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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):

Je rodáčkou z Lučenca, kde žije
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Výstavy:

Absolvovala SZUŠ v Lučenci, štúdium ukončila v školskom
roku 2018/2019 záverečnou prácou Sedem hlavných hriechov,
kde v deviatich obrazoch stvárnila jednotlivé ľudské necnosti.
Počas štúdia si osvojila nové techniky kresby, grafiky a maľby,
čo potom uplatnila vo svojej tvorbe. Venuje sa aj grafike (linoryt, suchá ihla, monotypia). Pravidelne sa zúčastňuje konzultačných stretnutí.

2016:
Szabóov grafický Lučenec, Tanec (kolektívna výstava), Novohradské múzeum a galéria Lučenec.
Vidinský krpec, Na skle maľované (kolektívna výstava), Vidiná.
Pre radosť (samostatná výstava), Slovenská Ľupča.
Dotyky leta (samostatná výstava), Dom Matice slovenskej
Lučenec.
2017:
Szabóov grafický Lučenec, Hračky (kolektívna výstava), Novohradské múzeum a galéria Lučenec.
Štyri ročné obdobia (samostatná výstava), Dom Matice slovenskej Lučenec.
Novohrad v obrazoch (samostatná výstava), Múzeum rodu Forgách Jelenec.
Jesenné stretnutie (kolektívna výstava AVT), Novohradské múzeum a galéria Lučenec.
2018:
Z javiska do hľadiska (samostatná výstava), Dom Matice
slovenskej Nitra.
Eva Čabová – výber z tvorby, NOS Lučenec.
2021:
Súčasná ľudová tvorba alebo zo starého nové... (samostatná
výstava), Múzeum ručnej výroby papiera Ludrová.

Ocenenia:
1. miesto, Szabóov grafický Lučenec 2016, Tanec (Pod taktovkou), SZUŠ Lučenec.
2. miesto, Szabóov grafický Lučenec 2017, Hračky (Hojdací
koník), SZUŠ Lučenec.
Cena účastníka výtvarnej súťaže Maľujeme Timravu (2016,
2017), udelil MO MS Polichno.
Okrem tvorby obrazov rada vytvára zo starého ručne tka-

ného plátna nové obrusy, prestierania, obaly na knihy a ďalšie
drobné úžitkové predmety, ktorými chce nadviazať na nevšedný dar našich starých mám a poukázať na to, že i v dnešnej
dobe stojí za to zachovať tradície a vedieť sa na chvíľu zastaviť
a potešiť oko a srdce takýmto čarom.

Písalo sa o nej vo viacerých katalógoch výstav: Pre radosť
– Evonik Fermas Slovenská Ľupča (2016), Dotyky leta – DMS
v Lučenci (2016), Štyri ročné obdobia – DMS v Lučenci (2017),
Súčasná ľudová tvorba... – Ludrová (2021). Osobitne bola
prezentovaná roku 2018 v článku MY Nitra k výstave Z javiska
do hľadiska, inštalovanej v DMS Nitra.
V roku 2020 bola členkou poroty výtvarnej súťaže Petrohrad očami detí. Pre mesto Lučenec od novembra 2021 až
dodnes zapožičala výtvarné diela do priestorov Divadla B. S.
Timravy.
Výstavy:
2016:
Szabóov grafický Lučenec, Tanec (kolektívna výstava),
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Technik, policajt, publicista Zoltán Parti sa narodil 14. 3. 1952 v obci
Gemerská Panica, okres Rimavská Sobota. Základné vzdelanie získal v Tornali (1958 – 67). Strednú priemyselnú
školu strojnícku s vyučovacím jazykom
maďarským navštevoval v Košiciach
(1967 – 71). Základnú vojenskú službu
(ZVS) vykonal v r. 1971 – 73 v Moste
a Plzni (ČR). Po skončení sa zamestnal
ako technik v Slovenských magnezitových závodoch v Jelšave (1973 – 75).
V septembri 1975 nastúpil ako policajt
na Ministerstvo vnútra (MV) ČSSR, bol
zaradený na Obvodné oddelenie (OO)
PZ v Lučenci. Následne absolvoval Základnú školu MV vo Vsetíne (1975 – 76)
a Dôstojnícku školu MV v Bratislave
(1977 – 78). Od 1. 1. 1980 bol zaradený
na OO PZ do Fiľakova ako riaditeľ
a pôsobil tu až do r. 1995. V rokoch
1995 – 99 vykonával funkciu zástupcu
riaditeľa Ochrany štátnej hranice v Šiatorskej Bukovinke. Od r. 1999 žije na
dôchodku vo Fiľakove.
Zoli, mohol by si nám prezradiť niekoľko faktov z tvojej aktívnej
policajnej práce?
Do služieb ministerstva vnútra
som sa dostal najmä z toho dôvodu, že v
okolí môjho bývalého trvalého bydliska
v Gemerskej Panici boli veľmi zlé pracovné príležitosti. Niektoré – publikovateľné – prípady z doby môjho pôsobenia
u MV ČSSR som zverejnil v knihe

Hriech a zmiznutie (Bűnéstűnés)
v r. 2014.
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u MV ČSSR som zverejnil v knihe
Hriech a zmiznutie (Bűnéstűnés) v r.
2014.
Medzi tvoje hlavné záľuby patrí história mesta Fiľakova a jeho okolia.
Záujem o históriu som mal už
od mladosti a historické vedomosti som
si dopĺňal počas štúdia na strednej škole
v Košiciach. Keď som sa dostal do Fiľakova, tento záujem sa značne zvýraznil,
najmä vďaka Fiľakovskému hradu. V tej
dobe sa uvoľnili „tajomstvá“ archívov
a neskôr svoje poznatky ponúkol aj internet. Bolo vydaných veľa nových zaujímavých publikácií. Ja som najčastejšie spolupracoval s odbornými subjektmi z Fiľakova, Lučenca, Salgótarjánu,
Egru, Rimavskej Soboty, Rožňavy a Balážskych Ďarmôt.
S tematikou fiľakovskej histórie ti vyšlo niekoľko knižných publikácií.
Doteraz som vydal 10 kníh s
uvedenou tematikou (9 v maďarskom a
1 v slovenskom jazyku). Okrem dvoch
kníh všetky publikácie som vydal osobne – na vlastné náklady. Knižky vydalo
Vydavateľstvo Plektrum vo Fiľakove a
Tlačiareň Baláž Lučenec. Za najvýznamnejšiu považujem moju prvú knižku
s názvom FÜLEK (Fiľakovo) prvé vydanie v r. 2007, druhé 2010. Kniha mala
vyše 450 strán a skoro 500 odkazov na
zdroje. Tejto knižky sa predalo cca 600
kusov. Rozviedol som v nej dejiny Fiľakova od prvých písomných správ r. 1242
až do r. 1945. V ďalších knižkách som
sa zaoberal jednotlivými vývojovými
obdobiami Fiľakova a jeho okolia. Boli
to najmä knihy: Fiľakovo na 100 starých pohľadniciach (slovensky, maďarsky), Turecké obdobie Fiľakova (1554 –
1593), Fiľakovskí grófi, baróni a zemepáni, Dejiny Fiľakova (básne s ilustráciami maliara Jozefa Jacsmenyíka), Posledný výstrel (obdobie 1900 – 1945),
Hriech a zmiznutie (retro-príbehy najmä
z obdobia socializmu). Knižky nie sú
„učebnicami dejepisu”, sú písané tak,
aby boli zrozumiteľné aj bežnému čitateľovi. V r. 2015 som za túto publikačnú
činnosť dostal Cenu mesta od primátora
Fiľakova Mgr. Attilu Agócsa, PhD.
Vieme o tebe, že sa venuješ

aj zberateľstvu starožitností.
S mojou vyššie uvedenou

Vieme o tebe, že sa venuješ aj
zberateľstvu starožitností.
S mojou vyššie uvedenou činnosťou súvisí aj ďalšia aktivita – zberateľstvo starožitností. Zaoberám sa tým
asi 20 rokov. Medzi moje záujmové oblasti patria najmä mince a pohľadnice,
no venoval som sa aj zbieraniu iných
starožitností. Zbierkové predmety nakupujem od známych, od iných zberateľov
(aj si ich vymieňame) na burzách alebo
na základe podaných inzerátov. Chcem
pripomenúť, že je to veľmi pekná, zaujímavá a z celospoločenského záujmu aj
prospešná činnosť. Zachraňujú sa hodnoty, ktoré by sa stratili či niekde vyhodili. V minulosti som realizoval výstavy
najmä starých pohľadníc. Škoda, že za
posledné dva roky sa v dôsledku pandémie COVID-19 burzy nekonajú.
V čom nachádzaš zmysle života?
Mojím krédom je: „Dejiny mesta Fiľakova, Fiľakovského hradu a okolia sú rozprávkové“, verne kopírujú dejiny Uhorska a zaslúžia si, aby boli skúmané, objavované a obdivované. Som
ženatý už 43 rokov, manželka Judita je
vyučená pánska krajčírka. Spolu máme
dve dospelé deti – syna JUDr. Emanuela
Partiho a dcéru JUDr. Mgr. Cecíliu Parti
Kanderovú, ako aj vnučku Nelku a vnuka Filipka, ktorých milujeme. Som spokojný s tým, čo som v živote dosiahol
a prežil. Teším sa z úspechov mojej rodiny.
PhDr. František Mihály, DiS. art.
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V r. 1894 sa oženil s grófkou
Rózou Máriou Annou Cebriánovou
(1870 – 1944), ktorá pochádzala zo zámožnej rodiny z Dolnej Slatinky pri Lučenci. V kaštieli Cebriánovcov Jenő Hubay často pobudol a oddychoval po náročných koncertných cestách. V Lučenci
aj vystupoval ako sólový huslista či primárius slávneho sláčikového kvarteta
Hubay – Popper.
V r. 1919 sa Jenő Hubay stal
riaditeľom Hudobnej akadémie v Budapešti, vyučoval tu až do r. 1934, kedy
odišiel na dôchodok. Veľký úspech si
získal operou Huslista z Cremony
(1894), ktorá mala premiéru v Budapešti
a hraná bola aj v niekoľkých európskych
metropolách a v New Yorku. Medzinárodný úspech dosiahli aj jeho symfonické kompozície, skladby pre husle
a orchester či komorná hudba.
Podklady pre tento článok som
získal z literatúry: Új Magyar Életrajzi
Lexikon 3. zv. H – K, Budapest, Magyar
Könyvklub 2002, s. 397 – 399.
Jenő Hubay zomrel 12. 3. 1937
v
Budapešti,
kde je pochovaný v rodinHuslista, hudobný skladateľ,
vysokoškolský učiteľ Jenő Hubay (do r. nom hrobe na Kerepešskom cintoríne.
1890 Huber) sa narodil 15. 9. 1858
v Pešti, dnes Budapešť. Jeho mimoriadny talent sa prejavil už v útlom detstve,
na husliach začal hrať ako 4-ročný. Prvým učiteľom huslí bol jeho otec Károly
Huber (1828 – 1885), potom ho učil
Alajos Gobbi (1844 – 1932). V r. 1873 –
76 študoval hru na husliach u husľového
pedagóga a hudobného skladateľa Josepha Joachima (1831 – 1907) v Berlíne.
Vrátiac sa do Budapešti absolvoval hodiny hudobnej skladby u nemeckého hudobného skladateľa Friedricha Roberta
Volkmanna (1815 – 1883). Na základe
odporúčacieho listu Franza Liszta (1811
– 1886) vycestoval r. 1878 do Paríža,
kde sa spriatelil s belgickým husľovým
virtuózom Henrim Vieuxtempsom (1820
– 1881).
V r. 1879 – 81 koncertoval
Spisovateľka, dramaturgička, sces klaviristom Károlyom Aggházym v Paríži, Londýne, Bruseli, Alžíri a Budapeš- náristka, redaktorka Mgr. Lýdia Ragati. V r. 1882 – 86 vyučoval hru na hus- čová sa narodila 6. 11. 1947 v Lučenci.
liach na konzervatóriu v Bruseli. V r. Základnú školu absolvovala v Bušin1886 sa vrátil do Budapešti, kde sa stal ciach (1954 – 62), Gymnázium Boženy
vedúcim husľového oddelenia na Hu- Slančíkovej Timravy (GBST) v Lučenci
dobnej akadémii. Z tohto oddelenia sa (1962 – 65), maturovala v triede Alexanjeho zásluhou za pomerne krátky čas dra Trokana. V r. 1969 – 74 študovala
stala európska majstrovská škola. Medzi filmovú a televíznu dramaturgiu na
jeho najvýznamnejších žiakov patrili: Divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave.
V r. 1966 – 69 pracovala ako
Adila Arányi, György Garay, Stefi
Geyer, János Koncz, Erna Rubinstein, redaktorka v denníku Smena v BratislaZoltán Székely, József Szigeti, Sándor ve, v r. 1974 – 82 ako dramaturgička
Végh, Ede Zathurecky a i. V r. 1893 v Československom filme na Kolibe
v Bratislave.
podnikol koncertné turné po Rusku.
Rózou

V r. 1894 sa oženil s grófkou V r. 1988 –
Máriou Annou Cebriánovou pracovníčkou

V r. 1988 – 93 bola odbornou
pracovníčkou Galérie mesta Bratislavy.
V r. 1983 – 88 a od r. 1993 pôsobila ako
spisovateľka a dramaturgička v slobodnom povolaní. Žila a tvorila na Dolných
Honoch v Bratislave.
K spisovateľskej práci ju priviedli dvaja stredoškolskí profesori na
lučenskom gymnáziu – Zelma Jamnická
a Pavol Karas. V tomto období už Lýdia
Ragačová písala básne, poviedky a umelecké reportáže. V Lučenci sa stala aj
členkou divadielka poézie „Na križovatke“. V Bratislave sa stala redaktorkou
Smeny na nedeľu, šéfredaktorom bol
vtedy Ján Čomaj.
V 70. rokoch pôsobila v Československom filme na Kolibe, boli to roky poznačené normalizáciou. Štát vtedy
každoročne financoval výrobu 10 – 12
pôvodných slovenských filmov, no pre
tvorcov filmov to bolo mimoriadne ťažké obdobie. Pre režim nevhodné scény
sa vystrihovali a tie filmy, ktoré boli „celé na vystrihnutie“ sa nevysielali, nazývali sa trezorové filmy. Scenáre Lýdie
Ragačovej, ktoré sa realizovali: Biela
stužka v tvojich vlasoch (réžia –Vladimír
Kavčiak, 1977), Postav dom, zasaď ´
strom (réžia – Juraj Jakubisko, 1979),
Kosenie Jastrabej lúky (réžia – Štefan
Uher, 1981).
Lýdia Ragačová vydala aj knižné prózy: Dymiace oblaky (1967), Mystérium (1971), Tvoja sila, moja trpezlivosť (1995). Spolupracovala s rozhlasom a televíziou, prispievala aj do časopisu Literárne noviny.
Mgr. Lýdia Ragačová zomrela
30. 9. 2021 v Bratislave, pochovaná je
na cintoríne Vrakuňa.

Stavebný technik, bývalý prezident Konfederácie odborových zväzov
(KOZ) SR a bývalý primátor Banskej
Bystrice Mgr. Ivan Saktor sa narodil
14. 10. 1954 v Lučenci. V r. 1961 – 70
navštevoval ZDŠ v Banskej Bystrici, v r.
1970 – 74 SPŠ stavebnú v Lučenci, maturoval v triede Jozefa Imroviča. V r.
1995 – 2000 vyštudoval sociálnu prácu
na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave.
V r. 1977 – 91 pracoval na
Stredoslovenskom riaditeľstve spojov
Banská Bystrica najprv ako stavebný
technik, neskôr ako výrobný námestník
závodu. V r. 1991 – 98 pôsobil ako
predseda Odborového zväzu (OZ) Spoje
v Banskej Bystrici.
Pokračovanie na s. 5
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V r. 1996 – 2006 bol
prezidentom
KOZ SR v Bratislave, v r.
odbornou

Galérie

mesta 2006 – 10 primátorom mesta

93

REKUS

strana 5
V r. 1946 – 48 pracoval v Lokomotívnom depe vo Zvolene, v r. 1948
– 59 v Železničných opravovniach
a strojárňach vo Vrútkach. V r. 1960 –
82 pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na
Drevárskej fakulte Vysokej školy lesníckej a drevárskej (VŠLD) vo Zvolene,
z toho v r. 1975 – 81 ako vedúci Katedry
strojníctva a tepelnej techniky, v r. 1981
– 82 ako vedúci Katedry mechaniky
a strojníctva, v r. 1963 – 69 ako prodekan Drevárskej fakulty a v r. 1972 – 80
prorektor VŠLD.
Vo svojej vedeckovýskumnej
činnosti sa zaoberal piliarskou technológiou, zameriaval sa na výskum rezných
odporov pri obrábaní dreva a riešil aj
problematiku hydrodynamického mazania klzných ložísk. Do výskumu hydrodynamického mazania klzných ložísk
prispel niekoľkými originálnymi riešeniami. Bol autorom publikácií: Všeobecné strojníctvo (1961), Časti strojov
(1963), Úvod do strojníctva (1965),
Strojníctvo a energetika (1981) a i. Okrem toho bol autorom vysokoškolských
učebných textov a odborných článkov
v časopisoch: Strojírenství, Wear, Drevo
a i.

V r. 1996 – 2006 bol prezidentom KOZ SR v Bratislave, v r. 2006
– 10 primátorom mesta Banská Bystrica.
Jeho starí rodičia bývali na Železničnej ulici v Lučenci, starý otec bol
známy holič a stará mama kaderníčka –
teda rodina Krátka. V Lučenci sa aj prvýkrát oženil s dnes už nebohou manželkou Rozáliou. Mesto Lučenec reprezentoval ako aktívny volejbalista, bol
hráčom TJ Strojár Lučenec.
V r. 1991 bol zvolený za podpredsedu Federálneho odborového zväzu pracovníkov spojov v Prahe, v r.
1993 za predsedu OZ spojov so sídlom
v Banskej Bystrici. Tretí zjazd KOZ SR
ho v r. 1996 zvolil za prezidenta KOZ
SR. Cez túto pozíciu zastával aj funkcie
viceprezidentov v Medzinárodnej konfederácii slobodných odborov a Európskej
odborovej konfederácii. V decembri
2006 bol zvolený za primátora Banskej
Bystrice; tento úrad zastával jedno
funkčné obdobie. Bol štyrikrát ženatý
a mal päť detí. Žil v Banskej Bystrici.
Mgr. Ivan Saktor zomrel 28. 7.
2021 v Banskej Bystrici, kde bol pochovaný na evanjelickom cintoríne v LaOd r. 1948 bol ženatý s Jolanou
zovnej ulici.
Sivákovou, rod. Zelienkovou (1923 –
2014), ktorá pôsobila ako učiteľka matematiky a fyziky na ZŠ vo Zvolene.
Z manželstva sa im narodili tri deti: Ing.
Ľubomír Sivák (*1949 Martin), ktorý
Strojný inžinier, vysokoškolský pôsobil ako stredoškolský učiteľ inforučiteľ prof. Ing. Martin Sivák, CSc. sa matiky na SPŠ strojníckej vo Zvolene,
narodil 30. 3. 1922 v Uhorskom, okres RNDr. Bohuslav Sivák, CSc. (*1951
Poltár. Ľudovú školu navštevoval v Ka- Vrútky) pôsobil ako matematik a vysolinove (1928 – 32), gymnázium v Lu- koškolský učiteľ na UMB v Banskej
čenci (1932 – 38), maturoval na gy- Bystrici, RNDr. Eva Siváková (*1953
mnáziu v Trenčíne (1939 – 40). Nad- Vrútky) pôsobila ako učiteľka inforväzne v r. 1940 – 46 študoval strojné matiky a matematiky na SPŠ strojníckej
inžinierstvo na SVŠT v Bratislave.
a SOŠ hotelových služieb vo Zvolene.

V r. 1946 – 48 pracoval
Podklady pre tento článok
v Lokomotívnom
depe
vo i fotografiu mi poskytla dcéra prof. Ing.

Podklady pre tento článok i fotografiu mi poskytla dcéra prof. Ing.
Martina Siváka, CSc. pani RNDr. Eva
Siváková, za čo jej úprimne ďakujem.
Prof. Ing. Martin Sivák, CSc.
zomrel 27. 4. 1982 vo Zvolene, kde je
pochovaný v urnovom hrobe na cintoríne Zlatý potok.

Kalvínsky kňaz a biskup, náboženský spisovateľ, vysokoškolský učiteľ
Béla Sörös sa narodil 14. 3. 1877 v obci
Nemespécsely (od r. 1942 Pécsely, Maďarsko). Gymnaziálne štúdiá absolvoval
vo Veszpréme a Pápe. Teológiu študoval
v Cluj-Napoce (1895 – 96), Pápe (1896
– 97), Budapešti (1897 – 99) a Edinburghu (Škótsko, 1899 – 1900). V r. 1900 –
06 pracoval ako kalvínsky kňaz a hlavný tajomník Krajinského misijného
spolku v Budapešti a súbežne v r. 1901
– 05 ako kalvínsky kňaz v budapeštianskej väznici. V r. 1906 – 39 pôsobil ako
kalvínsky kňaz v Lučenci.
Popri svojich rôznorodých verejných aktivitách sa zapojil aj do príprav postaviť v Lučenci budovu YMCY.
Dlhé roky spolupracoval s jej ústrednými orgánmi a v r. 1923 na konferencii
medzinárodnej federácie v Rakúsku
predložil návrh na výstavbu 5. budovy
YMCY v Lučenci vo vtedajšom Československu – po Prahe, Brne, Bratislave
a Banskej Bystrici. Budova bola v Lučenci postavená v r. 1923 – 25 pre
vtedajšie kresťanské združenie YMCA,
projektantom bol slovenský architekt
Milan Michal Harminc (1869 – 1964).
Od r. 1923 sa Béla Sörös
aktívne podieľal na organizácii reformovaného pastoračného inštitútu v maďarskom jazyku v Československu, ktorý bol otvorený v r. 1925 pod názvom
Teologický seminár v Lučenci.
Pokračovanie na s. 6
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Až do r. 1938 bol riaditeľom,
vysokoškolským učiteľom a určujúcou
osobnosťou seminára, vyučoval tu filozofiu, etiku, dejiny náboženstva a symboliku. Medzi členov pedagogického
zboru patrili: Árpád Kövy, Ede Riszner,
Dr. Sándor Agyagássy, Dr. Sándor Magda, Zoltán Galambos, Lajos Zsemle,
Győző Frenyo, Anna Winklerová a i.
Tento Teologický seminár bol 13 rokov
jedinou vysokou školou s vyučovacím
jazykom maďarským vo vtedajšom Československu, ktorý finančne podporovali škótske reformované bratstvo, hlavný správca Béla Szilassy, ako aj Béla
Sörös z vlastného platu.
Možno toto bol jeden z dôvodov, prečo sa Béla Sörös dosť neskoro –
až vo veku 50 rokov rozhodol vstúpiť
do manželstva. Jeho manželka Zuzana
Karafiáthová (1897 – 1986), pochádzajúca z Levíc, sa po príchode do Lučenca
ihneď zapojila do práce kalvínskeho
dievčenského a ženského spolku.
V r. 1938 bol zvolený za biskupa Preddunajského dištriktu v Lučenci.
Keď 31. 12. 1938 v Lučenci zanikol kalvínsky Teologický seminár, Béla Sörös
ešte pomohol svojim študentom dostať
sa na ďalšie štúdium v Pápe, Blatnom
Potoku, Debrecíne a Budapešti. V r.
1939 sa stal členom Hornej snemovne
maďarského parlamentu v Budapešti.
Svojimi článkami prispieval do
mnohých najmä náboženských periodík
– Református Egyházésiskola (Kalvínska cirkev a škola), Az Összefogás
(Zomknutie), Örömhír (Radostná zvesť).
Bol aj šéfredaktorom politického denníka Felső Nógrád (Horný Novohrad).
Jeho publikácie: A magyar liturgia története 1. (Dejiny maďarskej liturgie 1.,
1904), A losonci református egyháztanács vallástétele (Náboženstvo koncilu
kalvínskej cirkvi v Lučenci, 1917).
Článok som vypracoval s použitím nasledovnej literatúry: Slovenský
biografický slovník 5. zv. R – Š, Martin,
Matica slovenská 1992, s. 317 – 318, Új
Magyar Életrajzi Lexikon 5. zv. P – S,
Budapest, Magyar Könyvklub 2004, s.
1251.
Béla Sörös zomrel 2. 10. 1939
v Lučenci, kde bol pochovaný na kalvínskom cintoríne.




Maliarka, učiteľka základnej
školy Ida Szilágyi sa narodila 24. 3.
1922 v Šíde, okres Lučenec, v rodine
učiteľa a riaditeľa školy Andora Szilágyiho. Jej matka Margita, rodená Rőczey, bola šikovnou výtvarníčkou. Základnú školu navštevovala v rodnej obci
pod vedením oboch rodičov. Učiteľstvo
pre ľudové školy absolvovala v Bratislave a v rímskokatolíckom učiteľskom ústave v meste Kisvárda (Maďarsko). Do
príchodu sovietskeho frontu študovala
u maliarov Istvána Szőnyiho (1894 –
1960) a Rezsőa Burghardta (1884 –
1963) v Budapešti. Po návrate do Československa vyštudovala popri zamestnaní aprobáciu kreslenie – matematika,
následne ukončila Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave.
Svoju učiteľskú kariéru absolvovala na jedinom pracovisku – Základnej deväťročnej škole s vyučovacím
jazykom maďarským na Mládežníckej
ulici vo Fiľakove. Vyučovala tu žiakov
od druhého po deviaty ročník – predmety kreslenie a matematiku. Okrem kreslenia a maľovania sa žiakom snažila
približovať aj techniku linorytu, drevorezby či makramé. Mnohí z nich sa zúčastňovali na rôznych výtvarných súťažiach, kde získavali pekné ocenenia.
Do dôchodku odišla v júni 1977.
Ida Szilágyi sa nikdy nevydala.
Svoje kresby či olejomaľby väčšinou
darovala známym ľuďom, len niektoré
diela zdobili jej skromný príbytok. V 80.
r. bola členkou Okresného štúdia amatérskej výtvarnej tvorby pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci.
Ida Szilágyi zomrela 13. 12.
1999 vo Fiľakove, pochovaná bola v rodinnom hrobe v rodnom Šíde.
PhDr. František Mihály, DiS. art.

Osobností

HERMEL, Edmund, Ing. – 20. výročie úmrtia (14. 3. 2002 Lučenec), fotograf, historik. Narodil sa 11. 2. 1923
v Gemerskej Hôrke. Ľudovú školu
navštevoval v Tornali a vo Fiľakove,
gymnázium v Banskej Bystrici a v Lučenci. Venoval sa fotografovaniu a
zbieraniu historických pohľadníc. Dielo: Lučenec na historických pohľadniciach (1977). Autor troch výstav
historických pohľadníc. Prispieval do
novín a časopisov. V roku 1993 sa stal
jedným zo zakladateľov Clubu Casíno
v Lučenci.
KAFKA, Richard, doc. Ing. – 85.
výročie narodenia (15. 3. 1937 Kokava nad Rimavicou), publicista, bádateľ. Vyštudoval Priemyselnú školu chemickú v Banskej Štiavnici a Hutnícku
fakultu Vysokej školy technickej v Košiciach, aby potom nastúpil do hlinikárne ZSNP v Žiari nad Hronom. Tu
prešiel rôznymi riadiacimi funkciami
až po funkciu technického riaditeľa
ZSNP, a. s. Aktívne sa podieľal na projekte modernizácie výroby hliníka v
ZSNP, ktorého výsledkom bolo založenie a spustenie spoločnosti Slovalco. Je
spolutvorcom piatich autorských osvedčení a prihlášok dvoch vynálezov.
Okrem svojej odbornej práce veľkú pozornosť venoval štúdiu histórie hutníctva. Podujal sa na amatérsky výskum
identifikácie huty v Sklených Tepliciach a železiarskeho hámra v Rimavici, kde sa spolu so Slovenským technickým múzeom v Košiciach podarilo
zachrániť posledné historické predmety (náhrobné kamene, budovy), tieto
práce boli publikované v Hutníckych
listoch. Je spoluautorom publikácii Z
dejín výroby hliníka na Slovensku; monografie Sklárne v Malohonte; knihy
Mosty na sever (slovensko-nórska spolupráca) a Dejín hutníctva na Slovensku. Richard Kafka spolupracoval s
regionálnymi a lokálnymi médiami, v
ktorých publikoval články o histórii a
zaujímavostiach Žiarskej kotliny. Obdivuhodný a neoceniteľný bol jeho
blok NAŠA KOKAVA. Zomrel 14. 8.
2015 v Žiari nad Hronom, kde je aj
pochovaný. V roku 2020 vyšla kniha
Naša Kokava.
Pokračovanie na s. 7
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PEKÁR, Ľudevít – 120. výročie úmrtia (18. 3. 1902 Tomášovce), ev. farár,
skonštruoval objektív fotoaparátu, kosačku... Narodil sa v Pondelku. Študoval
v Lučenci, Pešti. Bol kaplánom v Lučenci (1839 – 56) a farárom v Tomášovciach (1856 – 1902). Po vyhorení obce
sa vybral s prosbopisom k cisárovi Františkovi Jozefovi do Viedne, ktorý mu 27.
6. 1858 venoval 1000 zlatých na obnovu
cirkevných budov. Od r. 1865 pôsobil aj
ako senior novohradského seniorátu. Bol
neobyčajne nadaný. Popri teológii študoval aj medicínu. Všetok svoj voľný čas
venoval medicíne a farmakológii. Úspešne liečil vnútorné, nervové a očné choroby. Navštevovali ho pacienti z celého
Novohradu a Horného Uhorska. Bol i fyzikom-optikom a zručným technikom.
Sám zhotovil kosačku – stroj na kosenie
trávy, a to dva roky predtým ako podobný mechanizmus patentovali v Nemecku.
Vlastnoručne vyrobil šošovku do fotografického aparátu, zhotovil hodiny, ktoré
na jedno natiahnutie išli jeden rok, no
pre jeho skromnosť a podceňovanie zápisov sa výsledky jeho prác nedostali do
prírodných a možno i technických dejín
Slovenska. V Lučenci otvoril opatrovňu
pre rodiny, ktoré postihli ničivé požiare.
Okresný predseda Spolku pre výchovu
ľudu v Hornom Novohrade. Zaslúžil sa o
výstavbu škôl a kostolov. V Lučenci na
Námestí republiky má pamätnú tabuľu.
GERGELY, Jozef – 85. výročie narodenia (19. 3. 1937 Šávoľ), stredoškolský
učiteľ, básnik. Jeho básne vychádzali od
r. 1965 v rôznych maďarských časopisoch na Slovensku. Získal viaceré ocenenia, napr. v rámci Jókaiho dní v Komárne
(1968) cenu za najlepšiu réžiu za produkciu „Tamango táncolj“. Zomrel 9. 1.
2007 v Lučenci.

HRONEC, Pavel – Dobročský –
130. výročie narodenia (26. 3.
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HRONEC, Pavel – Dobročský – 130.
výročie narodenia (26. 3. 1892 Dobroč),
učiteľ, básnik. Ľudovú školu navštevoval
v rodisku, meštianku vo Zvolene, učiteľský ústav v Szarvasi (Sarvaš). Pôsobil
ako učiteľ v Slanej Lehote (od 1. 7.
1917), na evanjelickej škole v Poltári (od
1. 10. 1928). Manželka Sabína Kasáčová, s ktorou sa vzali ešte v Slanej Lehote. Svoj nekrológ Pavel Hronec vlastnoručne zapísal do školskej kroniky zv. I.
strana 154. Pozn. Prvý zväzok školskej
kroniky mal 184 strán so 65 prílohami.
Od 19. 12. 1933 bol kronikárom obce
Poltár, viedol Pamätnú knihu obce Poltár.
Zomrel 4. 9. 1940 v Poltári, kde je aj
pochovaný. Vladimír Polívka v knihe
Lučenec a kraj novohradský (1928) píše:
V Slanej Ľahote pôsobí ako učiteľ horlivý veršovec Pavel Hronec Dobročský
(s. 130). Autor básnickej zbierky Piesne
slobody a žiaľu, vydal Kníhtlačiarsky
účastinársky spolok R. Sobota r. 1937.

20. výročie (28. 3. 2002) –
v Stredisku pre asteroidy bola oficiálne zaregistrovaná planéta č.
14509 s pomenovaním Lučenec.
Objavili ju Adrián Galád a
Alexander Pravda ešte r. 1996 v
Astronomickom observatóriu UK
v Modre. Keďže A. Galád prežil
celé detstvo v Lučenci, to ovplyvnilo aj výber názvu planéty.

HLOVÍK, Ján – 160. výročie úmrtia
(27. 3. 1862), kultúrny pracovník, zberateľ ľudovej slovesnosti. V prvej pol. 19.
stor. bol profesorom rétoriky na gymnáziu v Lučenci.
BANŠELL, Koloman – 135. výročie
úmrtia (27. 3. 1887 Lučenec), evanjelický farár, básnik, publicista, priekopník
umeleckého realizmu. Narodil sa v Točnici, neskôr sa presťahovali do Maškovej. Preto často používal pseudonym
Maškovský. Posledné roky života prežil
v Lučenci, kde ukončil život samovraždou, na lučenskom cintoríne má symbolický hrob. Od r. 1874 bol evanjelickým
farárom na viacerých miestach, potom
žil v zabudnutí v Lučenci. Jeho básnická
tvorba mala veľa novátorských čŕt, ktorými sa odtrhol od postromantickej literatúry, postupne dostávala charakter manifestov a výziev. Svojou tvorbou sa snažil o rozhýbanie mladej generácie, no
prejavoval sa v nej aj jeho vlastný nepokoj, sklamanie, rezignácia a strata ideálov. Vydal historickú povesť Atalanta
(1873) a zbierku poézie Túhy mladosti
(1886). Jeho najvýznamnejším literárnym činom bolo v spolupráci s P. O.
Hviezdoslavom vydanie almanachu
Napred, ktorý signalizoval nástup novej
básnickej generácie.


Martinovi Kubincovi
k okrúhlemu životnému
jubileu, členovi slávneho
rodinného fujarového
Tria Kubincovcov.

Udalostí

110. výročie (23. 3. 1912) – položený
základný kameň ev. kostola v Kokave
nad Rimavicou po požiari Kokavy.
20. výročie (28. 3. 2002) – v Stredisku
pre asteroidy bola oficiálne
zaregistrovaná planéta č. 14509

s pomenovaním Lučenec. Objavili

Slávne trio Utekáčských fujaristov
vo farbe. Foto Zoltán Absolon
v kalendári na mesiac jún 1996
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Novohradské osvetové stredisko pripravuje každoročne vzdelávacie podujatia pre vedúcich a režisérov detských divadelných súborov, učiteľov ZŠ a ZUŠ, ktoré im pomáhajú pri
práci s deťmi, pri príprave nových divadelných inscenácií a prispievajú k odbornému rastu vedúcich súborov a k zvýšeniu úrovne jednotlivých súborov. V tejto tradícii pokračujeme aj tento
rok.

Stretnutie členov okresného štúdia amatérskej fotografie (AMFO) pri Novohradskom osvetovom stredisku
v Lučenci sa konalo 5. 2. 2022 v malej sále NOS. Stretnutie
fotografov malo názov Konfrontácie a ako ďalej..., lektorom bol Mgr. Miroslav Zaťko.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Renáta Ádamová

Novohradské osvetové stredisko v Lučenci organizovalo v rámci projektu Slovo v hlavnej úlohe seminár pre
recitátorov IV. a V. kategórie, t. j. študentov stredných škôl
a dospelých recitátorov. Uskutočnil sa 8. 2. 2022 v malej
sále NOS.

10. 2. 2022 sa uskutočnila tvorivá dielňa zameraná na
prácu s detským interpretom. Lektorka Mgr. art. Katarína Hitzingerová, ArtD. pracovala s deťmi na ZUŠ v Poltári. Venovala
sa pohybovým, dýchacím, jazykovým cvičeniam, verbálnej a neverbálnej komunikácii, vytvárala modelové situácie, pretože pomocou modelov medziľudskej interakcie majú deti možnosť
cestou hry prenikať do reálneho života, sveta dospelých.
Mgr. Milada Bolyošová

Novohradské osvetové stredisko Lučenec dňa 14. 2. 2022
uverejnilo videopríspevok na fb profile
(https://www.facebook.com/novohradskaosveta)
k málo prezentovanej udalosti zo 14. 2. 1843, o ktorej sme viac
písali v predchádzajúcom čísle.
Lektorkou podujatia bola pedagogička, dramatička, scenáristka Mgr. art. Katarína Hitzingerová, ArtD.,
ktorá sa venovala nasledovným témam: reč, dýchanie,
uvoľňovacie, dýchacie a artikulačné cvičenia, výber textu,
úprava textu, výstavba textu, výber výrazových prostriedkov a ich využitie v umeleckom prednese.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Mgr. Milada Bolyošová

Podujatie štúrovcov sme pripomenuli formou rozhovoru s doc. PaedDr. Júliusom Lomenčíkom, PhD., literárnym
vedcom, básnikom, kulturológom, vysokoškolským pedagógom,
ktorý moderoval Mgr. Stanislav Spišiak, riaditeľ NOS. Nahrávalo
sa na dvoch miestach, najskôr pred pamätnou tabuľou Gáberovcov v Lovinobani a potom v malej sále osvety.
Pokračovanie na s. 9

Návštevníci fb sa mohli a stále môžu dozvedieť
odpovede na viacerétémy z dejín spisovnej slovenčiny:
Aká bola jazyková situácia na území dnešného Slovenska
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Návštevníci fb sa mohli a stále môžu dozvedieť odpovede
na viacerétémy z dejín spisovnej slovenčiny:
Aká bola jazyková situácia na území dnešného Slovenska
pred 14. februárom 1843.
Čo vieme o schôdzke úzkeho kruhu štúrovcov, aké boli
konkrétne výsledky.
Čo nasledovalo potom, aké kroky sa podnikli na ceste ku
kodifikácii spisovnej slovenčiny na základe kultúrnej stredoslovenčiny.
Kedy sa definitívne dohodlo o podobe spisovného jazyka.
Uskutočnilo sa to inštitucionálne.
Kedy došlo k uzákonenie tzv. opravenej slovenčiny?
Akú úlohu v procese kodifikácie zohrali novohradskí rodáci
Ján Kvetoslav Krasomil Gáber, pseudonym Janko Lovinskí)
a jeho brat Ľudovít Gáber.
Dejiny spisovnej slovenčiny nepochybne tvoria nezastupiteľnú súčasť kultúrnych a spoločenských – ba často aj politických – dejín slovenského národa. Slovenský spisovný jazyk ako
kodifikovaná a celospoločensky platná i záväzná existenčná forma národného jazyka plní aj úlohu vonkajšieho znaku, ktorý
umožňuje identifikovať slovenský národ, je jedným z jeho základných atribútov.
Okrem základnej dorozumievacej, poznávacej a pomenúvacej funkcie má aj funkciu národno-integračnú a národnoreprezentatívnu. Významným míľnikom v dejinách spisovnej
slovenčiny, ktorý by nemal ostať neznámy a utajený ani dnešnými generáciami Slovákov, je nesporne aj 14. február 1843 –
deň, v ktorom sa zrodilo rozhodnutie pripraviť novú štúrovskú kodifikáciu spisovnej slovenčiny na základe kultúrnej
stredoslovenčiny.
V odbornej literatúre sa tento deň, v ktorom istým
spôsobom vyvrcholilo viacročné úsilie štúrovcov umožniť „rozviťja duchovnjeho života roda nášho Slovenskjeho vlastním
naším nárečím“, označuje ako Deň vzkriesenia slovenčiny –
Den skriseňja slovenčiny.
Videopríspevok pripravili: Michal Abelovský, Milan Alberti,
Stanislav Spišiak, Július Lomenčík.
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Beseda s hudobníkom Mgr. Petrom Janků, PhD.,
ArtD. sa konala 18. 2. 2022 v malej sále NOS. Rozhovor
s úspešným pesničkárom, textárom, skladateľom, folkovým spevákom, scénografom, redaktorom či režisérom
viedol Mgr. Stanislav Spišiak, riaditeľ Novohradského
osvetového strediska Lučenec.
Často ho doma, ale aj za hranicami predstavujú
v hudobnej oblasti ako speváka z Bratislavy. Potrebné je
však pripomenúť, že pochádza z Novohradu, presnejšie
z Poltára.

Študoval na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Kremnici. Je absolventom odboru filozofia a výtvarná
tvorba na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V r. 1998 – 2001 študoval na Vysokej
škole múzických umení v Bratislave, odbor scénické a kostýmové výtvarníctvo, r. 2011 obhájil PhD. na Univerzite
Konštantína Filozofa v Nitre v odbore Estetika a r. 2019
titul ArtD. na VŠMU v odbore réžia a dramaturgia.
Pôsobil ako umelecký šéf výpravy a zástupca umeleckého šéfa Štátnej opery v Banskej Bystrici (2000 –
2002), bol umeleckým riaditeľom agentúrneho divadla
Theatrium v Bratislave (2002 – 2003). Popri práci scénografa v slobodnom povolaní bol v r. 2003 – 2012 redaktorom, režisérom, neskôr dramaturgom v redakciách publicistiky – TV Markíza, Slovenská televízia, TA3, RTVS.
Pracoval aj ako reportér Lampárne v TV Markíza, v relácii
TA3 Čierny Peter a v publicistickej relácii STV Reportéri, v
ktorej bol neskôr aj dramaturgom. V Slovenskom národnom divadle v Bratislave pôsobil na poste riaditeľa Umelecko-dekoračných dielní. Bol šéfdramaturgom a intendantom Rádia Devín Bratislava. V súčasnosti pôsobí v RTVS –
Rádio Litera, Junior a Pyramída ako šéfdramaturg.
Je autorom mnohých amatérskych, školských a
profesionálnych scénických a kostýmových výprav, vrátane
filmov a jedného televízneho seriálu. Napísal a režíroval
niekoľko dramatických a rozhlasových hier. Pôsobí aj ako
odborný lektor tvorivých dielní a porotca národných súťaží
na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Srbsku a i.
Za svoju scénografickú, divadelnú a novinársku
činnosť získal niekoľko celoslovenských aj medzinárodných
ocenení:
Pokračovanie na s. 10

Ceny za najlepšiu scénografiu:
– Harold Pinter – Pohárik na cestu, horský
jazyk, Party time (celoslovenská súťaž
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Ceny za najlepšiu scénografiu:
 Harold Pinter – Pohárik na cestu, horský jazyk, Party
time (celoslovenská súťaž maďarských divadiel
Kármánove dni v Komárne, 1996).
 Martin Prebudil – Záložák (celoštátna súťaž divadiel
Srbsko – Čierna Hora, 1997).
 Thomas Mann – Mário a kúzelník (celoslovenská
súťaž amatérskych divadiel Belopotockého Mikuláš,
2000).
Zlatý Gunár: Cena Akadémie Humoru Slovenska (2004,
2008).
Novinárske ceny:
 nominácie na víťaza v kategórii Najlepšia reportáž
v elektronických médiách (2005, 2006, 2007, 2008,
2011),
 víťaz ceny Open Society Fund – Každý z nás je originál
v súťaži Baroro – Kamienok (2007).
V r. 2010 sa stal laureátom súťaže Dráma 2010 ako aj
ceny Slovenského rozhlasu za divadelnú hru Kamene života. Je autorom monografie Scénické myslenie (2012).
Jeho pesničkárska dráha sa datuje približne od začiatku deväťdesiatych rokov. Prvý muzikantský zážitok mal
počas štúdia v Kremnici. Ale ako sám uviedol: „S hudbou
som sa narodil. Pamätám si, že som mal vždy notes
v kapse a gitaru v ruke... Pre mňa je hudba terapia, je to
oddych...“ Prvým „nakopnutím“ bolo stretnutie s Krylom:
Po revolúcii som pracoval v Mestskom kultúrnom stredisku
v Lučenci. Karel Kryl k nám v roku 1992 prišiel zaspievať, ja
som mal dlhé vlasy a oblečení hippies... Vtedy si ma riaditeľ vybral ako „identifikačný znak“, ako človeka, ktorý počúva Krylove piesne. Keď som mu ešte pred koncertom
zahral pár svojich pesničiek, prekvapil ma, keď povedal:
„Tak na co čekáš, nahraj je, zpívej je lidem!“

Vystupuje prevažne ako sólista. Koncertoval na Slovensku i v zahraničí, má za sebou stovky vystúpení a je autorom 8 hudobných albumov. V r. 1996 natočila STV profil
Petra Janků (réžia M. Plch) pre cyklus Pesničkári slovenskí.
Publikácia „Folk na Slovensku“ ho charakterizuje nasledovne: Patrí k najvýraznejším osobnostiam slovenskej folkovej
scény. Hneď od začiatku zaujal svojou vyzretou pesničkárskou tvorbou, ale aj suverénnym vystupovaním a zdravým
sebavedomím. Vďaka pesničkám príjemne melodickým,
obsahovo zaujímavým, plným invencie, dokáže si spontánne získať publikum. Komunikuje s ním s ľahkosťou sebe
vlastnou, nič neskrýva, iba sympaticky zaodeje do metafory, trefne používa aj dialekt. Jeho štýl je akoby nadľahčený, pohybujúci sa medzi iróniou a satirou, komentujúci
svet so svojským nadhľadom, pričom v podtexte zreteľne
rezonuje vážnosť a smútok z mnohých javov súčasnosti,
ktoré ho nenechávajú ľahostajným.
Albumy:
2004 – 3306sekúnd života

REKUS
rezonuje vážnosť a smútok z mnohých javov súčasnosti, ktoré
ho nenechávajú ľahostajným.
Albumy:
 2004 – 3306sekúnd života
 2008 – Folkové reportáže
 2013 – 20 rokov čakania
 2014 – Tak nech je...
V poslednom období sa venuje gospelovej hudbe, vydal
štyri CD: Kalendár nádeje (2016), Pútnik (2018), Notre Dame
(2020) a Misericordia (2021).
Za svoj najväčší úspech a najdôležitejší okamih života
považuje svoje obrátenie a krst, manželstvo a narodenie
dvoch synov.
Michal Abelovský

Stretnutie členov okresného štúdia amatérskych výtvarníkov (AVT) pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci sa
uskutočnilo 19. 2. 2022 v malej sále NOS. Témou stretnutia
neprofesionálnych výtvarníkov pod názvom Netvorme do „šuflíka“ bola Pamäť a Krajina. Lektorom bol akademický maliar
doc. Štefan Balázs, ArtD.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Renáta Ádamová

REKUS
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10. februára 2022 otvorilo Hradné múzeum vo Fiľakove prvú tohtoročnú výstavu v Mestskom vlastivednom múzeu. Predmetom výstavy s názvom V kúzle farieb sú diela neprofesionálnej výtvarníčky Heleny Lengyelovej, rod. Makšiovej, ktorá pochádza z Radzoviec, ale dnes už žije v Kordíkoch pri
Banskej Bystrici.

Autorka je absolventkou fiľakovského gymnázia a neskôr Potravinárskej fakulty na VŠCHT Praha. Výtvarníctvo nebolo
vždy súčasťou jej každodenného života. Začala sa mu venovať
až v dôchodkovom veku, kedy získala novú inšpiráciu a absolvovala 6-ročné štúdium na Univerzite tretieho veku UMB v Banskej Bystrici, v odbore kresba a maľba. Škola jej poskytla výbornú príležitosť preniknúť hlbšie do postupov a procesov výtvarného umenia, skúmať a overovať možnosti klasických aj moderných umeleckých techník. Získané vedomosti vytvorili perspektívny základ pre jej vlastnú tvorbu. Spoločne so svojím
študentským kolektívom následne založili v Banskej Bystrici
skupinu amatérskych výtvarníkov pod názvom Art klub 9+.
Pravidelne sa stretávajú pod vedením lektorky a akademickej
maliarky Zdenky Peerovej, každoročne organizujú niekoľko spoločných, ale aj autorských výstav hlavne v Banskej Bystrici a jej
okolí a zapájajú sa do celoštátnych súťaží. Zároveň je členkou
občianskeho združenia ATELIÉR 3G – výtvarníci troch generácií.
Pri svojej umeleckej práci uprednostňuje realistické stvárnenie
s miernym posunom k impresionizmu, no nie je jej cudzí ani
svet abstrakcionizmu. Používa rozličné výtvarné techniky –
akvarel, akryl a olej. Žije a tvorí v Kordíkoch, kde prírodné
prostredie poskytuje nevyčerpateľný zdroj inšpirácií. Jej diela
majú dekoračný charakter.

Výstava bude sprístupnená do 20. marca 2022.
Hradné múzeum Fiľakovo

Júliusa Lomenčíka
Národný jazyk a nárečia
Národný jazyk je obrazom duchovnej i hmotnej
kultúry národného spoločenstva. Vrcholným reprezentatívnym útvarom národného jazyka je spisovný jazyk. Jeho
utvorením ostatné podoby národného jazyka naďalej jestvujú. Kodifikovaním spisovného jazyka sa konštituujú dve
protichodné formy národného jazyka: spisovný jazyk a súbor miestnych nárečí. Medzi týmito krajnými pólmi vypĺňajú priestor neúplné útvary národného jazyka, takzvané
sociálne nárečia. Nemajú vlastnú gramatiku; v podstate je
to len súbor špecifických slov a slovných spojení. Ide jednak o slangy, ktoré využíva sociálne vymedzená skupina ľudí. Najvyhranenejší je študentský slang. Osobitným útvarom je argot, ktorý používajú sociálne skupiny z periférie
spoločnosti, ako sú zlodeji, väzni a podobne. Kým slang
používajú najmä mladí ľudia, aby zatraktívnili svoj prejav,
používaním argotu sa sleduje cieľ zatajiť informáciu pred
ostatnými (napr. väzni pred dozorcami). Povedomie o útvaroch národného jazyka je dôležité preto, že v istých
komunikačných situáciách sa žiada, aby sme dôsledne využívali prostriedky spisovnej formy národného jazyka, no
v iných situáciách môžeme vo funkčnom výbere využívať aj
prostriedky ostatných foriem.
Spisovný jazyk má celonárodnú platnosť. To znamená, že sa využíva na celom území národného spoločenstva. Naproti tomu nárečie je územne obmedzené. Vo svojom bežnom a prípadne aj pracovnom styku ho používajú
iba príslušníci konkrétneho nárečia. Príslušníci iného nárečia ho nemusia ovládať, hoci sú schopní prijať informáciu
vysielanú v inom ako vlastnom nárečí. V tomto zmysle sa
spisovný jazyk považuje aj za celospoločenský útvar. Vo
verejnom oficiálnom prostredí ho používajú ako základný
dorozumievací prostriedok príslušníci všetkých spoločenských vrstiev a skupín.
Aj keď jednotlivé útvary národného jazyka majú
vlastný súbor výrazových prostriedkov, predsa len sa niektoré líšia svojou tvarovou podobou a časť z nich patrí iba
do jednej formy národného jazyka. Porovnajme si napríklad hornoipeľské nárečie a spisovný jazyk. Aj v nich je
mnoho slov identických, napr.: oblok, stena, nebo, ruka.
Viaceré slová sa líšia iba svojou tvarovou podobou, napr.:
rebe – ryby, dobrej – dobrý, misín – musím. V hornoipeľskom nárečí sú však i pomenovania, ktoré sa v spisovnom
jazyku nenachádzajú, napr.: trpó – teraz, friško – skoro
(rýchlo), firhang – záclona.
Na území Slovenska sa vyčleňujú tri hlavné nárečové skupiny: stredoslovenská, západoslovenská a východoslovenská. Stredoslovenská nárečová oblasť sa člení na
severnú a južnú (a tá na západnú a východnú – gemerskú)
podskupinu.
Pokračovanie na s. 12
Na tri oblasti sa členia slovenské nárečia podľa odlišných
znakov v hláskosloví, tvarosloví a v slovnej zásobe.
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Na tri oblasti sa členia slovenské nárečia podľa
odlišných znakov v hláskosloví, tvarosloví a v slovnej zásobe. Každá nárečová skupina (krajové nárečie) sa vyznačuje
svojskými znakmi. Niektoré z nich presahujú do susedných
oblastí, iné nie sú rozšírené ani na celom území krajového
nárečia.
Stredoslovenské nárečia sa podľa niektorých spoločných znakov rozdeľujú na severné (liptovské, oravské,
turčianske, hornonitrianske) a južné – západné (zvolenské,
tekovské, hontianske, hontiansko-novohradské vrchárske,
modrokamenské, strednonovohradské) a východné (ipeľské, západogemerské, stredogemerské, východogemerské
a horehronské). Slovenské nárečia Novohradu nie sú izolované od ostatných nárečí: niektoré javy prechodia na východ do gemersko-malohontských nárečí, na západ do
hontianskych nárečí a stredný pás ich spája so zvolenskodetvianskym nárečím. Ako južné okrajové nárečia vyvíjali
sa v osobitných podmienkach: boli v tesnom kontakte so
susednými maďarskými (palóckymi) nárečiami a stretali sa
i s rečou osadníkov, ktorí sa v Gemeri, v Novohrade a v
Honte usadili podľa valašského práva i s rečou Jiskrových
vojakov a s česky písanými knihami.
Použitá literatúra:
FINDRA, Ján: Jazyková komunikácia a kultúra vyjadrovania, 2013.
JÓNA, Eugen: Novohradské nárečia, 2009.
PALKOVIČ, Konštantín: Slovenské nárečia, 1981.
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Ich autormi sú jednak profesionálni v krčme. Zložili sa ešte na pálenku, pretože víno ani pivo sa v tenhistorici či archeológovia, ale tiež amatérski
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Fiľakovo a Poltár až po Veľký Krtíš.

aj v iných obciach – Málinec, Ozdín, Polichno. Jazykovedec
Ján Matejčík ju v Lexike Novohradu (1975) opisuje aj takto:
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Dievčatá mali za úlohu odmeniť sa mužom „holením“.
v roku 1758, Peter Fízeľ prináša dejiny
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Podobná fašiangová nálada pretrvávala na Krivú stredu aj
u sklárov v Utekáči. Ženy striehli na mužov, keď niektorého
chytili, posadili ho na stoličku a veľkou drevenou britvou každého „oholili“. Každý, komu sa takejto „pocty“ dostalo, musel
za ňu zaplatiť cukríkmi, čokoládou prípadne aj alkoholom.

Pochovávanie basy Utekáč 1973

Vyvrcholením fašiangov bolo pochovávanie basy v utorok
večer. Najprv basa akoby chorľavela, častejšie zlyhávala, preto
k nej privolali doktora. Dvaja muži preoblečení za doktora
a asistentka s nástrojmi, ktoré už sami o sebe vzbudzovali
smiech rozjarenej spoločnosti, basu vyšetrili a na krátko jej pomohli. Keď ich privolali druhý raz, skonštatovali smrť, zakryli
basu plachtou a vyniesli von. Poriadateľ vyhlásil smútok, muzika stíchla, všetci popíjali, jedli a besedovali. Po chvíli vstúpil
do sály biskup s miništrantom a kantorom, za nimi niesli na
márach basu a niekoľko hlasno lamentujúcich pozostalých uzatváralo sprievod. Po obrade pozostávajúcom z vtipov, paródií,
posmeškov a žartovných replík miništranta vyniesli basu do
pivnice, kde účinkujúcich a muzikantov počastoval hostinský
na vlastné útraty.

Nárečové názvy niektorých jedál boli v Novohrade typické,
napr. tradičné fašiangové pečivo (šišky, pampušky) sa volalo
herovce, huspenina bolo studeno a pod. Na krivú stredu sa
varili pirohy, aby boli prasnice plodné. V kokavskom regióne sa
na koniec fašiangov v domácnostiach vyprážali pankušky a varili pirohy plnené bryndzou z mladého, ešte sladkého syra
zmieseného s vajcami. Po uvarení sa tak ako číky posypali
bryndzou a omastili slaninou.
Pokračovanie na s. 13

Laššák píše o epidémiách v severozápadnom
Podobná
fašiangová
nálada
pretrvávala
Malohonte
a severnom
Novohrade,
čona
je Krivú
témastredu Na Popolcovú stredu dopoludnia poumývali gazdiné riad, aby v
ňom neostalo ani stopy po masti, pretože sa začínalo obdobie
aj nanajvýš
u sklárovaktuálna.
v Utekáči.Ján
Ženy
striehli
na mužov,
Aláč
sa venuje
Lyscu, keď
pôstu.
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Na Popolcovú stredu dopoludnia poumývali gazdiné riad,
aby v ňom neostalo ani stopy po masti, pretože sa začínalo
obdobie pôstu.
Babone (povery) na Krivú sredu: na Krivú sredu bábove roznášali po ďeďine, na sankach rozvažali; – na Krivú sredu ňebolo slobodno šiťi, ľebo sľepkan sa riťe zavejžu ňeňésle be
vajce ipoton; – na Krivú sredu ňemohla žena do domu príťi,
ľebo by ňešťasťei doňésla.
Zdroj: E. Horváthová: Rok vo zvykoch nášho ľudu, J. Žilák, R. Kafka, Š. Repčok:
Sklárne v Malohonte, Obzor Gemera-Malohontu,
P. Spišiak: Ľudové stravovanie v kokavskom regióne,
J. Matejčík: Lexika Novohradu. Vecný slovník.
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Novohradské osvetové stredisko
– kultúrna inštitúcia
Banskobystrického
samosprávneho kraja
Mesto Lučenec

Účinkujú: Jakub Rybárik, Juraj Hrčka, Marcel Ochránek
Vstupné: 15,- €,
Predpredaj vstupeniek: MIC 047/433 15 13, 0905 266 521 a www.kultura.lucenec.sk
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Edukatívne činnosti

Novohradské osvetové stredisko
– kultúrna inštitúcia Banskobystrického
samosprávneho kraja

Umelecké slovo, divadlo
Hviezdoslavov Kubín 2022 – 68. ročník
celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky
v umeleckom prednese poézie a prózy,
v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel
poézie detí, mládeže a dospelých:
15. 3. okresné kolo okresu Poltár,
školský klub ZŠ Slobody Poltár
o 9.00 hod.
16. – 17. 3. obvodné kolá okresu
Lučenec I. – III. kat.,
malá sála NOS o 9.00 hod.
18. 3. obvodné kolo okresu Lučenec
IV. – V. kat.,
malá sála NOS o 9.00 hod.
Do 18. 3. Celoslovenská prehliadka
Petőfi – Tompa, školské kolá,
malá sála NOS.
25. 3. Mládež spieva
– regionálna prehliadka
detských speváckych zborov,
ZUŠ Poltár o 10.00 hod.
29. 3. Divadlo komédie
– Mika Myllyaho: Panikári
Súčasná komédia s pesničkami o mužoch,
ktorí sa ocitli na pokraji nervového
zrútenia. Účinkujú: Jakub Rybárik,
Juraj Hrčka, Marcel Ochránek,
Divadlo B. S. Timravy Lučenec
o 18.00 hod.
31. 3. Rozprávková skrinka
– regionálna súťažná prehliadka detských
divadelných súborov,
MKS Kokava nad Rimavicou o 9.00 hod.

Folklór, hudba, tanec
25. 3. Večer autentického folklóru:
Niet beťára na Budinej
– moderovaný večer so spevákom
ľudových piesní Milanom Gáborom
z Budinej,
malá sála NOS o 18.00 hod.
Podujatie z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia
Programová rada folklórneho festivalu:
16. 3. MNFF 2022,
NOS Lučenec – o 14.00 hod.

Foto, film, výtvarná tvorba
4. 3. Salón tvorby 2022 – regionálna
postupová súťaž a výstava
neprofesionálnej výtvarnej tvorby
a fotografie členov OŠ pri NOS z okresov
Lučenec a Poltár,
Novohradské múzeum a galéria Lučenec,
potrvá do 18. 3. 2022.
Marec – Prezentácia činnosti Dielničky
– výstava fotografií,
NOS Lučenec – chodba č. 1,
pracovné dni od 8.00 do 15.00 hod.

Edukatívne činnosti
Klubové podujatia

Marec– Podvody páchané na senioroch
– prednáška k preventívnym aktivitám
v spolupráci s OR PZ v Lučenci,
obce a mestá regiónu.
27. 3. Svetový deň divadla,
online príspevok zameraný na propagáciu
divadelného umenia.

Klubové podujatia
17. 3. Klub paličkovanej čipky
PAVÚČIK pri Dielničke,
NOS –dielňa ľudových remesiel.
28. 3. Literárny klub V.L.A.S. pri NOS,
stretnutie autorov, rozbor tvorby,
malá sála NOS o 15.30 hod.

Kultúrno-spoločenské podujatia
5. 3.Novohradská Lyžovica 2022
– otvorené majstrovstvá Novohradu
v zjazdovom lyžovaní, snowboarde,
sánkovaní a karneval v maskách
na lyžiach,
Látky Prašivá – rekreačné stredisko
Zerrenpach o 9.00 hod.,
organizátor: Mesto Lučenec, Novohradské
osvetové stredisko Lučenec, BBSK,
OZ Novohrad, OOCR Turistický
Novohrad a Podpoľanie.
11. 3. NOVLITERO
(druhá časť projektu)
– literárna dielňa na tému 30 rokov
literárneho klubu V.L.A.S.,
lektori: doc. PaedDr. Július Lomenčík,
PhD., Hana Košková, účinkuje: Mgr.
art. Katarína Hitzingerová, ArtD.,
malá sála NOS Lučenec o 15.00 hod.
Projekt podporil z verejných zdrojov Fond
na podporu umenia.
25. 3. Predajná výstava
regionálnych produktov
Banskobystrického kraja
– prezentácia dielne ľudových remesiel
Dielnička pri NOS,
OC Galéria Lučenec
od 9.00 do 18.00 hod.

Dielňa ľudových remesiel
DIELNIČKA
(priestory NOS na poschodí):
Kurzy pre verejnosť
23. 3. Výroba bytových a dekoratívnych
doplnkov z pálky močiarnej s lektorom
Benkom Pálom
o 16.00 hod., cena 15,- eur.
Dielňa keramiky
– každú stredu od 9.00 do 12.00 hod.
a každý štvrtok od 16.00 do 19.00 hod.
Kurzy pre školy
Môj vlastnoručne robený hrnček, miska.
Tri spôsoby modelovania z ruky.
Termín podľa dohody so školami.

Novohradské osvetárske
„jednohubky“
22. 3. Martin Kubinec –

Novohradské osvetárske
„jednohubky“
22. 3. Martin Kubinec
– výrobca a hráč na ľudové hudobné
nástroje, člen rodinného fujarového
Tria Kubincovcov – online spomienka
pri príležitosti 80. výročia narodenia.
Podujatia sa budú realizovať 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/novohradskao
sveta

Novohradská knižnica Lučenec
– kultúrna inštitúcia Banskobystrického
samosprávneho kraja

Týždeň slovenských knižníc
28. 2. – 5. 3. 2022:
28. 2. 170. výročie prvej zmienky
o knižnici – prednáška s riaditeľkou
Štátneho archívu v Banskej Bystrici,
pobočka Lučenec, K. Becaniovou
o 10.00 hod.
1. 3. Deň otvorených dverí:
Prechádzka knižnicou – oddeleniami
knižnice, návšteva nových priestorov.
Voňavé mydielka – tvorivé dielne nielen
pre seniorov s K. Slaninovou v rámci
cyklu Prechádzka výročiami o 8.30 hod.
Poézia v srdci – beseda so spisovateľkou
S. Sajenkovou v rámci cyklu
Prechádzka výročiami o 10.30 hod.
Zahrajme sa na remeselníka – tvorivé
dielne pre deti s E. Kováčikovou v rámci
cyklu Prechádzka výročiami o 13.30 hod.
2. 3. Zelená knižnica – čítanie rozprávok
a príbehov s environmentálnou tematikou
spojené s aktivitami o 10.00 a 13.00 hod.
3. 3. Hviezdy na dosah – beseda
s Natáliou Ščerba v rámci cyklu Brána
príbehov dokorán, ktorá píše v ruskom
jazyku fantasy romány pre teenagerov
o 9.00 hod.
4. 3. Čarovný les v rozprávke
– čítanie rozprávok s environmentálnou
témou v maďarskom jazyku so Š. Csákom
(online na Facebooku Novohradskej
knižnice) o 10. 00 hod.
5. 3.Odpadkový fantóm – zážitkové
čítanie z knihy B. Jobusa (online na
facebooku Novohradskej knižnice)
o 10.00 hod.
Počas celého
„Týždňa slovenských knižníc“
je pre nových členov knižnice
registračný poplatok
zadarmo.

1. – 31. 3.MiliFamily 2021 –
(ne)obyčajný rok (ne)obyčajnej
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1. – 31. 3. Mili Family 2021
– (ne)obyčajný rok (ne)obyčajnej rodiny
–výstava fotografií R. Vojenčáka
je určená verejnosti na oddelení náučnej
literatúry počas otváracích hodín knižnice.
7. – 31. 3. Športovci v školských
laviciach – výstava určená verejnosti
inštalovaná na oddelení náučnej literatúry.
8. 3. Čierna hodinka
– prednáška so spisovateľom
M. Z. Kučerom pre študentov, seniorov
a verejnosť o tajoch histórie,
o Jantárovej komnate, zlatom vlaku
nacistov či A. Báthoryovej sa bude konať
v rámci cyklu
Poďte s nami do knižnice o 17.00 hod.
25. 3. Prednáška pre študentov stredných
škôl konaná na tému 100. výročie
narodenia A. Dubčeka s M. Slávikom
z OZ Living Memory o 11.00 hod.

Novohradské múzeum a galéria
– kultúrna inštitúcia Banskobystrického
samosprávneho kraja

2. 3. Deň stratených vecí
– vybrané artefakty zbierkového fondu
zo zaniknutých obcí Lešť a Turie Pole,
online aktivita FB a IG NMG o 11.00 hod.
4. 3. Salón tvorby 2022
– regionálna postupová súťaž a výstava
neprofesionálnej výtvarnej tvorby
a fotografie členov OŠ pri NOS z okresov
Lučenec a Poltár, hlavný organizátor NOS,
potrvá do 18. 3. 2022.
Každú sobotu – Ženy v histórií
Novohradu – online aktivita FB.
Marec/apríl – Tajomstvá tropického
hmyzu, výstava zo súkromnej zbierky
Michala Zachara z Prievidze,
kurátor: Iveta Kaczarová.

Mesto Lučenec – oddelenie
školstva, sociálnych vecí,
kultúry a športu

5. 3. Lyžovica – lyžovanie, sánkovanie,
súťaže, karneval,
Látky-Prašivá.
10. 3. Krása chladných zbraní IV.
– prezentácia a výstava produkcie
nožiarov regiónu,
Radnica/Mestské múzeum,
potrvá do 8. 5. 2022.
10. 3. Šperky – výstava šperkárok
pracujúcich s kovom
(A. Pulišová, M. Cabanová,
M. Mojžišová),
Radnica/Mestské múzeum
– chodba, potrvá do 8. 5. 2022.

17. 3. Jarné očakávanie
– divadelné predstavenie Divadla J.
Kármána,
Divadlo B.S. Timravy.

28. 3. Deň učiteľov, online koncert,
kino Apollo.

30. 3. VIII. LiteraTúra – Dialógy
Literárno-historická beseda
o slovenskom preklade
maďarského dokumentárneho románu
o skutočnom hone na Židov
koncom druhej svetovej vojny:
GÁBOR ZOLTÁN: ORGIA.
Hostia: spisovateľ a autor románu
Gábor Zoltán,
prekladateľka románu
Tímea Krekovič Beck,
historik Múzea holokaustu v Seredi
Mgr. Matej Beránek, PhD.
Moderátor: žurnalista a spisovateľ
József Gazdag.
MsKS – bábková sála o 17.00 hod.,

31. 3. Spomienky na...,
beseda so spolupútnikom Jána Mlynárika,
Radnica/Mestské múzeum

Podujatie v slovenskom a maďarskom
jazyku s simultárnym tlmočením.

21. 3. Fíha TRALALA – pesničkovo
- divadelná šou pre najmenších,
kino Apollo o 17.00 hod.
25. 3. Otto Weiter – So srdcom na dlani,
koncert, kino Apollo.
26. 3. Milan Markovič– Na plnú
hu(d)bu, kino Apollo.

Fiľakovo
4. 3. Medzinárodný divadelný festival,
OZ City Reboot, Kiss Csaba:
De mi lett a nővel?
(Ale čo sa so ženou stalo?)
Predstavenie v maďarskom jazyku,
organizátor a miesto: MsKS o 18.00 hod.

8. 3. Slávnostné podujatie
pri príležitosti MDŽ,
MsKS – divadelná sála o 15.00 hod.,
organizátor: Mesto Fiľakovo, Mestské kultúrne
stredisko, MO JDS,
Klub dôchodcov.

14. 3. Otvorenie turistickej sezóny
a výstavy s názvom
Vývoj kníhtlačiarstva
od stredoveku po súčasnosť,
Fiľakovský hrad – Bebekova veža o 16.30
hod., organizátor: Hradné múzeum, spoluorg.:
OZ Defensores.

15. 3. Oslavy výročia revolúcie 1848,
Dvor Maďarského spoločenského domu
o 15.00 hod.,
organizátor: ZO Csemadok voFiľakove.
18. – 19. 3. Rakonca 25
– jubilejný galaprogram folklórneho
súboru Rakonca,
MsKS – divadelná sála o 18.00 hod.,
organizátor: Spoločnosť Rakonca, Mestské
kultúrne stredisko.

25. 3. Mestský deň učiteľov,
MsKS – divadelná sála o 15.00 hod.,
organizátor: Mesto Fiľakovo, MsKS.
25. 3. Otvorenie putovnej výstavy
Svetového združenia maďarských
fotografov,
Mestské vlastivedné múzeum
– galéria o 17.00 hod.,

organizátor: MsKS.

Projekt sa realizuje s finančnou
podporou Fondu na podporu
kultúry národnostných menšín.

Dom Matice slovenskej
v Lučenci
2. 3. Kurz vyšívania s krivou ihlou,
vedie N. Knapeková z Polichna,
o 14.00 hod.
3. 3. Váľaničke a uteráče
našich starých materí, výstava,
potrvá do 30. apríla 2022.
24. 3. Beseda so spisovateľom
Vojtechom Czoborom o románe
ZABIŤ DIABLA NIE JE HRIECH,
týka sa Novohradu a éry lúpežného rytiera
Imricha Balašu III.,
ktorý ovládal hrad Divín,
o 10.30 hod. pre školy
a o 16.30 hod. pre verejnosť.
25. 3. Šaliansky Maťko
J. C. Hronského,
okresné kolo súťaže v prednese
slovenských povestío
9.00 hod.

MsKS
Kokava nad Rimavicou
31. 3. Rozprávková skrinka
– regionálna súťažná prehliadka
detských divadelných súborov,
hl. organizátor: NOS Lučenec,
MKS Kokava nad Rimavicou
o 9.00 hod.

organizátor: Hradné múzeum, spoluorg.:
Svetové združenie maďarských fotografov.

REKUS
– regionálny
kultúrny–mesačník.
VYDÁVA: Novohradské osvetové stredisko, Kármánova 2, 984 01 Lučenec. Registrované na MK
17.
3. Jarné
očakávanie
divadelné
30. 3. VIII. LiteraTúra – Dialógy
SR – evidenčné číslo: EV 3991/10. ISSN 1338-9939, IČO 45 020 094, REDAKTOR: Michal Abelovský, tel.: 45 12 703, 45 131 78,
predstavenie
Divadla
J.
Kármána,
Divadlo
B.S.
JAZYKOVÝ REDAKTOR: doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD., GRAFICKÁ ÚPRAVA: Renáta Ádamová, FOTO: Milan Alberti,
NOS v Lučenci, e-mail: noslc@noslc.sk , abelovsky@noslc.sk, TLAČ: NOS v Lučenci,
Timravy. ZODPOVEDNÝ: Mgr. Stanislav Spišiak, riaditeľLiterárno-historickábeseda
www.noslc.sk
https://www.facebook.com/novohradskaosveta
NEPREDAJNÉ
o slovenskom preklade
21. 3. Fíha TRALALA– pesničkovo-divadelná
maďarského dokumentárneho
šou pre najmenších, kino Apollo o 17.00 hod. románu o skutočnom hone na

