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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).

Na jednej z výstav sa zoznámil s Jánom Kuchtom, ktorý asi najviac ovplyvnil
svojou tvorbou jeho záujem pre akvarel.
Členom okresného štúdia amatérskej
výtvarnej tvorby pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci je od roku
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 2015 – Akvarel okamihu, autorská výstava, Dom Matice slovenskej v Lučenci.
 2014 – Fragmenty a pohľady, autorská výstava, chodba Novohradské osvetové stredisko (NOS) Lučenec.
 2013 – Jesenné stretnutie.
 2012 – Výtvarné spektrum 2012, krajské kolo, Dáma s perami.
 2012 – Pavel Ožďáni, výber z tvorby FRAGMENTY A POHĽADY,
priestory NOS Lučenec.
 2011 – Jesenné stretnutie, vernisáž 5. 10. 2011, Novohradské
múzeum a galéria Lučenec.

Z výstav:
 17. – 30. 5. 2021 – Výtvarné spektrum, krajská súťaž, Radnica
Banská Bystrica, Pri Krivánskom potoku, akvarel, Zátišie RIA,
akvarel.

Okrem prezentácií svojej výtvarnej tvorby sa venoval aj
edukačným aktivitám, napr. maľovanie akvarelom pre žiakov
ZUŠ, Novohradská, Lučenec (Dom MS Lučenec, 2016); tvorivá
dielňa pod názvom Akvarel a mesto pre žiakov Cirkevnej ZŠ sv.
J. Bosca Lučenec (NOS Lučenec, 2016).

 26. 11. 2019 – XIII. ročník Trienále akvarelu, súťaž s medzinárodnou účasťou, Novohradské múzeum a galéria Lučenec,
Modré jazero, Napätie pri čiernom lese.
 19. 2. − 3. 3. 2019 – Novohradský salón, Novohradské múzeum
a galéria Lučenec.
 apríl 2019 – Fero Paluška a Pavel Ožďáni, vernisáž v Galérii
Bloom Divín.
 2017 – Výtvarné spektrum 2017 Trenčín, Na samote, akvarel,
kategória C (autori od 60 rokov).
 2016 – Výtvarné spektrum 2016 – Za dedinou, akvarel.
 2015 – Výtvarné spektrum, krajské kolo, vernisáž 9. 4. 2015,
Múzeum SNP v Banskej Bystrici.
 23. 9. – 18. 10. 2015 – Jesenné stretnutie, Novohradské múzeum a galéria Lučenec.

 2015 – Akvarel okamihu, autorská výstava, Dom Matice slovenskej v Lučenci.
 2014 – Fragmenty a pohľady, autorská výstava, chodba Novoh-

Tvorí prevažne doma – v byte, kde má maliarsky ateliér,
v ktorom dostávajú konečnú podobu unikátne diela. Ako sám
prezradil, tvorivé stretnutia v Lučenci ho výrazne ovplyvnili,
najmä akademický maliar Štefan Balázs a prof. Jaroslav Uhel,
ktorí naznačili smerovanie jeho tvorby.
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Spisovateľ, prekladateľ, novinár Ferenc Ardamica sa narodil 30. 11.
1941 v Lučenci. Základné vzdelanie získal v rodnom meste (1948 – 56), gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským absolvoval vo Fiľakove (1964 –
67). Najprv sa zamestnal v robotníckych
profesiách v Komunálnych službách Lučenec (1959 – 61) a vo Veľkoobchode
s potravinami Lučenec (1961 – 67). V r.
1967 – 72 bol finančným referentom na
Mestskom národnom výbore (MsNV)
v Lučenci a v r. 1972 – 73 mzdovým účtovníkom v Mestskom stavebnom podniku v Lučenci. V ďalšom období sa
vrátil k robotníckym profesiám – pracoval ako smaltovač v Kovosmalte Fiľakovo (1973 – 74) a deratizátor v Podniku
služieb a výroby v Lučenci (1974 – 90).
V r. 1990 – 91 pôsobil ako redaktor maďarskej mutácie týždenníka Ipeľ, ktorý
vydával Okresný národný výbor v Lučenci. V r. 1992 sa stal šéfredaktorom
maďarského dvojtýždenníka Nógrádi
Szó najprv v Lučenci, potom vo Fiľakove. Od r. 1993 pôsobí až doteraz ako
novinár a spisovateľ v slobodnom povolaní, žije v Lučenci.
Ferenc Ardamica doteraz vydal
tieto knihy: A rokon cseléd (Slúžka z príbuzenstva, 1970), Anyám udvarlói (Matkini nápadníci, 1989), Tejszínhabos halál (Šľahačková smrť, 1991), Piszokul
felhergelve (Pekelne naštvaný, 1992),
Görbe tükör előtt (Pred krivým zrkadlom, 1994), Kalandor születik (Rodí sa
dobrodruh, 1997), Szerelem nélkül (Bez
lásky, 1999), A hetedik (Siedmy, 2000)
,Az akasztott ember kötele (Povraz obesenca, 2001), Hedvig sír (Hedviga plače, 2002), Dögkeselyű (Sup, 2002), Nem
loptam én életemben (V živote som nekradol, 2005). Umelecké preklady: Dušan Mitana: Koniec hry (1986), Oľga
Feldeková: Veverica (1987, 2007), Peter
Andruška: Lepší ľudia (1988). Rozhlasové hry: Részvéttáviratok (Sústrastné
telegramy, 1988), Életem első cigarettája (Prvá cigareta môjho života, 1990),
Értesítésre várva (Čakajúc na oznámenie, 1992), Öt százalék szerelem (Päť
percent lásky,1994), Fekete karácsony
(Vianoce na blate, 1999).
Za svoju literárnu tvorbu získal
tieto ocenenia: Cena Slovenského literárneho fondu (1986), Prémia

Spoločnosti
spisovateľov

rárneho fondu (1986), Prémia Spoločnosti maďarských spisovateľov na Slovensku (1998), Cena Mesta Lučenec
(1998), Cena primátora Mesta Lučenec
(2001), Zlaté pero od Združenia maďarských spisovateľov v Budapešti (2006),
Kríž rytierskeho rádu Maďarskej republiky od prezidenta Jánosa Ádera (2012).
Ferenc, oslavuješ významné
životné jubileum – osemdesiatku. Mohol by si nám priblížiť najkrajšie okamihy tvojho života?
Osemdesiatka?! Nikdy som si
nepredstavoval, že sa jej raz dožijem!
Najkrajšie okamihy môjho života sa,
žiaľ, striedali s tými najhoršími. Moje
krásne detstvo sa prerušilo a skončilo
predčasnou smrťou môjho milovaného
otca. Mal som vtedy 10 rokov a nazdávam sa, že už vtedy som dospel... Ako
17-ročný som sa šťastne oženil s Gabrielou Lipcsei a o 9 mesiacov sa nám narodil syn Ferko. Našej radosti bol koniec, keď nám oznámili, že nie je zdravý. Pri ťažkom pôrode následkom nedostatku kyslíka chlapec dostal mozgovú obrnu. Bola to chyba lekárov, mali
urobiť cisársky rez. Opatrovali sme ho
a chodili po klinikách, podpísali sme aj
súhlas s operáciou. Žiaľ, poškodenie
mozgu bolo také značné, že sa od nej
upustilo. Zomrel ako 6-ročný... Po rokoch sme sa odvážili mať ďalšie deti.
Cisárskymi rezmi sa nám narodili syn
Zoran a o dva roky neskôr dcéra Gabriela, obe deti zdravé a ako sme neskôr
zistili, aj nadané. Bolo to pre nás obrovské šťastie...
Svoju spisovateľskú kariéru
si začínal v rôznych robotníckych profesiách...
Áno, popri nich som sa dal na
literárnu dráhu. Nedá sa opísať tá radosť, keď ti časopisecky vyjde prvá novela a ty čakáš pri novinovom stánku
a obraciaš tlačiarňou voňajúce stránky
s tvojím menom... Na dubčekovskú jar
1968 si spomínam s pocitmi, že znovu
žijem. No potom prišiel august 1968
a všetko sa zopsulo. A ja som vedel, že
po invázii tu 20 rokov nebude žiadna
zmena. A tak aj bolo! Začali sa politické
čistky, stratil som zamestnanie na
MsNV, až som zakotvil v deratizačnej
brigáde. Bolo to vychýrené zamestnanie,
no nebola to moja hanba! Tam som
zotrval do konca roku 1989, keď sa

no nebola to moja hanba! Tam som zotrval do konca roku 1989, keď sa zo socializmu stal zdochnutý kôň. Ešte stále
počujem štrnganie kľúčov a cítim tú radosť. Lebo štrnganiu kľúčov predchádzalo moje 20-ročné mlčanie, zarazili
mi publikovanie.
Pristavme sa teraz nakrátko
pri tvojej novinárskej činnosti.
Po dvadsiatich rokoch mlčania
– Lučenec bol pápež nad pápežom –
som napísal list námestníkovi ministra
kultúry Olivérovi Ráczovi, otcovi našej
preslávenej šermiarky Kataríny Ráczovej, a požiadal som ho o pomoc. Nakoľko „v civile“ bol sám spisovateľom,
pochopil ma a pomohol mi. Oslobodili
ma najprv v Irodalmi Szemle, kde som
začal s prekladmi, neskôr vlastnými poviedkami. Až potom sa mi otvorili
dvierka do iných redakcií a vydavateľstiev. Po prvej knihe – bola zakázaná –
vyšli ďalšie. K srdcu mi prirástla najmä
zbierka noviel Matkini nápadníci. Kto ju
čítal, vie prečo! Preložil som ju aj do
slovenčiny. Od 1. januára 1990 som
nastúpil do redakcie Ipľa, do maďarskej
mutácie. Neskôr som ju osamostatnil
pod názvom Nógrádi Szó. Tieto noviny
mali niekoľkých vydavateľov a krátku
životnosť. Ja som potom zostal na voľnej nohe.
Pokračovanie na s. 4
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Si autorom 12 knižných publikácií, troch prekladov a niekoľkých
rozhlasových hier. Si spokojný s tým,
čo si v živote dosiahol?
Po nežnej revolúcii mi postupne začali vychádzať ďalšie knižné publikácie, ktorých zoznam je uvedený
v perexe tohto článku. Do toho prišli aj
choroby. Najprv mi ochorela manželka
na autoimúnnu chorobu, následne na rakovinu. Stratil som ju v r. 2017 tesne
pred Vianocami. Súčasne aj mne zistili
v pravom oku melanómový nádor a toto
pravé oko mi museli vybrať. Absolvoval
som niekoľko operácií. Či som spokojný
s tým, čo som dosiahol? Nie, tých „mínus 20 rokov“ mlčania som už nevedel
dobehnúť. Momentálne sa nachádzam –
čo sa týka literárnej tvorby – vo fáze
ničnerobenia. Štafetu som odovzdal synovi Zoranovi, ktorý zdedil po mne talent, pekne beží po trati a na svojom
konte má už 15 vydaných kníh. Nedávno mu Literárny fond udelil Madáchovu
cenu za básnickú zbierku. Aj dcéra Gabriela sa činí, je členkou Kármánovho
divadla v Lučenci.
Podeľ sa s nami, prosím,
o tvoje životné vyznanie.
Moje životné vyznanie najlepšie vystihujú slová maďarského spisovateľa Pétera Esterházyho: „Byť spisovateľom nie je len činnosť, ale aj spôsob
života. Prísny spôsob života s ťažkými
následkami.“
PhDr. František Mihály, DiS. art.

Hudobný pedagóg, dirigent, regenschori Ladislav Bence sa narodil 25.
11. 1921 vo Vidinej, okres Lučenec, kde
získal základné vzdelanie. V ďalšom období študoval na gymnáziu a Učiteľskom ústave v Lučenci, ale v dôsledku
Viedenskej arbitráže (2. 11. 1938) štúdium dokončil na Učiteľskom ústave v
Banskej Bystrici, kde získal odbornosť
pre vyučovanie slovenského jazyka, hudobnej a telesnej výchovy.
Prvým učiteľským pracoviskom bol Ostrý Grúň, dnes okres Žarnovica. Po ukončení druhej svetovej vojny
prišiel do Lučenca, kde vyučoval na
chlapčenskej meštianskej škole (1946 –
53). Zároveň viedol aj detský spevácky
zbor, s ktorým účinkoval aj v Československom rozhlase. V r. 1953 – 60 pôsobil ako stredoškolský učiteľ na Strednej
pedagogickej škole (SPgŠ) v Lučenci.

Ladislav Bence zomrel 15. 9.
2009 v Lučenci, pochovaný je na katolíckom cintoríne vo Vidinej.

Stredoškolský učiteľ, historik,
jazykovedec – dialektológ Ján Garaj sa
narodil 10. 9. 1907 v Cinobani, okres
Poltár, v roľníckej rodine. Gymnaziálne
štúdiá absolvoval v Lučenci, maturoval
v r. 1929 v triede Jozefa Nývlta. Slovenský jazyk a históriu študoval na Filozofickej fakulte (FF) Karlovej univerzity
(KU) v Prahe (1929 – 31) a FF Univerzity Komenského (UK) v Bratislave
(1931 – 33).

V r. 1955 absolvoval štátnu
skúšku z dirigovania v Bratislave, predsedom komisie bol hudobný skladateľ
Mikuláš Schneider-Trnavský.
Pracoval ako hudobný pedagóg
na Pedagogickom inštitúte v Martine
(1960 – 64). Po jeho zrušení sa vrátil do
Lučenca, kde vyučoval na strednej pedagogickej škole do r. 1972. Odtiaľ prešiel
na Ľudovú školu umenia v Lučenci, na
ktorej pôsobil ako učiteľ hudobnej náuky a hry na akordeón (1972 – 79). Mal
absolútny sluch. V r. 1952 – 72 dirigoval
miešaný spevácky učiteľský zbor Ozvena v Lučenci. Po ňom funkciu dirigenta
prevzal Mgr. Stanislav Spišiak, st.
(*1948) s výnimkou rokov 1976 – 77,
keď účinkoval v zahraničí.
Rodina Bencovcov bola vo Vidinej veľmi váženou rodinou. Najviac
uznávaní boli v Misijnom dome, kde
veľmi dobre vychádzali s grófkou Hedvigou Asbóthovou (1858 – 1940) či
s pátrom Félixom Drevekom, SVD
(1889 – 1970). Ladislav Bence pôsobil
v 80-tych rokoch ako regenschori v rímskokatolíckom kostole Najsvätejšieho
Srdca Ježišovho vo Vidinej a v r. 1987 –
92 v rímskokatolíckom kostole sv. Mikuláša vo Veľkej Suchej (neskôr Hrnčiarska Ves).
Jeho manželka Margita Benceová, rod. Geletová (*1926 Rovňany– †
2010 Banská Bystrica, pochovaná vo
Vidinej), pôsobila ako učiteľka na 4.
ZDŠ v Lučenci. Mali dvoch synov: doc.
PhDr. Ladislav Bence, CSc. (*1950
Vidiná), doc. PhDr. Matej Bence, CSc.
(*1952 Vidiná – 2014 Banská Bystrica),
obaja pôsobili ako vysokoškolskí učitelia na Katedre telesnej výchovy Pedagogickej fakulty a Fakulty humanitných
vied UMB v Banskej Bystrici.

V r. 1955 absolvoval štátnu
Ladislav Bence zomrel 15.
skúšku z dirigovania v Bratislave, 9. 2009 v Lučenci, pochovaný je
predsedom komisie bol hudobný na katolíckom cintoríne vo

Ako stredoškolský učiteľ pôsobil na meštianskej škole (1933 – 36) a na
gymnáziu v Bratislave (1936 – 39). V r.
1939 sa presťahoval do Zvolena, kde pôsobil ako stredoškolský učiteľ na tamojšom gymnáziu do r. 1955, z toho v r.
1944 – 55 ako jeho riaditeľ. V r. 1955 –
58 bol odborným pracovníkom Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV
v Bratislave. Od r. 1961 žil na invalidnom dôchodku v Bratislave.
Vo svojej odbornej činnosti sa
zameriaval na výskum dejín spisovného
slovenského jazyka, venoval sa aj bádaniu dejín Novohradu a štúdiu dejín
Slovenska v slavistických súvislostiach.
Špecializoval sa tiež na dialektologické
skúmanie obce Cinobaňa a jej okolia.
Publikácie: Slovenské národné povstanie
vo Zvolene (1945), K chronológii zmien
y>e, ý>ei, u>i v hornoipeľskom nárečí
(1936),
Pokračovanie na s. 5
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Vzťah Ľudovíta Štúra k bernolákovcom
(1956), Začiatky slovanského osídlenia
nášho územia (1959) a i.
Jeho manželka Mária Garajová,
rodená Chovanová, (1904 – 1996) pochádzala z mesta Erdevik vo Vojvodine
(Srbsko), kde pracovala ako úradníčka
v rodinnej textilnej firme, neskôr ako
súkromná učiteľka nemčiny. Jej brat
Ondrej Chovan študoval medicínu na
Lekárskej fakulte KU v Prahe v čase,
keď tam študoval aj Ján Garaj. Cez jedny prázdniny pozval Ondrej Chovan Jána Garaja do Nového Sadu, kde sa jeho
rodina medzitým presťahovala. V Novom Sade sa Ján Garaj zoznámil s jeho
sestrou Máriou Chovanovou.
Z manželstva sa im narodili dve
dcéry: Anna Koričanská, rod. Garajová
(*1932), ktorá vyštudovala Vysokú školu pedagogickú a pôsobila ako učiteľka
výtvarnej výchovy na strednej škole
v Bratislave. Žije na dôchodku v Bratislave. Druhá dcéra MUDr. Oľga Ostruschka, rod. Garajová (*1936), je lekárkou
– pediatričkou a od r. 1968 žije v meste
Nürtingen (Nemecko). Touto cestou sa
chcem poďakovať pani Oľge Ostruschke za poskytnutie osobných údajov
a fotografie k tomuto článku.
Ján Garaj zomrel 13. 10. 1986
v Bratislave, kde je aj pochovaný na
cintoríne v Slávičom údolí.

Lekár – urológ, verejný činiteľ
MUDr. Martin Hano sa narodil 7. 11.
1911 v Ozdíne, okres Poltár. Ľudovú
školu navštevoval v Ozdíne (1918 – 23),
gymnázium v Lučenci (1923 – 31), maturoval v triede stredoškolského profesora Jozefa Janka. V r. 1931 – 39 študoval medicínu na Karlovej univerzite
v Prahe. Počas štúdia pôsobil ako demonštrátor a asistent na Ústave súdneho
lekárstva KU. V r. 1939 bol externým
asistentom na kardiologickej klinike
v Paríži, v r. 1939 – 40 externým lekárom na chirurgickej klinike v Bratislave.
V r. 1940 – 42 vykonával základnú
vojenskú službu vo vojenskej nemocnici
v Bratislave.
V r. 1943 vykonával lekársku
prax vo vojenskej nemocnici v Bratislave, neskôr bol sekundárnym lekárom
na chirurgickom oddelení liečebného
ústavu Robotníckej sociálnej poisťovne
v Bratislave. V r. 1944 pôsobil ako externý lekár na urologickej klinike v Bratislave. V r. 1945 – 46 pracoval ako
prednosta odboru na Povereníctve zdravotníctva v Košiciach a Bratislave, v r.
1946 – 48 ako asistent na urologickej
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1946 – 48 ako asistent na urologickej
klinike v Bratislave a v r. 1949 – 50 ako
konziliár pre urológiu v Štátnom ústave
pre výskum a liečbu nádorov v Bratislave. V r. 1950 – 60 bol väznený. V r.
1960 – 87 pôsobil ako lekár urologického oddelenia v nemocnici s poliklinikou v Lučenci.

Bol aktívnym účastníkom SNP
a druhého odboja (1944 – 45). V r. 1950
ho aj s manželkou MUDr. Hanou Wünschovou-Hanovou (1913 – 1994), ktorá
bola pediatričkou, zatkli pri pokuse
o ilegálny prechod hraníc do Rakúska.
MUDr. Martin Hano bol odsúdený na 12
rokov väzenia, jeho manželka na 7 rokov. Svoj trest si Dr. Hano odpykával vo
väzniciach: Praha – Ruzyň, Ilava, Jáchymov, Valdice, Praha – Pankrác, Leopoldov. Z Leopoldova bol 10. 5. 1960 prepustený na amnestiu, v r. 1968 bol rehabilitovaný a po r. 1989 úplne zbavený
pôvodnej obžaloby. Jeho manželka sa po
ukončení svojho trestu s ním rozviedla
a pracovala ako lekárka v Pardubiciach,
kde zomrela a je tam aj pochovaná.
MUDr. Martin Hano zomrel 14.
8. 1991 v Lučenci, pochovaný je v rodnom Ozdíne. Článok som vypracoval
pomocou Biografického lexikónu Slovenska 3. zv. G − H, Martin, Slovenská
národná knižnica 2007, s. 346. Zároveň
úprimne ďakujem Ing. Pavlovi Hanovi
z Ozdína, synovcovi MUDr. Martina
Hana, za mimoriadnu ochotu pri poskytovaní potrebných údajov a fotografie.

Rímskokatolícky kňaz Mons.
Konštantín Loja sa narodil 7. 11. 1931
v Jarovniciach, časť Močidľany, okres
Sabinov, kde navštevoval ľudovú školu
(1938 – 43). Potom študoval na gymnáziách v Levoči, Prešove a Rožňave, kde
maturoval (1943 – 51). V štúdiu pokračoval na Teologickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave (1951 – 55),
za kňaza bol vysvätený 12. 6. 1955
v Bratislave Mons. Ambrózom Lazíkom.
Počas svojho života pôsobil
v rímskokatolíckych farnostiach: 1955
Breznička, 1958 – 62 Divín, 1962 – 64
Rimavská Sobota, 1964 – 67 Lučenec –
všade kaplán, 1967 – 77 Stará Halič –
správca farnosti, 1977 – 2006 Divín –
farár, od r. 1980 dekan Novohradského
dekanátu, od r. 1981 sudca Cirkevného
súdu v Rožňave.
Pán farár Loja bol obetavým
kňazom a medzi veriacimi veľmi obľúbeným nielen v Divíne, ale aj na filiálkach – Ružiná, Tuhár, Budiná, Ábelová,
Dobroč, Kotmanová, Mýtna a predtým
ešte aj Lovinobaňa. V 90-tych rokoch
zrekonštruoval budovu fary v Divíne –
zaviedol plynové kúrenie, vybudoval
kúpeľňu a vylepšil i kaplánsky byt.
Všetky svoje farské povinnosti vykonával zodpovedne a s láskou – sv. omše,
krsty, sobáše, pohreby. Pravidelne spovedal svojich veriacich, mládež vyučoval náboženstvo a vykonával aj pomazanie chorých. Často chodil aj do Rožňavy.
Počas farárskej pôsobnosti
v Divíne sa u neho vystriedalo 14 kaplánov: Milan Fečke (od 1977), Jozef
Straka (od 1983), Pavol Kolivoška (od
1984), Pavol Haluška (od 1989), Štefan
Kosturko (od 1989), Ján Hrablay (od
1993), Ján Mihok (od 1994), Miroslav
Litviak (od 1995), Štefan Šeliga (od
1996),
Pokračovanie na s. 6
Stanislav Chyla (od 1998),
František Adrián Olach (od 2000),
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Stanislav Chyla (od 1998), František
Adrián Olach (od 2000), Gabriel Deutscha (od 2001), Jozef Hominda (od
2003) a Ján Petrovčík (od 2006).
Ako čas plynul, zdravotný stav
pána farára Loju sa postupne začal
zhoršovať. Pribudli mu problémy aj
s chorobou, ktorá nebolí – cukrovkou.
V r. 2005 oslavoval 50. výročie svojej
kňazskej vysviacky, slúžil tzv. „zlatú
omšu“, ktorú ešte pomerne dobre zvládol. V zime v januári 2006 spadol pri
kostole, museli ho položiť na sane a doviezť domov.
V júni 2006 ho biskup Eduard
Kojnok na jeho vlastnú žiadosť odvolal
z funkcie farára v Divíne. K 1. 7. 2006
bol preložený do farnosti ĽuboriečkaOsušie, kde pôsobil ako výpomocný duchovný. Jeho zdravotný stav sa ani tam
nezlepšoval. Niekedy koncom júla 2006
ho hospitalizovali na internom oddelení
nemocnice vo Veľkom Krtíši, kde zomrel 30. 8. 2006. Pohrebnú sv. omšu a
obrady slúžil 2. 9. 2006 Mons. Eduard
Kojnok, rožňavský diecézny biskup, vo
farskom Kostole Všetkých svätých v
Divíne. Mons. Konštantín Loja bol pochovaný na novom cintoríne v Divíne.

Americký huslista, violista, dirigent a hudobný skladateľ maďarského
pôvodu Tibor Serly sa narodil 25. 11.
1901 v Lučenci. Bol synom hudobného
skladateľa Lajosa Serlyho (1855 –
1939), žiaka Franza Liszta, ktorý sa v r.
1905 aj s rodinou presťahoval do USA.
Tibor Serly veľkú časť svojho života
prežil v New Yorku, kde mu základy hudobného vzdelania poskytol práve jeho
otec. V r. 1922 sa vrátil do Budapešti,
kde študoval na Hudobnej akadémii Ferenca Liszta – skladbu u Zoltána Kodálya, husle u Jenő Hubaya a inštrumentáciu u Leó Weinera. Stal sa veľkým obdivovateľom hudobného skladateľa Bélu
Bartóka, prednášal o ňom a dirigoval
mnohé jeho diela.
Po skončení budapeštianskej
hudobnej akadémie (1925) sa vrátil do
Ameriky, kde hral na viole v orchestroch: Cincinnati (1926 – 27), Philadelphia Orchestra (1928 – 35) a NBC
Orchestra v New Yorku (1937 – 38).
V priebehu týchto rokov sa zoznámil
s básnikmi Ezrom Poundom a Louisom
Zukofským, ktorý Serlymu v r. 1929 napísal báseň, uverejnenú v časopise
Blues. Okrem toho vyučoval skladbu na
Juiliard School a Manhattam School of
Music v New Yorku a veľa komponoval.

Keď sa Béla Bartók (1881 –

Keď sa Béla Bartók (1881 –
1945) a jeho manželka Ditta BartókPásztory (1903 – 1982) počas druhej
svetovej vojny presťahovali do USA,
Serly sa s nimi stretol a poskytol im
podporu. Po Bartókovej smrti (1945) sa
rodina obrátila na Serlyho, aby dokomponoval posledných sedemnásť taktov
tretieho klavírneho koncertu a violového
koncertu. Z jeho tvorby vyberám: Koncert pre violu a orchester (1929), Klavírna sonáta č. 1 Modus Lascivus
(1946), Rapsódia pre violu a orchester
(1946 − 48), Koncert pre trombón
a orchester (1951), Koncert pre dva
klavíry a orchester (1958) a i.
V druhej polovici 40. rokov 20.
storočia vyvinul Tibor Serly svoj vlastný tónový systém, v ktorom rozdelil
chromatickú stupnicu na dva na sebe
nezávislé segmenty. Pomenoval „multimodálny, chromatický stupnicový systém“ vytvorených, podľa svojich vlastných slov, spôsobom ako „modus lascivus“, ktorý používal vo svojej tvorbe
po celý život. Učiteľské a skladateľské
skúsenosti zhrnul v knihách: Druhý pohľad na harmóniu (1945), Modus Lascivus: Cesta k enharmonizmu (1976),
Rétorická kniha melódie (1978). Od r.
1948 často navštevoval Maďarsko. Posledný skladateľský recitál mal v Budapešti (1976), dirigoval Bartókovu
a vlastnú symfonickú tvorbu, prednášal
o podrobnostiach genézy ním dokončených Bartókových diel a hovoril aj o zásadách vlastnej kompozície.
Článok som vypracoval pomocou publikácie – Brockhaus Riemann:
Zenei Lexikon 3. zv. O − Z, Budapest,
Zeneműkiadó, 1985, s. 354.
Tibor Serly zomrel 8. 10. 1978
v Londýne následkom autohavárie. Jeho
telesné pozostatky boli do Lučenca dovezené v urne a uložené na večný odpočinok v Serlyho rodinnej kaplnke na lučenskom cintoríne, kde je pochovaný
spolu so svojím otcom Lajosom Serlym.

Spisovateľka a dramatička Božena Slančíková-Timrava sa narodila
2. 10. 1867 v Polichne, okres Lučenec,
v rodine evanjelického farára Pavla
Slančíka. Svetlo sveta uzrela spolu so
svojím bratom Bohuslavom, ktorý bol
jej dvojčaťom. Timrava mala spolu desiatich súrodencov. Základné vzdelanie
získala v rodisku, neskôr ju učil jej otec.
V Banskej Bystrici ukončila štvrtú triedu meštianskej školy. Po celý život zostala slobodná, z čoho pramenili jej existenčné problémy.
Timrava prežila prevažnú časť
svojho života na dvoch novohradských
dedinách – Polichne a Ábelovej. Krátky
čas bola spoločníčkou vdovy v Dolnom
Kubíne. V r. 1909 sa presťahovala do
Ábelovej, kde jej brat Bohuslav bol ev.
kňaz. V r. 1919 – 29 pracovala ako učiteľka materskej školy v Ábelovej. Rozbitie Československej republiky (1939)
prežívala veľmi ťažko, a keď sa Lučenec po r. 1945 prinavrátil Československu, presťahovala sa tam k príbuzným.
Pri príležitosti jej 80. narodenín (1947)
jej udelili titul národná umelkyňa. Božena Slančíková-Timrava zomrela 27.
11. 1951 v Lučenci, kde je aj pochovaná. Autorom jej busty na lučenskom cintoríne je akademický sochár Fraňo Štefunko (1955).

Hoci žila bokom od prostredia
veľkých miest, jej literárne diela rozširovala jednak rodina a jednak Koloman Banšell, Ema Goldpergerová či
Oľga Petianová-Krčméryová. Spoločne
so sestrou Irenou začala vydávať časopis
Ratolesť.
Pokračovanie na s. 7
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Vo svojich novelách a poviedkach dokonale opísala charakterové
vlastnosti ľudí, kritizovala súdobé politické a národnostné problémy či prak-
tiky dedinského života. Do r. 1896 svoje
diela uverejňovala len časopisecky, neskôr vydávala aj knižné publikácie.

Z jej tvorby vyberám: Za koho
ísť (1893), Ondro Karman (1896), Pomocník (1896), Tak je darmo (1897),
Bál (1899), Skúsenosť (1902), Na jednom dvore (1904), Bez hrdosti (1905),
Šťastie (1906), Márnosť všetko (1908),
Ťapákovci (1914), Hrdinovia (1918),
Skon Paľa Ročku (1921), Všetko za národ (1926), Záplava (1938) a i.
B. S. Timrava nadviazala na
najlepšie tradície slovenskej prózy
a tvorivo ich rozvíjala. Veľmi dôverne
poznala novohradský vrchársky život
a vo svojej tvorbe ho zobrazila neúprosne pravdivo. Vytvorila typ psychologickej a spoločensko-analytickej poviedky,
pričom využila svojrázne umelecké postupy i vlastný ironický tón. Jej tvorba
umeleckými hodnotami predstavuje
most k modernej slovenskej próze medzivojnového obdobia.

Spracované podľa publikácie:
Pišút, M. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry. Bratislava: Obzor, 1984, s. 407 −
415.
PhDr. František Mihály, DiS. art.
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osobností

 ŽILÁK, Ján – 115. výročie narodenia (2. 11. 1906 Hradište), stredoškolský
profesor, riaditeľ Gymnázia v Lučenci (1953 – 1963). V roku 1948 vydal knihu
Z nášho kraja a 28. 11. 2015 vyšlo jej druhé vydanie, uvedené na Stretnutí
priateľov regionálnej histórie v Hradišti. Prvú povesť Obri na Hrádku voľne
spracovala Mária Ďuríčková v diele Najkrajšie rozprávky pod názvom O oráčovi a obrovi, vyšlo aj na CD.
 LESKOVEC, Zoltán – 95. výročie narodenia (4. 11. 1926 Poltár), herec,
operetný spevák. V rokoch 1959 – 86 pôsobil v Divadle Jonáša Záborského
v Prešove, od r. 1982 ako sólista opery. Zomrel 28. 12. 2005 v Prešove, kde je
aj pochovaný.
 HANES, Hugo – 135. výročie narodenia (6. 11. 1886 Tisovec), evanjelický
farár. V roku 1911 ho zvolili za farára v Českom Brezove, v novohradskom senioráte ho r. 1920 zvolili za seniora. Od roku 1931 farár v Kokave nad Rimavicou, kde pôsobil až do roku 1944, senior malohontského seniorátu. Pracoval
v národopisnom odbore Matice slovenskej, bol predsedom MO MS v Kokave
nad Rimavicou.
 BANCÍK, Samuel, Dr. – 140. výročie narodenia (8. 11. 1881 Turičky),
profesor na lýceu v Kežmarku (od r. 1906), gymnáziu v Košiciach (15. 9. 1919
– 1. 9. 1920), ev. lýceu v Bratislave, štátnej reálke v Košiciach. V Kežmarku
zostavil Národnú radu slovenskú. Zomrel 4. 6. 1924 v Rimavskej Kokave, kde
strávil zdravotnú dovolenú od 26. 3. 1924.
 KUSÝ, Martin, prof. Dr. Ing. arch. – 105. výročie narodenia ( 14. 11. 1916
Dobroč), architekt, vysokoškolský učiteľ Na VŠVU v Bratislave (1964 – 89),
prorektor v rokoch 1968 – 72. Je autorom viacerých prác o architektúre: Architektúra na Slovensku 1918 – 1945 (1971), Od remesla po design (1974),
Architektúra na Slovensku 1945 – 1975 (1976).
 KOSTUR, Ján, PhDr. – 95. výročie narodenia (15. 11. 1926 Spišská Nová
Ves), stredoškolský učiteľ, výtvarník. Učil na JSŠ, neskôr Gymnáziu v Poltári
(1960 – 1979), SPgŠ v Lučenci (1979 – 1988). Žil v Poltári, venoval sa maľbe,
využíval techniku oleja a akvarelu. Individuálne výstavy mal vo Zvolene, Poltári a Lučenci. Jeho tvorba bol súčasťou viacerých kolektívnych výstav –
Ružomberok, Dolný Kubín, Rimavská Sobota, Lučenec. Bol členom okresného
štúdia AVT pri NOS v Lučenci.
 KRUŽIČ, Gustáv – 110. výročie narodenia (18. 11. 1911 Látky), justičný
úradník, maliar a grafik. V r. 1950 – 62 pri Dome osvety Lučenec bol zakladateľom a vedúcim amatérskeho výtvarného krúžku. V r. 1963 založil a pedagogicky pôsobil vo výtvarnom odbore ĽŠU v Lučenci. Je autorom grafického
návrhu erbu mesta Lučenec (1962), ktorý sa používa dodnes.
 SEČANSKÝ, Zoltán, JUDr. – 100. výročie narodenia (18. 11. 1921 Lučenec), právnik, výtvarník. Vyštudoval Právnickú fakultu v Bratislave a celý
život bol zamestnaný ako právnik. Naposledy ako riaditeľ kancelárie generálneho prokurátora SR. Popri výkone svojej profesionálnej činnosti sa intenzívne venoval maľovaniu, stal sa aj členom Zväzu slovenských výtvarných
umelcov. V jeho tvorbe dominovala technika olejomaľby, námety čerpal z Oravy, Liptova, Vyšnej a Nižnej Boce. Zomrel 12. 6. 2014 v Bratislave.
 ŠÁRIK, Ľubomír, PhDr. – 70. výročie narodenia (18. 11. 1951 Košice),
kultúrno-osvetový pracovník, divadelný teoretik a kritik, režisér, bývalý riaditeľ MsKS v Rimavskej Sobote. Dlhoročný predseda poroty divadelných súťaží NOS.
 KLINDA Fiľakovský, Jozef, prom. ped. – 105. výročie narodenia (21. 11.
1916 Vrútky), učiteľ, historik, publicista, organizátor osvetového, environmentálneho života. Patril k zakladateľom jedného z prvých samostatných závodných novín na Slovensku – fiľakovský Výkon, redigoval ich od 10. 3. 1948.
Člen Muzeálnej slovenskej spoločnosti v Martine, iniciátor vzniku Okresného
vlastivedného múzea vo Fiľakove, otvoreného 9. 5. 1953.
Pokračovanie na s. 8

Spoluzakladateľ prvej zoologickej záhrady na Slovensku vo Fiľakove,
otvorenej 9. 8. 1953. Stál pri zrode fiľakovskej mestskej knižnice, začal písať
kroniku od stredoveku až po súčasnosť. Pôsobil aj ako okresný konzervátor
a spravodajca štátnej ochrany prírody, navrhovateľ prvých slovenských
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Spoluzakladateľ prvej zoologickej záhrady na Slovensku vo
Fiľakove, otvorenej 9. 8. 1953. Stál pri zrode fiľakovskej
mestskej knižnice, začal písať kroniku od stredoveku až po
súčasnosť. Pôsobil aj ako okresný konzervátor a spravodajca štátnej ochrany prírody, navrhovateľ prvých slovenských
prírodných výtvorov a pamiatok – Soví hrad v Šuriciach,
Ragáč, Pohanský hrad a hrad Hajnáčka.
 SCHNEIDER, Peter – 60. výročie narodenia (21. 11.
1961 Fiľakovo), operný spevák. Pôsobil v Pražskej komornej opere v Prahe (1989 – 91), od r. 1991 sólista Štátnej
opery Banská Bystrica, od r. 1997 asistent réžie. Pochádza z
Radzoviec.
 FORGÁCH, Anton II. – 170. výročie úmrtia (30. 11.
1851 Bratislava, pochovaný v Haliči), šľachtic, zaslúžil sa o
rozvoj Haliče, podieľal sa na dostavbe rímskokatolíckeho
kostola, mal cukrovar vo Veľkej n/Ipľom, založil sklársku
hutu na výrobu skla v lokalite Dolina v údolí Rimavice, neďaleko Kokavy nad Rimavicou. Mal zásluhu na dostavbe
kaštieľa v Haliči, lebo v ňom býval aj s rodinou, a dal postaviť na cintoríne kaplnku povýšenia svätého Kríža (Forgáchovská kaplnka) v roku 1844. Narodil sa 16. 9. 1779
v Haliči.
udalostí
 330. výročie (7. 11. 1691) – Leopold I. udelil dekrét mestu
Lučenec.
 120. výročie (24. 11. 1901) – otvorenia železničnej trate
Lučenec – Poltár s odbočkou Breznička – Katarínska Huta.
 110. výročie (18. 11. 1911) – pomník Štefana Katonu v
Boľkovciach, postavili ho študenti Gymnázia v Lučenci.

Dielňa ľudových remesiel DIELNIČKA pri Novohradskom osvetovom stredisku (NOS) Lučenec v septembri
realizovala kurzy pre verejnosť RADOSŤ S KERAMIKOU. Prebiehali každý utorok (7. 9., 14. 9., 21. 9. a 28. 9.) v čase od
15.30 do 18.30 hod. a zamerané boli na keramické a sochárske techniky: modelovanie z voľnej ruky (Nyjamaja),
točenie na hrnčiarskom kruhu (Nika Janštová), tradičné a
netradičné techniky glazovania a výpal (Veronika Sarvašová).

Novohradské osvetové stredisko zorganizovalo 23.
9. 2021 v Dome Matice slovenskej v Lučenci zaujímavé
podujatie. Mária Janštová prezentovala svoje práce, ktoré
zhotovuje ojedinelou technikou. Ako materiál využíva rôzne
druhy hlín. V Dome MS touto technikou je zhotovené
nádherné dielo na jednej celej stene. V uvedenej
miestnosti sú toho času umiestnené aj ďalšie umelecké
výtvory spomínanej autorky. Výstava sa konala v rámci Dní
európskeho kultúrneho dedičstva 2021 „Tvorené zemou,
hlinou nepálenou“.

RNDr. Jozefovi Klindovi k udeleniu Ceny mesta
Vrútky, ktorá mu bola odovzdaná 10. 9. 2021 v rámci Dní
mesta Vrútky pri slávnostnom oceňovaní osobností mesta.
Geograf, environmentalista, ochranca prírody a spisovateľ
sa narodil vo Vrútkach. Pri príležitosti okrúhleho jubilea
sme o ňom viac písali v Rekuse č. 5/2021.
Ako sám povedal: „Čiastočné splácanie dlhu rodičom aj v ich rodnom meste, ktorý sa nikdy nedá celý splatiť.
Návrat do mesta dávnych nostalgických spomienok, ktoré
nám spôsobilo veľa radosti, smútku i utrpenia. Mali sme ho
a stále máme radi, tak ako náš druhý domov – Novohrad.
Občas však treba do rodiska aspoň nazrieť a postáť pri
dome, kde ste uzreli svetlo sveta. Pritom si dať otázku, či ste
toho boli hodní a vašu púť životom viedli k dobru, kráse,
láske, spravodlivosti, hodnotám a ľudskému porozumeniu.
Zdroj a foto: J. Klinda, www.vrutky.sk

Októbrové utorky (5. 10., 12. 10., 19. 10., 26. 10.)
prebiehal kurz TVORENÉ ZEMOU, HLINOU NEPÁLENOU.
Počas lekcií si účastníci osvojili základné poznatky a získali
praktické skúsenosti pri práci s tzv. blatom. Tvorili priamo
na stenu a na vlastných závesných obrazoch pomocou rôznych výtvarných techník.
Mgr. Mária Janštová

REKUS
Vernisáž výstavy predstavujúcej dejiny fiľakovského mužského spevokolu sa konala 6. 10. 2021 v Mestskom
vlastivednom múzeu vo Fiľakove.
Fiľakovský mužský spevácky zbor Pro Kultúra
vlani oslávil svoju storočnicu. Na výstave je prostredníctvom
informačných panelov predstavená história zboru, v rámci
expozície si návštevníci môžu pozrieť víťazné poháre, získané ocenenia a zástavy dokazujúce úspešnú činnosť spevokolu.Výstava bude sprístupnená do 21. 11. 2021.
Čo sa skrýva za dlhými rokmi existovania kolektívu? Odpoveďou sú slová súčasného zbormajstra, Mikuláša
Fehéra: „Roky a desaťročia v ľudských vzťahoch je možné
preklenúť len pomocou šťastia. Len šťastie je schopné spojiť
a uceliť kolektív navzájom cudzích ľudí, z ktorých každý má
odlišné zvyky a rozdielne hodnotové postoje. Šťastie a úspech. Tento stavebný materiál drží spolu aj členov fiľakovského mužského speváckeho zboru Pro Kultúra.“
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maľby, tempera či ako freska. Akvarel je tiež najpoužívanejšou ilustračnou technikou. Je to špeciálna technika maľby,
ktorá spočíva v nanášaní farby na navlhčený podklad.

Akvarel je technikou lazúrnych farebných vrstiev –
pigmentov, jemne rozptýlených v spojivách riediteľných vodou. Lazúrny efekt sa využíva pri akvareloch celkom dôsledne, pričom si táto technika vynucuje obrátený postup
výstavby farebnej vrstvy než pri pasteloch – najintenzívnejšie
svetlá vytvára len podklad maľby, najintenzívnejšie tiene zas
najhustejšia farebná vrstva alebo súčet vrstiev, ale stále bez
„Nie je to voľný čas, ktorý je hranicou práce, ale je to práca, krycieho efektu. Je to v podstate rýdzo iluzívna technika.

ktorá je hranicou voľného času. Ten sa má naplniť umením, vedou, a
predovšetkým filozofiou.“
Aristoteles, klasický grécky filozof

Tvorivé stretnutie výtvarníkov sa konalo v termíne 8.
– 9. 10. 2021 v priestoroch NOS v Lučenci. Lektorom bol prof.
PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD. a témou bol akvarel, rezistenty,
vosková báza, farby rozpustné vo vode. V piatok prebiehala
teoretická časť, sobota bola venovaná voľnej tvorbe a praktickej realizácii podľa tematického a obsahového zamerania,
súčasťou bola prezentácia a hodnotenie výsledkov.

Akvarel, prostriedok výtvarného umenia, je všeobecne
pokladaný za druhý najdokonalejší štýl po olejomaľbe. Jeho
možnosti sú čo do šírky použitia takmer nevyčerpateľné. V múzeách a galériách celého sveta sú diela vytvorené technikou
akvarelu. Akvarel je ideálnym prostriedkom pre návrhy a štúdie
veľkých kompozícií, ktoré majú byť neskôr vytvorené ako olejomaľby, tempera či ako freska. Akvarel je tiež najpoužívanejšou
ilustračnou technikou. Je to špeciálna technika maľby, ktorá
spočíva v nanášaní farby na navlhčený podklad.

Akvarel je technika vyžadujúca veľkú skúsenosť a
zmysel pre farebnú skladbu transparentných vrstiev. Možno
ju, prirodzene, použiť celkom voľne buď priamo miešanými
farebnými odtieňmi, alebo ich zložitým vrstvením za použitia
lavírovanej monochrómnej podmaľby, zvyčajne hnedých alebo šedých odtieňov. Pri vrstvení silne transparentných lazúr
musíme počítať s tým, že dostaneme lomové odtiene celkom
iného rázu než u priamo miešaných farieb. Spôsobuje to
oveľa väčšmi sa uplatňujúca subtraktívna optická skladba
farieb.
Podujatie bolo podporené Fondom na podporu umenia.
Renáta Ádamová
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Posledný septembrový víkend (26. 9.) sa stretli
priaznivci a kamaráti Milana Gábora na Budinej. Môžete si
povedať: kde inde, on celý svoj život žije na Budinej. Jasné,
ale v posledných rokoch ho vídavame na folklórnych festivaloch, oslavách a na rôznych spoločenských podujatiach po
celom kraji. A na Budinej sa zas stretávame na programoch
venovaných hlavne piesni a heligónke. Budiná a heligónka si
sadli. Ako keby na seba čakali. A teraz je tu ich čas. Okolitá
krajina dáva tomuto miestu skoro magický ráz. Je tu nádherne. Za každého počasia. Aj ľudia si už zvykli a k návštevníkom sú pozorní a milí.
Sála kultúrneho domu sa zaplnila presne podľa vyhlášky. Nebolo 300, ale asi len 60 divákov. Opona bola zatiahnutá (čo nebýva) a všetci usúdili, že sa ešte skúša. Tesne po
14.00 hod. to vypuklo. Roman Malatinec pozdravil prítomných a pozval ich k programu. A tak podujatie, ktoré sa kvôli
pandémii niekoľkokrát odložilo, dostalo šancu.

REKUS

Spevákov sprevádzala ľudová hudba pod vedením Jána Hrončeka a nechýbali ani Gáborovi vnuci. Hrali na husle,
potom na heligónku, starý otec bol na nich patrične hrdý. Pozvanie prijali kamaráti speváci od Fiľakova cez Očovú až po
Košice. Spievali, rozprávali, počúvali a všetci sme boli šťastní,
že sme sa zišli. Čas plynul ako voda. Ani sme sa nenazdali
a program vrcholil.
Prežili sme veľmi príjemné popoludnie. Vznikla neskutočná atmosféra, možno aj tým, že všetci už priam prahli po
kultúrnom zážitku. Úžasné bolo, keď sa celé hľadisko rozospievalo. To je chvíľa, ktorá sa neopakuje. Pieseň ľudí spojí, tak
ako nás spojil Milan Gábor v to septembrové nedeľné popoludnie. Ďakujeme a do ďalších rokov vinšujeme dobré zdravie.
Mária Ambrušová

Všetci sme sa zišli kvôli jednej veci, aby sme pozdravili Milana Gábora, ktorý vlani v apríli oslávil 80 rokov.
K tomuto vzácnemu jubileu si pripravil niekoľko úžasných
darčekov. Najskôr to bol CD nosič Keď som slúžeu na Budinej, potom ďalší CD nosič Ej, bolo by mi bolo na Budinej
bývať a aby toho nebolo málo, stihol vydať knihu pod
názvom Milan Gábor – život jedného človeka na Budinských lazoch, ktorej autorom je Ing. Peter Fízeľ. Knihu rozdelil na niekoľko častí. V prvej zmapoval rodokmeň Milana
Gábora a jeho život s rodinou na Budinských lazoch. Ďalšiu
časť tvoria fotografie jubilanta od detstva až po dnes, súčasťou sú aj ocenenia a v závere spomienky a pozdravy priateľov. A tak, po dlhšej prestávke v organizovaní kultúrnych
podujatí, sa spustil „vodopád“ pesničiek, spomienok a do
života sa uviedli dve CD a kniha.

Spevákov sprevádzala ľudová hudba pod vedením
Jána Hrončeka a nechýbali ani Gáborovi vnuci. Hrali na husle, potom na heligónku, starý otec bol na nich patrične hrdý.

Vernisáž výstavy sa konala 30. 9. 2021 v Novohradskom
múzeu a galérii v Lučenci a sprístupnená bude do 7. novembra
2021. Kurátori výstavy Viliam Gallo, Péter Vanya a Terézia Klemen. Organizátori podujatia: Novohradské múzeum a galéria,
Podunajské múzeum v Komárne, O. Z. Franza Lehára Komárno,
Csemadok Lučenec, partneri: Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézetés Múzeum Budapest.
Výstavu pri príležitosti 150. výročia narodenia svetoznámeho hudobného skladateľa Franza Lehára (*30. 4. 1870 Komárno – + 24. 10. 1948 Bad Ischl) pripravilo Podunajské múzeum
v Komárne.
Lehárov otec bol kapelníkom rakúskej armády a so svojím plukom sa stále musel sťahovať po celom území. Franz začal
svoju kariéru ako huslista v divadle, neskôr – kráčajúc v stopách
svojho otca – sa stal vojenským kapelníkom a pôsobil v rôznych
mestách Rakúsko-Uhorska (Lučenec, Pula, Triest, Viedeň, Budapešť).
Ako 20-ročný sa dostal na čelo orchestra 25. pešieho
pluku v Lučenci a stal sa tak najmladším vojenským kapelníkom
Rakúsko-Uhorska. V Lučenci si získal slávu a obdiv.
V riadení svojej kapely mal viac-menej voľné ruky, a tak
s ňou skúšal svoje skladby a získaval cenné skúsenosti. Pre verejnosť komponoval hlavne pochody a maďarské piesne. Jeho pôsobenie v Lučenci ukončila v roku 1894 hádka s jedným majorom,
ktorý mu počas večere po čašníkovi odkázal, aby zahral jeho obľúbenú pieseň. Lehár mu na to odkázal, že on nie je cigánsky primáš, aby hral na takýto príkaz. Jeho nadriadení trvali na tom, aby sa
ospravedlnil, ale on dal radšej výpoveď. V r. 1906 po premiére
opery Veselá vdova pre budapeštianske noviny poskytol rozhovor, v
ktorom spomenul, že„najkrajšie dni môjho života som strávil v Lučenci“ (úryvok rozhovoru prevzali aj domáce Losonczés Vidéke).
V armáde slúžil dvanásť rokov. Presťahoval sa do Viedne
a od roku 1902 sa venoval výlučne hudbe. S operetami, predstavenými v rokoch 1905 – 1910, ako Veselá vdova, Gróf Luxemburský,
Cigánska láska, dosiahol Lehár svetový úspech. Stal sa tak jedným
z najvýznamnejších predstaviteľov operety na začiatku minulého
storočia. V medzivojnovom období vytvoril ďalšie veľdiela – Friderika, Zem úsmevov, Giuditta.
Zomrel v kúpeľnom meste Bad Ischl v Rakúsku, kde je
pochovaný na miestnom cintoríne a v jeho vile zriadili múzeum.
Zdroj: www.nmg.sk

REKUS

Prehliadka neprofesionálneho divadla dospelých a divadla mladých sa konala 25. 9. 2021 v priestoroch Divadla B.
S. Timravy v Lučenci v súlade s platnými protipandemickými
nariadeniami. Cieľom prehliadky je, aby sa súbory stretli, prezentovali svoju tvorbu a zároveň konfrontovali svoju činnosť
a umeleckú úroveň. Súčasťou prehliadky boli aj divadelné
tvorivé dielne a seminár s odborníkmi s cieľom umožniť súborom umelecky rásť a zvyšovať odbornú a umeleckú úroveň
neprofesionálnych divadelných súborov v regióne Novohrad.
Prehliadky sa zúčastnili DS Timrava Lučenec s hrou Už ťa
nepoznám a DS Stužka Kokava nad Rimavicou s poetickou
hrou Klopanie na drevo.
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Kokavskí divadelníci nás reprezentovali s hrou Klopanie na drevo v réžii Evy Švingálovej, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, hudba Soňa Ňuňuková. Predsedníčka poroty
sa pri rozbore pochvalne vyjadrila, páčil sa jej scenár a veľmi
ocenila tému. Inšpiráciou pre vlastný scenáristický zámer bol
pre režisérku text V. Grusku „Poéma o dreve“. Dušan Krnáč
poznamenal, že dobre fungovalo divadlo objektov v celom
priestore, lebo priestor má isté limity a netreba sa báť pohybovať po celom. Michal Stejskal vyslovil radosť, že mladí herci
si uvedomili, že netreba len veľa textu. Kokavčania sa vo svojej kategórii umiestnili v zlatom pásme s postupom na celoštátnu súťaž Belopotockého Mikuláš, ktorá sa bude konať
v dňoch 18. – 21. novembra 2021 v Liptovskom Mikuláši.

V rámci prehliadky sa 15. 10. uskutočnila vernisáž
výstavy obrazov Kataríny Molnárovej Dvadsať maľovaných
rokov v budove bývalého Prvého slovenského literárneho múJednotlivé predstavenia hodnotili odborní lektori zea. Prehliadku z verejných zdrojov podporil Fond na podporu
Mgr. art. Barbora Špániková, ArtD. z Akadémie umení umenia.
v Banskej Bystrici, herec a režisér Mgr. art. Cyril Páriš a
Mgr. Štefan Csák z DS J. Kármána. Hodnotitelia konštatovali, že divadelné predstavenia boli prezentované s vysokou
umeleckou hodnotou. Divadelné súbory sa prezentovali zreV našom regióne sa konal už jedenásty ročník Celou hereckou technikou a inovatívnou umeleckou štylizáciou. Obidva súbory odporučila porota na postup na Zochovu loslovenského festivalu zhudobnených veršov, prehliadka skudivadelnú Revúcu. Lektori sa na divadelných tvorivých diel- pín a sólistov, prezentácia zhudobnenej národnostnej poézie
ňach a seminároch zamerali na analýzu dramatického textu, v maďarskom jazyku. Festival nesúťažnou formou dáva možtechniku reči, ortoepiu a dýchanie, javiskový pohyb. Všetci nosť na konfrontáciu špičkových skupín a sólistov, ale aj začiaúčastníci konštatovali, že takéto stretnutia sú pre súbory moti- točníkom, pritom chce inšpirovať ďalších záujemcov a talenty,
váciou, umožňujú im získavať nové vedomosti a zručnosti aby sa venovali interpretovaniu zhudobnenej národnostnej
a prispievajú k umeleckému rastu divadelných neprofesio- poézie.
nálnych súborov.
Festival vyhlasuje dvojročne Republiková rada CsemaMgr. Milada Bolyošová
doku. Mal byť realizovaný už v r. 2020, ale z dôvodu pandemických opatrení sa to podarilo iba tohto roku, 16. 10. 2021
v Biskupiciach s dodržiavaním aktuálnych Covid opatrení.
Zochova divadelná Revúca, 46. ročník krajskej súťažnej prehliadky neprofesionálneho divadla a divadla mladých, sa konal 14. – 16. 10. 2021 v MsKS Revúca. Organizátormi boli Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote a Mestské kultúrne stredisko v Revúcej.
Počas troch dní sa s piatimi inscenáciami predstavilo
celkom 5 divadelných súborov: DOS Stožkár zo Stožka (Rysavá jalovica, režia J. Černák), Divadlo Havran z Rimavskej
Soboty (Španielska noc, réžia M. Lacko), Divadlo Zelienka zo
Zvolena (Detvianska nátura, réžia M. Krnáč), DS Stužka z Kokavy nad Rimavicou a Potulné dividlo J+T Medzibrod (Don
Kychot, réžia J. Haviar).
Odborná porota pracovala v zložení: Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD., predsedníčka, a členovia Mgr. Dušan Krnáč
a Michal Stejskal.

Pokračovanie na s. 12

Organizátormi podujatia boli Csemadok, Novohradský oblastný výbor so sídlom v Lučenci, Základná organizácia
Kokavskí divadelníci nás reprezentovali s hrou Klopanie
Csemadoku vo Fiľakove, v Lučenci a v Biskupiciach, BBSK-No-
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Organizátormi podujatia boli Csemadok, Novohradský oblastný výbor so sídlom v Lučenci, Základná organizácia
Csemadoku vo Fiľakove, v Lučenci a v Biskupiciach, BBSK-Novohradské osvetové stredisko v Lučenci a obec Biskupice.
Organizátor podujatia sa musel prispôsobiť aktuálnym opatreniam a z toho dôvodu sa zúčastnil, oproti predchádzajúcim
ročníkom, len obmedzený počet účastníkov. Opatrenie však
neovplyvnilo vysokú umeleckú úroveň podujatia. V prvej časti
programu, po príhovore predsedníčky Novohradského oblastného výboru Csemadoku Veroniky Gál, vystúpili dve skupiny
z Rimavskej Soboty a jedna novozaložená skupina z pedagógov nášho okresu pod vedením Márii Páko. Hosťom festivalu
bolo v r. 2014 založené trio Zsapka Attila-Sipos Dávid-VadkertiImre, a skupinu doplnil hudobník, skladateľ István Szűts.

Novohradské osvetové stredisko v Lučenci pripravuje vydanie KALENDÁRA výročí a KATALÓGU kultúrno-spoločenských podujatí v roku 2022.
Ak máte záujem o bezplatnú propagáciu podujatia či
pripomenutie výročia významnej osobnosti v pripravovanej
publikácii, prosíme, ako organizátorov, aby ste najneskôr
do 19. novembra 2021 zaslali na e-mail
abelovsky@noslc.sk nasledovné údaje:
1. časť – Kalendár výročí: prvá písomná zmienka o obci, významné osobnosti, rodáci, kolektívy (folklórne, divadelné, hudobné, spevácke...), významné udalosti alebo historické a prírodné
zaujímavosti, pamiatky a pamätihodnosti.
2. časť – Katalóg podujatí: názov podujatia, stručná charakteristika, dátum alebo aspoň mesiac, kto je organizátor, resp.
spoluorganizátor, kontakt (adresa, tel., e-mail, webová stránka).
Publikácia bude po dokončení zaslaná v elektronickej verzii
všetkým obecným úradom, školám a kultúrnym inštitúciám v okresoch Lučenec a Poltár, v tlačenej len tým, ktorí do nej prispeli.

Zároveň bude uverejnená na www.noslc.sk,
https://www.facebook.com/novohradskaosveta.

Organizátori a účastníci boli spokojní s priebehom
celého festivalu, ktorý bol na vysokej úrovni. Všetci sa zhodli
na tom, že takýto žáner kultúry je potrebný podporovať, lebo
spestrí paletu kultúrnych aktivít v našom regióne. Venujú sa
tomu hlavne mladí ľudia a festival im pomôže k zvýšeniu odbornosti a inšpiruje aj ďalších. Podujatie sa konalo s finančnou
podporou Fondu pre národnostné menšiny KULTMINOR a
Fondu Gábora Bethlena.

Súčasťou „Kalendára a Katalógu 2022“ bude zoznam
organizátorov, ktorí nahlásia plánované aktivity. Termín
uzávierky je navrhovaný tak, aby si organizátori mohli podujatia nielen zahrnúť do rozpočtu na rok 2022, ale čím
skôr bude publikácia vydaná, tým viac môže byť nápomocná pri konkrétnych termínoch. Pretože sa dosť často
stáva, že v jednom termíne sa koná viacero kvalitných podujatí, dochádza k ich vzájomnému prekrývaniu, čo neprospieva ani organizátorom, ale ani samotným návštevníkom,
lebo technicky nemôžu navštíviť v rovnakom čase všetky
akcie.

Karol Galcsík

70.
výročie
úmrtia
Boženy
Slančíkovej
-Timravy
(27. 11. 1951)

Zaujímavosti o Božene SlančíkovejTimrave
Božena Slančíková-Timrava
v Ábelovej (1909 – 1945)
Keď Božene Slančíkovej-Timrave roku 1909 zomrel otec, presťahovala sa s matkou do Ábelovej, kde sa
ubytovali v dome u Mojžíkov. Aj v tomto novom prostredí žila spolu s matkou
v skromných podmienkach, podobne
ako
v rodičovskom
dome
na

ako v rodičovskom dome na chudobnej
fare v Polichne. Podľa Miliny Rástockej
(jej matka Irena Laciaková bola Timravinou sestrou) Timrave „... bola chudoba
taká blízka, že s ňou cítila a opovrhovala
nafúkancami, menovite ak to bolo z vedomia majetku, bohatstva.“ V apríli
1910 požiar mojžíkovský dom zničil
spolu s inými domami, preto odišli bývať do druhého domu, kde vtedajšia domáca Mária Kúkeľová si zaspomínala:
„Spisovateľka bývala u nás aj s matkou
deväť rokov. Než sa k nám nasťahovali,
prišiel k nám pán farár, jej brat, aby sme
vraj upravili príbytok pre jeho matku
a sestru.“
Napriek neľahkej životnej situácii pokračovala v literárnej tvorbe, v
ktorej stvárňovala postavy odpozorované z každodenného života: napríklad do
nepublikovanej divadelnej hry Prekážky „... dala sklepárku, čo jej bránili
vydať sa. Bola to Mlynaričová, teraz vydatá Deáková. V dedine to vedeli. Ešte
si aj hovorili: ‘Just to tak bolo.‘“Z osobných spomienok ľudí sa zachovalo svedectvo o spôsobe písania, pri
ktorom vraj kľačala na stoličke na

chudobnej fare v Polichne. Podľa jednom kolene a druhou nohou

ktorom vraj kľačala na stoličke na jednom kolene a druhou nohou stála na
zemi. Podľa osobného vyznania najradšej písala v noci a pred písaním vždy
všetko premyslela. O spisovateľskej činnosti sa pred najbližšími väčšinou nevyjadrovala.
Prvú svetovú vojnu prežila
v biede. Vojnu veľmi nenávidela a bála
sa nielen o seba, matku a celú rodinu,
z ktorej najmä o chlapcov, ale vôbec
o všetku slovenskú mládež. Aj keď život
po vypuknutí vojny plynul v Ábelovej
pomerne pokojne, predsa už nebolo tak
príjemne. Na základe pozorovania rôznych prístupov k vypuknutiu vojny napísala novelu Hrdinovia (1918). Toto
vyzreté dielo má v slovenskej próze vojnových rokov také isté miesto ako
Hviezdoslavove Krvavé sonety v poézii.
Napokon Timrava už pred uvedením
tejto novely vedela vo viacerých dielach
posunúť novohradské námety do vyšších polôh a svojou typizačnou schopnosťou dať svojej tvorbe celonárodnú
platnosť.
Pokračovanie na s. 13
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Záver prvej svetovej vojny a nasledujúci rok 1919
priniesol množstvo búrlivých udalostí a pomery sa zo dňa na
deň menili aj v Ábelovej. Na Ábelovú strieľali z kanónov aj
Česi aj Maďari. Podľa Timravy „ľud, poneváč vždy bol za otroka držaný a vychovávaný, nuž držal sa po otrocky. Po vpáde boľševikov sa zmenili, konečne nahliadli, že Česi sú naši
a nie tí. Pravda, bludárov je ešte dosť.“ Udalosti zachytila
v próze Záplava (1938), ktorá sa stala vlastne kronikou toho,
čo sa stalo v Ábelovej za niekoľko týždňov.
B. S. Timravu pohnuté poprevratové časy mimoriadne vzrušovali, čo sa výrazne prejavilo v jej literárnej tvorbe.
Nové diela však nevznikali ľahko, pretože sa stala (15. 9.
1919) dočasnou opatrovateľkou v ábelovskej štátnej detskej
opatrovni. A tak Šoltésovej napísala, že „degradovala zo spisovateľky na opatrovníčku“. Na druhej strane sa deťom venovala s radosťou a vnímala ich ako „... krásne, zdravé, čisto
oblečené v kabankách, neposedné, samopašné, niekedy aj bezočivé, ale všetky bez rozdielu milé“.
Spolu s matkou sa presťahovala do budovy opatrovne, kde potom bývala aj po penzionovaní roku 1929 až do
októbra 1945, keď sa presťahovala do Lučenca. Ábelovčania
dom volali „dadovňa“, od ktorého vznikol srdečný názov spisovateľky miestnymi občanmi: „Kišasonka dadovskí“, resp.
„dadovka“ (z maďarčiny, ľudová učiteľka materskej školy).
V Ábelovej bola spokojná, pretože obec si zachovala svojrázny kroj, reč a zvyky. Rada pomáhala ženám s riešením
nielen rozličných ťažkých životných situácií, čo potvrdila
v novele Ťapákovci (1914), kde v postave Ili Ťapákovej ukazovala aj v každodennom živote dedinským ženám možnosti
ako pozdvihnúť životnú úroveň.
V Ábelovej ju navštevovali s veľkou radosťou príbuzní, dospelí i deti, predovšetkým cez prázdniny. Vtedy sa
jej jednotvárny život trochu narušil. Hostí mala rada a rovnako aj jej príbuzní, najmä deti, mali radi svoju Boženku.
Počas ich pobytu bola k nim milá, pohostinná. Vždy ich
vítala na dvore pohostením, najmä čerstvým koláčom alebo
chlebom s maslom a dobrou kávou, ktorá bola tiež jej špecialitou. Chodili spolu na výlety do blízkeho okolia, napr. na
ábelovské lazy a k madačskému potoku. Osobité čaro mali
letné podvečery najmä hraním volejbalu, ktorý Timrava s radosťou pozorovala. Ako verný fanúšik sedela na drevenej lavičke a prežívala radosť z hry povzbudzovaním hlavne slabších.
V roku 1929 zanechala zamestnanie v materskej škole. Nazdávala sa, že na penzii nastane pre ňu pokojnejší život
a keď nebude viazaná pravidelnými vychovávateľskými povinnosťami, niečo ešte napíše. Aj keď mala radosť z utvorenia Československej republiky, nepodľahla ilúziám a obraz
poprevratového slovenského života naďalej zobrazovala kriticky. Výsledkom bolo koncipovanie prózy Dve doby, kde
v druhej časti sa síce usilovala dokázať, že v povojnovom období sa žije oveľa lepšie, predsa nezamlčovala určité protirečenia v súvekej spoločnosti.
B. S. Timrava veľmi ťažko znášala dôsledky Viedenskej arbitráže (2. 11. 1938), na základe ktorej muselo
Česko-Slovensko odstúpiť južné územia Slovenska v prospech Maďarského kráľovstva. Svoje rozčarovanie z rozbitia
a okyptenia republiky podľa Ľudovíta Čečetku potvrdila raz
v rozhovore jednoduchou vetou: „Nikdy by som nebola verila, že je na svete toľko zlých ľudí...“ Druhú svetovú vojnu
prežila v Ábelovej, okolo ktorej sa počas oslobodzovania
odohrávali ťažké boje s náletmi a kanonádou. Aj napriek
tomu zachovávala pokoj a dokonca iných posmeľovala
a vlievala nádej. Veľmi živo sa zaujímala o všetky
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a vlievala nádej. Veľmi živo sa zaujímala o všetky udalosti
nielen doma ale i vo svete počúvaním zahraničného rozhlasu u
Petrivaldskovcov v škole. Vypuknutie Slovenského národného
povstania (29. 8. 1944) prijala so zadosťučinením. Po jeho
potlačení, keď sa museli partizáni skrývať, chcela s mladými
ľuďmi robiť zbierky po dedine a nezištne pomáhala chudobným ľuďom. Po zastavení frontu bola v „dadóve“ poľná nemocnica a Timrava zatiaľ bývala v škole u svojej netere Zlaty
Petrivaldskej.
Po skončení vojny sa presťahovala do Lučenca, kde
žila v jednej domácnosti so Zlatou Petrivaldskou a jej manželom.
Július Lomenčík

3. 9. 2021 sa uskutočnili v kinosále Apollo oslavy 100.
výročia vzniku Miestneho odboru Matice slovenskej v Lučenci. Storočnicu kultúrnym programom spestrili účinkujúci
z FS Ipeľ, DFS Jánošík, MSZ Ozvena, študenti z Gymnázia B. S.
Timravy a zo Súkromného gymnázia v Lučenci. Program moderovala Renátka Perželová-Libiaková. Na oslavách s príhovorom vystúpila Ľudmila Lacová, predsedníčka MO MS v Lučenci,
primátorka mesta Lučenec a poslankyňa NR SR Alexandra Pivková, 1. podpredseda MS Marek Hanuska a za Mladú Maticu
Peter Schvantner.

Súčasťou osláv bolo i udeľovanie ocenení dlhoročným
členom výboru. Zlatá medaila MS bola udelená Janke Beránekovej a Pavlovi Černákovi in memoriam, strieborná medaila MS Jarmile Kalafúsovej, Elene Melicherovej, Dušanovi
Vrabcovi. Mimoriadna cena MS poputovala Pavlovi Urbančokovi. Pamätný list predsedu MS bol udelený Hane Koškovej,
Márii Ambrušovej, Jozefovi Drenkovi, Marte Galádovej, Soni
Pinzíkovej, Štefanovi Cifrovi, Dušanovi Kubincovi, Branislavovi
Hámorníkovi a Mestu Lučenec. Pamätný list MO MS v Lučenci
pri príležitosti 100. výročia udelili Novohradskému osvetovému stredisku, Novohradskej knižnici, Novohradskému múzeu
a galérii, Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov,
Štátnemu archívu Banská Bystrica – pobočka Lučenec. Ďakovný list MO MS v Lučenci odovzdala predsedníčka MO MS Ľ.
Lacová aj spolupracujúcim súborom, školám, miestnym odborom a obecným úradom.
Výbor MO MS touto cestou vyslovuje poďakovanie za
finančný príspevok na vydanie publikácie,
Pokračovanie na s. 14

ktorú pri tejto príležitosti spracovala Janka
udalosti nielen doma ale i vo svete počúvaním
Beráneková pod názvom Matica slovenská a náš odbor
zahraničného rozhlasu u Petrivaldskovcov v škole.
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ktorú pri tejto príležitosti spracovala Janka Beráneková pod
názvom Matica slovenská a náš odbor v Lučenci v rokoch
1921 – 1921. Vydanie publikácie podporili: Mesto Lučenec,
Matica slovenská, Dom MS v Lučenci, Neografia Martin,
Andrej Rapco, SVOMA, s. r. o., SPOOL, a.s., STAVOÚNIA, a. s.,
a REVITAL, s. r. o.
Veríme, že slovenský národ nezabudne na svoju históriu a neprestane ju akceptovať. Veď naši múdri a usilovní
predkovia zanechali pre našu generáciu obrovské dedičstvo.
Nadobudli ho za nepomerne ťažších životných podmienok,
než v akých dnes žijeme. Záleží na nás, ako ho prijmeme, ako
ho ochránime, zúročíme a odovzdáme pochodeň ďalším
generáciám.
Výbor MO MS v Lučenci (skrátený príspevok)

V tomto kalendárnom roku si pripomíname aj dve
výročia spojené so šľachetnou osobnosťou „horiacou“ za
pravdu..., a to Karola Kuzmányho – 215 rokov od narodenia
(16. 11. 1806 Brezno) a 155 rokov od úmrtia (14. 8. 1866
Štubnianske Teplice, teraz Turčianske Teplice).
Vo vedomí širokej kultúrnej verejnosti je osobnosť
Dr. Karola Kuzmányho zafixovaná predovšetkým ako významného matičného činovníka, ktorý stál pri zrode Matice slovenskej (1863) a bol jej prvým podpredsedom, ako spisovateľa, ktorý osciloval medzi klasicizmom a romantizmom –
známy je ako autor klasicisticky ladeného eposu Běla (Hronka
1836) a v duchu preromantizmu napísaného výchovného románu Ladislav (Hronka 1838). A tak málokto aj zo súčasných
generácií ho vníma ako pedagóga a v širšom rámci človeka,
ktorý vyvíjal aj bohatú kultúrno-osvetovú činnosť so silným
sociálnym zameraním. Preto pri príležitosti pripomenutia si
tejto osobnosti v súvislosti s dvomi výročiami si ho predstavíme ako vychovávateľa v Novohrade.
Profesijná orientácia niektorých Kuzmányho predkov
– kňazské poslanie − geneticky výrazne ovplyvnila i životné
poslanie Karola, ktorý konkrétnymi činmi napĺňal i pedagogické, najmä výchovné, poslanie, ktoré sa prejavovalo každodennou cirkevnou službou, ako aj kontaktom s ľuďmi, kázňami, odbornými prednáškami, didakticky zameranými nábožneskými príručkami určenými pre mládež, ale i organizačnoriadiacou činnosťou ľudových a cirkevných škôl a vedeckými
teologickými prácami.
Po absolvovaní gymnaziálnych štúdií v Dobšinej a
Šajavskom Gemeri a Evanjelického lýcea v Bratislave sa roku
1826 stal vychovávateľom troch detí v rodine krajinského
poslanca baróna Jána Prónaia v južnonovohradskej maďarskej obci Romhány (Lipovany). V tom čase nebol jediným zo
študentskej obce, ktorý po skončení štúdia na našich školách
prijal miesto vychovávateľa. Pre všetkých to bola nielen šanca
získať pedagogickú prax, prípadne i načerpať nové psychické
sily na ďalšie verejné účinkovanie, ale cieľom bolo získať
finančné prostriedky pre ďalšie štúdiá v zahraničí, najmä na
nemeckých univerzitách. V tom čase už otec nežil (zomrel 10.
marca 1824 v Brezne), preto prijatím vychovávateľského
miesta nechcel ostať na ťarchu matke-vdove. Napokon týmto
pôsobením napĺňal odkaz svojich predkov, pretože i jeho
starý otec Pavel Kuzmány bol dva roky vychovávateľom dvoch
grófskych synov pruského kráľovského rodu de Dohna.

V rodinnom prostredí Prónaiovcov si popri vychovávaní a vzdelávaní troch chlapcov našiel čas i na vlastné vzdelávanie. Konkrétne štúdiom kníh z bohatej knižnice Alexiusa
Géczyho, s ktorým sa prostredníctvom J. Prónaia zoznámil a
nadviazal priateľské kontakty. V tomto prostredí sa zdokonalil vo francúzštine natoľko, že v tomto jazyku mohol čítať
texty. Celková atmosféra vplývala naňho natoľko pozitívne,
že sa tu cítil dobre a len na naliehanie matky sa napokon rozhodol opustiť toto miesto vychovávateľa a definitívne odísť
študovať na evanjelickú univerzitu do nemeckej Jeny.
Po ročnom pobyte v Jene opäť prijal miesto vychovávateľa (v decembri 1829), tentoraz dvoch synov zemana
Cékuša v Kežmarku, kde sa na dlho neohrial, pretože v januári 1830 prijal miesto profesora na lýceu.
Po skončení školského roku z Kežmarku odišiel a zanechal svoje učiteľské pôsobenie. Vrátil sa na Pohronie, do
Banskej Bystrice. Tu po krátkom kaplánskom pôsobení
(1830) a kňazskom ev. farára vo Zvolene sa 8. apríla 1832
stal mestským farárom. Tým začal napĺňať v duchu odkazu
predkov kňazské poslanie, v rámci ktorého uplatňoval i získané pedagogické vedomosti a praktické skúsenosti, v podstate predovšetkým ľudovýchovného charakteru plnením zámeru vyjadreného slovami: „slúžiť svojmu národu – to je
všetko moje umenie“! (citát z románu Ladislav).
Július Lomenčík

V tomto roku uplynulo sedem desaťročí od vzniku
prvej múzejnej inštitúcie v našom meste. V r. 2005 sa do archívu Mestského múzea dostali cenné originály a kópie písomností, dokumentujúcich zakladanie inštitúcie. Daroval ich
Jozef Drenko mladší, syn Jozefa Drenka staršieho, ktorý bol
iniciátorom založenia múzea vo Fiľakove.
Myšlienka zriadenia múzea sa zrodila už v roku
1941. V marci spomínaného roka sa pri výkope základov protileteckého krytu pred fiľakovskou smaltovňou odkryla kostra
ženy a bronzové predmety. Pánovi Drenkovi sa podarilo
zachrániť desaťkusový súbor nálezov z doby avarskej, ktoré
boli z dôvodu absencie vhodného depozitára zaslané ešte Maďarskému národnému múzeu. Medzitým sa pod jeho vedením zriadil prípravný výbor fiľakovského hradného múzea,
ktoré plánovali vybudovať na štyroch poschodiach Bebekovej bašty. Predsedom výboru sa stal predstavený františkánskeho kláštora, páter Kelemen Kőnig. Renovácii hradu predchádzal historický aarcheologický výskum, ktorý sa začal v r.
1944 pod vedením archeológa Dr. Jánosa Kalmára.Vojna
však výskum prerušila i proces zakladania múzea.
Prvé múzeum vzniklo vo Fiľakove v r. 1951 pod
názvom Okresné vlastivedné múzeum pre okres Fiľakovo,
neskôr pretransformované na Mestské múzeum. V r. 1967 sa
do mesta prisťahovalo Okresné vlastivedné múzeum pre okres Lučenec, ku ktorému bolo Mestské múzeum pričlenené
ako jeho samostatné oddelenie. V r. 1984 sa Novohradské
múzeum kvôli nevyhovujúcim priestorom odsťahovalo do
Lučenca, a o štyri roky neskôr bola rozobratá aj miestna
expozícia. Obrat nastal až v roku 1993, kedy Ministerstvo
kultúry SR prinavrátilo časť zbierok Mestského múzea mestu
Fiľakovo (HMF). Expozícia obnoveného Mestského múzea
bola otvorená v r. 1994 v troch miestnostiach budovy Reduty
(Vigadó).
Pokračovanie na s. 15

V rodinnom prostredí Prónaiovcov si popri
V apríli 2007 bola založená príspevková organizácia
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Júliusa Lomenčíka
Jazykové prostriedky v diele B. S. Timravy II.

V apríli 2007 bola založená príspevková organizácia Hradné múzeum vo Fiľakove, ktorej bol delimitovaný
majetok Mestského múzea a pridelený do správy aj Fiľakovský hrad. V auguste 2008 sprístupnilo HMF na troch
spodných podlažiach Bebekovej veže stálu expozíciu, ktorá
oboznamuje návštevníkov s históriou mesta a hradu počnúc
od prvej písomnej zmienky po zničenie pevnosti. Mestské
vlastivedné múzeum bolo po niekoľkoročnej prestávke a
rozsiahlej rekonštrukcii budovy opäť otvorené roku 2014.
Jeho nová stála expozícia s názvom „Od fiľakovskej palmy
k svetoznámemu kohútovi“ je venovaná dejinám Fiľakova
po zničení hradu s dôrazom na históriu miestneho smaltovníckeho priemyslu.

Hradné múzeum si pripomenie toto okrúhle jubileum otvorením dočasnej výstavy s názvom 70. výročie založenia fiľakovského múzea, ktorá predstaví históriu múzejníctva v našom meste. Na vernisáži 3. decembra 2021 sa
odovzdajú čestné ceny predstaviteľom zainteresovaných inštitúcií a pozvaným hosťom, ktorí sa významnou mierou
podieľali na zveľadení a fungovaní tejto pamäťovej inštitúcie.
HMF

V predchádzajúcom čísle sme uviedli niektoré Timravine jazykové prostriedky slovnej zásoby, ktorými vyjadrila svoju
lásku k rodnému kraju a svoj obdiv k novohradskému ľudu.
Držala sa reči ľudu, ktorý bol cudzotou málo dotknutý, a preto si
ju zachoval čistú a národnú.
Teraz pozornosť sústredíme na Timravinu vetu. Jedným
z najcharakteristickejších znakov Timravinho štýlu je vkladanie
samostatných viet do vetných alebo súvislých celkov, ktorých
obsah sa s obsahom vloženej vety stýka len voľne. Vložená veta
potom často z niektorej stránky doplňuje alebo vysvetľuje obsah alebo niektorý obsahový prvok vety, do ktorého je vložená.
Tento syntaktický prostriedok súvisí s myšlienkovým sledom
ľudového rozprávania. Treba pri ňom zachovať mieru, aby sa
nezastrela jeho štylistická sviežosť.
V tejto súvislosti možno súhlasiť s jazykovedcom Eugenom Jónom, že „mnoho vedľajších a vsunutých viet, časté
prechodníkové väzby i neobyčajné bohatstvo slovnej zásoby sú
výrazom Timravinej vynikajúcej schopnosti vidieť podrobnosti,
jej zmyslu pre detail“. Ďalší jazykovedec z Novohradu Gejza
Horák zas postrehol „intonačné rozbitie Timraviných súvetí vloženými vetami“.
Vložené vety v Timravinom diele majú teda najčastejšie
funkciu vysvetliť a zdôvodniť vopred vyslovenú myšlienku. Je
pravda, že často komplikujú zrozumiteľnosť kontextu, pretože
niekedy stoja ďaleko od vety, ku ktorej patria, veľa ráz až na
konci zložených súvetí.
Príklady: „Druhá žena – sedelo ich tam viacej, v teplom
večernom slnci sa kochajúc – spýta sa tiež čosi Ili a vzdychne
tiež. – Iľa prešla pol dediny, i dvor dolných Mravencovie kus
okúňavo – Jano, ktorého ľúbila, práve včera prišiel z vojenčiny –
a kročila k domu otcovmu“.
Z polovetných konštrukcií ako vedľajšie vety možno
hodnotiť aj veľké množstvo prechodníkov, ktoré majú podobnú
funkciu – vyjadriť snahu po zhustení myšlienky a dotiahnuť
drobnokresbu do konca.
Príklady: „Ty si Ondro, azda najmocnejší v dedine!“
povie, k nemu sa obrátiac.
„Ej, má ten človek silu!“ chváli pán krčmár, pán Grilus,
s potešením hľadiac na Ondra, tiež milovník žartov čo akých. –
Použitá literatúra:
 HORÁK, Gejza. Dve kapitolky o Timravinom štýle. In: Timrava v kritike a spomienkach. Bratislava: SVKL, 1958, s. 646
– 662.
 JÓNA, Eugen. Timravina reč. In: Slovenská reč, 17, 1951/52,
č. 5 – 6, s. 131.
 MATEJČÍK, Ján. Príspevok k jazykovému rozboru umeleckého diela na školách II. cyklu. In: Dráma duše v pokojnom
živote. Lučenec: Ing. Ján Sivok – JSS, 2017, s. 109 – 121.
Július Lomenčík
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DIVADELNÁ JESEŇ 2021
organizovaná v spolupráci s mestom
Lučenec
4. 11. Slovenské divadlo Vertigo
Budapešť:
Ondrej Šulaj: Fila chytá vlhu,
Divadlo BST Lučenec o 18.00,
vstupné 5,- €.
11. 11. Divadlo HAVRAN
Rimavská Sobota:
Paloma Pedrero: Španielska noc,
Malá sála NOS o 18.00,
vstupné: 3,- €.
12. 11. Divadlo COMMEDIA Poprad:
M. Gavran/V. Benko:
Premiéra,
Divadlo BST Lučenec o 18.00,
vstupné: 5,- €.
22. 11. Potulné divadlo J+T Medzibrod:
Juraj Haviar: Don Kychot.
Malá sála NOS o 18.00,
vstupné 5,- €.
24. 11. Divadlo OPONA Poltár:
Bengt Ahlfors: Pani plukovníková.
Divadlo BST Lučenec o 18.00,
vstupné: 3,- €.
27. 11. DS Timrava Lučenec:
Spomienky na Timravu
– komponovaný program o Božene
Slančíkovej-Timrave pri príležitosti
70. výročia úmrtia.
Divadlo BST Lučenec o 18.00.
30. 11. Divadlo D35 Banská Bystrica:
To zas bude rečí,
Malá sála NOS o 18.00, vstupné 5,- €.
Sprievodné podujatia:
12. – 13. 11. Divadelná dielňa pre tvorcov
divadla, lektorka:
Mgr. art. Katarína Hitzingerová, ArtD.
Malá sála NOS Lučenec o 16.00.
17. 11. Tvorivá dielňa pre spevácke zbory,
lektorka: Mgr. art. Veronika Veverková.
Malá sála NOS Lučenec o 10.00.
Folklór, hudba, tanec
19. 11. Vidiečanova Habovka 2021
– regionálna prehliadka celoštátnej
postupovej súťaže a prehliadky
hudobného folklóru
Malá sála NOS Lučenec o 13.00.
Foto, film, výtvarná tvorba
13. 11. – 5. 12.
JÁN ŠMOK
– Pocta osobnosti, výstava venovaná
zakladateľovi Katedry fotografie na
pražskej FAMU a rodákovi z Lučenca,

Jánovi Šmokovi, pri príležitosti 100. výročia
narodenia.
Novohradské múzeum a galéria Lučenec,
kurátorka výstavy: PhDr. Věra Matějů,
predsedníčka Svazu českých fotografů.
Vernisáž 12. 11. 2021 o 16.00.
13. 11. Stretnutie okresného štúdia AMFO.
Malá sála NOS Lučenec.
2. – 30. 11. Erik Kružliak –
FOTOGRAFIE, výstava.
NOS Lučenec – chodba č. 1,
pracovné dni od 8.00 do 15.00.
Edukatívne činnosti
5. 11. Mitrovanie v Novohrade (1. časť:
FS Jánošík, ĽH O. Radiča, Milan Gábor,
Vrbiniačky, Spievanky...), online.
12. 11. Mitrovanie v Novohrade (2. časť:
prednášky, strihanie oviec, výstava
ovčiarstva, tkanie), online.
Klubové podujatia
29. 11. Literárny klub V.L.A.S. – Píšeme na
diaľku, virtuálna tvorivá dielňa, fb.
Kultúrno-spoločenské podujatie
23. 11. NOVLITERO – druhá časť projektu
– literárna dielňa na tému 30 rokov
Literárneho klubu V.L.A.S., lektori: doc.
PaedDr. Július Lomenčík, PhD., Hana
Košková. Malá sála NOS o 15.00.
Dielňa ľudových remesiel DIELNIČKA
(priestory NOS na poschodí):
Kurzy pre verejnosť
3. a 10. 11. Práca s kožou – Výroba koženej
peňaženky, lektorka: Erika Kováčiková,
od 15.30 do 18.30.
2., 9., 16., 23. a 30. 11. Dielňa keramiky,
od 9.00 do 12.00.
Kurzy pre školy
3., 10. a 24. 11. Práca s keramikou
– Môj ručne robený hlinený hrnček,
od 9.00 do 12.00.
10. 11. Klub paličkovanej čipky PAVÚČIK
pri Dielničke.
Podujatia sa budú realizovať za dodržania
aktuálnych pandemických opatrení. Z podujatí
bude vyhotovená fotodokumentácia pre potreby
a propagáciu aktivít NOS. Zmena programu
vyhradená – upozorňujeme na prípadné zrušenie
alebo zmenu termínu podujatí podľa aktuálnych
pandemických opatrení.

Sledujte nás na www.noslc.sk a

https://www.facebook.com/novohra
dskaosveta

12. 11. Deň otvorených dverí
pri príležitosti 170. výročia knižnice
– prednášky, tvorivé dielničky, prezentácie
regionálnych produktov, hudobné
a divadelné predstavenie, od 8.00.
29. 11. Čarovné adventné rozprávky
– čítanie vianočných príbehov o 10.00,
online (Facebook, Instagram).
2. – 30. 11. Európsky rok železníc
– výstava venovaná roku železníc, tvorivé
dielne, odd. náučnej literatúry. Podujatie je
súčasťou cyklu Prechádzka výročiami.

BBSK – Novohradské múzeum
a galéria Lučenec
Do 7. 11. Komárňanský kráľ operiet –
Franz Lehár, výstava pri príležitosti
150. výročia narodenia.
4. 11. a 25. 11. Živá panoráma z NMG
o 11.30, online, Instagram Live.

5. 11. November mesiac fotografie v NMG
o 11.00, online Instagram Live.

11. 11. a 19. 11. QR kódy v NMG o 11.00,
online/offline aktivita, FB a IG NMG.

12. 11. Ján Šmok – Pocta osobnosti,
vernisáž výstavy o 16.00, potrvá do 5. 12.
18. 11. Prezentácia: Čierny trh s tradíciami
o 11.00, online aktivita,FB a IG NMG.

26. 11. Dom múz o 11.00,
online aktivita,FB, IG a podstránka „Digitálne
suveníry“
Aktivity online:
utorky – „Kultúra vo vrecku“ prezentovanie
fondu NMG, Instagram a FB príbehy
stredy – „Miznúca galéria“ predstavuje fond
NMG, Instagram a FB príbehy
soboty – „Podcast: Kalendár artefaktov“,
www.anchor.fm/nmglc
nedele – Aktivita „Škriatok kurátor“,
Instagram a FB.

Mesto Lučenec – Mestskýúrad,
oddelenieškolstva, sociálnych
vecí, kultúry a športu
16. 11. Milan MARKOVIČ a Páni BRATIA
Peter Niňaj a Róbert Puškár:
Na plnú hu(d)bu! Kino Apollo o 19.00.
27. 11. DS Timrava Lučenec: Spomienky
na Timravu – komponovaný program
pri príležitosti 70. výr. úmrtia spisovateľky
. Divadlo BST Lučenec o 18.00.

BBSK – Novohradská knižnica
Lučenec

Fiľakovo

5. 11. Prednáška s Martinom Slávikom
z OZ Living Memory pri príležitosti
100. výročia narodenia A. Dubčeka
v rámci cyklu Prechádzka výročiami.
Prednášková sála o 10.00.
Určená je pre študentov stredných škôl
a verejnosť.

Do 15. 11. Výstava súťažných snímok
FOTONATURA 2021,
Fiľakovský hrad – Bebekova veža
(5. poschodie). Do 21. 11.
História (viac ako) 100-ročného
speváckeho zboru – jubilejná výstava
fiľakovského mužského speváckeho zboru.
Mestské vlastivedné múzeum – galéria

12. 11. Deň otvorených dverí pri
Jánovi Šmokovi, pri príležitosti 100.
REKUS narodenia.
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