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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):

Výstavy:
Výtvarné spektrum 2016 – celoštátna postupová súťaž výtvarnej
tvorby, krajské kolo: Európa (akryl),
celoštátny postup: Hrášok na lyžici
(akryl).
22. 9. – 8. 10. 2017 Jesenné stretnutie 2017, Novohradské múzeum
a galéria (NMG) Lučenec, Za dverami (akryl).

Narodila sa v Lučenci. Študovala na Strednej priemyselnej škole stavebnej
v Lučenci, odbor geodézia, kartografia a kataster. Po jej absolvovaní pokračovala
v štúdiu v odbore kvalita produkcie, študijný program kvalita produkcie v strojárskych podnikoch, na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V roku 2017 začala štúdium v programe hudba a zvukový dizajn na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktoré roku 2019 predčasne
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truhlicu.Prvé farbičky jej kúpil otec, až keď začala chodiť do školy. Výtvarná
výchova jej pomohla formovať budúci talent. Ako stredoškoláčku na pedagogickej
škole v Lučenci si ju všimol dobrý učiteľ a v záľube maľovať ju podporoval. Dovtedy
sa venovala len maľovaniu prírody, ale na škole začala kresliť aj portréty
spolužiakov. Po skončení školy sa zamestnala ako úradníčka, ale vo voľnom čase
stále kreslila. Vždy mala pri sebe skicár a keď ju niečo zaujalo, hneď to zachytila na
papier.

V roku 1993 sa stala členkou amatérskeho výtvarného krúžku pri
Novohradskom osvetovom stredisku (NOS) v Lučenci, kde jej tvorbu
hodnotili akademickí maliari, čímusmerňovali jej ďalší rast.Odvtedy
vystavuje pravidelne.
V určitom čase ku kresbe pridala maľovanie akvarelom a neskôr olejom,
ale v tejto technike bola samouk. Výtvarne je zameraná na romantický
realizmus, krajinomaľbu a architektúru dreveníc a rôznych iných
stavebných objektov.Venuje sa aj kresbehnedou rudkou.
Jej tvorba bola pravidelne prezentovaná na výstavách, napr. Jesenné
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zanechala pri sestre Valérii v Humennom a sestre v Žiline.
Výtvarné spektrum 2017 – celoštátna postupová súťaž výtvarnej
tvorby, regionálne kolo: Komín (ak-
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Brána do iného sveta, akryl 2022

Povolaním špeciálna pedagogička
a školská logopédka. Ako dieťa veľmi rada kreslila a maľovala, väčšinou len pre
seba, pre radosť alebo do pamätníkov
spolužiakov a kamarátok. Venovala sa aj
ručným prácam, pleteniu, háčkovaniu
a vyšívaniu. Neskôr začala vyšívať gobelíny známych umelcov a maliarov.

V súčasnosti pracuje v SŠI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou v Lučenci. V rámci svojej pedagogickej práce vyučuje aj výtvarnú výchovu a pracovné vyučovanie, často
hľadá rôzne námety na zaujímavé výtvarné umelecké činnosti, ktoré by obohatili tvorivosť a fantáziu jej žiakov.

K hudbe aj k výtvarnému umeniu inklinovala už od detstva. Maľovanie obrazov je jej hlavnou inšpiráciou aj
pri tvorbe hudby.

Gobelín

Zmena, akryl 2016

Rúško, akryl, 2021

V čase vysokoškolských štúdií sa venovala výtvarnému prejavu sluchovo
postihnutých detí. Na túto tému písala
diplomovú prácu, ktorej cieľom bolo objasniť charakteristické znaky a osobitosti
výtvarného prejavu sluchovo postihnutých detí a porovnať ho s výtvarným
prejavom intaktných detí. Cez výtvarný
prejav detí so sluchovým postihnutím sa
snažila pochopiť ich vnútorný svet predstáv, fantázie a myslenia, takto bližšie
spoznať ich osobnosť, cítenie a chápanie reality života.
V súčasnosti pracuje v SŠI pre
žiakov s narušenou komunikačnou

Od roku 2017 sa stala členkou OŠ
AVT pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci a odvtedy sa pravidelne
zúčastňuje tvorivých stretnutí, ktoré sú
pre ňu veľkým prínosom a inšpiráciou
pre pedagogickú prax. Osvojené výtvarné a umelecké techniky aktívne využíva
vo svojej pedagogickej práci. Vo svojom
voľnom čase sa venuje najmä maľbe
akrylom.
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Kultúrno-osvetová pracovníčka,
žurnalistka Mgr. Ľubomíra Karmanová, rod. Janštová, sa narodila 25. 7.
1977 v Liptovskom Mikuláši. Základné
vzdelanie nadobudla na ZŠ Laca Novomeského v Lučenci (1983 – 91), Obchodnú akadémiu navštevovala v Lučenci (1991 – 95). Dubnický technologický inštitút absolvovala v Dubnici
nad Váhom (2009 – 14). V r. 1996 –
2004 pôsobila ako kultúrno-osvetová
pracovníčka v pozícii metodičky pre
hudbu a spev v Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci. Od r. 2004 až
doteraz pracuje ako redaktorka regionálnej televízie LocAll v Lučenci a Fiľakove. Súbežne v r. 2012 – 15 bola regionálnou redaktorkou v médiách Naše
novinky, Novohrad a Podpoľanie, Lučenec 24. V r. 2015 – 18 pôsobila ako
redaktorka vo firme Petitpress – MY
Novohradské noviny a 2018 – 2020 ako
odborná referentka pre kultúru, knižnicu
a matriku na Obecnom úrade Cinobaňa.
Od r. 2021 je samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO) s miestom pôsobenia striedavo Južný Cyprus, Kapverdské
ostrovy a Slovensko.
Ľubka, svoju profesionálnu
kariéru si odštartovala v Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci,
kde vychádza aj tento náš článok.
Áno, nastúpila som tam ako
čerstvá absolventka Obchodnej akadémie v Lučenci. Kým moje spolužiačky
chceli byť ekonómkami, účtovníčkami,
podnikateľkami, mňa to ťahalo ku kultúre.
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Keď som si podala žiadosť
o prijatie do zamestnania, vtedajšia riaditeľka Mária Ambrušová ma prijala.
Mnohí z môjho okolia ani netušili, že
taká organizácia existuje. Práca na Osvete bola pre mňa obrovskou školou života, organizovala som kultúrne podujatia, súťaže, moderovala ich, stretávala
sa s ľuďmi, zúčastňovala sa koncertov,
divadelných predstavení. Jednoducho,
moja práca snov. Hlavne s folkloristami
bola vždy zábava. Nikdy nezabudnem,
ako som sa z folklórneho festivalu v
Maďarsku vrátila s obrovskými modrinami na nohách. Veľmi som sa zľakla.
Asi o týždeň kolega priniesol vyvolané
fotky. Tie objasnili moje záhadné modriny. V autobuse bolo samozrejme veselo. Spievalo sa, hralo a aj tancovalo.
Čardáš v uličke medzi sedadlami
a opierky na ruky veľmi rýchlo situáciu
vysvetlili. Z Osvety moje kroky smerovali do televízie. Tešila som sa na novú
kariéru, ale bolo mi aj smutno za skvelými kolegami. S odstupom času to však
vnímam tak, že som odtiaľ nikdy úplne
neodišla. Vždy ma zavolali moderovať
nejakú akciu alebo sme sa stretli na podujatí, kde som bola ako novinárka.
Najdlhšiu etapu v tvojom pracovnom živote predstavuje regionálna
televízia LocAll, kde pôsobíš ako redaktorka až doteraz .
LocAll, to je moja celoživotná
láska . Začínala som ako redaktorka
v teréne. Spravodajské témy ma síce
veľmi nenapĺňali a robiť anketu na ulici
bola pre mňa „smrrrrť“. Ale zase to
malo svoju výhodu. Vytvorila som si
množstvo kontaktov, ako redaktorku ma
poznali ľudia takmer vo všetkých inštitúciách v meste, čo mi neskôr značne
uľahčilo prácu v printových a internetových médiách. Otvorené štúdio som si
zamilovala. To je presne to, kde sa cítim
doma. Tým nemyslím svetlá reflektorov
či množstvo kamier. Môj život vždy
obohacovali ľudia. Tí, ktorých som privítala v štúdiu, boli výnimoční. Vždy
som svoju prácu robila s obrovským rešpektom, ale aj s hrdosťou, pretože som
bola pyšná na ľudí, ktorých v regióne
máme. Na odborníkov v rôznych oblastiach, na umelcov, úspešných športovcov...
Veľakrát sa mi stalo, že ma na

Veľakrát sa mi stalo, že ma na
ulici niekto zastavil a povedal, že videl
reláciu s konkrétnym človekom a ani
netušil, že niekoho takého výnimočného
v meste máme. To bol ten najkrajší
zmysel mojej práce. No a samozrejme
kolegovia. Keď môžeš pracovať s priateľmi, to je najväčšie šťastie.
Krátky čas si bola aj redaktorkou Novohradských novín v Lučenci.
Vždy som túžila vyskúšať si aj
túto formu novinárčiny. Mikrofón som
vymenila za diktafón a foťák. Ale musím povedať, že spravodajstvo naozaj
nie je moja šálka kávy. Uvítala som,
keď mi šéfredaktorka Novohradských
novín Marcela Ballová umožnila venovať sa najmä publicistike. A tak som sa
túlala po regióne, vyhľadávala zaujímavé miesta a ľudí a počúvala ich rôzne
príbehy. Najviac vo mne rezonuje príbeh pána, ktorý nešťastný prišiel do redakcie a povedal, že sme jeho posledná
možnosť. Že už vyskúšal všetko, dokonca aj Červený kríž či televíznu reláciu
Pošta pre teba. Rozpovedal mi príbeh
o rodine z Cinobane, ktorá počas druhej
svetovej vojny ukrývala židovskú rodinu. Pán Imre bol vtedy malý chlapec
a pamätal si na chlapčeka, ktorého veľmi túžil stretnúť a dozvedieť sa viac
o jeho živote po vojne. Bohužiaľ, nikdy
sa mu ho nepodarilo vypátrať. Sľúbila
som, že urobím, čo budem môcť. Priznám sa, bola som dojatá, keď som počula reakciu pána Imreho na to, že som
pána Besedu našla v Čechách. Stretnutie
Pavla a Juraja po viac ako šesťdesiatich
rokoch bolo najsilnejším zážitkom
v mojej novinárskej kariére. O to viac,
že len niekoľko týždňov po tomto stretnutí prišla z Čiech smutná správa, že
pán Beseda odišiel do večnosti.
Na rad prišiel Obecný úrad
v Cinobani, kde si zastávala pozíciu
referentky pre kultúru a matrikárku.
Čím ťa obohatila táto činnosť?
V Cinobani som vlastne v menšom robila to, čo na Osvete. Práca matrikárky však bola pre mňa úplne nová,
najmä v oblasti organizovania spoločenských obradov.
Pokračovanie na s. 4

Nikdy mi nerobilo problém
moderovať
podujatie pred 500
Keď som si podala žiadosť ulici niekto zastavil a povedal, že
o prijatie do zamestnania, vtedajšia
ľuďmi, ale postaviť sa pred
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Nikdy mi nerobilo problém
moderovať podujatie pred 500 ľuďmi,
ale postaviť sa pred snúbencov alebo
pred smútiacu rodinu bolo niečo úplne
iné.
Záverom nás zoznám, prosím,
s tvojou prácou na Južnom Cypre a
Kapverdských ostrovoch.
Som veľmi vďačná za to, že
som vždy vo svojom živote mohla robiť
to, čo ma baví. Nikdy som nezažila pocit, keď ráno vstaneš a nechce sa ti ísť
do práce. Zo všetkých zamestnaní, ktoré
som opustila, mi zostali úžasní priatelia
a na každé svoje bývalé pracovisko sa
rada vraciam aspoň na kávu. Vždy ma
však lákal svet. Najmä slnko a more. Na
každej dovolenke som ľutovala, že má
len dva týždne. Postupne som si vyprofilovala sen, že by som chcela byť stále
na dovolenke. Stále musím byť v pohybe a niečo robiť. Ale musí to ísť predsa
aj na pláži. Na Cyprus som sa vybrala
najmä kvôli jazykom a pracujem tu pre
známu hotelovú sieť. Komunikujem tu
v angličtine a ruštine. Svojej učiteľke
angličtiny v Lučenci Katke LiščákovejTóthovej vďačím za to, že som tam vôbec mohla vycestovať a že mi vždy bola
nápomocná. No a na Kapverdských ostrovoch som nechala svoje srdce. Vždy
som tam túžila ísť, ale nevedela som, čo
ma tam ťahá. So synom Jozefom sme
precestovali množstvo krajín, ale v mestečku Santa Maria sme obaja naraz
v jednom momente skonštatovali, že
tam chceme žiť. O pár dní sme si kúpili
apartmán a ostrov Sal sa stal naším druhým domovom. Nemusíš mať milióny
na účte, aby si tu mohol žiť. Apartmán
na pláži kúpiš za menej, ako je cena bytu Lučenci. A keď ho vo vašej neprítomnosti prenajmeš, investícia sa ti mihnutím oka vráti. Nádherné pláže, skvelé
jedlo, oceán vo farbách Karibiku, hudba, tanec a najmä úžasní ľudia – priateľskí a s veľkým srdcom. Nikdy som nevidela toľko chudoby a toľko bohatstva
zároveň. Kombinácia všetkých týchto
ingrediencií je balzam na dušu. Bola by
som rada, keby si každý mohol dopriať
tento zážitok. A tak akosi jednoducho
vyplynulo, že som začala sprostredkúvať dovolenky a predaj a prenájom nehnuteľností v krajine, ktorá je pre mňa
rajom na zemi.

ktoré poskytovali ľuďom prácu, sa rozpadli a zamestnať sa priamo v Kokave je
takmer nemožné. Všetky malé firmy,
obchody, obecný úrad, školy sú plne obsadené. Kokava a jej krásne okolie láka
turistov v lete aj v zime, kedy je naša
oblasť využívaná ako lyžiarske stredisko. O Kokave sa zvykne hovoriť, že je
kolískou kultúry, pretože ju k tomu
predurčuje minulosť, história či folklórne tradície. Narodilo sa tu dosť osobností z oblasti folklóru, divadla, ale aj hudby a tí všetci ovplyvnili kultúrny život
v našej obci.

Kultúrno-osvetová pracovníčka
Janka Krotáková, rod. Vicianová,
sa narodila 26. 8. 1957 v Kokave nad
Rimavicou, okres Poltár. Základné vzdelanie získala v rodnej obci (1963 – 72),
gymnázium
navštevovala
v Poltári
(1972 – 76), maturovala v triede Pavla
Stana. Popri zamestnaní vyštudovala
Strednú knihovnícku školu v Bratislave,
odbor kultúrno-výchovná práca. V r.
1976 – 99 pracovala ako odborná pracovníčka záujmovo-umeleckej činnosti
v Mestskom kultúrnom stredisku (Ms
KS) v Hnúšti, z toho v r. 1992 – 99 ako
riaditeľka MsKS. V r. 1999 – 2022 pôsobila ako vedúca oddelenia kultúry v Kokave nad Rimavicou. Dňa 30. 6. 2022
odišla do starobného dôchodku, žije
v Kokave nad Rimavicou.
Janka, ako by si charakterizovala obec Kokavu nad Rimavicou,
v ktorej si sa narodila, chodila do základnej školy a v ktorej žiješ aj dnes?
Žijem v krásnej obci, ktorú by
som nemenila. Kokava nad Rimavicou
leží na južných výbežkoch Slovenského
rudohoria, na sútoku rieky Rimavica
a Kokavka, v nadmorskej výške okolo
315 m n. m.. Obklopená je vencom
krásnych vrchov Diel, Kečka, Slopovo,
Sinec. Naša obec má dlhú a bohatú históriu, o ktorej by sa dalo veľa rozprávať.
Obec je vždy pekne upravená, čistá,
stred námestia je charakteristický pekným parkom vysadeným krásnymi kvetmi. Má skoro všetky služby potrebné
PhDr. František Mihály, DiS. art. k životu človeka, len škoda, že závody,

Už od detstva ťa priťahovali
kultúrne aktivity, a tak si sa hneď po
maturite rozhodla stať kultúrno-osvetovou pracovníčkou. Ako sa to všetko
rozbiehalo?
Od malička som pôsobila v detskom folklórnom súbore (DFS) Kokavan, a tak som získavala skúsenosti na
javisku so spevom, tancom aj hovoreným slovom. Po maturite na gymnáziu
v Poltári som sa prihlásila na Pedagogickú fakultu do Nitry a chcela som študovať slovenský jazyk. No prišla mi odpoveď „pre veľký počet uchádzačov neprijatá, uchádzajte sa o štúdium vo svojom
kraji“. Ostala som veľmi sklamaná
a snažila som sa nájsť si povolanie, ktoré
by ma napĺňalo. Rozhodnutie padlo jednoznačne na kultúru, tak som sa zamestnala v MsKS v Hnúšti. Aj v Hnúšti sme
realizovali pekné podujatia – obnovili
sme folklórny súbor SINEC, veľký úspech u divákov mali rôzne aktivity, ktoré sme v tom čase robili so ZV ROH
jednotlivých závodov, so školami, ale aj
jednotlivcami. Boli to zaujímavé súťažné večery, doplnené aj profesionálnymi
umelcami. Veľmi sa nám páčilo, že sa
chodili na tieto podujatia pozerať aj
z iných miest a obcí. Spomeniem napríklad „Vieme si aj zaspievať, či Manželia na scénu“, to všetko v našej réžii.
Vstupenky bývali vypredané mesiac
dopredu. Spočiatku som pracovala ako
odborná pracovníčka pre záujmovú umeleckú činnosť, v r. 1992 som bola mestským zastupiteľstvom v Hnúšti zvolená
do funkcie riaditeľky MsKS, kde som
zotrvala do r. 1999. Boli to roky úspešné, ale aj náročné, pretože po nežnej
revolúcii došlo k veľkým zmenám, ktoré
zasiahli aj kultúru.
Pokračovanie na s. 5

V r. 1999 si sa vrátila
ktoré poskytovali ľuďom prácu, sa
rozpadli a zamestnať sa priamo pracovať do rodnej Kokavy na
v Kokave je takmer nemožné. Všetky obecný úrad, kde pôsobíš až
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V r. 1999 si sa vrátila pracovať do rodnej Kokavy na obecný úrad,
kde pôsobíš až doteraz ako vedúca
oddelenia kultúry.
Áno, od roku 1999 pracujem
v rodnej obci alebo lepšie povedané –
pracovala som vo funkcii vedúcej kultúry na Obecnom úrade v Kokave nad
Rimavicou, pretože od 1. 7. 2022 som
na starobnom dôchodku. Hneď po príchode do Kokavy som si rozdelila prácu
v kultúre na jednotlivé oblasti, ktoré
sme napĺňali činorodou prácou a aktivitami pre občanov všetkých generácií. Aj
v Kokave som sa stretla s dobrým pochopením a podporou vedenia obce,
takže sa nám dobre pracovalo a mohli
sme dokázať, že kultúra v Kokave nie
je, nebola a ani nebude v úzadí. Nadviazali sme na tradície, existujúce súbory,
ktoré sa snažíme po celé roky uchovávať a rozvíjať prostredníctvom DFS,
mládežníckeho FS Kokavan, ďalej je to
ľudová hudba, fujaristi, heligónkari... To
všetko rozvíjame aj prostredníctvom folklórneho festivalu Koliesko, ktorý má za
sebou už úspešných 30 rokov. Je to festival mladých folkloristov, ktorý vniesol
hlavne do života mladých ľudí aj trochu
iný pohľad na folklór. Táto práca ma
obohatila, spoznala som veľa významných ľudí, vzácnych osobností, mentalitu iných národov, a to všetko ovplyvnilo
aj môj postoj k práci a k životu vôbec.
Stretla som sa aj s vyjadrením, že ľudia
prestávajú kultúrne žiť, ale kultúrne žiť
je široký pojem. To nie je len návšteva
kultúrnych podujatí, je to štýl života na
určitej úrovni, sú to vzťahy tolerancie,
slušnosti a obetavosti, je to tvorivosť
a aktivita vlastná každej ľudskej bytosti.
Prajme si, aby sa vo väčšine z nás prejavovala výraznejšie.
Významnou zložkou tvojej činnosti bola aj spolupráca na tvorbe monografie obce Kokava nad Rimavicou.
Monografiu Obce Kokava nad
Rimavicou sme začali robiť v r. 2013 na
podnet starostu obce Ing. Jána Chromeka, prof. Leona Sokolovského, doc. Ivana Murína a Pavla Haluku. Ja som bola
v redakčnej rade tajomníčkou, ktorá sa
starala takmer o všetko, písať zápisnice,
zvolávať zasadnutia, oboznamovať autorov o prípadných zmenách a pripomínať
splnenie úloh k určitému dátumu. Do
knihy som trochu prispela aj autorsky v
časti etnológia. Hlavným zostavovateľom bol profesor L. Sokolovský, ktorý
riadil celý priebeh spracovania monografie. Má 750 strán, 5 častí a podieľalo
sa na nej 54 spoluautorov. Každá časť
mala svojho garanta, ktorý oslovil ďalších spoluautorov.
Pripravovali sme ju päť rokov,
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Pripravovali sme ju päť rokov,
do života bola uvedená v júli 2018. Je to
pekná a pre človeka veľmi obohacujúca
monografia.
Za tie dlhé roky si zorganizovala i absolvovala veľké množstvo zahraničných kultúrnych vystúpení so súbormi Sinec a Kokavan.
Absolvovali sme množstvo zahraničných kultúrnych vystúpení a zájazdov. Najzložitejšie to bolo v minulom
režime, konkrétne v rokoch 1988 – 89,
kedy sme vycestovali so súborom Sinec
z Hnúšte do Francúzska a na Sardíniu.
V tom čase boli potrebné do týchto krajín víza, ktoré som bola vybavovať na
ambasádach v Prahe. To si dnes mladí
ľudia vedia ťažko predstaviť, aká to bola
„tortúra“, ale podarilo sa a my sme sa
v úžase pozerali na tie krásne veľkomestá, na ich historické pamiatky, lebo boli
sme aj v Paríži, v Provensálsku – v
Avignone, Ríme, Benátkach a pre nás to
bolo v tom období niečo nezabudnuteľné. Zájazdy, ktoré som vybavila pre súbory: bolo ich spolu pre Sinec a Kokavan 36. Okrem uvedených krajín sme
navštívili vtedajšiu Juhosláviu, Poľsko,
Španielsko, Grécko, Maďarsko, Chorvátsko, Srbsko, Čiernu Horu a i.
Záverom nám prezraď, prosím, aké aktivity plánuješ po odchode
na dôchodok?
Neviem si celkom predstaviť,
že po 46-ich rokoch sa zrazu celkom
odtrhnem od kultúrneho a spoločenského života v obci. Chcem byť ešte ďalej
zainteresovaná do diania. Som štatutárnou zástupkyňou dvoch občianskych
združení – FS KOKAVAN a OZ KOLIESKO, do ktorého získavam finančné
prostriedky cez projekty a hlavne cez
kampaň – 2% z odvedených daní fyzických a právnických osôb. V tom by
som chcela ešte pokračovať, a tak sa
venovať aj dramaturgii FF Koliesko, aby
som oboznámila moju nástupkyňu s prípravou festivalu a hlavne s ľuďmi, ktorí
sa tvorbe programov na Slovensku venujú. Chcem pokračovať aj v práci s FS
– skupinou seniori. Možno budem kandidovať ako nezávislá za poslankyňu do
obecného zastupiteľstva a venovať sa písaniu kroniky v obci. Chcem pokračovať
v stretávaní sa a organizovaní spoločných aktivít s volejbalovým oddielom
žien a trochu viac sa venovať našej
evanjelickej cirkvi, pokračovať v organizačných veciach evanjelického spevokolu. Myslím, že je toho pre dôchodkyňu naozaj dosť a dúfam, že mi zvýši
čas na domácnosť a rodinu. K tomu
všetkému potrebujem dobré zdravie,
keďže som veriaca, každý deň prosím

nášho Pána o pevné zdravie a pokoj
do života bola uvedená v júli 2018. v duši. No a celkom na záver: Som

nášho Pána o pevné zdravie a pokoj
v duši. No a celkom na záver: Som
vďačná Hnúšti, som vďačná Kokave
nad Rimavicou za to, že som mohla rozvíjať a napĺňať svoj profesionálny život
kultúrnymi aktivitami a vytvárať trvalé
hodnoty, ktoré ostanú aj pre ďalšie generácie.
PhDr. František Mihály, DiS. art.

Rímskokatolícky kňaz, vysokoškolský učiteľ Mons. Barnabás Bacskai sa narodil 4. 7. 1933 v obci Prša,
okres Lučenec. Základné vzdelanie získal v rodnej obci, nadväzne navštevoval
osemročné gymnázium v Rožňave, kde
v r. 1951 maturoval. V r. 1951 – 56 študoval na Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave. Vysvätený bol 15. 1. 1956
v Dóme sv. Martina v Bratislave. Prvú
svätú omšu mal 22. 1. 1956 v Prši.
Svoju kňazskú pôsobnosť začínal v r. 1956 ako kaplán v Rožňave. V r.
1956 – 65 bol administrátorom v obci
Držkovce v okrese Revúca, v r. 1965 –
71 v obciach Nová Bašta a 1971 – 90
Husiná v okrese Rimavská Sobota, v r.
1990 – 93 vo Vyšnom Slavkove v okrese Levoča. Súbežne v r. 1990 – 94
pôsobil ako vysokoškolský učiteľ v
Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule, kde vyučoval filozofiu. Vlastnil cennú knižnicu
i množstvo rukopisov, ktoré sú dnes súčasťou Univerzitnej knižnice Katolíckej
univerzity – pracovisko Spišská Kapitula.
Pokračovanie na s. 6
Aktívne hovoril po maďarsky,
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Aktívne hovoril po maďarsky,
slovensky, nemecky a latinsky.
Jeho otec Jozef zomrel na zápal
pľúc, keď mal Barnabás päť rokov. Ešte
predtým na jednej púti do Fiľakova otcovi povedal, že by sa chcel stať kňazom. Tento jeho životný sen sa mu aj
splnil. Mamička Viktória musela sama
vychovávať dvoch synov – okrem neho
aj mladšieho Bélu Bacskaiho (1935 –
1980), ktorý sa neskôr stal akademickým maliarom. Peňazí nebolo nikdy
navyše, preto im pomáhali rodina Györgyová, Karcagová, Béla a László Sinkovci. Barnabás pôsobil ako kňaz
v rôznych obciach najmä rožňavskej
diecézy. Na všetkých pôsobiskách s ním
spolu žili jeho matka i brat Béla. Najdlhším a najrušnejším pôsobiskom bola
obec Husiná, kde ho opustili obaja členovia rodiny – brat Béla zomrel v r.
1980, mamička v r. 1988. Barnabás
zostal sám, istý čas mu bola gazdinou
sesternica Ilonka Csomor.
Po nežnej revolúcii začal v r.
1990 pedagogicky pôsobiť v Kňazskom
seminári v Spišskej Kapitule, kde r.
1993 ho postihli závažné zdravotné
problémy. Od r. 1994 žil v Pezinku
v Diecéznom domove dôchodcov pre
kňazov. Často chodieval na návštevy
k pani Anne Rubintovej do Fiľakova,
k sesternici Márii Karcagovej do Veľkej
nad Ipľom a ku kolegovi Mons. Štefanovi Podolinskému na Osušie. Na jednej
návšteve v r. 2000 ho opäť zastihli zdravotné problémy a po prevezení do lučenskej nemocnice zomrel 1. júna 2000.
Pohreb sa konal 5. 6. 2000 na cintoríne
v Prši za účasti rožňavského biskupa
Mons. Eduarda Kojnoka, mnohých kňazov i veriacich. V rodnej Prši odpočíva
spolu so svojimi rodičmi i bratom Bélom.

Evanjelický kňaz, spisovateľ,
učiteľ Samuel Godra sa narodil 25. 8.
1807 v Bohuniciach, okres Levice, v rodine evanjelického farára Michala Godru. Ľudové školy navštevoval v Bohuniciach a Banskej Štiavnici. V r. 1828 –
29 študoval na evanjelickom lýceu
v Bratislave, od r. 1837 teológiu vo
Viedni. Za kňaza bol ordinovaný v r.
1839. Po ukončení štúdií pracoval ako
súkromný učiteľ a vychovávateľ v Bratislave, predtým v r. 1831 – 39 bol pomocným ev. kňazom v Neudorfe v Slavónsku (dnes región medzi Srbskom
a Chorvátskom).
V r. 1839 – 41 pôsobil ako kaplán
v Radvani, v r. 1841 – 70 ako farár
v Stredných Plachtinciach.

V r. 1839 – 41 pôsobil ako kaplán v Radvani, v r. 1841 – 70 ako farár
v Stredných Plachtinciach.
Svoje prvé literárne pokusy
publikoval v Časopise Společnosti Vlasteneckého muzea v Čechách, neskôr
v Tatranke. Debutoval zbierkou ľúbostných a vlasteneckých sonetov Muzy dcera ve třech zpěvích (1829), nasledovala
novela zo súdobého života Zlatovič
(1830). Časopisecky publikované verše
sústredil v zbierke Petrenčok (1865).
Cenný je jeho príspevok o revolučných
udalostiach 1848 – 49 Oslobodenie Slovákov z panštiny v r. 1848 (1861), v ktorom zachytil účinkovanie Janka Kráľa
v okolí Príbeliec a Plachtiniec. Svoje
články a básne uverejňoval v časopisoch
Concordia, Cyrill a Method, Černokňažník, Priateľ ľudu a i.
Počas štúdií v Bratislave patril
medzi spoluzakladateľov Spoločnosti
česko-slovanskej, bol zakladajúcim členom Matice slovenskej i slovenského
gymnázia v Revúcej. V r. 1865 založil
Godrovskú základinu na vzdelávanie
ľudí a kultúrne ciele.
Článok som vypracoval pomocou Biografického lexikónu Slovenska
3. zv. G – H, Martin, Slovenská národná
knižnica 2007, s. 151.
Samuel Godra zomrel 4. 5.
1873 v Stredných Plachtinciach, okres
Veľký Krtíš, kde je aj pochovaný.

Spisovateľ, básnik, publicista
Andrej Plávka sa narodil 18. 11. 1907
v obci Liptovská Sielnica, okres Liptovský Mikuláš. Ľudovú školu navštevoval
v rodnej obci (1914 – 18), gymnázium
v Liptovskom Mikuláši (1918 – 27).
Právnickú fakultu Karlovej univerzity
študoval v Prahe (1927 – 30), neskôr
v Bratislave, štúdiá nedokončil. V r.
1930 – 31 pôsobil ako tajomník pobočky združenia YMCA v Lučenci, v Kroměříži (1931), Hradci Králové (1932 –
34) a Bratislave (1934 – 39). V r. 1939

34) a Bratislave (1934 – 39). V r. 1939 –
45 bol vedúcim Ústavu pre sociálnu
a kultúrnu starostlivosť v Bratislave.
V r. 1945 – 49 vykonával funkciu prednostu tlačového odboru Povereníctva
informácií, následne tajomníka ÚV Národného frontu. V r. 1949 – 57 a 1965 –
68 bol riaditeľom vydavateľstvo Tatran
v Bratislave. V r. 1957 – 63 bol prvým
tajomníkom Zväzu slovenských spisovateľov (ZSS) a 1963 – 65 na tvorivej
dovolenke. V období rokov 1969 – 82
pôsobil v pozícii predsedu ZSS v Bratislave.

Patril medzi významných predstaviteľov slovenskej medzivojnovej
a povojnovej literatúry 20. storočia. Počas SNP ako predseda revolučného národného výboru organizoval ubytovanie
a stravovanie utečencov. Po r. 1945 sa
mu osobná skúsenosť z SNP stala inšpiračným zdrojom v literárnej tvorbe.
Básnické zbierky: Tri prúty Liptova
(1942), Ohne na horách (1947), Zelená
ratolesť (1950), Tri vody (1954) a i.
Príbuznosť jeho poézie s ľudovou piesňou inšpirovala viacerých hudobných
skladateľov k zhudobneniu jeho veršov
– Teodor Hirner, Frico Kafenda, Dezider
Kardoš, Andrej Očenáš, Bartolomej Urbanec a i.
Próza je v jeho tvorbe zastúpená románmi, novelami, esejami, črtami,
reportážami a memoármi. Tvorba: román Obrátenie Pavla (1941), novely
Návrat Petra Hugáňa (1949), Siedmi
(1952), reportáže V krajine šťastných
ľudí (1952), Rumunská jar (1954). V 70.
rokoch vydal 2 zväzky knihy spomienok
Smädný milenec (1971) s podtitulmi
Skoro ako román jedného života (1971)
a Plná čaša (1976). Zaujímavá je aj
kniha esejí Rodné listy (1979) a zbierka
noviel Jastrab (1982). Jeho diela vyšli
vo viacerých prekladoch – čeština, angličtina, francúzština, maďarčina, nemčina a i.
Pokračovanie na s. 7

Od r. 1957 bol zaslúžilým
r.
1971
národným

– 45 bol vedúcim Ústavu pre umelcom, od
sociálnu a kultúrnu starostlivosť umelcom.
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Od r. 1957 bol zaslúžilým umelcom, od r. 1971 národným umelcom.
Informácie k tomuto článku som
získal z publikácie Biografický lexikón
Slovenska 7. zv. O – Q, Martin, Slovenská národná knižnica 2020, s. 492 – 494.
Andrej Plávka zomrel 11. 7.
1982 v Bratislave, kde je pochovaný na
cintoríne v Slávičom údolí.

Chemik, vysokoškolský učiteľ
prof. Ing. Dobroslav Prístavka sa narodil 5. 2. 1901 v obci Dačov Lom, okres
Veľký Krtíš, v roľníckej rodine. V r.
1920 – 25 študoval chémiu na ČVUT
v Prahe. Od r. 1941 vyučoval analytickú
chémiu na SVŠT v Bratislave, pričom
súbežne pedagogicky pôsobil aj na Prírodovedeckej a Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. V r. 1948 – 61 viedol Ústav a následne aj Katedru analytickej chémie na Chemicko-technologickej fakulte SVŠT v Bratislave. Od r.
1961 žil na dôchodku v Bratislave.
Špecializoval sa na potravinársku chémiu, venoval sa rozborom poľnohospodárskych výrobkov, potravín,
krmív a minerálnych hnojív. Na výskumné účely analyzoval chemické zloženie
poľnohospodárskych plodín, posudzoval
návrhy na čistiarne odpadových vôd, pri
právnych sporoch vypracúval posudky
o stupni znečistenia vodných tokov. Bol
autorom vysokoškolských učebných
skrípt o analytickej chémii. Prispieval do
časopisov: Chemické zvesti, Technický
obzor slovenský a i.
V r. 2019 odhalili profesorovi
Dobroslavovi Prístavkovi pamätnú tabuľu na budove bývalej evanjelickej základnej školy v Dačovom Lome.
Článok som vypracoval s použitím nasledovnej literatúry: Biografický
lexikón Slovenska, 7. zv. O – Q, Martin,
Slovenská národná knižnica 2020, s.
664.
Prof. Ing. Dobroslav Prístavka
zomrel 11. 7. 1972 v Bratislave, kde je
pochovaný na cintoríne v Slávičom
údolí.

Kurucký diplomat, publicista
Pavol (Pál) Ráday sa narodil 2. 7. 1677
v Lučenci. Pochádzal z protestantskej
rodiny z Novohradskej župy, jeho otec
Gáspár Ráday (1652 – 1711) bol podžupanom Novohradskej a Peštianskej
stolice. Detstvo a väčšiu časť života prežil v Novohrade. Študoval na evanjelickej reformnej škole v Lučenci, v Rachove (dnes Ukrajina), Banskej Štiavnici
a Kremnici. Od r. 1695 pôsobil ako
praktikant u hontianskeho a novohradského notára Pavla Kajaliho, od r. 1698
u chorvátskeho bána Šimona Forgáča.
V r. 1699 sa stal notárom Novohradskej
stolice, v r. 1704 – 11 tajomníkom, sedmohradským kancelárom a diplomatom
v službách Františka II. Rákocziho. Po r.
1711 hospodáril na rodovom majetku
v obci Pécel pri Pešti.
Na svoju dobu mal široké filozofické, teologické, právnické i vojenské
vzdelanie, ovládal klasické i moderné
jazyky. Významnú úlohu zohral ako diplomatický poslanec Františka II. Rákocziho – v r. 1704 u švédskeho, poľského
a pruského panovníka, v r. 1707 bol splnomocnencom na tajných rokovaniach
s ruským cárom vo Varšave, v r. 1709 sa
mal na odporučenie Francúzska pokúsiť
priviesť ruského cára Petra I. a švédskeho kráľa Karola XII. k uzavretiu mieru
medzi ich krajinami. V r. 1704 zastupoval kurucov na mierových rokovaniach
s panovníkom v Banskej Štiavnici, v r.
1705 v Trnave a v r. 1708 bol účastníkom bitky pri Trenčíne. Ako vyslanec
Novohradu v uhorskom sneme v rokoch
1712 – 15, 1721 – 23 a 1728 – 29 sa angažoval najmä v náboženských otázkach.
Pavol Ráday bol prvým generálnym dozorcom uhorskej evanjelickej
reformovanej cirkvi. Vydal knihu
vlastných modlitieb a náboženských
piesní, ktorá vyšla v mnohých vydaniach

reformovanej cirkvi. Vydal knihu vlastných modlitieb a náboženských piesní,
ktorá vyšla v mnohých vydaniach (prvé
vydanie 1710 v Košiciach). Ďalšie knihy: Denník Pála Rádayho 1677 – 1720
(Pešť, 1866), Denník mojej cesty v Benderi (Pešť, 1841), Diela Pála Rádayho
(Bp, 1889) a i.
V r. 1720 položil základy rodového sídla – kaštieľa v Péceli, ktorý v r.
1755 – 1766 rozšíril jeho syn Gedeon
Ráday (1713 – 1792). Celý kaštieľ aj
s hospodárskymi budovami bol dokončený v r. 1770 zásluhou architekta Andrása Mayerhoffera a jeho syna, staviteľa kaštieľa v Gödöllő. Pavol Ráday
bol jedným z prvých zberateľov kníh, po
prvýkrát založil knižnicu Maďarov. Položil základy slávnej Rádayho knižnice,
ktorá dnes sídli na Rádayho ulici 28 v 9.
obvode Budapešti.
Článok som spracoval podľa
Slovenského biografického slovníka 5.
zv. R – Š, Martin, Matica slovenská
1992, s. 15.
Pavol Ráday zomrel 20. 5.
1733 v Péceli, pochovaný je vo svojej
hrobke v Lučenci.

Rímskokatolícky kňaz, biskupský radca, čestný kanonik Mons. Ľudovít Raschka sa narodil 5. 1. 1910
v Lučenci. Ľudovú školu absolvoval
v rodnom meste v r. 1916 – 21. Reformné reálne gymnázium navštevoval v r.
1921 – 26 v Lučenci a v r. 1926 – 29
v Rožňave, kde zmaturoval. V r. 1929 –
34 študoval teológiu na Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulte v Rožňave,
za kňaza bol vysvätený 4. 2. 1934
v Rožňave.
Pokračovanie na s. 8
V r. 1934 – 36 pôsobil vo

farnostiach Rapovce a Šurice. Ako
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V r. 1934 – 36 pôsobil vo farnostiach Rapovce a Šurice. Ako mladý
kaplán bol najprv pridelený do Rapoviec, odkiaľ pochodil všetky okolité
obce – Kalondu, Muľku, Trebeľovce,
Mučín i Lipovany. V ďalšom období okrem kaplánskej činnosti vyučoval náboženstvo v Šuriciach, Čamovciach a Hajnáčke. V r. 1936 vykonal päťmesačnú
vojenskú službu vo vojenskej nemocnici
v Komárne.
V r. 1937 – 40 bol katechétom
v Rimavskej Sobote a v r. 1940 – 43 na
gymnáziu v Lučenci. Okrem toho slúžil
sväté omše v Lučenci, Mikušovciach,
Panických Dravciach a vo Vidinej. V r.
1943 – 58 vykonával funkciu duchovného správcu v rímskokatolíckej nemocnici v Rožňave. V r. 1948 nemocnicu
poštátnili a potom tu pôsobil už len ako
účtovník. Kňazskú činnosť však mohol
naďalej realizovať v priestoroch nemocnice. V r. 1960 bola v nemocnici zrušená opatrovateľská činnosť mníšok a niečo vyše roka predtým musel aj on z nemocnice odísť. Vtedy si ho vzal k sebe
Otec biskup Róbert Pobožný a vymenoval ho za tajomníka Biskupského úradu.
V r. 1960 utrpel ťažký úraz (zlomenina),
kvôli ktorému musel v r. 1962 odísť na
dôchodok.
Po vyzdravení ešte sporadicky
vykonával kňazskú funkciu niekoľko
rokov. Svoju poslednú svätú omšu, tzv.
železnú, celebroval 3. 2. 1999 v Rožňave – pri príležitosti 65 rokov od kňazskej vysviacky. Miništrovali mu osobne
vtedajší biskup Mons. Eduard Kojnok,
jeho zástupca a asi 20 kňazov z Rožňavy a okolia. Mons. Ľudovít Raschka
zomrel 8. 6. 2002 v Rožňave, pochovaný je v rodnom Lučenci.

Lekár, onkodermatovenerológ
MUDr. Jozef Tomašovič sa narodil 8.
5. 1929 v Novom Meste nad Váhom ako
tretie dieťa v železničiarskej rodine. Mal
dve staršie sestry, jedna zo sestier spolu
s matkou ochoreli na týfus, ktorému
podľahli. Otec sa neskôr znova oženil a
malý Jozef našiel v macoche obetavú
druhú matku a do rodiny pribudol aj
mladší brat. Základné i stredoškolské
vzdelanie získal v r. 1935 – 48 v rodnom meste, kde maturoval v r. 1948 na
tamojšom gymnáziu. Ako nadaný študent si po maturite zvolil štúdium medicíny, ktorá sa stala jeho poslaním na
celý život. V r. 1948 – 54 ju vyštudoval
na Lekárskej fakulte UK v Bratislave.

Po celý svoj život sa riadil krédom: „V zdravom tele zdravý duch“, dokázal športovať aj vo veľmi ťažkých
zdravotných situáciách, nikdy sa nevzdával. Svoj životný boj s osudom
MUDr. Jozef Tomašovič prehral 19. 8.
2002 v Lučenci, kde je pochovaný na
mestskom cintoríne.
PhDr. František Mihály, DiS. art.



Po úspešnom ukončení štúdia
sa chcel vrátiť do rodného mesta, aby sa
postaral o nevlastnú matku a ešte školopovinného brata, ktorí zostali po otcovej
smrti sami. U úradov však nenašiel pochopenie, a tak na základe umiestenky
nastúpil na južné Slovensko – do nemocnice Rimavská Sobota, kde začal
svoju lekársku prax. V Rimavskej Sobote sa stretol aj so svojou budúcou manželkou MUDr. Jarmilou Tomašovičovou, rod. Špatnou, ktorá tam tiež nastúpila na umiestenku po skončení LF
Karlovej univerzity v Prahe. Už ako
manželia odchádzajú v r. 1955 do Fiľakova, kde im ponúkli byt a kde doktor
Tomašovič pracoval najskôr ako závodný lekár pre Kovosmalt Fiľakovo a neskôr ako telovýchovný lekár.
Z manželstva sa im narodili tri
deti – Igor, Ivo a Dáša. V r. 1970 sa
s rodinou odsťahoval do Lučenca, kde
pôsobil v rámci OÚNZ ako kožný lekár
až do svojho odchodu na dôchodok v r.
1993. Súbežne v tomto období viacero
rokov vykonával aj funkciu vedúceho
odboru zdravotníctva ONV Lučenec,
neskôr funkciu riaditeľa Polikliniky vo
Fiľakove.
Jeho celoživotnou láskou bol
šport – volejbal, tenis, plávanie, box,
športoval temer denne pre radosť z pohybu i výkonu. Žiaden šport mu nebol
cudzí, ale najviac si obľúbil ľahkú atletiku – vrh guľou a hod diskom. V rámci
týchto disciplín sa zúčastňoval aj na
rôznych športových súťažiach v Československu, neskôr na veteránskych majstrovstvách vo vrhu guľou a v hode diskom: 1978 ME Viareggio (Taliansko),
1979 MS Hannover (Nemecko), 1980
ME Helsinki (Fínsko). Viacero rokov
bol činný aj ako funkcionár v Československom zväze telesnej výchovy
a Československom červenom kríži.

 Osobností
LACIAK, Emil Bohuslav – 170. výročie narodenia (1. 7. 1852 Ozdín),
hudobný skladateľ, pedagóg, upravovateľ slovenských ľudových piesní.
Bol evanjelickým kaplánom v Békéscsabe, odkiaľ prišiel za výpomocného
učbára do prostredia, ktoré mu bolo
známe zo študentských čias. Zomrel r.
1891 v USA.
MÁTEJ, Jozef, prof. PhDr., DrSc. –
35. výročie úmrtia (2. 7. 1987 Bratislava), pedagóg, historik, vysokoškolský učiteľ. Naposledy pôsobil na Katedre pedagogiky Filozofickej fakulty
UK v Bratislave (1959 – 87). Narodil
sa 21. 8. 1923 v Lupoči.
GALLO, Ján, doc. PhDr., CSc. –
100. výročie narodenia (3. 7. 1922
Chyžné), učiteľ, zveľaďovateľ kultúry
Gemera a Novohradu. Ako učiteľ pôsobil v Poltári, Kokave nad Rimavicou,
Tisovci a v Revúcej, od r. 1972 ako
docent na FF UPJŠ v Prešove. Učiteľ
a kantor v Kokave nad Rimavicou
(1943 – 1953), viedol aj cirkevný miešaný spevokol, r. 1947 založil mandolínový súbor, potom sláčikový súbor a
dychovú hudbu. Počas pôsobenia v
Kokave nad Rimavicou sa venoval
zbieraniu kokavských piesní. Zbieral
ich po kokavských lazoch, kolešniach,
nachádzal tu originálne neupravené
piesne, ešte nikým nepoužité, ktoré
vyšli knižne v II. zväzku Slovenských
ľudových piesní, vydaných SAV v
Bratislave. Zomrel 10. 12. 2008 v Prešove.
ČÁNIK, Juraj – 40. výročie úmrtia
(13. 7. 1982 Lučenec), učiteľ hudby,
dirigent, osvetový pracovník. Do r.
1974 pôsobil na VI. ZDŠ v Lučenci
ako učiteľ hudobnej výchovy. Od r.
1945 bol členom Speváckeho zboru
slovenských učiteľov v Trenčianskych
Tepliciach. Narodil sa 20. 12. 1910
v Turičkách.

Po celý svoj život sa riadil PONICKÁ, Hana – 100.
Po úspešnom ukončení
krédom:
„V zdravom tele zdravý duch“, výročie narodenia (15.7.1922
štúdia sa chcel vrátiť do rodného
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PONICKÁ, Hana – 100. výročie narodenia (15.
7. 1922 Halič), spisovateľka, prekladateľka, redaktorka, disidentka. Výber diel: Ábelovský dom
(1959), Prísť, odísť (1964), Bosými nohami (1968),
Lukavické zápisky (1989), pre deti: Slávikove husličky (1953), O Štoplíkovi (1961), Halúzky (1955).
R. 1997 jej prezident Českej republiky Václav Havel v Prahe udelil štátne vyznamenanie „Za vernosť humanistickým ideálom a demokracii“. Zomrela 21. 8. 2007 v Banskej Bystrici, pochovaná je
v Haliči.
BAZOVSKÝ, Ľudovít, JUDr. – 150. výročie narodenia (22. 7. 1872 Závada), advokát, publicista,
autonomistický politik, „panslavistický agitátor“,
župan Novohradu, novohradský seniorálny inšpektor, resp. dozorca. Na Námestí republiky v Lučenci
má pamätnú tabuľu. Zomrel 10. 12. 1958 v Ľubochni, pochovaný je v Lučenci.
CSÁK, Etelka – 95. výročie narodenia (30. 7.
1927 Sátoraljaújhely), ochotnícka herečka a speváčka, členka divadelného ochotníckeho súboru
pri ZO Csemadok. V rámci DOS J. Kármána dostala niekoľko ocenení za epizódne postavy. Zomrela 26. 5. 2018 v Lučenci, kde je aj pochovaná.


udalostí

775. výročie (3. 8. 1247) – prvej písomnej zmienky o Lučenci v listine kráľa Belu IV., pamätný deň
založenia obce.
180. výročie (4. 8. 1842) – zhromaždenia uhorských lekárov a prírodovedcov v Banskej Bystrici,
ktoré si uctil sklársky podnikateľ Anton Pichler
a venoval im pokál v troch farbách s nápisom v
slovenskom preklade: Ako pamiatku na zhromaždenie Prírodovedeckej spoločnosti v auguste
1842 venuje mestu Banská Bystrica Anton Pichler
z Utekáča v Stolici Gemersko-malohontskej“.

Uskutočnila sa 20. – 22. 5. 2022 vo Vinici a hlavným organizátorom bolo Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši. Fotografickú sekciu viedol Mgr. Miroslav Zaťko so zameraním na Portrét
včera a dnes. Filmovú sekciu viedli Mgr. art. Viluda&Kršiak, zameraná
bola na dokumentárnu reportáž z tvorivej dielne. Výtvarnú sekciu viedol profesor PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD. so zameraním na Doskové
tabuľové maliarstvo – maľba na drevo.
Za náš región sa jej zúčastnili: Timea Mihalidesová, Mirka Cabanová, Gabriela Gyűreová, Klára Hanulová, Adela Balázsová, Gizela
Schneiderová, Boris Novák a Radovan Vojenčák, aj keď prihlásených
ich bolo ešte viac.
Renáta Ádamová

Zdroj: Žilák, J. –Kafka, R. –Repčok, Š.:
Sklárne v Malohonte, 2001.

150. výročie (28. 7. 1872) – prvého predstavenia
ochotníckeho divadla v Kokave nad Rimavicou, V.
Vraný: Láska zdolá všetko a Popol v oku.
95. výročie (24. 7. 1927) – zmena názvu obce na
dnešný Kokava nad Rimavicou. (16. 12. 1918 −
zmena názvu obce z bývalého RIMAKOKOVA na
Rimavská Kokava, od r. 1920 do r. 1927 sa používal názov KOKAVA).
125. výročie (27. 8. 1897) – založenia Remeselníckeho spolku v Kokave nad Rimavicou pod názvom Kokavský remeselnícky čítací a vzdelávací
kruh.
40. výročie (10. 7. 1982) − uvedenia programu
Viliama Grusku Sviatočné chvíle rodov Hontu
a Novohradu na XVII. Folklórnych slávnostiach
pod Poľanou v detvianskom amfiteátri, prezentovali sa v ňom aj obce Tuhár, Málinec a Hradište.
40. výročie (1982) – začatia výsadby ruží v Rovňanoch, v zelených pásoch medzi cestou a chodníkom.

Pod týmto názvom predstavilo Novohradské osvetové stredisko
v Lučenci úspešných recitátorov a spevákov, víťazov regionálnych
súťaží. Podutie sa konalo 26. 5. 2022 v malej sále Novohradského
osvetového strediska (NOS) v Lučenci. Otvoril ho Mgr. Stanislav
Spišiak, riaditeľ NOS, a moderovala Mgr. Milada Bolyošová.
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Obec Utekáč 28. 5. 2022 opäť po dvojročnej covidovej
prestávke usporiadala kultúrne podujatie Juraj Kubinec –
nestor slovenských fujaristov v spolupráci s NOS, BBSK,
Mikroregiónom Sinec-Kokavsko, ZŠ s MŠ v Utekáči a OZ
Prvá Iskra. Opäť sme sa stretli v srdci utekáčskej doliny, aby
sme prehodili pár slov, zabavili sa, zaspomínali na tých, ktorí
pre nás a ďalšie generácie niečo zanechali a medzi ktorých
patril aj Juraj Kubinec – náš ujo Ďuri, ktorý nás preslávil
nielen hrou na fujare, ale aj jej výrobou, čím prispel k rozvoju
a zachovaniu tradičnej ľudovej kultúry, zvykov v našej obci,
V kultúrnom programe sa predstavili: TRIO fujaristov z
ale aj vo svete. Položením venčeka k jeho pamätnej tabuli
Kokavy
nad Rimavicou Pavel Bielčik, Ján Kroták a Miroslav
v Salajke sme si uctili jeho pamiatku ešte pred začiatkom
Moncoľ,
pokračovatelia kubincovskej fujarovej hry, ktorí toto
kultúrneho podujatia.
kultúrne podujatie otvorili, FS Šumiačan, žiačky ZŠ s MŠ
a žiaci ZUŠ Heureka, alokované pracovisko v Utekáči, ktorí
svojimi ľudovými a modernými tancami spestrili toto podujatie, heligónkari a speváci Juraj Krahulec a Stela Krahulcová,
Vladimír Kouba a Veronika Malatincová, no a na svoje si prišli
aj milovníci modernej hudby pri vystúpení hudobnej skupiny
MODUS MEMORY a MADUAR, pri speve a tanci ktorých sa
vyšantili všetky vekové kategórie od najmenších až po najstarších, o čom svedčila aj vysoká účasť občanov obce a aj zo
vzdialených obcí. Zábava pokračovala až do skorých ranných
hodín, kde nás ďalej bavil Marek Láska – FIT FEMILY RÁDIO.
Podujatie otvorila a sprevádzala Ľubomíra Šajgalíková,
pracovníčka obce, príhovor predniesol starosta Miroslav Barutiak a hosť podujatia, predseda BBSK Ján Lunter. Podobne ako v predošlých rokoch aj teraz boli ocenení Cenou
starostu obce naša rodáčka MUDr. Stela Chudá, rod. Bieniková, a jej manžel MUDr. Ivan Chudý za prezentovanie
dobrého mena obce Utekáč, neustálu pomoc a podporu obce
aj občanov. Na pamiatku aj pre ďalšie generácie zostane obci
aj drevorezba vyrobená MUDr. Chudým, je vyrezaná zo starej
jelše z našej obce a je umiestnená vo vstupnej chodbe obecného úradu.
Sprievodné podujatia: ulička remesiel, program, súťaže
Starosta obce udelil ďakovný list poslancom obecného
a
odmeny
v podobe langošov a sladkostí pre deti pri príležizastupiteľstva Erike Nosáľovej, Gabriele Šustekovej, Igotosti
MDD,
kde najmenších, ale aj dospelých pobavilo pourovi Bahledovi, Ing. Jozefovi Josipčukovi, Ivanovi Priadkovi, Milanovi Pupalovi, Ing. Ivanovi Šálimu za ich po- ličné predstavenie Soľ nad zlato, pre deti a dospelých v podaní
moc, ochotu a ústretovosť pracovať pri rozvoji obce a Eve Divadla pod balkónom z Banskej Bystrice.
Akcia sa konala s finančnou podporou BBSK, za čo srSkrutekovej za príkladnú starostlivosť o prostredie, skrášľodečne ďakujeme. Naše poďakovanie patrí aj Mikroregiónu
vanie a výzdobu v miestnej časti Salajka.
SINEC KOKAVSKO, ktorého manažérkou je Milada Kochanová. Deň mikroregiónu sa stal tradičnou akciou obcí, ktoré do
neho patria a spoločnými silami sa snažia rozvíjať a propagovať obce usporiadaním aj takýchto dní, ďakujeme Novohradskému osvetovému stredisku, kultúrnej inštitúcii Banskobystrického samosprávneho kraja, a všetkým sponzorom: Generálny sponzor spoločnosť Premiot Ťežební, EMPIRIA,
COLAS – Košice, BIELOSTAV Banská Bystrica, Team, s.r. o.,
Banská Bystrica, CONSTRUCT Lučenec, TEKTONIKA,
Heineken, COOP Jednota Krupina, Danka Berille, rodina Chudých, Anna Vengrínová – Krčma pod horou, ďalej ďakujeme
Triu fujaristov z Kokavy nad Rimavicou, remeselníkom, ktorí
prijali naše pozvanie a veľké ďakujem patrí všetkým ochotným
občanom, ktorí nám pomáhali pri príprave tejto akcie.
Podujatie zožalo veľký úspech, pretože sa v našej obci
Prezentovala sa aj kniha č. 4 Utekáč na dobových foto- všetci dobre cítili, zostali nám pekné spomienky a budeme sa
grafiách – skláreň Clara, ktorú uviedli Dušan Kubinec a tešiť na ďalšie akcie.
Milan Pupala, členovia OZ Prvá Iskra.
Ľubomíra Šajgalíková / Foto: Peter Vranský
V kultúrnom programe sa predstavili: TRIO fujaristov z
Kokavy nad Rimavicou Pavel Bielčik, Ján Kroták a Miroslav
Moncoľ, pokračovatelia kubincovskej fujarovej hry, ktorí toto
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Dňa 2. júna 2022 sa v priestoroch malej sály Novohradského osvetového strediska v Lučenci uskutočnilo už tradičné podujatie pod názvom Škola spevu v Novohrade. Podujatie organizuje Novohradské osvetové stredisko pre vedúcich
a členov folklórnych kolektívov z okresov Lučenec a Poltár so
zameraním na ľudový spev a tradičné ľudové piesne z Novohradu a Malohontu. Organizátor vybral piesne z rázovitej a folklórnej obce Kokava nad Rimavicou, preto lektormi boli známi
folkloristi z tejto obce: doc. Ivan Murín, folklorista, etnológ
a zakladateľ kokavského Kolieska, a fujarista a výrobca tradičných ľudových hudobných nástrojov Pavel Bielčik spolu so
svojou dcérou, výbornou speváčkou kokavských piesní Katkou
Bielčikovou.
Na úvod mal Ivan Murín odbornú prednášku o regióne
Kokavy nad Rimavicou a jeho tradičných zvykoch, spevných
a herných príležitostiach, zábavách v minulosti a o ľudových
hudbách, muzikantoch a spevákoch. Paľko Bielčik zahral na
svojej fujare, píšťalke aj gajdách a zaspieval starodávne pastierske piesne. Katka Bielčiková vybrala niektoré typické kokavské piesne z prinesenej zbierky piesní od manželov Brezinovcov. Tieto piesne najskôr zaspievala s výkladom o správnej výslovnosti kokavského nárečia a dodržiavania typickej duvajovej
rytmiky. Všetci zúčastnení sa s chuťou zapojili do spievania
týchto piesní. Zaujímavé na tradičných kokavských piesňach je
nielen špecifické kokavské nárečie, ale aj text piesní, ktorý
skoro vždy poukazuje na ich tvorcov v minulosti. Je v nich vyspievaný nejeden ťažký osud človeka a životné udalosti veselé i
tragické. Ľudovou piesňou človek vedel vyjadriť takmer všetko,
čo ho v živote postretlo, vedel sa ňou potešiť, či už pri namáhavej práci, alebo aj v časoch zábavy a oddychu.
Podujatie z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia

Bc. Andrej Babiar, metodik pre folklór NOS

Už pár rokov sa v Novohrade, ale aj v okolitých regiónoch zintenzívnil záujem o regionálnu a miestnu históriu.
Motorom tohto záujmu je OZ Priatelia histórie Novohradu, ktoré organizovaním stretnutí na Hradišti a vydavateľskou činnosťou podnietilo, ale aj upriamilo pozornosť mnohých k hľadaniu rozličných historických tém. Osobnosťou,
ktorá spája, motivuje a organizuje činnosť občianskeho združenia je Mišo Šesták. Vydavateľskou činnosťou, ako je ročenka prác autorov, rôzne publikácie a knihy, umožňuje autorom prezentáciu ich činnosti. V ostatných rokoch sa k týmto aktivitám pridalo aj Mestské múzeum v Lučenci a spolupráca dostala nový rozmer, ktorým je udeľovanie Cien Emy
Goldpergerovej. Je to súťaž aktivít z oblasti regionálnej histórie a propagácie kultúrneho dedičstva Novohradu, ktorej
cieľom je odmeniť a motivovať osobnosti a autorov venujúcich sa regionálnej histórii Novohradu a Malohontu. Podľa
Štatútu súťaž má ročnú periodicitu a tieto kategórie: Najlepší
krátky príspevok, Najlepšia kniha, Cena za celkový prínos
pre históriu Novohradu alebo Malohontu a Zachovanie
a prezentácia hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva.
Dňa 2. júna 2022 sa zišli autori-bádatelia a historici
v priestoroch Mestského múzea v Lučenci, aby sa po dlhšej
dobe stretli, videli a dozvedeli sa výsledky súťaže aktivít
z oblasti regionálnej histórie a propagácie kultúrneho dedičstva Novohradu, vrátane všetkých obcí okresu Veľký Krtíš
a Malohont za roky 2020 a 2021. Všetkým je nám známe, že
rok 2020 bol pre covid nefunkčný. Do súťaže za rok 2021
bolo nominovaných:
A kategória – príspevok – 15, B kategória – kniha – 12, C
kategória – osobnosť – 2, D kategória – zachovanie a
prezentácia kultúrneho dedičstva – 13.

Výsledky
všetkých
vyhlásených
kategóriách.
Výsledky
vovo
všetkých
vyhlásených
kategóriách:
Rok
2020
Rok 2020
príspevok
2020
Príspevok 2020
Holec,Roman:
RokRok
1919
a Novohrad

Holec, Roman:
1919
a Novohrad
Boszorményi,
Štefan:
Franc
Lehár
v Lučenci

Boszorményi, Štefan: Franc
Lehár
v Lučenci
Vojenčák,
Rado:
Dekáda
v znamení
1999)

Vojenčák,
Rado:
Dekáda
v znameníkovu
kovu(1990
(1990 –– 1999)
kniha 2020
Kniha 2020
Aláč,Ján:
Sovietski vojaci na juhu stredného Slovenska

Aláč, Ján: Sovietski vojaci na juhu stredného Slovenska
1968
– 1991
1968 – 1991
Beljak,
Ján – Ferencová, Helena –Haľama, Miroslav –

Beljak, Ján – Ferencová, Helena – Haľama, Miroslav
Janura,
Tomáš
–Kaličiaková,
Zuzana
–Maliniak,
Janura,
Tomáš
– Kaličiaková,
Zuzana
– Maliniak,Pavol
Pavol–
Šimkovic,
Michal.
–
Výskum
a
obnova
hradu
Modrý
Kameň
Šimkovic, Michal.
2013 Výskum
– 2019.a obnova hradu Modrý Kameň 2013 – 2019.
Laššák,
JurajJuraj
a kol.:
Zaniknuté
školy

Laššák,
a kol.:
Zaniknuté
školyvvseverozápadnom
severozápadnom
Malohonte a severnom Novohrade
Malohonte a severnom Novohrade
Osobnosť 2020
2020
osobnosť
Mária
Adamová

Mária Adamová
zachovanie
prezentáciahmotného
hmotného
a nehmotného
dedičstva
Zachovanie aa prezentácia
a nehmotného
dedičstva
2020
2020

Občianske združenie Spoločnosť A. H. Škultétyho
Občianske
združenie Spoločnosť A.H. Škultétyho – za
– za opravu strechy rodného domu A. H. Škultétyho
opravu strechy rodného domu A.H. Škultétyho

Lukus
za podujatie
„Cesta
neznámaIV“
IV“
Lukus
za podujatie
„Cesta
neznáma

Gemersko-malohontské múzeum
Rimavská
Sobota
Gemersko-malohontské
múzeum
Rimavská
za prezentáciu múzea na sociálnej sieti s osobitným zreteľom
Sobota
za prezentáciu
múzea
na sociálnej
sieti
na prezentáciu
zbierkových
predmetov
v sérii príspevkov
„Tajomné predmety
minulosti“.
s osobitným
zreteľom
na prezentáciu zbierkových
predmetov v sérii príspevkov „Tajomné predmety
Rok 2021
minulosti“.
príspevok 2021
Rok
2021
Nociar,
Ivan: Benešove dekréty a okres
príspevok 2021
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Rok 2021
Príspevok 2021

Nociar, Ivan: Benešove dekréty a okres Lučenec

Ožďáni, Ondrej: Ešte pár slov k hrádku magistra
Jána v Malých Zlievcach

Mitáš, Vladimír: Podrečianske fajky v zrkadle
archeologických nálezov
Kniha 2021

Hronček, Pavel – Gregorová, Bohuslava – Herčko, Iva:
Hnedouhoľné baníctvo v okolí Veľkého Krtíša

Aláč, Ján: Tu spočíva kvet, čo zanechal svet
– limitovaná edícia

Sokolovský, Leon a kolektív: Hrnčiarsky región Malohontu

REKUS
Venoval sa rôznym témam. Od osobností, cez športové disciplíny,
olympijské hnutie a rôzne udalosti v regióne, inicioval osadenie pamätných tabúľ a podobne. V regióne bol „prvolezec“. Vždy odhodlaný
doviesť veci – publikáciu – do zdarného konca. Máločo ho odradilo od
zámeru. Nerád o sebe hovorí, aj v Mestskom múzeu načrtol svoje
ďalšie plány. Budeme sa tešiť, keď sa mu splnia. Ešte veľa zdravia
a síl do ďalších rokov.

Ceny rozdané, osobnosti ocenené, historici plní elánu
k bádaniu a písaniu. A tak nezostáva len veriť, že nám už nič
nezabráni tešiť sa na ďalšie stretnutie.
Mária Ambrušová

osobnosť 2021

Jozef Drenko
Zachovanie a prezentácia hmotného a nehmotného dedičstva 2021

Dobrovoľníci: Brigády na cintorínoch v Červeňanoch
a Hornom Tisovníku

Obec Halič: Otvorenie zrekonštruovaného strážneho
domčeka bývalej železnice v Haliči

NOS Lučenec: Cesty divadla – cyklus spomienok
venovaných divadlu Novohrade.

Pristavme sa ešte pri ocenení dvoch významných
lučenských osobností – Márie Adamovej a Jozefa Drenka –,
ktorých bádateľská činnosť je známa a ich práce už dávnejšie
prekročili aj hranice regiónu.
Marika Adamová sa celý svoj profesijný život venovala histórii
(Okresný archív Lučenec), no v súčasnosti ju berie ako záľubu,
radosť a aj spôsob ako zaujať mladú generáciu. Okrem toho sa teší,
keď môže zviditeľniť región, obce a motivovať starostov, aby na
históriu nezabúdali. Radi s ňou spolupracujú, lebo je známa svojimi
znalosťami, otvorenosťou k ľuďom a ovládaním maďarčiny nachádza v archívoch mnoho veci a udalostí, ktoré doteraz známe neboli.
Rada prekvapí novými informáciami. Na odovzdávaní cien zaznelo,
že Marikine písanie je ako víno, čím je zrelšie, tým je to lepšie.
Prajeme jej ešte veľa zdravia a tvorivých síl.

Dňa 4. júna 2022 sa v nádherných priestoroch lučeneckej synagógy konal koncert speváckych zborov Novohradu. Koncert bol umeleckou definitívnou bodkou, ktorá uzavrela podujatia tejto sezóny pre spevácke zbory: online seminár o inovatívnych hlasových technikách a tvorivé dielne
s praktickým nácvikom netradičných piesní. Na koncerte v synagóge vystúpili spevácke zbory Jázmin z Radzoviec, miešaný
spevácky zbor Ozvena z Lučenca, ženský spevácky zbor Melódia z Fiľakova a ako hosť sa predstavil ženský spevácky zbor
Akadémie umení v Banskej Bystrici Canzona Neosolium Women. Po koncerte nasledoval krátky workshop s lektorkou
Veronikou Veverkovou, v rámci ktorého lektorka vyhodnotila
vystúpenia jednotlivých zborov a s dirigentmi zborov pracovala na vylepšeniach rôznych atribútov ich speváckych telies.

Všetky tri podujatia pre spevácke zbory vznikli z iniciatívy milovníčky zborového spevu a zároveň pracovníčky
Jozef Drenko v roku 2021 mal 80 rokov. Po roku 1989 začal inten- Novohradského osvetového strediska v Lučenci, Milady Bozívne a systematicky spracovávať regionálnu históriu. V začiatkoch lyošovej, za finančnej podpory Fondu na podporu umenia.
bádania intenzívne spolupracoval s Novohradským osvetovým strediskom v Lučenci.

Pokračovanie na s. 13

Okrem odbornosti priniesli dirigentom a spevákom

Venoval sa rôznym témam. Od osobností, cez športové disciplíny,
olympijské hnutie a rôzne udalosti v regióne, inicioval osadenie spevác-kych zborov nielen odborné rady, postrehy a nové
pamätných tabúľ a podobne. V regióne bol „prvolezec“. Vždy informácie, ale aj pocit spolupatričnosti, jednoty v zborovom
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Okrem odbornosti priniesli dirigentom a spevákom
speváckych zborov nielen odborné rady, postrehy a nové inNovohradské osvetové stredisko – kultúrna inštitúformácie, ale aj pocit spolupatričnosti, jednoty v zborovom cia Banskobystrického samosprávneho kraja a obec Cinospievaní, vzájomnú podporu a radosť z možnosti interpre- baňa zorganizovali kultúrny program „Koma náš, prišli sme
tovať zborovú hudbu po tak dlhej pandemickej odmlke.
Ti vinšovať...“ pri príležitosti 85 narodenín najznámejšieho
výrobcu ľudových hudobných nástrojov, majstra Tibora
Kobličeka z Turičiek, ktorý sa uskutočnil 11. 6. 2022 v kultúrnom dome v Cinobani. Podujatie sa uskutočnilo v rámci
projektu Jedosvet – jednohubky osvetárske.

Verím, že takéto podujatia sa v budúcnosti pre spevácke zbory budú organizovať naďalej a dajú možnosť spevákom napredovať a spoločne sa pri ich obľúbenej činnosti stretávať.

V programe sa predstavili a majstrovi Kobličekovi veľa
zdravia zavinšovali: Trio fujaristov z Kokavy nad Rimavicou
– Pavel Bielčik, Ján Kroták a Miroslav Moncoľ, profesor
Bernard Garaj z Nitry, Rasťo Šimkovič – prvý cechmajster
gajdošského cechu z Devínskej Novej Vsi, Milan Rusko
z Bratislavy, Anna Šatanová, Ľubomír Tatarka a jeho žiaci,

Podujatie z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.
Mgr. art. Veronika Veverková

Milan Gábor z Budinej, heligónkari FS Vepor a Stanka
a Jaroslav Zvarovci z Klenovca, Juraj Matiaš z Plachtiniec,
Andrej Babiar a Monika Zapletalová z Príbeliec,
Pokračovanie na s. 14

Jožko Kostúr z Podkoníc, Martin Tesák z Pohronskej
Polhory, Jožko Smutný a Milan Šulek z Dúbrav a ľudová
hudba Martina Gábora. Podujatie výborne moderovala
Katarína Kovačechová z Rádia Regina Stred Banská
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Cieľom podujatia bolo odborne usmerniť činnosť vedúcich
i členov detských divadelných súborov, umožniť deťom z DDS
odprezentovať svoje snaženia rovesníkom. Cyklus podujatí bol
zameraný na využívanie metódy tvorivej dramatiky pri práci
s členmi detských divadelných súborov a rozvíjať tvorivé a komunikačné schopnosti detí, ich fantáziu a empatické cítenie.

Jožko Kostúr z Podkoníc, Martin Tesák z Pohronskej Polhory, Jožko Smutný a Milan Šulek z Dúbrav a ľudová hudba Martina Gábora. Podujatie výborne moderovala Katarína Kovačechová z Rádia Regina Stred Banská Bystrica.

V roku 2021 sa deti nemohli stretávať kvôli pandémii, preto sme 26. októbra 2021 organizovali v priestoroch Novohradského osvetového strediska v Lučenci tvorivú dielňa pre režisérov a vedúcich detských divadelných súborov zameranú na
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. dramaturgiu, výber predlohy, úpravu textov, prípravu scenárov
a prácu s detským interpretom. Lektorkou bola pedagogička,
scenáristka, dramaturgička Mgr. art. Katarína Hitzingerová,
ArtD. V novembri a decembri 2021 bol vyhlásený lockdown,
preto sme organizovali 1. 12. 2021 online dielňu zameranú na
výrobu bábky a prácu s bábkou. Lektorkou bola Katarína Mažáryová z Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici. 10.
februára 2022 sa uskutočnila v ZUŠ v Poltári tvorivá dielňa
zameraná na prácu s detským interpretom s lektorkou Mgr. art.
Katarínou Hitzingerovou, ArtD. a 23. júna 2022 sme pripravili
podujatie, na ktorom členovia súborov odohrali svoje predstavenia pre deti zo ZŠ a súčasťou podujatia bola aj tvorivá dielňa
s lektorkou Mgr. Zuzanou Garajovou zameraná na dramatizáciu
a oživenie literárneho textu. Zúčastnili sa členovia DDS Dokorán
zo ZŠ L. Novomeského Lučenec, DDS Kukuk zo SZUŠ na Novohradskej ulici v Lučenci a členovia DDS Athéna z Cinobane.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Mgr. Milada Bolyošová

Bc. Andrej Babiar
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Výstava venovaná slovenskému fotografovi pri príležitosti nedožitého 70. výročia narodenia. Vernisáž sa konala 16. júna 2022 v osvetárskom dvore, presne v deň narodenia Tibora Huszára. Otvoril ju Mgr. Stanislav Spišiak,
riaditeľ NOS, a vo svojom úvodnom prejave informoval prítomných, že rodáka z obce Réca si pripomíname preto, lebo
posledné roky života prežil v Novohrade, v bývalej starej
škole na Hradištských vrchoch. Tu organizoval workshopy
pre študentov Fakulty masmediálnej komunikácie UCM
v Trnave a ako sám povedal: „Pre mňa sú najkrajším miestom Hradištské vrchy, kde som zrekonštruoval starú laznícku
školu“.

Potom pozval na pódium Jaroslava Badinku, autora 32 veľkoformátových fotografií, inštalovaných na zábradlí
pavlačí a centrálnej foto, oproti vchodu do nádvoria. Autor
predstavil niektoré fotografie a zaspomínal na neopakovateľné chvíle prežité so svojím priateľom nielen doma, ale aj
v zahraničí, ako bol napr. trojmesačný pobyt v Paríži.

Súčasťou vernisáže bolo aj uvedenie bulletinu, ktorého
uvedenie sa prezentovalo netradične – popolom z cigár –,
keďže Tibor Huszár bol milovníkom cigár. Bulletin je uverejnený na stránke fb NOS, nájdete v ňom spomienku dcéry
Natali Vekeman Huszárovej, list od jeho bývalého kolegu
Romana Pavloviča, ale aj spomínania jeho bývalých študentov – Kataríny Acél Gálikovej, rodáčky z Lučenca,
Alexandry Fedorko a Martina Bystrianskeho.
Okrem exteriérovej výstavy je vo vstupnej chodbe
inštalovaná výstava fotografií a publikácií od rodiny Huszárovej a výstava plagátov na schodišti. Hudobným hosťom
bola rómska hudobná skupina Sendreiovci a nechýbali ani
ukážky filmu Tibor Huszár – Návrat späť, vďaka spoločnosti
Sentimentalfilm. Výstava potrvá do 31. augusta 2022.
Michal Abelovský
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Aktívna autorka a členka LK V.L.A.S. pri NOS Lučenec
získala ocenenia na dvoch literárnych súťažiach. Na súťaži
Vila Zerna 2022 v kategórii dospelí to bolo 2. miesto a zo
Uzdraviť slovom, tak nazvalo NOS, ako hlavný organizásúťaže O cenu Dominika Tatarku si priniesla Pamätný list.
tor, projekt venovaný spisovateľke Hane Koškovej pri príležitosti významného životného jubilea. Názov projektu nie je
náhodný. Hanka Košková pracovala dlhé roky ako zdravotná
sestra a takto pomáhala liečiť, potom sa vydala na cestu literárnu a dodnes lieči či uzdravuje slovom.

Rozjímanie

Cez okno

Letím s časom,
v zeleni opakujúcich sa jarí
počkám na seba, na domov,
med a Tvoju sladkosť.
Pravú povinnosť,
milovať aj v nečase.

Zľadoveli duše snov,
dotyky oranžových siluet slnka.
Nehádam sa s jesenným kočišom,
keď horizont otvára brány a
v tichých posolstvách spiace verše
prebúdzajú ľadové kvety.

(jedna z básní súťaže
Vila Zerna)

(jedna z básní súťaže
O cenu Dominika Tatarku)

Malá sála NOS bola 17. 6. 2022 prvým miestom dvojdňového projektu. Po hudobnom úvode (Jozef Havran a Linda
Barošová) a čítaní z tvorby podujatie otvoril Mgr. Stanislav
Spišiak, riaditeľ Novohradského osvetového strediska v Lučenci. Po úvodnom slove odovzdal jubilantke okrem kytice
a daru aj Pamätný list za celoživotný prínos v oblasti literatúry
a za úspešnú reprezentáciu regiónu Novohrad.

Cikkerova sieň historickej Radnice na Námestí SNP
v Banskej Bystrici vo štvrtok podvečer, 16. 6. 2022, ožila
výnimočnou atmosférou. Uskutočnilo sa tradičné slávnostné udeľovanie ocenení – Cena primátora, Cena mesta a
Čestné občianstvo Banskej Bystrice. Do kroniky Banskej
Bystrice sa opäť zapísali výnimočné osobnosti a združenia,
ktoré prispeli k rozvoju mesta a reprezentujú ho nielen na
Slovensku, ale aj v zahraničí. Tento rok si ceny prevzali
deviati laureáti (resp. ich zástupcovia), ktorí zasvätili svoj
život mestu pod Urpínom.

Život a tvorba Hany Koškovej, to bola téma dvoch prednášok lektorov, doc. PaedDr. Júliusa Lomenčíka, PhD. a
PaedDr. Jany Borguľovej. Súčasťou podujatia bolo uvedenie
bulletinu, výstava tvorby spisovateľky a fotoprezentácia. Moderátorom bol Jano Cíger z Mädokýša.

Cenu primátora udelil primátor Banskej Bystrice Ján
Nosko štyrom laureátom. Za kultúrno-spoločenský rozvoj
mesta v oblasti školstva je to Július Lomenčík, náš rodák
z Novohradu.
Zdroj: www.bystricoviny.sk

Pokračovanie na s. 17

Druhá časť sa uskutočnila 19. 6. 2022v obci Tuhár, teda
v rodisku spisovateľky. Podujatie otvoril starosta Bc. Peter
Čeman a Mgr. Stanislav Spišiak za NOS. Aj tu si návštevníci
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Poslednou časťou bolo divadelné predstavenie DS
DAXNER z Tisovca s hrou Bežný život v nemocnici XY...

Druhá časť sa uskutočnila 19. 6. 2022 v obci Tuhár,
teda v rodisku spisovateľky. Podujatie otvoril starosta Bc. Peter
Čeman a Mgr. Stanislav Spišiak za NOS. Aj tu si návštevníci
mohli vypočuť slová lektora doc. Júliusa Lomenčíka o živote
a tvorbe ich slávnej rodáčky.

Hudobnými hosťami boli Milan Gábor s vnukom
Martinom. Podujatie moderoval Mgr. Matej Gajdoš. Čítačky
z tvorby spisovateľky vybrala Mgr. Milada Bolyošová.
Poéziu a prózu prezentovali víťazi recitačných súťaží – Soňa
Fehérpatakyová, Eva Kubicová, Bianka Molnárová a Matej
Janšto.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Michal Abelovský

Metodika práce folklórnych kolektívov – výchovno-vzdelávacie podujatie zamerané na tradičnú kultúru, zvyky a tradície v Novohrade sa konalo 22. 6. 2022 v amfiteátri v mestskom parku Lučenec, a to o 9.00 a 11.00 hodine.
Lektorka Mgr. Zuzana Garajová porozprávala, ako
ju napadlo vybrať a nacvičiť hru na motívy knihy Repujúci
Grep. Uviedli ju DDS KUKUK pri Súkromnej ZUŠ Lučenec
(Novohradská) a DDS DOKORÁN pri ZŠ L. Novomeského
Lučenec.

Predstavené boli pastierske a ovčiarske tradície, ľudové
nástroje aj s ukážkami, návštevníci sa dozvedeli zaujímavosti
o ľudovom kroji.

DDS STUŽKA pri MsKS Kokava nad Rimavicou sa
predstavil divadelným spracovaním Legendy o pravnučke Cinka-Panny z knihy MARA MEDVEDIA. Povesti a legendy z Novohradu. Eva Švingálová povedala, čo ju po štúdiu autorkinej
tvorby, priviedlo práve k dramatizácii tejto legendy.

Deti z lučenských škôl si spoločne s ľudovou hudbou
Podjavorská muzika zaspievali známe novohradské ľudové
pesničky.
Pokračovanie na s. 18
Poslednou časťou bolo divadelné predstavenie DS Účinkovali FaDS Dubkáčik s lektormi Mgr. Veronika Balážová
DAXNER z Tisovca s hrou Bežný život v nemocnici XY... a Mgr. Matej Baláž, ktorý podujatím sprevádzal. Predstavil
sa aj gajdoš Andrej „Veleslav“ Babiar.
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Po minuloročnom veľkom záujme opäť zavítal do
Fiľakova nostalgický vlak ťahaný najvýkonnejším predvojnovým parným rušňom Zelený Anton, ktorý 18. 6. 2022 premával po viac ako 150-ročnej trase Zvolen – Fiľakovo.
Cestujúci tohto „Novohradského expresu“ mali možnosť
navštíviť hrad Fiľakovo, Mestské vlastivedné múzeum či
rímskokatolícky kostol a expozíciu vo františkánskom kláštore. Na hrade bola pre nich pripravená komentovaná prehliadka a výklad aj v protileteckom úkryte pod hradným vrchom. Návšteva kostola a kláštora bola možná len v rámci
lektorského výkladu od 14:00 hod. Vo vlastivednom múzeu
Účinkovali FaDS Dubkáčik s lektormi Mgr. Veronika bola k dispozícii individuálna prehliadka stálej aj dočasnej
Balážová a Mgr. Matej Baláž, ktorý podujatím sprevádzal. expozície. Po predložení cestovného lístka z vlaku bolo
vstupné do uvedených pamätihodností bezplatné.
Predstavil sa aj gajdoš Andrej „Veleslav“ Babiar.

Organizátormi boli Novohradské osvetové stredisko v
Lučenci, MO Matice slovenskej Lučenec, Dom Matice slovenskej Lučenec a Mesto Lučenec.

Počas dňa bola možnosť zakúpiť si aj regionálne výrobky z Novohradu, ktoré v okolí hradu prezentovali miestni
producenti, a bol pripravený aj tzv. „streetfood“ pre návštevníkov. Historický vlak štartujúci zo Zvolena mal zastávky v Detve, v Kriváni, v Lovinobani a v Lučenci. Fiľakovčania sa mohli v prípade záujmu previezť po celej trase,
respektíve len na niektorom úseku, alebo mohli prísť na prehliadku vlaku na železničnú stanicu. Okrem toho bola pre nich
pripravená ďalšia dopravná trasa Fiľakovo – Lučenec – Fiľakovo, na ktorú si mohli zakúpiť osobitný lístok na veľkej
železničnej stanici v deň príchodu vlaku, od 11:15 hod. Pri
príchode a poobedňajšom odchode zazneli na stanici jazzové
skladby v podaní kapely Traditional Dixie Stompers.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Hlavnými organizátormi podujatia boli Oblastná organizácia cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie
a Rozvojová agentúra BBSK – Dobrý kraj. Spoluorganizátormi boli Mesto Fiľakovo a Hradné múzeum vo Fiľakove.
Michal Abelovský

Zdroj: Hradné múzeum a NTIC Fiľakovo
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Janka Haluková
Júliusa Lomenčíka

Vo verejných ústnych i v písomných prejavoch dochádza k nenáležitému používaniu niektorých predložiek. Často
čítame spojenia a vety, v ktorých sa nepoužívajú správne. Poukážeme na niektoré prípady.

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým priateľom a známym,
že nás 27. 5. 2022 vo veku nedožitých 72 rokov po ťažkej chorobe
navždy opustila sociálna a kultúrnovýchovná pracovníčka, presbyterka
Slovenského
evanjelického
v.
Slovenského evanjelického
a. v. cirkevného
zboru v a.
Prahe
cirkevného
zboruPohasli
v Prahe
Janka
Janka Haluková, rodená
Romaniaková.
tie jej
milé
Haluková,
rodenájejRomaniaková.
oči, dopracovali jej zlaté
ruky, dotĺklo
dobré srdce,
Pohasli
tie jej
oči, práci
dopracovali
odišla tam, odkiaľ niet
návratu.
„Pomilé
ťažkej
klesla
zlaté ruky,Teraz
dotĺklo
dobré
Tvoja hlava, úlohu si jej
už dokonala.
môžešjejpokojne
srdce, tí,odišla
odkiaľ niet
spať a vďačne budú spomínať
ktorýchtam,
si milovala“.
návratu. „Po ťažkej práci klesla
Janka Haluková sa narodila 13. 7. 1950 v Kokave
Tvoja hlava, úlohu si už dokonala.
nad Rimavicou, okres Poltár. Základné vzdelanie získala
Teraz môžeš pokojne spať a vďačne
v r. 1956 – 65 v Utekáči. Strednú všeobecnovzdelávaciu
budú spomínať tí, ktorých si
školu absolvovala v r. 1965 – 68 v Poltári, maturovala
milovala“.
v triede Petra Prokopčáka. V r. 1974 – 76 študovala na
Strednej sociálno-právnej škole v Prahe (ČR).

Zaznamenali sme spojenie lístok k státiu, preto osvetlíme význam uvedenej predložky. Predložka k, ku vyjadruje: 1.
Smerovanie niekam v priestore a v čase, približovanie alebo
priblíženie k istému cieľu (v konkrétnom i abstraktnom zmysle), napr. sadnúť si k stolu, pristúpiť k otcovi, dospieť k názoru;
2. Pribúdanie, pridávanie, stupňovanie, napr.: prirobiť, priložiť
niečo k niekomu; 3. Vzťah, pomer, napr.: úcta k starším, láska
k vlasti; 4. Primeranosť, vhodnosť, príslušnosť, napr.: kravata
sa hodí k šatám, klobúk pristane k tvári. V malom počte ustálených spojení možno predložkou k, ku vyjadriť i účel, cieľ,
napr.: som vám k službám, byť k dispozícii. Toto sú výnimočné
prípady. V zásade sa na správne vyjadrenie účelu, cieľa použíV r. 1970 – 71 pôsobila ako učiteľka na ZŠ v Látva predložka na, napr.: kniha na čítanie, odsúdiť niekoho na
stratu slobody, výzva na poplach a pod. Pretože v našom spo- kach a Utekáči. V r. 1977 – 81 bola sociálnou pracovníčkou
jení ide o účel, namiesto predložky k použijeme predložku na, v Pozemných stavbách Košice v Prahe a v r. 1982 – 86
pracovníčkou výchovy a vzdelávania v podniku Stavivá
teda lístok na státie.
Praha. V r. 1986 – 93 pôsobila ako produkčná a dokumentaĎalej si všimneme používanie slov okrem a mimo. ristka v Dome slovenskej kultúry na Purkyňovej ulici v PraNamiesto slova okrem sa totiž často nenáležite používa slovo he. V r. 1993 – 2003 zastávala funkciu tajomníčky Klubu
mimo. Ak napríklad niekto povie, že istý lekár ordinuje denne slovenskej kultúry v Prahe a zároveň bola aj tajomníčkou
mimo pondelka, nie je to správne. Pozrime sa teda na obe Fóra slovenských aktivít v Českej republike (ČR). Od r.
slová. Slovo mimo je gramaticky príslovka i predložka s 2. 2007 bola až doteraz presbyterkou Slovenského evanjelicpádom. Používa sa napríklad v spojeniach: stráviť noc mimo kého a. v. cirkevného zboru pri chráme Sv. Michala,
domu; postavenie mimo hry a pod. Používa sa i vo význame V Jirchářích 14, Praha 1.
popri, vedľa, napríklad: prešiel mimo teba, strela išla mimo
Ako tajomníčka Klubu slovenskej kultúry sa zasbránky. V týchto spojeniach ide o miestny význam, ktorý môže lúžila o pravidelné organizovanie akcií kultúrno-spoločenbyť v niektorých prípadoch viac alebo menej posunutý. Pred- ského charakteru najmä pre Pražanov, ktorí mali záujem
ložka mimo v spojení s 2. pádom podstatného mena označuje o slovenskú kultúru. Po rozdelení ČSFR popri organizovaní
miesto, ktorého sa niečo (istý dej) nedotýka, netýka. O to isté rôznych koncertov vážnej hudby, folklórnych súborov, výside i vtedy, keď sa slovo mimo použije ako príslovka, napr.: tav, plesov či divadelných predstavení tomuto klubu pribudchcel stúpiť na kameň, ale kročil mimo. Z toho vyplýva, že la aj ďalšia úloha – sledovanie práv slovenskej národnostnej
spojenie mimo pondelka je nesprávne. Predložka mimo spo- menšiny v ČR.
jená s 2. pádom podstatného mena pondelok sa tu používa vo
Vo funkcii presbyterky Slovenského evanjelického
vylučovacom význame. V spisovnej slovenčine však predložka a. v. cirkevného zboru v Prahe sa zameriavala na kultúrnu
mimo má iba miestny, a nie vylučovací význam. V našom prí- a organizačnú činnosť zboru. Zároveň vykonávala aj funpade treba predložku mimo nahradiť predložkou okrem, ktorá kciu tajomníčky Spoločnosti Jána Kollára v ČR a bola tiež
má vylučovací význam, napr.: Prišli všetci okrem Jana. Predlož- členkou Programovej rady Slovenského domu v Prahe.
ka okrem vyjadruje i prítomnosť, existenciu niekoho alebo Dlhodobo spolupracovala so slovenským režisérom Mateniečoho popri existencii iných osôb alebo vecí. I tu je chyba, ak jom Mináčom, hlavne na organizovaní vzdelávacích progpoužívame predložku mimo. Napríklad veta Mimo mňa prišli ramov o holocauste pre žiakov a študentov českých škôl.
Často a rada sa vracala do rodného kraja – do Lučenca,
ešte štyria bude správne znieť Okrem mňa prišli ešte štyria.
Poltára, Kokavy nad Rimavicou a do Utekáča.
Upozorňujeme aj na násilné spojenie dvoch výrazov
Jej životným krédom bolo: „Nech žijem kdekoľtak, že vynecháme jedno podstatné meno, ale nie jeho pred- vek, Slovensko vždy zostáva v mojom srdci“. Posledná
ložku. Príklad: hľadať na stole a pod stolom = hľadať na a pod rozlúčka s drahou zosnulou sa konala 29. 5. 2022 v kostole
stolom. Takéto spojenie je síce praktické, ale jazykovo nes- sv. Michala v Jirchářích v Prahe. Cirkevný obrad s uložeprávne. Existuje aj opačná situácia, keď práve opakovanie je ním do hrobu sa uskutočnil 1. 6. 2022 v obradnej sieni cinchybné. Nesprávna je štylizácia stáť medzi prvým a medzi dru- torína v Kokave nad Rimavicou. Janka, odpočívaj v pokoji.
hým radom. Správne je stáť medzi prvým a druhým radom.
František Mihály
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Novohradské osvetové stredisko
– kultúrna inštitúcia Banskobystrického
samosprávneho kraja

Umeleckéslovo, divadlo
12. 8. Francúzsky večer,
šansónový koncert,
divadelné predstavenie,
vynikajúca gastronómia,
nádvorie o 18.00, vstupné: 8,- €.
Folklór, hudba, tanec
9. 7. Poipeľský umelecký festival
– „Palóc gala“
ľudovoumelecký program,
hudobná skupina Inflagranti zenekar,
tanečná zábava, súťaž vo varení
halaszlé...,
Veľká nad Ipľom o 12.00,
organizátor: Csemadok, NOS,
obec Veľká nad Ipľom.
Podujatie podporili: KULTMINOR a BBSK.

16. 7. Gajdoši v Novohrade,
rozprávanie a koncert venovaný
tradičnému novohradskému
hudobnému nástroju, gajdám.
Vystúpenie hudobných skupín,
sólistov, po koncerte ľudová veselica
s cimbalovou muzikou,
nádvorie NOS o 17.00, vstupné: 3,- €.
Podujatie z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.

27. – 31. 7. Medzinárodný
Novohradský Folklórny Festival
– veľkolepý medzinárodný festival
spájajúci slovenský a maďarský
Novohrad. Galaprogramy,
spektakulárny sprievod účinkujúcich
ulicami Lučenca, prehliadka ľudových
hudieb a množstvo sprievodných
podujatí. Účinkujúci: Slovensko,
Grécko, Poľsko, Maďarsko,
Bosna a Hercegovina, Česko.
Bližšie informácie na www.noslc.sk
alebo www.lucenec.sk,
Lučenec, Salgotarján (HU), Fiľakovo,
Divín, Málinec, Lovinobaňa, Halič,
Bank (HU), vstupné: 5,- eur.
Podujatie podporil BBSK.
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Dvor Paľa Bútora
(za synagógou)...,
6. 8. Remeselná ulička,
Škola spevu a škola tanca (DK),
Kokavské podoby (amfiteáter),
FS Podpoľanec,
Tancovačka pri krčme Lúč...,
7. 8. Koncert A. Servickej
(rímskokatolícky kostol),
Spevácka skupina z Klenovca
(evanjelický kostol).
Sprievodné podujatia:
5. 8. Vernisáž výstavy kyjatických
hračiek – L. Hedvigi,
klubovňa DK o 16.00,
Vernisáž výstavy Veroniky
Malatincovej a Adriany Šulekovej,
synagóga o 17.00 hod.
Podujatie z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia a BBSK.

31. 8. Dalibor Janda&Prototyp,
koncert legendy česko-slovenskej
hudobnej scény,
hosť koncertu La Gioia,
amfiteáter Lučenec o 19.30,
vstupné: 25,- eur.
Foto, film, výtvarná tvorba
Do 31. 8. Tibor Huszár
– Pocta osobnosti,
výstava veľkoformátových fotografií
(osvetársky dvor –pavlač),
výstava foto a publikácií
(vstupná chodba NOS),
pracovné dni od 8.00 do 15.00 hod.
13. 7. Filmový dvor
v osvetárskom dvore o 20.30,
vstupné: 1,- euro.
NICK CAVE: 20 000 DNÍ NA
ZEMI (2014) | ASFK.sk,
V. Británia, 2014, far., 97 min.
hudobný dokument o jednej z
najfascinujúcejších a najtajomnejších
postáv hudobného a filmového sveta,
organizátor: FK Priestor a NOS.

Edukatívne činnosti
25. – 29. 7.
Palócky ľudovoumelecký tábor
– remeselné dielne...
miesto: Chata Ipeľ
Kokava nad Rimavicou.

4. – 7. 8. Festival ľudovej kultúry
KOLIESKO 2022
– stretnutie mladých folkloristov,
Kokava nad Rimavicou, 4. – 5. 8.
Kokavské etnodielne,
5. 8. Koliesko pri fontáne,
Folklórna scéna (FS ČERHOVČAN),
Ozveny nad Kokavou
(strechy a balkóny námestia),

Novohradské osvetárske
„jednohubky“
1. 7. Krištáľový kľúč po 40 rokoch,
spomíname s členmi bývalej hudobnej
skupiny TIENE,
online na fb.

Dvor Paľa Bútora (za synagógou)...,
6. 8. Remeselná ulička, škola spevu
a škola tanca (DK), Kokavské podoby

Kultúrno-spoločenské podujatie
16. 7. 30. výročie prijatia Deklarácie

Kultúrno-spoločenské podujatie
16. 7. 30. výročie prijatia Deklarácie
o zvrchovanosti SR,
nádvorie NOS 15.30 hod.
20.8. Ej, Novohrad, Novohrad,
Námestie republiky Lučenec
o 10.00 hod.
Dielňa ľudových remesiel
DIELNIČKA
(priestory NOS na poschodí):

Leto v dielničke
– letné tvorivé dielne
18. – 22. 7.
každý deň od 8.30 do 12.30,
vek: 8 – 15 rokov,
účastnícky poplatok: 50,- eur.
Rozprávkový črepník, hlinené figúrky
do kapsičky (lektor: Mária Janštová),
Misa na chlebík z pedigu
(lektor: Evka Sojková),
Bylinný herbár, bylinková mandala
z odtlačkov
(lektor: Magdalénka Krchňáková),
Kožený šperk
(lektor: Erika Kováčiková),
Výlet autobusom regiónom, intuitívne
hry v prírode s gitarou
(lektor: Marcel Millárik).
15. – 19. 8.
každý deň od 8.30 do 12.30,
vek: 8 – 15 rokov,
účastnícky poplatok: 50,- eur.
Vtáčia zvonkohra, keramika
(lektor: Mária Janštová),
Handroví škriatkovia
(lektor: Jana Sláviková),
Výroba bylinkovej peny a šumivej
bomby do kúpeľa
(lektor: Zuzana Kaššová),
Drevený prívesok s vypaľovaným
ornamentom
(lektor: Boris Žilík),
Výlet autobusom regiónom, intuitívne
hry v prírode s gitarou
(lektor: Marcel Millárik)
Viac info:
Mgr. Mária Janštová/Nyjamaja,
vedúca dielne, tel.: 0918 491 688,
e-mail: dielnicka.nos@gmail.com
Z podujatí bude vyhotovená
fotodokumentácia pre potreby
a propagáciu aktivít NOS.
Zmena programu vyhradená!
Sledujte nás na
www.noslc.sk
a
https://www.facebook.com/novohra
dskaosveta
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Novohradská knižnica Lučenec
– kultúrna inštitúcia Banskobystrického
samosprávneho kraja

Lučenec anno
– výstava historických pohľadníc
a dobových fotografií zo zbierky
miestneho historika
RNDr. J. Puntigána,
odd. náučnej literatúry,
počas otváracích hodín
Júl a august – Prečítané leto,
zážitkové čítania vždy na určitú tému
z vybraných kníh
v podaní knihovníčok,
odd. literatúry pre deti,
každý deň od 14:00 hod.
Novohradské múzeum a galéria
– kultúrna inštitúcia Banskobystrického
samosprávneho kraja

10. 7. Krížiková výšivka
a vzory z Lešti,
naučiť sa výšivkársku techniku či
vyrobiť brošňu...
o 14.30, vstupné: 2,- €.
23. 7. Dotkni sa Novohradu;
objav keramiku 2022,
o 15.00, vstupné: 2,- €.
28. 7. Módna prehliadka šperkov
Kataríny Žiak
„Stratený Novohrad“,
o 16.30, vstupné: 2,- €.
Výstavy:

Fiľakovo
1.– 3. 7. UDVart 2022,
dvor Mestského vlastivedného múzea,
org.: MsKS a HM
Realizované s finančnou podporou
Fondu na podporu kultúry národnostných
menšín a Fondu na podporu umenia.

9. 7. Lesná hudba,
Mestský park o 10.00,
org.: MsKSa Nadácia Lesná hudba (Maďarsko).
Realizované s finančnou podporou Fondu na
podporu kultúry národnostných menšín.

29. 7. XXXI. PALÓCKE DNI,
XXVI. Medzinárodný Novohradský
Folklórny Festival,
Hradné nádvorie o 17.30
org.: MsKS a NOS
Realizované s finančnou podporou Fondu na
podporu kultúry národnostných menšín
a Banskobystrického samosprávneho kraja

1. – 5. 8. Letný tábor NovohradNógrád globálneho geoparku
UNESCO, NTIC a lokality NNG,
org.: Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád

34. Medzinárodné keramické
sympózium Lučenec – Kalinovo,
tvorivý pobyt: júl,
výstava: august – september.
Edgar Degas - Impressionizmus:
Tupá pravda,
výstava: august – september,
predstaví sériu 45 grafických listov
originálnych monotypov slávneho
impresionistu Edgara Degasa,
ktoré vytvoril v rokoch 1877 – 1878 na
ilustráciu knihy svojho blízkeho priateľa,
spisovateľa a libretistu Ludovica
Halévyho s názvom „La Famille Cardinal“
(Kardinálska rodina).

školstva, sociálnych vecí,
kultúry a športu

10. 7. Peter Mužík s heligónkou,
altánok v mestskom parku o 16.00
17. 7. Hudobná skupina KORD
Lučenec,
altánok v mestskom parku o 16.00
24. 7. Peter Lipa Band,
letné kino o 19.00,
vstupné: 10,- €,
29. – 30. 7.
Medzinárodný novohradský
folklórny festival
7. 8. Piknikiáda
– Divadielko pre deti,
altánok v mestskom parku o 16.00
14. 8. Koncert Revolucie,
altánok v mestskom parku o 16.00
19. – 20. 8. Dni mesta

Do 31. 7. Najvzácnejšie
archeologické nálezy posledných
rokov z Fiľakova – výstava,
Mestské vlastivedné múzeum – galéria

21. 8. Traditional Dicie Stompers,
altánok v mestskom parku 16.00

Do 4. 9. Umelecké remeslo od
praveku po súčasnosť – výstava,
Fiľakovský hrad – Bebekova-veža

28. 8. Koncert Dychového orchestra
Brezno,
altánok v mestskom parku o 15.00

11. 8. Otvorenie výstavy z tvorby
Lédy Adely Vašovej,
Mestské vlastivedné múzeum – galéria

Kokava nad Rimavicou

org.: Hradné múzeum,

STRATENÝ NOVOHRAD,
výstava autorských šperkov z dielne
Katarína Žiak Jewellery, júl

Mesto Lučenec – oddelenie

25. 8. Családi piknik (Via Nova),
na hrade
26. – 27. 8. Várlak Fesztivál
(Via Nova),
na hrade
FolkLak Fesztivál (Via Nova),
na nádvorí Mestského múzea

15. – 16. 7. Festival Kokava,
amfiteáter o 19.00 hod.
4. – 7. 8. Festival ľudovej kultúry
KOLIESKO

Podrečany
27. 8. Stopa Hany Ponickej
– spomienkové podujatie
k 100. výročie narodenia
spisovateľky, prekladateľky
a bojovníčky za slobodu
a demokraciu, ktorá posledné roky
svojho života (2003 – 2007)
prežila v kaštieli v Podrečanoch.

Veľká Ves
13. 8. Súťaž o najlepšiu
BRDÁRSKU KAPUSTNICU,
pri „I Dome“ o 10.00 hod.

REKUS – regionálny kultúrny mesačník. VYDÁVA: Novohradské osvetové stredisko, Kármánova 2, 984 01 Lučenec. Registrované na MK
SR – evidenčné číslo: EV 3991/10. ISSN 1338-9939, IČO 45 020 094, REDAKTOR: Michal Abelovský, tel.: 45 12 703, 45 131 78,
JAZYKOVÝ REDAKTOR: doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD., GRAFICKÁ ÚPRAVA: Renáta Ádamová, FOTO: Milan Alberti,
ZODPOVEDNÝ: Mgr. Stanislav Spišiak, riaditeľ NOS v Lučenci, e-mail: noslc@noslc.sk , abelovsky@noslc.sk, TLAČ: NOS v Lučenci,
www.noslc.sk
https://www.facebook.com/novohradskaosveta
NEPREDAJNÉ

