archívnych filmov niekdajšieho filmového krúžku fungujúceho pri závodnom klube vo Fiľakove a výberu digitalizovaných starých fotografií o fiľakovských závodoch.

O 19.00 hod. začalo podujatie na strednom
hrade vernisážou výstavy s názvom „Umelecké remeslo
od praveku po súčasnosť“. Putovná výstava, zásluhou
prác študentov Súkromnej školy umeleckého priemyslu
Hodruša-Hámre, previedla návštevníkov obdobím od doby bronzovej až po novovek. Repliky boli vyhotovené na
základe skutočných archeologických nálezov pôvodnými,
dnes už takmer zabudnutými technikami. Sú medzi nimi
zbroje, zbrane, šperky, iné doplnky a úžitkové predmety.
Expozícia bola doplnená o vzácne zbierkové predmety
a exponáty múzea. Ako sprievodný program sa konala
prezentácia umeleckých študijných odborov školy. Výstava sa konala prvýkrát v roku 2016 v Bratislave. Odvtedy
precestovala takmer celé Slovensko a v uplynulých rokoch ju mohli obdivovať návštevníci múzeí v Lučenci, Novej Bani, Komárne, Rimavskej Sobote, Leviciach, Poprade
a Brezne. Pre deti bola pripravená rozprávka Princ Bajaja
z dielne Divadla z domčeka. Milovníkov hudby čakal koncert etno-jazzovej hudobnej skupiny z Fiľakova, Hajniés
a fiúk. Atmosféru po zotmení dotvorila ohňová šou žonglérov umeleckej skupiny „Tűzfészek Társulat“.
Vstup na podujatie, ktoré trvalo do 23.00 hod.,
bol bezplatný.
Zdroj: Hradné múzeum
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Tohto roku pripadnú na 5. júna. V predkresťanskom období patrili k jedným z najvýznamnejších výročných sviatkov. Staroslovanský názov Turíce je odvodený od zvieracej masky tura, ktorú nosili účastníci sprievodov.
V mestách sa na Turíce konali strelecké preteky na terč
v tvare vtáka. Obľúbené boli sprievody dievčat, výlety
do prírody, majálesy. Ťažisko turíčnych zvykov sa viazalo
k vode, zeleni, dobytku a obiliu. Patrí k nim predovšetkým
čistenie studničiek a prameňov v celom chotári, aby do Turíc boli všetky vyčistené. Chotár, v ktorom to zanedbali,
vraj trpel nedostatkom vlahy. Človek, ktorý do Turíc vyčistil
aspoň jednu studničku, mal byť zdravý. V niektorých obciach regiónu sa zachoval zvyk stavania májov na Turíce,
ale v časti Novohradu sa používal názov Rusádľa.

Takmer všade vili dievčatá vence a púšťali ich dolu vodou, ktorej
plával najrýchlejšie, mala sa najskôr vydať. Rastliny mali predpovedať aj dĺžku života. V Novohrade natrhali dievčatá králiky a
vložili ich medzi obloky. Ktorej kvet bol najviac uvädnutý, tá mala prvá zomrieť. Papradie, známe aj ako čertovo rebro bolo
spájané s čarovnou mocou. Verilo sa, že kvitne jedine o polnoci
z 23. na 24. júna a kde kvitne, má byť zakopaný poklad. Bazu
proti myšiam a potkanom používali aj v Novohrade. Ľudia verili,
že v noci pred Jánom tancujú strigy holé na krížnych cestách.
Očistná a liečebná moc sa pripisovala vode, najmä rose pozbieranej na lúke. Na strednom Slovensku ženy bez šiat stierali do
plachtičiek rosu so slovami: „Beriem úžitok, ale nie všetok“.
Aj pastieri považovali 24. jún za svoj stavovský sviatok.
Okrem veľkých vatier ho na salašoch oslávili hostinou, na ktorej
sa jedla baranina.
Zdroj: E. Horváthová: Rok vo zvykoch nášho ľudu

Júliusa Lomenčíka
IPEĽSKÉ (VÝCHODONOVOHRADSKÉ) NÁREČIA

Letný slnovrat a svätojánska noc
Astronomický začiatok leta (21. jún) a najdlhší deň
v roku. Letný slnovrat bol pre Slovanov najvýznamnejšou
udalosťou roka, pretože Slnko rozhodovalo, či zem vydá
dostatok obživy pre všetkých ľudí a ohne mali privolať
toľko potrebnú vlahu. Od nepamäti je sprevádzané obradmi, motivovanými kultom Slnka a ohňa. K základným zložkám patril oheň vo viacerých formách. Boli to predovšetkým vatry, okolo ktorých nielen mládež, ale aj ženy a muži
spievali, tancovali a často ich preskakovali. Týmto ohňom
pripisovali ľudia magicko-očistnú funkciu. Predstavy o klesaní Slnka z vrcholného bodu nebeskej klenby vyjadrovali
horiace kolesá spustené z vrchov do dolín. Neskôr sa
obrady letného slnovratu sústredili na 24. jún, teda na
Jána. Zvyky sa nazývali svätojánske alebo jánske a nahradili pôvodné slnovratové. Vatry a čarovanie sa robia v
noci z 23. na 24. júna, na svätojánsku noc. Skákalo sa cez
vatru, aby sa vypálili choroby a zbavilo neplodnosti. V mytológii sa počas tejto noci otvárajú pukliny v zemi, vyjavujú
tajomstvá hôr a zjavujú sa tajomné bytosti – víly, škriatkovia, trpaslíci, aby ukázali cestu k nim. Na Jána sa nemalo
sadiť, okopávať a nik nemal prechádzať cez pole, aby mu
nezhorela stodola. Človek mal mať šťastie, ak na Jána chytil
svätojánsku mušku a nosil ju pri sebe. Pred východom slnka sa každá rastlinka vraj prihovára ľudským slovom a hovorí, akú chorobu lieči. Bylinky majú v tento deň najväčšiu
koncentráciu liečivých látok, preto sa zbiera materina dúška, myší chvost, divozel, žihľava, harmanček, skorocel,
baza, palina (pás svätého Jána) a hlavne ľubovník bodkovaný, ktorému sa hovorí aj „krv svätého Jána“.
Takmer všade vili dievčatá vence a púšťali ich dolu vodou,
ktorej plával najrýchlejšie, mala sa najskôr vydať. Rastliny
mali predpovedať aj dĺžku života. V Novohrade natrhali

Ipeľské (východonovohradské) nárečie tvorí samostatný nárečový celok. Podľa jazykovedca Jána Matejčíka
„vnútri východonovohradského teritória badať určité diferencie, podľa ktorých sa ustálili dve väčšie nárečové skupiny:
1. s e v e r n á – vychádza z Málinca, potom sa stáča
juhovýchodným smerom cez Ozdín, Bystričku, Rovňany, Slanú
Lehotu a České Brezovo a odtiaľ sa vracia späť cez Krnú, Hradište a Uhorské k východiskovému bodu;
2. j u ž n á – začína sa približne v Poltári, ďalej prechádza cez Zelené, Brezničku a Kalinovo, potom juhovýchodným
smerom zasahuje ešte Veľkú Ves a v západnom cípe Točnicu,
odkiaľ sa vracia cez Cinobaňu, Turičky a Mládzovo k svojej
východnej hranici“ (1975).
Nazývajú sa aj hornoipeľské, lebo sa rozkladajú okolo
horného toku Ipľa. Uskutočnili sa tu mnohé hláskové zmeny.
Napr. dvojhlásku ie nahradilo zúžené é: ňésťi, té, lepšé, spéva,
dvojhlásku uo zúžené ó: móže, kóp (aj zo ženó), hlásky ä (v
istej pozícii) a ia sa zmenili na ei: sveitok, preiťeľei, robei,
peitok, ukeizaťi, hláska u sa po mäkkých spoluhláskach mení
na i: bricho, duši, ľíto, pľíca, kľíč, hláska o pri ohýbaní zasa na
e, príp. ie: s kováčem, kosťieu. Zmenilo sa aj pôvodné y na e
a ý na ej (ei) sen, reba, meš, múdre, pejtaťi, dobrej, bejva,
peknej, ale po k, h, ch ostáva i, í: takí, chiba, kislá, híbaťi, chír.
Hláska ä je aj v type vŕbä, kúpä. Je tu aj mäkké ľ: ľahľi, veľmi.
Slabičné l, ĺ sa mení na o, ou: soza, hobokí, stoup, touk.
Koncové -m sa zmenilo na -n: seďen, mán, kuraťon, koncové -ť
a ň sú tvrdé: pet, smrt, ďen, v koncovom –sť odpadlo -ť: rados,
žalos, šes, dos. Slová na k, g, h, ch (mužského a ženského
rodu) sa sklo-ňujú podľa mäkkých vzorov: 1. pád množného
čísla prache, nohe, ruke, 6. pád jednotného čísla na ruki, na
nohi. Prídavné mená a zámená majú po mäkkých a po k, h, ch
tvary s koncovkami -ího, -ímu: takího, ale po ostatných
spoluhláskach -eho, -emu, -ech a pod.: dobreho, múdreho.
Neurčitok má príponu -ťi: robiťi, páraťi, 1. osoba množného
čísla má koncovku -mo: robímo, kosímo. Vyskytujú sa tu
zámená uón/vuón/vuon, tuót (ten), keruót (ktorý).
Pokračovanie na s. 15

Číslovky majú tvary: edon, edná, edno, edňí, edné. Ráta
sa: edon, dva, tri šťiri (šťeri), päť/pet, šes, seďen, osen, ďevät/et, ďesat, edonác... Neohybné slová – príslovky, predložky,
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Číslovky majú tvary: edon, edná, edno, edňí, edné. Ráta
sa: edon, dva, tri šťiri (šťeri), päť/pet, šes, seďen, osen, ďevät/et, ďesat, edonác... Neohybné slová – príslovky, predložky,
spojky, častice – a citoslovcia majú rozličné podoby, napr.: nu,
nuka, skeďe/skäďe, skejt; tanu= dnu, dnuka, tadnu. Spojka ač=
ak, kobe = keby.
Milí čitatelia, na záver nášho priblíženia novohradských nárečí ponúkame úlohu, v ktorej ku nárečovému slovu
napíšte spisovné slovo. Svoje odpovede posielajte do 25. júna
2022 na adresu NOS Lučenec. Čitatelia so všetkými správnymi
odpoveďami budú odmenení knižnou publikáciou.
Báňa–, mašina –, karikáš–, kanta–, trpó–, šúber–, lojtra–,
duchna –, ancúg–, puľenda–
Použitá literatúra:
JÓNA, Eugen: Novohradské nárečia. Bratislava: VEDA, 2009.
MAJTÁN, Milan: Charakteristika A Členenie
hontiansko-novohradského nárečia. In: Jazykovedné štúdie XI,1971.
MATEJČÍK, Ján: Lexika Novohradu. Martin: Osveta, 1975.
PALKOVIČ, Konštantín: Slovenské nárečia.
Banská Bystrica: Krajské osvetové stredisko v Banskej Bystrici, 1981.

Banskobystrický samosprávny kraj, správca majetku
Novohradské osvetové stredisko, J. Kármána 2, 984 01
Lučenec vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na prenájom
majetku na 1 rok.
Novohradské osvetové stredisko ako správca nehnuteľnosti v majetku Banskobystrického samosprávneho kraja,
zapísaného na LV č. 9200, k. ú. Lučenec, súpisné číslo 2,
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž:

od 1. 7. 2022 nebytové priestory
– 6 miestností o výmere 37 m 2,
nachádzajúce sa na medziposchodí budovy.
Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli Novohradského osvetového strediska v Lučenci, J. Kármána 2, 984 01 Lučenec, a zverejnením v tlači.
Návrh predkladá účastník prostredníctvom e-mailu
na adresu: sosikova@noslc.sk alebo na adresu: Novohradské
osvetové stredisko, J. Kármána 2, 984 01 Lučenec do 10.
6.2022 do 16.00 hod. s uvedením totožnosti účastníka, ceny
za 1 m2 / rok základné nájomné k prislúchajúcemu bodu a
výmere, účel nájmu. Označenie v záhlaví textu alebo na obálke: „Súťaž na prenájom“.
Vedľajšie náklady nezahrnuté do základného nájomného sú platba za elektrickú energiu, vodné, stočné, poplatok
za smeti, vykurovanie, podiel dane z nehnuteľnosti, tieto je
účastník povinný uhrádzať na základe kalkulačného listu k
nájomnej zmluve.
Informácie na tel. čísle: 047/4513176
Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený rokovať o uzatvorení nájomnej zmluvy aj v prípadoch, ak z akýchkoľvek dôvodov uchádzač, ktorého ponuka bola najvyššia, neuzavrie
nájomnú zmluvu v lehote určenej vyhlasovateľom súťaže.
Vyhlasovateľ bude písomne informovať všetkých účastníkov
súťaže o výsledku súťaže do 17. 6.2022.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky
predložené ponuky, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledkov,
odmietnuť účastníka v prípade nezlučiteľnosti účelu nájmu s
poslaním organizácie.
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S hlbokým zármutkom
oznamujeme,
že 27. 5. 2022 v Prahe
zomrela vo veku 71 rokov
Janka Haluková,
rod. Romaniaková,
dlhoročná tajomníčka
Klubu slovenskej kultúry
v Prahe, presbyterka
Slovenského evanjelického
a. v. cirkevného zboru
v Prahe.
Narodila sa 13. 7. 1950
v Utekáči.

Spoznajte kultúrne dedičstvo našich predkov v rozprávkovom kraji Za horami, za dolami s REGIÓNPASom.
REGIÓNPAS vstupenka v cene 10 eur platí pre jednu
osobu a umožní jednorazový vstup do múzeí a galérie
v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja s platnosťou do 31. 12. 2023.
REGIÓNPAS umožní opakovanú 20 % zľavu na individuálne alebo rodinné vstupné vo hvezdárňach a planetáriu, ale aj 20% zľavu na remeselné kurzy v osvetových
strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK. Vstup je
potrebné vopred rezervovať. Zľavu je možné uplatniť iba
osobne preukázaním sa platnou vstupenkou – prvá strana
vstupenky REGIÓNPAS s číslom (nie možné uplatniť nákupom online cez portál www.zahoramizadolami.sk). Zľavu si
môže uplatniť iba majiteľ vstupenky REGIÓNPAS.
REGIÓNPAS obsahuje aj kupón na zľavu do cukrárne
a gelaterii Moja srdcovka. Pri nákupe v prevádzke Moja
srdcovka sa zákazník preukáže vstupenkou a pri platbe mu
bude odpočítaná suma 2 eurá. Následne bude odtrhnutý kupón s logom Moja srdcovka. Zľava je jednorazová a nie je
možné zameniť ju za hotovosť.
Všetci klienti, ktorí si zakúpia REGIÓNPAS do 12. 12.
2022, budú zaradení do súťaže o rodinný rekreačný pobyt
pre 2 dospelé osoby a 2 deti v hodnote 486 eur v rezorte
Ma-sarykov dvor.
Viac info: Za horami, za dolami

OROL TATRANSKÝ (OT) je príloha Slovenských
národných novín (SNN) pre mladú literatúru,
umenie a spoločnosť. V SNN čísle 9/2022 a prílohe
OT 5/2022 boli uverejnené dve básne našej členky
Kvetky Marákovej – Korene a Piesok.
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Klubovépodujatia
8. 6. Klub paličkovanej čipky PAVÚČIK pri
Dielničke, NOS – dielňa ľudových remesiel

Novohradské osvetové stredisko
– kultúrna inštitúcia Banskobystrického
samosprávneho kraja
Umelecké slovo, divadlo
23. 6. Divadlo a deti,
vystúpenia DDS a workshopy,
Divadlo B. S. Timravy Lučenec o 9.00 hod.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na
podporu umenia.
Folklór, hudba, tanec
2. 6. Škola spevu v Novohrade
(piesne z Kokavy nad Rimavicou)
pre vedúcich a členov folklórnych kolektívov
Novohradu a Malohontu,
lektori: K. Bielčiková, P. Bielčik, I. Murín,
malá sála NOS o 17.00 hod.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na
podporu umenia.
3. 6. Absolventský koncert Cirkevnej ZUŠ
Lučenec, malá sála NOS o 16.00 hod.
4. 6. Koncert speváckych zborov,
workshop,
Lučenec – synagóga o 17.00 hod.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na
podporu umenia.
11. 6. Jedosvet – Tibor Kobliček,
program pri príležitosti životného jubilea,
a workshop, spoluorg.: Obec Cinobaňa,
KD Cinobaňa o 17.00 hod.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na
podporu umenia.
16. 6. Koncert rómskej hudobnej skupiny
Sendreiovci&Kokavakere Lavutara,
nádvorie NOS, vstupné: 10,- €
22.6. Rodným krajom Novohradu,
hlavný organizátor: NOS,
spoluorganizátor:
Dom MS Lučenec a Mesto Lučenec,
Mestský park – amfiteáter o 9.00 hod.
Foto, film, výtvarná tvorba
16. 6. Osvetárskydvor
– Tibor Huszár – Pocta osobnosti,
výstava venovaná fotografovi
pri príležitosti životného jubilea,
vernisáž 16. 6. o 17.00 hod. ,
potrvá do 31. 8. 2022.
(veľkoformátové fotografie na zábradlí pavlače
nádvoria NOS, autor: Jaroslav Badinka,
rodinné foto na chodbe NOS, hudobný hosť
Sendreiovci&Kokavakere Lavutara...)
Edukatívne činnosti
6. – 24. 6. Prevencia
sociálno-patologických javov,
Kluby dôchodcov a seniorov
v okresoch Lučenec a Poltár
15. 6. Osvetárska kvapka krvi
k Svetovému dňu darcov krvi
27. – 28. 6. Medzinárodný deň proti
zneužívaniu drog
a nezákonnému obchodovaniu,
ZŠ okres Poltár a Lučenec

13. 6. Literárny klub V.L.A.S. pri NOS –
stretnutie autorov, prezentácia a rozbor tvorby,
malá sála NOS o 15.30 hod.
Novohradské osvetárske „jednohubky“
27. 5. Tibor Kobliček, výrobca ľudových
hudobných nástrojov, interpret ľudovej
hudobnej kultúry, rozhovor online na fb
Kultúrno-spoločenské podujatie
17. a 19. 6. Uzdraviť slovom – podujatie
venované spisovateľke Hane Koškovej pri
príležitosti životného jubilea,
hlav. org.: NOS, spoluorg.: Obec Tuhár
17. 6. Lučenec – malá sála NOS o 16.00 hod.,
19. 6. Tuhár – kultúrny dom o 14.00 hod.,
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na
podporu umenia.
Dielňa ľudových remesiel DIELNIČKA
Kurzy pre verejnosť
13.6., 20. 6. a 29. 6. Hlina nepálená – hlinené
dekoratívne omietky, hlinený obraz, lektor:
Mária Janštová, (opakovanie zrušeného kurzu
pre pandémiu, účastníci poplatok uhradili
minulý rok, ale zároveň sa ho môžu zúčastniť aj
noví záujemcovia), od 16.00 do 19.00 hod.
Dielňa keramiky pre verejnosť
(každú stredu 9.00 – 12. 00 a 16.00 – 19.00)
Kurzy pre školy
Maľovanie na textil, vyzdob si svoje plátené
vrecúško. Termín podľa dohody so školami.

Novohradská knižnica Lučenec

Mesto Lučenec – oddelenie
školstva, sociálnych vecí,
kultúry a športu
2. 6. ZAKLIATA JASKYŇA, premiéra
filmu za účasti hercov a tvorcov,
Kino Apollo o 17.00, vstupné : 5,- €,
Knižná sála Divadlo B.S. Timravy
v Lučenci:
6. 6. Stretnutie s hercom Lukášom Pelčom
o 17.00, beseda o filme a kultúre
15. 6. Seminár pre učiteľov ZŠ o 9.00
– prednes poézie a prózy u žiakov ZŠ,
PhDr. Ľubomír ŠÁRIK,
divadelný teoretik, kritik, režisér.
16. 6. Madony umazané životom III. cyklus,
zážitkový workshop pre ženy a o ženách
o 16.30, stretnutie so psychologičkou
Dr. Janou Vittekovou.
17. 6. Čaro umeleckého slova (9.00 – 13.00),
MUDr. Lenka Ladošová a Matej Gajdoš,
workshop pre malých aj veľkých,
seminár pre recitátorov.
21. 6. Szabóov grafický Lučenec s podtitulom
SVETLO, vernisáž výstavy o 11.00,
Sála Fénix, Radnica, Lučenec,
výstava potrvá do 6. júla.
21. 6. Metamorfózy Lučenca – Pavol Zelman,
predajná výstava obrazov, foyer Mestský úrad
o 15.00, výstava prístupná do 30. augusta.
26. 6. ĽH Temperament cimbal orchestra
o 16.00 altánok mestský park

– kultúrna inštitúcia Banskobystrického
samosprávneho kraja

Fiľakovo

10. 6. „Odkaz štúrovcov pre súčasnosť“ –
prednáška s J. Lomenčíkom o 10.00 hod.

17. 6. Medzinárodný divadelný festival,
Štúdio L+S: Staré dámy, hrajú: Kamila
MAGÁLOVÁ, Zdena STUDENKOVÁ,
MsKS – Divadelná sála o 18.00 hod.,
Festival sa realizuje s podporou Fondu na
podporu kultúry národnostných menšín.

16. 6. „Umenie v srdci“ – workshop
s manželmi Kováčikovcami, o 10.00 hod.
21. 6. „Ako chutí Osmijankova rozprávka“ –
v rámci cyklu Brána príbehov dokorán sa bude
konať workshop a interaktívne divadelné
predstavenie v podaní členov n. o. Osmijanko,
o 11.00 hod.

Novohradské múzeum a galéria
– kultúrna inštitúcia Banskobystrického
samosprávneho kraja
3. 6. Sprístupnenie „Umeleckej záhrady
NMG“ s inštaláciou keramických diel z fondu
3. – 5. 6. –„Príbeh záhrady v čase“,
nekomentovaná prehliadka záhrady
prostredníctvom fotografii,
–„Knižnica v podbrání“, stačí si vybrať knihu
nájsť si pohodlné miesto na čítanie a užiť si
spev vtákov v zelenej záhrade NMG.
Počas víkendu otvorených parkov a záhrad si
môžete pozrieť výstavu „Stratený
Novohrad" výstava autorských šperkov
Kataríny Žiak a stálu expozíciu NMG.
Do 31. 7. STRATENÝ NOVOHRAD
– výstava autorských šperkov z dielne Katarína
Žiak Jewellery

11. 6. XVI. Medzinárodná súťaž v historickej
lukostreľbe, Fiľakovský hrad o 8.00 hod.,
18. 6. Historický vlak „Zelený Anton“,
premávka historického vlaku na linke Zvolen –
Detva – Lučenec – Fiľakovo a návšteva
pamätihodností mesta o 10.00 hod.
25. 6. Súťaž vo varení guľáša,
Fiľakovský hrad o 7.00 hod.,
Hradné múzeum
Do 31. 7. Najvzácnejšie archeologické nálezy
posledných rokov z Fiľakova – výstava ,
Mestské vlastivedné múzeum – galéria,
Do 4. 9. Umelecké remeslo od praveku po
súčasnosť – výstava,
Fiľakovský hrad – Bebekova veža,

Kokava nad Rimavicou
11. 6. Stretnutie HELIGÓNKAROV
MsKS – kultúrny dom o 16.00 hod.,

Málinec
25. 6. Jánske dni – 21. ročník,
športový areál.

Klubovépodujatia
REKUS
– regionálny
mesačník.
8.
6. Klub
paličkovanejkultúrny
čipky PAVÚČIK
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Novohradské osvetárske „jednohubky“
27. 5. Tibor Kobliček, výrobca ľudových
hudobných nástrojov, interpret ľudovej
hudobnej kultúry, rozhovor online na fb

