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NOS  Lučenec v rámci monitoringu miest a obcí regiónu začína cyklus „„PPrreeddssttaavvuujjeemmee  mmeessttáá  aa  oobbccee  

NNoovvoohhrraadduu““. Pôjde o reportáže zamerané na oblasť miestnej kultúry. Pozornosť chceme venovať spro-

pagovaniu najmä vlastných podujatí miest, obcí a ich  kultúrnych zariadení. Najskôr budú predstavené mestá 

a potom jednotlivé obce okresov Lučenec a Poltár. Začíname mestom: 

 

Mesto Lučenec  je  považované za 
kultúrne centrum Novohradu, je ro-
diskom a pôsobiskom mnohých 
významných osobností. Prvá písom-
ná zmienka je v listine kráľa Bela 
IV. z 3. 8. 1247. Mestský erb zná-
zorňuje pelikána krmiaceho tri mlá-
ďatá vlastnou krvou.  

Niekoľko pohľadov do histórie: 
Rok 1451 bol rokom snáď najzná-
mejšej udalosti z dejín Lučenca: 
bitky pri Lučenci. Bola to jedna z 
viacerých bitiek medzi uhorským 
gubernátorom Jánom Huňadym a 
Jánom Jiskrom. Historickú bitku pri 
Lučenci opísal Alois Jirásek roku 
1899 v samostatnej časti trilógie 
"Bratstvo". Miesta bojov dokonca 
osobne navštívil roku 1896. 
Na Vajanského ulici býval roku 1845 
básnik Sándor Petőfi, dom je dnes 
označený pamätnou tabuľou. 
V rokoch 1890 - 1894 pôsobil v Lu-
čenci hudobný skladateľ Ferencz 
Lehár ako vojenský kapelník 25. 
pešieho pluku, pri odchode z mesta 
mu miestne dámy venovali pozlá-
tenú dirigentskú paličku. 
V minulosti Lučenec navštívili nie-
ktoré významné osobnosti: ruský 
princ Galicin roku 1849, cisár Fran-
tišek Jozef I. a belgická princezná 
Stefania roku 1880, diplomat M. R. 
Štefánik  
a bulharský cár Coburg roku 1916, 

tišek Jozef I. a belgická princezná 
Stefania roku 1880, diplomat M. R. 
Štefánik a bulharský cár Coburg ro-
ku 1916, národovec a politik A. Hlin-
ka roku 1921, československý pre-
zident T. G. Masaryk v roku 1930. 
Geografická poloha mesta ho priam 
predurčovala k bohatej histórii.  

 

Ver, Slovák môj! 
 

Slovák, Slovák, ver si ubiedený! — 

biednejšieho snáď na svete neni: 

želiarom si v dome svojom vlastnom, 

otrokom si v kraji svojom krásnom, 

nemáš práva, ba ešte aj tú reč 

chceli by ti vrahovia vziati preč. 

 

Slovák, Slovák, ty nezúfaj preto, 

veď po zime býva jar i leto, 

a ty len trp, veď v tom utrpení 

je zárodok voľnosti zavrený. 

A ty len ver, ver vo svojho boha — 

v ňom ti spása, v ňom potecha mnohá, 

a ty len ver, že udrie ešte čas, 

v ňomž Hospodin oslobodí aj nás. — 

Ver, Slovák môj, — viera iste spasí, 

nám v ústrety idú lepšie časy. 
(Koloman Banšell: Túhy mladosti) 

 
Z množstva zachovaných objektov 
(Synagóga, Radnica, Reduta, Rím-
sko-katolícky a kalvínsky kostol) bo-
la zriadená v jadre mesta Mestská 
pamiatková zóna. Pamätné tabule, 
hroby a pomníky pripomínajú sláv-
nu minulosť. Zoznam pamätihod-
ností bol schválený MsZ 21.10.2008. 
Pre návštevníkov a turistov mesto 

 

 

 LLUUČČEENNEECC  
hroby a pomníky pripomínajú slávnu 
minulosť. Zoznam pamätihodností 
bol schválený MsZ 21.10.2008. Pre 
návštevníkov a turistov mesto Lu-
čenec ponúka okrem množstva pro-
pagačných materiálov aj štyri „Pre-
chádzkové okruhy“ (Historické do-
minanty mesta, Historická zástavba 
secesných domov, Spomienka na 
veľké osobnosti a Okolie mesta). 

Pokr. na str. 2 

 
AKO  SME 

FAŠIANGOVALI 

 

Fašiangy v Kokave nad Rimavicou 
Fašiangovým obdobím, označujeme 
čas od Troch kráľov do Popolcovej 
stredy. Málokto vie, prečo sú fa-
šiangy raz krátke inokedy dlhé. Ich 
dĺžka je podmienená začiatkom 40 
dňového pôstneho obdobia,  

Pokr. na str. 3 

 
ktorý sa vždy začína tak, aby 
veľkonočná nedeľa bola vždy prvou 
nedeľou po prvom jarnom splne. To 

http://www.lucenec.sk/index.php?id_menu=26146
http://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Hu%C5%88ady
http://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Jiskra
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LLUUČČEENNEECC   
Pokr. zo str. 1 

Súčasnosť: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Timrava. Práve Timrava v tomto roku oslavuje 65. výročie svojho 
vzniku a toho času pracuje ako občianske združenie (viac info 
v nasled. číslach).  

 
DS Timrava 
Oslavovať 20. výročie od osamostatnenia súboru a jeho pre-
menovanie na Divadelný súbor Józsefa Kármána bude aj tento 
umelecký kolektív, ktorý získal mnoho ocenení z divadelných 
súťaží. 
Vlastné podujatia: Najznámejším je Timravina studnička, táto ce-
loslovenská súťaž je jedinečná v tom, že sa na nej prednáša 
výlučne pôvodná slovenská próza. Jej zakladateľom bol Pavol 
Filčík, ktorý prišiel s takýmto nápadom a chvalabohu nezostalo len 
pri myšlienke. Mesto organizuje aj medzinárodnú výtvarnú súťaž 
Szabóov grafický Lučenec a súťaž v spoločenských tancoch pod 
názvom O cenu mesta. 

 
 

Krištáľový kľúč, čiže hudobnú súťaž amatérskych hudobných sku-
pín, mesto organizuje už piaty rok.  
 
Avšak názov súťaže má korene ešte v minulosti . Vymyslel ho 
hudobník Milan Filčík a Krištáľový kľúč bol názov okresnej 
prehliadky  vokálno-inštrumentálnych skupín. Zároveň bol aj 
autorom loga, ktoré zdobilo hlavnú putovnú  cenu - krištáľovú 

Avšak názov súťaže má korene ešte v minulosti. Vymyslel ho 
hudobník Milan Filčík a Krištáľový kľúč bol názov okresnej prehliadky  
vokálno-inštrumentálnych skupín. Zároveň bol aj autorom loga, 
ktoré zdobilo hlavnú putovnú  cenu - krištáľovú vázu, táto sa dodnes 
nachádza v NOS. Zhotoviteľom ceny boli vtedajšie Stredoslovenské 
sklárne v Poltári. (Len toľko o pôvode názvu).K tradičným akciám 
mesta patria – karneval na ľade, mestský ples, stavanie mája, MDD, 
študentské dni, ekumenické stretnutie „Svieť, svetlo svieť“, príchod 
Mikuláša ... 

 
Karneval na ľade, Foto: J. Šnúrik 
 
A Lučenec bez jarmokov si už nedokážeme ani predstaviť, konajú sa 
pravidelne a dávajú priestor aj na prezentáciu rôznych telies z ku-
ltúrnej a zábavnej oblasti. Spomenúť je potrebné akcie, kde mesto 
pôsobí ako spoluorganizátor. Ide najmä o Medzinárodný novohrad-
ský folklórny a gastronomický festival, Divadelnú jeseň, Novohrad-
skú improvizačnú ligu, Hviezdoslavov Kubín a ďalšie.  Tzv. dovezené 
alebo profesionálne programy (koncerty, divadlá) zámerne nech-
ceme spomínať, lebo keď je „dopyt“ a je aj priestor, nájdu sa aj 
financie, nakoľko ponuka je obrovská a Lučenec v tomto smere vô-
bec nezaostáva. 
Nenahraditeľné postavenie v histórii prináleží kronikárom. Súčas-
ným kronikárom mesta je  Dr. Drenko, človek  s neopísateľným entu-
ziazmom pre túto prácu je aj autorom mnohých publikácií o Lučenci.  
Informácie o dianí v meste nielen v kultúrnej oblasti zabezpečuje 
týždenník mesta Lučenec Mestské noviny a Mestské informačné 
centrum, ale pokiaľ sa chcete dozvedieť aj podrobnejšie zaují-
mavosti, tieto prináša webová stránka (lucenec.sk a lučenec. 
online.sk). 
Je chvályhodné, že predstavitelia mesta nezabúdajú na významných 
rodákov ani v súčasnosti. V súlade so Štatútom mesta primátor 
každoročne udeľuje „Cenu primátora mesta“. Spomínam to preto, 
že v roku 2009 bola udelená aj štyrom významným ľuďom z oblasti 
kultúry (Dušan Kubinec, Ondrej Strapko, Mgr. Arpád Szabó, PhDr. 
Pavol Urbančok). Aj toto je určitá vizitka, že kultúra neostáva na 
samom chvoste a aj zainteresovaní si na takýchto „osvetárov“ 
predsa spomenú.  
Mesto vyčlenilo v minulom roku 318 000,- € na kultúru, v rámci toho 
bolo 95 000,- € vynaložených na samotné kultúrne podujatia. Okrem 
toho mesto prostredníctvom oddelenie kultúry, osobitne prideľuje 
príspevky pre občianske združenia z tejto oblasti. Vlani to bolo 
celkom 6 300,- € a získali ho napr. OZ Timrava, DS J. Kármána, MO 
MS, Dom MS a ďalší. 
Okrem toho sa mestu podarilo získať v rámci grantových projektov 
aj 2 000,- € z BBSK na Medzinárodný novohradský folklórny a gastro-
nomický festival- 
Záverom by som to mohol zhrnúť. Miestna kultúra v Lučenci žije... 
Niekde sú na tom oveľa horšie a inde možno aj lepšie. Zostáva iba 
veriť, že v budúcnosti sa na tomto poli nič vážnejšie nestane, lebo 
na poli kultúry nikto nevíťazí, zvyčajne zostávajú len porazení. 

 

 

Lučenec má takmer 28 000 obyvateľov 
a primátorom mesta je Ing. Milan 
Marko. Samospráva mesta podporuje 
miestnu kultúru, túto zastrešuje Odde-
lenie kultúry a športu a jeho vedúcim 
je Mgr. Stanislav Spišiak. Sídli v Dome 
kultúry B.S. Timravy a spravuje aj kino 
Apollo a amfiteáter. Pri MsZ bola zria-
dená aj komisia kultúry a jej predse-
dom je Ing. Pavel Kalinský. Pri meste 
pôsobia viaceré umelecké súbory –  
folklórny súbor Ipeľ, divadelný súbor 
Timrava. 

 

   Foto: J. Šnúrik 
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FFaaššiiaannggyy  vv  KKookkaavvee  nnaadd  RRiimmaavviiccoouu  
Pokr. zo str. 1 
ktorý sa vždy začína tak, aby veľkonočná nedeľa bola vždy 
prvou nedeľou po prvom jarnom splne. To znamená, že 
termín Veľkej noci môže byť od 22. marca do 25. apríla. 

Čo sa konalo počas fašiangov v Kokave nad Rimavicou. 
Detské fašiangové podujatie v maskách sa uskutočnilo 29. 
januára 2010 od 17,00 hod. v Dome kultúry. V sprievode 
rodičov navštívili toto podujatie aj tie najmenšie detičky  
oblečené do krásnych masiek, ktoré im ušili šikovné ma-
mičky. Tak sa na tomto podujatí stretli zaujímavé masky, 
modernejšie postavy zo súčasných filmov a hlavne veľa 
pekných rozprávkových postavičiek. Každý rok je na čo 
pozerať a deti sa do chuti vyšantia pri dobrej hudbe. Keďže 
je veľmi ťažké vybrať najkrajšie masky, odmenené bývajú 
všetky deti malými cenami.  

 
6. februára 2010 sa uskutočnil X.. ročník Reprezentačného 
plesu. Do tanca a na dobrú náladu hrali Randisovci zo 
Zlatna a hudobníci zo skupiny KARAT. 

 
Organizátori plesu pri žrebovaní tomboly 

Tradičné pampuškové fašiangové posedenie, ktoré pri-
pravuje pre svojich členov Základná organizácia Sloven-
ského zväzu zdravotne postihnutých, sa uskutočnilo 12. 
februára 2010 v Kultúrnom dome. Prítomných potešili fa-
šiangovým programom detičky z Materskej školy – naši 
najmladší folkloristi. Členovia ZO SZZP sa dobre  zabavili 
a pochutnali si na  výborných pampuškách ( inde nazývané 
šišky) šikovných členiek tejto organizácie. 
Pochôdzka masiek po obci,  sa uskutočnila 14. februára 
2010. Typickú atmosféru slovenského zvykoslovia vniesli 
do ulíc Kokavy členovia  Folklórneho súboru Kokavan aj so 
svojím dorastom. Pripravili si rôzne masky a v poslednú 
fašiangovú nedeľu rozveselili Kokavu,  

 Pochôdzka masiek po obci, sa uskutočnila 14. februára 
2010. Typickú atmosféru slovenského zvykoslovia vniesli do 
ulíc Kokavy členovia  Folklórneho súboru Kokavan aj so svojím 
dorastom. Pripravili si rôzne masky a v poslednú fašiangovú 
nedeľu rozveselili Kokavu, Mnohí ľudia ich stretli v kokav-
ských uliciach, veselé fašiangy popriali masky aj v niektorých 
domácnostiach, možno i vás vykrútili čo i len vonku, pri plote. 
A potom sa spoločne hostili na dobrotách, ktoré im do 
košíkov nadelili tí, ktorým popriali veselé fašiangy. Fašiangovú 
pochôdzku nerobia členovia súboru len pre vlastné pote-
šenie, ale hlavne pre zábavu a pobavenie ľudí a pre zacho-
vanie tradícií v našej obci.    
Milí priatelia, nezabúdajme, že práve fašiangové zvyky, zába-
vy a plesy odpútavajú ľudí od starostí, čo život prináša. Vese-
losť je liekom pre zdravie a soľou pre život.  

Jana Krotáková, Foto: Peter Vranský 

FFaaššiiaannggyy  vv  BBrreezznnii?? kkee::  
Ing. Igor Gombala  zachytil 6. februára na svojich fotografi-
ách  pravú fašiangovú náladu. 

 
 Sprievod masiek na čele so starostom Milanom Šuľajom. 

 
Pravá zabíjačka a nechýbalo ani „hriato“ 

 
Príprava zabíjačkových klobás 
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Ročné obdobia vo zvykoch ľudu 

 Hromnice, pripadajú na druhého feb-

ruára a ich podoba z našej tradície je 
výsledkom prenikania viacerých vply-
vov. U Rimanov vybraní kňazi (luperci) 
obetovali božstvám capov a psov. Z ich 
koží narezali remene a behajúc po uli-
ciach, udierali okoloidúcich. Súčasťou 
týchto obradov, známych ako luperká-
lie, boli sprievody, ktorých účastníci 
niesli zapálené sviece. Zmyslom šibania 
i nosenia horiacich sviečok bola magic-
ká očista, pomenovaná februatio. Od 
tohto slova je odvodený aj názov me-
siaca február. Neskôr si ľudia nosili na 
Hromnice posvätiť sviečky do kostola 
a tieto „hromničky“ zapaľovali počas 
búrky, aby hrom neudrel do obydlia. 
Pozornosť venovali aj počasiu. Verili, že 
ak na Hromnice zo strechy tečie, zima 
sa dlho povlečie. Zvyky sa viazali najmä 
k pestovaniu textilných rastlín. Na väč-
šine nášho územia sa varili rezance 
alebo šúľance, ktoré mali byť čo naj-
dlhšie, aby aj konope boli dlhé. 

Blažej  
Tretieho februára je Blažeja a už v stre-
doveku bol tento deň vyhradený na 
obchôdzky učiteľov a žiakov, ktorí v jed-
notlivých domoch vyberali potraviny. 
Spočiatku chodieval vyberať naturálie 
učiteľ so žiakmi, od osemnásteho 
storočia posielal iba žiakov. Vyberanie 
bolo spájané s prednesením vinšov. 

Matej 
Osobitný bol deň Mateja (24.2.). Mnohí 
verili, že vajíčko, ktoré znesie akýkoľvek 
druh hydiny práve v tento deň, sa nemá 
podsádzať, pretože sa z neho vyliahne 
nepodarok. Tento deň bol považovaný 
za nešťastný, preto sa nemalo začať so 
žiadnou prácou, nakoľko by sa aj tak 
skončila neúspechom. Dokonca bolo 
zakázané šiť, prať a tkať. 

Fašiangy je obdobie začínajúce od 

Troch kráľov až do polnoci pred ška-
redou stredou – Popolcovou stredou, 
tento rok je to 17. februára. Všeobecne 
záver fašiangov závisí od dátumu Veľkej 
noci, lebo končia štyridsať dní pred ňou.  
Podľa prameňa z obdobia Veľkej Mora-
vy sa u nás používal termín mjasopust, 
v Čechách sa zachoval ako masopust, 
ale na Slovensku ho ešte v stredoveku 
nahradil názov nemeckého pôvodu 
fašiangy. Časové ohraničenie bolo 
určené štyridsaťdňovým pôstom. Počas 
fašiangov bolo dovolené takmer všetko. 
Ľudia beztrestne parodovali uznávané 

fašiangy. Časové ohraničenie bolo urč-
ené štyridsaťdňovým pôstom. Počas fa-
šiangov bolo dovolené takmer všetko. 
Ľudia beztrestne parodovali uznávané 
normy správania a všetko, čo urobili, išlo 
na konto akéhosi dvojníka, postavy, kto-
rej masku použili. Tento moment vys-
vetľuje narastajúcu obľubu fašiangových 
masiek. U Slovanov sa fašiangy vyvinuli 
zo starších zvykov, ktoré sa konali na 
prelome zimného a jarného obdobia. 
Z hľadiska pracovného procesu na hos-
podárstve sa fašiangy stali delidlom 
ukončujúcim priadky, za ktorými na-
sledovalo tkanie. Zameranie zvykov sa 
orientovalo na pestovanie ľanu a ko-
nopí. V období fašiangov sa organizovali 
zabíjačky, svadby a zábavy. Posledné tri 
dni boli najveselšie a fašiangové zábavy 
trvali od nedele do utorka. V domoch 
varili bravčovú huspeninu (studeno) 
a vyprážali šišky (pampúchy, herovce), 
ako tradičné fašiangové pečivo. Mládež 
získavala potraviny zvyčajne obchôdz-
kou. Skupiny mládencov, väčšinou 
v maskách,  chodili s muzikou po do-
moch, kde ich obdarovali slaninou, úde-
ným mäsom. Fašiangy sa končili v uto-
rok o polnoci pochovávaním basy na tzv. 
Škaredú, Popolcovú  alebo aj Krivú stre-
du.                    Zdroj: Emília Horváthová:  

Rok vo zvykoch nášho ľudu, internet 

 
Kultúrne novinky alebo čo ste 

možno nepostrehli? 
 

 Hradné múzeum mieni spojiť po-
hraničné hrady na slovenskej stra-
ne od Novohradu až po Zemplín. 
Ako prezradil jeho riaditeľ, Mgr. 
Agócs, spoločne so správcami hra-
dov severného Maďarska, by radi 
zriadili tzv. „cestu pohraničných 
hradov“. Táto by mohla patriť k  
výnimočným atrakciám pre všet-
kých turistov, nielen obdivova-
teľov histórie.   

 36 stranová brožúra o fiľakov-
skom hrade vyšla ešte koncom 
minulého roka. Už samotný názov 
„Stáročia Fiľakovského hradu“  
napovedá čo prvá publikácia 
Hradného múzea opisuje. Jej cena 
je iba 2,- € a môžete si ju zakúpiť 
v Novohradskom turisticko-infor-
mačnom centre vo Fiľakove.   

 

Opustil nás  
 Pavel OBROČNÍK 

30.4.1961-28.12.2009 
 

Pavel Obročník, folklorista, člen SĽUK-u, 
osvetový pracovník sa narodil 30. apríla 
1961 v Hnúšti-Likieri. 
 
Už  ako žiak účinkoval  v Detskom folklór-
nom súbore Kokavan (DFS) pod vedením 
Pavla Zajaca a Márie Bobrovej v Kokave 
nad Rimavicou. Rýchlo sa naučil základné 
kokavské prvky a zakrátko sa stal najlep-
ším tanečníkom v súbore. V programe 
Hry na pastve účinkoval s hrou na píš-
ťalku a predviedol techniku s bičom – 
karikášom. S týmto programom sa súbor 
dostal na celoslovenskú prehliadku det-
ských folklórnych súborov v Prešove, kde 
sa umiestnil na druhom mieste. So sú-
borom sa zúčastnil viacerých festivalov - 
Detva, Východná. 
Jeho láska k ľudovému tancu a ľudovému 
umeniu bola hlboká. Preto sa prihlásil ako 
tanečník na dvojkolový konkurz SĽUK-u 
v ktorom uspel.  
Už v počiatkoch nástupu, ako ostatní spo-
lužiaci bol zaradený do tancov v jedno-
tlivých programoch. V programe SĽUK-u 
účinkoval v mnohých krajinách sveta.  
V roku 1992 ukončil pôsobenie v SĽUK-u 
a presťahoval sa s rodinou do Kokavy nad 
Rimavicou. V roku 1993 začal pracovať 
ako vedúci Miestneho kultúrneho stre-
diska (MKS) v Kokave nad Rimavicou. Bol 
jedným z organizátorov tradičného ko-
kavského folklórneho festivalu Koliesko 
v rokoch 1992-1999.  
Zomrel 28.12.2009. Dňa 30.12.2009 sa 
s ním rozlúčili okrem rodiny a rodákov aj 
členovia SĽUK-u z Bratislavy ako aj 
členovia FS Kokavan v krojoch.  
 

Janka Krotáková,  
vedúca MKS Kokava nad Rimavicou 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKUS                                                                                strana 5 

Svet hľadá ľudí, ktorí dokážu niečo 
vytvoriť a nie ľudí, ktorí len 

vysvetľujú, prečo nič neurobili 
K nedožitým 60. narodeninám Jána Koršóa 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v triede prof. Petra Prokopčáka. V r. 1969-
71 študoval na SPŠ spojovej techniky 
v Banskej Bystrici. V r. 1971-74 pôsobil ako 
technik merania a regulácie v Sklárňach 
Poltár, v r. 1974-91 ako expedient, majster 
a napokon riaditeľ závodu Ipeľské tehelne 
v Brezničke. V r. 1991-94 súkromne pod-
nikal. V r. 1994-2004 bol primátorom mesta 
Poltár. V tejto funkcii tragicky zahynul 16. 1. 
2004 v Bojniciach, pochovaný je v Poltári. 
O jeho živote a práci som sa porozprával 
s jeho manželkou pani Jaroslavou Koršovou, 
ktorej touto cestou ďakujem za ochotne 
poskytnuté informácie.  
 Pani Koršová, kedy a ako ste sa 
zoznámili s manželom Jánom Koršóm? 
 S manželom Jánom sme sa poznali 
už od detstva. Chodili sme spolu do školy, 
desať rokov sme boli spolužiakmi. Manžel 
pochádzal z roľníckej rodiny. Maminka mu 
zomrela veľmi skoro, mal len 8 rokov. 
Vychovávala ho vlastne stará mama spolu 
so sestrou Dankou, ktorá bola od neho o 3 
roky mladšia. Jeho otec pracoval na vte-
dajšom JRD, bol kočišom, na koňoch zvážal 
všetko, čo bolo treba. Keďže kone boli 
ustajnené u nich doma, Janko sa o ne staral. 
Neraz sa po dedine preháňal na „Kešovi“, čo 
nám dievkam zo sídliska veľmi imponovalo. 
Kone boli jeho láskou, ktorá mu zostala po 
celý život. Okrem toho bol vynikajúcim fut-
balistom i tanečníkom. V 70-tych rokoch sa 
v kultúrnom dome každú nedeľu orga-
nizovali „čaje o 5-tej“ a jedného dňa ma išiel 
odprevadiť domov. Na začiatku to bolo pria-
teľstvo, ktoré po čase prerástlo v lásku 
a trvalý vzťah, až sme sa 15. 6. 1974 zoso-
bášili. V manželstve sa nám narodili dve 
deti: dcéra Jana a syn Ján.  
 Po nežnej revolúcii v r. 1994 sa 
Váš manžel stal primátorom mesta Poltár. 
Aké boli jeho začiatky v tejto pozícii? 
 Nejaký čas po nežnej revolúcii 
manžel súkromne podnikal v Poltári v rezor-
te poľnohospodárstva. V r. 1994 kandidoval 
vo voľbách na funkciu primátora mesta, 
v ktorých zvíťazil. Jeho začiatky na tomto 
poste neboli ľahké, no s pomocou kolegov 
na úrade, ako i s poslancami zastupiteľstva 

vo voľbách na funkciu primátora mesta, 
v ktorých zvíťazil. Jeho začiatky na tomto 
poste neboli ľahké, no s pomocou kolegov 
na úrade, ako i s poslancami zastupiteľstva 
sa mu podarilo dosiahnuť mnoho úspechov. 
Od samého začiatku v tejto pozícii rozbehol 
viacero aktivít v rodnom Poltári, ktoré 
postupom rokov naberali na intenzite. 
Jednou z jeho prvých úspešne zrealizo-
vaných investícií bola plynofikácia starého 
Poltára, na čo si obyvatelia tejto časti mesta 
ešte aj dnes s úctou spomínajú. 
 S jeho menom je spojené vytvo-
renie okresu Poltár, ako i rozvoj nového 
okresného sídla ... 
 Veľkou mierou sa pričinil o to, aby 
sa Poltár opäť stal okresným mestom. Jeho 
úsilie nebolo márne, pretože v r. 1996 vzni-
kol novovytvorený okres Poltár, ktorý nad-
viazal na tradíciu bývalého okresu z obdobia 
r. 1950-1960. Postupom času začal Poltár 
získavať imidž rozvíjajúceho sa mestečka. 
Spomeniem tu určite nie všetky akcie, na 
realizácii ktorých sa manžel podieľal: pokra-
čovanie plynofikácie, kanalizácia, vodovod, 
rekonštrukcia chodníkov, verejné osvetlenie, 
výstavba bytov, zriadenie Mestského múzea, 
zreštaurovanie a odhalenie sochy cisárovnej 
Alžbety zvanej „Sissi“, výstavba kúpaliska, 
skládka TKO, mestská knižnica, zriadenie 
parčíka s fontánkou, príprava priemyselného 
parku a mnoho ďalších akcií, ktoré ho stáli 
veľa  prebdených nocí, námahy a vybavo-
vačiek po ministerstvách. Bol tiež poslancom 
VÚC – Banskobystrického samosprávneho 
kraja, kde sa aktívne zapájal do riešenia 
rôznych problémov.    
 Aké sú dnes vaše spomienky na 
manžela? 
 Spomienky? Sú ľudia, na ktorých 
sa nedá zabudnúť a medzi takých patrí aj 
môj manžel. Denne sa stretávam s ľuďmi, 
ktorí aj po šiestich rokoch jeho odchodu 
o ňom hovoria. A niet divu, veď jeho mo-
ttom bolo: „Svet hľadá ľudí, ktorí dokážu 
niečo vytvoriť a nie ľudí, ktorí len vysvetľujú, 
prečo nič neurobili“. Spomienok je veľa, veď 
za tridsať rokov spoločného života sa toho 
veľa udeje. Snažím sa myslieť na všetko to 
pekné, čo sme spolu prežili. No spomienka 
na krutú správu o jeho tragickej smrti je 
neskutočná. Vraj „osud“, ktorý sa nedá 
vysvetliť – ma donútil učiť sa žiť bez manžela 
a milujúceho otca našich detí. Teraz 10. 2. 
2010 sme si pripomenuli jeho okrúhle 
jubileum – nedožité 60. narodeniny.  

 PhDr. František  M i h á l y  
Poznámka red.: Osobu Jána Koršóa spomí-

name preto, lebo bol najmä lokálpatriot.  

 

Numerológ Jaroslav Bako jubiluje 

 

 
 

Vyzdvihoval svoj rodný Poltár, mal veľké 
plány, ktoré žiaľ nestihol všetky uskutočniť. 
Nepoznal pojem pracovný čas, vždy chcel 
byť k dispozícii, sviatok či piatok , u neho to 
bolo jedno. Čo si zaumienil, to chcel aj 
dosiahnúť. Človek, ktorý robí, robí aj chyby 
a on bol človek, ktorý vedel priznať aj 
chybu. Takýchto ľudí je dnes už málo a na 
ich obetavosť by sme nemali zabúdať.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

níckej v Dubnici nad Váhom, v r. 1970-75 na 

Slovenskej vysokej škole technickej v Bra-

tislave. V r. 1992 absolvoval štúdium nu-

merológie u prof. Julienne de Garavelle v Pa-

ríži, v r. 1997 u prof. Robin Steinovej. V r. 

1975-80 pôsobil ako pedagóg na SPŠ 

potravinárskej v Trebišove, v r. 1980-87 ako 

zástupca riaditeľa na SOU strojárskom vo 

Fiľakove. Obdobie rokov jeho života 1987-92 

sa viaže ku Kovosmaltu Fiľakovo, kde bol 

najskôr asistentom riaditeľa a od r. 1989 

riaditeľom podniku. V r. 1992 odchádza do 

Českej republiky, kde bol v Rožnove pod 

Radhoštěm riaditeľom firmy Elyco do r. 

1994.  

V r. 1995 zakladá v Prahe Bakovu 

školu numerologie, na ktorej je dodnes 

prednášateľom i hlavným organizátorom 

kurzov o numerológii. Tieto prednášky a kur-

zy realizoval vo viacerých krajinách: Slo-

vensko, ČR, Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, 

Švajčiarsko, ... Jeho absolventi pochádzajú 

zo všetkých 5 kontinentov. V priebehu rokov 

1999 – 2000 často prezentoval svo-

je numerologické výskumy v Českej televízii 

Praha a súčasne aj v Televízii Markíza 

v Bratislave. Od r. 1997 sa venuje tvorbe 

špeciálnych numerologických programov, 

v súčasnosti dokončieva svoje hlavné dielo 

o numerológii, ktoré by malo vyjsť v tomto 

roku. Nášmu významnému rodákovi Ing. 

Jaroslavovi Bakovi želáme k jeho okrúhlemu 

jubileu veľa zdravia do ďalšej tvorivej práce. 

 PhDr. František  M i h á l y   

 

 

Technik, súkromný pod-

nikateľ, bývalý primátor 

mesta Poltár Ján Koršó 

sa narodil 10. 2. 1950 

v Poltári. Základné i stre-

dné vzdelanie získal v  

rodnom meste, matu-

roval na SVŠ v r. 1968 

v triede prof. Petra 

Prokopčáka. V r. 1969-71 

študoval na SPŠ spojovej 

techniky v Banskej 

Bystrici. 

Numerológ Jaroslav Bako 
jubiluje 

 

 

Strojný inžinier, nume-

rológ Ing. Jaroslav Bako 

sa narodil 22. 2. 1950 vo 

Fiľakove. Základné vzde-

lanie získal v r. 1956-65 v 

rodnom meste. V r. 1965-

69 študoval na SPŠ stroj-

níckej v Dubnici nad 

Váhom, v r. 1970-75 na 

Slovenskej vysokej škole 

technickej v Bratislave. 

V r. 1992 absolvoval 

štúdium 
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Doteraz bola opísaná najmenej trojica svä-

tých tohto mena. Všetci zahynuli muče-

níckou smrťou. Ten, na ktorého sa spomína 

bol kňazom v Ríme.  Nerešpektoval nariade-

nie svojho cisára. Napriek upozorneniam zo 

strany úradov naďalej v tajnosti sobášil mla-

dých ľudí. Odsúdili ho  a neskôr popravili. 

Ďalšia z legiend hovorí, že sv. Valentín sa vo 

väzení sám zaľúbil do žalárnikovej dcéry. 

Písal jej ľúbostné listy. Posledný odkaz, ktorý 

Valentín poslal dcére väzenského dozorcu 

pred svojou smrťou 14.februára 269, zakon-

čil pozdravom: „od Tvojho Valentína.“ Nes-

kôr nad Valentínovým hrobom za rímskymi 

hradbami kvitli ružové kvety mandľovníka. 

V roku 469 pápež Gelasius ustanovil deň 

smrti sv. Valentína za pamätný deň na jeho 

počesť. Sv. Valentín sa tak stal patrónom 

zaľúbených. 

      Pravdepodobným predchodcom kresťan-

ských osláv svätého Valentína bol pohanský 

sviatok, ktorý Rimania zasvätili bôžikovi 

pastierov Faunovi. Počas sviatkov sa mladí 

ľudia párili do dvojíc. Každý s tým, koho mu 

určil žreb. Svojmu sviatočnému partnerovi 

musel byť po celý čas osláv verný. 

     Všetko sú to len legendy. Hodia sa skôr 

obchodníkom ako zaľúbeným. Láska k milo-

vanej osobe by mala trvať stále a nie iba 1 

deň. 

     Je nepochopiteľné ako rýchlo sa ľudia 

prispôsobujeme. Stačí ružové srdiečko zo 

zámoria a ošiaľ je na svete.  Keď už chceme 

legendy, prečo sa nepropagujú slovanské 

bohyne. Napríklad Lada, ako ochrankyňa 

lásky, manželstva, ktorá symbolizuje aj 

porozumenie a múdrosť. Dokonca bola 

považovaná za slovanskú Venušu, ale aj za 

bohyňu  náruživosti a opojenia či sexu. 

Alebo bohyňa lásky Mokoš, ktorej ako 

bohyni osudu  bolo  zasvätené vreteno 

a kúdeľ, ktoré drží v jednej ruke, pričom 

v druhej ruke má symbol plodnosti a úrody, 

ktorým je roh alebo miska. 

Dobrá rada na záver. Ak je človek zaľúbený 

a má niekoho úprimne rád, určite k tomu 

nepotrebuje Valentína. 

Ale kto chce, nech oslavuje. 
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Termíny podujatí BBSK - NOS Lučenec  
na I. polrok 2010: 

Termín : Miesto :  
 

Okresná súťaž v umeleckom prednese poézie 
a prózy v jazyku maďarskom Mihálya Tompu – XIX. 
ročník 

10.-11.3. Lučenec 

Hviezdoslavov Kubín – obvodové (výberové) kolá 15.3. 
16.-19.3. 

Poltár 
Lučenec 

Rozprávková skrinka – regionálna súťažná prehliadka 
detskej dramatickej tvorivosti 

30.3. Poltár 

Kármánove dni – 41. ročník 14.-31.3. Lučenec 
Detský festival ľudovej hudby – regionálna súťažná 
prehliadka detských ľudových hudieb, speváckych skupín, 
sólistov spevákov a inštrumentalistov 

23.3. DK BST 
Lučenec 

Ekologické minimum marec Poltár 
Cinobaňa 

Hviezdoslavov Kubín – regionálna prehliadka 
v umeleckom 
prednese 

8.4. DK BST 
Lučenec 

Podujatia ku Dňu Zeme apríl Lučenec 
O pohár primátora Mesta Lučenec a riaditeľky NOS - 
regionálna prehliadka v detskom a mládežníckom 
modernom tanci 

16. 4. DK BST 
Lučenec 

Súťaž divadelných ochotníckych súborov marec- apríl Pôsobiská 
súborov 

Heligónky nad Budinou – regionálna prehliadka 
heligónkárov 

8.5. Budiná 

Svetový deň životného prostredia máj Lučenec 
Deti deťom – vystúpenia najúspešnejších detských 
divadelných súborov 

jún Lučenec 
Obce reg. 

Svetový deň boja proti drogám jún Lučenec 

 

Kam za kultúrou? 
Lučenec: 

 

Novohradské múzeum a galéria  
Vás pozýva na výstavy: 

 
-  „Ilja Holešovský- výber z tvorby“  

akademického sochára, významného 
slovenského keramika. Je sprístupnená 
v priestoroch Novohradského múzea 

a galérie v Lučenci  
- Kubínyiho námestie č. 3.   
Potrvá ešte do 7. marca 

 

- „Bol raz jeden pes“ – charitatívna 
výstava fotografií – 15. 2. – 28. 2. 2010 

 
OZ Timrava pozýva všetkých na 

1. Divadelný bál 
– 19. 2. v hoteli Novohrad 

 
Program akcií a podujatí Mesta Lučenec – 
mestský úrad, oddelenie kultúry a športu 

 

9.3. utorok o 19:00 hod. 
– Koncert Lenky Filipovej 

miesto konania: kino Apollo Lučenec 
 
17.3. streda o 19:00 hod.  – CARMEN – 
tanečné divadlo v podaní Slovenského 
divadla  
                                              tanca Bratislava 

miesto konania: DK B.S. Timravy 

 

25.3. utorok o 18.00 hod. – Vyhlásenie 

17.3. streda o 19:00 hod.  – CARMEN – 
tanečné divadlo v podaní Slovenského 

divadla tanca Bratislava 
miesto konania: DK B.S. Timravy 

 

25.3. utorok o 18.00 hod. – Vyhlásenie 
najúspešnejších športovcov mesta 

Lučenec 
miesto konania: Dvorana Reduty 

 

Fiľakovo: 
Mestské vlastivedné múzeum 

otvorilo 29. 1. 2010 výstavu fotografií. 
Autormi fotografických diel sú 

Norbert Varga a Zoltán Schnelczer, 
ktorý vystavuje aj svoju zbierku  

fotoaparátov. Tým čo výstavu ešte 
nevideli, odkazujeme, že majú možnosť iba 

do 2. marca. 

 
Pranostiky na február: 

Aké je počasie na Popolcovú stredu, 
 také je po celý rok. 

02.02. Keď je na Hromnice pekne, 
medveď sa obráti na druhú stranu. 

14.02. Na svätého Valentina  
zamrzne i kolo mlýna. 

24.02. Na Mateja ľad už ani líšku neudrží. 
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