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         Ako sama uvádza: „Ja som padlášový typ. Mám rada nie-
čo obnoviť, rada dávam veciam druhú šancu, druhý život a vždy 
sa poteším nejakému kúsku. Raz som na povale našla olejové 
farby od švagrinej a vtedy to začalo. Bolo to v roku 1991. 
Najskôr malé obrázky, pre seba, rodinu a známych. Potom väč-
šie, krajina, zátišia, skúšala som aj moderné umenie, no najrad-
šej som maľovala kvety, ku ktorým mám najbližšie. Skúsila som 
aj portréty, kde motívom boli moje deti. Ja som sa vlastne hľa-
dala a všetko som chcela skúsiť.“ 

           

        Vždy ju to ťahalo k farbám, štetcom, preto sa rozhodla to-
mu venovať naplno a v  Haliči na námestí si otvorila kreatívny 
obchod so suvenírmi a netradičnými personalizovanými 
predmetmi, opravou odevov a prevádzkovala aj mini 
informačno-turistické centrum.  
         Je členkou okresného štúdia amatérskej výtvarnej tvorby 

 

Novohradské osvetové stredisko (NOS) Lučenec v rámci monitoringu  záujmovej umeleckej činnosti v No-

vohrade a Malohonte  predstavuje cyklus − predstavujeme členov štúdia AVT (amatérskej výtvarnej tvorby): 

 

 
 

 
 
 
 
 
    Cecília Nagyová, rodená 
Citterbergová (1. 2. 1936), pochádza 
z obce Gašparovo, neďaleko Brezna. 
Nádherná príroda okolo rodiska ju 
navždy očarila a všetku tu krásu sa 
snažila neskôr zachytiť aj na maliarskom 
plátne. V súčasnosti žije vo Fiľakove. 
    Od útleho detstva rada kreslila. 
Najskôr kriedami, ktoré jej zo školy sem-
tam priniesli súrodenci, lebo farby, 
pastelky či ceruzky boli v tej dobe 
vzácnosťou. To bol pre ňu zážitok, 
zvyškami školskej kriedy počmárala 
všeličo. Dokonca aj truhlicu.Prvé 
farbičky jej kúpil otec, až keď začala 
chodiť do školy. Výtvarná výchova jej 
pomohla formovať budúci talent. Ako 
stredoškoláčku na pedagogickej škole 
v Lučenci si ju všimol dobrý učiteľ 
a v záľube maľovať ju podporoval. 
Dovtedy sa venovala len maľovaniu 
prírody, ale na škole začala kresliť aj 
portréty spolužiakov. Po skončení školy 
sa zamestnala ako úradníčka, ale vo 
voľnom čase stále kreslila. Vždy mala pri 
sebe skicár a keď ju niečo zaujalo, hneď 
to zachytila na papier.  

V roku 1993 sa stala členkou 

amatérskeho výtvarného krúžku pri 

Novohradskom osvetovom stredisku 

(NOS) v Lučenci, kde jej tvorbu 

hodnotili akademickí maliari, 

čímusmerňovali jej ďalší 

rast.Odvtedy vystavuje pravidelne. 

     V určitom čase ku kresbe pridala 

maľovanie akvarelom a neskôr 

olejom, ale v tejto technike bola 

samouk. Výtvarne je zameraná na 

 

 
obchod so suvenírmi a netradičnými personalizovanými 
predmetmi, opravou odevov a prevádzkovala aj mini infor-
mačno-turistické centrum.  
         Je členkou okresného štúdia Amatérskej výtvarnej tvor-
by pri Novohradskom osvetovom stredisku Lučenec, k pôso-
beniu v ktorom sa vyjadrila nasledovne: „Občasné stretnutia 
v kruhu amatérskych umelcov a lektorov bolo veľmi príjemné 
a motivujúce, len ja som si akosi neverila. Maľovať, maľovať, 
maľovať znelo s úst akademického maliara Štefana Balázsa, 
no ja som veľmi čas popri stavbe domu, rodine a práci ne-
mala.  

Pokračovanie na s. 2 

 
A v tom som videla, že zaostávam popri iných. Bolo treba sa 
zapájať a pripravovať na výstavy, súťaže a ja som to 
nestíhala.“ 

        Býva v obci Halič. Študovala na 
Strednej priemyselnej škole chemickej 
v Tisovci. Skoro 30 rokov pracovala 
v potravinárskom priemysle na oddelení 
kvality ako laboranta, neskôr ako maj-
sterka. Od raného detstva vymýšľala 
rôzne výrobky a vždy chcela mať niečo 
originálne. Pamätá si, ako z jemného 
drôtu uštrikovala peračník, inokedy 
kreslila obrázky, robila návrhy maturit-
ných pozdravov, tablá. Kreslila len tak, 
pre zábavu, hlavne ceruzkou. Potom 
prišla rodina, povinnosti. Popri práci 
maľovala a  tvorila, aj keď toho času 
bolo veľmi málo.  
 
Ako sama uvádza: „Ja som padlášový 
typ. Mám rada niečo obnoviť, rada 

dávam veciam druhú šancu, druhý 

život a vždy sa poteším nejakému 

kúsku. Raz som na povale našla 

olejové farby od švagrinej a vtedy 

to začalo. Bolo to v roku 1991. 

Najskôr malé obrázky, pre seba, 

rodinu známych. Potom väčšie, 

krajina, zátišia, skúšala som aj 

moderné umenie, no najradšej 

som maľovala kvety, ku ktorým 

mám najbližšie. Skúsila som aj 

portréty, kde motívom boli moje 

deti. Ja som sa vlastne hľadala a 

všetko som chcela skúsiť.“ 

         Vždy ju to ťahalo k farbám, 

štetcom, preto sa rozhodla tomu 

venovať naplno a v  Haliči na 

námestí si otvorila kreatívny obchod 

so suvenírmi a netradičnými 

personalizovanými predmetmi, 

opravou odevov a prevádzkovala aj 

mini informačno-turistické centrum.  

         Je členkou okresného štúdia 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

strana 2                                                                                REKUS 
A v tom som videla, že zaostávam popri iných. Bolo treba sa 
zapájať a pripravovať na výstavy, súťaže a ja som to nes-
tíhala.“ 

 
         Vystavovala spoločne s ostatnými členmi OŠ AVT v No-
vohradskom múzeu a galérii v Lučenci a samostatne v Haliči. 
Jej zátišia zdobia aj vinárne a reštaurácie v Taliansku, ale 
hlavne je rada, že tešia rodinu a známych. Niekoľkokrát nav-
štívila medzinárodnú výstavy umenia a remesiel ANTIGIANA-
TO vo Florencii, ktorá bola pre ňu vždy inšpiratívna a práve tu 
ju napadlo spojiť umenie s remeslom a kreativitou. Skúšala 
spájať prírodný materiál (drevo, kožu, kameň) s maľbou, lepe-
ním, tvorením, čím vznikali rôzne originálne predmety. Miluje 
prírodu a turistiku. Z prírody si vždy donesie niečo zaujímavé – 
skaly, samorasty, konáre, mach –, z ktorých robí rôzne deko-
rácie. Prírodný materiál tvorí základ pre jej tvorivé činnosti. 
           V jej tvorbe boli okrem maľby olejom aj rôzne kreatívne 
činnosti, napríklad šitie, keď jej učaroval šijací stroj. Šila všetko 
– nohavice, blúzky, kabáty či bytové dekorácie. Obnovuje ná-
bytok, miluje staré nábytky, okenné rámy, nočné stolíky, kre-
dence, všetkému dáva druhú šancu a vytvára zaujímavé byto-
vé doplnky v retro, vintage štýle. Jej nápad ako sa inšpirovať 
a skrášliť si príbytok v podstate zadarmo odvysielala v roku 
2017 aj TV Markíza. 

 
          Vyrába dekorácie zo samorastov, ktoré hľadala, potom 
brúsila, varila, piekla, sušila, natierala, a tak vznikli jedinečné 
diela. Používa aj techniku zalievanie živicou – keď nájde v 
prírode samorast s vyhnitým vnútrom, tak ho opracuje, nasuší 
a vylisuje kvety, ktoré následne zaleje priesvitnou živicou. 
Takto vyrába nielen dekorácie, obrázky, ale i bižutériu. Koža je 
ďalší prírodný materiál, z ktorého vytvárala rôznu bižutériu. 
Pomocou servítkovej techniky vyrábala rôzne krabičky, obráz-
ky a iné predmety a použitím pletenia z papiera opletuje 
krabice a vyrába košíky. Po maľovaní olejom sa najdlhšie 
venuje technike čarovanie fotiek. Vytvára originálne 
personalizované a reklamno-propagačné výrobky, suveníry 
vo vintage a provensálskom štýle. 

Hlavným materiálom je drevo. Špeciálnou technikou 

venuje technike čarovanie fotiek. Vytvára originálne perso-
nalizované a reklamno-propagačné výrobky, suveníry vo vin-
tage a provensálskom štýle. 
          Hlavným materiálom je drevo. Špeciálnou technikou 
prenosu fotky na drevo vytvára rôzne personalizované výrob-
ky: tabuľky, rodokmene, krabice, medaily, kľúčenky, magnet-
ky a iné. Používala aj staré rámy z okien. Suveníry sa predá-
vajú po celom Slovensku a na Obecnom úrade v Haliči. Také-
to darčeky s fotkou potešili mnohých nielen na Slovensku, ale 
aj v Česku, Nemecku, Taliansku, Kanade, Írsku a i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betónové tvorenie – vytvára náhrobné dekorácie s fotkou, 
kvetinovou výzdobou alebo veľké záhradné betónové deko-
rácie, ako záhradné dekoračné gule – kvetináče, ktoré sa 
„tvária“ ako hlinené. Vyrobila sochu „paničky“, ktorá zdobí 
haličské námestie, obliekajú ju podľa ročných období. Raz má 
sukňu z muškátov, nedávno žiarila vianočnými ozdobami. 
Sochy z machu – nadchla ju labuť v parku, čo bolo pre ňu 
výzvou vytvoriť si niečo podobné aj doma. Nasledovalo 
množstvo zeminy, machu, skál a obrovská pomoc a porozu-
menie manžela. A výsledkom bol Kubo, ako ho nazvali. Druhý 
výtvor je vážka. Je to mozaika zo skál, ktorú vytvorili, keď im 
po odstránení bazéna ostal veľký vypálený kruh. Aj tu je 
manžel veľkou oporou pre jej vymýšľanie. Za tým všetkým je 
hlavne on, ktorý aj keď pohundre či pošomre, no polovica 
výmyslov je jeho práca. Vie, že je veľmi zručný, a tak mu 
môže všeličo vymýšľať. Preto aj hovorí, že ja vymýšľam a jeho 
bolia ruky. 
Práca z hlinou – nemá síce ani pec a ani hrnčiarsky kruh, ale 
má veľkú chuť. Začala spájať hlinu a drevo. Dúfa,  že sa jej to 
podarí dokončiť a bude sa môcť pochváliť hlinenou dedinkou. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 

        Keďže tých techník, ktorým sa venuje, je veľa, prezentuje 
sa aj na verejnosti, napr. v múzeu vytvorila kreatívne dielnič-
ky pre deti. Tu okrem pozretia si múzea sa zabavili maľovaním 
na tvár a tetovaním. Takéto veselé tváričky si odniesli domov 
magnetku, kľúčenku alebo iný darček, ktorý si samy vyrobili. 
Takýto program pripravuje aj na rôznych obecných a detských 
akciách a stretnutiach. Začala tiež s kreatívnymi dielňami pre 
dospelých. Jej tvorbu si môžete pozrieť na strankach: Fb: 
Janadecor, alebo: www.janadecor.eu.  
       Ako na záver dodala: „Uvidíme, čo nám prinesie nový rok 
a možno príde nejaká výzva, ktorá ma posunie niekam, aby 
moja práca tešila nielen mňa, ale aj iných, pretože  pre mňa 
je kreativita nielen záľuba, ale aj spôsob môjho života.“ 

Michal Abelovský 
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Hudobná pedagogička, dirigen-

tka Mgr. art. Mária Sihelská sa na-

rodila 11. 2. 1983 v Rimavskej Sobote. 

Základnú školu vychodila v r. 1989 – 98 

v Poltári. Hru na klavíri navštevovala 

v r. 1989 – 97 na Základnej umeleckej 

škole (ZUŠ) v Poltári v triede Mgr. Jo-

lany Kleinovej a v r. 1997 – 98 na ZUŠ 

v Lučenci – klavír v triede Jarmily Ba-

lázsovej a spev v triede Heleny Blaže-

jovej. V r. 1998 – 2004 študovala cir-

kevnú hudbu na Konzervatóriu J. L. 

Bellu v Banskej Bystrici v triedach Mgr. 

art. Beáty Štefánkovej-Becher a Mgr. 

art. Milana Hrica. V r. 2002 – 07 v štú-

diu pokračovala na Fakulte múzických 

umení Akadémie umení v Banskej Bys-

trici, kde absolvovala odbor dirigovanie 

zboru v triede doc. Mgr. art. Štefana 

Sedlického, ArtD. Od r. 2005 až doteraz 

pôsobí ako hudobná pedagogička na 

ZUŠ v Poltári. Žije v Poltári. 

Marika, čo znamená v tvojom 

živote hudba?  

Podľa slov rodičov som ako 

dieťa mala v škôlke na vystúpeniach za-

kázané spievať, rušila som ostatných. ☺ 

Do ZUŠ ma prihlásili v 1. ročníku ZŠ na 

môj podnet. Z rodičov ani jeden neinkli-

noval k hudbe, nemala som koho nasle-

dovať. Veľa sme však v rodine spievali, 

najmä ľudové piesne počas jazdy autom. 

Starká, z maminej strany, mala bohatý 

repertoár náboženských piesní a v tomto 

smere som bola veľmi pod ich vplyvom. 

V rámci ZŠ sa ma snažil zapájať do 

speváckych súťaží triedny učiteľ 

 

smere som bola veľmi pod ich vplyvom. 

V rámci ZŠ sa ma snažil zapájať do spe-

váckych súťaží triedny učiteľ Milan Ke-

lemen. Hoci rodičia neinklinovali k hud-

be, dodnes im ďakujem, že ma podržali 

v krízových obdobiach a nedovolili mi 

štúdium hudby zanechať. Tiež mi po-

mohli s nasmerovaním pri výbere stred-

nej školy. V tom čase ma v tomto veľmi 

podporoval aj kňaz vo farnosti vdp. 

Václav Galo a tiež v ZUŠ Lučenec pani 

učiteľka Jarmila Balázsová. 

Od r. 2005 až doteraz pôsobíš 

ako učiteľka hudby na ZUŠ v Poltári. 

Učiť som začala v r. 2005 naj-

skôr na čiastočný úväzok popri štúdiu na 

Akadémii umení v Banskej Bystrici. 

Štúdium cirkevnej hudby na konzerva-

tóriu mi umožnilo vyučovať v ZUŠ via-

ceré študijné zamerania v hudobnom od-

bore. Okrem individuálnych predmetov 

učím aj hudobnú náuku a vediem spe-

vácky zbor Krištálik. Momentálne už 

druhý rok existuje len ako prípravný 

zbor zložený prevažne zo škôlkarov. Za 

obdobie pedagogického pôsobenia preš-

lo mojou triedou niekoľko desiatok žia-

kov a boli aj žiacke úspechy – viaceré 

významné ocenenia na nadregionálnej 

súťaži, napr. „Pódium mladých umel-

cov“ (v r. 2022 získala žiačka Karolínka 

Malčeková titul laureát v hre na klavír 

ISCED 1B), zlaté a strieborné pásma na 

celoslovenskej súťaži „Banskoštiavnic-

ké kladivká“, zlaté pásmo a titul laureát 

na „Súťaži mladých organistov Námes-

tovo“ (v r. 2016 súkromný žiak Ján 

Marko). Úspechy získal aj spevácky 

zbor ZUŠ Krištálik – zlaté pásmo z kraj-

ského kola súťaže detských speváckych 

zborov „Mládež spieva“ v roku 2015 

a 2017 či zlaté pásmo a titul laureáta na 

nadregionálnej súťaži „Pódium mladých 

umelcov 2017“. Momentálne okrem pe-

dagogickej činnosti pôsobím v ZUŠ aj 

ako vedúca umeleckej rady. 

Pri rímskokatolíckej farnosti 

sv. Cyrila a Metoda v Poltári diriguješ 

miešaný spevácky zbor. Priblíž nám, 

prosím, jeho činnosť. 
Spevácky zbor pri kostole sv. 

Cyrila a Metoda v Poltári funguje pod 

mojím vedením vo farnosti od jej vzniku 

v r. 1997. Členská základňa zboru sa od 

tej doby rôzne menila a súčasné vekové 

rozpätie členov je od mladšieho 

školského veku po dôchodkový. 

Bolo obdobie, keď fungovali 

 

rozpätie členov je od mladšieho školské-

ho veku po dôchodkový. Bolo obdobie, 

keď fungovali a spolupracovali vo far-

nosti dva spevácke zbory – okrem mie-

šaného aj detský či dievčenský zbor. 

Účinkovanie telesa je takmer výlučne 

orientované na liturgiu, preto je tomu 

prispôsobený aj jeho repertoár. Okrem 

slávnostných sv. omší pri liturgických 

sláveniach vo farskom kostole zbor 

v spolupráci s ďalšími telesami viackrát 

spieval pri akciách na diecéznej úrovni, 

napr. na pohrebe otca biskupa Eduarda 

Kojnoka či pri inštalácii súčasného bis-

kupa rožňavskej diecézy Stanislava Sto-

lárika. Účinkuje tiež na kňazských či  

diakonických vysviackach a na púťach. 

V poslednom období sme niekoľkokrát 

spievali na sv. omšiach vysielaných TV 

Lux. 

Tvoje ďalšie duchovno-hudob-

né aktivity? 
Služba organistu v rímskokato-

líckej cirkvi zahŕňa v sebe viaceré akti-

vity, preto som veľmi rada, že je nás vo 

farnosti viac a môžeme sa striedať. Ok-

rem pravidelnej (niekedy aj dennej) hry 

na sv. omšiach je potrebné hrať na so-

bášoch a pokiaľ to dovoľujú pracovné 

povinnosti, tak aj na pohreboch v Poltári 

i v okolí. Pri niektorých sláveniach po-

čas roka chodím tiež hrať na sv. omšu 

do Hrnčiarskej Vsi, keďže tam organistu 

nemajú. K hre na sv. omšiach som sa 

dostala vo veku okolo 12 rokov ešte 

v breznickej farnosti pod vedením už 

spomínaného vdp. Václava Gala a tiež 

vo farnosti Hrachovo, ktorú v tom čase 

spravoval vdp. Ján Tarbaj. Keď v r. 

1997 vznikla farnosť Poltár, dostali sme 

za kňaza vdp. Jozefa Fričovského, ktorý 

mal k hudbe veľmi blízko. Pod jeho ve-

dením boli v službe hudobne podchytení 

a zapojení mnohí mladí ľudia. Ja som sa 

v tom čase pripravovala na nástup na 

konzervatórium, takže toto farské „hu-

dobné“ prostredie bolo pre mňa veľmi 

podnetné. Okrem zboru začala fungovať 

aj kapela a s viacerými personálnymi 

zmenami existuje dodnes. Pravidelne 

jedenkrát do mesiaca hráme pri adorácii 

a chválach vo farnosti, no slúžili sme už 

niekoľkokrát napríklad na celoslovne-

skom stretnutí Modlitieb matiek vo 

Svite.                        Pokračovanie na s. 4 
 

Ohľadne hudobnej 

stránky liturgie je pri všetkých 
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Ohľadne hudobnej stránky li-

turgie je pri všetkých aktivitách veľkou 

oporou aj súčasný správca farnosti Pol-

tár vdp. Jozef Haľko. Do farskej hudob-

nej služby patria aj moje príležitostné 

hudobné kompozície, ktoré vznikli pod-

ľa potreby, napr. pre zbor pri niektorých 

sláveniach či pre deti na vianočné jaslič-

kové pobožnosti. V októbri 2022 som 

bola menovaná medzi znalcov Hudob-

nej subkomisie Liturgickej komisie 

KBS za rožňavskú diecézu. 

Prezradíš nám svoje plány do 

budúcnosti?   

Nejaké konkrétne plány do bu-

dúcnosti nemám. Väčšinou sa mi o nap-

lánovanie postará niekto iný. ☺ Ak to 

však bude možné, chcela by som po-

môcť aj tento rok žiakom s prípravou na 

niektoré súťaže. S farským zborom nás 

v blízkom čase tiež čakajú nejaké pro-

jekty. No a tých pravidelných školských 

a cirkevných aktivít je väčšinou toľko, 

že nepotrebujem nič ďalšie plánovať. 
PhDr. František Mihály, DiS. art. 

 

 

 
 

 
 

              Stavebný inžinier, fotograf a re-

gionálny historik Ing. Edmund (Ödön) 

Hermel sa narodil 11. 2. 1923 v Gemer-

skej Hôrke, okres Rožňava. Ľudovú 

školu navštevoval v Tornali a vo Fiľako-

ve, gymnázium v Banskej Bystrici a v  

Lučenci, kde maturoval v r. 1943 v trie-

de Bélu Lósku. V r. 1943 – 46 študoval 

na Technickej univerzite v Budapešti 

a v r. 1949 – 54 na Stavebnej fakulte 

SVŠT v Bratislave.  

V r. 1946 – 49 pracoval ako 

stavebný technik na odbore výstavby 

MsNV v Lučenci, v r. 1952 – 83 ako 

vedúci investičného oddelenia v Ipeľ-

ských tehelniach Lučenec.  
Vo funkcii vedúceho 

investičného oddelenia 

zabezpečoval komplexnú 

Vo funkcii vedúceho investičné-

ho oddelenia zabezpečoval komplexnú 

povojnovú obnovu a výstavbu tehliar-

skeho priemyslu v bývalom Stredoslo-

venskom kraji. 

 Od r. 1983 žil na dôchodku, 

popri ktorom sa aktívne venoval svojim 

veľkým záľubám – fotografovaniu i  

zbieraniu historických pohľadníc. V spo-

luautorstve vydal dve publikácie: 25 ro-

kov Ipeľských tehelní (1976), Lučenec 

na historických pohľadniciach (1997). 

Významná bola jeho spolupráca s No-

vohradským múzeom, Novohradskou 

galériou, Mestským úradom Lučenec, 

spoločnosťou Avant Lučenec a i.  

             Intenzívne spolupracoval aj s re-

gionálnymi periodikami – Novohradské 

noviny a Nógrádi Szó, do ktorých pris-

pieval svojimi fotografiami a článkami. 

Patril medzi zakladajúcich členov ob-

čianskeho združenia Casino Club (1994) 

v Lučenci a bol jeho pokladníkom. Na 

jeho prechádzky mestom s fotoaparátom 

v ruke, ktorým zvečňoval meniacu sa 

tvár Lučenca, mnohí z nás nikdy neza-

budneme. 

 Ing. Edmund Hermel zomrel po 

dlhej a ťažkej chorobe 14. 3. 2002 v Lu-

čenci, kde je aj pochovaný na mestskom 

cintoríne. Vo februári 2023 si pripo-

míname 100. výročie jeho narodenia. 
 

 

 

 
Etnograf, muzeológ, spisovateľ 

literatúry faktu, publicista PhDr. Fran-

tišek Kalesný, DrSc. sa narodil 19. 2. 

1918 v Starej Haliči, okres Lučenec. 

Ľudovú školu absolvoval vo svojom ro-

disku, reformné reálne gymnázium v r. 

1929 – 37 v Lučenci. V r. 1937 – 40 štu-

doval slovanskú a germánsku filológiu 

na Filozofickej fakulte Univerzity Ko-

menského (FF UK) v Bratislave, v r. 

1940 – 41 na Univerzite vo Viedni.  

V r. 1941 – 42 pôsobil ako stre-

doškolský učiteľ na Štátnom chlapčen-

skom gymnáziu v Banskej Bystrici. V r. 

1942 – 50 pracoval ako novinár a redak-

tor vo viacerých denníkoch a časopisoch 

– Slovenský týždeň, Prerod, Matičné čí-

tanie, Chlieb ľudu... V r. 1950 – 62 vy-

konával vedúce pozície v ÚĽUV-e a v  

ľudovom družstve Kroj v Bratislave. 

V r. 1962 – 84 bol vedúcim odboru 

Mestského múzea v Bratislave. Od r. 

1984 žil na dôchodku v Bratislave.  

Ako etnograf sa zaoberal prob-

lematikou ľudovej umeleckej výroby, re-

mesiel a vinohradníctva. Zvláštnu kapi-

tolu jeho výskumov tvoria habáni. Bol 

autorom a spoluautorom publikácií: 

Ľudové umenie na Slovensku (1956), 
Ľudové výtvarné umenie (1957), 
Vinohradnícke múzeum v Bratislave 
(1965), 100 rokov Mestského múzea 

 
 

Ľudové umenie na Slovensku (1956), 

Ľudové výtvarné umenie (1957), Vinoh-

radnícke múzeum v Bratislave (1965), 

100 rokov Mestského múzea v Bratislave 

(1968), Čipky Eleny Holéczyovej (1976), 

Habánska keramika na Slovensku 

(1976), Habáni na Slovensku (1981), 

Modranská keramika (1995)...  

Od r. 1964 bol členom Medzi-

národnej múzejnej organizácie ICOM 

pri UNESCO v Paríži, od r. 1984 čest-

ným členom Slovenskej národopisnej 

spoločnosti pri SAV v Bratislave a od r. 

1987 zahraničným čestným členom Hor-

nolužickej spoločnosti vied v Görlitzi 

(Nemecko).  

PhDr. František Kalesný, DrSc. 

zomrel 5. 4. 2007 v Bratislave, kde je 

pochovaný na Martinskom cintoríne. 
 

 
 

   

Antropológ, stredoškolský i vy-

sokoškolský učiteľ doc. RNDr. Karol 

Langstein, CSc. sa narodil 11. 2. 1933 

vo Fiľakove, okres Lučenec. V rodnom 

meste získal základné vzdelanie v r. 

1939 – 47, v r. 1952 maturoval na gym-

náziu v Turčianskych Tepliciach. V r. 

1952 – 56 študoval na Prírodovedeckej 

fakulte (Prír. F) UK v Bratislave.  
Pokračovanie na s. 5 

V r. 1970 – 76 absolvoval 

externú vedeckú ašpirantúru 

v Bratislave. 

V r. 1956 – 58 pôsobil ako 
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V r. 1970 – 76 absolvoval ex-

ternú vedeckú ašpirantúru v Bratislave. 

V r. 1956 – 58 pôsobil ako stre-

doškolský učiteľ na Jedenásťročnej 

strednej škole (JSŠ) v Banskej Bystrici, 

v r. 1958 – 61 na Slovenskom gymnáziu 

v Békešskej Čabe (Maďarsko) a v r. 

1961 – 2002 ako vysokoškolský učiteľ 

na Pedagogickom inštitúte, na samostat-

nej Pedagogickej fakulte (1964 – 1992) 

a potom v rámci Univerzity Mateja Bela 

(1992 – 2002) v Banskej Bystrici. Od r. 

2002 žil na dôchodku v Banskej Bys-

trici.  

          Vo svojej vedeckovýskumnej čin-

nosti sa zaoberal problematikou pedoan-

tropológie, antropológie a školského 

zdravotníctva. Bol spoluautorom viace-

rých vysokoškolských odborných publi-

kácií: Biológia dieťaťa a dorastu, škol-

ské zdravotníctvo (1986), Základy výživy 

a stravovania (1987), Biológia dieťaťa 

a školské zdravotníctvo (1992) a i. Jeho 

manželka prof. PhDr. Eva Langsteinová, 

CSc., rod. Gécsová, pôsobila ako vyso-

koškolská učiteľka na UMB Banská 

Bystrica, pochádza z Békešskej Čaby 

(Maďarsko). Karol Langstein získal v r. 

1996 Čestné občianstvo rodného mesta 

Fiľakovo. 

Doc. RNDr. Karol Langstein, 

CSc. zomrel 25. 2. 2012 v Banskej Bys-

trici, kde je pochovaný na katolíckom 

cintoríne. 
 

 
 

 
Historik, publicista, vydavateľ, 

chartista, vysokoškolský učiteľ prof. 

PhDr. Ján Zoltán Mlynárik, CSc. sa 

narodil 11. 2. 1933 vo Fiľakove, okres 

Lučenec. Po absolvovaní ľudovej školy 

v Zelenom navštevoval Gymnázium B. 

S. Timravy v Lučenci, na ktorom matu-

roval v r. 1952 v triede Karola Kalamá-

ra. V r. 1952 – 57 študoval históriu na 

Filozofickej fakulte (FF) Karlovej uni-

verzity (KU) v Prahe.  

Ako vysokoškolský učiteľ pô-

sobil v r. 1957 – 59 na VŠMU v Bratis-

lave a v r. 1959 – 69 na AMU v Prahe. 

Za svoju politickú a publicistickú 

činnosť v r. 1968 – 69 bol vylúčený 

z KSČ a prepustený z vysokej školy. 

V r. 1970 – 76 pracoval ako kulisár 

  
 

 Osobností 
 

RELL, Pavol – 200. výročie narodenia 
(3. 2. 1823 Horný Tisovník), kňaz, ovo-
cinár a botanik. Pôsobil v Tomášov-
ciach, Kalinove a Ábelovej, kde úspeš-
ne pestoval vinič hroznorodý. Na hos-
podársko-priemyselnej výstave v r. 
1883 v Lučenci sa predstavil najväčším 
počtom a výberom exponátov z ovoci-
nárstva. Zomrel 6. 4. 1891 v Ábelovej. 
 

CUBIK, Jozef – 90. výročie narodenia 
(3. 2. 1933 v Poltári), redaktor okres-
ných novín, riaditeľ Mestského osveto-
vého domu v Poltári, neskôr zástupca 
riaditeľa Okresného domu osvety v Lu-
čenci. 
 

KOPOREC, Juraj – 90. výročie narode-
nia (6. 2. 1933 Lupoč), vyšší dôstojník 
Československej armády, pilot nadzvu-
kového bombardéra. 
 

 
 

BÚTOR, Pavel, Mgr. art. – 75. výročie 
narodenia (6. 2. 1948 Rimavská Sobo-
ta) a 10. výročie úmrtia (5. 7. 2013 
Bratislava), folklorista, tanečník, cho-
reograf, kultúrno-osvetový pracovník, 
patril medzi významné osobnosti fol-
klórneho hnutia na Slovensku. Detské 
roky prežil v Kokave nad Rimavicou. 
V r. 1954 – 63 tancoval v súbore Ko-
kavan, potom v Čierťazni, neskôr bol 
profesionálnym tanečníkom PUĽS-u v 
Prešove, účinkoval tiež vo FS Jánošík v 
Brne a počas štúdií na VŠMU v Bra-
tislave, v triede prof. Štefana Nosáľa, 
pôsobil ako tanečník a sólista umelec-
kého súboru Lúčnica. Od r. 1974 pra-
coval v Krajskom osvetovom stredisku 
v Banskej Bystrici ako metodik pre ľu-
dový tanec a zároveň pôsobil ako 
tanečný pedagóg FS Partizán.  

Pokračovanie na s. 6 

V r. 1975 sa stal vedúcim 
choreografom súboru Dimitrovec, 
ktorý sa r. 1991 premenoval na Lipu. 
Krátko pôsobil ako riaditeľ SĽUK-u a 

Za svoju politickú a publicistic-

kú činnosť v r. 1968 – 69 bol vylúčený 

z KSČ a prepustený z vysokej školy. 

V r. 1970 – 76 pracoval ako kulisár 

v Národnom divadle v Prahe a v r. 1976 

– 81 ako kurič v kaviarni Slávia. V r. 

1981 – 82 bol na základe § 98 – podvra-

canie republiky – väznený v Prahe-Ru-

zyni a následne vypovedaný z republiky.  

 V období r. 1982 – 89 žil vo 

Waldkraiburgu (Nemecko) neďaleko 

Mníchova, kde spolupracoval s rozhla-

sovými stanicami Slobodná Európa, 

BBC, Deutschlandfunk a Hlas Ameriky. 

V r. 1989 sa vrátil do Prahy. V r. 1990 – 

2006 pôsobil ako vysokoškolský učiteľ 

na Katedre československých dejín, nes-

kôr v Ústave slavistiky FF KU v Prahe. 

V r. 1990 – 92 bol poslancom Snemovne 

národov Federálneho zhromaždenia v  

Prahe. Od r. 1993 bol až do smrti pred-

sedom Zväzu Slovákov v Českej repub-

like.  

 Profesor Mlynárik bol mimo-

riadne aktívny po stránke publicistickej 

i knižno-vydavateľskej. Z jeho knižných 

prác vyberám: Thesen zur Aussiedlung 

der Deutschen aus der Tschechoslo-

wakei 1945 – 1947 (Mníchov, 1985), 

Česká inteligencia na Slovensku 1918 – 

1938 (Kolín nad Rýnom, 1987), Cesta 

ke hvězdám a svobodě – M. R. Štefánik 

1907 – 1919 (Praha, 1991), Ekológia po 

slovensky 1945 – 1990 (Praha,1994), 

Diaspora historiografie (Praha, 1998), 

Ruzyňské meditace (Praha, 1999), Pra-

žané Slovensku (Praha, 2000), Causa 

Danubius (Praha, 2000), Dějiny Židů na 

Slovensku (Praha, 2005) a i.  

 Spoločne s Václavom Havlom, 

Jiřím Dienstbierom, Martou Kubišovou, 

Vlastou Chramostovou, Miroslavom 

Kusým a Dominikom Tatarkom patril 

medzi prvých signatárov Charty ´77. V 

r. 1994 – 2012 bol šéfredaktorom ním 

vydávaného časopisu Slovenské rozhľa-

dy vo vydavateľstve Ipeľ v Prahe. Podľa 

jeho vlastných slov hlavnou ambíciou 

tohto časopisu bolo „vychádzať z myš-

lienky československej vzájomnosti, 

spolupráce a aktivity, akú vo svojich 

najlepších činoch vytvorili naši pred-

kovia. Táto tradícia dlhoročného spolu-

žitia Čechov a Slovákov je pre nás zá-

väzkom, ktorý svojou činnosťou chceme 

rozhojňovať a zveľaďovať“. V r. 1996 

mu bolo udelené Čestné občianstvo 

mesta Fiľakovo a r. 2004 Čestné občian-

stvo mesta Lučenec.  

Prof. PhDr. Ján Zoltán Mlyná-

rik, CSc. zomrel 26. 3. 2012 v Prahe, 

pochovaný je na cintoríne v Rovňa-

noch, okres Poltár. 

 

 

PhDr. František Mihály, DiS. art.
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V r. 1975 sa stal vedúcim choreogra-
fom súboru Dimitrovec, ktorý sa r. 
1991 premenoval na Lipu. Krátko pô-
sobil ako riaditeľ SĽUK-u a viac rokov 
bol členom programových komisií fol-
klórnych slávností v Detve a Myjave. 
Od septembra 2001 pracoval v Národ-
nom osvetovom centre v Bratislave 
ako odborný pracovník pre folklórne 
súbory a scénický folklorizmus. Veno-
val sa práci vo folklórnom hnutí na 
Slovensku ako lektor pre folklór a člen 
porôt folklórnych festivalov. V rokoch 
2000 – 2005 bol predsedom Progra-
movej rady FF Východná. Spolupra-
coval aj pri príprave festivalových roč-
níkov Kolieska. So súbormi dosiahol 
výrazné úspechy doma i v zahraničí a 
pre mnohé súbory Slovenska (Lúčnica, 
SĽUK, Lipa, Vršatec, Zemplín, Zobor, 
Ponitran, Kokavan, Sinec, Šarišan, Já-
nošík, Rimavan, Vepor, Gornik) vytvoril 
vyše 60 zaujímavých tanečných cho-
reografií. V r. 2006 s prof. Oskárom 
Elschekom uviedli výnimočný program 
v Paríži pri zapísaní fujary do kultúr-
neho dedičstva UNESCA.  
 

NÓTA, Ján – 80. výročie narodenia (8. 
2. 1943 Lučenec), spisovateľ a prekla-
dateľ. V r. 1963 – 66 študoval na 
gymnáziu vo Fiľakove. Za preklad Van 
Dtiphout získal Cenu Imre Madácha. 
 

HANUS, Július, Ing. – 100. výročie na-
rodenia (12. 2. 1923 Turíčky), stavebný 
inžinier, vodohospodár, minister, pod-
predseda vlády SSR (1969 – 1988). 
Účasť na projektoch a výstavbách vod-
ných diel: Oravská priehrada, Liptovská 
Mara, Priehrada mládeže Nosice, Hri-
ňovská priehrada a i. Zomrel 30. 7. 
2014 v Bratislave. 
 

DOLEŽAL, Gabriel – 210. výročie naro-
denia (13. 2. 1813 Lučenec), lekár, je-
ho dizertácia bola prvou prácou v  
Uhorsku o rastlinnej fyziológii. Zomrel 
24. 4. 1891 v Miškolci. 
 

BERKÓ, Alexander – 105. výročie na-
rodenia (13. 2. 1918 Lučenec), básnik 
maďarskej národnosti žijúci na Sloven-
sku, prekladateľ. Z Lučenca sa presťa-
hoval do Budapešti.  
 

DOMBROVSKÁ, Mariana, PhDr., rod. 
Rýľová – 75. výročie narodenia (25. 2. 
1948 Lučenec), stredoškolská učiteľka, 
metodička, prekladateľka, tlmočníčka 
– anglický jazyk. 
 
 

BALÁZS, Alfréd, Mgr. art. – 

60. výročie narodenia (26. 2. 

BALÁZS, Alfréd, Mgr. art. – 60. výročie 
narodenia (26. 2. 1963 Lučenec), aka-
demický maliar, fiľakovský výtvarník, 
maliar, sochár a grafik. Základné a stre-
doškolské vzdelanie získal vo Fiľakove. 
V r. 1990 – 95 navštevoval Univerzitu 
výtvarných umení v Budapešti, odbor 
maľba, u akademického maliara Sán-
dora Molnára, nositeľa ceny Lajosa 
Kossutha. Po absolvovaní ďalších 
dvoch rokov štúdia získal titul akade-
mického maliara. Zúčastnil sa niekoľ-
kých študijných ciest na Sloven-
sku, Taliansku, Rakúsku a v Anglicku. 
Počas svojej umeleckej dráhy sa prie-
bežne zúčastňuje mnohých individuál-
nych aj kolektívnych výstav doma i v 
zahraničí. Žije vo Fiľakove. 
 

 udalostí 
 

 180. výročie (14. 2. 1843) – stret-
nutie najbližších spolupracovníkov 
Ľudovíta Štúra – Janko Francisci-
Rimavský, Samo Vozár, Ján Kalin-
čiak, Ján Gáber-Lovinský a Samko 
Štúr – v jeho bratislavskom byte, 
ktorí sa rozhodli pre novú podobu 
spisovnej slovenčiny na základe 
kultúrnej stredoslovenčiny. Tento 
dátum sa často uvádza aj ako Deň 
vzkriesenia slovenčiny. 
 

 
 

 
 

 

 
 

Mgr. Stanislavovi Spišiakovi st.  
k životnému jubileu, ktoré si pripome-

nie 25. februára. Stredoškolský učiteľ, 

profesionálny hudobník a fotograf. 

Riaditeľ Prvého súkromného gymná-

zia v Lučenci, dlhoročný dirigent 

speváckeho zboru Ozvena v Lučenci.  

 

 35. výročie  (24. 2. 1988) – schvá-
lenie erbu mesta Poltár (strie-
borný džbán v červenom štíte), 
autor Ladislav Vrteľ, je súčasťou 
Zoznamu hmotných hnuteľných 
pamätihodností obce. 

 

 15. výročie (26. 2. 2008) – der-
niéra novely B. S. Timravy „Veľké 
šťastie“ v úprave Petra Pavlaca 
v SND, udržala sa na javisku od r. 
2003. 

 
 

 
 

 

 
gramiáda a predaj knihy, obsahuje 16 poviedok s ilustráciami Martina Kellenber-
gera. Podujatie moderovala Mgr. Milada Bolyošová. Podľa programu mal s refe-
rátom ešte vystúpiť doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD., ale z nečakaných  rodinných 
dôvodov nemohol pricestovať, preto jeho príspevok uverejňujeme v nasledujúcom 
článku.  
          Hana Košková, vlastným menom Hana Grešová, je rodáčkou z obce Tuhár. Od 
roku 1992 pôsobí ako spisovateľka v slobodnom povolaní, ale do literárnej tvorby 
vstúpila ešte v roku 1976 zbierkou poézie Pod teplom krvi. Odvtedy vydala viacero 
literárnych diel. Novohradské osvetové stredisko si ju osobitne pripomenulo pro-

jektom Uzdraviť slovom minulý rok pri príležitosti jej životného jubilea.  
Pokračovanie na s. 7 

 

Okrem písania prekladá z ukrajinčiny a bulharčiny, prispieva do 

časopisov, venuje sa recenzistike a kritike. Je dlhoročnou členkou 

           Je názov najnovšej knihy spisovateľky Hany Koš-
kovej. Vyšla v decembri 2022 vo Vydavateľstve Spolku 
slovenských spisovateľov. Slávnostné uvedenie knihy po-
viedok pre dospelých sa konalo 16. 1. 2023 v malej sále 
Novohradského osvetového strediska Lučenec. Po hu-
dobnom vstupe Cirkevnej ZUŠ v Lučenci podujatie otvoril 
Mgr. Stanislav Spišiak, riaditeľ Novohradského osveto-
vého strediska. 
            Uvádzalo či „krstilo“ sa netradične – písmenkami 
názvu knihy a krstnými rodičmi boli Iveta Zaťovičová 
a Martin Dzúr. Poslednú poviedku Vzťah si vybrala I. 
Zaťovičová a prečítala ju návštevníkom, ktorých napriek 
daždivému počasiu prišlo dosť. Potom nasledovala auto-
gramiáda a predaj knihy, obsahuje 16 poviedok 
s ilustráciami Martina Kellenbergera. Podujatie 
moderovala Mgr. Milada Bolyošová. 

           Podľa programu mal s referátom ešte 

vystúpiť doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD., ale 

z nečakaných  rodinných dôvodov nemohol 

pricestovať, preto jeho príspevok uverejňujeme 

v nasledujúcom článku.  

          Hana Košková, vlastným menom Hana 

Grešová, je rodáčkou z obce Tuhár. Od roku 

1992 pôsobí ako spisovateľka v slobodnom 

povolaní, ale do literárnej tvorby vstúpila ešte v 
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Okrem písania prekladá z ukrajinčiny a bulharčiny, 

prispieva do časopisov, venuje sa recenzistike a kritike. Je dl-
horočnou členkou Spolku slovenských spisovateľov a členkou 
SC PEN a lektorkou literárneho klubu V.L.A.S. pri Novohrad-
skom osvetovom stredisku v Lučenci. 

 
A ako kniha zaujala niektorých spisovateľov?  
– Etela Farkašová napísala: 
Kľúčovou témou sú pre Koškovú medziľudské – partnerské, 
priateľské, rodinné vzťahy, ale aj medzigeneračné, zväčša nie 
ideálne, neposkytujúce pocity ľudskej prítomnosti alebo aspoň 
účasti... Hľadanie naplnenia vo vzťahoch sa stáva cieľom 
viacerých postáv v týchto poviedkach, niekde však ide o vzťahy 
založené na kalkulovaní, na egoizme, pretvárke, autorka vie 
byť v takom prípade k postavám kritická, ironizujúca, podro-
bujúca ich satire, no v iných prípadoch zároveň aj chápajúca, 
empatická, vie sa vcítiť do psychiky človeka v krízových 
situáciách, do vnútorného nedobrovoľne osamelého indivídua. 
– Bystrík Šikula – Medzi poviedkami Hany Koškovej nájdeme aj 
texty, v ktorých sa zidealizovaná predstava v citovej oblasti 
mení na klam, túžba po nepravom vzťahu odkryje pravý, no 
nenávratne stratený vzťah (Medzi dvoma bratmi). Človek v 
autorkinom chápaní vôbec odmieta to, čo má cenu a váhu a 
so zastretým zrakom sa pachtí za chimérami. Zbierku poviedok 
Hany Koškovej pokladám za spoločensky aktuálnu, potrebnú a 
umelecky prepracovanú výpoveď. 

Michal Abelovský 

 

 
 

Z Novohradu pochádzajú tri spisovateľky, z ktorých 

každá svojským tvorivým spôsobom obohatila, resp. stále 

obohacuje slovenskú literatúru. Prínos B. S. Timravy spočí-

va v novom a novátorskom spôsobe písania, usilovala sa 

o nový výraz textu, pri ironickom tóne sa sústreďovala na 

psychológiu hrdinov, ktorí sú vnútorne samým protirečením. 

Hana Ponická vo svojej próze pre deti pôsobí na detskú 

predstavivosť, oživuje minulosť a zamerala sa tiež na vážne 

problémy súčasnosti. V tvorbe pre dospelých zasa na svet 

žien, ich vzťahové problémy a túžbu po prekonaní hrozby 

osamelosti. Hanka KOŠKOVÁ je už polstoročie prítomná 

v slovenskej literatúre, pričom v jej tvorbe dominuje poetic-

ké videnie sveta a jeho problémov. Doteraz vydala viacero 

básnických zbierok, ale aj knižky pre deti a mládež a svojimi 

povesťami a legendami vyplnila dovtedy biele miesto na 

povesťovej mape Slovenska. 

V kunhistorických a literárnovedných štúdiách sa 

umelecká, osobitne slovesná tvorba žien často definuje ako 

špecificky ženský, vždy však všeobecne ľudský výraz, znak 

alebo text. A je to definícia celkom dobrá. Život človeka je 

skutočne zvláštne dvojpohlavný – heterogénny. Z toho dôvo-

du každá a teda aj umelecká tvorba, ktorá by vyjadrovala len 

jeden – výrazne mužský alebo výrazne ženský autorský sub-

jekt a orientovala by sa výlučne len na jeden – ženský alebo 

mužský čitateľský príjem, jednu percepciu a interpretáciu, 

v určitom zmysle by taká tvorba bola anomálna, neprirodze-

ná. V tejto súvislosti sa žiada odmietnuť delenie literatúry na 

mužskú a ženskú, lebo položme si otázku: Jestvuje ženská či 

mužská hudba, maliarstvo alebo architektúra? Dielo je pred-

sa buď dobré, priemerné alebo zlé, bez ohľadu na to, kto je 

jeho autor – muž či žena. Prozaička Marína Čeretková-

Gállová svojho času uviedla, že na druhej strane „za žens-

kosť v literatúre sa netreba hanbiť. Skôr naopak, treba ju 

zdôrazňovať, aby žena zostala ženou nielen vo virtuálnom 

priestore sujetu umeleckého diela, ale aj v reálnom priestore 

každodenného života. To je jej prirodzené právo, šanca 

a výsada.“ 

V uvedených intenciách zostáva svojská a jedineč-

ná aj Hanka Košková, ktorá v najnovšom literárnom počine 

sa rozhodla cez šestnásť prozaických príbehov pozrieť na 

aktuálne problémy v súčasnosti. V centre jej pozornosti je 

človek z rôznych spoločenských prostredí ukotvený v urči-

tých problémových situáciách, ktoré autorka rozohráva v dy-

namických rozhovoroch hlavných aktérov s vyústením do 

reflexívnej pointy využitím pre ňu typickými obrazmi. Táto 

pointa necháva priestor i pre čitateľovo dotvorenie zamys-

lením sa nad prečítaným príbehom. Nie je cieľom tohto 

príspevku vyrozprávať obsahy, pretože ich odkryje každý 

čitateľ prečítaním. Napokon obsahy zostanú prítomné v tom 

diele a navždy skryté mimo priestor tajného posolstva auto-

ra, ktoré je zvyčajne iné ako to, o ktorom autorka v diele vy-

povedá. To podstatné vlastní vždy iba ona. Preto aj H. Koš-

ková ako každá skutočná spisovateľka je jedinou majiteľkou 

tohto vážneho tajomstva a nemôže sa s ním rozlúčiť nie pre-

to lebo to nechce, ale nemôže. Celý život píše teda jednu 

jedinú knižku o tomto svete. Zaľudnenom a často neľud-

skom... Hľadá v ňom človeka a chce ho ukázať, zviditeľniť 

pomocou svojich výrazových – jazykových a štylistických 

prostriedkov s dosiahnutím estetickej, ale i etickej funkcie. 
Pokračovanie na s.8 

 

Človek si v každej dobe rieši svoje 

aktuálne problémy a žije si svoj prítomný život. 

Pohľad do minulosti a budúcnosti rešpektuje 
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Neúnavný autor PhDr. Jozef Drenko má na konte 
ďalšie dve publikácie, ktoré vyšli v závere roka 2022: Emil 
Malesevich Prírodovedec z Lučenca a Hod diskom. 

 

 

 

 
            Rok v „metropole juhu...“ – výzva pre fotografov 
z Lučenca a Novohradu. Každý mesiac do 20. dňa pošle pri-
hlásený účastník 1 fotografiu (spolu 12) na e-mail 
adamova@noslc.sk. Fotografia musí zachytávať mesto Luče-
nec (architektúru, ulice, zákutia, mestský park...) alebo život 
v meste (kultúrne a športové podujatia, vianočnú atmosféru 
a iné aktivity mesta). Fotografie by mali byť optimistické 
a mali by poukazovať na pozitívne stránky mesta. Fotogra-
fický projekt je určený pre autorov od 14 rokov. Fotografie 
musia byť vo formáte jpg s 300 DPI, veľkosť 2 až 10 MB, 
pomenované v poradí (meno – priezvisko – názov diela).  
            Vybraná fotografia od každého účastníka bude zve-
rejnená na FB vyhlasovateľov. Najlepšie fotografie budú oce-
nené vecnými cenami a finančnou cenou, hodnotiť ich bude 
odborná porota v januári 2024. Ocenené fotografie budú 
vystavené v priestoroch Radnice v Lučenci vo februári. Pod-
robnejšie informácie u vyhlasovateľov projektu: NOS 
Lučenec, LUKUS a Mesto Lučenec.               Foto: Ondrej Kamenský 

 

Človek si v každej dobe rieši svoje aktuálne prob-

lémy a žije si svoj prítomný život. Pohľad do minulosti a bu-

dúcnosti rešpektuje predovšetkým na zdôvodnenie svojej 

prítomnosti. Na rozdiel od tohto pragmatizmu života, ume-

nie a konkrétne literatúra hľadá zmysel žitej prítomnosti člo-

veka, čo sa výrazne prejavuje aj v relatívne útlej knižočke. 

Autorka už v básnických dielach prejavila kritický pohľad 

na neduhy súvekej spoločnosti s dôrazom na etický a exis-

tenčný rozmer vo sfére medziľudskej komunikácie. Hanka 

Košková takto svojich čitateľov obohatila o majstrovské 

stvárnenie zväčša pohnutých osudov súčasníčok a súčasní-

kov. Prezentuje suverénnu schopnosť hĺbkovo skúmať kľú-

čové otázky ľudského bytia v zdanlivo všedných i v kraj-

ných životných situáciách a okolnostiach. Jej myšlienkovo 

i formálne podnetná tvorba dáva slovenskej literatúre lesk 

originálneho osobnostného vkladu. 

Pri tvorbe textu bola ovplyvnená súčasným spolo-

čenským koloritom a zároveň sa v jej textotvornom procese 

odrážal vlastný subjektívny vedomostný a skúsenostný kom-

plex, napr. individuálny hodnotový systém, zmyslovo-emo-

tívne zážitky atď. Text kódovala na základe podnetu z von-

kajšej reality a pomocou jazykového, literárneho a estetic-

kého zámeru vytvorila svoju autorskú predstavu, pričom 

výber jazykových prostriedkov determinoval autorský ruko-

pis. Základný kompozičný princíp je, myslím si, aditívny, 

ktorého základom je postupné pridávanie motívu v jednotli-

vých mini príbehoch, keď čitateľ nepozná konkrétny zmysel 

a v závere je tajuplnosť odhalená, resp. je skôr na čitateľovi, 

aby ju objavil. Úvodná časť je obyčajne sémanticky a fun-

kčne zaťažená a predznačuje zmysel príbehu a funkčne nad-

väzuje primárny kontakt s adresátom, pričom predzname-

náva aj jazykovú a štylistickú rovinu textu. Jednotlivé prí-

behy sa odohrávajú v interiéri i exteriéri: napr. nemocničná 

izba, kupé vlaku, ihrisko pre deti... Na malej naratívnej 

ploche využíva rozprávací, sčasti opisný a úvahový slohový 

postup. 

Z pohľadu slovnej zásoby využitím slov, slovných 

spojení s nádychom emocionálnosti posilňuje subjektívnosť 

príbehu. Výber slov ovplyvňovala téma, ale aj spoločenský 

kolorit a samozrejme prostredie – jazykovej mikrosociety, 

napr. v nemocničnom prostredí sa prejavuje jazyk odbor-

nými slovami: „Odvtedy ako pomiešala infúzne roztoky 

a diabetikovi s vysokou hodnotou glykémie dala namiesto 

fyziologického roztoku roztok glukózy, zabudla pacientovi 

s arytmiou urobiť EKG, pacientovi neošetrila dekubity, za-

budla nachystať muskulačné injekcie.“ 

Z pohľadu syntaxe (vetnej skladby) rozprávanie 

realizuje zväčša prostredníctvom jednoduchej parataxy či 

hypotaxy, jednočlennými alebo dvojčlennými jednoduchými 

vetami so slovesným predikátom. Vyjadrenie sémantického 

obsahu často realizuje prostredníctvom jednoduchej vety, 

resp. jednoduchého súvetia, čím rozprávanie dosahuje dyna-

mickosť a text pôsobí dramatizujúco, napäto, má zvýšený 

aspekt emocionálnosti a subjektívnosti. 

Určité skice koncepcie nového literárneho diela 

Hanky Koškovej predstavujú len niektoré náznaky toho, čo 

čitateľ môže nájsť pri čítaní mini príbehov prostredníctvom 

rozhovoru nielen postáv medzi sebou, ale hlavne čítaním 

môže viesť každý rozhovor s autorkou a spoločne vnútro-

ným mlčaním byť veľavravný. 
Július Lomenčík 

 

Emil Malesevich (1856 Székes-
fehérvár-Stoličný Belehrad – 
1911 Lučenec) spracoval prírod-
né pomery Lučenca a okolia, 
vrátane flóry a fauny. Taktiež 
studne Lučenca, meteorologické 
a fenologické pozorovania, ktoré 
publikoval vo výročných správach 
Štátneho gymnázia v Lučenci. So 
žiakmi gymnázia robil exkurzie do 
prírody a učil aj telocvik. 

 Hod diskom, ako najstaršiu vr-
hačskú disciplínu, načrtáva au-
tor v troch kapitolách. V Uhor-
sku do roku 1918 a na OH 1896 
– 1912, v ČSR a Slovenskej re-
publike (1918 – 1944) a na OH 
1920 – 1936, po oslobodení 
a v samostatnej SR (od r. 1993) 
a na OH 1948 – 2021. Autor ju 
vydal vlastným nákladom s fi-
nančným príspevkom Olympij-
ského klubu v Lučenci pre vnú-
tornú potrebu.      Michal Abelovský 

 

mailto:adamova@noslc.sk
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Online aj naživo. Ponúkame či „servírujeme“ zaují-
mavosti z rôznych oblastí – histórie, turistiky, nárečia, gastro-
nómie, ľudového odevu, literatúry, divadla, hudby, predsta-
víme významné osobnosti regiónu a pripomenieme zaují-
mavé udalosti. Minulý rok bola témou hudba, v roku 2023 je 
to literatúra, predstavíme spisovateľov, básnikov, jazyko-
vedcov.  

 

    

Prvým zástupcom literatúry je maďarský revolučný 
básnik slovenského pôvodu Sándor Petőfi pri príležitosti 200. 
výročia narodenia. V Lučenci má pamätnú tabuľu na Ulici 
Vajanského. Mgr. Stanislav Spišiak, riaditeľ Novohradského 
osvetového strediska v Lučenci, si pozval na rozhovor RNDr. 
Jozefa Puntigána a hudobníka Gabriela Kelemena. Nahrávka 
bude uverejnená na fb. 

 
 

Sándor Petőfi (1823 – 1849), maďarský básnik, rod-
ným menom Alexander Petrovič, je jednou z najvýraznejších 
postáv revolúcie v roku 1848. Pochádzal z maďarsko-sloven-
skej rodiny Istvána Petroviča a Márie Hrúzovej. Obaja jeho 
rodičia mali slovenský pôvod. Bol žiakom slovenského ná-
rodovca Štefana Koreňa, chodil do slovenskej školy v Aszóde, 
bol spolužiakom Andreja Sládkoviča v Banskej Štiavnici. V slo-
venskom evanjelickom chráme v Pešti ho po slovensky kon-
firmoval Ján Kollár. V Lučenci pobudol v roku 1845, býval 
v dome advokáta Stellera a napísal tu dve básne: Varró leány 
(Krajčírka) a Slečne Vilme P. O jeho pobyte v regióne napísal 
historik Jozef  Drenko publikáciu Petöfi a Novohrad. V revo-
lučných rokoch 1848 – 1849 sa Petőfi dobrovoľne prihlásil do 
maďarskej armády, naposledy ho videli 31. júla 1849. Doteraz 
sa vedú spory o tom, kedy a ako zomrel. Jedna verzia je, že 
padol v bojoch pri Segešváre vo veku 26 rokov a druhá, že až 
v ruskom zajatí. Jeho hrob však nebol nikdy nájdený.  

Michal Abelovský 

 
 
 
 

 
dlhoročný stranícky kolega Pál Csáky sa k tejto smutnej sku-

točnosti vyjadril slovami: „V osobe Miklósa Duraya sme 

stratili nielen vynikajúceho muža, ale aj celú inštitúciu, ktorá 

nerušene bojovala za prosperitu nášho národa. Milý Miklós, 

ďakujem za všetko, odpočívaj v pokoji!“ 

 RNDr. Miklós Duray sa narodil 18. 7. 1945 v Lu-

čenci. Základné vzdelanie nadobudol v r. 1951 – 59 na ZDŠ 

s vyučovacím jazykom maďarským (VJM) v Lučenci. Gym-

názium s VJM navštevoval v r. 1959 – 62 vo Fiľakove, jeho 

triednym profesorom bol József Vass. V r. 1963 – 71 štu-

doval na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Počas 

vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa mal na 

tejto škole prerušené štúdium. Titul RNDr. získal v r. 1977. 

 V r. 1968 – 69 bol vedúcim tajomníkom Zväzu ma-

ďarskej mládeže v Bratislave. V r. 1972 – 73 pôsobil ako ve-

decký asistent Pedologického ústavu v Bratislave, v r. 1973 – 

77 ako štipendista Geologického ústavu SAV v Bratislave. 

V r. 1977 – 88 pracoval ako vedúci geológ Doprastavu 

Bratislava. V období rokov 1982 – 83 a 1984 – 85 bol dva-

krát väznený bez súdneho rozsudku za podvracanie repub-

liky, v r. 1990 rehabilitovaný. V r. 1983 podpísal vyhlásenie 

Charty ’77 o občianskych právach.  

V r. 1988 – 89 študoval na základe štipendia na In-

diana University of Pennsylvania v Indiane (USA). V r. 1990 

– 94 vykonával funkciu poslanca Federálneho zhromaždenia 

v Prahe. V období rokov 1990 – 98 založil a viedol politické 

hnutie Együttélés (Spolužitie) v Bratislave, od r. 1998 bol 

čestným predsedom SMK. Štyri volebné obdobia za sebou 

od r. 1994 do r. 2010 bol poslancom NR SR v Bratislave. Od 

r. 2010 vyučoval politológiu na univerzite v Soproni (Ma-

ďarsko).  

 Jeho manželka Dr. Zsuzsanna Szabó-Duray (1945 – 

2018) bola matematičkou, informatičkou a pôsobila ako vy-

sokoškolská učiteľka na Prírodovedeckej fakulte UK v Bra-

tislave. Pochovaná je na cintoríne v Lučenci. Z manželstva 

sa im narodil syn Áron Bálint (*1989 – Indiana, USA). Jeho 

sestra Éva Hahn-Duray (*1939 Lučenec) pôsobila v r. 1962 

– 97 ako stredoškolská učiteľka na gymnáziu s VJM vo Fi-

ľakove. Žije na dôchodku v Lučenci. 

 Pohrebný obrad s Miklósom Duraym sa konal 17. 1. 

2023 v lučenskej synagóge za účasti najvyšších štátnych 

predstaviteľov Maďarskej republiky – predseda vlády Viktor 

Orbán s manželkou Anikó Lévai, predseda parlamentu Lás-

zló Kövér, reformovaný biskup a bývalý člen Európskeho 

parlamentu László Tőkés z Rumunska, ako aj za účasti ofi-

ciálnych predstaviteľov Slovenskej republiky – podpredseda 

NR SR Gábor Grendel, poslanec NR SR György Gyimesi, 

bývalý predseda vlády SR Ján Čarnogurský a mnoho ďalších 

politikov. Miklós Duray bol pochovaný v kalvínskej časti 

lučenského cintorína. Pokoj prachu jeho! 

 
František Mihály  

 

 Krátko pred Silvestrom 

sa uzavrel životný príbeh geológa, 

spisovateľa, vysokoškolského uči-

teľa, politika a poslanca NR SR 

Miklósa Duraya. Miklós Duray 

zomrel po dlhej a ťažkej chorobe 

30. 12. 2022 v Národnom onkolo-

gickom ústave v Budapešti. Jeho 

dlhoročný stranícky kolega Pál 

Csáky sa k tejto smutnej 

skutočnosti vyjadril slovami: „V 

osobe Miklósa Duraya sme stratili 

nielen vynikajúceho muža, ale aj 

celú inštitúciu, ktorá nerušene 

bojovala za prosperitu nášho 

národa. Milý Miklós, ďakujem za 

všetko, odpočívaj v pokoji!“ 
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Júliusa Lomenčíka 
 

 

Jazyk internetu prezradí človeka aj v anonymite 
 

V elektronickej komunikácii sa aj na jazyk kladú nové 

požiadavky. V tomto prostredí vznikajú špecifické texty, keďže 

vznikajú aj nové komunikačné požiadavky, v ktorých používateľ 

jazyka používa aj nové slová, ktoré si utvára a prípadne pre-

berá z iných jazykov. Aj v tomto komunikačnom priestore sa 

samozrejme využívajú bezpríznakové slová, na pozadí ktorých 

sa potom exponujú špecifické výrazové prostriedky. 

 Špecifickou vrstvou slov elektronickej komunikačnej 

sféry sú slová a slovné spojenia, ktoré súvisia s počítačovou 

a internetovou technikou. Ide takmer výlučne o slová prevzaté 

z angličtiny, napr. online (priamo napojený), server (adresa 

v počítačovom prostredí, samotný počítač) a iné. Viaceré 

z nových pomenovaní zachytáva aj kodifikačný Krátky slovník 

slovenského jazyka V (2020), napr.: blog – bloger, blogerka, 

blogovať, blogerský; enter – enternúť, enterovať; displej – 

displejový; četovať / chatovať. Značná časť týchto pomenovaní 

má terminologickú povahu. 

 Zložitejšia je situácia slov používaných v elektronickej 

komunikácii s emocionálno-expresívnym príznakom. V interne-

tových textoch vo viacerých replikách v spontánnych disku-

siách vidieť často nízku jazykovú úroveň. Vznikajú na prie-

sečníku oficiálnosť – polooficiálnosť – neoficiálnosť. A to je aj 

dôvod, prečo sa v nich využívajú slová všetkých foriem národ-

ného jazyka. V týchto textoch sú v značnej miere účastníci 

„skrytí“, čiže sú v anonymite. A to ich potom vedie k tomu, že 

bez zábran siahajú aj po silnejších expresívnych slovách a slov-

ných spojeniach a neštítia sa používať aj vulgarizmy. Preto 

z hľadiska kultúry vyjadrovania ide síce o porušovanie jazyko-

vej normy, ale v skutočnosti skôr o porušovanie komunikačnej 

normy a v konečnom dôsledku o porušovanie spoločenskej 

normy správania. Takto sa úplne strácajú komunikačné záb-

rany. Vysielateľ informácie týmto „verejne“ vyslovuje aj to, čo 

by pri osobnom stretnutí s prijímateľom nepovedal. A tak aj 

v tomto prípade sa potvrdzuje, že jazyk prezrádza o človeku 

takmer úplne všetko – jeho vzdelanostnú úroveň, mentálne 

ustrojenie, ľudské hodnoty a tiež hierarchiu hodnôt, ktorými 

sa prezentuje práve výberom jazykových prostriedkov. 
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Umelecké slovo, divadlo 
2. 2. Slovo v hlavnej úlohe  

– tvorivá dielňa pre recitátorov,  
lektor. Mgr. art. Renata Jurčová, 

malá sála NOS o 9.00 hod.  
Projekt z verejných zdrojov podporil 

Fond na podporu umenia. 
 

13. 2. Divadlo MÚZA TEATRO: OTEC, 
divadelná hra F. Zellera, dojímavý 

príbeh otca a jeho dcéry.  
Účinkujú: Emil Horváth,  

Petra Vajdová, Alexander Bárta, 
Helena Krajčiová, Dominika Žiaranová 

a Peter Brajerčík.  
Réžia: Soňa Ferancová.  

Vstupné: 19,- eur, predpredaj MIC, 
www.kultura.lucenec.sk,  
kino Apollo o 18.00 hod. 

 

24. 2. Hviezdoslavov Kubín 2023, 
 69. ročník celoštátnej postupovej 
súťaže a prehliadky v umeleckom 
prednese poézie a prózy, v tvorbe 
recitačných kolektívov a divadiel 

poézie detí, mládeže a dospelých, 
okresné kolo v ZŠ Slobody 2, 

 Poltár o 9.00 hod. 
 

Február: Celoštátna súťaž  
Tompa Mihály v umeleckom 

prednese poézie a prózy 
v maďarskom jazyku, školské kolá, 

školy v regióne. 
 

Foto, film, výtvarná tvorba 
Február: Toto je môj život  

– Boris Novák, autorská výstava,  
NOS Lučenec – chodba č. 1,  

pracovné dni od 8.00 do 15.00 hod. 
 

4. 2 Konfrontácie... a ako ďalej 
 – stretnutie AMFO,  

lektor: Mgr. Miroslav Zaťko, 
malá sála NOS o 9.00 hod.  

Projekt z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia. 

 

11. 2. Netvorme do „šuflíka“  
– stretnutie OŠ AVT,  

lektor: akademický maliar  
Štefan Balázs,  

malá sála NOS o 9.00 hod.  
Projekt z verejných zdrojov podporil 

Fond na podporu umenia. 
Rok v „metropole juhu...“ – výzva pre 

fotografov z Lučenca a Novohradu, 

každý  mesiac do 20. dňa 1 

fotografiu (spolu 12) na mail 

Novohradské osvetové stredisko 
– kultúrna inštitúcia Banskobystrického 

samosprávneho kraja 

 

Rok v „metropole juhu...“  
– výzva pre fotografov z Lučenca 

a Novohradu, každý  mesiac  
do 20. dňa 1 fotografiu (spolu 12)  

na mail adamova@noslc.sk, 
vyhlasovateľ: NOS Lučenec, LUKUS 

a Mesto Lučenec, viac info na weboch 
vyhlasovateľov. 

 

Filmový klub: 
9. 2. NIČ, Dánsko/Nemecko, 2022, 87 

min., réžia: Trine Piil Christensen, 
Seamus McNally. 

Skupina ôsmakov čelí nezmyselnosti života a 

opúšťa nevinnosť detstva. V spolupráci s FK 
Priestor v rámci prehliadky súčasných 

severských filmov SCANDI, 
malá sála NOS o 18.30 hod. 

 

26. 2. Bombastický Johan, Nórsko, 
2022, 93 min., réžia: Hallvar Witzø. 

Nájsť lásku je nemožné, keď vás všetci 
nenávidia. V spolupráci s FK Priestor, 

 malá sála NOS o 19.00 hod. 
 

Kultúrno-spoločenské  podujatia 
1. 2. Burza pre pedagógov, 

organizátor: OV Zväzu maďarských 
pedagógov na Slovensku v Lučenci 

v spolupráci s NOS,  
malá sála NOS o 14.30 hod. 

 

Klubové podujatia 
23. 2. Klub paličkovanej čipky 

PAVÚČIK pri Dielničke,  
lektorka: Evka Kyzúrová,  

NOS – dielňa ľudových remesiel 
o 16.00 hod. 

 

27. 2. Literárny klub V.L.A.S. pri NOS 
– stretnutie autorov, prezentácia 

a rozbor tvorby,  
lektorka: Hana Košková,  

malá sála NOS o 15.30 hod. 
 

Dielňa ľudových remesiel DIELNIČKA 
(priestory NOS na poschodí): 

Dielňa keramiky pre verejnosť 
8., 15. a 22. 2. (vždy v stredu)  

Práca s hlinou, začiatok  
„Uceleného keramického kurzu“. 

Kurzy pre školy 
Hlina – keramické zápichy,  

výroba fašiangových masiek  
(termín podľa dohody so školami). 

27. – 28. 2. (jarné prázdniny)  
Práca s hlinou a výroba masiek. 

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/novohr
adskaosveta 

 

Banskobystrický samosprávny 
kraj, správca majetku Novohradské osve-
tové stredisko, J. Kármána 2, 984 01 Lu-
čenec vyhlasuje Obchodnú verejnú sú-
ťaž na prenájom majetku na 1 rok. 

Novohradské osvetové stredis-
ko ako správca nehnuteľnosti v majetku 
Banskobystrického samosprávneho kra-
ja, zapísaného na LV č. 9200, k.ú. Luče-
nec, súpisné číslo 2, vyhlasuje obchodnú 
verejnú súťaž:  
od 13. 2. 2023 nebytové priestory – 4 
miestností o výmere 30,6 m 2, nachádza-
júce sa na medziposchodí budovy. 

Súťaž sa začína dňom jej uve-
rejnenia na úradnej tabuli Novohradské-
ho osvetového strediska v Lučenci, J. 
Kármána 2, 984 01 Lučenec, a zverejne-
ním v tlači. 

Návrh predkladá účastník pro-
stredníctvom e-mailu na adresu: 
 noslc@noslc.sk  
alebo na adresu:  
Novohradské osvetové stredisko, 
J. Kármána 2,  
984 01 Lučenec  
do 10. 3. 2023 
s uvedením totožnosti účastníka, ceny za 
1 m2/rok základné nájomné k prislúcha-
júcemu bodu a výmere, účel nájmu. Oz-
načenie v záhlaví textu alebo na obálke: 
„Súťaž na prenájom“. 

Vedľajšie náklady nezahrnuté 
do základného nájomného sú platba za 
elektrickú energiu, vodné, stočné, pop-
latok za smeti, vykurovanie, podiel dane 
z nehnuteľnosti, tieto je účastník povin-
ný uhrádzať na základe kalkulačného lis-
tu k nájomnej zmluve. 
Informácie na tel. čísle: 047/4513176 

Vyhlasovateľ súťaže je oprávne-
ný rokovať o uzatvorení nájomnej zmlu-
vy aj v prípadoch, ak z akýchkoľvek dôvo-
dov uchádzač, ktorého ponuka bola naj-
vyššia, neuzavrie nájomnú zmluvu v le-
hote určenej vyhlasovateľom súťaže. 
Vyhlasovateľ bude písomne informovať 
všetkých účastníkov súťaže o výsledku 
súťaže do 28. 3. 2023. 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje prá-
vo odmietnuť všetky predložené ponu-
ky, meniť uverejnené podmienky súťaže 
alebo súťaž zrušiť, predĺžiť lehotu na 
vyhlásenie výsledkov, odmietnuť účast-
níka v prípade nezlučiteľnosti účelu náj-
mu s poslaním organizácie. 
 

 

 

Oznam! 
Prenájom nebytových priestorov 

 

http://www.kultura.lucenec.sk/
https://www.facebook.com/novohradskaosveta
https://www.facebook.com/novohradskaosveta
mailto:noslc@noslc.sk
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18. 2. Tradičný maďarský ples, 

vstupné: 30 €, hudba: Mr Sam Band, 
večera: H&M Catering,  

MsKS o 18.30 hod.,  
organizátor: ZO Csemadok Fiľakovo. 

 

21. 2. Medzinárodný deň 
materinského jazyka 

 Benőke a Hanga,  
dvojjazyční súrodenci, 

prezentácia knihy a beseda 
o dvojjazyčnosti v rámci série 

podujatí pod názvom  
IX. LiteraTúra – Literatúra inak. 

Hostia: DIÁNA MAROSZ  
a LUCIA MOLNÁR SATINSKÁ,  

MsKS o 17.00 hod.,  
org.: MsKS.  

Realizované s finančnou podporou 
Fondu na podporu kultúry 

národnostných menšín. 
 

25. 2. Tanečný dom pre najmenších, 
MsKS o 16.00 hod.,  

org.: MsKS, OZ Iuvenis Neogradiensis, 
ZO Csemadok Fiľakovo. 

 
 
 

4. 2. Fašiangová pochôdzka dedinou 
v maskách. 

18. 2. Reprezentačný ples obce, 
Miestne kultúrne stredisko. 

 
21. 2. 2023 Pampuškové posedenie 

s členmi ZO SZZP,  
Miestne kultúrne stredisko. 

 
 
 

11. 2. Turistický výstup na Stráň  pri 
príležitosti 78. výročia oslobodenie 

obce Málinec. 
 

18. 2. Obecný ples, hrá skupina 
Diamont, Spoločenský dom Málinec 

o 19.00 hod., vstupné: 35,- €, 
organizátor: Obec Málinec. 

 
 
 

4. 2. Ples utekáčskych rodákov, 
organizátor: OcÚ Utekáč a ZPOZ, 

 sála MKS o 19.00 hod. 

 

 

 

Málinec 

 

Utekáč 

 

Kokava nad Rimavicou 

 

 
 
 
 

14. – 21. 2. 180. výročie kodifikácie 
slovenčiny  

– Týždeň materinského jazyka 
(organizátor: MO MS  
a Dom MS Lučenec,  

Slovenský literárny ústav MS,  
NOS Lučenec)  

v Dome MS, Rázusova 33: 
 

14. 2. Otvorenie výstavy  
„Učebnice slovenského jazyka 

v dejinách slovenského národa“, 
prednáška  

doc. PaedDr. Júliusa Lomenčíka, PhD. 
Učebnice SJ  

v historickom a súčasnom pohľade 
15., 17. a 19. 2. Prehliadky výstavy 

16. 2. Súťaž v prednese povestí 
Šaliansky Maťko 

20. 2. Súťaž Poznávame nárečia 
našich predkov 

21. 2. Metodický deň  
učiteľov slovenského jazyka,  

dejepisu a regionálnej výchovy. 
 
 
 

1. 2. Beseda v maďarskom jazyku 
s františkánskym mníchom  

Vavrincom Vadkertim  
o jeho dvojročnej misii v Maroku, 

Mestská knižnica o 16.00 hod., 
organizátor: Hradné múzeum. 

 

11. 2. Batôžkový ples  
spoločnosti „Banyatársulat“,  

MsKS o 19.00 hod.,  
organizátor: Banyatársulat Fiľakovo. 

 

15. 2. Imre Vadkerti a jeho priatelia  
– koncert, účinkujú: Róbert Lakatos, 

Dávid Sipos, Attila Zsapka,  
Tibor Jánoska,  

MsKS o 18.00 hod.,  
organizátor: OZ Fonográf. 

 

16. 2. Divadelná platforma TREPP: 
Škola budúcnosti,  

interaktívne divadelné predstavenie 
pre pedagógov,  

MsKS o 13.15 hod.,  
organizátor: MsKS 

 

Fiľakovo 

 

Dom Matice slovenskej   

a MO MS v Lučenci 

 

 
 
 
 

16. 2. Chránené vtáčie územie  
– Poiplie,  

prednáška pre verejnosť o 10. 00 hod. 
s D. Kerestúrom a M. Mojžišom  

zo Slovenskej ornitologickej 
spoločnosti Birdlife o ochrane a živote 

vtákov žijúcich na našom území. 
 

20. 2. Fašiangy v knižnici  
– pásmo fašiangových zvykov 

v podaní žiakov základných škôl  
pre verejnosť,  

oddelenie literatúry pre deti  
o 9.00 hod. 

 

23. 2. Vytvor si svoju mandalu – 
tvorivá dielňa o 9.30 hod.  
s K. Sokolovou, na ktorom  

si záujemcovia z radov verejnosti 
vytvoria vlastnú mandalu. 

 
 
 
 
 

Do 19. 2. XIV. Trienále akvarelu, 
medzinárodná súťažná prehliadka a 
výstava súčasnej akvarelovej tvorby. 

 
 
 
 
 

9. 2. Lacikám nedráždi, 
 kino Apollo o 19.00 hod. 

 

16. 2. Koncert skupiny Ľudovít 
Kašuba a Martina Kreibich,  

kino Apollo o 19.00 hod. 
 
 

 
 

 
10. 2. Reprezentačný ples Cirkevnej  

ZŠ sv. J. Bosca v Lučenci,  
hotel Slovan o 19.00 hod. 

 

 

Cirkevná ZŠ sv. Jána Bosca  

v Lučenci 

 

Novohradské múzeum a galéria  
– kultúrna inštitúcia Banskobystrického 

samosprávneho kraja 

 

Mesto Lučenec – oddelenie 

školstva, sociálnych vecí, 

kultúry a športu 

 

Novohradská knižnica Lučenec 
– kultúrna inštitúcia Banskobystrického 

samosprávneho kraja 

 

mailto:noslc@noslc.sk
mailto:abelovsky@noslc.sk
https://storage.cinemaware.eu/katalogy/images/1/1/117e9878-875f-11ed-9bbd-9e966f951e90.jpg
https://storage.cinemaware.eu/katalogy/images/1/1/117e9878-875f-11ed-9bbd-9e966f951e90.jpg

