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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):

Žije v Lučenci. Výtvarné umenie ju
sprevádza už od malička. Je absolventkou
Súkromnej základnej umeleckej školy
(SZUŠ), Gemerská cesta 1, Lučenec. Posledných deväť rokov sa venuje výrobe cínovaných šperkov s minerálmi a použitím tiffany
Cecília Nagyová, rodená Citterbergová (1. 2. 1936), pochádza z obce Gašparovo,
techniky. Táto technika jej doslova učaroneďaleko Brezna. Nádherná príroda okolo rodiska ju navždy očarila a všetku tu
vala a aktuálne sa venuje aj tvorbe vitrážkrásu sa snažila neskôr zachytiť aj na maliarskom plátne. V súčasnosti žije vo
nych obrazov. Využíva aj maľbu, koláž
Fiľakove.
a kombinované techniky.
Od útleho detstva rada kreslila. Najskôr kriedami, ktoré jej zo školy sem-tam
Absolvovala niekoľko kurzov so zamerapriniesli súrodenci, lebo farby, pastelky či ceruzky boli v tej dobe vzácnosťou. To
ním na výrobu cínových šperkov, plstenie,
bol pre ňu zážitok, zvyškami školskej kriedy počmárala všeličo. Dokonca aj
maľbu na hodváb a textil a tiež kurz ARTTEX
truhlicu.Prvé farbičky jej kúpil otec, až keď začala chodiť do školy. Výtvarná
umelecká tapiséria. ARTTEX je umelecká
výchova jej pomohla formovať budúci talent. Ako stredoškoláčku na pedagogickej
tapiséria realizovaná spôsobom netkanej
škole v Lučenci si ju všimol dobrý učiteľ a v záľube maľovať ju podporoval. Dovtedy
textílie. Základ tvorí farebné ovčie rúno v
sa venovala len maľovaniu prírody, ale na škole začala kresliť aj portréty
kombinácii s iným textilným materiálom.
spolužiakov. Po skončení školy sa zamestnala ako úradníčka, ale vo voľnom čase
Autor realizuje dielo ukladaním farebného
rúna na
podkladovúdielo ukladaním
Autor
realizuje
stále kreslila. Vždy mala pri sebe skicár a keď ju niečo zaujalo, hneď to zachytila na
látku, mieša a prepletá chumáčiky vlny, farebného
až kým nevznikne
rúna komna podkladovú látku,
papier.
pozícia. Takto vzniknutý obraz sa zažehlí
a
následne
finalizuje
mieša výtvarného
a prepletá krúžku
chumáčiky
V
roku 1993 sa stala členkou amatérskeho
pri vlny, až
vpichovaním priemyselným strojom. Výsledným produktom je
kým
nevznikne
kompozícia.
Novohradskom
osvetovom
stredisku (NOS) v Lučenci, kde jej tvorbu Takto
výtvarné dielo, umelecká
tapiséria.

vzniknutý

obraz

produktom

je

sa

zažehlí

a

hodnotili akademickí maliari, čímusmerňovali jej ďalší rast.Odvtedy
následne finalizuje vpichovaním
vystavuje pravidelne.
priemyselným strojom. Výsledným

výtvarné

dielo,

V určitom čase ku kresbe pridala maľovanie akvarelom a neskôr olejom,
umelecká tapiséria.
ale v tejto technike bola samouk. Výtvarne
je zameraná
na romantický
Je členkou
okresného
štúdia
realizmus, krajinomaľbu a architektúru
dreveníc
a
rôznych
iných
amatérskej výtvarnej tvorby pri
stavebných objektov.Venuje sa aj kresbehnedou
rudkou.
Novohradskom
osvetovom stredisku
(NOS) vna
Lučenci.
Jej tvorba bola pravidelne prezentovaná
výstavách, napr. Jesenné
stretnutie 2009 na Fiľakovskom hrade, Svoju
Jesenné
stretnutie
2017 (22.
tvorbu
prezentovala
na9. – 8.
10.) v priestoroch Novohradského múzea
a galérie
v Lučenci,
kresba
mnohých
výstavách
po celom
mastnou rudkou Jesenná idyla pri labuťom
jazere.
Slovensku,
uvádzame aspoň niektoré:
Zúčastňovala sa seminárov a školení, naposledy tvorivej dielne v rámci
projektu Made in pod holým nebom roku 2019.

Niekoľko obrazov má ešte doma, niečo majú deti a časť obrazov
Je členkou okresného štúdia amatérskej výtvarnej tvorby
zanechala pri sestre Valérii v Humennom a sestre v Žiline. pri Novohradskom osvetovom stredisku (NOS) v Lučenci.
Pokračovanie na s. 2

Chvíle, keď sa jej podarilo venovať sa výtvarnej tvorbeSvoju
(popri
tvorbu prezentovala na mnohých výstavách po
pre ňuSlovensku,
vždy uvádzame aspoň niektoré:
celom

Je členkou okresného
štúdia
amatérskej
výtvarnej tvorby boli
pri
starostlivosti
o rodinu
alebo
iných povinnostiach),
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Svoju tvorbu prezentovala na mnohých výstavách po celom Slovensku, uvádzame aspoň niektoré:
Dni originality 2013.
5. – 30. 9. 2014 Dvorné dámy 2014, Stará radnica Zvolen.
Čaro vlny 2015, Kaštieľ Jelenec.
Kreamarket Bardejov 2015.
2015 Szabóov grafický Lučenec, 2. miesto, VII.
kat. (SZUŠ Lučenec), Jazdec.
1. – 31. 3. 2016 Dvorné dámy 2016, Stará radnica Zvolen,
2016 Szabóov grafický Lučenec, VII. kat. (SZUŠ
Lučenec), Tanec vo víre hviezd.
Made in Slovakia Poprad 2017.
22. 9. – 8. 10. 2017 Jesenné stretnutie 2017,
Novohradské múzeum a galéria Lučenec. Tajomstvo II, arttex.
18. 4. – 27. 5. 2018 Výstava Arttex obrazy
a cínované šperky, Dubnický kaštieľ v Dubnici
nad Váhom.
2018 – Výtvarné spektrum 2018, celoštátne
kolo, Tajomne, arttex.
2019 – Szabóov grafický Lučenec, 1. miesto
(SZUŠ Lučenec).
2020 – Miroslava Cabanová – výber z tvorby,
samostatná výstava, vestibul NOS.
17. – 30. 5. 2021 Výtvarné spektrum 2021,
krajská súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby, Radnica Banská Bystrica, kat. A
(maľba), Ticho čakám, kým skončí tento cirkus.
Za túto tvorbu získala čestné uznanie a postup
do krajského kola súťažnej výstavy.

Tradičné remeslá a pôvodné výrobné postupy
predvádza aj v rámci tvorivých dielní, napr. v roku
2017 techniku plstenia učila žiakov ZŠ v dielni ľudových remesiel Dielnička pri NOS.
Miroslava Cabanová je majiteľkou obchodu
Dielo Daniela na Námestí republiky v Lučenci.
Kontakt: Miroslava Cabanová: e-mail:
mirkacabanova@gmail.com
Michal Abelovský
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Organistka, dirigentka, stredoškolská učiteľka Mgr. art. MgA. Oľga
Bystrianska, ArtD., rod. Jackuliaková,
sa narodila 4. 2. 1982 v Lučenci. Základné vzdelanie nadobudla na ZŠ v Kalinove (1988 – 96), súbežne navštevovala
aj hodiny klavírnej hry a spevu na Základnej umeleckej škole (ZUŠ) v Lučenci
(1993 – 96). Hlavný predmet cirkevná
hudba vyštudovala na Konzervatóriu J.
L. Bellu v Banskej Bystrici (1996 –
2002), hru na organe na Janáčkovej akadémii múzických umení (JAMU) v Brne, ČR (2002 – 06). Dirigovanie zboru
vyštudovala na Akadémii umení (AU)
v Banskej Bystrici (2007 – 13), kde absolvovala aj doktorandské štúdium
(2015 – 18). Vyučovala hru na klavíri
a keyboarde na ZUŠ v Detve (2000 –
02) a zborový spev a hru na organe
a klavíri na Cirkevnej ZUŠ v Lučenci
(2006 – 13). V r. 2006 – 11, 2014 a od
2019 doteraz pôsobí ako stredoškolská
učiteľka predmetov: hra na organ, pedagogika hlavného odboru štúdia, improvizácia a hra generálbasu, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, interpretačný seminár na Konzervatóriu J. L.
Bellu v Banskej Bystrici. Od r. 2016
pôsobí ako lektorka Superaru a učiteľka
hudobnej výchovy na ZŠ s MŠ Alexandra Vagača v Detve. Od r. 2017 vyučuje
klavír a zborový spev na ZUŠ na Stožku
v okrese Detva, kde diriguje detský spevácky zbor Mandulina.
Oľga, prezraď nám, prosím,
ako si sa dostala do kontaktu s cirkevnou hudbou a zborovým dirigovaním?
Počas štúdia na ZUŠ v Lučenci
som sa rozhodla pripraviť na ďalšie štúdium v hre na klavíri na konzervatóriu.
Spolu s pani učiteľkou Katarínou Acélovou sme mali čo robiť, nakoľko som
kontrahovala aj chýbajúce ročníky. Okrem vyučovania v ZUŠ som k nej chodila na doučovanie každú sobotu a zároveň aj na predprípravu k pani profesorke
Jane Škvarkovej do Banskej Bystrice.
Keď som bola v Banskej Bystrici na dni
otvorených dverí, ponúkli mi možnosť
štúdia cirkevnej hudby. V rámci tohto
predmetu som študovala hru na organe,
dirigovanie zboru, klavír a spev. Hru na
organe ma učila vtedy aj pani profesorka
Beáta Štefánková (Becher), ktorá
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Beáta Štefánková (Becher), ktorá pochádzala z Lučenca. Počas štúdia som
absolvovala majstrovské kurzy vo Švajčiarsku pod vedením renomovaného organistu Jeana Guilloua. Po ukončení štúdia na konzervatóriu som najskôr absolvovala štúdium hry na organe na JAMU
v Brne v triede pani profesorky Kamily
Klugarovej. Počas tohto štúdia som získala štipendium na zahraničnú stáž v holandskom Groningene v triede Thea
Jellemu, kde som získala štipendium na
medzinárodné kurzy vo Francúzsku pod
odborným vedením Michela Bouvarda.
Všetky tieto zahraničné skúsenosti ma
obohatili a viedli k hlbšiemu vnímaniu
organovej interpretácie. Rok po ukončení JAMU som pokračovala v ďalšom
štúdiu dirigovania zboru na Fakulte múzických umení Akadémie umení (FMU
AU) v Banskej Bystrici v triede profesora Štefana Sedlického, ktoré som uzavrela cenou rektora AU a doktorandským
diplomom.
Po ukončení štúdií si začala
pedagogicky pôsobiť na Konzervatóriu
J. L. Bellu v Banskej Bystrici...
Na konzervatóriu v Banskej
Bystrici som vyučovala hru na organe,
dirigovanie zboru, korepetície klasického tanca, povinný klavír a bola som aj
triednou profesorkou. Riaditeľom školy
bol Tibor Sedlický, ten istý riaditeľ, ako
keď som tam študovala. Počas pôsobenia na konzervatóriu som zorganizovala
pre študentov zahraničnú cestu na

majstrovské organové kurzy v Holandsku – lektorom bol uznávaný interpret
a pedagóg Theo Jellema. S dievčenským
zborom som ako dirigentka absolvovala
niekoľko adventných koncertov. Popri
zamestnaní som začala študovať aj druhú vysokú školu – Akadémiu umení
v Banskej Bystrici, odbor dirigovanie
zboru. V rokoch 2009 – 14 som bola na
materskej dovolenke.
V r. 2006 si stála pri založení
elokovaného pracoviska Cirkevnej ZUŠ
v Brezničke, kde aj Tvojou zásluhou
vznikol detský spevácky zbor Campanella...
Vďaka vdp. Václavovi Galovi,
ktorý v tej dobe pôsobil vo farnosti
Breznička, som sa dostala k vedeniu
spevákov v kostole. Pripravovala som
ich najskôr na rôzne cirkevné slávenia.
V r. 2000 sa nám tak podarilo založiť
chrámový zbor Campana, v ktorom boli
zastúpené všetky hlasy (soprán, alt, tenor, bas). Pod mojím vedením tam spievala aj naša známa organistka Mária Budáčová, t. č. pôsobiaca v Montreali (Kanada) a súčasná dirigentka Terézia Kelementová. Zbor sa aj vďaka podpore obce Breznička a Novohradskému osvetovému stredisku v Lučenci dostal na rôzne regionálne a krajské prehliadky a súťaže. Kvalitatívne neustále napredoval
a nahral dva vlastné CD nosiče (2006,
2011), bol víťazom krajského kola Celoštátnej súťaže dospelých speváckych
zborov (2012), získal zlaté pásmo na
Medzinárodnej súťaži V. F. Bystrého
v Banskej Bystrici (2009, 2014), strieborné a bronzové pásmo na Medzinárodnej súťaži Mundi Cantat v Olomouci
(2008, 2014) a bronzové pásmo na Medzinárodnom festivale v poľskom Rybniku (2013). Zbor pravidelne spieval na
sv. omšiach, svadbách, koncertoch a iných podujatiach. Spoluorganizoval regionálnu prehliadku Adventné stretnutia
speváckych zborov z Novohradu. V r.
2015 uviedol na pôde Akadémie umení
Hru o sv. Dorote – Dar lásky v réžii Romana Malatinca. Viedla som ho až do r.
2015. Popri dospelom zbore vznikla
snaha založiť prípravné teleso – akýsi
dorast pre Campanu.
Pokračovanie na s. 4

majstrovské organové kurzy v
A tak v r. 2006 v spolupráci
pochádzala z Lučenca. Počas Holandsku – lektorom bol s CZUŠ Lučenec vznikol detský
štúdia
som
absolvovala uznávaný interpret a pedagóg spevácky
zbor
Campanella.
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A tak v r. 2006 v spolupráci s
CZUŠ Lučenec vznikol detský spevácky
zbor Campanella. S Campanellou som
sa zúčastnila Adventnej prehliadky 2008
a krajskej postupovej súťaže Mládež
spieva 2009, kde získali strieborné pásmo. Malí zboristi spievali aj na spoločných vystúpeniach s Campanou.
V Campanelle spievali práve
deti rodičov z Campany, bolo to krásne
rodinné spievanie. Vedenie potom prevzala Terézia Kelementová.
V r. 2010 si spoluzakladala
ženský spevácky zbor Belius v Očovej...
V r. 2008 som sa odsťahovala
do Očovej. Dozvedela sa o tom aj moja
bývalá spolužiačka z konzervatória a oslovila ma, či by som nechcela dirigovať
zbor v Očovej. Najprv bolo v zbore okolo 15 žien, dnes takmer 40. Prvé roky
sme fungovali pod ZUŠ Očová. Začiatky boli ťažké, ale žienky pracovité a otvorené zlepšovaniu. A tak prišli prvé úspechy – Festa Choralis v Bratislave
(2013, zlaté pásmo – spievali spolu so
ženskou zložkou Campany), Festival
zborového spevu V. F. Bystrého (2015,
2016 zlaté pásmo), Festival ECHO (Hodonín, ČR, 2015), Praga Cantat (Praha,
ČR, 2017, strieborné pásmo a víťaz kategórie), Voce Magna (2017 strieborné
pásmo, 2021 zlaté pásmo), Viva il Canto, celoštátna súťaž (2017 strieborné
pásmo, 2019 zlaté pásmo), koncerty
v Srbsku (výmenný zbor s Musica Viva
2018), Medzinárodná súťaž Canco Mediterrania (Španielsko, 2019 – 2x zlatý
diplom + špeciálna cena). Zbor každoročne organizuje tradičný vianočný koncert v Očovej. Vďaka širokému repertoáru spieva na cirkevných slávnostiach,
svadbách, plesoch, koncertoch ako hosť
festivalov. Zbor oslovil súčasných slovenských skladateľov k napísaniu skladieb, ktoré aj následne premieroval,
napr. skladby od Petra Špiláka, Kataríny
Koreňovej, Jany Pondelíkovej či Petra
Rezníka. S cieľom zvýšiť popularitu
a atraktivitu zborového spievania s sme
s Beliusom natočili dva zborové videoklipy. Prvý v r. 2020 s názvom Kukurička strapatá a druhý v r. 2021 s názvom
T.A.N.G.O. V júni 2022 plánujeme so
zborom premiéru omše pre ženský zbor
a organ od slovenského kňaza a skladateľa Mariána Gregora. A ak pandemická
situácia dovolí, radi by sme sa zúčastnili
na medzinárodnej súťaži v Poľsku.
V r. 2013 si sa zapojila do medzinárodného hudobného projektu SUPERAR...
Vo vzdelávacom programe Superar učíme hudobnú výchovu tak, aby
nikto nestál bokom. Spájame deti z

nikto nestál bokom. Spájame deti z rôznych etník a sociálnych pomerov. Učíme
ich nielen spievať a hrať, ale aj počúvať
jeden druhého. Na našich koncertoch deti zažijú úspech a uznanie, ktoré mnohým z nich tak veľmi chýba. Superar
vznikol v r. 2009 vo Viedni a okrem Rakúska funguje v ďalších 6 krajinách Európy: Bosna a Hercegovina, Lichtenštajnsko, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko a Švajčiarsko. Na Slovensku prešlo
naším hudobným vzdelávaním už viac
ako 3000 detí, ktoré vďaka nemu rozvinuli nielen svoj talent, ale aj tvorivosť,
sústredenie, disciplínu a tímovú prácu.
So zborom ZŠ s MŠ Alexandra Vagača
v Detve som v r. 2019 získala zlaté pásmo na krajskej súťaži Mládež spieva
a na celoštátnej súťaži cenu Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR za
pedagogický prínos pri výchove malých
spevákov.
Ktorá ľudská vlastnosť je pre
teba najdôležitejšia a prečo?
Najdôležitejšia vlastnosť pre
môj umelecký a aj bežný život je empatia. Nakoľko vediem zborové telesá a
pedagogicky pôsobím na školách, je pre
mňa veľmi dôležité vnímať druhých ľudí, aby som dokázala stmeľovať a zjednocovať rozdielne povahy a osobnosti
v jedno umelecké teleso. V zborovom
dirigovaní mám krédo, ktoré je vo mne
zakorenené od mojich študentských čias
„Spievať môže každý“, pretože umenie
je súčasťou našej podstaty a práve hlas
je prirodzený hudobný nástroj každého
človeka.
PhDr. František Mihály, DiS. art.

Historik, vysokoškolský učiteľ
prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc. sa
narodil 8. 12. 1949 v Nových Honoch,
okres Lučenec. Základnú školu navštevoval v rodnej obci a v Ožďanoch a potom študoval na SVŠ v Lučenci (1964 –
67), maturoval v triede prof. Melánie
Mikuškovej. V štúdiu pokračoval na Pedagogickej fakulte (PgF) v Banskej Bystrici (1967 – 71), kde absolvoval aprobáciu slovenský jazyk a dejepis.
Pôsobil Ako učiteľ pôsobil na
ZDŠ v Utekáči, Valaskej Belej a v Nitrianskom Rudne (1971 – 76), bol redaktorom v Slovenskej televízii v Banskej
Bystrici (1976 – 78), historikom v Múzeu SNP v Banskej Bystrici (1978 – 80),
riaditeľom Štátneho oblastného archívu
v Banskej Bystrici-Radvani (1981 – 88),

v Banskej Bystrici-Radvani (1981 – 88),
pôsobil ako odborný asistent na Vysokej
škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene
(1988 – 90) a na Fakulte ekonomiky,
služieb a cestovného ruchu v Banskej
Bystrici (1990 – 92), pedagogicky pôsobil na Pedagogickej fakulte Univerzity
Mateja Bela (PdF UMB) v Banskej
Bystrici (1992 – 2018), z toho v r. 2008
– 17 dekan fakulty.

Na PgF UMB pôsobil ako člen
a neskôr vedúci Katedry vlastivedy a
prírodovedy, od 1. 10. 2006 ako vedúci
Katedry etickej a občianskej výchovy,
ktorú zakladal. Prednášal a viedol semináre z niekoľkých učebných predmetov
– didaktika vlastivedy, regionálna výchova, dejiny a kultúra Slovenska, dejiny Rómov, výchova k občianstvu, základy politológie a i. Tieto predmety boli
profilujúcimi pre vedecký odbor a študijný program Učiteľstvo predprimárneho a primárneho vzdelávania (MŠ a 1.
stupeň ZŠ), ktoré dlhodobo garantoval,
vrátane doktorandského štúdia až po habilitačné konania a vymenúvanie profesorov.
Týmto smerom orientoval v
ďalších rokoch aj svoju vedecko-publikačnú činnosť, v ktorej postupne prevládli najmä didaktické aspekty problematiky. Bol autorom viac ako 20 vedeckých monografií a štúdií, publikoval
vyše 90 vedeckých a odborných článkov
a učebných textov. Podieľal sa aj na riešení viacerých domácich a zahraničných
vedeckovýskumných projektov. K nášmu regiónu sa viaže najmä vedecká monografia Mesto Poltár, ktorú spolu s kolektívom autorov, vrátane svojej manželky prof. PaedDr. Gabriely Korimovej,
PhD., vydali v roku 2002.
Pokračovanie na s. 5

Prof. PaedDr. Vojtech Korim,
rôznych etník a sociálnych pôsobil ako odborný asistent na CSc. zomrel 26. 8. 2021 v Banskej
pomerov. Učíme ich nielen Vysokej škole lesníckej a drevárskej Bystrici, kde je pochovaný na
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Prof. PaedDr. Vojtech Korim,
CSc. zomrel 26. 8. 2021 v Banskej Bystrici, kde je pochovaný na evanjelickom
cintoríne v Lazovnej ulici.

Lekár – internista, biochemik,
balneológ prof. h. MUDr. Miloš Matej, PhD. sa narodil 21. 5. 1931 v Kalinove, okres Poltár. Základné vzdelanie
získal na ľudovej škole v Hrabove (1937
– 41) a na meštianskej škole v Tomášovciach (1942 – 45). V Lučenci navštevoval Gymnázium B. S. Timravy (1945
– 51), maturoval v triede Samuela Lakatoša. Študoval na Lekárskej fakulte
UK v Bratislave (1951 – 57) a externe
na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave (1956 – 58).
Pracoval ako sekundárny lekár,
neskôr primár na oddelení klinickej biochémie OÚNZ v Považskej Bystrici
(1957 – 64), vedeckovýskumný pracovník vo Výskumnom ústave fyziatrie,
balneológie a bioklimatológie v Bratislave (1964 – 68), pôsobil ako vedúci lekárskeho odboru generálneho riaditeľstva Slovakoterma v Bratislave (1969 –
89), v r. 1990 – 91 vo funkcii generálneho riaditeľa. A bol riaditeľom Slovthermae – Slovenských liečebných kúpeľov
Diamant v Dudinciach (1991 – 2003).
Do dôchodku odišiel v r. 2003, potom
ešte krátko pôsobil ako lektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.
Pre potreby nedostatkovej nemocničnej posteľovej kapacity prevzalo
Ministerstvo zdravotníctva SSR od
ROH v r. 1969 rekreačné zariadenia.
MUDr. Miloš Matej bol vtedy pozvaný
na generálne riaditeľstvo kúpeľov a žriediel Slovakoterma s cieľom zabezpečiť
kvalifikovanú zdravotnícku starostlivosť
v kúpeľoch, či už pre potreby
rehabilitácie alebo prevencie, ale
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v kúpeľoch, či už pre potreby rehabilitácie alebo prevencie, ale hlavne na liečbu chronických ochorení. V súvislosti s
tým vznikla potreba špeciálnej prípravy
zdravotníkov a pomocného personálu
pre kúpeľnú liečbu, ako aj pre zabezpečenie diagnostických a liečebných
prístrojov, na výstavbu a rekonštrukciu
objektov či na úpravu prírodných liečivých zdrojov a ich monitorovanie. Týmto sa naše kúpeľníctvo prebojovalo na
uznávanú medzinárodnú špičku.
Prof. h. MUDr. Miloš Matej,
PhD. zomrel 14. 2. 2021 v Hornej Seči,
okres Levice. Pochovaný bol na cintoríne bratislavského krematória, sekcia
IV, rad 14.

Maliar, grafik, vysokoškolský
učiteľ Gyula (Július) Rudnay sa narodil 9. 1. 1878 v Plešivci, okres Rožňava.
Študoval na Škole umeleckého priemyslu v Budapešti (1893 – 94) a na Súkromnej maliarskej škole Simona Hollósyho
v Mníchove (1895 – 1902). Počas týchto
štúdií absolvoval študijný pobyt v Ríme
a pobyt v maliarskej kolónii v Baia Mare (Nagybánya). V ďalšom období pôsobil v Paríži (1903), v Gemeri (1904)
a Hódmezővásárhelyi (1905), kde sa
spriatelil s maliarmi Jánosom Tornyaim,
Bélom Endrem, sochárom Jánosom
Pásztorom a etnografom Lajosom Kissom. Od r. 1910 žil v Budapešti.
V r. 1914 – 18 vykonával základnú vojenskú službu v Lučenci. Prvá
svetová vojna ho inšpirovala k tvorbe
monumentálnych dramatických kompozícií, maľoval tu sériu obrazov zobrazujúcich útek. V r. 1922 sa stal vysokoškolským učiteľom na Vysokej škole
výtvarných umení v Budapešti a celkovo
tu pôsobil do r. 1952, kedy odišiel do
dôchodku.
Vyučoval tu aj viacerých
slovenských maliarov. V r. 1947 – 53

Vyučoval tu aj viacerých slovenských maliarov. V r. 1947 – 53 organizoval v meste Baja tvorivé umelecké
dielne, na určitý čas sa sem aj presťahoval.
Jeho umelecká tvorba bola pod
značným vplyvom Francisca Goyu a
Mihálya Munkácsyho. Komponoval na
pozadí svetlých a tmavých farieb, jeho
hlboké tóny v podstate nadväzovali na
dedičstvo romantiky. Kládol dôraz na
svetlo a čistú harmóniu tvarov. V stúpajúcom a miznúcom prúde moderných
„izmov“ tvoria jeho obrazy pevný a príťažlivý ostrov. Chcel vytvoriť špecifický
národný štýl umenia.
S jeho dielami, prevažne olejomaľbami na plátne, sa môžeme stretnúť
v Maďarskej národnej galérii v Budapešti, v Slovenskej národnej galérii v
Bratislave, v Novohradskej galérii v Lučenci a v mnohých iných zahraničných
galériách. Za svoju tvorbu získal niekoľko ocenení: Corvinova reťaz (1941),
Kossuthova cena (1949), zaslúžilý umelec (1954).
Podklady pre tento článok som
čerpal zo Slovenského biografického
slovníka, 5. zv. R – Š, Martin, Matica
slovenská 1992, s. 139 – 140, ako aj
z Új Magyar Életrajzi Lexikonu, 5. zv. P
– S, Budapest, Magyar Könyvklub
2004, s. 864 – 865..
Gyula Rudnay zomrel 4. 1.
1957 v Budapešti, kde je pochovaný na
Farkasrétskom cintoríne.

Publicista, redaktor, spisovateľ,
stredoškolský učiteľ Lajos (Ľudovít)
Scherer sa narodil 16. 9. 1874 v mestečku Stari Vrbas (dnes Srbsko).
Pokračovanie na s. 6

Stredoškolské
absolvoval v rodisku

štúdiá
a v Bratislave.
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Stredoškolské štúdiá absolvoval v rodisku a v Bratislave. Kombináciu maďarský a nemecký jazyk vyštudoval v r. 1898 na Filozofickej fakulte
Univerzity v Kluži (dnes Rumunsko).
Pôsobil ako stredoškolský učiteľ maďarčiny a nemčiny na maďarskom gymnáziu v Lučenci (1900 – 29), vyučoval aj
v slovenských triedach gymnázia (1919
– 29).
V r. 1921 založil v Lučenci
mládežnícky skautský časopis A Mi Lapunk (Náš časopis), ktorý sa po r. 1926
stal tribúnom hnutia maďarskej inteligencie Sarló (Kosák) na Slovensku.
Uverejňoval v ňom literárne a sociografické práce maďarských spisovateľov aj
z Maďarska, Sedmohradska a Vojvodiny. V r. 1932 musel časopis svoju činnosť ukončiť. Svoje články publikoval
aj v časopisoch Prágai Magyar Hírlap,
Magyar Tanító a v lučenskej regionálnej
tlači.
Bol autorom niekoľkých knižných publikácií: A próbaidős cserkész
kiképzése (Výcvik skúšobného skauta,
1924), Cserkész könyve – II. osztályú
próba (Skautská kniha – skúška II.
triedy, 1925), A 350 éves losonci gimnázium vázlatos története (Útržkovité
dejiny 350-ročného gymnázia v Lučenci,
1940), Losonc – az egykori magyar város története (Lučenec – história bývalého uhorského mesta, 1943).
V r. 1947 bol v rámci repatriácie vysťahovaný do Maďarska, usídlil sa
v meste Nagymaros. V r. 1954 odišiel na
dôchodok a následne žil v obciach Bihartorda a Kiszombor. Posledné roky
svojho života trávil prekladmi krásnej
literatúry.
Lajos Scherer zomrel 16. 2.
1957 na klinike v Szegede, pochovaný
je na evanjelickom cintoríne v Szegede.

Právnik, politik, verejný činiteľ
Zoltán Török sa narodil 29. 2. 1852
v Podrečanoch, okres Lučenec. Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Lučenci. Nadväzne študoval právo v Budapešti, štúdiá ukončil v r. 1874 a r. 1876 zložil advokátske skúšky. Do r. 1882 pôsobil ako
advokát v Budapešti.
Bol členom skúšobnej komisie
advokátov (1880 – 82), prvým podnotárom (1882), notárom Novohradskej župy (1883) a poslancom Liberálnej strany
uhorského parlamentu za lučenský okres
(1884 – 90). Zastával funkciu starostu
mesta Lučenec (1891 – 95), funkciu
podžupana (1895 – 98) a funkciu župana
Novohradskej župy (1898 – 1905).

Patril medzi strategických
reprezentantov
maďarských

rom obce a spoluzakladateľom miestneho folklórneho súboru. V Kokave nad
Rimavicou založil odbor slovenských
žien Živena, prvou predsedníčkou sa
stala Irma Liptáková. Bol blízkym priateľom básnika Ivana Krasku (1876 –
1958). V rukopise zanechal rozsiahle
spomienky na svoju mladosť a pôsobenie v Kokave nad Rimavicou, ktoré
v knižnej podobe pod názvom Pamäť
pamätí (1985) vydala jeho vnučka spisovateľka Viera Handzová (1931 –
1997).

Patril medzi strategických reprezentantov maďarských kultúrnych
a politických kruhov severného Novohradu. V pozícii starostu mesta Lučenec
sa pričinil o výstavbu mestskej radnice,
reduty, kasární, dievčenskej školy a i. Po
r. 1905 sa venoval politickej a hospodárskej činnosti v župe. Pôsobil aj ako
funkcionár v rôznych správnych radách
bánk v Lučenci, Balážskych Ďarmotách,
železničných spoločnostiach Lučenec –
Halič, Novohradská dráha (1909 – 12)
a i.
Tento článok som vypracoval
s pomocou literatúry: Slovenský biografický slovník 6. zv. T – Ž, Martin, Matica slovenská 1994, s. 107.
Zoltán Török zomrel 2. 10.
1919 v Lučenci, kde bol aj pochovaný
na hlavnom cintoríne.

Učiteľ, správca ľudovej školy,
kantor ev. a. v. cirkvi, osvetový pracovník, kronikár obce Ján Matej Výrostek

sa narodil 24. 2. 1887 v Klenovci, okres
Rimavská Sobota, kde bol jeho otec horárom. Ľudovú školu vychodil v Rimavskom Brezove, Likieri a Rimavskom
Hámri. Potom navštevoval protestantské
gymnázium v Rimavskej Sobote (1897
– 1902) a študoval na Učiteľskom ústave v Prešove (1902 – 06), ktorý ukončil
maturitnou skúškou.
V r. 1906 sa stal zastupujúcim
učiteľom na evanjelickej ľudovej škole
v Kokave nad Rimavicou, v r. 1907 už
definitívnym učiteľom, a v r. 1929 – 48
bol riaditeľom strednej školy v Kokave
nad Rimavicou. V r. 1948 odišiel na
dôchodok.
Bol aktívnym kultúrno-osvetovým pracovníkom, dlhoročným kronikárom
obce
a spoluzakladateľom
miestneho
folklórneho súboru.

Na tomto mieste úprimne
ďakujem pánovi Pavlovi Halukovi
z Prahy za poskytnutie mi doplňujúcich
informácií o Jánovi Matejovi Výrostekovi i za jeho fotografiu.
Ján Matej Výrostek zomrel 9.
3. 1965 v Košiciach, pochovaný je
v Kokave nad Rimavicou.
PhDr. František Mihály, DiS. art.



Osobností

VODRÁŽKA, Jozef, prof. MVDr.,
DrSc. – 100. výročie narodenia (5. 2.
1922 Málinec-Hámor), veterinárny lekár, vysokoškolský učiteľ a zakladateľ
školy na Katedre farmakológie Vysokej
školy veterinárnej v Košiciach (1959 –
1989). Zomrel 27. 6. 2010 v Košiciach.
FALŤAN, Ľubomír, Mgr., CSc. – 75.
výročie narodenia (7. 2. 1947 Bratislava), vedúci vedecký pracovník, od
r. 2005 riaditeľ Sociologického ústavu
Slovenskej akadémie vied v Bratislave,
vedecký sekretár SAV.
Pokračovanie na s. 7

Autor viacerých vedeckých projektov
a publikácií.
Okrem mnohých

REKUS
Autor viacerých vedeckých projektov a publikácií. Okrem
mnohých funkcií pôsobil ako člen Predsedníctva Slovenskej
komisie UNESCO. Jeho otec pochádzal z Novohradu, ku ktorému sa aj on s hrdosťou hlási a pravidelne ho prostredníctvom
viacerých aktivít navštevuje.
ROTARIDES, Ján – 200. výročie narodenia (15. 2. 1822
Horné Rokynčice ), básnik, učiteľ, zberateľ ľudových piesní.
Po návrate z väzenia v Pešti pôsobil ako učiteľ v Lentvore
a Nedelišti. V Horných Príbelciach stojí dom, v ktorom býval
a kde ho navštevoval aj Janko Kráľ.
BANCÍK, Samuel – 165. výročie narodenia (15. 2. 1857
Betliar), farár, dekan, konsenior ECAV, náboženský spisovateľ.
Vysvätený bol v Békešskej Čabe (1879). Ako zvolenský kaplán bol zvolený za farára v Turíčkach (24. 5. 1880), kde úspešne pôsobil deväť rokov. Tu pri obnove chrámu v roku 1886
objavil pod starou maľovkou vzácne gotické fresky, ktoré
patrili k najstarším pamiatkam tohto druhu v Uhorsku. Pri
stavbe nového kostola (1928) boli obnovené a sú súčasťou
kostola dodnes. V roku 1890 bol povolaný za farára ECAV
v Kokave nad Rimavicou namiesto Ľudovíta Gábera. Po veľkom požiari obce v auguste roku 1911, pri ktorom zhorela
skoro celá obec, vrátane evanjelického kostola, fary i dvoch
budov cirkevnej školy, prejavil veľa duševnej sily a energie.
Precestoval celé Rakúsko-Uhorsko, Nemecko a po cirkevných
zboroch robil zbierku na výstavbu nového kostola a obce. U
nemeckého maliara Rudolfa Jellina v Štutgarde objednal oltárny obraz, ktorý je dodnes ozdobou evanjelického kostola. Patrí
mu zásluha za obnovenie ochotníckej divadelnej činnosti
v Kokave nad Rimavicou po 34-ročnej prestávke. V roku 1906
nacvičil s kokavskou mládežou slovenskú divadelnú hru Martina Húsku Betlehem. Už na Vianoce roku 1912 odohral túto
divadelnú hru v novopostavenej cirkevnej škole. Zomrel 22. 6.
1925 v Kokave nad Rimavicou, kde je aj pochovaný.
CIRÁK, Ján – 95. výročie narodenia (15. 2. 1927 Uhorské),
vedecký pracovník, vysokoškolský učiteľ, kybernetik. V rokoch 1971 – 79 riaditeľ Ústavu technickej kybernetiky SAV.
Od r. 1979 do 1992 profesor na STU v Bratislave.
XAVER, Rybárik, MUDr. – 50. výročie úmrtia (20. 2.
1972), pochovaný je v Kokave nad Rimavicou. Ako lekár pôsobil v Kokave a v Utekáči, ako prvý mal vo svojej ordinácii
röntgen, narodil sa 11. 12. 1921 v Černíku. Písal aj divadelné
hry a inú prózu.
MAŤAŠ, Michal, Ing., DrSc. – 100. výročie narodenia (23.
2. 1922 Lovinobaňa), chemik, vedeckovýskumný pracovník,
člen korešpodent SAV. Pôsobil ako riaditeľ Výskumného ústavu pre ropu a uhľovodíkové plyny v Bratislave (1953 –
1988) a súbežne v r. 1962 – 1964 bol prvým námestníkom riaditeľa Slovnaftu Bratislava. Zomrel 30. 12. 2002 v Bratislave.
GALLAY, Daniel – 35. výročie úmrtia ( 23. 2. 1987), učiteľ,
výtvarník. V DS Timrava v Lučenci vyhotovil alebo navrhol
scény pre 32 divadelných hier a režíroval 28 inscenácií
LÚČANOVÁ, Mária, doc. PhDr. – 85. výročie narodenia
(25. 2. 1937 Málinec), rod. Bakuľová, scenáristka, redaktorka
ČST a vysokoškolská učiteľka na FF UK v Bratislave. Dielo:
scenár k filmu Brána k domovu (1975), Čierna karavána
(1977), Odviate cesty (1978)... Dramaturgicky a autorsky sa
výrazne podieľala na profilácii televíznej relácie Nedeľná
chvíľka poézie. Zomrela 27. 10. 1988 v Bratislave.
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780. výročie (2. 2. 1242) – prvá písomná zmienka
o hrade Fiľakovo, z listu pápežovi, v ktorom je
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udalostí
780. výročie (2. 2. 1242) – prvá písomná zmienka
o hrade Fiľakovo, z listu pápežovi, v ktorom je fiľakovský hrad spomínaný ako jeden z hradov, ktoré prežili tatárske nájazdy. V súčasnosti sa uvádza ako prvá
písomná zmienka listina uhorského kráľa Belo IV. z
10. 1. 1246.
90. výročie (10. 2. 1932) – tzv. pochodu hladu do Lučenca aj z Haliče. V Lučenci došlo ku zrážke s políciou, bolo zatknutých vyše 70 osôb.
Michal Abelovský

Robertovi Schillovi
z Kokavy nad Rimavicou k významnému životnému jubileu, ktoré si
pripomenie 14. februára. Fotograf,
člen Okresného štúdia AMFO pri
NOS v Lučenci od roku 1978 a predovšetkým veľmi dobrý človek
a spoľahlivý kamarát, spolupracovník na viacerých projektoch.
Zúčastnil
krajských a celoštátnych
Zú-častnil sasaokresných,
okresných,
výstav
amatérskej
fotografievýstav
nielen doma, ale aj v zahkrajských
a celoštátnych
raničí
(Maďarsko,
Nemecko,
Poľsko). Držiteľ mnohých
amatérskej
fotografie
nielen doma,
ocenení.
Viac
o
ňom
sme
písali
v
Rekuse č. 7 – 8/2019.
ale aj v zahraničí (Maďarsko,
Nemecko, Poľsko). Držiteľ mnohých
ocenení. Viac o ňom sme písali
v Rekuse č. 7 – 8/2019.

Projekt online aj naživo. Ponúkneme či „naservírujeme“
zaujímavosti z rôznych oblastí – histórie, turistiky, nárečia,
gastronómie, ľudového odevu, literatúry, divadla, hudby,
predstavíme významné osobnosti regiónu a pripomenieme
zaujímavé udalosti...
V roku 2022 bude hlavnou témou hudba, čiže predstavíme nielen hudobníkov, ktorých výročia si v tomto roku
pripomíname, ale aj viaceré hudobné žánre, pedagógov
hudby, hudobné nástroje a ich výrobcov...
Prvým zástupcom hudobnej oblasti v rámci projektu Novohradské osvetárske jednohubky je William Bukový, hudobný skladateľ židovského pôvodu,
rodným menom Brüll. Meno si rodina, ktorá sa od
roku 1942 skrývala v obci
Krná, zmenila po vojne na
Bukový. Je autorom množstva hudobných diel, napr.
známej skladby Povedz mi
otec, hudby k viac ako 70
filmom (Boxer a smrť, Kristove roky), baletnej hudby...
Pokračovanie na s. 8
V roku 1963 získal Cenu za
hudbu
(filmmi
Boxer
smrť)
dobných diel, napr. známej skladby
Povedz
otec,a hudby
na Kristove
VII. MFF
v San
k viac ako 70 filmom (Boxer a smrť,
roky), baletnej
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V roku 1963 získal Cenu za hudbu (film Boxer a smrť)
na VII. MFF v San Francisco. V Lučenci má z iniciatívy Františka Mihálya pamätnú tabuľu, odhalená bola 27. 10. 2005
na rodnom dome na Kubínyiho námestí. Zomrel 31. 7. 1968
v Prahe.
Spomíname na neho, ako lučenského rodáka, pri príležitosti 90. výročia narodenia (18. 1. 1932) a v presne v tento
deň 18. 1. 2022 bolo online podujatie uverejnené na
https://www.facebook.com/novohradskaosveta.

Ešte pár slov o obci.
Krná leží v severnej časti historického Novohradu, v okrese
Poltár. V obci sa nachádza klasicistická kúria z roku 1820, evanjelický kostol z roku 1905 s oltárnym obrazom od akademického
maliara Ľudovíta Kubányiho, zvonica z roku 1912. V obci sa
nachádza aj zrážkomerná stanica a prvé záznamy v pozorovaní
v Krnej sú zaznamenané v archíve SHMÚ od 1. 7. 1930. Do chotára Krnej patrí aj známa rozhľadňa na vrchu Jasenina vo výške
995 m m. m. a od roku 2018 k nej vedie z obce turistický chodPred pamätnou tabuľou ho otvoril Mgr. Stanislav Spi- ník, žltá značka.
šiak, riaditeľ Novohradského osvetového strediska Lučenec
a PhDr. František Mihály. Potom sa obidvaja presunuli do
malej sály NOS a pokračovali formou rozhovoru spomínaním na významnú osobnosť.

Pani Hricovej ďakujeme nielen za stretnutie, ale aj za publikáciu Obec Krná, fotokniha histórie do roku 2017, ktorú nám
Nezabudli sme ani na obec Krná, kde sa židovská rodina
darovala.
Michal Abelovský
počas vojny skrývala v dome Oláhovcov. Oslovili sme starostku tejto obce Drahomíru Hricovú, dohodli sme aj osob- „Môj život v Európskej únii“
né stretnutie, na ktorom nám poskytla viaceré zaujímavosVýtvarnú súťaž vyhlasuje a organizuje Informačné centrum Eutí. Sprostredkovala nám kontakt na priameho potomka ro- rope Direct Lučenec v spolupráci s mestom Lučenec. Cieľom súťadiny Oláhovcov, Braňa Boreša a ten nám priblížil bližšie že je podnietiť širokú verejnosť, aby prostredníctvom výtvarných
skutočnosti o tejto udalosti. Dom, v ktorom býval jeho starý prác vyjadrili svoj názor na aktuálnu tému budúcnosti Európskej
únie vo všetkých aspektoch každodenného života. Úlohou súťažiaotec Jozef Oláh, už nestojí, ale nachádzal sa mimo územia cich bude prostredníctvom ľubovoľnej maliarskej techniky zachytiť,
obce, teda v hore, na konci lúky zvanej Domovina. Ďalej aký by mal byť z ich pohľadu ďalší život v Európskej únii.
spomína, ako syn Vilo jednej noci prišiel za starým otcom,
Súťaže sa môže zúčastniť široká verejnosť v rámci Banskože ich prepadli a starký ich preto odšikoval ďalej do hôr, na bystrického kraja a tiež ostatných krajov Slovenska – žiaci ZŠ, ZUŠ,
lazy, ale nevie presne do akej rodiny. No jeho teta Júlia Olá- SŠ, VŠ a dospelí, jednotlivci a kolektívy v kategóriách:
1. kategória: deti od 5 do 10 rokov
hová, ktorá sa zúčastnila v r. 2005 aj odhalenia pamätnej
2. kategória: mládež od 11 do 17 rokov
tabule v Lučenci, údajne sama nosila rodine Brüllovcov
3. kategória: dospelí od 18 do 99 rokov.
Do súťaže budú zaradené len originálne práce. Každý
poživeň ďaleko na lazy, lebo život vtedy bol ťažký a stravy
účastník
sa
môže zapojiť do súťaže len s jednou kresbou ľubovoľnou
bolo málo. Pán Boreš taktiež uvádza, ako spomínal jeho
maliarskou technikou vo veľkosti max. formátu A3, ktorú zašle pošstarý otec, že táto židovská rodina prišla do Krnej najskôr
tou alebo donesie osobne do 28. 2. 2022 na adresu: Informačné cenpod falošným menom, až neskôr prezradili pravé meno, trum Europe Direct Lučenec, Radnica, Ulica Dr. Herza 1, 984 01
lebo málokomu sa tej dobe dalo veriť. Po vojne na znak Lučenec, tel.:047/4331513
vďaky rodina darovala do evanjelického kostola v Krnej Obálku je potrebné označiť heslom „Môj život v EÚ“.
Viac info v štatúte súťaže na: www.edlucenec.eu/aktuality
luster.

Ešte pár slov o obci.
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Neuveriteľne plodný autor
PhDr., Mgr. Jozef Drenko je autorom ďalšej publikácie pod názvom Atletické viacboje na Slovensku. Vydal ju Olympijský klub
Lučenec v roku 2022.
Monografia obsahuje tri kapitoly. V prvej sú načrtnuté viacboje v uhorskej ére do r. 1919.
Druhá opisuje viacboje v ČSR,
v období prvej Slovenskej republiky a na odtrhnutom území Slovenska pripojeného k Maďarsku
do r. 1945.
Posledná
sa venuje
venska
pripojeného
k Maďarsku
vývoju viacbojov po oslobodení
a od
vzniku samostatdor.r.1945
1945.
Posledná
sa venuje
nej SR (1993) až po súčasnosť.vývoju
Autorviacbojov
sa okrem po
základnej
štaoslobodení
tistiky spracovanej encyklopedickou
zameral
aj na
r. 1945 aformou
od vzniku
samostatnej
osobnosti či osudy viacbojárov.
fotoSRDoplnená
(1993) až je
pomnožstvom
súčasnosť. Autor
grafií a dokumentov. Jedným sa
z prvých
atlétov
bol Zsingor
Miokrem
základnej
štatistiky
hály (26. 11. 1851 Radzovce), spracovanej
ako sa ďalej v knihe
uvádza, bol
encyklopedickou
aj autorom prvého Telocvično-športového
lexikóna
formou zameral
aj nav Uhorsku.
osobnosti
NOS ďakuje autorovi za darovanie
publikácie.
či osudy viacbojárov. Doplnená
Michal Abelovský
je
množstvom
fotografií
a dokumentov. J
Občianskemu združeniu Archív Viliama Jána Grusku za
nové CD Daj Boh šťastia tejto zemi, ktorej dramaturgom
a autorom textu titulnej koledy bol Viliam Ján Gruska (*24.
9. 1936 – †23. 9. 2019). Je to audiokompozícia z pastorálnych piesní zapísaných v zbierke Gašpara Drozda, organistu
a učiteľa v Chrenovci a jej tvorcami sú Vladimír Godár, Milan Rúfus a V. J. Gruska. Interpreti: Ladislav Chudík, vokálna
skupina SKLO, Folklórna skupina HÁJIČEK z ChrenovcaBrusna, Ján Vladimír Michalko, Dominik Garaj, Jozef Peško,
Emil Trgiňa a Dominika Stráňavská.

Zbierku Pisňe pastoralne objavil na jar 1989 Emil Trgiňa,
umelecký vedúci folklórnej skupiny v Chrenovci-Brusne, ktorá niektoré z nich nacvičí. V decembri 1991 sa v Chrenovci
začína tradícia podujatia Dni kolied kresťanov Slovenska.
Pred podujatím vzniká na jednu z melódií zbierky G. Drozda
– Hore stavajte valasi – nový text, ktorého prvý verš – Daj
Boh šťastia tejto zemi – sa stáva názvom scénickej fresky
uvádzanej vo viacerých mestách stredného Slovenska. Z
„novej“ koledy sa stáva hymnus, ktorý sa v atmosfére historických premien šíri aj na ďalšie podujatia na Slovensku.
Viliam Gruska nám chýba, chýba Slovensku a budú
chýbať jeho nedocenené myšlienky.
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Spolupracovali sme s ním, s bývalou riaditeľkou NOS, p.
Ambrušovou, na viacerých projektoch a sme na tieto vzácne chvíle hrdí, že sme s takouto významnou osobnosťou
slovenskej kultúry aspoň to málo mohli pobudnúť.
Pripomíname, že spomínané OZ pripravilo projekt,
prostredníctvom ktorého sa usiluje z drevenice na Veľkom
Borovom vytvoriť Pamätný dom Viliama Jána Grusku.
Verím, že sa to podarí. Prípadní prispievatelia nájdu info na
www.ViliamJanGruska.sk.
Michal Abelovský

Daj Boh šťastia tejto zemi
Daj Boh šťastia tejto zemi, všetkým ľuďom v nej.
Nech im slnko jasne svieti každý boží deň.
/: Nech ich sused v láske má,
nech im priazeň, pokoj dá.
Daj Boh šťastia tejto zemi, všetkým ľuďom v nej. :/
Daj Boh šťastia celej zemi, všetkým národom.
Nech im svetlo hviezdy lásky ožiaruje dom.
/: Hladným chleba dobrého,
chorým zdravia pevného.
Daj Boh šťastia celej zemi, všetkým národom. :/
Dopraj, Bože, svojmu dielu večné trvanie.
Nech sa samo nezahubí, všetci prosíme.
/: Rybám čistej vody daj,
vtáctvo a zver zachovaj.
Dopraj, Bože, svojmu dielu večné trvanie. :/

Deň svätého Valentína, teda sviatok zamilovaných si pripomínajú mnohí na celom svete. Podľa legendy kňaz Valentín
žil v Ríme a napriek zákazu ženiť rímskych vojakov, snúbencov tajne oddával. Rimania ho za to 14. februára roku 270
popravili. Pred smrťou údajne napísal list, v ktorom vyznal
lásku dcére žalárnika. A tak vznikla jednodňová valentínska
tradícia. Nič nám však nebráni, skôr naopak, aby sme niekoho
milovali celý rok.
Na Slovensku sa k tomuto dátumu viaže iná významná
udalosť, už viackrát sme o nej na našich stránkach písali. No
treba ju neustále pripomínať, lebo je to naša história. 14. 2.
1843 sa v byte Ľudovíta Štúra v Bratislave zišli jeho najbližší
spolupracovníci – Janko Francisci-Rimavský, Samo Vozár, Ján
Kalinčiak, Ján Gáber-Lovinský a Samko Štúr, v tom čase niečo vyše dvadsaťroční mladíci, ktorí sa rozhodli, že odteraz
všetko, čo napíšu, budú písať po slovensky. Preto sa tento
dátum často uvádza aj ako Deň vzkriesenia slovenčiny. Táto
udalosť sa spomína aj v knihe T. Winklera Perom a mečom.
Schôdzka v Bratislave 14. februára 1843 a záznam o jej konaní má iba formu poznámky pripísanej ceruzkou, a to na štvrtej strane listu Ľ. Štúra, ktorý doručil mladý J. Gáber-Lovinský
S. B. Hroboňovi, žijúcemu vtedy v Prahe. Poznámka je veľmi
stručná: „Den skriseňja slovenčiny Streda 14 Unor mezi 3 a 5
po poludňi L. Štúr, J. Rimavskí, Samko Vozár, Janko Kalinčjak,
Janko Lovinskí ku koncu Samko Štúr“.
Pokračovanie na s. 10

Spolupracovali sme s ním, s bývalou riaditeľkou NOS, p.
Ambrušovou, na viacerých projektoch a sme na tieto vzácne
chvíle hrdí, že sme s takouto významnou osobnosťou

J. Gáber-Lovinský bol na ceste na štúdiá v Nemecku a na
požiadanie Ľ. Štúra sa zastavil v Prahe u S. B. Hroboňa a

odovzdal mu Štúrov list. List bol datovaný 29. 9. 1844,
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J. Gáber-Lovinský bol na ceste na štúdiá v Nemecku a na
požiadanie Ľ. Štúra sa zastavil v Prahe u S. B. Hroboňa
a odovzdal mu Štúrov list. List bol datovaný 29. 9. 1844, teda
po ustanovujúcom tatrínskom zasadnutí, a Ľ. Štúr v ňom
uvádza, že mu píše len pár slov, pretože J. Gáber mu všetko
rozpovie. Ďalším písomným dokladom o tomto stretnutí je
Francisciho list Hroboňovi, ktorý mu o tom píše. Jána Gábera
z Novohradu, z Lovinobane si predstavíme podrobnejšie v apríli, keď si pripomenieme 200. výročie jeho narodenia. Samo
Vozár bol rodákom z Malohontu, z Hrachova, a v súvislosti s
týmto dňom sa na stránke (www.zlatyfond.sme.sk) uvádza:
„Najvýznamnejším momentom Vozárovho bratislavského pôsobenia bola účasť na neoficiálnom rozhodnutí o používaní
spisovnej slovenčiny 14. 2. 1843 (zúčastnili sa na ňom Ľudovít
a Samuel Štúrovci, Ján Francisci, Ján Kalinčiak, Ján Gáber).
Hneď po zasadnutí Vozár začal písať svoje básne v slovenčine,
pričom historicky ide o prvé v novej slovenčine písané texty
vôbec (báseň známa pod incipitom Keď boli Turkom rohy už
zlámané, datovaná 30. marca 1843).
Šesť účastníkov stretnutia, z toho traja boli z nášho regiónu (Gáber z Novohradu, Francisci a Vozár z Malohontu), len
potvrdzuje významný podiel regiónov Novohrad, Malohont
a Gemer na formovaní nielen jazykovej histórie.

Ženy z klubu sú aj členkami Združenia Zboru pre občianske záležitosti pri Obecnom zastupiteľstve v Lehôtke, v apríli
2017 sa zúčastnili regionálnej prehliadky Z lásky k domovine
v Cinobani. Dňa 12. 4. 2018 boli spoluorganizátormi XXVI.
regionálnej prehliadky programov ZPOZ ,Dieťa je dar, ktorá
sa uskutočnila v KD v Lehôtke. Dňa 20. 3. 2019 boli organizátormi regionálnej prehliadky ZPOZ Človek v spomienkach,
ktorá sa uskutočnila v Dome smútku v Lehôtke. Pravidelne sa
zúčastňujú a pomáhajú pri rôznych podujatiach: Dni obce –
Stretnutia rodákov, Deň matiek, Stavanie mája, posedenie
seniorov, oslava Mikuláša a Vianoc. V mesiaci október organizujú Deň zo zemiakov, kapusty a kysnutého cesta, kde pripravujú rôzne slovenské tradičné špeciality a ponúkajú ich občanom a návštevníkom v KD pri kultúrnom programe s ľudovou hudbou. Práve tieto ženy spoločne so starostom obce
boli iniciátormi zriadenia Slovenskej izby na obecnom úrade,
slávnostne ju otvorili počas Dní obce 2012.

Michal Abelovský

Aj napriek svojmu zrelému veku sú aktívne a podieľajú sa
pri aktivitách kultúrno-spoločenského života v obci. Vo februári 2022 ženy z Klubu žien pri OÚ v Lehôtke oslávia 10. výročie svojho založenia. Stretávajú sa každý mesiac v zasadačke obecného úradu, kde spoločne so starostom plánujú aktivity a kultúrno-spoločenské podujatia v obci počas celého
roka, ale spoločne si pripomínajú aj oslavu svojich menín.
V mesiaci február pripravujú každoročne páračky, neskôr folkórne fašiangové popoludnie pri zabíjačkových špecialitách
a chutných šiškách a chrapniach, ktoré napečú. V mesiaci marec spoločne oslavujú MDŽ, v apríli vysádzajú stromčeky,
kvety a inú zeleň na verejných priestranstvách a miestnom
cintoríne pri príležitosti Dňa zeme a tiež každoročne pomáhajú organizovať celoslovenskú finančnú zbierku Deň narcisov, kde výťažok odovzdávajú pre LPR pobočka Lučenec.

Ženy z klubu sú aj členkami Združenia Zboru pre
občianske záležitosti pri Obecnom zastupiteľstve

Starosta obce sa im chce prostredníctvom tohto časopisu
v mene obce a obecného zastupiteľstva ako i v mene svojom
poďakovať za rozvíjanie kultúrno-spoločenského života obce,
za prácu v klube a ZPOZ-e pri obecnom zastupiteľstve a za
nezištnú pomoc pri kultúrnych podujatiach a brigádach obce.

Richard Laššan, starosta
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V Lučenci 31. januára 2022.

Smútime nad stratou Lýdie Polákovej

Júliusa Lomenčíka
KOMUNIKAČNÉ TYPY VIET

Vo veku nedožitých 74 rokov zomrela 26. 1. 2022
v Lučenci agronómka, vychovávateľka, kultúrno-výchovná
pracovníčka a ochotnícka herečka Lýdia Poláková. Náhle
a nečakane prišla chvíľa, ktorá uzavrela jej životnú púť.
V duchu si premietam veľké množstvo divadelných rolí,
ktoré stvárnila ako ochotnícka herečka v rámci divadelného
ochotníckeho súboru Timrava v Lučenci. Aktívne sa podieľala na rozvoji regionálnej kultúry Novohradu. Smútime nad
jej stratou a ďakujeme jej za dlhé roky vynaloženého úsilia
pre lepší život nás všetkých. Pochovaná bola na cintoríne
v Kalinove.
Lýdia Poláková, rodená Gabľasová, sa narodila 11.
7. 1948 v Málinci, okres Poltár. Základné školy navštevovala v r. 1955 – 63 v Málinci a Kalinove. V r. 1976 – 79 absolvovala popri zamestnaní Strednú pedagogickú školu
v Lučenci. V r. 1967 – 69 pracovala ako agronómka na JRD
Hrabovo – Kalinovo. V r. 1969 – 74 bola odbornou referentkou na Okresnom štatistickom úrade v Dolnom Kubíne.
V r. 1975 – 80 sa zamestnala ako vychovávateľka pri Strednej poľnohospodárskej škole v Lučenci. V r. 1980 – 2003
pôsobila ako kultúrno-výchovná pracovníčka a zástupkyňa
riaditeľa Mestského kultúrneho strediska v Lučenci. Recitovala, tancovala vo folklórnych súboroch, viedla spoločenské
tance, hrala divadlo. Spolupracovala s režisérmi: Daniel Gallay, František Zboray, Árpád Szabó, Pavol Žigo a i. Od r.
2004 žila na dôchodku v Lučenci.
V r. 1969 sa vydala za Ing. Vladimíra Poláka,
s ktorým prežila 52 šťastných rokov manželstva. Vychovali
spolu dve dcéry – Martinu a Andreu, obe sú vydaté a spolu
majú štyri vlastné deti. Dvaja pravnuci boli Lydkinou veľkou láskou.
Počas svojho života Lýdia obľubovala zdravý humor a tešila sa dobrému zdraviu. Zhoršovaniu zdravotného
stavu sa odhodlane bránila, chcela ešte vykonať toľko práce
a stráviť mnoho času v kruhu svojich najbližších. Čas je
však neúprosný a osud si vyberá. Náš rozhovor v kultúrnom
mesačníku Rekus č. 6/2018 Lydka uzavrela slovami: „Život
znamená prísť a odísť. Veď život je krásny, keď človek
prijíma veci tak, ako mu ich osud nadelí ...“
PhDr. František Mihály, DiS. art.

Komunikačnú funkciu vety chápeme ako cieľ, na
ktorý bola veta hovoriacim alebo píšucim použitá. Môže to
byť napr. oznámenie, otázka, rozkaz, žiadosť, želanie, ponuka, návrh, pochvala, námietka, výčitka, výstraha, varovanie,
sľub a pod. Počet výpovedí s konkrétnymi komunikačnými
funkciami je nekonečný, tak ako je neohraničené množstvo
komunikačných situácií, v ktorých sa ľudia dorozumievajú.
Otázka klasifikácie viet podľa ich komunikačnej
funkcie je dosť problematická, pretože je ťažko určiť kritériá,
na základe ktorých by z prakticky nekonečného počtu komunikačných zámerov bolo možno vyčleniť výpovedné typy
vyznačujúce sa tak všeobecnými spoločnými vlastnosťami.
Aj napriek uvedenému možno z komunikačného
hľadiska vety deliť na nevýzvové a výzvové. Nevýzvové vety
sa vzťahujú na funkčnú oblasť oznámenia a výzvové vety na
komunikačne funkčné sféry otázky, rozkazu a želania. Ide
teda o štyri základné druhy komunikačných funkcií, ku ktorým sa môže pripájať veľa ďalších, funkčne špecifickejších
výpovedí.
V školskej praxi sa k týmto štyrom základným komunikačným typom viet – oznamovacím, opytovacím, rozkazovacím a želacím – priraďujú aj zvolacie vety ako osobitný
typ. Nie je to však správne! Lebo zvolanie nemožno charakterizovať ako určitý komunikatívny typ (nemožno ho začleniť
ani medzi nevýzvové, ani medzi výzvové vety), ale nie je to
správne i preto, lebo zvolacou sa môže stať každá veta zo
spomenutých štyroch komunikačných typov viet pomocou
osobitnej intonácie; zvolacie vety sa okrem intonácie
nevyznačujú nijakým iným výrazovým prostriedkom.
V učebniciach slovenského jazyka na základných
a stredných školách sú komunikačné typy viet uvádzané pod
názvom vety podľa obsahu alebo druhy viet podľa obsahu.
Nie to to však správne pomenovanie vo vzťahu k tomu, akú
funkciu vety v konkrétnom komunikačnom akte majú.
Nevýzvové vety sa od výzvových odlišujú hlavne
dvoma príznakmi:
a) v nevýzvových vetách: autor nevyzýva adresáta ani
na rečovú, ani na mimorečovú činnosť;
b) vo výzvových vetách (s výnimkou želacích viet):
autor vyzýva adresáta na určitú činnosť (nerečovú
alebo rečovú); výnimkou sú želacie vety, ktorými sa
autor neobracia na adresáta ako na realizátora
svojho želania, ale priamo na mimo jazykovú
skutočnosť.
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Rok 2021 bol, aký bol. Napriek všetkým
obmedzeniam a komplikáciám sa občianskemu
združeniu Priatelia histórie Novohradu podarilo aj
Obdobie
zábav
a všelijakých
huncútstiev,
je všetko
v tomto
roku
vydať
ďalší (už šiesty)
ročníkkedy
Zborníka
dovolené. Teoreticky začína od Troch kráľov a končí až na
zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie. Na jeho
Popolcovú stredu (2. marca 2022), ale prakticky sa o nejakej
stránkach
tri desiatky
príspevkov
týkajúcich
veselosti
nedánájdete
pre pandémiu
hovoriť.
Ľudia beztrestne
parodovali
uznávané
normy
správania
i spoločenské
nešváry
sa staršej
či novšej
histórie
Novohradu.
Ich autormi
a všetko
čo urobili,
išlo na konto
akéhosi
dvojníka, postavy,
sú jednak
profesionálni
historici
či archeológovia,
ktorej masku použili. Tento moment vysvetľuje obľubu fašianale tiež amatérski bádatelia a milovníci histórie
gových masiek. U Slovanov sa fašiangy vyvinuli zo starších
nášhoktoré
kraja.saZvlášť
na to,
že
zvykov,
konalihrdí
na sme
prelome
zimného
a jarného obdobia.
z priestorového hľadiska sú pokryté všetky časti
Z hľadiska pracovného
sa fašiangy
staliaždelidlom
Novohradu
od Lučenca procesu
cez Fiľakovo
a Poltár
po
ukončujúcim priadky, za ktorými nasledovalo tkanie. Do faVeľký sa
Krtíš.
šiangov
začlenili aj obrady spojené so zmenou stavu jednotlivca – svadby. Niekde prebiehali obrady mužskej mládeže
v krátkostia predstaviť
aspoň artikúl boli
(prijímanieSkúsme
medzi dospelých)
podľa cechových
niekoľko
príspevkov
zo
zborníka.
Vladimír
učni preraďovaní za tovarišov. Fašiangové zábavyMitáš
trvali sa
od nedele
do utorka,
prípadne
až do stredy.
Po tieto do
dnipiesku
vyhrávali
venuje
odlievaniu
bronzových
predmetov
muzikanti od poobedia takmer do rána, na stole nechýbali
v Radzovciach, Štefan Szalma píše o tureckej
rôzne nápoje, ako pálenka, hriate, víno, pivo a medovina.
prítomnosti
Novohrade
so špeciálnym
zameraním
Pripravovali
sa vfašiangové
jedlá,
pieklo sa mäso,
varilo bravčové
studeno (huspeninu),
vyprážali
herovcerozoberá
(šišky, pamna zajatcov.
Norbert Adamove
podrobne
púchy).
sa zakáľačky.
požiarOrganizovali
v Dolnej Strehovej
v roku 1758, Peter Fízeľ

prináša dejiny evanjelického cirkevného zboru
v Budinej, Juraj Laššák píše o epidémiách
v severozápadnom Malohonte a severnom
Novohrade, čo je téma nanajvýš aktuálna. Ján Aláč
sa venuje Lyscu, Ladislav Huňavý kostolu v Muli,
Lukáš Jurčo odevu mužov vo vybraných lokalitách
Novohradu, Kristián Kovács opisuje spomienky na
štyri bitky lučenského cisárskeho a kráľovského 25.
Mládež získavala potraviny zvyčajne obchôdzkou. Veselé
pešieho pluku a spomienkam na prvú svetovú vojnu
skupiny chodili s muzikou a v maskách po domoch, kde ich
sa venujeväčšinou
aj Pavelslaninou.
Mičianik.Niektorí
Príspevkami
k dejinám
obdarovali
z mládencov
mal kožuch
obrátený
naruby,
aleboMoravčíková,
si obliekol čo Michaela
najširšie plátané
Lučenca
prispeli
Andrea
nohavice,
košeľu
a vypchal
ich slamou. Podľa vzhľadu ho
Moravcová
a Kristína
Becaniová.

Iný typ slameníka bol celý obkrútený povrieslami, ďalší
mal slamu pripevnenú okolo pása, druhú okolo hrdla a na
hlave vysoký klobúk z krátkeho snopu. Okolo pása a na hrudi
mal pripevnené kravské zvonce. Slamou ovinuté postavy nazývali slameníkom alebo medveďom. Okrem medveďa sa zo
zoomorfných kreácií používali masky turoňa, kozy a zriedkavejšie koňa.
Kronikár v Brezničke, učiteľ a správca školy, Ján Pánik,
viedol pamätnú knihu obce od roku 1933 a zaznamenal, že
počas fašiangov sa schádzala mládež a mladí manželia, spoločne chodili od domu do domu. Jedného mládenca obviazali
povrieslom (slameným povrazom) až po hlavu, dali naňho
kabát, na krk zvonce a na hlavu starý hrniec. Dudáš gajdoval
a poviazaný tancoval v kruhu. V každom dome dostali dar
(slaninu, vajcia, peniaze) a z toho pripravili spoločnú hostinu.
Pri gajdovaní a tanci spievali piesne.

Kokava nad Rimavicou

Na dedinách bola organizátorom fašiangových zábav
dospelá mládež. V regiónoch boli odlišné niektoré zvyky.
Niekde chodili mládenci s klátikom a ak si chcel mládenec
zatancovať s dievčaťom, musel mu zavesiť okolo hrdla klátik
previazaný stuhou. Inde priviazali klátik dievčaťu o nohu a
oslobodili ju až vtedy, keď jej matka doniesla podarúnky.

nazývali Kubom alebo Starým.

Základná verzia zborníka, tak ako každý rok,
je dostupná pre všetkých záujemcov bezplatne
(prípadne za symbolické euro) prostredníctvom
kníhkupectiev Golem a Martinus (tu od druhej
polovice januára) v Lučenci. Pre záujemcov mimo
región bol zborník za symbolické euro dostupný
v eshope Martinusu (aj tu bude opäť k dispozícii od
polovice januára, aktuálne je nedostupný).
Prípadne píšte na kniha.hornohrad@gmail.com.
Vydanie
zborníka sa v minulých rokoch
Fašiangy v Utekáči
– sklári

FS Škorec Vidiná

V niektorých obciach Novohradu sa fašiangový sprievod
nazýval aj bursou. Celý jej priebeh podrobne zaznamenal
kronikár Martin Žilák v obci Hradište a v Rekuse sme ho už
uverejnili. Niektoré ojedinelé prvky, ako záloh (vyberali ho
mládenci od dievčat), povešali ho na strom a nasledoval obrad vykúpenia alebo dereš. Bursa sa spomína aj v iných obciach – Málinec, Ozdín, Polichno. V našom regióne boli opísané aj osobité fašiangové zvyky (Málinec, Utekáč), ktoré
priniesli sklári. Zaujímavým bolo holenie chlapov.
Pokračovanie na s. 13

spájalo
so Stretnutím
priateľovďalší mal
Inýneodmysliteľne
typ slameníka bol
celý obkrútený
povrieslami,
Jazykovedec Ján Matejčík, rodák z Lupoče, ju vo
slamu
pripevnenú
okoloVpása,
okolo
hrdla a pre
na hlave vecnom slovníku Lexika Novohradu (1975) opisuje takto:
regionálnej
histórie.
rokudruhú
2020 sa
stretnutie
vysoký klobúk z krátkeho snopu. Okolo pása a na hrudi mal bursa bol ľudový zvyk spojený s tancom. Bursa to bola na
zlú epidemiologickú situáciu nemohlo uskutočniť
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Hromnice (2. februára)
V tradičnej kultúre sa k nemu viazali zákazy šiť a pracovať v hore. Cieľom magických úkonov bolo zabezpečiť želanú úrodu ľanu a konopí, preto sa gazdiné kĺzali po ľade, sánkovali sa (hromničné sánkovačky), varili dlhé cestoviny. Hromnice boli považované za najvýznamnejší deň celého roka z hľadiska predpovedí počasia a úrody. Platilo, že ak sa vták napije
na ceste vody, má byť dlhá zima. Katolícki veriaci si dávali
v kostole posvätiť veľkú sviecu, ktorú potom zapaľovali pri
búrke alebo pri umierajúcom.

Blažej (3. februára)
Fašiangy Vidiná

Jazykovedec Ján Matejčík, rodák z Lupoče, ju vo vecnom
slovníku Lexika Novohradu (1975) opisuje takto: bursa bol
ľudový zvyk spojený s tancom. Bursa to bola na fašange
tanečná zábava, to trvalo dakode aj tri dňi, tancovaľi, spévaľi,
xodiľi z domu na dom a f každom dome nám daľi kobáse
(Ozdín). Me ako ďéučence nočaq mladé, voľakode, smo iba na
bursu xoďele, to bola ako ňeska zábava, tan smo spévale,
boskávaľi smo sa, hraľi šakovak a mládenci nás vikrícaľi,
došikovaľi smo si gajdoša alebo už Cigáňí a ťi nán hraľi, to
trvalo aj po tri večere (Málinec).

Na deň Blažeja sa konali blažejácie. Cieľom obchôdzok učiteľov so žiakmi (neskôr len žiakov) bolo navštevovať
domy a vyberať pre učiteľa zmluvne dohodnuté naturálie od
rodičov. Vyzbierané potraviny (slaninu, údené mäso, múku,
strukoviny), miestami i peniaze sa ukladali do šatky zavesenej
na palici. Pritom žiaci prednášali príležitostné veršíky alebo
piesne, ktoré hudobne patria k najstaršej vrstve obradového
folklóru Slovenska. Tento deň prikladal kňaz veriacim sviečku
k hrdlu, čo malo byť preventívnym prostriedkom proti bolestiam. V Pamätnej knihe Kokavy nad Rimavicou z roku 1933 sa
uvádza, že prv deti prinášali do školy na Blažeja slaninu a na
Gregora vajcia.

Dorota (6. februára)
Očakávalo sa teplejšie počasie, čo vyjadrovalo príslovie: O Dorote vyschnú šaty (tiež gate) na plote. Na Dorotu
pôjdu si vtáčiky po pesničky.

Roman (23. februára)
Všímalo sa počasie, pretože: Keď je jasno na Romana, bude žatva požehnaná.

Matej (24. februára)

Fašiangy Halič

V tradičnej kultúre sa tento deň chápal ako nešťastný, nezačínala sa nijaká práca, priniesla by neúspech. Platil
zákaz ženských prác (šitie, pradenie, tkanie). Vajíčka znesené
na Mateja (matejča, krivý Matej) sa označovali písmenom
M a nikdy sa nepodsádzali.

V mestách fašiangy usporadúvali remeselnícke cechy.
Každý cech mal svoj tradičný spôsob, ktorým zvyšoval atraktívnosť sprievodu v očiach divákov. Po zániku cechov sa udržiavali maškarné plesy a bály.

Podľa povery by sa z nich vyliahli mláďatá s vývinovou chybou. V tento deň sa včas ráno potierali ovocné stromy
so slovami: Matej, Matej, bol si na nej!, čo malo prispieť
k bohatej úrode ovocia. Pranostika na tento deň sa viaže so
Fašiangy v Lučenci – Tržnica
zmenou počasia: Matej ľady láme, ak ich nenachodí, teda ich
Zdroj: E. Horváthová: Rok vo zvykoch nášho ľudu, J. Matejčík: Lexika
narobí.
Novohradu vecný slovník, internet
Hromnice (2. februára)
V tradičnej kultúre sa k nemu viazali zákazy šiť a
pracovať v hore. Cieľom magických úkonov bolo zabezpečiť
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Vybrali sme z tvorby virtuálneho Literárneho klubu V.L.A.S. Píšeme
na diaľku – literárne tvorivé dielne uverejňujeme každý mesiac na
www.facebook.com/novohradskaosveta.

Daniel Szoó

Kocka ľadu a utierka vedľa
sporáka
Na vidličku som položil kocku
ľadu. Vidličku s kockou ľadu som položil
na najmenší horák svojho plynového
sporáka. Pri cvakaní sa zapálil plameň.
Tancoval a hladil kocku ľadu, miloval sa
s ňou a kocka ľadu sa pateticky roztápala. Pred sporák som si prisunul stoličku,
oprel sa a hľadel na to, ako kocka pomaly mizne. Zaujímalo ma, ako dlho sa
bude topiť. Nenatiahol som si ale hodinky po prastarom otcovi, takže to neviem. Druhá kocka ľadu je v mrazničke
a čaká, kým príde niekto, kto pije whiskey.
Ostatné veci už boli hotové;
kuchyňa poriadená a posteľ mala nové
obliečky. Mal som návštevu. Príde vždy,
keď neviem zaspať. A keď ráno odchádza, ak sa zobudí, prezlečiem si posteľ
a roztopím ďalšiu kocku ľadu. Na ľad
používam sneh, ktorý tu ešte stále je.
Neplytvám vodou, tej miniem dosť, keď
sa umývam. Dlhé kúpele sú pre mňa
tým, čo je pre ľudí spánok.
Vo vani som ako na vesmírnej stanici

Vo vani som ako na vesmírnej stanici
obiehajúcej okolo Zeme. Cez odtok hľadím ako cez okno na podlahe, ak také
niečo vesmírne stanice majú. Cezeň vidím kontinenty, veľký Čínsky múr a plešinu svojho otca, ktorý na dvore seká
drevo. Odtok sa ani raz neupchal. Pravidelne ho čistím. Vyberám z neho kúsky kože a chlpy zo svojej brady. Tú nechutnú guľu odpadu z môjho tela potom vyhodím do smetného koša. Takto
sa postupne zbavujem svojich starých,
odumretých buniek.
A potom si sadnem pred sporák a rozpustím ďalšiu kocku ľadu.
Dnes je môj odpadkový kôš plný. Vypol som sporák a išiel ich vyhodiť.
Keď som sa vracal od kontajnerov, zakričala na mňa suseda, čo býva nado
mnou. Postaršia pani, ktorú bolí bedrový kĺb stále, keď má ísť po schodoch.
„Mohla by som Vás poprosiť...“
Pozrel som sa hore do okna,
z ktorého na mňa hovorila. Usmial som
sa, aby vedela, že ma poprosiť môže.
Pýtala sa to skôr zo slušnosti. Stále to
bolo o tom istom, až som mal pocit, že
čaká len na to, kedy pôjdem vyhodiť
svoje smeti, aby som mohol ísť vyhodiť
aj jej.
„Mohli by ste vziať aj moje?“
Súhlasné pokývanie hlavy pod
oknom. Zavrela ho a šla ma čakať ku
dverám. Pomaly som vyšiel po schodoch pred jej dvere, ktoré už mali byť
otvorené. Počkal som minútu-dve a keď
sa nič nedialo, zaklopal som. V byte bolo ticho.
Oproti je byt, kde býva mladá
rodina. Bolo pol jedenástej a všetci boli
buď v práci, alebo v škole, no aj tak som
skúsil zaklopať. Dvere mi otvorilo malé
dievča a hneď za ním sa objavila štíhla,
vysoká blondína.
„Dobrý deň, ako Vám pomôžem?“
„Pani (meno) mi neotvára. Mal som jej
vyniesť odpadky.“
Blondína na mňa pozrela prekvapeným výrazom. Dievčatku zakryla uši
a naklonila sa ku mne. Až príliš blízko.
Cítil som, ako ma mierne zatackalo. Aby
som nespadol, urobil som krok dozadu.
Žena zložila jednu ruku z jedného ucha
malej a pritiahla ma k sebe. Teraz som
stál pevne a ona bezpečne ruku položila
naspäť na odkryté ucho.
„Vy to neviete?“
„Neviem, čo?“
„Minulý týždeň umrela. Na dverách je
vylepené parte.“
„Ospravedlňujem sa...“

obiehajúcej okolo Zeme. Cez odtok „Vy ste si ho nevšimli?“

„Ospravedlňujem sa...“
„Vy ste si ho nevšimli?“
„Nie.“
„To nevadí. Také vecí sa stávajú.“
Malá stála medzi nami a celý čas mala
zaklonenú hlavu. Pozerala na nás, ako
keby vedela čítať z pier.
„Nevie to.“
„Čo nevie?“
„Že umrela. Mala ju rada. Keď bývala
chorá, chodievala k nej, kým sme boli
v práci.“
„Rozumiem. Dovidenia.“
Nevedel som ako reagovať. Nepočkal
som, kým sa odzdraví a odkráčal pred
svoj byt.
Kľúče vo vrecku som necítil. Bál
som sa, že som ich niekde zabudol. Aj
keď nebolo kde. Neskúšal som ich nahmatať. Iba som priložil ruku na kľučku
a vošiel do bytu. A to mám zvonka guľu.
Z bytu mi zmizol všetok nábytok. Všetky
moje veci boli v plastových vreciach,
ako keby nachystané na vyhodenie.
Okná boli zatiahnuté a zrkadlo, ktoré
mám v chodbe, zakryté plachtou. Vyšiel
som naspäť na chodbu a zabuchol za sebou dvere. Bol som o poschodie vyššie
a pred bytom susedy, ktorej som mal
vyniesť odpadky. Asi som tam v zmätku
vošiel. Zišiel som po schodoch pred svoj
byt. Kľúče boli zastrčené zvonka v zámku. Vošiel som dovnútra.
Prebúdzam sa. Kocka ľadu je už
roztopená a vidlička celá čierna od plameňa. Musel som zaspať. Cítim teplo.
Stále sa zvyšuje a mám pocit, ako keby
ma hladila stovka rozpálených rúk. Od
nôh nahor sa to teplo po mne rozlieva.
Mám pocit, že počujem praskanie. Neviem sa pohnúť, no už je to aj tak jedno.
Odporný zápach pripáleného mäsa mi
udiera do nosa. Na lýtkach mi už nič
neostalo. Teraz mi už horia stehná. Na
drevenej podlahe vidím zhorenú utierku, ktorá bola položená na linke vedľa
sporáka. Zhorel som kvôli kocke ľadu.
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Edukatívne činnosti
(online formou)
Novohradské osvetové stredisko
– kultúrna inštitúcia Banskobystrického
samosprávneho kraja

Umelecké slovo, divadlo
Február: XXX. Celoštátna súťaž
Tompa Mihály v umeleckom
prednese poézie a prózy v maďarskom
jazyku, školské kolá,
školy v regióne.
8. 2. Slovo v hlavnej úlohe
– školenie recitátorov,
malá sála NOS o 9.00
Podujatie z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.

10. 2. Práca s detským interpretom
(Divadlo a deti),
ZUŠ Poltár o 13.00

6. 2. Pavel Bútor – spomienka na
folkloristu, tanečníka, choreografa
a kolegu osvetára.
14. 2. Deň zaľúbených
– Valentín z Terni
Deň vzkriesenia slovenčiny
21. 2. Medzinárodný deň
materského jazyka (UNESCO)
24. 2. Kalendárne obyčaje: MATEJ
28. 2. Fašiangy v Novohrade
Klubové podujatia
15. 2. Klub paličkovanej čipky
PAVÚČIK pri Dielničke,
NOS – dielňa ľudových remesiel
28. 2. Literárny klub V.L.A.S.
– Píšeme na diaľku,
virtuálna tvorivá dielňa, fb

Podujatie z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.

Novohradské osvetárske
„jednohubky“

26. 2. Tvorivá dielňa
pre spevácke zbory,
malá sála NOS o 10.00

18. 2. Peter Janků
– pesničkár, folkový spevák,
malá sála NOS o 18.00

Podujatie z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.

Dielňa ľudových remesiel
DIELNIČKA

Folklór, hudba, tanec
27. 2. Fašiangy – pochovávanie basy,
Lučenec – mestská tržnica o 9.00.
Programové rady folklórnych
festivalov:
Február: MNFF 2022,
NOS Lučenec – kancelária riaditeľa
15. 2. FF Koliesko 2022,
OU Kokava nad Rimavicou o 10.00
Foto, film, výtvarná tvorba
5. 2. Konfrontácie… a ako ďalej,
stretnutie fotografov,
lektor: Mgr. Miroslav Zaťko,
malá sála NOS o 9.00
19. 2. Netvorme do “šuflíka”,
stretnutie neprofesionálnych
výtvarníkov,
lektor. doc. Štefan Balázs, ArtD.,
akademický maliar,
malá sála NOS o 9.00.
1. – 28. 2. Prezentácia činnosti
Dielničky – výstava fotografií,
NOS Lučenec – chodba č. 1,
pracovné dni od 8.00 do 15.00 hod.

Kurzy pre verejnosť
15. a 22. 2. Práca s kožou
– výroba koženej peňaženky,
lektorka: Erika Kováčiková,
14.00 – 17.00, cena 38,- €/6 hodín
2., 9., 16., a 23. 2. (každú stredu)
Dielňa keramiky, 9.00 – 12.00
Kurzy pre školy
4. 2. a 18. 2.
Veselý keramický hrnček.
Podujatia sa budú realizovať
v režime OP
podľa aktuálnych pandemických opatrení.
Z podujatí bude vyhotovená fotodokumentácia
pre potreby a propagáciu aktivít NOS.
Zmena programu vyhradená!
Sledujte nás na www.noslc.sk a
https://www.facebook.com/novohradskaosveta

Novohradská knižnica Lučenec
– kultúrna inštitúcia Banskobystrického
samosprávneho kraja

1. – 28. 2. Herci v školských
laviciach, výstava o školských rokoch
starších i mladších hercov SND,
oddelenie náučnej literatúry.

Edukatívne činnosti

2. 2. Čítanie na Hromnice
od 10.00 hod., knihovníčka Jarka
bude deťom online čítať o fašiangoch,
zvykoch a tradíciách,
o pochovávaní basy.
9. 2. Tvoríme vecičky z knižničnej
dielničky o 10.00 hod.,
online tvorivé dielne s Maťkou
pre deti – maľovanie masky z hliny.
16. 2. Z každého rožku trošku,
online čítanie súčasnej rozprávky
od G. Futovej v podaní
knihovníčky Jarky, od 10.00 hod.
23. 2. Rozprávky nielen na dobrú
noc, online čítanie rozprávky o 10.00
hod. v maďarskom jazyku v podaní
herca Štefana Csáka.
Novohradské múzeum a galéria
– kultúrna inštitúcia Banskobystrického
samosprávneho kraja

Február: Krehká krása
– 180 rokov výroby sklárne
Katarínska Huta,
výstavné priestory NMG,
6. 2. a 20. 2. Krehký ateliér
Dekorovanie skla v NMG s
umeleckou sklárkou od 15:00
„Chceme návštevníkom sprostredkovať
zážitok práce s Krehkou krásou dekorovanie skla. Počas dňa si môžu
návštevníci pozrieť výstavu Krehká krása
a dekorovať pohár.“ Príďte si spraviť
darček pre seba alebo niekoho pre vás
dôležitého. A okrem rytia bude aj lepenie
Swarovského krištáľmi.

Fiľakovo
Hradné múzeum
10. 2. V kúzle farieb
– tvorba amatérskej maliarky
Heleny Lengyelovej,
Mestské vlastivedné múzeum –
galéria, vernisáž o 16.30,
výstava bude sprístupnená
do 20. 3. 2022.
Hrnčiarske Zalužany
26. 2. Fašiangy sa krátia,
už sa nenavrátia
– fašiangový sprievod v maskách
o 13.00, FS Hrnčiarka.

2. Novohradské
2. Čítanie na
Hromnice
od 10.00
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NEPREDAJNÉ
9. 2. Tvoríme vecičky z knižničnej
DIELNIČKA

dielničky o 10.00 hod., online tvorivé
dielne s Maťkou pre deti – maľovanie
masky z hliny.

