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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.

Pochádza z Ipeľského Potoka,
kde prežila nádherné detstvo, obklopená prekrásnou prírodou. Celý život
pracovala s deťmi ako pedagóg pre
materské školy. Špeciálnopedagogické
vzdelanie
získala narodená
Univerzite
Komen- (1. 2. 1936), pochádza z obce Gašparovo,
Cecília Nagyová,
Citterbergová
neďaleko
Brezna. Nádherná
príroda
okolo rodiska ju navždy očarila a všetku tu
ského v Bratislave.
V roku 2005
ukonkrásu
sa snažila
neskôr zachytiť
aj naUnimaliarskom plátne. V súčasnosti žije vo
čila UTV
na Pedagogickej
fakulte
Fiľakove.
verzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,
Od útleho
detstvavýtvarného
rada kreslila.
Najskôr kriedami, ktoré jej zo školy sem-tam
filozofiu
a dejiny
umenia.
priniesli
súrodenci,
lebo
farby,
pastelky
Celý život ju sprevádza láska k deťom,či ceruzky boli v tej dobe vzácnosťou. To
bol
pre ňuhistórii
zážitok,
zvyškamiMiluje
školskej
kriedy počmárala všeličo. Dokonca aj
umeniu,
a prírode.
krásu
truhlicu.Prvé
farbičky
jej
kúpil
otec,
až
keď začala chodiť do školy. Výtvarná
poézie, historických miest, čo sa odráža
výchova jej pomohla formovať budúci talent. Ako stredoškoláčku na pedagogickej
aj v jej tvorbe. V súčasnosti žije vo Viškole v Lučenci si ju všimol dobrý učiteľ a v záľube maľovať ju podporoval. Dovtedy
dinej. Zúčastňuje sa rôznych výtvarných
sa venovala len maľovaniu prírody, ale na škole začala kresliť aj portréty
plenérov,
výstav,
súťažných
prehliadok,
spolužiakov.
Po skončení
školy
sa zamestnala ako úradníčka, ale vo voľnom čase
na
ktorých
získala
viacero
ocenení...
stále kreslila. Vždy mala pri sebe skicár a keď ju niečo zaujalo, hneď to zachytila na
Na prvý úžasný zážitok z tvorby si spomína ako malé štvorročné dievčatko. Počas
papier.
kreslila do krúžku
obecnejpri
kroniky v Málinci, na strednej škole si zvolila voliteľný
Na prvý
úžasnýčlenkou
zážitok amatérskeho
zzákladnej
tvorby školyvýtvarného
V roku 1993
sa stala
maturitný
si spomína ako malé štvorročné
diev- predmet výtvarnú výchovu a pri svojej profesii – práci s malými deťmi sa mohla so
Novohradskom osvetovom stredisku
(NOS) v Lučenci, kde jej tvorbu
štetcom
čatko. Počas základnej školy kreslila
do vyšantiť naplno.
hodnotili
akademickí
maliari,
čímusmerňovali
jej ďalší pre
rast.Odvtedy
Najväčším prínosom
jej výtvarný život bolo a stále je členstvo v klube Amatérskej
obecnej kroniky v Málinci, na strednej
výtvarnej
tvorby
pri
Novohradskom
osvetovom stredisku (AVT NOS) v Lučenci, kde má možvystavuje
pravidelne.
škole si zvolila voliteľný maturitný prednosť rozvíjať svoje schopnosti pod vedením citlivých organizátorov a odborných vysokomet výtvarnú výchovu a pri svojej proškolských
pedagógov.
čase kudeťmi
kresbe
pridala
fesiiV–určitom
práci s malými
sa mohla
somaľovanie akvarelom a neskôr olejom,
ale
v tejto
technike
bola samouk. Výtvarne je zameraná na romantický
štetcom
vyšantiť
naplno.
Najväčším
prínosom apre
jej výt- dreveníc a rôznych iných
realizmus,
krajinomaľbu
architektúru
varný
život
bolo
a
stále
je
členstvo
stavebných objektov.Venuje sa aj kresbehnedou rudkou.
v klube Amatérskej výtvarnej tvorby pri
Novohradskom
osvetovom
Jej tvorba bola
pravidelnestredisku
prezentovaná na výstavách, napr. Jesenné
(AVT NOS) v Lučenci, kde má možnosť
stretnutie 2009 na Fiľakovskom hrade, Jesenné stretnutie 2017 (22. 9. – 8.
rozvíjať svoje schopnosti pod vedením
10.)
v priestoroch
Novohradského
múzea a galérie v Lučenci, kresba
citlivých
organizátorov
a odborných vymastnou
rudkou
Jesenná idyla pri labuťom jazere.
sokoškolských
pedagógov.

Zúčastňovala sa seminárov a školení, naposledy tvorivej dielne v rámci
Výstavy: Made in pod holým nebom roku 2019.
projektu
2001
– Výtvarný
salón,
Niekoľko
obrazov
máhrad
ešteModrý
doma, niečo majú deti a časť obrazov
Kameň,
zanechala pri sestre Valérii v Humennom a sestre v Žiline.
2002
– Kalvínsky
kostol,
Lučenec,venovať sa výtvarnej tvorbe (popri
Chvíle,
keď sa
jej podarilo

starostlivosti o rodinu alebo iných povinnostiach), boli pre ňu vždy

Pokračovanie na s. 2
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2015 – výstava obrazov, Dom kultúry
Lučenec,
6. 11. 2015 – ArsUrbum, maliarske
sympózium, Banská Štiavnica
2017 – Jesenné stretnutie (Podpoľanie, akryl), Novohradské múzeum a
galéria Lučenec,
2017 – výstava obrazov, Látky.

Výstavy:
2001 – Výtvarný salón, hrad Modrý
Kameň,
2002 – Kalvínsky kostol, Lučenec,
2003 – Letné stretnutie, Novohradské
múzeum Lučenec,
2004 – kaplnka, hrad Modrý Kameň,
2005 – Novohradské múzeum a galéria, Lučenec,
2005 – Výtvarný Ružomberok,
2005 – výstava v rámci 670. výročia
obce Vidiná,
2005 – Matica slovenská Lučenec a
Fiľakovo,
2006 – výstavná sieň Emila Belluša,
Banská Bystrica,
2007 – Výtvarné spektrum, krajská
prehliadka,
2007 – Výtvarný salón, hrad Modrý
Kameň,
2009 – Hradné múzeum, Fiľakovo,
2009 – Výtvarné spektrum, sieň Emila
Belluša Banská Bystrica,
2010 – Banská Bystrica,
2011 – Jesenné stretnutie, Novohradské múzeum a galéria Lučenec,
2013 – Výtvarné spektrum, krajská
súťaž, Múzeum SNP Banská Bystrica,
22. – 30. 4. 2013 – výstava obrazov,
malá sála KD Halič,
2013 – výstava obrazov, pizzeria Zbrojnica,
2014 – Výtvarné spektrum, celoštátna
postupová súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby (Pod pustým hradom I,
akryl),
2014 – výstava obrazov, Múzeum rodu Forgáč, kaštieľ Jelenec,
2015 – Výtvarné spektrum, celoštátna
postupová súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby (Banská Štiavnica I.)
olej),
2015 – výstava obrazov, Dom kultúry

Ocenenia:
2003 – Diplom, Stredoslovenské
osvetové stredisko Banská Bystrica.
2004 – Diplom, Výtvarné spektrum
Banská Bystrica.
2005 – Čestné uznanie za kolekciu
akvarelov, Výtvarný Ružomberok.
2007 – Cena, Výtvarné spektrum,
krajská prehliadka.
2014 – Čestné uznanie za akryl,
Výtvarné spektrum, krajské kolo.
Zo starších ocenení je potrebné spomenúť Čestné uznanie za rozvoj kultúry
v okrese Lučenec (1987), udelené ONVodborom kultúry.
Venovala sa aj fotografovaniu a literárnej činnosti. V roku 2016 bola ocenená vo fotografickej súťaži Polichno okom
fotografa (Architektúra Polichna). Jej literárna tvorba bola uverejnená vo Vidinských novinách (2008) a literárnom
zborníku literárneho klubu V.L.A.S. Drevená lastovička (2009).
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Ekonómka, spisovateľka Ing.
Iveta Zaťovičová, rod. Víťazová, sa
narodila 21. 10. 1961 vo Fiľakove, okres
Lučenec. V rodnom Fiľakove získala
základné vzdelanie (1967 – 75) a rovnako aj gymnaziálne štúdiá (1975 – 79).
Maturovala v triede Terézie Kamenskej.
Súbežne v r. 1968 – 76 navštevovala ľudovú školu umenia vo Fiľakove, hodiny
klavírnej hry absolvovala u Lívii Csabovej. Študovala na Fakulte ekonomiky, služieb a cestovného ruchu Vysokej
školy ekonomickej v Banskej Bystrici
(1979 – 83). V r. 1983 – 84 Pracovala
ako recepčná hotela Novohrad v Lučenci (1983 – 84) a vedúca cestovnej kancelárie Tatratour v Lučenci (1984 – 93).
Bola učiteľkou angličtiny na SPŠ stavebnej v Lučenci (1993 – 94) a vykonávala funkciu riaditeľky pobočky Tatra
banky v Lučenci (1994 – 2006). Od r.
2007 pôsobí až doteraz ako riaditeľka
agentúry LX Reality a vydavateľstva
Lux Libris v Lučenci.
Ivetka, začnime náš rozhovor
vo Fiľakove, kde si začínala
spoznávať svet.
Narodila som sa vo Fiľakove,
v meste, z ktorého ani jeden z mojich
rodičov nepochádzal. Otec sa narodil
vo Vyšnom Skálniku, v dome oproti
domčeku, v ktorom sa narodil Ján Botto
a mama pochádzala z Terian, kde sa zas
narodil Ladislav Ballek, len o osem
rokov neskôr. Rodičia sa do Fiľakova
prisťahovali zo Šiah, kde otec pôsobil
ako riaditeľ Štátneho majetku; aj mama
tam pracovala. Základnú školu som

mala na dosah ruky, bývali sme na
Školskej ulici, takže do školy ani z
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mala na dosah ruky, bývali sme na Školskej ulici, takže do školy ani z nej ma
nikto nevodil. Chodila som s tou veľkou
ťažkou taškou z bordovej bravčovej kože sama. Ešte horšie to bolo – čo sa týka
vláčenia ťažkej tašky so školskými vecami – keď sme sa presťahovali do nového domu. Ten bol vzdialený od školy
skoro kilometer a ja som si musela nosiť
aj veci do hudobnej, veľakrát ešte
s vreckom na tenisky a tepláky. Myslím
si, že tam kdesi je môj základ pre zlé
držanie tela (smiech). Ako trinásťročná
(štrnásť som mala až v októbri) som
nastúpila na gymnázium, zatiaľ čo moji
spolužiaci mali už pätnásť a niektorí
aj viac. Tak som si v triede pripadala
ako benjamín. Vďaka kladnému vzťahu
k učeniu a dobrým známkam som si
však rýchlo získala u spolužiakov i učiteľov rešpekt. No benjamínom som ostala.
Ako si sa stala ekonomickou
inžinierkou?
Moja mama snívala o tom, že
budem lekárkou a robila všetko preto,
aby ma touto myšlienkou infikovala, čo
sa jej aj podarilo. Až do 3. ročníka gymnázia som sama všade hlásala, že budem
doktorkou. Rozmýšľala som aj o tom, že
budem učiteľkou, ale keď som to spomenula, rodičia sa tvárili kyslo. Keď
sme mali definitívne povedať, či a na
aké štúdium pôjdeme, som doma vyhlásila, že ja sa na medicínu neprihlásim.
Mamu skoro vystrelo, myslím, že som
ju naozaj sklamala. Otec sklamaný nebol a začal so mnou rozoberať alternatívy. Kým ja som hovorila o učiteľskom
smere slovenčina – angličtina, prípadne
o knihovníctve, otec to stáčal k ekonomickým smerom („To má budúcnosť!“),
až mu nakoniec vyšiel cestovný ruch.
V rozhovore so mnou použil argumenty
typu, „aj na tej škole budeš mať tri cudzie jazyky“ a „budeš veľa cestovať“.
V tom, že budem veľa cestovať, mal
otec pravdu, ale to časté cestovanie sa
týkalo len cestovania hore-dole z Fiľakova do B. Bystrice a späť preplneným
vlakom. Potom, keď som doštudovala,
som sa už veľa nenacestovala, aj keď
som v cestovnom ruchu pracovala.
Následne si pracovala v oblasti cestovného ruchu a bankovom
sektore.

Deväť rokov som pracovala
ako vedúca cestovnej kancelárie a potom dvanásť rokov v banke ako riaditeľka pobočky. Práca v cestovnej kancelárii bola príjemná, je to iné ako predávať v pekárni rožky, kde chodí kadekto a nie vždy sa na teba pekne pozrie. V banke to bolo v mnohom iné. Ja
som nechcela byť riaditeľkou, na to by
som v živote sama nepomyslela a ani si
netrúfla. Prihlásila som sa na pozíciu
pracovníka za pultom. To, že som sa
rýchlo stala riaditeľkou, priniesla aj zhoda šťastných náhod. V každom prípade
práve toto obdobie mi v profesijnom živote dalo najviac – najviac príležitostí,
skúseností a prinieslo aj najviac výziev.
Podarilo sa mi vybudovať nielen živú a
prosperujúcu pobočku, ale aj vybudovať
dobrý kolektív. Ľudia, ktorí v tom čase
v tejto pobočke pôsobili, sa dodnes pravidelne, minimálne raz za rok schádzajú, aj keď niektorí už bývajú v zahraničí.
Niektorí sa vypracovali tak, že sami sú
dnes riaditeľmi pobočiek.
V r. 2016 sa na pultoch kníhkupectiev objavil tvoj knižný debut
pod názvom Tiene babieho leta. Čo ťa
priviedlo k spisovateľským aktivitám?
Na spisovateľskú dráhu by som
si nikdy netrúfla, ani keby ma na ňu
niekto nabádal. Napriek tomu (alebo
práve preto?) som v určitom období,
keď som už nebola natoľko pracovne
vyťažená a mali sme zabehnutú firmu
(realitnú a prekladateľskú kanceláriu),
zrazu pocítila túžbu spracovať všetko
prežité. Nie však formou denníkových
zápiskov či chronologicky usporiadaných spomienok, ale cez poviedky, kde
jednotlivé momenty z pracovného či
súkromného života zakomponujem do
života vymyslených postáv, vložím im
do úst svoje myšlienky a názory, podľa
ktorých sa riadim alebo ktorými by som
sa teoreticky mohla riadiť, keby som bola taká či onaká. A zistila som, že takouto formou viem napísať čokoľvek a koľkokoľvek. Lebo námetov v jednom živote je veľa – každý deň, každý týždeň,
každý rok sa skladá z nespočetného
množstva zážitkov, podnetov, rozhodnutí, ktoré sú často aj osudné. Príbehy
rastú všade, len ich treba (vedieť) vidieť
a pozbierať.
Pokračovanie na s. 4
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Samozrejme, nielen nahádzať
ako huby do koša, ale potom ich aj pekne roztriediť, rozriediť, prikrášliť, poprekladať, pohrať sa s nimi a tak. Práve
takto vznikla aj moja prvotina Tiene babieho leta, na ktorú sa pýtaš. V týchto
skutočne poviedkach je mnoho autentického, sú čerpané z prežitého. Keď sa
spätne na túto knihu dívam, asi som sa
chcela predstaviť. A niektoré veci –
prostredníctvom postáv – aj vysvetliť.
Každý vie, že sú to moje príbehy, ktoré
sa skutočne stali, ale zároveň sa mohli
stať komukoľvek – také isté či podobné.
A nemyslím tým len dejovú líniu, ale
príbeh pocitový – teda príbeh osamenia,
pochybovania, omylu, rozšafnosti, vytrvalosti, oddanosti, vzdoru...
Mohla by si nám priblížiť
leitmotív tvojej spisovateľskej tvorby?
Námety čerpám výlučne zo
svojho života, resp. odpozorovaného života blízkych ľudí. Prvé tri knihy som
napísala za deväť mesiacov. Na štvrtú
knihu Príď v májovú nedeľu, ktorá je
románom o mojej mame, som potrebovala deväť mesiacov len na ňu samú.
Piatu knihu o dievčati z Ďárváršáru,
o detstve strávenom vo Fiľakove, som
napísala asi za šesť mesiacov. Zatiaľ
poslednú knihu Vabank, v ktorej je 13
poviedok, som písala asi 8 mesiacov.
Nezabudni, že ešte stále nie som v dôchodcovskom veku, i keď sa k nemu
blížim a na svoje živobytie si musím
zarobiť. Písaním kníh to naozaj nejde,
ak nie si Stephen King alebo niekto podobný.
Zoznámiš nás so svojimi novými výzvami?
Pred rokom sme si s partnerom
založili vydavateľstvo Lux libris, aby
som nebola viazaná alebo obmedzovaná
možnosťami či náklonnosťou toho-ktorého vydavateľstva. Takže výzvou bude
určite aj realizácia vydavateľskej činnosti u tých projektov, ktoré vydať budeme chcieť, myslím okrem mojich
kníh. Teraz mám rozpísanú knihu, ktorá
by mohla vyjsť v druhej polovici budúceho roka, ale prezrádzať zatiaľ nebudem. Je to ešte čerstvé.

Nové vedenie
Novohradského osvetového
strediska v Lučenci
Výberové konanie na miesto
riaditeľa Novohradského osvetového
strediska vyhlásil 28. 7. 2021 predseda Banskobystrického samosprávneho kraja ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie. Prihlásili sa celkom 4
uchádzači. Výberová komisia vybrala
Mgr. Stanislava Spišiaka. Predstavíme si ho v nasledujúcom čísle.

Márii Ambrušovej,
dlhoročnej riaditeľke Novohradského osvetového strediska, ktorá
k 31. októbru 2021 na vlastnú
žiadosť odchádza do dôchodku.
Osvetárskej a kultúrno-výchovnej
práci sa venovala 48 rokov.
V osvetovom stredisku pracovala
od roku 1973, najskôr ako
pracovníčka pre mimoškolskú
výchovu, potom ako vedúca
oddelenia ZUČ a od roku 1991
ako riaditeľka organizácie,
teda 30 rokov.
Podrobnejšie sme o nej písali
na s. 4 − 5 v Rekuse č. 9/2017.

PhDr. František Mihály, DiS. art.

Psychológ, vedeckovýskumný
pracovník, vysokoškolský učiteľ doc.
PhDr. Oskár Blaškovič, CSc. sa narodil 9. 10. 1926 v Dolných Strhároch,
okres Veľký Krtíš. Ľudovú školu navštevoval v Malých Stracinách (1932 –
37). Študoval na gymnáziu v Lučenci
(1937 – 38 a 1944 – 45), kde maturoval
v triede profesora Jozefa Pašku. V dôsledku Viedenskej arbitráže, keď Lučenec pripadol Maďarsku, absolvoval v r.
1938 – 44 gymnázium vo Zvolene. Študoval filozofiu a slovenský jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (FF UK) v Bratislave (1945 – 50).
Popri štúdiu pracoval ako odborný asistent na Štátnom psychotechnickom ústave v Bratislave (1946 – 47) a v Československom ústave práce v Bratislave
(1947 – 51). Bol vedeckovýskumným
pracovníkom Výskumného ústavu pedagogického (VÚPg) v Bratislave (1951 –
73) apôsobil ako vysokoškolský učiteľ
na Katedre psychologických vied FF UK
v Bratislave (1973 – 91). Od r. 1991 žil
na dôchodku v Bratislave.
V januári 1946 mal prvú povinnú skúšku zo psychológie u prof. Antona
Jurovského, zakladateľa psychológie na
Slovensku, ktorý bol súčasne riaditeľom
Štátneho psychotechnického ústavu. Po
skúške ho pozval pracovať ako pomocnú
vedeckú silu do tohto ústavu a tým bolo
rozhodnuté. Popri vysokoškolskom štúdiu pracoval na Štátnom psychotechnickom ústave, resp. na Československom
ústave práce v Bratislave v problematike
psychologickej diagnostiky,
Pokračovanie na s. 5
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výberu ľudí pre povolanie a uplatňovanie štatistických metód v psychológii.
Tu vypracoval aj svoju rigoróznu prácu
„Deti v pestúnskych rodinách, rozbor
ich mentálnej štruktúry faktorovou analýzou“.
V r. 1951 – 53 sa zaoberal aplikáciou učenia I. P. Pavlova v psychológii, otázkami kôrovej regulácie psychických procesov v predštartovom stave
u športovcov. V r. 1954 – 60 skúmal
vplyv výrobnej práce na utváranie osobnosti žiakov. Od r. 1960 sústavne pracoval v oblasti školského a profesionálneho poradenstva. Bol jedným zo spolutvorcov psychologického poradenstva
v ČSSR. V r. 1969 – 70 spolu s doc.
Martinom Jurčom pripravil a riadil najväčší výskum v oblasti exaktnej diagnostiky vedomostnej úrovne žiakov. Počas dvoch dní bolo vyskúšaných cca 67
000 žiakov 9. ročníkov ZDŠ didaktickými testami zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky, fyziky a dejepisu.
Výsledky boli publikované doma, v Poľsku, Juhoslávii, Grécku a v USA.
V r. 1973 prešiel prednášať na
FF UK, odbor poradenská a školská
psychológia. Vyvinul desiatky didaktických testov aj pre školy s vyučovacím
jazykom maďarským a ukrajinským.
Napísal cca 12 príručiek k týmto testom.
Zúčastnil sa a prednášal na viacerých
významných svetových konferenciách,
napr. Schôdza expertov európskych krajín v Gautingu pri Mníchove (Nemecko), Svetová konferencia mládeže
v Grenobli (Francúzsko), Svetová konferencia o využití testov v školách v Západnom Berlíne. V r. 1965 prednášal aj
na niektorých významných univerzitách
a vedeckých pracoviskách v USA –
Boston, Princeton a i. V r. 1982 – 85
vykonával funkciu prodekana FF UK.
Doc. PhDr. Oskár Blaškovič,
CSc. zomrel 5. 4. 2015 v Bratislave,
pochovaný je na cintoríne v Slávičom
údolí.

Textilný technik, historik Jozef
Cerina sa narodil 4. 10. 1931 v Opatovej, okres Lučenec. Ľudovú školu
navštevoval v rodnej obci (1937 – 42) a
meštiansku školu v Lučenci (1942 – 47).
Absolvoval Dvojročnú odbornú textilnú
školu v Žiline (1948 – 50). Popri zamestnaní vyštudoval Vyššiu priemyselnú
školu textilnú v Lučenci (1959 – 65).
Pracoval nepretržite v rôznych pracovných pozíciách, naposledy ako textilný
technik vo Vlnárskych závodoch Poľana
Opatová (1947 – 91).
Od
r. 1992 žil na

dôchodku

v Opatovej

pri

Opatová (1947 – 91). Od r. 1992 žil na
dôchodku v Opatovej pri Lučenci. Do
školy začal chodiť v Opatovej, po Viedenskej arbitráži (1938) sa vyučovací
jazyk zmenil na maďarský. V Opatovej
bola dvojjazyčnosť samozrejmá, takže
s tým nemal žiadne problémy. Od r.
1942 navštevoval meštiansku školu v
Lučenci (dnešná budova II. ZŠ M. R.
Štefánika). Tu najviac vedomostí preukazovali deti zo židovskej školy – napr.
aj William Brüll (neskôr Bukový). 19. 3.
1944 Nemci obsadili Maďarsko a Židia
museli odvtedy nosiť žltú Dávidovu
hviezdu. Aj v Lučenci sa vytvorilo židovské geto, odkiaľ potom Židov transportovali do koncentračných táborov.
Rodine Brüllovej sa z geta podarilo ujsť
a po zvyšok vojny sa ukrývali na lazoch
v blízkosti obce Krná. Začiatkom apríla
1945 bol zrušený vyučovací jazyk maďarský a nahradil ho jazyk slovenský.
V septembri 1945 Jozef Cerina nastúpil
do 3. ročníka meštianskej školy už v pôvodnej budove a tu štúdium ukončil
v júni 1947.

V knihe Márie Adamovej a Eleny Majerčíkovej Opatová v zrkadle storočí (2005) má uverejnenú časť – Spomienky rodáka Jozefa Cerinu na Opatovú. Ďalšia kniha Spomienky vojnového
detstva vyšla v spoluautorstve s Máriou
Adamovou a Máriou Veselou (2015).
V publikácii autorov M. Adamová a J.
Puntigán Lučenec v premenách času
(2015) figuruje ako informátor. Pre tento cieľ poskytol viacero údajov o histórii
Opatovej.
Jeho syn Jano Cerina (*1957)
sa narodil so srdcovou chybou. Počas
štúdia na Strednej poľnohospodárskej
škole v Rimavskej Sobote začal bez vedomia rodičov chodiť na karate. Dosiahol čiernu stuhu a v r. 1982 získal diplom „Železný muž“. Zážitky zo svojho
života sústredil do knihy Obyčajný príbeh (2007). Na túto knihu dostal veľa
pozitívnych ohlasov, bola za ním aj televízia JOJ.
Jozef Cerina zomrel 12. 8.
2019 v Lučenci-Opatovej, pochovaný je
na cintoríne v Lučenci-Opatovej.

Herečka, operetná speváčka,
ochotnícka divadelná režisérka Kató
Kovács, vydatá Herzogová, sa narodila
31. 7. 1902 v meste Blaj (dnes Rumunsko). Svoje štúdiá začala ako chovanka
v kláštore v Oradei (Rumunsko), nadväzne študovala spev u divadelného dirigenta Karla Stefanidesza v Koložvári
(Cluj – Napoca). V r. 1921 – 23 ju do
koložvárskeho divadla angažoval Jenő
Janovics.

Históriou druhej svetovej vojny
sa začal zaoberať na základe zážitkov
svojho otca Michala Cerinu, ktorý bol
povolaný do armády v r. 1939 a slúžil
v Maďarsku, Sedmohradsku i na Dolnej
Zemi (dnes: časť Srbska a časť Chorvátska). Akýmsi impulzom pre túto činnosť
bola v r. 2000 výzva maďarského rádia
Kossuth v Budapešti, ktoré žiadalo poslucháčov, aby im zasielali rôzne zážitky
z vojny. Tak svoj príbeh poslal aj Jozef
Cerina. Po čase mu telefonovali a neskôr
dostal aj list z Budapešti, že jeho príspevok zaradia. Bolo to aj odvysielané a
príspevok mal veľmi dobrú odozvu.

Pokračovanie na s. 6

V knihe
Márie
Adamovej
a Eleny Majerčíkovej Opatová v zrkadle

Miskolc (1925 – 27), Budapešť
– Mestské divadlo (1927 – 29),
Budapešť – Budai Színkör (1928),
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Spočiatku účinkovala ako subreta, neskôr stvárňovala aj role primadon. V ďalšom období pôsobila
v týchto divadlách: Oradea (1923 – 25),
Szeged, Košice, Bratislava, Miskolc
(1925 – 27), Budapešť – Mestské divadlo (1927 – 29), Budapešť – Budai
Színkör (1928), Budapešť – Mestské divadlo (1934), Budapešť – Komorné divadlo (1936). Účinkovala aj v Kráľovskom revuálnom divadle v Budapešti. Jej
repertoár sa sústreďoval prevažne na
operety – E. Kálmán: Cirkusová princezná, Grófka Marica, Bajadéra a i.
Pred druhou svetovou vojnou
sa v Budapešti zoznámila s lučenským
továrnikom Jurajom Herzogom (*1900
Lučenec), s ktorým sa zosobášila. Jej
manžela zavraždili v r. 1944 v koncentračnom tábore Osvienčim v Poľsku. Po
r. 1945 sa v Lučenci zapájala do kultúrneho života ako ochotnícka divadelná
režisérka. Svoje divadelné inscenácie
režírovala v maďarskom jazyku: János
Vitéz (Víťaz Janko), Csárdás királynő
(Čardášová princezná), Bástya sétány 77
(Baštová promenáda 77), Anna Frank
naplója (Denník Anny Frankovej), Nem
élhetek muzsikaszó nélkül (Nemôžem
žiť bez muziky) a i.
Okrem režisérskej práce trpezlivo nacvičovala so sólistami ich spevácke party, realizovala klavírnu korepetíciu a bola aj tanečnou choreografkou
jednotlivých inscenácií. Medzi účinkujúcich jej divadelných predstavení
patrili: Alžbeta Svetlíková, Agáta a Béla
Slukovci, Magda a János Csaszlovszky,
József Leszák, Lili a Károly Anné, Etelka Csák, Ili Hornyan-Ružinská, Feri
Hrugyan, Lajos Horváth a i. Zároveň sa
ospravedlňujem tým, ktorých som tu
nemenoval. Predstavenia sa konali vo
veľkej sále Reduty a v budove Csemadoku na dnešnej Ulici Dr. Herza. Súbor
hosťoval aj v Banskej Bystrici, Fiľakove
a po okolitých dedinách. Kató Kovács
vykonávala režisérsku prácu do začiatku
70-tych rokov. Potom už žila na dôchodku na Štúrovej ulici v Lučenci. Na
tomto mieste sa chcem úprimne poďakovať pani Marike Anné Kovács za jej
spomienky na život a tvorbu pani umelkyne Kató Kovács.
Kató Kovács zomrela 25. 9.
1991 v Lučenci, kde je pochovaná na
kalvínskom cintoríne vedľa svojej matky Berty Bauch.

Statkár, publicista, spisovateľ,
politik, poslanec uhorského parlamentu
Ľudovít (Lajos) Mocsáry sa narodil 26.
10. 1826 v obci Kurtáň, okres Lučenec.
Strednú školu absolvoval súkromne,
Študoval právo, históriu a filológiu na
univerzite v Pešti (1841 – 46). Počas revolučných rokov 1846 – 49 sa z dôvodu
choroby kĺbov utiahol do Lázní Jeseník
(vtedy Gräfenberg), kde absolvoval
množstvo priateľských stretnutí.
V ďalšom období žil na svojom
statku v Andornaku pri Egri, v r. 1851 sa
oženil s vdovou po Miklósovi Wesselényim Annou Luxovou. Z manželstva sa
im narodili dve deti – dcéra Rozália
a syn Imre. Do politického života vstúpil v r. 1860, kedy sa pridal k maďarskej
štátoprávnej opozícii, ktorá vymáhala od
Viedne rešpektovanie historických práv
Uhorska a priznanie samostatného postavenia v rámci monarchie. V r. 1861 sa
stal straníckym predstaviteľom okresu
Mezőkövesd, v r. 1867 zástupcom guvernéra grófstva Borsod. Bol poslancom
za Miskolc v Národnom zhromaždení
(1869 – 72), poslancom za Kecskemét
(1874 – 80), účinkoval ako predseda
Strany nezávislosti (1874 – 84) a ako
poslanec za Kiskuhalas (1881 – 87).
Mocsáry sa s väčšinou vedúcich činiteľov rozchádzal v názoroch na
riešenie národnostnej otázky v Uhorsku.
Zasadzoval sa za rešpektovanie jazykových, kultúrnych a spoločenských záujmov nemaďarského obyvateľstva, pranieroval odnárodňovaciu školskú politiku, zákaz Matice slovenskej, policajnú
a súdnu perzekúciu predstaviteľov národných hnutí. Vládne kruhy považovali
tieto jeho názory za politiku národnej
zrady a keď sa v r. 1879 v parlamente
postavil ako jediný poslanec proti
návrhu zákona o povinnom vyučovaní
maďarčiny na všetkých školách
v Uhorsku, zbavili ho funkcie predsedu

návrhu zákona o povinnom vyučovaní
maďarčiny na všetkých školách v Uhorsku, zbavili ho funkcie predsedu Strany
nezávislosti. V r. 1887 zo strany vystúpil, odobrali mu i poslanecký mandát,
ktorý získal späť v r. 1888, keď bol zvolený za poslanca rumunského okresu
Karansebes (Sedmohradsko). Tam fungoval ako poslanec do r. 1891.
Po neúspechu v parlamentných
voľbách v r. 1896 sa z politického života
úplne stiahol. Žil v rodinnej kúrii na
panstve Andornak, kde sa venoval literárnej a publicistickej činnosti. Jeho
hlavné diela: Programm a nemzetiségés
a nemzetiségek tárgyában (Program
o národnosti a národnostiach, Pešť
1860), Néhány szó a nemzetiségi kérdésről (Niekoľko slov k otázke národnosti,
Budapešť 1886), A régi magyar nemes.
Észrevételek Grünwald Béla „A régi
Magyarország“ című munkájára (Starý
uhorský šľachtic. Komentáre k dielu
Bélu Grünwalda „Staré Uhorsko“,
Budapešť 1889), Az állami közigazgatás
(Verejná správa, Budapešť 1890), Mocsáry Lajos válogatott írásai (Vybrané
spisy Lajosa Mocsáryho, Budapešť
1958) a i.
Tento článok som vypracoval
pomocou nasledovnej literatúry: Biografický lexikón Slovenska 6. zv. M – N.
Martin: Slovenská národná knižnica,
2017, s. 532 − 533, ako aj Új Magyar
Életrajzi Lexikon 4. zv. L – Ő. Budapest:
Magyar Könyvklub, 2002, s. 784 − 785.
Ľudovít Mocsáry zomrel 7. 1.
1916 v obci Andornak (v r. 1939 premenovanej na Andornaktálya) a tam je
aj pochovaný v rodinnom hrobe.

Herec, niekdajší člen činohry
SND v Bratislave Juraj Paška sa narodil 9. 10. 1921 v Mýtnej, okres Lučenec.
Gymnázium navštevoval v Lučenci. Herectvo študoval na konzervatóriu v Brne
(1938 – 39) a na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave (1939 – 41).
Bol členom Slovenského ľudového divadla v Nitre (1941 – 45) a účinkoval na
Novej scéne v Bratislave (1946 – 51).
Najdlhšiu časť svojej hereckej kariéry
strávil na doskách činohry Slovenského
národného divadla (SND) v Bratislave
(1951 – 83). V r. 1964 – 70 bol funkcionárom Svetovej rady herectva (FIA) so
sídlom v Paríži. V r. 1980 začal postupne strácať zrak a v r. 1984 úplne oslepol.
Od r. 1983 žil na dôchodku v Bratislave.
Pokračovanie na s. 7

V Slovenskom ľudovom
divadle v Nitre vytvoril niekoľko
operetných
postáv,hral
vo
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Rozhlasová herečka, členka
Rozhlasového hereckého súboru v Bratislave Darina Vašíčková sa narodila
14. 6. 1936 v Málinci, okres Poltár. Ľudovú a meštiansku školu navštevovala
v Antole, Kremnici, Uhrovci a v Bratislave (1942 – 51). Nadväzne študovala
na gymnáziu na Grösslingovej ulici
v Bratislave (1951 – 54). V r. 1954 – 59
bola poslucháčkou Filozofickej fakulty
(FF) UK v Bratislave, kde študovala slovenský a ruský jazyk. V r. 1959 – 93 pôsobila ako rozhlasová herečka a členka
Rozhlasového hereckého súboru vtedy
Československého rozhlasu v Bratislave. Od r. 1993 žila na dôchodku v Bratislave, no v rozhlase ešte ďalej účinkovala na skrátený úväzok.

poézie a prózy mladých profesionálov
„Neumannove Poděbrady“, kde vtedy
skončila na 2. mieste. Dlhé roky potom
pôsobila ako členka rôznych porôt v súťažiach umeleckého prednesu, snáď najčastejšie vo „Vansovej Lomničke“.
V oblasti umeleckej poézie boli jej obľúbenými autormi Ivan Krasko, Miroslav Válek a Vojtech Mihálik; v próze
Margita Figuli, Dobroslav Chrobák,
František Švantner či Zuzka Zguriška.
Darina Vašíčková zomrela 28.
5. 2021 v Bratislave, pochovaná je na
Dolnom cintoríne v Myjave.
PhDr. František Mihály, DiS. art.



V Slovenskom ľudovom divadle v Nitre vytvoril niekoľko operetných
postáv, hral vo všetkých operetách Franza Lehára, väčšinou stvárňoval postavy
charakterové a komické. Z ďalších operiet to boli – Rudolf Friml: Rose Mary,
Oskar Nedbal: Poľská krv, Gejza Dusík:
Modrá ruža, Pod cudzou vlajkou a i.
Hral spolu s Jarmilou Kšírovou, Máriou
Kišonovou- Hubovou, Margitou Česányiovou, Františkom Krištofom Veselým, Štefanom Hozom, Jankom Blahom
a i. V činohre SND bol uplatňovaný najmä v záporných a charakterovo rôznorodých postavách, napr. P. Zvon: Tanec
nad plačom (básnik, 1957), M. Gorkij:
Na dne (barón, 1959), W. Shakespeare:
Veselé panie z Windsoru (Abraham
Slender, 1963), J. Solovič: Strieborný
jaguár ( Alojz, 1975) a i.
Zároveň účinkoval v asi 20-tich
filmoch. Jeho filmovým debutom bol
film Varúj! (1946). Nasledovali filmy:
Štvorylka, Posledná bosorka, Štyridsaťštyri, Jánošík 1. − 2., Dosť dobrí
chlapi... Jeho posledným dotykom s filmovým umením bola rozprávka Soľ nad
zlato, natočená v koprodukcii s NSR
(1980). Veľa postáv vytvoril aj v televízii – Miesto v dome, Nepokojná láska,
Čenkovej deti ... Tu naposledy účinkoval
v 3-dielnom seriáli Na baňu klopajú,
ktorý režíroval Andrej Lettrich. Za
zmienku stojí aj jeho úloha riaditeľa
školy v dlhodobom rozhlasom seriáli Čo
nového, Bielikovci. Svoje miesto našiel
aj v dabingu.
Juraj Paška zomrel presne
v deň svojich 70. narodenín 9. 10. 1991
v Bratislave, pochovaný bol na cintoríne
bratislavského krematória.






Už od detstva rada recitovala,
milovala slovenský jazyk, a tak sa po
maturite zapísala na FF UK, kde popri
štúdiu existoval recitačný krúžok. Účinkovala v ňom hneď od prvého ročníka,
členovia krúžku často chodili vystupovať do rekreačných stredísk vo Vysokých Tatrách za stravu, ubytovanie
a menší honorár. Tu sa stretla s ľuďmi
vynikajúcich kvalít – Ernest Weidler,
Štefan Drúk, Fraňo Ruttkay – ktorí jej
pomohli prakticky vniknúť do tajov hovoreného slova.
Do rozhlasového hereckého súboru sa dostala po konkurze, ktorý bol
vypísaný na dvoch mužov. O mužov je
už od Shakespearovských čias vždy väčší záujem. Prihlásilo sa však veľké
množstvo žien a tak napokon prijali pani
Evu Kvietikovú a ju. Pani Vašíčková sa
v rozhlase špecializovala na recitáciu,
čítanie, spíkrovanie, menšie dramatické
scénky, no najmä na umelecký prednes
a umelecké čítanie. Veľmi rada sa zapájala aj do relácie Hudobné pozdravy
jubilantom.
V r. 1966 sa zúčastnila na celoštátnej súťaži v umeleckom prednese
poézie a prózy mladých profesionálov
„Neumannove Poděbrady“, kde vtedy
skončila na 2. mieste. Dlhé roky potom
pôsobila ako členka rôznych porôt





osobností
BANDŽUCHOVÁ, Jolana, rod.
Medvéšová – 65. výročie narodenia (4. 10. 1956 Lučenec), farmaceutická laborantka, externá špeciálna pedagogička. V rokoch 1992
– 2002 vedúca Detského divadelného súboru SME! pri ZŠ internátnej pre nedoslýchavé deti v Lučenci.
KORŠO, Ján – 40. výročie úmrtia (5. 10. 1981 Prešov), operetný
spevák, herec. Narodil sa 10. 7.
1924 v Poltári. Stvárnil množstvo
postavičiek a dobrosrdečných figúrok v činohre, rozprávkach a spevohre. V rokoch 1943 – 45 herec a
inšpicient Slovenského ľudového
divadla v Nitre. Pôsobil v Divadle
J. Záborského v Prešove.
KRUŠPÁN, Emil, doc. Dr. – 45.
výročie úmrtia (6. 10. 1976 Bazilej, Švajčiarsko) a 100. výročie narodenia (1921 Málinec), astronóm,
vysokoškolský učiteľ. Neskôr sa
s rodinou presťahovali do Cinobane, lebo jeho otec našiel prácu
v sklárni v osade Katarínska Huta
(bolo ich sedem súrodencov). V roku 1943 začal študovať astronómiu
v Mníchove, potom pokračoval
v štúdiu vo Švajčiarsku. Po skončení štúdií sa už nevrátil. Žil pri
Bazileji, pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na Astronomisches Institut der Universität Basel. Od 1. 6.
1969 sa stal prvým predsedom
spolku Združenie priateľov Slovenska, neskôr premenovaného na
Združenie Slovákov vo Švajčiarsku.
Pokračovanie na s. 8
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GARAJ, Ján – 35. výročie úmrtia (13 10. 1986 Bratislava), historik, jazykovedec a učiteľ. Narodil sa 10. 9.
1907 v Cinobani. Študoval na gymnáziu v Lučenci, neskôr na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe.
Pôsobil ako učiteľ a riaditeľ na gymnáziu vo Zvolene
(1939 – 53), odborný pracovník Ústavu slovenského jazyka SAV v Bratislave (1953 – 58). Zaoberal sa výskumom stredovekých dejín Novohradu. V rámci dialektológie skúmal nárečie oblasti Cinobane.
KUCHYNKA, Leopold – 205. výročie narodenia (15.
10. 1816), sklársky podnikateľ. Prenajímateľ a neskôr
vlastník bzovských sklární, na Bzovú sa presťahoval v r.
1856. Nájom sklárne v Dolnej Bzovej získal r. 1855 a neskôr ju odkúpil od divínskeho panstva, zanikla začiatkom
roku 1891. V r. 1862 získal skláreň Horná Bzová pre dcéru Gabrielu a jej manžela Karola Danieka, skláreň zanikla
r. 1873. Zomrel 17. 9. 1877 v Utekáči. Po smrti presunul
jeho syn Gejza celú výrobu do Utekáča.
HRUBEC, Igor, PhDr. – 95. výročie narodenia (16. 10.
1926 Fiľakovo), archeológ, historik. Študoval na gymnáziu v Lučenci (1937 – 39). Odborný pracovník v Archeologickom ústave SAV v Nitre (1962 – 1990). Jeho
najznámejším projektom bol viacročný výskum v Poltári,
kde sa mu podarilo odkryť stopy stredovekého osídlenia
z 13. storočia. Zomrel 10. 12. 1998 v Nitre.
REPČOK, Štefan – 15. výročie úmrtia (27. 10. 2006
Hnúšťa), osvetový pracovník, ochotnícky režisér, fotograf, publicista. Narodil sa 16. 5. 1925 v Kokave nad Rimavicou.V roku 1952 sa stal predsedom Osvetovej besedy v Kokave nad Rimavicou, kde pôsobil až do roku
1968, v rokoch 1968 – 1973 bol kronikárom obce. Aktívne hral a organizoval ochotnícke divadlo. Venoval sa aj
národopisnému výskumu kokavského regiónu, zbieral ľudové piesne, zvyky a porekadlá, výsledky publikoval
knižne: Ľudové povesti a balady z Kokavy nad Rimavicou
a okolia (1998), Neuveriteľné príhody a ľudové povery z
Kokavy nad Rimavicou a okolia (2001), Kronika organizovaných foriem folklóru v Kokave nad Rimavicou
(2001), Tradičná kokavská svadba /Predsvadobné, svadobné a posvadobné zvyky a obyčaje na pozadí historických dokumentov/, 2002 a i.). Od roku 1969 sa venoval
amatérskemu fotografovaniu ako tvorca i organizátor fotografického diania. Od roku 1976 bol členom Gemerskej
vlastivednej spoločnosti v Rimavskej Sobote. Spracoval
kokavské nárečie, históriu papierní a sklární v regióne.
KOJNOK, Eduard, Mons. – 10. výročie úmrtia (27. 10.
2011 Rožňava), rímskokatolícky kňaz, diecézny biskup
Rožňavskej diecézy. Narodil sa 14. 8. 1933 vo Veľkej Suchej, dnes časť Hrnčiarskej Vsi, v rodisku je aj pochovaný. Za biskupa ho 14. 2. 1990 vymenoval pápež Ján
Pavol II. a biskupom bol do 27. 12. 2008, odkedy sa stal
emeritným rožňavským biskupom. Z publikácií: Cesta
k trvalému šťastiu, Myšlienky na každý deň, Jankov život
a jeho pastorácia.

udalostí
Lučenec
 110. výročie (26. 10. 1911) – slávnostné odovzdanie
divadla a kina Apollo M. Marrossiho, hlavná sála mala
kapacitu 800 miest, zbúrali ho r. 1967.

REKUS

Dva turnusy letných tvorivých dielní pripravila dielňa
ľudových remesiel DIELNIČKA pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci. Prvý sa konal 12. – 16. 7. 2021
a účastníci si počas 5 dní mohli pod vedením lektorov
osvojiť rôzne remeselné techniky: obraz z „blata“ (M.
Janštová), brošňa z fimo hmoty (J. Sláviková), maľované
bylinkové vrecúško (M. Krchňáková), výroba píšťalky (A. V.
Babiar) a cigánske tkaničky (E. Sojková). V auguste (9. – 13.
8. 2021) dielne pokračovali a pribudli techniky: drôtený
šperk (M. Gáfriková), kožený mešec-peňaženka (E. Kováčiková), hračky z pálky (B. Pál), veselá pokladnička z hliny
(M. Janštová).

REKUS
V septembrovom čísle nášho časopisu sme písali
o recitátoroch, ktorí postúpili z regionálneho kola 67. Hviezdoslavovho Kubína na krajské kolo tejto súťaže. 62. Sládkovičova Radvaň 2021 – krajská prehliadka v umeleckom
prednese poézie a prózy I – V. kategórie sa uskutočnila 20. –
21. 9. 2021 v Banskej Bystrici. Detskí recitátori súťažili 20. 9.
2021 v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice a v konkurencii
najlepších recitátorov nášho kraja sa umiestnili veľmi dobre.
V prvej kategórii v prednese prózy obsadila Nela Ridzoňová
(ZŠ Slobody 2, Poltár) 3. miesto, v II. kategórii v poézii sa
Filip Korim (Cirkevná ZŠ J. Bosca Lučenec) umiestnil na 2.
mieste a Tomáš Fehérpataky (ZŠ Slobody 2, Poltár) získal I.
miesto a postup na celoslovenskú prehliadku 67. Hviezdoslavov Kubín 2021. Úspešní boli aj recitátori v III. kategórii
– v prednese prózy sa Sára Janigová (ZŠ L. Novomeského
Lučenec) umiestnila na 3. mieste a Liana Oláhová (ZŠ Školská Fiľakovo) na 2. mieste. Recitátori IV. kategórie súťažili
21. 9. v Sále V PODKROVÍ SOS a náš región reprezentovala
študentka SZŠ Lučenec Zuzana Kaločaiová, ktorej porota
v prednese prózy udelila Čestné uznanie.
Všetkým recitátorom blahoželáme a dúfame, že láska k literatúre a chuť prednášať umelecké slovo im ešte dlho
vydrží.
Mgr. Milada Bolyošová
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Režisérka vybrala tieto miesta zámerne, aby divák mohol
cítiť atmosféru miest, kde Timrava žila a tvorila.
Studnička Timrava bola prvým miestom, divákov už z
diaľky vábili tóny saxofónu. Samotná scéna tvorená prírodou
a skvelé výkony hercov boli predzvesťou zaujímavého a predovšetkým niečoho iného, ako je bežný divák zvyknutý.

Druhá časť sa odohrávala pri starej vŕbe v bývalej farskej
záhrade,v blízkosti evanjelickej fary – rodného domu spisovateľky, v súčasnosti Múzeu B. S. Timravy v Polichne.

V priestoroch Mestského múzea v Lučenci si 7. 9. 2021
túto významnú historickú udalosť pripomenuli prednáškou
Vladimíra Segeša z Vojenského historického ústavu pod názvom Bitka pri Lučenci v kontexte stredovekého vojenstva.

Tretím miestom bola už nočná Ábelová, presnejšie priesOtvorenie výstavy Komix Bitka pri Lučenci sa uskutočtor pred pamätným domom Timravy, kde sa naplno využilo
nilo 30. 9. 2021 v Radnici.
premyslené osvetlenie scény. Spisovateľka sa do Ábelovej
presťahovala po smrti otca v roku 1909, kde bol jej brat Bohuslav ev. farárom, a žila tu až do roku 1929, keď odišla do
dôchodku. Do Lučenca sa presťahovala v októbri 1945 a býPandémia na poslednú chvíľu presunula dlho očakávaný 5vala na Partizánskej ulici č. 10, vedľa svojej netere Zlaty Petdňový (13. – 17. 9. 2021) festival Týždeň s Timravou na leto
rivaldskej.
2022. Prvý ročník festivalu mal národnú umelkyňu priblížiť
Ohlasy divákov? Očakávania boli rozhodne naplnené.
v roku 70. výročia jej úmrtia, Boženy Slančíkovej-Timravy (27.
Netradičné miesta, kvalitné spracovanie, výkony umelcov...,
11. 1951). Organizátori napriek tomu pripravili vo štvrtok 16.
všetci mohli byť spokojní. Aj Timravu sme mohli vidieť nie
septembra divadelnú feériu na motívy jej života.
jednu, ale dokonca dve. Mladú Timravu si zahrala Marta MaDivadelnú inscenáciu Krajina ako na dlani napísala Viki Jaťová, staršiu Judit Hansman. Okrem nich účinkovali: Kristína
noušková a režírovala Viera Dubačová. Diváci sa stretli v ÁbeloChmelíková, Ladislav Cmorej, Eva Moresová a Marcela Cmovej, kde po privítaní starostom Jaroslavom Maslenom sa potom
rejová.
presúvali autobusmi na tri rôzne miesta, na ktorých sa dej
Divadlo podporil FPU, BBSK, obce Ábelová a Polichno.
odohrával.

Režisérka vybrala tieto miesta zámerne, aby divák
mohol cítiť atmosféru miest, kde Timrava žila
a tvorila.
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Miestny odbor Matice slovenskej v Lučenci si 3.
9. 2021 pripomenul 100. výročie vzniku (28. 4. 1921).
Oslavy sa z apríla pre pandemickú situáciu nakoniec preložili na september a konali sa v kine Apollo.
Súčasťou slávnostnej akadémie bolo aj udeľovanie cien. Z mnohých ocenených spomenieme napr. Alexandru Pivkovú, primátorku mesta, Jozefa Drenka, spisovateľa a historika. Súčasťou osláv bolo tiež uvedenie monografie autorky Janky Beránekovej o pôsobení Matice
v Lučenci.

REKUS
V ľudovo-umeleckom galaprograme vystúpilo menej
účastníkov ako v predchádzajúcich ročníkoch, ale i napriek tomu program bol na vysokej umeleckej úrovni. Okrem domácich súborov a sólistov ako hosťujúci súbor vystúpil špičkový
súbor Nógrád zo Šalgótarjánu. Na záver festivalu sa konala tradičná tanečná zábava, a napriek večernému chladnému počasiu nálada vydržala až do konca.
Podujatie sa konalo s finančnou podporou Fondu na
podporu menšinovej kultúry KULTMINOR, Banskobystrického
samosprávneho kraja a Fondu na podporu kultúry MR NKA.
Karol Galcsík

Konali sa 10. – 11. 9. 2021 v Lučenci a Polichne. Hlavným
organizátorom bolo Novohradské osvetové stredisko a lektorom bol Jozef Ondzik.
V piatok tvorivé dielne odštartovala prednáška BroXX. ročník tradičného festivalu sa uskutočnil po ročnej
prestávke, z dôvodu pandemických opatrení, iba tohto roku kenHeart/Autorská kniha.V roku 2021 Jozef Ondzik spracoval
vlastné archívne zábery z už 40 rokov starého projektu o
11. 9. 2021 v Radzovciach.
vysídlení siedmich dedín ležiacich v povodí Hornej Cirochy pre
výstavbu vodnej nádrže Starina. Predstavil pracovnú maketu
knihy.

Najstarší festival nášho regiónu pod názvom Poipeľský
umelecký festival bol jubilejný, história okresnej slávnosti
piesní a tanca siaha až do roku 1958, hlavným organizátorom je Csemadok. Spoluorganizátori jubilejného festivalu
boli Novohradské osvetové stredisko, Základná organizácia
Csemadoku v Radzovciach a obec Radzovce.
Prioritou festivalu je naďalej formou živej kultúry uchovávať a rozvíjať kultúrne dedičstvo regiónu Novohrad, prezentovať pestrú a bohatú kultúru nášho regiónu a pritom aj
tradičnú ľudovú gastronómiu, ako sprievodný program festivalu súťaž vo varení guľášu. Festival sa začal už tradične
súťažením vo varení gulášu, ale tohto roku sa v dôsledku
pandémie zúčastnil menší počet družstiev, napriek tomu nálada bola výborná. Pri príležitosti výročia festivalu každý návštevník so zakúpenou vstupenkou mal možnosť ochutnať
náš špeciálny „festiválguľáš“ zdarma.

Ďalší deň pokračoval prácou v plenéri, kde sa zmenila
pôvodná téma a prostredie, ale zámer ostal. Workshop I: Idea,
koncept, fotografia bol zameraný na tímovú prácu s dôrazom
na spoločné vypracovanie témy, konceptu a metodiky fotografovania. Vybrané prostredie poskytlo množstvo námetov, motívov a prístupov k ich zobrazeniu. Pokúsili sme sa pracovať
konceptuálne a máme v úmysle vytvoriť kolektívny výstup
zobrazujúci rôznymi autorskými pohľadmi.

Tvorivé dielne pre neprofesionálnu fotografiu sa nám poPo vyhlásení výsledkov súťaže začal palócky folklórny darilo realizovať vďaka hlavnému partnerovi Fondu na podpogalaprogram za účasti folklórnych súborov, sólistov z regió- ru umenia, ktorý z verejných zdrojov projekt podporil.
nu a z Maďarska.
Renáta Ádamová
V ľudovo-umeleckom galaprograme
vystúpilo menej
účastníkov ako v predchádzajúcich ročníkoch, ale i napriek
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Po dlhšej prestávke, ktorú spôsobila pandémia, sa konečne členovia literárneho klubu V.L.A.S. (pôsobí pri NOS
v Lučenci) zišli a spoločne sa vydali na literárne potulky po
Novohrade. Cieľom stretnutia sa stala návšteva piatich novohradských obcí, z ktorých pochádzajú významní slovenskí
literáti.

Neboli to len aktívni členovia literárneho klubu, ale aj
spolupracovníci, ktorí sa aktívne podieľajú na jeho smerovaní
a udržaní literárnej úrovne. Okrem pani Hany Koškovej, ktorá je literárna stálica a roky odborne klub vedie, prišiel aj
doc. Július Lomenčík z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici, ktorý sa podujal odborne viesť celé
literárne potulky. Cestu k nám si opäť našiel osvedčený moderátor Ing. Ján Cíger z Mädokýša. Samozrejme pracovníci
Novohradského osvetového strediska, hlavne Mišo (Michal
Abelovský), ktorý celé podujatie perfektne pripravil a partneri, ktorí sa zapojili do podujatia, ako pani zástupkyňa riaditeľky Gymnázia BST, pani starostka z Gregorovej Viesky
a páni starostovia z Vidinej, Dobroče a Polichna.
Slnkom zaliaty sobotný deň sľuboval krásne výhľady po
Novohrade.
1. Pred budovu Gymnázia BST v Lučenci prišli tí, ktorých téma
zaujíma. Pani zástupkyňa Mgr. Anita Dzúrová s potešením
privítala účastníkov a zaželala príjemný „literárny deň“. Po
ďalších príhovoroch sa pohľady všetkých upreli na pána Jozefa Drenka, miestneho historika a kronikára, ale aj bývalého
stredoškolského profesora. Posledných 30 rokov aktívne
predstavuje mnohé historické osobnosti nielen z Lučenca, ale
aj z iných zaujímavých lokalít. Nechýbajú ani mnohé historické udalosti, zaujímavé miesta, v krátkosti povedané – tematický záber jeho prác je nesmierne široký. Dožil sa 80tky
a všetci mu prajeme dobré zdravie do ďalších dní a rokov.
Slavomír Ondrejovič je ďalšia osobnosť, jazykovedec, ktorý
pochádza z Novohradu a ako jubilant oslavuje 75 rokov. Doc.
Lomenčík zdôraznil, že jazykovedcov z regiónu bolo viac –
napr. Eugen Jóna, Ján Matejčík, Ján Findra a i. Veľmi zaujímavým spôsobom priblížil ich prácu. Súčasťou odborného
vstupu bola ukážka z prác obidvoch jubilantov.
2. Účastníci nastúpili do autobusu a vydali sa na cestu po
ďalších obciach. Vo Vidinej bol už pripravený starosta Ing.
Ján Šupica, ktorý všetkých privítal, oboznámil v krátkosti
s históriou obce a doc. Lomenčík sa rozhovoril o živote
a tvorbe známeho literárneho kritika Júliusa Nogeho, ktorý
by mal 90tku. Vo svojej literárnej tvorbe sa venoval literárnohistorickému skúmaniu prózy 19. a 20.storočia. O jeho vzťahu k rodnému kraju svedčí aj jeho pseudonym – Juraj
Vidovenec. Doc. Lomenčík citoval práve Michala Gáfrika,

Vidovenec. Doc. Lomenčík citoval práve Michala Gáfrika,
s ktorým boli konškoláci, kamaráti a študovali slovenčinu
a literárnu vedu. Dozvedeli sme sa veľmi zaujímavé príhody zo
života tohto literáta. No naša cesta viedla ďalej do Gregorovej
Viesky.
3. V Gregorovej Vieske sa narodil v roku 1931 Michal Gáfrik,
ktorého životný príbeh je plný rôznych životných peripetií
poznačených dobovými reáliami hlavne z obdobia socializmu.
Pracoval na Ústave slovenskej literatúry a keď prišli 70te roky,
jeho život sa radikálne zmenil. Od roku 1973 mal zákaz publikovať, a tak jeho práce, ktoré boli zamerané na slovenskú
modernu, vyšli až po roku 1989, keď sa vrátil do Literárnovedného ústavu SAV. Starostka Bc. Renata Hrnčiarová porozprávala o malej dedinke (asi 150 obyvateľov), kde ešte stojí
rodný dom Michala Gáfrika, poďakovala za návštevu a informovala prítomných o čulom spoločensko-kultúrnom živote,
ktorý v obci organizujú. Všetci sme odchádzali očarení atmosférou tejto malej dedinky.

4. A už nasledovala Dobroč, obec, v ktorej uzrel svetlo sveta
PhDr. Ivan Kusý. Pripomenuli sme si 100 rokov od jeho
narodenia. Patril k zakladateľským osobnostiam profesionálnej literárnej vedy na Slovensku. Písal v mnohých publikáciách
o J. M. Hurbanovi, o L. Nádaši-Jégem, S. H. Vajanskom, E. Šoltésovej a hlavne o B. S. Timrave. Venoval sa aj epickým dielam
s povstaleckou tematikou, ale najviac ho zaujala práve Timrava. V Dobroči práve v čase nášho príchodu prebiehala urbárska schôdza, ktorej sa zúčastnil značný počet ľudí z okolitých
obcí. Gajdoš (Andrej Babiar), ktorý sprevádzal „literárnu výpravu“ svojím vystúpením spríjemnil sobotné poludnie. Doc.
Lomenčík veľmi precízne a s nadhľadom zhodnotil tvorbu
Ivana Kusého, ktorý sa s Timravou osobne poznal a podľa
možností ju aj navštevoval. Vydal korešpondenciu Timravy
a Šoltésovej, pripravil nové vydanie Timraviných zobraných
spisov.
Pokračovanie na s. 12

s ktorým boli konškoláci, kamaráti a študovali 5. Po občerstvení sme sa vydali do jej rodiska – do Polichna.
slovenčinu a literárnu vedu. Dozvedeli sme sa veľmi Tu vládol čulý ruch a prebiehalo čítanie jej poviedok, ktoré
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Krásne výročie a ešte krajšie podujatie. Sú to asi najjednoduchšie slová, s ktorými možno charakterizovať jubilejné
podujatie, (viac ako) storočného mužského speváckeho zboru
Pro Kultúra z Fiľakova.

5. Po občerstvení sme sa vydali do jej rodiska – do Polichna.
Tu vládol čulý ruch a prebiehalo čítanie jej poviedok, ktoré
zorganizovala Novohradská knižnica Lučenec. Každý rok
na jeseň obec Polichno organizuje súťaž o najlepší ovocný
koláč. Vôňa sa už šírila hlavnou ulicou a mnohí netrpezlivo
čakali na výsledok. A prišla posledná zastávka, a kto o tvorbe
Timravy nevedel všetko, tak bola príležitosť, aby si svoje
vedomosti doplnil. Aj obdivovať bolo čo. Farskú budovu, ktorá
je v dlhodobej rekonštrukcii, nádherné kroje, kostol, záhradu,
ale aj neďalekú studničku, po ktorej si dala meno. Krásne
jesenné popoludnie bolo ako stvorené na počúvanie Timraviných poviedok a na zamyslenie sa nad jej životom, ktorý
prežila v týchto dedinách vzdialených od centra. Napriek
tomu je jej tvorba súčasná aj dnes.

Spevácky zbor na svojom jubilejnom programe (Fiľakovo, Mestský kultúrny dom, 11. septembra 2021) predniesol
prierez svojho repertoáru, predstavil knihu o svojej histórii
(Puntigán József, Jakab József: Egy (többmint) százévesénekkartörténete / Jozef Puntigán, Jozef Jakab: História (viac ako)
storočného speváckeho súboru), prijal pozdravy a darčeky od
priateľských speváckych súborov, inštitúcií a organizácii zo
Slovenska a Maďarska.
Spevácky zbor v mene mesta Fiľakovo pozdravil Attila Agócs, primátor mesta, Peter Csúsz, poslanec BBSK,
Gyula Bárdos, predseda Celoštátnej rady Csemadok (Csemadok Országos Választmánya), Rudolf Mézes, hlavný organizátor Kodályových dní (Kodály Napok), Galanta, Hajnalka
Hajdók, členka predsedníctva Novohradského oblastného výboru Csemadoku (Csemadok Nógrádi Területi Választmánya), Zsuzsanna Szvorák, predsedníčka ZO Csemadoku vo
Fiľakove (Csemadok Füleki Alapszervezete), Júlia Farkas,
pracovníčka Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove,
Mária Ambrušová, riaditeľka Novohradského osvetového
strediska v Lučenci.
Spoločnosť maďarských priateľov hudby (Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága) ocenil najstarších členov
speváckeho zboru aj in memoriam.

Verím, že literárne potulky po Novohrade zanechali
v každom účastníkovi pocit zmysluplne prežitého dňa. A nielen v účastníkoch, ale aj predstavitelia obcí so záujmom počúvali o svojich rodákoch a mnohí neskrývali prekvapenie, že
o nich vedeli možno len málo. Ale to môžeme zmeniť prípravou ďalších stretnutí. Ďakujeme im všetkým za priateľské
prijatie a skvelú atmosféru v každej obci.
Mária Ambrušová

Predchodcu mužského speváckeho zboru Füleki Iparos
Dalárda (Fiľakovský remeselnícky spevácky zbor) založil Füleki Ipartestület (Priemyslený spolok, Fiľakovo) okolo roku
1883, vystupovali na rôznych oslavách mesta a miestnych
združení. V prvých dvoch desaťročiach 20. storočia o nich
nebolo počuť, ale samotná myšlienka mať zbor zostala v pamäti ich členov. A boli to práve oni, ktorí 5. decembra1920
oživili činnosť súboru a založili mužský spevácky spevokol
pod názvom Füleki Magyar Dalkör (Fiľakovský maďarský
spevokol).
Pokračovanie na s. 13
Hneď
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Hneď od počiatku svojej existencie museli čeliť ťažkostiam a riešiť mnohé problémy. Popri úspechoch zažili aj
kritické obdobia, v polovici 30. rokov 20. storočia boli blízko
k zániku, ale za priateľskej pomoci vstali a pokračovali vo
svojej činnosti. Obdobie 1939 – 45 nebolo pre zástancov kultúrno-spoločenských aktivít naklonené, a zbor prežil obdobie
len vďaka individuálnym vystúpeniamjeho členov, ako aj
v duchu zachovania túžby po činnosti zboru. Práve tejto vytrvalosti možno ďakovať, že po ťažkých skúškach Maďarov v
rokoch 1948 – 49, a po prežití dôsledkov Benešových dekrétov zostali vo Fiľakove aj členovia, ktorí v rámci Základnej
organizácie Csemadoku obnovili činnosť mužského speváckeho zboru. Následná činnosť zboru už bola v podstate kontinuálna s prirodzene vznikajúcimi úspechmi, vzostupmi
a ťažkosťami, s kratšími – dlhšími prerušeniami svojej činnosti.

Konali sa 19. 9. 2021 a hlavným organizátorom bolo
Hradné múzeum. Tohtoročné hry predstavili dejiny Fiľakova
a okolia od praveku po stredovek. Súčasťou podujatia boli
divadelno-šermiarske scény Od Sama po Štefana I., chodúľové divadlo, sokoliari, lukostrelci, koncerty, workshopy...
V rámci ukážok remeselníckych techník, používaných v rôznych historických obdobiach, sa záujemcovia mohli oboznámiť s výrobou hlinených nádob, kníhtlačou, povrazníctvom,
kováčstvom, kaligrafiou, výrobou práchna, sústružením a
nými zaujímavosťami a sami si mohli vyskúšať rozličné
techniky výroby. Program na hradnom nádvorí sprevádzala
dobová hudba.

Podujatie sa realizovalo s finančnou podporou Fondu
na podporu kultúry národnostných menšín a Banskobystrického samosprávneho kraja. Partnermi podujatia boli OZ
Fiľakovskí vlci a OZ Koháry.
V máji 2001 súbor založením Občianskeho združenia
Mužský spevácky zbor Pro Kultúra sa osamostatnil. Napriek
problémom, ktoré z času na čas vyplávajú na povrch, zbor
zaznamenáva úspechy najmä v posledných dvoch desaťročiach. Okrem angažovanosti vedúcich a členov súboru od
roku 1992 hlavným iniciátorom úspechov sa stal dirigent
Miklós Fehér, ktorý zastáva túto funkciu dodnes. Hudobne
vzdelaný zbormajster so svojimi medziľudskými schopnosťami pozdvihol výkonnosť zboru skoro na profesionálnu úroveň.
Pro Kultúra od roku 1993 pravidelne získavala vysoké ohodnotenia (strieborný a zlatý veniec) na Kodályových
dňoch (usporiadaných dvojročne – Kodály Napok). Zvýšil sa
aj počet ich domácich a zahraničných vystúpení. Vznikli
priateľské vzťahy a úzka spolupráca s viacerými speváckymi
zbormi, spevokolmi, napr. s miešaným zborom Lampart (Budafok, Maďarsko), so ženským speváckym zborom Melódia
(Fiľakovo), so ženským zborom Pered, s pedagogickým zborom Salgótarján, s mužským speváckym zborom Tiszaföldvár, mužským speváckym zborom Lieksai (Fínsko) a i.
Repertoár zboru obsahuje spracovanie ľudových piesní,
historických piesní, náboženských piesní, ale aj populárne
skladby, operetné melódie a diela súčasných skladateľov. V
súčasnosti pôsobí mužský spevácky zbor, Občianske združenie Pro Kultúra pod patronátom Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove. Pri príležitosti 100. výročia vzniku bola
mužskému speváckemu zboru Pro Kultúra Fiľakovo ako
uznanie za jeho vynikajúcu prácu druhýkrát udelená Cena
mesta Fiľakovo, ktorá bola odovzdaná 14. augusta 2020.
RNDr. Jozef Puntigán

Konali sa 17. – 19. 9. 2021. Počas troch dní si pripomenuli 775. výročie najstaršej písomnej zmienky a 100. výročie futbalu uvedením knihy Spomienky na sto rokov futbalu v Poltári.

Slávnostné otvorenie začalo historickým sprievodom. Kultúrny program prebiehal na viacerých miestach,
okrem domácich súborov (Veselí starci, Fialôčka, Letokruhy,
FS Poltarica, DFS Kukučky, Slniečko...) vystúpili viacerí hostia:
Pavol Hammel, Lukáš Adamec, Hrdza a ď.
V rámci osláv boli udelené ocenenia – Cena mesta
Poltár a Cena primátorky mesta Poltár.
OZ Opona uviedlo v piatok premiéru veselohry na
motívy hry Bengta Ahlforsa Pani Plukovníková. Súčasťou
programu bol aj festival rómskej kultúry, príprava najväčšieho gombovca, ale aj slávnostné otvorenie zrekonštruovaného kultúrneho domu.
Zdroj: www.poltar.sk
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70.
výročie
úmrtia
Boženy
Slančíkovej
-Timravy

Ale budeš kartovať,
nebudem sa hnevať.
Poľovať, víno piť môžeš pre mňa:
Ešte ti nalievať budem.

(27. 11. 1951)

A tak prídi, prídi.
Ó, nech ťa uvidí
oko moje čím skôr, dnes-zajtra už.
Prídi, prídi: staň sa môj pán, môj muž!

Zaujímavosti o Božene
Slančíkovej-Timrave
 Jej vzťah k Budinej
pramenil v čulých rodinných kontaktoch s rodinou ev. farára Juraja Petiana-Petényiho. Navzájom si boli kmotrovcami. Božena Slančíková bola priateľka Oľgy Petianovej, farárovej dcéry, ktorá sa neskôr vydala za Miloslava Krčméryho. Oľga Krčméryová vo svojich spomienkach uvádza: „Boženka bola najdlhšie u nás, teda na Budinej, v ten rok,
keď mi pomáhala šiť výstroj pred mojím
vydajom, teda v roku 1889“. Zároveň
uvádza, že bola u nich až do svadby, lebo bola jej prvou družicou.
Zrejme pri pobytoch na Budinej
spoznala miestne zvyky, ktoré jej slúžili
ako inšpirácia v novele Veľké šťastie.
V nej sú Budinčania uvádzaní ako Babušinčania a priezviská sú pozmenené,
napr. Črpák – Čerpák, Vážancovie – Považanec, Palogovie – Paľagovie ap. Táto
novela bola v roku 1982 sfilmovaná
v réžii Miloša Pietora.
Slančíková bola tajnou ctiteľkou
miestneho učiteľa Jozefa Čipkaya, ktorý
ich navštevoval aj v Polichne. Na jeho
adresu zložila niekoľko ľúbostných básní, napr. „Príď, Bacúr, prídi k nám“. Spolu chodievali na vychádzky na Bralce
a do lokality Husárovo. Timrava mu vymyslela aj prímenie, a to Bacúrik, keďže
predtým bol učiteľom v Bacúrove (Budinej). Jozef Čipkay naposledy učil vo
Veľkej Vsi, kde zomrel na zápal pľúc.
Pesnička Príď, Bacúr, prídi k nám (nápev
podľa Slúžil som u cisára), ktorá vznikla
medzi júlom a septembrom 1894 (v zošite má číslo 76), charakterizujúca bohémstvo Jozefa Čipkaya, lásku Boženy
Slančíkovej k nemu, čo všetko našlo odraz v jej prácach (najmä postava Ivana
Čierneho) končí takto:

Ale budeš kartovať,
nebudem sa hnevať.

Ty budeš pán môj,
tebe s úctou oddaná.
Moje srdce, vlastnosť tvoja:
pre teba som i zomrieť hotová.

Zdroj: P. Fízeľ: Budiná (2016),
www.polichno.sk

Korešpondencia a iné materiály
z archívu Novohradskej knižnice
v Lučenci

Slávnostný koncert pri príležitosti osláv 25. výročia znovuobnovenia činnosti
folklórneho súboru Jánošík Fiľakovo sa konal 25. 9. 2021 v divadelnej sále MsKS
Fiľakovo.
Založený bol v roku 1966, kedy bola obnovená činnosť FS Jánošík pri DMS vo
Fiľakove. Riaditeľkou súboru bola Alica Pisárová, vedúcou speváckej zložky v začiatkoch bola Anna Šusteková a tanečnej zložky, ktorá začala pracovať až od roku
1999, bol Štefan Mališ. FS Jánošík sa vo svojej činnosti zameriava na spracovanie
folklórneho materiálu z oblasti Podpoľania, v ktorej majú členovia súboru svoje
korene, keďže to sú rodáci a ich potomkovia žijúci v Novohrade (Fiľakovo, Ratka,
Lipovany, Buzitka, Trebeľovce, Šiatorská Bukovinka a oblasti Novohradu, v ktorej
pôsobí). Od roku 2002 sa do súboru včlenili členovia FS Ipeľ Trebeľovce. Od 1. 1.
2016 pracuje pri MsKS vo Fiľakove s podporou Domu MS Fiľakovo a obce Trebeľovce.

Súbor má ženskú a mužskú spevácku zložku, tanečnú zložku, inštrumentalistov a ľudovú hudbu. Od obnovenia činnosti sa v súbore vystriedalo viacero
ľudových hudieb, v r. 1996 – 1999 to bola ĽH Júliusa Zdechovana, neskôr bratov
Stierankovcov s Janom Purdekom z Veľkej Vsi, po nich ĽH Roba Michalíka z Detvy.
V rokoch 2002 – 2006 ĽH Jána Paprčku ml. z Hriňovej a po nej až do súčasnosti ĽH
Ďatelinka s primášom Ondrejom Molotom, rodákom z Fiľakova, ktorého otec spoluzakladal v 50. rokoch FS Jánošík vo Fiľakove, ktorého činnosť skončila v 60. rokoch minulého storočia.
Pokračovanie na s. 15
Členovia FS okrem stoviek vystúpení na Slovensku, vo svojom blízkom i
ďalekom okolí a na festivaloch v Detve, Kokave nad Rimavicou, Hrušove, Lučenci,
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Členovia FS okrem stoviek vystúpení na Slovensku, vo
svojom blízkom i ďalekom okolí a na festivaloch v Detve,
Kokave nad Rimavicou, Hrušove, Lučenci, účinkovali aj v
zahraničí, najmä v Maďarsku, Poľsku, Českej republike, Srbsku, Čiernej Hore a vo Francúzku.
Súbor spolupracuje z FS Koleso Samsonyháza z Maďarskej republiky, z FS Piatkowioky Nowy Sacz z Poľska, z FS
Vreteno Kysáč a FS Budvanská Mladosť z Budvy – Čiernej
Hory.
V súčasnosti je organizačným vedúcim súboru Ing.
Jozef Šulek, choreograf Ondrej Remeň a pedagóg tanca Veronika Dobrocká, vedúca ženskej speváckej skupiny Miroslava Podhorová.

Z KRONIKY SLOVÁKOV V LUČENCI je ďalšou publikáciou neúnavného autora. Vydali ju spoločne
– MO Matice slovenskej a Spolok M.
R. Štefánika v Lučenci pri príležitosti
100. výročia vzniku 1. ČSR (1918 –
2018) pre vnútornú potrebu. Opisuje
vývoj v Lučenci od roku 1900 cez
rozpad Rakúsko-Uhorska až po udalosti po vyhlásení ČSR. Obsahuje
výber slovenských spolkov, inštitúcií
(1919 – 1938) a osobností
(1919(1918
– 1938)
– 1938)
a osobností
v Lučenci.(1918
Nechý-–
ba kalendárium, zoznam
1938)pamätníkov,
v Lučenci.
pomníkov Nechýba
a pamätných tabúľ na udalosti,kalendárium,
vrátane obrazového
zoznam
materiálu.
pamätníkov,
pomníkov a pamätných
tabúľ
na
JISKROVCI
A BRATRÍCI
V NOudalosti,
vrátane
obrazového
VOHRADE
materiálu.
Autor
v predhovore uvádza, že štúdia
je pokusom o zhrnutie historických
udalostí a topografického zmapovania pobytu Jiskrovcov a bratríkov v
Novohrade v rokoch 1440 – 1461.
Publikáciu vydalo Husitské múzeum
v Prahe (okr. Lučenec) pre svoju
vnútornú potrebu.

Stredoslovenské osvetové stredisko (SOS) v Banskej Bystrici začalo vydávať nový časopis o kultúre
a umení v Banskobystrickom kraji – artUM. Do života bol
uvedený 23. 7. 2021 na nádvorí SOS, spolu s časopismi
etnUM (interdisciplinárny, vedecko-odborný, recenzovaný časopis) a 100PA (Polročník SOS). Redaktorkou je
Katarína Mosnáková- Bagľašová.
V prvom čísle bolo ako prvé z osvetových stredísk
v kraji prezentované naše Novohradské osvetové stredisko (s. 7 − 13). V elektronickej podobe je časopis
artUM uverejnený na:
https://www.sosbb.sk/oblasti-cinnosti/vzdelavanie-aprevencia/edicna-cinnost/artum-1-2021.html
a https://www.facebook.com/novohradskaosveta.
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Júliusa Lomenčíka
Jazykové prostriedky v diele B. S. Timravy I.
O jazykových prostriedkoch v literárnych dielach Boženy Slančíkovej-Timravy najskôr uvedieme nárečové či hovorové
(teda „dedinské“) slová. Timrava využívala množstvo, ľudových,
nárečových slov, napr. odborné slová určitých vecí alebo
skutočností: gecele, oplecká, mentieky, brusliak, jarec, túreň,
zbeženec, kapčátya iné. Ďalšie slová sú často spojené s citovo
expresívnym prízvukom: neokalený, randavý, kaľavný, munta,
niktoš, okydlý, zhonobený, okaňa, kadejaký a iné. Používala aj
slová pomenúvajúce nejaký dej, činnosť, ktoré boli buď
automatizované alebo s charakterizačnou, resp. až expresívnou
hodnotou: pozhovieť, prichcieť, capiť, hlivieť, kutiť, zatúknuť,
odkľoncnúť, štopnúť, zafľočiť, oblapiť, voľkať, nakrianiť sa a iné.
V poviedkach zaznamenávame okrem ľudových slov vo forme
podstatných mien, prídavných mien, slovies aj citoslovce hlavne
v priamej reči: hihihi, chichichi (smiech), ojej (výsmech, irónia).
Okrem toho aj skomolené cudzie slová, napr. vo výraze Ďurohalotkím (ľudový termín pre obhliadača mŕtvol).
Pre charakterizáciu Timrava pomerne často využíva
miestne prezývky. Obyčajne vystihujú nejakú telesnú alebo
duševnú vlastnosť, prípadne inú okolnosť, ktorú Timrava vždy
prvý raz uvedie v plnom rozsahu, niekedy ešte zopakuje v skrátenej forme. Najznámejšie prezývky tohto typu sú Iľa-kráľovná
a Anča-zmija, ktoré úzko súvisia nielen s charaktermi, ale sú
funkčne využité aj na niektorých miestach kompozične. Obidve
mená sú písané so spojovníkmi, prostredníctvom ktorého sa
zlučujú rodné meno postavy s jej prezývkou. V poviedke Ťapákovci týmto spôsobom aj ďalšie literárne mená, v ktorých prvú
zložku tvorí rodné meno spojené prostredníctvom spojovníka
s druhou zložkou charakterizujúcou osobu, napr. Zuza-gazdiná,
Paľo-gazda, Paľo-žartovník. Takýto typ funguje aj v iných Timraviných prózach, napr. Anča-dievka v poviedke Na jednom dvore
(1904). Vytvorením takýchto mien Timrava potvrdila svoj pozorovací talent a schopnosť funkčnej charakteristiky osoby a vytvorila špecifický typ vlastného mena, resp. vlastného podstatného mena, ktorý sa nevyskytuje v dielach iných spisovateľov a ktorý sa zapísal do kultúrneho dedičstva slovenského
národa z pohľadu tvorby literárnych mien.
Július Lomenčík
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BBSK – Novohradská knižnica
Lučenec
BBSK – Novohradské osvetové
stredisko
Umelecké slovo, divadlo
Október – Divadlo a deti,
tvorivé dielne
pre tvorcov detského divadla.
Malá sála NOS.
15. – 16. 10. Celoslovenský festival
zhudobnených veršov,
Fiľakovo, Biskupice,
hlavný organizátor: Csemadok Novohradský
oblastný výbor, spoluorganizátor: NOS.

Folklór, hudba, tanec
20. 10.Metodika práce
folklórnych kolektívov,
lektor: Juraj Matiaš.
Malá sála NOS alebo online.
Foto, film, výtvarná tvorba
8. – 9. 10. Projekt
Made in pod holým nebom,
lektor: prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.
Malá sála NOS.
1. – 29. 10. Erik Kružliak
– FOTOGRAFIE, výstava,
NOS Lučenec – chodba č. 1,
pracovné dni od 8.00 do 15.00 hod.
Edukatívne činnosti
23. 10. Mitrovanie v Novohrade,
kultúrno-vzdelávací program prezentácie
tradičnej kultúry a zvykoslovia,
Lovinobaňa
Október – Závislosti,
prednáška k preventívnym aktivitám v
spolupráci s OR PZ v Lučenci,

školy regiónu.
Október – Prevencia duševného zdravia,
školy regiónu, seniorské kluby.
Klubové podujatia
25. 10. Literárny klub V.L.A.S. – Píšeme
na diaľku, virtuálna tvorivá dielňa, fb
Dielňa ľudových remesiel DIELNIČKA
(priestory NOS na poschodí):

5., 12., 19. a 26. 10.
Tvorené zemou, hlinou nepálenou,
kurz tvorivých dielní pre verejnosť
(každý utorok) od 15.30 do 18.30 hod.,
lektorka: Mária Janštová,
cena kurzu 45,- eur,
viac info: 0918 491 688,
e-mail: dielnicka.nos@gmail.com
13. 10. Klub paličkovanej čipky
PAVÚČIK pri Dielničke,
NOS – dielňa ľudových remesiel

13. 10. Tvoríme vecičky
z knižničnej dielničky
– jesenné tvorivé dielne pre detských čitateľov
online formou (Facebook, Instagram), v rámci
nich si môžu vytvoriť pôsobivé jesenné
dekorácie z prírodných materiálov.

Vysielanie sa uskutoční o 10.00 hod.
14. 10. Rozprávky nielen na dobrú noc
– čítanie rozprávky pre deti v maďarskom
jazyku v podaní herca Š. Csáka
z Divadla J. Kármána o 10.00 hod. online.
(Facebook, Instagram).
21. 10. Z každého rožku trošku
– online čítanie pre detských čitateľov
z tvorby M. Hlušíkovej o 10.00 hod.
(Facebook, Instagram).
Do 31. 10. Výstava Grafiky Júliusa
Szabóa. Oddelenie náučnej literatúry,
podporené Fondom na podporu kultúry
národnostných menšín Kult Minor.

Fiľakovo
16. 10. Vedená pešia túra
– trasa: Šomoška – Mačacia – Šiatorská
Bukovinka (8.00 – 14.00).
Miesto stretnutia: parkovisko Šomoška,
org.: Z. p. o. Geopark Novohrad-Nógrád
22. – 31. 10. Týždeň európskych
geoparkov
v Novohrad-Nógrád Geoparku,
územie Novohrad-Nógrád Geoparku,
org.: Z. p. o. Geopark Novohrad-Nógrád,
23. 10. VIII. Medzinárodný
divadelný festival,
Jókaiho divadlo, GyörgySpiró:
Prah – komédia v maďarskom jazyku,
MsKS – Divadelná sála o 18.00,
org.: MsKS.
Do 15. 11. Výstava súťažných snímok
FOTONATURA 2021,
Fiľakovský hrad – Bebekova veža
(5. poschodie),
org.: HM, spoluorg.: Z. p. o. Geopark
Novohrad-Nógrád.

BBSK – Novohradské múzeum
a galéria Lučenec
Do 7. 11. Komárňanský kráľ operiet
– Franz Lehár,
výstava pri príležitosti
150. výročia narodenia,
Výstava v spolupráci:
Podunajské múzeum v Komárne
a O.Z. Franza Lehára v Komárne.

Osveta je podľa krátkeho slovníka
slovenského jazyka činnosť zacielená na
povznesenie vzdelanosti, kultúry. Osvetári – osvetoví pracovníci majú svoj deň,
každoročne pripadá na 26. októbra. Slovo osveta použil literárne ako prvý Ján
Kollár (1793-1852), definoval ju ako
výchovný systém spoločnosti, najmä výchovu a vzdelávanie dospelých.
Vývoj nezastavíš, dnes názov osvetový pracovník nepozná ani len katalóg
pracovných činností. Napriek tomu sa
patrí aspoň poďakovať tým nedoceným,
ešte „dožívajúcim“ osvetárom, zvyknú
si hovoriť aj starí, lebo sa osvetovej činnosti venujú celý život alebo viac ako
30 rokov. Ich budúcnosť je neistá. Dnes
sú v kurze údajní „manažéri“ kultúry.
Pozdravujeme všetkých osvetárov,
osobitne v našom regióne, ak keď pravdu povediac, v Novohrade a Malohonte
je ich ako šafránu. Kultúrne strediská
boli po revolúcii skoro všetky zrušené.
V okrese Lučenec, zostalo iba Mestské
kultúrne stredisko vo Fiľakove a v
okrese Poltár iba Miestne kultúrne stredisko v Kokave nad Rimavicou. Na
niektorých úradoch ešte pracujú kultúrni
pracovníci či referenti.
Osveta, to je práca s ľuďmi a tá je
najťažšia. Vymyslieť atraktívne podujatie, objaviť talent už v škole či v mladom veku, poradiť a podať pomocnú ruku, často neľahká spolupráca s úradníkmi... toto nikto nechce počuť..., ale každý chce vidieť len výsledok, avšak kým
sa hudobník, herec, tanečník... postaví
pred divákov ako „hviezda“, na to je
potrebný čas.
Málokto sa ňou stane zo dňa na
deň. V tých „dedinských“ súboroch a
kolektívoch väčšinou každý začínal, ale
po skončení školy sa už nevrátil, mnohí
pokračovali ako profesionáli.
My osvetári to vieme, že bez tej
práce zdola, odmalička, nie sú možné
úspechy ani hore. Jednoduché, ale výstižné prirovnanie, ani veľrieka sa ňou
nestane automaticky, musí predsa niekde prameniť a postupne vlievaním potokov a potôčikov sa na svojej ceste stáva
tou veľkou riekou.
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