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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):

Mimoriadne nadaný amatérsky umelec
je rodákom z Mýtnej. V súčasnosti žije a tvorí v Lučenci. Amatérsky je v jeho prípade iba
slovíčko, lebo jeho tvorba je vysoko hodnotená aj profesionálnymi výtvarníkmi.
Už ako dieťa rád kreslil ceruzkou a jeho
Cecília Nagyová, rodená Citterbergová (1. 2. 1936), pochádza z obce Gašparovo,
talent si všimol učiteľ výtvarnej výchovy
neďaleko Brezna. Nádherná príroda okolo rodiska ju navždy očarila a všetku tu
František Šimo. Práve on odporúčal jeho rokrásu sa snažila neskôr zachytiť aj na maliarskom plátne. V súčasnosti žije vo
dičom, aby ho dali na umeleckú školu. NesFiľakove.
talo sa tak a vyučil sa za železničiara. V tejto
Od útleho detstva rada kreslila. Najskôr kriedami, ktoré jej zo školy sem-tam
profesii odpracoval 35 rokov, ale v rámci znipriniesli súrodenci, lebo farby, pastelky či ceruzky boli v tej dobe vzácnosťou. To
žovania stavov bol prepustený. Dnes na to
bol pre ňu zážitok, zvyškami školskej kriedy počmárala všeličo. Dokonca aj
spomína s úsmevom, možno to bol osud.
truhlicu.Prvé farbičky jej kúpil otec, až keď začala chodiť do školy. Výtvarná
Neľahké obdobie ho priviedlo opäť ku kresvýchova jej pomohla formovať budúci talent. Ako stredoškoláčku na pedagogickej
leniu. Začal odznova, učil sa na vlastných
škole v Lučenci si ju všimol dobrý učiteľ a v záľube maľovať ju podporoval. Dovtedy
chybách, každá nová kresba bola pre neho
sa venovala len maľovaniu prírody, ale na škole začala kresliť aj portréty
výzvou.
spolužiakov. Po skončení školy sa zamestnala ako úradníčka, ale vo voľnom čase
Návrat
k
svojej
záľube,
teda
ku
začal
v roku
stále kreslila. Vždy mala pri sebe skicár akresleniu,
keď ju niečo
zaujalo,
hneď toVystavoval
zachytila nanielen doma, ale jeho tvorba bola prezenNávrat
k
svojej
záľube,
teda
2015, keď sa stal aj členom okresného štúdia AVT pri Novo- tovaná naku
viacerých medzinárodných výstavách. O jeho odpapier.
hradskom
osvetovom
stredisku
v
Lučenci.
Najskôr
používal
grabornosti
svedčia
kresleniu,
začal
v
roku
2015,
keď
sa
stal úspechy a neustále pribúdajúce ponuky
V roku 1993 sa stala členkou amatérskeho výtvarného krúžku pri
fitové ceruzky, dnes kreslí najmä uhlíkovými,
ktoré
musia
byť
predstaviť
sa
aj (NOS)
členomv Lučenci,
okresného
AVT pri na výstavách v zahraničí. Najnovšie je to pozNovohradskom
osvetovom
stredisku
kdeštúdia
jejvanie
tvorbu
čo najmäkšie. Venuje
sa hlavne
portrétom
známych osobností,
vystavovať v Ženeve vo Švajčiarsku.
Novohradskom
osvetovom
stredisku
hodnotili
akademickí
jej ďalší
rast.Odvtedy
ktoré ho niečim
zaujali.maliari,
Najradšejčímusmerňovali
maľuje podľa fotografie,
ktoOd augusta 2019 mu vedenie mesta Lučenec poskytlo
v Lučenci.
používal
grafitové
rú zachytil pravidelne.
sám. V jeho tvorbe nájdeme
všetko, Najskôr
od portrétov
priestory
Mestského úradu pre stálu expozíciu jeho prác
vystavuje
detí až po starších ľudí. Všíma si najmä
oči, tiednes
ho fascinujú.
(takmer
200).
ceruzky,
kreslí najmä
uhlíkovými,
Okrem
svetových
legiend
(M.
Douglas,
Ford
ď.) a neskôr olejom,
V určitom
časehereckých
ku kresbe
pridala
maľovanie
ktoré
musiaH.akvarelom
byť
čoanajmäkšie.Venuje
sa
nakreslil aj známych slovenských hercov ako Jozef Kroner, Laale v tejto technike bola samouk. Výtvarne
je zameraná
na romantický
portrétom
známych
osobností,
dislav Chudík, Emília Vášáryová a tiežhlavne
slávneho
speváka Karla
realizmus,
krajinomaľbu
a
architektúru
dreveníc
a
rôznych
iných
Gotta alebo športovca Petra Sagana. ktoré ho niečím zaujali. Najradšej

stavebných objektov.Venuje sa aj kresbehnedou
rudkou. ktorú zachytil
maľuje podľa fotografie,
sám. V jeho tvorbe nájdeme všetko, od
Jej tvorba bola pravidelne prezentovaná na výstavách, napr. Jesenné
portrétov detí až po starších ľudí.Všíma
stretnutie 2009 na Fiľakovskom hrade, Jesenné stretnutie 2017 (22. 9. – 8.
si najmä oči, tie ho fascinujú. Okrem
10.) v priestoroch Novohradského múzea a galérie v Lučenci, kresba
svetových hereckých legiend (M.
mastnou rudkou Jesenná idyla pri labuťom jazere.
Douglas, H. Ford a ď.)nakreslil aj
známych
slovenských
hercov
Jozef
Zúčastňovala sa seminárov a školení,
naposledy
tvorivej
dielneako
v rámci
Ladislav Chudík, Emília
projektu Made in pod holým nebomKroner,
roku 2019.
Vášáryová a tiež slávneho speváka Karla
Niekoľko obrazov má ešte doma,Gotta
niečoalebo
majú športovca
deti a časťPetra
obrazov
Sagana.
zanechala pri sestre Valérii v Humennom a sestre v Žiline.
Vystavoval nielen doma, ale jeho tvorba
Vystavoval nielen doma, ale jeho tvorba bola prezentovaná
Chvíle,
keď
sa
jej
podarilo
venovať
výtvarnej
tvorbe
(popri
bola prezentovaná
naviacerých
naviacerých medzinárodných výstavách.Že
je sa
v tom,
čo robí
a
starostlivosti
o rodinu
alebo
iných
povinnostiach),
boli
úspechypreukazujú
neustále
pribúdajúce
ponuky predstaviť
sa pre ňujevždy
medzinárodných
výstavách.Že
v tom,
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Z výstav a ocenení môžeme spomenúť:
2017:
máj – Dom Matice slovenskej Lučenec,
október – Novohradské múzeum a galéria Lučenec,
december – ArtFest České Budějovice, 5. ročník Medzinárodného veľtrhu výtvarného
umenia – 1. cena v kategórii Portrét,
2018:
marec – Výtvarné spektrum Banská Bystrica,
máj – Ateliér Popprat v Poprade,
júl – Gallery VK Veľký Krtíš,
september – Ateliér ArtFest Praha, Medzinárodný festival súčasného umenia – 2. miesto,
Novohradská knižnica Lučenec,
Lindau (Nemecko),
2019:
Kitzbühel (Rakúsko),
Letný Art Mix 2019 Bratislava, spoločná výstava výtvarníkov v rámci projektu Office Gallery.
30. – 31. 10. 2021:
Open ART Fest Praha, predajný festival výtvarného umenia, na ktorom sa zúčastnilo viac
ako 230 umelcov, získal 1. miesto. Krátko po
tomto úspechu, iba po týždni, prišiel ďalší.
Medzinárodná komisia v Prahe mu udelila cenu INSPIRACE za prínos do kultúry, ale ešte
mu nebola odovzdaná.
V začiatkoch sa nezúčastnil žiadnych kurzov
či školení, ale v súčasnosti tvorivé dielne už sám
organizuje. Milan Art, pod týmto psedonymom začínal na sociálnych sieťach a v súčasnosti má už
tisíce sledovateľov.

Nečakaného uznania sa mu dostalo osobne
od prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorej daroval
jej portrét. Veľkým ocenením jeho tvorby bolo,
keď si ho RTVS objednala na nakreslenie portrétu
pápeža Františka a obraz mu bol odovzdaný ako
dar Slovenska.
Je zakladateľom internetovej skupiny
Kreslenie Srdcom s tisíckami členov. Tiež je autorom projektu HeART na podporu liečby onkologicky chorých detí predajom a dražbou obrazov,
pre ktorý získal podporu mnohých darcov doma aj
v zahraničí.
Dnes sa prezentuje aj prostredníctvom
OZ Milan Art Berky.
Kontakt: e-mail: mrartist@azet.sk

Pokračovanie na s. 2
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Historik, archivár, vedeckovýskumný pracovník PhDr. Ján Žilák,
CSc. sa narodil 13. 1. 1952 v Českom
Brezove, okres Poltár. Základné vzdelanie nadobudol v Českom Brezove (1958
– 62) a Poltári (1962 – 67). Strednú
priemyselnú školu hutnícku – odbor
tvárnenie kovov navštevoval v Tisovci
(1967 – 71). Nadväzne v r. 1971 – 76
študoval archívnictvo a pomocné vedy
historické na Filozofickej fakulte UK
v Bratislave. Od r. 1982 je doktorom filozofie (PhDr.), od r. 1993 kandidátom
historických vied (CSc.). Ako archivár
pôsobil v r. 1976 – 88 v Štátnom ústrednom banskom archíve (ŠÚBA) v Banskej Štiavnici, ako riaditeľ v r. 1988 –
90 v Štátnom oblastnom archíve (ŠOBA) v Banskej Bystrici. V r. 1990 –
2007 pracoval ako vedúci výskumný
pracovník a odborný radca v ŠOBA
v Banskej Bystrici, v r. 2008 – 14 ako
vedeckovýskumný pracovník a vysokoškolský učiteľ – garant študijného odboru archívnictvo v Ústave vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela (UMB)
v Banskej Bystrici. V r. 2014 odišiel na
dôchodok, žije v Banskej Bystrici.
Janko, začnime tvojím narodením sa v Českom Brezove...
Narodil som sa ako prvý
z troch detí robotníka Jána Žiláka a Marty, rod. Gregorovej. Mladší brat Miroslav sa vyučil za automechanika, umrel
v r. 2003. Sestra Dagmar umrela mladá
r. 1979 po skončení strojníckej priemyslovky. Mojimi prvými učiteľkami na
základnej škole boli Mária Faťarová
z Málinca a Elena Jahodníková z Českého Brezova, v Poltári Martin Ondrejovič. Po ukončení hutníckej priemyslovky som pokračoval v štúdiu na FFUK
v Bratislave. Od mladosti ma zaujímala
história a numizmatika. Štúdium som
ukončil diplomovou prácou „Činnosť
kremnickej mincovne v rokoch 1790 –
1800“. Po skončení štúdia som sa venoval výlučne dejinám baníctva a hutníctva v ŠÚBA v Banskej Štiavnici, kde
som predtým vykonával aj povinnú odbornú prax. V r. 1977 – 78 som absolvoval vojenskú prezenčnú službu pri
útvare PS v Domažliciach.
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Ako sa vyvíjala tvoja vedeckovýskumná činnosť v Štátnom oblastnom archíve v Banskej Bystrici?
Od 1. 9. 1988 do 31. 3. 1990
som pôsobil v ŠOBA v Banskej Bystrici
ako riaditeľ a neskôr do r. 2007 ako odborný archivár. Tu som sa začal venovať
okrem inventarizácie archívnych fondov
regionálnemu výskumu sklární a spracúvania genealogických rešerší významných rodov Slovenska. V rámci samostatnej vedeckej prípravy som v r. 1993
obhájil kandidátsku dizertáciu „Menej
známe banícke a hutnícke podnikanie
v Novohradskej a Malohontskej časti
Slovenského Rudohoria“ a získal vedeckú hodnosť kandidáta historických vied
v odbore slovenské a české dejiny
v Historickom ústave SAV v Bratislave.
V rámci organizačnej zmeny o 20 %
znižovaní štátnych zamestnancov na
základe PR MV SR č. 367/2007 bolo mi
zrušené miesto – odborný radca.
V r. 2008 si prestúpil do Ústavu vedy a výskumu UMB v Banskej
Bystrici...
Áno, od 1. 1. 2008 do 31. 8.
2014 vlastne až do odchodu na starobný
dôchodok som pracoval na UMB v Banskej Bystrici ako vedeckovýskumný pracovník v Centre vedy a výskumu. Mojou hlavnou činnosťou bolo riešenie náročných inštitucionálnych vedeckovýskumných úloh a riešenie grantových
projektov. V r. 2011 som riešil grantový
projekt Vedeckej agentúry Slovenskej
akadémie vied a Ministerstva školstva
SR: Vega č. 1/0270/10 „Hospodárske
a technické využitie vodných tokov na
strednom Pohroní do roku 1918“. Súčasne som bol dlhé roky aj garantom študijného predmetu archívnictvo na Fakulte
humanitných vied, od 1. 1. 2014 Filozofickej fakulte UMB Banská Bystrica.
Čo je hlavným záujmom tvojho
odborného výskumu?
Vo svojej vedeckovýskumnej
činnosti sa venujem predovšetkým hospodárskym dejinám (baníctvo, hutníctvo, sklárstvo, papierne, píly, mlyny,
potravné a úverové družstvá) ako aj
spracúvaniu rodostromov významných
osobností našej histórie (Š. M. Daxner,
M. Hrebenda, L. Bartolomeides, J.
Bulík, K. Banšel, S. Holko, S. Libay, S.
Mikovíni, Š. Kuchynka, M. Bakulíni, Ľ.

Bulík, K. Banšel, S. Holko, S. Libay, S.
Mikovíni, Š. Kuchynka, M. Bakulíni, Ľ.
Greiner, E. Černý, S. Greinerová a i.).
Som autorom piatich monografií: Ján
Francisci-Rimavský: Genealógia rodu
(2000), Sihla – Dejiny obce, sklárne,
parnej píly a potravného družstva 1760
– 1951 (2002), Sklárne na Podpoľaní
(2004), Dejiny Zlatna a sklárskej huty
1833 – 2005 (2005), Zrod a vývoj slovenského skla. Sklárne stredného Slovenska (2012). V súčasnosti som spracoval históriu majolikovej fabriky v Pondelku a monografiu rodnej obce – Českého Brezova, ktoré čakajú na vydanie.
Prezradíš nám niečo o svojej
rodine?
Od 21. 11. 1981 som ženatý
s Ing. ekonómie Milenou Šúrovou, rodom z Poltára. Máme syna Mateja (*31.
12. 1982 v Banskej Štiavnici), ktorý
ukončil štúdium učiteľstva všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii
anglický jazyk a literatúra a nemecký
jazyk a literatúra na UMB Banská Bystrica v r. 2006. Do manželstva vstúpil
11. 8. 2007 v ev. a. v. kostole v Banskej
Bystrici s JUDr. Katarínou Kubekovou
(*6. 9. 1982 v Martine). Od r. 2014 učí
anglický jazyk na Európskej škole v Alicante v Španielsku. Radosť nám robia tri vnúčatá – Viktória, Alexandra
a najmladší Oliver.
Pokračovanie na s. 4

Ako
sa
vyvíjala
tvoja
Podeľ sa s nami, prosím,
vedeckovýskumná
činnosť Greiner, E. Černý, S. Greinerová o tvoju životnú filozofiu.
v Štátnom oblastnom archíve
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Podeľ sa s nami, prosím,
o tvoju životnú filozofiu.
Mal som šťastie, že som počas
života robil na troch pracoviskách, ktoré
ma bavili. Do roboty som chodieval rád,
tešiac sa, že nájdem v bohatých archívnych fondoch to, čo nevedia iní. Snažil
som sa svoje vedomosti o našej histórii
šíriť nielen prostredníctvom tlačeného
slova, ale aj pri osobných stretnutiach so
záujemcami sprostredkovať a rozširovať
ich obzor poznania. Vďaka archívom
poznám svojich predkov od r. 1664,
s čím sa môže málokto pochváliť.
PhDr. František Mihály, DiS. art.

Akademický maliar Anton (Antal) Berecz sa narodil 3. 2. 1935 v Trenči, okres Lučenec. V r. 1941 – 45 navštevoval ľudovú školu v rodisku. V r.
1947 mali úrady ich rodinu deportovať
do Čiech, preto utiekli do Maďarska a
usadili sa v obci Pomáz pri Budapešti.
Tam mladý Anton ukončil základné
vzdelanie. V r. 1951 – 55 študoval na
Gymnáziu priemyselného výtvarníctva
na ulici Pála Töröka v Budapešti, jeho
učiteľmi boli István Takács, László Bazilidesz a Jenő Benedek. Jeho rodičov
neskôr pochovali v Pomázi.
V r. 1956 emigroval cez Rakúsko do Strasbourgu (Francúzsko). V r.
1957 sa zapísal na Výtvarnú akadémiu
v meste Lyon (Francúzsko), na ktorej
získal diplom v r. 1959. V r. 1959 – 67
v štúdiu pokračoval aj vďaka štipendiu
FORD z USA na École des Beaux-Arts
(Vysokej škole výtvarných umení) v Paríži, kde získal ďalší diplom. V Paríži
boli jeho hlavnými profesormi Maurice
Brianchon (1899 – 1979) a Jean
Bertholle (1909 – 1996).

boli jeho hlavnými profesormi Maurice
Brianchon (1899 – 1979) a Jean Bertholle (1909 – 1996).
V r. 1970 sa v Paríži oženil so
spolužiačkou Elgou Zile, pochádzajúcou
z Lotyšska, ktorá tam študovala architektúru. V r. 1971 sa v Paríži narodila aj
ich jediná dcéra Melinda. V tom istom
roku sa celá rodina presťahovala do
mesta Bielefeld (Nemecko). Tam Anton
Berecz žil a tvoril ako maliar v slobodnom povolaní a v r. 1972 sa stal aj členom Zväzu nemeckých výtvarných
umelcov. V r. 2010 mu bola Ministerstvom školstva a kultúry Maďarskej republiky udelená cena Pro Cultura Hungarica.
Počas svojho života Anton Berecz vystavoval v Bielefelde, Kolíne nad
Rýnom, Heidelbergu (Nemecko), Zürichu (Švajčiarsko), Paríži (Francúzsko),
San Franciscu (USA), Budapešti, Miskolci, Salgótarjáne, Balasagyarmate, Komárne (Maďarsko) či inde. Pracoval
technikami: olej, akvarel, tempera, pastel, ceruzka, akryl, tuš, gvaš... Tematicky
sa orientoval na portréty a ľudské figúry,
možno sa však u neho stretnúť aj so zátišiami, krajinkami či parížskymi motívmi. Tvoril v štýle expresionizmu, v jeho
tvorbe dominovalo abstraktné zobrazovanie ľudských postáv.
Anton Berecz zomrel 13. 12.
2020 v Bielefelde, pochovaný je na cintoríne v mestskej časti Schildesche.

Maliar, sochár, grafik, scénograf, historik umenia, prekladateľ, vysokoškolský učiteľ prof. PhDr. Jozef Cincík, CSc. sa narodil 8. 3. 1909 v Clopodii (Rumunsko) v učiteľskej rodine. Jeho
rodičia pochádzali z Turca, no v r. 1908
sa presťahovali do Sedmohradska – Banátu, kde sa ich syn Jozef narodil. V r.
1914 sa rodina vrátila späť na Slovensko. Ľudovú školu navštevoval v Trnave
(1915 – 16), Kláštore pod Znievom
(1916 – 19). Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Lučenci (1919 – 27), maturoval
v triede Jozefa Fundu. V r. 1928 – 32
študoval na Právnickej fakulte Karlovej
univerzity v Prahe, v r. 1932 − 36 archeológiu a dejiny umenia na FF UK
v Bratislave. V r. 1938 úspešne obhájil
svoju dizertáciu, ktorá vyšla aj knižne.
Od r. 1932 pôsobil ako tajomník Umeleckého odboru Matice slovenskej a riaditeľ Štátneho pamiatkového
ústavu pre stredné Slovensko v Martine.
V r. 1945 emigroval cez Rakúsko do Talianska a v r. 1947 do USA.
V meste SpringValey (IL)

vyučoval

archeológiu

a dejiny

V meste Spring Valey (IL) vyučoval archeológiu a dejiny cirkevného
umenia na St. Beda´s College, v r. 1947
– 49 bol umeleckým poradcom firmy J.
E. Pottera v Clevelande (OH). V ďalších
rokoch pôsobil ako samostatný výtvarník v Clevelande. Od r. 1974 žil na dôchodku v Clevelande, potom na Floride
(FL) a napokon v Danville (PA).
Už počas štúdií v Lučenci sa venoval kresleniu a maľovaniu, počas pobytu v Prahe sa zapájal do práce v spolku Detvan a spriatelil sa s niekoľkými
slovenskými umelcami – Martin Benka,
Koloman Sokol a i. Vedeckovýskumnej
práci sa venoval aj v emigrácii, kde publikoval v zborníkoch a časopisoch Most,
Jednota, Slovák v Amerike... Prekladal
odbornú literatúru z nemčiny, Francúzštiny, taliančiny, angličtiny a maďarčiny,
no najmä divadelné hry G. B. Shawa, E.
G. O´Neila, J. B. Moliéra a i.
Vo výtvarníckej činnosti sa zaoberal knižnou grafikou a ilustroval knižné vydania slovenských exilových autorov – Rudolf Dilong, Karol Strmeň, Ján
Okáľ, Jozef Cíger-Hronský, Mikuláš
Šprinc a i. Bol autorom malieb a vitráží
s výjavmi zo slovenských cirkevných
dejín približne v 50 kostoloch v USA
a Kanade – Cleveland, Danville, Lakewood, Valparaiso, Oxford, Chicago a i.
V newyorskej štvrti Yonkers (USA) inicioval postavenie pomníka Jánovi Ladislavovi Poloreckému (1748 − 1830),
účastníkovi bojov za americkú nezávislosť.
Materiál k tomuto článku som
čerpal z Biografického lexikónu Slovenska 2. zv. C − F, Martin, Slovenská
národná knižnica 2004, s. 42 − 44.
Pokračovanie na s. 5

Prof. PhDr. Jozef Cincík, CSc.
zomrel 28. 1. 1992 v Danville (PA)

REKUS
Prof. PhDr. Jozef Cincík, CSc.
Od r. 1999 bol docentom a vezomrel 28. 1. 1992 v Danville (PA) dúcim grafickej dielne na Západomav USA, pochovaný je na Národnom cin- ďarskej univerzite v Győri.
toríne v Martine.
Od r. 1962 sa orientoval na abstrakciu v maľbe. So svojimi farebnými
litografiami sa prezentoval na rakúskych
i zahraničných výstavách. Krátke obdobie sa zaoberal aj pop-artom. Zobrazovanie náhodných útvarov blízkych batikovanej technike, začlenenie samotnej
náhody do procesu vedomého zobrazovania, ryhovania či skladania odráža
mnoho fáz hľadania jeho cesty. Kovácsovo perspektívne videnie charakterizuje jeho smer surrealizmu či metafyzickej maľby. V r. 1992 vystavoval
v Novohradskej galérii v Lučenci v rámci skupinovej výstavy „Hommage á
Gyula Szabó“.
Maliar, grafik Kálmán Kovács
zomrel 22. 1. 2017 vo Viedni, kde je
pochovaný na Ústrednom cintoríne
(Zentralfriedhof) v časti Waldgrab Gruppe 41B, rad 206, číslo hrobu 3.
Maliar, grafik, ilustrátor, vysokoškolský učiteľ doc. Kálmán (Koloman) Kovács sa narodil 1. 11. 1927
v Mikušovciach, okres Lučenec. Mamička mu zomrela, keď mal 6 rokov,
a tak ho otec vychovával sám. Žili v niekoľkých obciach na Žitnom ostrove, no
najmä v Komárne. V r. 1943 utiekol
pred bombardovaním do Miskolca, kde
sa zamestnal pri železnici. V ďalšom období sa presťahoval do Budapešti a zapísal sa na školu technického kreslenia.
V r. 1950 – 56 študoval na budapeštianskej Vysokej škole výtvarných umení,
jeho pedagógmi boli Valér Ferenczy, Pál
Contant Molnár a Lajos Nándor Varga.
V r. 1956 sa aktívne zapojil do
revolúcie v Maďarsku, po jej porážke
emigroval do Rakúska. Vo Viedni ho
prijali na tamojšiu Akadémiu výtvarných umení, na ktorej študoval v r. 1956
– 60 pod odborným vedením majstrov –
Oskar Kokoschka, Christian Ludwig
Divízny generál, účastník SNP
Martin a Friedensreich Hundertwasser. Mikuláš Markus sa narodil 27. 6. 1897
Promoval s vyznamenaním. V ďalších v Málinci, okres Poltár, v rodine malorokoch dlhší čas žil v Taliansku, Ne- obchodníka. Ľudovú školu navštevoval
mecku a USA. Pravidelne a úspešne v rodisku, v r. 1907 – 15 študoval na
vystavoval v Ríme.
vyššej štátnej reálke v Kremnici. V r.
Vo Viedni si zriadil ateliér 1916 ukončil školu pre dôstojníkov v zás grafickou dielňou a stal sa jednou z lohe a stal sa dôstojníkom cisársko-krávýznamných osobností maďarskej emig- ľovskej armády. Postupne získaval vyšrácie. V 80-tych rokoch spolu s manžel- šie vojenské hodnosti – poručík (1917),
kou Erzsébet Kovács, rodenou Dezső nadporučík (1921), kapitán (1929), ma(1936 – 2020) prevádzkoval vo Viedni jor (1939), podplukovník (1940), pluvydavateľstvo a kníhkupectvo Kosmos, kovník (1943), brigádny generál (1945)
ktoré sa stalo legendárnym miestom až divízny generál (1948).
stretávania sa maďarskej demokratickej
V r. 1916 – 18 bol účastníkom
opozície. Bol autorom štúdií o dejinách prvej svetovej vojny. V ďalšom období
umenia, podieľal sa na redigovaní a vy- pôsobil ako dôstojník československej
dávaní umeleckých časopisov.
armády – Šumperk (od 1919), Lučenec
Od r. 1999 bol docentom (1920 – 28), Jihlava (1928 – 36),
a vedúcim
grafickej
dielne
na Hranice na Morave (1936 – 38),
Západomaďarskej univerzite v Győri.
Olomouc (1938), Banská Bystrica (1938
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(1920 – 28), Jihlava (1928 – 36), Hranice na Morave (1936 – 38), Olomouc
(1938), Banská Bystrica (1938 – 39).
V r. 1939 sa stal dôstojníkom slovenskej
armády, v r. 1939 – 41 veliteľom školy
dôstojníkov v zálohe v Banskej Bystrici
a veliteľom pešieho pluku vo Zvolene.
V r. 1942 – 43 bol veliteľom motorizovaného pešieho pluku 20 na východnom
fronte, v r. 1944 – 45 účastníkom SNP
a partizánskeho hnutia. Po druhej svetovej vojne pôsobil ako veliteľ vo vojenských zboroch v Trenčíne (1945 – 48)
a v Brne (1948 – 50). V r. 1950 bol preradený do zálohy a zamestnal sa ako
pracovník Lesného závodu v Liptovskom Mikuláši.
V septembri 1944 sa hlásil u generála Jána Goliana v Banskej Bystrici
a 14. 9. 1944 prevzal od pplk. Jána Malára velenie 4. taktickej skupiny 1. čs.
armády na Slovensku, s ktorou operoval
na povstaleckom území v okolí Prievidze a Kremnice. Dňa 23. 10. 1944 prevzal velenie 3. taktickej skupiny brániacej prístupy ku Zvolenu a Banskej Bystrici, o tri dni neskôr ustúpil do priestoru
Poľany, kde v horách zotrval až do príchodu rumunských jednotiek a Červenej
armády.
Medzi jeho najvýznamnejšie ocenenia patrili: Čs. vojnový kríž 1939,
Medaila Za zásluhy 1. stupňa, Rad SNP
1. triedy (1945). Spracované podľa:
Biografický lexikón Slovenska 6. zv. M
− N, Martin, Slovenská národná knižnica 2017, s. 201 − 202.
Divízny generál Mikuláš Markus zomrel 31. 1. 1967 v Ružomberku,
kde je pochovaný na Mestskom cintoríne, Pod cintorínom 2 v čestnom rade
hrobov hneď vedľa domu smútku.

Špeciálny pedagóg, vysokoškolský učiteľ PaedDr. Ondrej Matuška,
CSc. sa narodil 7. 1. 1936 v Budapešti
(Maďarsko). Základné vzdelanie získal
v Budapešti, St. Veitan der Triesting
(Rakúsko) a vo Fiľakove. V r. 1951 – 54
študoval na gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským vo Fiľakove, maturoval v triede RNDr. Zoltána Molnára.
V r. 1956 absolvoval odbornú skúšku zo
špeciálnej pedagogiky. V r. 1956 − 60
študoval popri zamestnaní na SPgŠ
v Rožňave. V r. 1981 – 85 študoval popri zamestnaní špeciálnu pedagogiku na
Pedagogickej fakulte UK v Trnave. V
dôchodkovom veku pracoval od r. 1991
ako externý odborný asistent na PgF UK
v Bratislave
Pokračovanie na s. 6
a od r. 1992 na PgF Prešovskej

univerzity v Prešove.
Ako učiteľ začal pracovať
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večerné nálady, v jeho tvorbe prevažovali zábery z rodného kraja.
Maliar a pedagóg Karel Sup
zomrel 20. 3. 1973 v rodnej obci Velká
nad Veličkou.

Maliar, grafik, stredoškolský
učiteľ, akademický maliar Karel Sup sa
PhDr. František Mihály, DiS. art.
narodil 27. 1. 1897 vo Velké nad Veličkou, okres Hodonín (ČR) v blízkosti
slovenských hraníc. Študoval v arcibiskupskom seminári a na gymnáziu v Kroměříži, ako aj na reálnom gymnáziu

v Strážnici. Počas prvej svetovej vojny
absolvoval písomný kurz maliarstva  Osobností
u Ferdinanda Matthiasa Zerlachera vo
Viedni. Maliarstvo vyštudoval na Aka-  MATEJČÍK, Ján, prof. PhDr., CSc.
– 25. výročie úmrtia (5. 1. 1997
démii výtvarných umení v Prahe s preBanská Bystrica), jazykovedec, vysorušením v dôsledku prvej svetovej vojkoškolský profesor, v rokoch 1970 –
ny. Jeho hlavnými profesormi boli Josef
1983 dekan Pedagogickej fakulty v
Loukota,
Vlaho
Bukovac,
Franz
Thiele
a od r. 1992 na PgF Prešovskej univerBanskej Bystrici. V r. 1963 – 1966
a Jakub Obrovský.
zity v Prešove.
predseda pobočky Združenia slovenAko učiteľ začal pracovať na
ských jazykovedcov pri SAV v BanZDŠ v Bušinciach (1954 – 56). V r.
skej Bystrici. Z diel: Lexikálne frag1958 – 96 pôsobil ako špeciálny pementy z Novohradu (1971), Slovník
dagóg na ZŠ pre sluchovo postihnutých
východoslovenského nárečia (1972),
v Lučenci, z toho od r. 1961 ako zásLexika Novohradu, vecný slovník
tupca riaditeľa a v r. 1968 – 96 ako ria(1975). Narodil sa 18. 7. 1933 v Luditeľ školy. V r. 1965 založil v Lučenci
poči.
prvú materskú školu pre nedoslýchavé
deti na Slovensku. V r. 1972 – 85 za VANČO, Ján – 75. výročie narobezpečoval s poverením priameho indenia (8. 1. 1947 Lučenec), akadevestora výstavbu ZŠ internátnej pre slumický sochár. Venuje sa plastike,
chovo postihnutých na Rúbanisku v Lukresbe a maľbe. Tvorbu prezentoval
čenci. V r. 1995 – 97 bol hlavným organa individuálnych a kolektívnych
nizátorom medzinárodného vzdelávania
výstavách doma i v zahraničí.
(SR, ČR, Maďarsko) odborníkov v ob LÓSKA, Lajos – 35. výročie úmrtia
lasti špeciálnej pedagogiky v rámci pro(12. 1. 1987 Lučenec) a 105. výročie
jektu PHARE-LIEN pod názvom Európnarodenia (28. 9. 1912 Košice), spiske fórum v Lučenci, Bratislave, na Posovateľ píšuci v maďarskom jazyku,
ľane a v Banskej Bystrici.
ako stredoškolský učiteľ pôsobil na
Jeho prednáškové cesty v zahGymnáziu vo Fiľakove (1951 –
Po
ukončení
vysokoškolského
raničí: Humboldtova univerzita Berlín
1982).
štúdia
pôsobil
ako
stredoškolský
učiteľ
(Nemecko), Vysoká škola liečebnej pena
viacerých
miestach
–
Jihlava,
Modra,
dagogiky Budapešť, Pedagogická fakul HUDEC, Jozef – 50. výročie úmrtia
ta Malmö (Švédsko) a i. Vo svojej ve- Lučenec. V Lučenci pôsobil ako stre(17. 1. 1972 Topoľčany), pedagóg a
deckovýskumnej činnosti sa zameriaval doškolský učiteľ na gymnáziu v r. 1928
prekladateľ. Narodil sa 8. 7. 1901
na didaktiku výchovy a vzdelávania slu- – 38, vyučoval tu kreslenie a rysovanie
v Štiavnických Baniach. Od roku
chovo postihnutých detí s neurogénnymi a približne v tých istých rokoch aj na
1930 pôsobil ako stredoškolský proporuchami učenia, s poruchami hlasu Štátnej učiteľskej akadémii v Lučenci
fesor v Lučenci. V rokoch 1933 – 38
a vývinovými poruchami. Publikácie: ako profesor kreslenia. Po r. 1939 musel
kronikár mesta Lučenec.
Pracovná výchova sluchovo postihnu- následkom politickej situácie zo Sloventých žiakov (1989), Rozvíjanie reči slu- ska odísť, pedagogicky pôsobil v Olo-  BAKULÍNY, Michal Miloslav –
130. výročie úmrtia (18. 1. 1892
chovo postihnutých detí raného a pred- mouci, Kroměříži a Třebíči. Po r. 1945
Kameňany), národno-kultúrny praškolského veku (1992 – spoluautor), pracoval ako učiteľ kreslenia v Horke
covník, účastník povstania 1848, v r.
Rozvíjanie reči mentálne retardovaných nad Moravou v okrese Olomouc. V r.
1843 – 48 učil v Kokave nad Rimadetí raného a predškolského veku (1995 1958 odišiel na dôchodok a usídlil sa vo
vicou, má tu aj pamätnú tabuľu. Na– spoluautor) a i. Svojimi článkami pris- Velké nad Veličkou, kde sa venoval prerodil sa v Pondelku, kde má tiež papieval do odborných časopisov: Otázky važne maľbe.
V jeho maľbe dominovali figumätnú tabuľu. Po vypuknutí revolúdefektológie, Špeciálna pedagogika,
cie 1848 agitoval medzi ľudom, orgaEfeta, Gyógypedagógiai Szemle, Ge- rálne a portrétne námety, ktoré boli často dopĺňané o folklórnu tematiku. Rád
nizoval národné gardy a stal sa ich
meinsam a i.
veliteľom.
PaedDr. Ondrej Matuška, CSc. zobrazoval rôznych hudcov, tanečníkov,
jarmoky,
trhy,
dedinské
veselice...
VytPokračovanie na s. 7
zomrel 15. 12. 2021 v Lučenci, kde je aj
voril aj množstvo krajinárskych záberov,
pochovaný.
večerné
nálady,
v jeho
tvorbe  Po revolúcii pomáhal roľ-níkom v
prevažovali zábery z rodného kraja.
sporoch s bývalými zeme-pánmi na
Maliar a pedagóg Karel Sup
urbárskych súdoch.
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Po revolúcii pomáhal roľníkom v
sporoch s bývalými zemepánmi na
urbárskych súdoch. Bol zakladajúcim
členom Matice slovenskej a gymnázia v Revúcej.
 BUKOVÝ, William – 90. výročie
narodenia (18. 1. 1932 Lučenec),
hudobný skladateľ židovského pôvodu, rodným menom Brüll. Meno si
rodina, ktorá sa od roku 1942 skrývala v obci Krná, zmenila po vojne
na Bukový. Autor vyše 100 hudobných diel, šansónov (Povedz mi
otec...), hudby k viac ako 70 filmom
(Boxer a smrť, Kristove roky), získal
uznania aj za hranicami. V Lučenci
má z iniciatívy F. Mihálya pamätnú
tabuľu, odhalenú 27. 10. 2005 na
rodnom dome na Kubínyiho námestí.
Zomrel 31. 7. 1968 v Prahe.
 TABLIC, Bohuslav – 190. výročie
úmrtia (21. 1. 1832 Kostolné Moravce), ev. kazateľ, spisovateľ, prekladateľ literárnych diel z nemčiny,
angličtiny, francúzštiny. Počas štúdií
v Jene založil spolu s Jurajom Palkovičom učenú spoločnosť Societas slavica – Slovanskú spoločnosť. Jeho
najvýznamnejším dielom je Poezye.
Paměti česko-slovenských básnířův
aneb veršovců, ktoré sú prvými dejinami poézie v národnom jazyku, z
ktorých vychádzali a nadväzovali na
ne i neskoršie generácie literárnych
historikov. Narodil sa 5. 9. 1769
v Českom Brezove.
 GÁBOR, Ondrej, doc. PhDr., CSc.
– 100. výročie narodenia ( 30. 1.
1922 Breznička), vysokoškolský pedagóg, matematik. Učil na Gymnáziu
v Lučenci (1950 – 60), potom na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici
do r. 1985. Autor učebníc matematiky. Spoluautor vysokoškolskej
učebnice Teória vyučovania matematiky I. Bol členom redakčnej rady
časopisu Matematika a fyzika v škole.
Patril medzi zakladajúcich členov
DOS Timrava v Lučenci, kde účinkoval ako herec, režisér v r. 1945 –
1962. Zomrel 27. 8. 1998 v Banskej
Bystrici. Ako hosť účinkoval v troch
operetách Divadla J. G. Tajovského
v Banskej Bystrici – Hrnčiarsky bál,
Voľný vietor a S bubnom na vtákov.
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Ako sme už informovali v minulom
čísle REKUS-u, aj v tejto pre kultúru náročnej dobe sme sa rozhodli v tomto roku
organizovať Divadelnú jeseň. Program bol
pripravený, uskutočnilo sa aj prvé predstavenie, ale potom naše plány zmarili rôzne
nepriaznivé
okolnosti.
Comstavenie,
ale potom
naše Divadlo
plány zmarili
media z Popradu nemohlo odohrať predstavenie
kvôli technickým
problémom
rôzne nepriaznivé
okolnosti.
Divadlo
v budove Divadla B. S. Timravy a ďalšímCommedia
predstaveniam
dala „stopku“
z Popradu
nemohlopandémia.
odohrať
Niektoré súbory nemohli vystúpiť kvôli chorobe
a karanténekvôli
hercov (Divadlo
Havpredstavenie
technickým
ran z Rimavskej Soboty, Divadlo OPONA problémom
z Poltára, Divadlo
D35 z Banskej
v budove
DivadlaBystrice),
B. S.
iné kvôli aktuálnym protipandemickým Timravy
opatreniam
(DS Timrava,
Divadlo J. dala
Kára ďalším
predstaveniam
mána). Do vyhlásenia lockdownu sa uskutočnilo
už iba jedno divadelné predsta„stopku“ pandémia.
venie. V komornom prostredí malej sály Novohradského osvetového strediska sa
22. 11. 2021 predstavilo Potulné dividlo J+T Medzibrod s hrou Juraja Haviara Don
Kychot.

Interaktívne predstavenie pre dospelých rozohráva príbeh jedného principála,
ktorý si vo svojej nadutosti a pýche nechce priznať, že divadlo bez hercov neexistuje a javiskového technika, ktorý celý život túžil a sníval byť povýšený do
stavu hereckého. Diváci videli v podaní hercov Potulného dividla J+T Medzibrod
výbornú komédiu, kde Cervantesa bolo ako šafranu, ale boj s veternými mlynmi
prebehol s plnou parádou. Vtipný, veršovaný text hry a výborné výkony hercov
návštevníkov rozosmiali a pobavili. Napriek všetkému sme radi, že sa nám podarilo
uskutočniť aspoň dve divadelné predstavenia. Dúfame, že o rok to už bude úplne
iné...
Mgr. Milada Bolyošová

46. celoštátna postupová súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla dospelých sa konala v dňoch 18. – 21. 11. 2021 v Liptovskom Mikuláši. Všetci vieme,
aké boli posledné dva roky, ktoré sme prežili s pandémiou COVID-19. A smutné
je, že pandémia je ešte stále našou každodennou realitou. Vzhľadom na to malo
podujatie dve formy. Plne zaočkované súbory mohli hrať naživo a divadelné súbory, ktoré neboli plne zaočkované, odprezentovali svoje inscenácie prostredníctvom premietania videozáznamu. Rozborové semináre prebiehali aj naživo, aj
prostredníctvom spoločných videohovorov. Členmi a členkami odbornej poroty
v tradičnom prúde divadla boli: dramatik, dramaturg a režisér Miklós Forgács,
režisér Mgr. BcA. Roman Gombarček a kostýmová výtvarníčka Mgr. art. Gabriela Čechová, PhD.
Pokračovanie na s. 8
Súčasné prúdy divadla hodnotila odborná porota v zložení: dramatička,

režisérka a pedagogička Mgr. art. Katarína Hitzingerová, ArtD., režisér
Mgr. art. Dušan Vicen a dramatik a pedagóg Mgr. art. Vladimír Mores.
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Súčasné prúdy divadla hodnotila odborná porota
v zložení: dramatička, režisérka a pedagogička Mgr. art.
Katarína Hitzingerová, ArtD., režisér Mgr. art. Dušan Vicen a dramatik a pedagóg Mgr. art. Vladimír Mores.
Sme veľmi radi, že napriek všetkým problémom tvorba neprofesionálnych umelcov pokračovala a niektoré
súbory dokonca stihli pripraviť nové inscenácie.
S hrou Klopanie na drevo sa v Mikuláši predstavil aj
divadelný súbor Stužka z Kokavy nad Rimavicou. Členovia súboru sa veľmi tešili, keď na krajskej súťaži získali
priamy postup na Belopotockého Mikuláš a urobili všetko preto, aby na prehliadke vystúpili naživo. Žiaľ, dva dni
pred vystúpením nás korona „dobehla“ a jedna z hlavných protagonistiek bola pozitívne testovaná. Koniec živému vystúpeniu. Našťastie sme mali záznam predstavenia z krajskej prehliadky, a tak sa DS Stužka pridal
k tým súborom, ktoré sa prezentovali cez videozáznam.
Cez premietacie plátno však poetika príbehu celkom
neprešla..., ale nevadí. Na prehliadke sme mali možnosť
vidieť veľa výborných predstavení naživo i online, mali
sme možnosť konfrontovať sa s najlepšími neprofesionálnymi divadelnými súbormi, inšpirovať sa a konečne
sa aj stretnúť. Bolo to naozaj obohacujúce. DS Stužka
získal v kategórii Prúdy súčasného divadla na 46. Belopotockého Mikuláši bronzové pásmo.
A tu je recenzia predstavenia, ktorej autorom je člen
poroty Vlado Mores: „Poetický, citlivý a nostalgický príbeh z čias minulých, rozohral súbor Stužka. Ústredným
prvkom alebo artefaktom bolo drevo. Drevo ako symbol
života, lásky, nehy, šťastia ale i smrti. Sprevádza nás celý
život. Človek sa narodí v drevenej chalupe, dieťa dáme
do drevenej kolísky, keď trochu podrastie, hrá sa s drevenými hračkami, jedáva drevenou lyžicou z drevenej misky, keď vyrastie, pracuje na poli s drevenými hrabľami,
vidlami a pluhom. Spí v drevenej posteli a keď umrie, uložia ho do drevenej rakvy. Na hrob mu dajú drevený kríž.
Inscenácia začína prológom herečky, ktorá nás bude
sprevádzať celým dejom. Postupne sa stane rozprávačkou, ale aj speváčkou. Hudobná zložka je veľmi dôležitá,
pretože herci nerozprávajú. Príbeh začína dedinskou tancovačkou, kde si padnú do oka dvaja mladí ľudia. Dievčina vie pekne hrať na husliach a on vie zas dobre tancovať. A potom príde svadba a po nej prvé milovanie. Mladý manžel však zomiera, privalí ho v lese strom. Žena
ostáva sama so svojou matkou a dieťatkom v kolíske. Tu
príbeh končí. Celkovo je hra „klopanie na drevo“ až veľmi
jednoduchá a „chudobná“, čo v podstate až tak veľmi nevadí, lebo je vyvážená poetickosťou, citlivosťou a ľudskou
myšlienkou. Tvorcovia mali určitý zámer a ten sa im vydaril. Do budúcej práce im želám veľa inšpirácie“.
Ako prehliadku hodnotí režisérka DS Stužka Eva
Švingálová?
„Ako hodnotím prehliadku? Ako pohladenie po duši. Už
vôbec tá možnosť stretnúť sa s ľuďmi, s ktorými môžete
zdieľať zážitok z divadla naozaj, naživo je úžasná. Prehliadka bola skvelo zorganizovaná. Usporiadateľom patrí
veľká poklona. Ja som si, ako nováčik vo svete divadiel
dospelých, naplnila všetky svoje očakávania. V prvom
rade ma potešilo, že sme videli predstavenia rôzneho

druhu, štýlu či formy takmer všetci herci súboru
Stužka. Ostatným, ktorí nemohli byť s nami, sme
posielali všetky foto či video momenty z prehliadky,
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druhu, štýlu či formy takmer všetci herci súboru Stužka.
Ostatným, ktorí nemohli byť s nami, sme posielali všetky foto
či video momenty z prehliadky, takže aspoň takto mohli byť
s nami. Či už to boli strímy z cesty, ubytovania, chvíle pred či
po predstaveniach alebo spoločný „obed z výdajného okienka“. V druhom rade tá neopakovateľná atmosféra, to množstvo invencie, kreativity, humoru. To všetko vo mne zanechá
trvalú spomienku na tieto chvíle umocnenú dlhodobou absenciou „divadelnej esencie“.
Mgr. Milada Bolyošová

Novohradské osvetové stredisko v Lučenci pripravilo v novembri v rámci projektu Divadelná dielňa pre tvorcov divadla
školiteľské podujatie, ktoré bolo zamerané na hereckú tvorbu,
konkrétne na analýzu a interpretáciu divadelnej postavy. Tvorivá
dielňa bola určená pre neprofesionálnych hercov, ktorí chcú na
sebe pracovať a rozvíjať svoje herecké schopnosti. Lektorkou
tvorivej dielne bola pedagogička, dramatička, režisérka Mgr. art.
Katarína Hitzingerová, ArtD.

Na prvom stretnutí 13. 11. 2021 priblížila hercom ako analyzovať postavu, ktorú chcú stvárniť, prečo je dôležité pomenovať
jej vonkajšie znaky, určiť jej charakterové rysy a poznať vnútorný
svet. Na ďalšom stretnutí, ktoré sme kvôli epidémii a vyhláseniu
lockdownu organizovali 27. 11. 2021 online cez platformu zoom,
účastníci mali možnosť analyzovať konkrétne postavy pripravovanej inscenácie U Kanátov. Herci, ktorí tieto postavy stvárňujú,
mali možnosť konfrontovať svoju javiskovú interpretáciu s názorom lektorky a ostatných účastníkov.

Dúfame, že sme všetkých hercov motivovali k ďalšej tvorivej
umeleckej činnosti a aj v budúcom roku sa budeme častejšie
stretávať na vystúpeniach divadelných súborov a na odborných
seminároch a tvorivých dielňach.
Pokračovanie na s. 9
Zaznamenali sme aj ohlasy účastníkov divadelnej tvorivej
dielne. Sme veľmi radi, že sa takéto podujatie realizovalo. Bolo
pre nás divadelníkov veľkým prínosom.Musím hneď v úvode
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Zaznamenali sme aj ohlasy účastníkov divadelnej tvorivej
dielne. Sme veľmi radi, že sa takéto podujatie realizovalo. Bolo
pre nás divadelníkov veľkým prínosom. Musím hneď v úvode
poďakovať Miladke Bolyošovej za stretnutie, ktoré sme absolvovali online cez platformu ZOOM. Bola to pre nás nová skúsenosť. Samotná príprava divadelnej hry, analýza diela, idea diela, charakteristika prostredia a najmä analýza postáv, analýza
hereckej interpretácie, to všetko bolo pre nás veľmi podnetné.
Práve takto by som si predstavovala začiatok prípravy každej
novej divadelnej inscenácie. Katka s nami prebrala a rozanalyzovala každú postavu, čo nám pomohlo, aby sme sa mohli
s postavou nejakým spôsobom stotožniť a stvárniť ju, naučila
nás ako pristupovať k postave, ktorú mám stvárniť a akým spôsobom ju interpretovať.
Ďakujeme Novohradskému osvetovému stredisku, že
tieto dielne pripravili a že ich realizovali aj napriek lockdownu.
Ďakujem Katke Mišíkovej Hitzingerovej a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohto úžasného stretnutia. Za ochotníkov
Lýdia Poláková.
Divadelná tvorivá dielňa v online priestore je zvláštnou
skúsenosťou, pretože pre herca je kontakt s kolegami esenciálnou súčasťou jeho práce. Napriek tomu musím konštatovať, že
takáto forma tvorivej dielne bola pre mňa obohatením, keďže
sa nám lektorka Katka venovala aj individuálne. Teším sa, keď
sa budeme môcť opäť stretnúť a verím, že to nebude prebiehať v ,,online svete”, Matej Gajdoš.

Presunuli sme sa teda do online priestoru a cez platformu zoom sme zorganizovali webinár. Lektorka Mgr. art
Veronika Veverková, ktorá je úspešnou dirigentkou a v praxi
využíva rôzne inovatívne metódy prípravy zboru, sa naozaj
dôkladne pripravila. Veronika zvolila formu, ktorá bola zrozumiteľná aj zborovým spevákom bez hudobného vzdelania.
Svoje rozprávanie prepájala lektorka so zaujímavými ukážkami spevu, aby priblížila účastníkom rôzne formy spievania.
Všetci sa už tešíme na ďalšiu tvorivú dielňu, aby sme si
všetko, čo sme videli a počuli, vyskúšali prakticky a naživo.
Snáď nám to vyjde.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu
umenia.
Mgr. Milada Bolyošová

Školenie zamerané na ľudový spev a tradičné ľudové
piesne sa konalo 9. 12. 2021 online. Prihlásilo sa 12 účastníkov, podujatie bolo určené pre odbornú a laickú verejnosť
v regiónoch Novohrad a Malohont. Lektorkou bola Mgr.
Mária Straková, etnologička, sólová interpretka ľudového
spevu a pedagogička spevu.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu
umenia.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu
umenia.
Mgr. Milada Bolyošová

Táto „covidová“ doba nepraje ani speváckym zborom, ktoré sa nemôžu riadne stretávať, nemôžu nacvičovať nový repertoár a nemôžu ani koncertovať. Už druhý rok sme nemohli
organizovať ani adventné stretnutie speváckych zborov, ktoré
nám v ostatných rokoch spríjemňovalo duchovné prežívanie
adventného obdobia a stalo sa súčasťou kultúrneho kalendára
nášho regiónu. Nechceme stratiť kontakt s členmi speváckych
zborov, preto Novohradské osvetové stredisko v Lučenci pripravilo v rámci projektu Tvorivé dielne pre spevácke zbory metodické stretnutie pre dirigentov a členov speváckych zborov,
ktoré bolo zamerané na inovatívne metódy hlasovej výchovy
zboru. Podujatie sme naplánovali na 17. novembra, ale lektorka ochorela a termín konania sme presunuli na 27. novembra,
kedy platili už nové protipandemické opatrenia a bol vyhlásený
lockdown.

Novohradské osvetové stredisko v Lučenci v piatok
17. 12. 2021 o 19.00 prinieslo naživo online kultúrny program pod názvom Posolstvo Vianoc. Keďže sa kultúrne podujatia pre širokú verejnosť nemôžu konať, aspoň takouto
formou chcelo Novohradské osvetové stredisko pozdraviť
obyvateľov regiónu Novohrad.
Pokračovanie na s. 10
Presunuli sme sa teda do online priestoru a cez platformu
zoom sme zorganizovali webinár. Lektorka Mgr. art Veronika

Cieľom programu bola prezentácia tradičného vianočného
zvykoslovia Novohradu venovaná regionálnym obyčajom
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Cieľom programu bola prezentácia tradičného vianočného zvykoslovia Novohradu venovaná regionálnym obyčajom a tradíciám.
Účinkovali folklórne súbory, folklórne skupiny, ľudové
hudby, sólisti inštrumentalisti a speváci z regiónov Novohrad, Malohont, Hont a Podpoľanie: dievčenská spevácka
skupina Vinok, ľudová hudba Kučeravý Javor, folklórny súbor Rakonca z Fiľakova, detská spevácka skupina Foncsik,
folklórny a divadelný súbor Dubkáčik z Buzitky, ženská spevácka skupina Trnki a Ľudová hudba Jána Maka, Anna Šatanová, Roman Malatinec, Ženský spevácky zbor Belius,
Temperament cimbal orchestra, Podjavorská muzika, folklórna skupina Podžiaran.

Hovoreným slovom sprevádzali: Vladimír Rohoň a Magdaléna Malatincová. Autorom a režisérom programu bol
známy folklorista „telom i dušou“ Roman Malatinec.
Veríme, že tento program aspoň malou mierou spríjemnil
krásny čas príprav vianočných sviatkov.

Program sa vysielal na týchto adresách:
www.facebook.com/novohradskaosveta,
www.facebook.com/www.lucenec.sk
Podujatie z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.

Najnovšia kniha spisovateľky Hany Koškovej vyšla v novembri 2021 vo Vydavateľstve Matice slovenskej. Je určená
pre deti, ilustroval ju Miroslav Regitko.
A o čom je? Šikovná a múdra
piatačka Lola Holá má okrem
čudného priezviska jeden veľký
problém. Dyskalkúliu. Že čo to je?
O rôznych poruchách učenia, o
denných trampotách a zážitkoch
školáčky Loly a jej výnimočných
spolužiakov si prečítate v tejto
knižke. Naučí vás porozumieť tomu, že každý z nás je iný a mnohí
si nesieme životom rôzne problémy a ťarchy – hendikepy. Ukáže
vám, že aj deti s hendikepom vedia v niečom vyniknúť a môžu žiť
plnohodnotný, užitočný a krásny
život.
Oslovili sme aj samotnú autorku:
„Kniha
s poOslovili
smeje oajdeťoch
samotnú
ruchami učenia, čo je dnes autorku:
aktuálne.„Kniha
Na jednotlivých
príbe-s
je o deťoch
hoch napísaných s nadsádzkou
a humorom
som čo
chcela
pouporuchami
učenia,
je dnes
kázať na to, že aj hendikepované
detiNa
sa dokážu jednotlivých
realizovať v
aktuálne.
iných oblastiach (šport, hudba,
výtvarný prejav).
Kniha je ur-s
príbehoch
napísaných
čená deťom, ale aj dospelí si nadsádzkou
v nej nájdu oporné
súradnice“.
a humorom
som
Abelovský
chcela poukázaťMichal
na to,
že aj
hendikepované deti sa dokážu
realizovať v iných oblastiach
(šport, hudba, výtvarný prejav).
Kniha
je určená
deťom,
ale aj
Nádejná
autorka.
Prihlásila
dospelí
si v nej
nájdu
oporné
sa
do literárnej
súťaže
Studňa
sa
súradnice“.
tajne s dažďom zhovára a oplatilo sa. V kategórii poézia autorov
nad 20 rokov získala 3. miesto.
Výsledky boli zverejnené na webe verejnej knižnice 10. 12.
2021.
Súťaž zastrešuje Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
s MO Matice slovenskej v Trenčíne, Trenčianskym samosprávnym
Spolku
číne, krajom, Odbočkou
Trenčianskym
slovenských spisovateľov Trenčianskeho
krajakrajom,
a Mestom Trensamosprávnym
čín. Súťaž má poetický názov – Studňa sa tajne s dažďom
zhovára. Práve studňa z Trenčianskeho hradu symbolizuje vodu, bez ktorej neexistuje život a nevyschne vďaka dažďovým
kvapkám v podobe literárnych talentov. Súťaž je venovaná pamiatke literáta, historika, spisovateľa a pedagóga Jozefa Braneckého, ktorý v Trenčíne strávil významnú časť svojho života.
Odbornej porote predsedal básnik Jaroslav Rezník, práce
hodnotili ďalší členovia poroty − básnik Štefan Cifra, šéfredaktor Literárneho týždenníka a tajomník Spolku slovenských
spisovateľov, Margita Ivaničková, Janka Poláková a Juraj Oravec.
Aneta Beňková je členkou Literárneho klubu V.L.A.S. pri
Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci. Má to ťažšie
ako domáci literáti, lebo na pravidelné mesačné stretnutia
dochádza z Veľkého Krtíša.
Pokračovanie na s. 11
Už takmer druhý rok sa pre pandémiu osobné „stretávky“
nekonajú. Ale klub funguje virtuálne pod názvom Píšeme na
diaľku. Anetka svoju tvorbu
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Už takmer druhý rok sa pre pandémiu osobné „stretávky“ nekonajú.
Ale klub funguje virtuálne pod názvom
Píšeme na diaľku. Anetka svoju tvorbu
pravidelne posiela lektorke klubu, Hane
Koškovej. Ešte prezradíme, že usilovne
pracuje na svojej prvej zbierke básní
pod názvom Vôňa kameňa.
Michal Abelovský

Etuda
Mením šaty, chodníky, slabosti,
nedokážem plávať v hlbokej vode,
zahodiť snár, naivitu,
vyhrať sa späť pod vlastný kríž,
vyspať sa dosýta,
zabudnúť na zabúdanie.
Plátno a ja
Diabol v oslepujúcom odeve
prevyšoval nebo,
uprostred davu posmeškárov,
len kocky v rukách, hra na osud.
Maľujúc čiernu lámu sa mi kolená,
pred vlastným obrazom.

Akcia sa vydarila. Takto zhodnotil
tím organizátorov výsledok mikulášskej
zbierky pre zamestnancov lučeneckej
nemocnice, ktorí pracujú s covidovými
pacientmi. Zbierku vyhlásila občianska
iniciatíva a trvala od 29. 11. do 3. 12.
2021.
„Stále som mala pocit, že aj keď som v
rámci svojich možností urobila všetko na
stlmenie pandémie, tak to stále bolo
málo. Keď som videla reportáž z covidového oddelenia v Lučenci, povedala som
si, že by sme spolu mohli urobiť pekné
gesto a ukázať tak zdravotníkom, že sme
tu s nimi a myslíme na nich“, ozrejmila
hlavná iniciátorka zbierky Martina Kačániová.
Napriek krátkemu času sa našlo
množstvo prajných ľudí, ktorí prispeli,
čím vyjadrili vďaku ľuďom, ktorí už dlhé
mesiace bojujú s COVID-19. Napokon sa
podarilo vyzbierať takmer 40 darčekových košov, balíkov a tašiek plných sladkých i slaných pochúťok, káv, čajov či
nealkoholických nápojov. Zbierku odniesli členovia iniciatívy v mikulášsky
pondelok (6. 12.) do nemocnice, kde ju
prevzali zástupcovia vedenia nemocnice
a infekčného oddelenia. Vyzbierané veci
sa potom rozdali na všetky oddelenia,
kde pracujú s covidovými pacientmi.

„Každú aktivitu a vďaku
ľuďom, ktorí sú momentálne 24
hodín v strehu a sú chorým k

„Každú aktivitu a vďaku ľuďom, ktorí sú momentálne 24 hodín v strehu a sú
chorým k dispozícii, veľmi vítame. V tejto chvíli máme na covidovom oddelení
okolo 65 pacientov a každú chvíľu niekoho privezú. Veľká vďaka ľuďom, ktorí si
spomenuli na tých, ktorí zachraňujú životy a zdravie“, povedal štatutár nemocnice Július Höffer.
Do iniciatívy sa zapojili aj Súkromná
ZŠ s MŠ DSA v Lučenci, ZŠ s MŠ Bratrícka v Lučenci a Novohradské osvetové
stredisko v Lučenci. Školáci prispeli svojimi výtvormi, zamestnanci týchto inštitúcií z vyzbieraných vecí vytvorili darčekové koše.
„Ako prvá do zbierky prispela evanjelická farárka pani Hroboňová. Začiatky boli pomalé, no s blížiacim sa koncom pracovného týždňa sa intenzita a
počet darcov zvyšovali. Niektorí priniesli
aj oblečenie, no keďže toho sa zbierka
netýkala, posunuli sme ho na prerozdelenie terénnym sociálnym pracovníkom
mesta Lučenec. Od darcov sme dostali
len pozitívnu spätnú väzbu. Všetci takto
chceli vyjadriť vďaku zdravotníkom a
pomocnému personálu, že pracujú v
prvej línii“, povedal riaditeľ NOS Stanislav Spišiak.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli: Martina
Kačániová – Lučenec, Mária Hroboňová− Lučenec, Anikó Vass, Dušan Ilčík− Lučenec, Tímea Gondová – Lučenec, ZŠ s MŠ DSA Kubínyiho námestie Lučenec, ZŠ s MŠ Ul. Bratrícka Lučenec-Opatová, kolektív Novohradského osvetového strediska Lučenec, Csemadok
– Novohradský oblastný výbor, Csemadok,
Základná organizácia v Lučenci, rodina Slančíková, Šinková Vladimíra, Radomír Hrivnák
– Holiša, Ingrid Knapová – Lučenec, Michal
Slovenčiak – Lučenec, Helena Baloghová –
Lučenec, Lucia Findrová – Lučenec, Technopek – Lučenec, rodina Hercegová – Lučenec,
Karla Michalicová Belková – Kalinovo,
Ján Kalanda – Kalinovo/New York, MŠ Vidiná, rodičia detí z MŠ Vidiná, Novohradská
knižnica Lučenec, Tomáš M. – Fiľakovo, Csilla
O. – Fiľakovo, Jozef M. – Ratka, Klaudia M. K.
– Ratka, Andrea Tóthová – MsÚ Fiľakovo,
Agáta Balážová – MsÚ Fiľakovo, Anikó Vass –
MsÚ Fiľakovo a ďalší anonymní darcovia a
darkyne.
Zdroj: novohradske.sk

V stredu 10. 11. 2021 boli v Senáte
Parlamentu ČR v Prahe udelené ceny
Ústavu pre štúdium totalitných režimov
za statočné postoje počas doby nacistickej okupácie a komunistickej diktatúry.
Táto cena bola in memoriam udelená aj ThB. Darine Bancíkovej, prvej
evanjelickej farárke na Slovensku, ktorá
sa narodila v Kokave nad Rimavicou,
ako vnučka evanjelického farára Samuela Bancíka.

Moderátor podujatia predniesol jej
životopis a vyzdvihol jej význam v presadení služby žien v cirkvi, ktorým ovplyvnila nielen postavenie žien v cirkvi
na Slovensku, ale v celej Európe.
Za svoj statočný postoj pri šírení
Slova Božieho bola v roku 1962 odsúdená a väznená za protištátnu činnosť
a styky so zahraničím. Neskoršie po prepustení bola rehabilitovaná a svoje spomienky na pobyt vo väzení zachytila v
knihe Divné sú cesty Božie.

Ocenenie prevzala neter sestry farárky – herečka Ľudmila Swanová. Prtomná bola aj druhá neter MUDr. Marta
Špániková a Alfréd Swan, manžel Ľ.
Swanovej.
Janka Haluková, presbyterka
Slovenského evanjelického
a. v. cirkevného zboru v Prahe
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Rok 2021
všetkým
Rok bol,
2021aký
bol,bol.
akýNapriek
bol. Napriek
všetkým obmedzeniam
a komplikáciám
sa občianskemu
združeniu Priatelia
obmedzeniam
a komplikáciám
sa občianskemu
histórie Novohradu podarilo aj v tomto roku vydať ďalší (už
združeniu Priatelia histórie Novohradu podarilo aj
šiesty) ročník Zborníka zo Stretnutia priateľov regionálnej hisv tomto
roku
vydať ďalší
(už tri
šiesty)
ročník
Zborníkatýkatórie.
Na jeho
stránkach
nájdete
desiatky
príspevkov
zo Stretnutia
priateľov
regionálnej
histórie.
jeho sú
júcich
sa staršej či
novšej histórie
Novohradu.
IchNa
autormi
jednak
profesionálni
historici
či
archeológovia,
ale
tiež
amastránkach nájdete tri desiatky príspevkov týkajúcich
térski bádatelia a milovníci histórie nášho kraja. Zvlášť hrdí
sa staršej či novšej histórie Novohradu. Ich autormi
sme na to, že z priestorového hľadiska sú pokryté všetky časti
sú jednakodprofesionálni
historicia či
archeológovia,
Novohradu
Lučenca cez Fiľakovo
Poltár
až po Veľký Krtíš.
ale tiežSkúsme
amatérski
v krátkosti
bádatelia
predstaviť
a milovníci
aspoň
histórie
niekoľko príspevkov
zo
zborníka.
Vladimír
Mitáš
sa
venuje
odlievaniu
bronnášho kraja. Zvlášť hrdí sme na to, že
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2021, v uplynulom roku vyšlo niekoľko mimoriadne zaujímavých kníh zameraných či súvisiacich s históriou Novohradu a Malohontu. Aspoň v krátkosti sa pokúsim predstaviť tie
najzaujímavejšie.
Prebytočný človek! Prebytočný človek? / Divné sú
cesty Božie... je názov spomienok pani Dariny Bancíkovej,
rodáčky z Kokavy nad Rimavicou, prvej evanjelickej farárky
na Slovensku, ktorá pôsobila aj v Novohrade – v Lučenci a vo
Veľkom Lome. Jej životný príbeh nebol jednoduchý, v spomienkach opisuje jednak komplikácie spojené s jej ordináciou ako prvej ženy-farárky a svoj boj za tento cieľ, ako aj
svoje zatknutie ŠtB, vykonštruovaný proces a svoje väzenie
v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Nie je to veselé
čítanie, ale na druhej strane je veľmi inšpiratívne a poučné.
Pavol Hronček s ďalšími spoluautormi zostavili 550stranovú monografiu Hnedouhoľné baníctvo v okolí Veľkého
Krtíša. Kniha prináša komplexné poznatky o hnedouhoľnom
baníctve v celom Novohrade od najstarších čias až po ukončenie ťažby vrátane dopadov na krajinu či rozvoj regiónu.
Podrobne je napríklad popísaná i premena Veľkého Krtíša
z dediny na mesto. Mnohé mapy či fotografie v knihe sú zverejnené vôbec po prvýkrát.
Zaniknutý svet takzvaných Novohradských vŕškov (v
súčasnosti na pomedzí okresov Veľký Krtíš, Lučenec a Detva)
opisuje Ján Aláč v druhom, doplnenom a rozšírenom, vydaní
knihy Tu spočíva kvet, čo zanechal svet. Tá sa primárne venuje unikátnym kamenným ľudovým novohradským náhrobníkom, ale viacero kapitol je venovaných aj histórii a zvykom
kraja medzi Ábelovou na východe, Suchým Brezovom na
západe, Horným Tisovníkom na severe a povedzme Senným
či Šuľou na juhu, vrátane zaniknutých obcí Turie Pole a Lešť.
Veľkým prínosom knihy je zverejnenie súboru približne 200
fotografií, ktoré tu nafotili etnografi v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch 20. storočia. Okrem náhrobníkov už nič z nich
neexistuje, starý svet Novohradu v tomto priestore sa už
nenávratne stratil.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že kniha Norberta
Adamove Rody Dolnej Strehovej je zaujímavá len pre obyvateľov tejto obce, čo je do istej miery pravda, za srdce však
musí chytiť každého, kto sa venuje genealógii a môže slúžiť
ako vzor nielen pre obce v Novohrade, ale snáď i na celom
Slovensku. Autor spracoval históriu bezmála troch desiatok
rodov tri storočia dozadu a tiež opisuje jednotlivé domy/parcely v obci a ich majiteľov v priebehu času.
Zaujímavá kniha vyšla aj v Poltári. Názov Spomienky
na sto rokov futbalu v Poltári dáva jasne najavo, že jej témou
je zelený trávnik. Autor, dlhoročný futbalista Pavol Laššák,
kládol veľký dôraz na zozbieranie spomienok a vytvorenie
profilov desiatok futbalistov a funkcionárov, ktorí v Poltári
v priebehu storočia pôsobili.
Pokračovanie na s. 12
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Kniha tak nie je len súborom štatistík, ale mimoriadne zaujímavou mozaikou, ktorá v mnohých ohľadoch prekvapí.
Občianske združenie Terra Therapeutica vydalo knihu
Ozdínska zelená o akademickej maliarke Jaroslave Fabríci, rodáčke z tejto malebnej obce. Autorkou je dcéra pani Fabríci,
Jaroslava Šicková. Okrem spomienok na detstvo v Ozdíne
i neskoršie pôsobenie v Bratislave nájde čitateľ v knihe aj
množstvo reprodukcií diel.
Najčerstvejšou zo spomínaných kníh je rozsiahla monografia Hrnčiarsky región Malohontu, ktorú pod vedením
profesora Leona Sokolovského zostavil rozsiahly autorský
kolektív. Venovaná je obciam Hrnčiarske Zalužany, Hrnčiarska
Ves (Veľká Suchá a Pondelok) a Sušany. Názov naznačuje, že
vo veľkej miere sa sústredí najmä na hrnčiarsku tradíciu.
Toto, samozrejme, nie sú všetky knihy, ktoré v Novohrade a Malohonte vyšli v roku 2021, ktorý bol na publikačnú činnosť veľmi bohatý. Bude zaujímavé sledovať, ako si
porota súťaže Ceny Emy Goldpergerovej poradí a ktorú z týchto hodnotných kníh vyberie ako knihu roka 2021.
Časť týchto kníh nájdete vo všetkých kníhkupectvách,
časť z nich len u ich vydavateľov. V prípade záujmu o bližšie informácie píšte na kniha.hornohrad@gmail.com

Júliusa Lomenčíka

V jednom prípade ide o rok, ktorým sa meria čas, teda o rok ako o jednotku času. Podľa kodifikačného Krátkeho
slovníka slovenského jazyka V (2020) sa takto rok chápe ako
„obdobie vyznačujúce sa niečím, časy.“ Príklady na jeho výskyt nachádzame v slovenskej klasickej literatúre: Koľko do
roka dní, toľko pytačov (Timrava). Z roka na rok, do roka, pol
roka vo význame „každý rok“ má príponu -a, ale v slovnom
spojení tohto roku sa používa prípona -u.
V druhom prípade ide o rok ako o pomenovanie určitého obdobia. Podľa kodifikačného slovníka vtedy rok sa
vníma ako obdobie 12 mesiacov; čas od 1. 1. do 31. 12.:
kalendárny rok, budúci rok, prichádzajúci nový rok, ale rovnako aj školský rok (1. 9. do 31. 8.). V takomto vymedzení sa
píše rok v 2. páde s -u. Zároveň pri slove rok spravidla stojí
ešte určujúci člen, ktorý má vysvetliť, o ktorý rok ide. Príklady: Toho roku sme ani nemali leta (Kukučín). Podobne môže byť aj v slovných spojeniach, napr. do jubilejného roku
želám všetko najlepšie a pod.
V súvislosti so záverom „starého“ kalendárneho roka a príchodu nového (spája sa aj s výročím vzniku Slovenskej republiky 1. 1. 1993) je v písomnom styku potrebné
rozlišovať slovné spojenia nový rok a Nový rok. Podľa Pravidiel slovenského pravopisu píšeme „pomenovanie nový rok
Mišo Šesták
ako nových 365, resp. 366 dní, teda ďalší rok po uplynutí
predchádzajúceho roka“ s malým písmenom n, napr. veľa
šťastia v novom roku a pod. Na druhej strane prvý, sviatočný, deň v roku píšeme Nový rok s veľkým písmenom N.
Vážení čitatelia, milí Novohradčania želám príjemný
a pokojný rok 2022 v dobrom zdraví (bez COVID-u).

O NOVOM ROKU
Prednedávnom sme prežívali vianočné a novoročné
sviatočné chvíle. Vo vinšoch sme častejšie ohýbali podstatné
meno rok. Nie vždy sa v rámci kultivovanej komunikácie náležite uplatňujú tvary pomenovania v ústnych i v písomných
prejavoch.
Mienime poukázať na správne tvary s oporou o základné jazykovedné príručky. Kodifikačné diela totiž predstavujú dôležitý informačný zdroj pre používateľov jazyka, ktorým záleží na verejných jazykových prejavoch v súlade s prirodzenými zásadami jazykovej kultúry. Chceme upozorniť na
uvedený jav, lebo pri vzájomných prianiach prostredníctvom
mejlov, esemesiek, ale aj tradičných pohľadníc, verejných
blahoželaní na stránkach časopisov a inak sa stretávame
s uvedenými spornými tvarmi, aj keď na ne dlhodobo upozorňuje jazyková kritika. V akademickej Morfológii slovenského jazyka (1966) sa uvádza: „Neživotné podstatné mená
mužského rodu vzoru dub majú v 2. páde jednotného čísla
tvary: 1. s pádovou príponou -a; 2. s pádovou príponou -u-.“
V kodifikačnej príručke sa ďalej konštatuje, že „úplne presné
pravidlá nie je možné podať. Pri neistote treba tvar zisťovať
v slovníkoch.“ Do tohto okruhu patrí aj slovo rok. Jazykové
vedomie niekedy podporuje koncovku jednoznačne, napríklad z roka na rok, do roka, pol roka má príponu -a, ale
v tvaroch tohoroku, koniec (začiatok) roku sa používa prípona -u a súbežne, zriedkavejšie aj -a.

V jednom prípade ide o rok, ktorým sa meria
čas, teda o rok ako o jednotku času. Podľa

odborov Klubu slovenských turistov
a RR KST Lučenec v roku 2022

1. 1. 42. Novoročný výstup na Javor
 KST Javor Divín/Slovan Podkriváň
6. 1. 24. Trojkráľový výstup na Prievratok
 KST Lampáš Lučenec
8. 1. 13. Novoročný prechod Lom n/R. − Utekáč (bežky)
 KST Clara Utekáč
22. 1. Prechod k prameňu Ipľa (peši/bežky)
 KST Javor Lučenec
19. 2. 44. Zimný výstup na Striebornú (peši/bežky)
 KST Lampáš/OÚ Cinobaňa
19. 3. Jarný kľúč a Otvorenie turistickej sezóny
v Koháryho doline
 KST Sokol Halič/KST Javor Lučenec
Pokračovanie na s. 14

18.4. Šibačkový výstup
 KST Lampáš Lučenec
22./23. 4. 19.Ďurovský nočný výstup na Sedem chotárov
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18. 4. Šibačkový výstup
 KST Lampáš Lučenec
22./23. 4. 19. Ďurovský nočný výstup na Sedem chotárov
 KST Sova Gregorova Vieska
7. 5. 47. Májový pochod vďaky
 KST Javor Lučenec
14. 5. 41. Podkrivánska 60-tka
 KST Slovan Podkriváň
27. – 28. 5. 25. Haličská stovka a 25-ka (28. 5.)
 KST Sokol Halič

4. – 5. 6. Značkársky aktív
 RR KST – Komisia značenia
13. 8. 6. Sklárskym chodníkom – Dolná Bzová
 KST Slovan Podkriváň/OZ Dolná Bzová
3. 9. 38. ročník Divínska 40-tka
 KST Javor Divín
17. 9. 19. Hviezdicový výstup na Sedem chotárov
 KST Sova Gregorova Vieska
1. 10. 39. Utekáčska horská 30-tka
 KST Clara Utekáč
1. 10. Timraviným chodníkom
 KST Bralo Tuhár/ OÚ Polichno
8. 10. 47. Prechod Cerovou vrchovinou
 KST Javor Lučenec
5. 11. 29. Karolovský výstup na Bralo a Bralce
 KST Bralo Tuhár
12. 11. 25. Martinský výstup na Jaseninu
 KST Lampáš Lučenec
9./10. 12. Nočný Luciový hviezdicový výstup na Javor
 KST Javor Divín /Slovan Podkriváň
26. 12. 16. Cinobanský bludár
 KST Lampáš/OÚ Cinobaňa


Nový rok
V Novohrade vstával prvý niektorý mužský člen rodiny,
doniesol čerstvú vodu, dal do nej červené jablko a všetci
sa potom vo vode poumývali. Všeobecne známe boli spôsoby predpovede počasia. Červené zore ráno na oblohe veštili víchrice, búrky, neúrodu a biedu. Drobný hustý dážď bol
predzvesťou hustých, plných klasov.
Nielen ráno, ale po celý deň sa ľudia pozorovali, lebo verili, že kto si ako počína, tak sa mu bude dariť po celý rok. Ak
niekto ráno zaspal, po celý rok sa mal s dôležitými prácami
omeškávať. Kto bol mrzutý, hašterivý, nahnevaný, toho mala
po celý rok sprevádzať zlá nálada.
Na Nový rok musela byť všade čistota a poriadok. Smeti
von nevynášali z obavy, aby „nevymietli“ niekoho z domu,
teda aby niekto cez rok nezomrel. Nesmelo sa prať, ani bielizeň nesmela byť vyvesená, pretože ten, kto ju vešal, mal
ťažko zomierať. Nesmelo sa šiť, lebo by sliepky neniesli
vajcia, alebo by sa tomu, čo šil, zbierali prsty.
Prvému návštevníkovi na Nový rok a okolnostiam jeho
príchodu pripisovali mimoriadny vplyv. Niekde hneď od polnoci chodili pod obloky vyhrávať Cigáni, ich príchod bol považovaný za šťastné znamenie.
Obradno-magickú funkciu mala na Nový rok i strava. Nemalo chýbať bravčové mäso symbolizujúce blahobyt. Ľudia
nejedávali hydinu ani zajace z obavy, že im uletí alebo utečie
šťastie. Niekde varievali šošovicu, ktorá predstavovala mince
a teda bohatstvo. Mak symbolizoval peniaze. Gazdiné navarili v tento deň šúľance, ktoré mali byť dlhé a hrubé, aby také
bolo aj obilie.
Zdroj: E. Horváthová: Rok vo zvykoch nášho ľudu, 1986

V Málinci mládež vítala Nový rok na veži kostola alebo
v strede dediny na túrničky. Tu za hlaholu zvonov a spevu
nábožných piesní vítali nový rok. Chlapci sa predvádzali v šikovnosti zvonenia a v spôsoboch zvonenia. Nechýbali ani
niektorí dospelí muži a samozrejme, nočný hlásnik (bachter).
Potom to zopakovali o štvrtej ráno. Na Nový rok ráno sa chodilo vinšovať: Vinšujen ván tótot novei rok, hodňe zdráva, to
ván vinšujen od milého pána Boha.
Pokračovanie na s. 15

Bolo aj žartovné vinšovanie: Vinšujen tótot šťasľivej novej

rok, žebe ván odpádou speci bok, a skochu hruda, žebe
gazdiná ostala hrubá. K Novému roku sa tiež viazali

REKUS

strana 15

Bolo aj žartovné vinšovanie: Vinšujen tótot šťasľivej novej
rok, žebe ván odpádou speci bok, a skochu hruda, žebe gazdiná ostala hrubá. K Novému roku sa tiež viazali povery (babone), napr.: Na Novei rok ňesmela žena príťi vinšovať, ľebo
doňésla do domu ňešťasťei.
Zdroj: J. Lomenčík: Z máľinské túrňi pozerán, 2016

V Rovňanoch bolo na Nový rok v minulosti zvykom čítať
časopis Frfloš. Skupina ľudí, ktorá vedela s humorom porozprávať skoro o všetkých ľuďoch z dediny, sa stretla na veži.
Malá ukážka z r. 1958 o vyschnutom dedinskom potoku: „Teraz sa už iba žaby v ňom kúpajú a ani vo mlyne dole už nemelú“. Ďalšie zvyky: Kto prišiel na Nový rok prvý z kostola, bude po celý rok vo všetkom prvý. Komu sa na Nový rok kýchne,
ten dožije roka. Na Nový rok bývali večer modlitby, tzv. „utierňa“.
Zdroj: M. Adamová: Rovňany v zrkadle dejín, 2002

Pranostika: Na Nový rok o slepačí krok.

Traja králi
Dňom 6. januára končia vianočné sviatky a začínajú sa fašiangy, trvajú až do Popolcovej stredy, ktorá v tomto roku pripadá na 2. marca.
Trojkráľové sväteniny sa používali ako ochrana ľudí a zvierat pred démonmi, či už strigami, vodníkmi. Veľký význam
malo svätenie vody, ňou sa vykropili príbytky, maštale, dávala
sa piť deťom aj hospodárskym zvieratám. Ku krčahom s posvätenou vodou ukladali soľ v uzlíkoch, kriedu, prípadne i sviečku
či cesnak. Soľ pridávali dobytku do krmiva, sviečku zapaľovali
pri zomierajúcom alebo počas búrky. Kruh nakreslený kriedou
bol miestom, do ktorého nemali prístup žiadne zlé sily a mocnosti. Cesnak si brali ľudia na cesty, najmä ak ich čakal prechod cez vodu – ako ochranu pred vodníkmi.
Deň Troch kráľov bol posledným dňom obchôdzok a kolied
vianočno-novoročného obdobia. Piesne a vinše, ktoré privolávali do domu šťastie, zdravie a blahobyt, mali viaceré názvy,
no boli známe i pod spoločným názvom koleda. Termín koleda
je odvodený od rímskeho slova kalendae. Slovania ho prevzali
ešte v predkresťanskom období na označenie staroslovanského slnovratného obradu.
Kresťanská cirkev sa spočiatku voči koledám ako pohanskému zvyku stavala zamietavo. Starý obrad sa ukázal silnejší
ako akékoľvek zákazy a tresty, predstavitelia cirkvi sa neskôr
obrátili k diplomatickejším metódam. S koledou začali chodiť
samotní kňazi. Z Muránskych artikúl z roku 1585 sa dozvedáme, že evanjelická cirkev zakazovala svojim farárom na Tri
krále „bludárske túlanie s krížikom po uliciach a domoch“. Ján
Kollár v diele Národnie spievanky opisuje kňazskú koledu:
„Koleda je teraz u Slovákov cirkevná obyčaj, podľa ktorej kňaz,
rechtor, kostolník, niekoľko spevákov a vrecia na pleciach majúcich vreconoscov...“ Kňaz so sprievodom zaspieval pieseň, za
ňou nasledovala modlitba, potom rechtor napísal kriedou nad
dvere izby prvé dve číslice letopočtu, za nimi iniciálky mien
troch mudrcov či kráľov G. B. M., oddelené od seba krížikmi,
a nakoniec druhé dve číslice kalendárneho roku. Tesne pred
príchodom koledníkov, ktorý ohlasovali miništranti zvonením,
gazdiná nasypala pod prah zrno. Keď odišli, rýchlo ho pozmetala a hodila sliepkam, aby dobre niesli vajcia. Kto chcel, aby
mu sliepky začali čím skôr niesť, musel hneď po odchode

koledníkov zotrieť kriedou napísaný letopočet a iniciály.
Ak chcela mať gazdiná dobré kvočky, sadla si na to
miesto, kde pri kolede sedel kňaz. Ak si na to miesto

Z archívu Jarky Babjakovej: Betlehemci z Liešnice svätá Dorota okolo rokov
1958 až 60

koledníkov zotrieť kriedou napísaný letopočet a iniciály. Ak
chcela mať gazdiná dobré kvočky, sadla si na to miesto, kde
pri kolede sedel kňaz. Ak si na to miesto sadla dievka holým
telom, mala sa do roka vydať. Čo sa týka hier, ako napríklad
chodenia s tromi kráľmi, chodenie s hviezdou, belčovom
a ď., ich pôvod je v stredovekých cirkevných hrách. Hrávali
ich učitelia, žiaci a predstavenia pre nich znamenali jednu
z príležitostných možností obživy. Jednu z trojkráľových hier
uverejnil Ján Čaplovič, hrávali ju chudobní žiaci vo Zvolenskej
župe.
Zdroj: E. Horváthová: Rok vo zvykoch nášho ľudu, 1986

V deň Troch kráľov v Kokave nad Rimavicou takmer v
každej sedliackej domácnosti varili číky s bryndzou a omastené slaninou. Robili sa z cesta zo žitnej múky, z ktorého sa
nakrájali akési opekance. Každý opekanec sa na lopári rukami šúľal a zároveň predlžoval, pokiaľ to len bolo možné
(čím dlhšie číky – tým väčšia nádej na dlhé konope). Číky sa
pred varením prevesovali na steny múčneho sita, aby sa nepolepili. Po uvarení sa posypali bryndzou a poliali rozpraženou slaninou. Číky sa jedli nakrúcaním na vidličku ako v Taliansku špagety.
Zdroj: Obzor GEMERA-MALOHONTU, 1992
(P. Spišiak: Ľudové stravovanie v kokavskom regióne)
Pranostiky trojkráľové:
Na Tri krále o krok dále.
Na Tri krále zima stále.
Tri krále ľadové mosty stavajú alebo ich zboria.

Rok 2022 (podľa numerológie)
Charakterizujú ho dve čísla – 22 a 6. Číslo 22 spájané
s úspechom a budovaním pevných základov. Je to tzv. majstrovské číslo, ktoré má schopnosť premeniť myšlienky na
skutočnosť, dokáže zvládať veľmi zložité situácie a nepodniká nikdy iba pre seba, ale aj pre ostatných. Veď uvidíme?
Číslo 6, ktoré vznikne spočítaním čísel v roku, je jedno
z najharmonickejších čísel. Má zmysel pre poriadok, predstavuje prijatie zodpovednosti, dokáže sa obetovať pre ostatných a zároveň ochotne podá ruku všetkým, ktorí to
potrebujú. Je to až neuveriteľné..., ale bolo by to fajn.
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Umelecké slovo, divadlo
Január: XXX. Celoštátna súťaž
Tompa Mihály v umeleckom
prednese poézie a prózy v maďarskom
jazyku, školské kolá,
školy v regióne.
27. 1. Stretnutie divadelníkov,
malá sála NOS o 15.00.
Folklór, hudba, tanec
Január: Prípravné a organizačné
stretnutie programovej rady
NFF 2022,
NOS – kancelária riaditeľa.
Foto, film, výtvarná tvorba
3. – 31. 1. Erik Kružliak –
FOTOGRAFIE, výstava,
miesto: NOS Lučenec – chodba č. 1,
pracovné dni od 8.00 do 15.00 hod.
Edukatívne činnosti
25. 1. Zvyky a zvykoslovie na
Slovensku: Pavol
28. 1. Európsky deň ochrany
osobných údajov,
online vzdelávací príspevok o ochrane
dát v kyberpriestore.
Klubové podujatia
24. 1. Literárny klub V.L.A.S.
– Píšeme na diaľku,
virtuálna tvorivá dielňa, fb.
Dielňa ľudových remesiel
DIELNIČKA
(priestory NOS na poschodí):
Kurzy pre verejnosť
11. 1. a 18. 1. Výroba keramického
krmítka, 14.30 – 16.30.
5., 12., 19., a 26. 1. (každú stredu)
Dielňa keramiky, 9.00 – 12.00.
Kurzy pre školy
13. 1. a 27. 1. Výroba keramického
krmítka pre vtáčiky,
podľa dohody so školami
11. 1. Klub paličkovanej čipky
PAVÚČIK pri Dielničke,
NOS – dielňa ľudových remesiel.

Novohradské osvetárske
„jednohubky“
Online aj naživo. Ponúkneme či
„naservírujeme“ zaujímavosti
z rôznych oblastí – histórie, turistiky,
nárečia, gastronómie, ľudového
odevu, literatúry, divadla, hudby,
významné osobnosti a udalosti...
Hudba:
18. 1. William Bukový – 90. výročie
narodenia (18. 1. 1932 Lučenec),
hudobný skladateľ židovského
pôvodu, rodným menom Brüll.
Meno si rodina, ktorá sa od roku 1942
skrývala v obci Krná, zmenila
po vojne na Bukový. Autor vyše 100
hudobných diel, šansónov (Povedz mi
otec...), hudby k viac ako 70 filmom
(Boxer a smrť, Kristove roky), získal
uznania aj za hranicami. V Lučenci
má z iniciatívy F. Mihálya pamätnú
tabuľu, odhalenú 27. 10. 2005
na rodnom dome na Kubínyiho
námestí. Zomrel 31. 7. 1968 v Prahe.
Miesto: Malá sála NOS, pred
pamätnou tabuľou na rodnom dome
– Kubínyiho námestie
Podujatia sa budú realizovať za dodržania
aktuálnych pandemických opatrení. Z podujatí bude vyhotovená fotodokumentácia
pre potreby a propagáciu aktivít NOS.
Zmena programu vyhradená – upozorňujeme na prípadné zrušenie alebo zmenu
termínu podujatí podľa aktuálnych pandemických opatrení.
Sledujte nás na www.noslc.sk a
https://www.facebook.com/novohradskao
sveta

Novohradská knižnica Lučenec
– kultúrna inštitúcia Banskobystrického
samosprávneho kraja

1. – 31. 1. Herci v školských
laviciach, výstava bude pre verejnosť
prístupná na
oddelení náučnej literatúry.
12. 1. Obrázok z hliny,
online tvorivé dielne pre najmenších
čitateľov v rámci cyklu Tvoríme
vecičky z knižničnej dielničky pod
vedením knihovníčky Maťky,
na sociálnych sieťach knižnice.
19. 1. Rozprávky nielen na dobrú
noc, čítanie rozprávky v maďarskom
jazyku v podaní herca Š. Csáka,

26. 1. Listujeme v dobovej tlači,
rozprávanie o zaujímavých
udalostiach rokov minulých v podaní
J. Puntigána a Š. Csáka, prebehne
v maďarskom jazyku
online na sociálnych sieťach.
27. 1. Z každého rožku trošku,
knihovníčka Jarka bude deťom čítať
z knihy O prváckom mačiatku
od K. Bendovej,
online na FB a Instagrame knižnice.
Novohradské múzeum a galéria
– kultúrna inštitúcia Banskobystrického
samosprávneho kraja

Január – február: Krehká krása
– 180 rokov výroby sklárne
Katarínska Huta,
výstavné priestory NMG,
Mesto Lučenec
Január: Oslava oslobodenia mesta
Lučenec,
položenie vencov a pietna spomienka,
pamätník J. Kármána.
Dom Matice slovenskej
v Lučenci
Január: Výstava váľaničiek
a uteráčov a Kurz varenia
raňajkových kaší,
Dom MS v Lučenci,
Halič
23. 1. Oslobodenie obce,
položenie kytice k pamätníku,
kultúrny program v parku
Kokava nad Rimavicou
22. 1. Rómsky ples – VI. ročník,
KD Kokava nad Rimavicou,
26. 1. 77. výročie oslobodenia obce
Kokava nad Rimavicou,
Park padlých hrdinov.
28. 1. Detské fašiangové popoludnie
v maskách,
KD Kokava nad Rimavicou,
Málinec
28. 1. Oslavy oslobodenia obce,
spoločenský dom Málinec,
30. 1. Turistický výstup na Stráň,

org.: Obec Málinec.
online na Facebooku a Instagrame
knižnice.
26.Novohradské
1. Listujeme
v dobovej
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