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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).

V posledných piatich rokoch sa
venuje prevažne linorytu, a to v nezvyčajne veľkých formátoch (100 x 68 cm).
Po skončení školy navštevovala
výtvarné tvorivé dielne a tanečné kurzy
zamerané na tvorbu choreografie.
Cecília Nagyová, rodená Citterbergová (1. 2. 1936), pochádza z obce Gašparovo,
V rokoch 2003 − 2015 pôsobila
neďaleko Brezna. Nádherná príroda okolo rodiska ju navždy očarila a všetku tu
v Centre voľného času IUVENES vo Fiľakrásu sa snažila neskôr zachytiť aj na maliarskom plátne. V súčasnosti žije vo
kove. Viedla krúžky s umeleckým zameFiľakove.
raním, medzi ktorými figuroval aj výtOd útleho detstva rada kreslila. Najskôr kriedami, ktoré jej zo školy sem-tam
varný krúžok, marionet a tanec. Pre jej
priniesli súrodenci, lebo farby, pastelky či ceruzky boli v tej dobe vzácnosťou. To
tanečné skupiny pripravovala na súťaž
bol pre ňu zážitok, zvyškami školskej kriedy počmárala všeličo. Dokonca aj
nielen choreografie, ale aj grafické návrhy
truhlicu.Prvé farbičky jej kúpil otec, až keď začala chodiť do školy. Výtvarná
kostýmov. Momentálne učí na ZŠ Radzovvýchova jej pomohla formovať budúci talent. Ako stredoškoláčku na pedagogickej
ce. Mladí výtvarníci a tanečníci zo základškole v Lučenci si ju všimol dobrý učiteľ a v záľube maľovať ju podporoval. Dovtedy
ných škôl dosiahli pod jej vedením pekné
sa venovala len maľovaniu prírody, ale na škole začala kresliť aj portréty
úspechy na výtvarných a tanečných súťaspolužiakov. Po skončení školy sa zamestnala ako úradníčka, ale vo voľnom čase
Narodila sa v Lučenci, kde vyš- žiach doma i v zahraničí, o čom svedčí
stále kreslila. Vždy mala pri sebe skicár a keď ju niečo zaujalo, hneď to zachytila na
tudovala Pedagogickú a sociálnu aka- množstvo diplomov a ocenení.
Pravidelne vystavuje na regiopapier.
démiu s výtvarnou špecializáciou. MoJe členkou OŠ AVT a AMFO pri No- nálnych, krajských a celoštátnych výtV
roku 1993
amatérskeho
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vo Fiľakove.
Vy- vohradskom
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Pokračovanie na s. 2
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ZUŠ vo Fiľakove, kde sa sedem rokov podujatiach.
ale
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bola samouk.
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v tomto
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pod odborným vedením
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a grafiky.

projektu Made in pod holým nebom roku 2019.
V posledných piatich rokoch sa

Niekoľko obrazov má ešte doma, niečo majú deti a časť obrazov
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Z výstav:
Individuálne:
 2009 – akvarely, grafiky; Novohradské osvetové stredisko Lučenec.
 2015 – Momenty zo života; Mestské vlastivedné múzeum Fiľakovo.
 2019 – linoryty; Novohradské osvetové stredisko Lučenec.
Kolektívne:
 2003 – Pohľad (kombinovaná technika); Kalvínsky kostol Lučenec.
 2005 – Tanec (olej); Novohradská galéria Lučenec.
 2008 – Pred Hubertovou jazdou (olej); Výstavná sieň Emila
Belluša Banská Bystrica (ocenená olejová maľba na krajskom kole
Výtvarného Spektra a postup do celoštátneho kola).
 2009 – akvarely, Jesenné stretnutie; hrad Fiľakovo.
 2009 – Lipicany (kresba), Hra (kresba); Výstavná sieň Emila
Belluša Banská Bystrica.
 2009 – Žobrák (sépia); Liptovské múzeum Ružomberok.
 2011 – Portrét (tuš), Na ceste (tuš); Novohradské múzeum a galéria Lučenec.
 2011 – Jar života (kresba), Jeseň života (kombinovaná technika –
kolorovaná suchá ihla); Múzeum SNP Banská Bystrica (ocenená
práca na krajskom kole Výtvarného Spektra a postup do celoštátneho kola).
 2012 – Úlomky snov I − II (linoryt); Múzeum SNP Banská Bystrica.
 2012 – Sv. Cyril a Metod v neprofesionálnom umení Novohradu
a Malohontu (kombinovaná technika); Galéria Domu Matice
slovenskej v Lučenci.
 2013 – Starý otec I − II (kresba); Múzeum SNP Banská Bystrica
(postup do celoštátneho kola).
 2013 – Lodičky (akryl); Novohradské múzeum a galéria Lučenec.
 2014 – Lodičky (kombinovaná technika); Múzeum SNP Banská
Bystrica (postup do celoštátneho kola).
 2015 – Eva v raji (kresba); Múzeum SNP Banská Bystrica (postup
do celoštátneho kola).
 2015 – Gangový dom v Konrádovciach (akryl), Nespútaná sloboda
(olej), Neďaleko (olej); Novohradské múzeum a galéria Lučenec.
 2017 – Viazanosť (kolorovaná suchá ihla); Výtvarné spektrum.
2017 Banská Bystrica (ocenená práca na krajskom kole Výtvarného Spektra a postup do celoštátneho kola).
 2018 – NOS-ka Lučenec (linoryt); Výtvarné spektrum 2018 Banská
Bystrica (čestné uznanie na krajskom kole Výtvarného Spektra
a postup do celoštátneho kola).
 2019 – NOS-ka Lučenec II. (linoryt); Výtvarné spektrum 2019
Banská Bystrica (čestné uznanie na krajskom kole Výtvarného
Spektra a postup do celoštátneho kola), Autorská kniha; Výtvarné
spektrum 2019 B. Bystrica (Čestné uznanie).

 2020 – Voyage (kolorovaný linoryt); Výtvarné spektrum 2020
Banská Bystrica ( práca ocenená na krajskom kole Výtvarného
Spektra a postup do celoštátneho kola).
 11. 9. – 4. 10. 2020 Výtvarné spektrum 2020; Dubnický kaštieľ,

REKUS
 2020 – Voyage (kolorovaný linoryt); Výtvarné spektrum 2020
Banská Bystrica (práca ocenená na krajskom kole Výtvarného
Spektra a postup do celoštátneho kola).
 11. 9. – 4. 10. 2020 Výtvarné spektrum 2020; Dubnický kaštieľ, Dubnica nad Váhom, Voyage, kolorovaný linoryt (čestné uznanie).
 – 6. 12. 2020 Multižánrový festival
TVOR•BA, virtuálna výstava ocenených výtvarných diel z celoštátnej súťaže Výtvarné spektrum
2020, Voyage (kolorovaný linoryt).
 17. – 30. 5. 2021 Výtvarné spektrum 2021, krajská súťaž; Radnica
Banská Bystrica, kat. B (kresba
a grafika), Budíček, linoryt.
Okrem katalógov výstav sa
o nej písalo vo viacerých médiách,
napr. NOVOHRADSKÉ NOVINY 2008,
č. 20, Maliarka Tímea najradšej
kreslí kone (M. Ballová), REKUS apríl
2013, Výtvarné spektrum 2013.
Michal Abelovský

Michal Abelovský

REKUS

Mgr. Stanislav Spišiak je od 1.
11. 2021 novým riaditeľom Novohradského osvetového strediska v Lučenci.
Je rodák z Lučenca, kde navštevoval ZŠ
L. Novomeského (1982 – 1990), ZUŠ
(hra na klavír) a Gymnázium B. S. Timravy (1990 – 1994). Na Univerzite Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici absolvoval odbor učiteľstvo – hudobnú
a estetickú výchovu (1994 – 1998).
Pôsobil na viacerých pracoviskách –
ZUŠ Poltár (1999 – 2004), SZUŠ Lučenec
(2004 – 2005), MsÚ Lučenec, vedúci oddelenia kultúry a športu, (2005 – 2011)
a programový pracovník pre kultúru
(2011 – 2021).
V oblasti miestnej kultúry pracuješ viac rokov, čo ťa viedlo „presedlať“ na osvetársku činnosť?
Áno, v oblasti kultúry na plný
úväzok pracujem už viac ako 22 rokov,
ale dá sa povedať, že k tejto práci som
„pričuchol“ skôr, už počas študentských
čias na gymnáziu a vysokej škole. Už
vtedy som sa organizačne podieľal na
rôznych kultúrnych podujatiach v Lučenci a Banskej Bystrici. „Presedlanie“
prišlo kvôli tomu, že už som istým spôsobom pociťoval, že potrebujem zmenu
a nový pracovný impulz. Možnosť zmeny prišla vypísaním výberového konania
na post riaditeľa NOS. Prihlásil som sa,
dvojkolové výberové konanie som zvládol, komisiu presvedčil a tak som tu.
A musím priznať, že sa tomu veľmi teším a ten nový pracovný impulz prišiel
a už sa veľmi teším na prácu, čo ma tu
čaká s mojimi šikovnými kolegami a kolegyňami. Verím, že budeme vynikajúci
tím!

1. Doteraz si pôsobil v kultúre
v jednom okresnom meste.
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Doteraz si pôsobil v kultúre
v jednom okresnom meste. Čaká ťa
niečo úplne iné, keďže poslaním osvetového strediska je prispievať k rozvoju
kultúry v dvoch okresoch, Lučenec
a Poltár, čo je spolu 79 obcí a miest.
Aké budú tvoje prvé kroky?
Podstata práce je v mnohom podobná. Vždy sa jedná o prácu v oblasti
kultúry, aj keď je pravda, že pôsobnosť
NOS je podstatne širšia ako pôsobnosť
referátu kultúry na MsÚ v Lučenci.
V rámci prvých krokov to bude určite
stretnutie s mojimi kolegami riaditeľmi
osvety vo Veľkom Krtíši a Rimavskej Sobote. Mám v pláne osobne navštíviť
väčšie obce v pôsobnosti NOS a stretnúť sa so starostami a kompetentnými
ľuďmi a hľadať spôsoby a možnosti spolupráce. Určite si pohovorím s mojimi
kolegami o pripravovaných podujatiach
na rok 2022, ale aj čo by sa dalo vylepšiť, zmeniť, aké nové aktivity by
mohlo NOS v rámci svojej činnosti vyvinúť. No a určite sa budem snažiť výrazným spôsobom prezentovať činnosť
NOS smerom k širšej verejnosti a budem pracovať na kvalitnejšom PR inštitúcie.
Čo bude tvojou prioritou?
Mojou prioritou je to, aby všetky
aktivity, ktoré NOS bude organizovať,
vykazovali známky kvality, profesionality a aby účastníci týchto podujatí videli
a cítili, že za všetkým stojí tím ľudí, ktorí
vedia, čo robia a ich práca je aj ich záľubou. Pritom je jedno či sa jedná o kultúrne podujatia, vzdelávacie činnosti
alebo tvorivé dielne v remeselníckej
„Dielničke“.

1. Ako si predstavuješ dobre
fungujúce osvetárske

Ako si predstavuješ dobre fungujúce osvetárske zariadenie?
Predstavujem si ho ako miesto, kde
funguje šikovný a kreatívny tím ľudí,
ktorí organizujú divácky úspešné a atraktívne podujatia, vzdelávacie aktivity.
Predstavujem si ho ako miesto, kde funguje kvalitná remeselná dielňa, ktorej
výrobky sa predávajú na organizovaných podujatiach. Ale predstavujem si
ho aj ako miesto, kde budú vždy otvorené dvere regionálnym umelcom, aby
sa tam stretávali, diskutovali, dali si kávu či čaj a našli v ňom miesto, kde sa
cítia prijemne a dobre.
Si hudobník, hrávaš v skupine,
neuvažuješ obnoviť, v minulosti známu, okresnú prehliadku vokálno-inštrumentálnych skupín Krištáľový kľúč?
Veľmi si želám a dúfam, že sa nám
aj podarí túto súčasnú prehliadku oživiť.
Musím sa priznať, že v rokoch 2005 až
2013 som túto prehliadku obnovil, hoci
len pre kapely z mesta Lučenec. Pôsobnosť NOS v dvoch okresoch dáva podstatne lepšie možnosti organizácie tejto
prehliadky a už sme na tom aj začali
pracovať. Malo by to byť jedno z nových
podujatí, ktoré bude NOS organizovať.
Aj keď hovoriť o novom podujatí nie je
celkom na mieste, pretože práve okresné osvetové stredisko túto súťaž prinieslo už v osemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia. Verím, že sa koncom
júna roku 2022 stretneme v dome kultúry v Poltári na obnovenej súťaži Krištáľový kľúč.
Ďakujem za rozhovor a prajem do
budúcnosti mnoho, pre kultúru, dobrých rozhodnutí.
Michal Abelovský

REKUS
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Historik umenia, publicista, vysokoškolský učiteľ Lajos Lóska, ml. sa
narodil 10. 12. 1951 v Čamovciach, okres Lučenec. Základné vzdelanie získal
na ZDŠ s vyučovacím jazykom maďarským (VJM) vo Fiľakove (1958 – 67),
kde navštevoval aj Gymnázium s VJM
(1967 – 70), maturoval v triede PhDr.
Ladislava Szakóa. V r. 1970 – 75 študoval maďarský jazyk a dejiny umenia na
Filozofickej fakulte (FF) Univerzity Lo
ránda Eötvösa (ELTE) v Budapešti.
V r. 1975 – 89 pôsobil ako redaktor časopisu Művészet (Umenie)
v Budapešti, od r. 1990 je až doteraz redaktorom i vedúcim redaktorom časopisu Új Művészet (Nové umenie). Paralelne v r. 1993 – 97 bol vedúcim galérie
Vigadó a galérie Duna v Budapešti. Zároveň ako externý vysokoškolský učiteľ
vyučoval dejiny umenia na týchto vysokých školách: Vysoká škola umeleckého
priemyslu (1998 – 99), Rímskokatolícka
vysoká škola Jánosa Vitéza (1999 –
2005) a Maďarská univerzita výtvarných umení v Budapešti (2006 – 07).
Je autorom publikácií: Városi
Képtár Deák-Gyűjtemény Székesfehérvár (Deákova zbierka v mestskej galérii
v Székesfehérvári, 1988), Péreli Zsuzsa
(1990), Pest Megye Képzőművészete
(Výtvarné umenie Peštianskej župy,
1990), Tény – kép. Tanulmányok (Fakt
– obraz. Štúdie, 1999), Képtörténetek.
Műterem – beszélgetések (Histórie obrazov. Ateliér – rozhovory, 2008), Tárlatról tárlatra. Válogatás az elmúlt másfél évtized képzőművészeti írásaiból
(Od výstavy k výstave. Výber z jeho
rukopisov o výtvarnom umení v uplynulom poldruha desaťročí, 2018).
Jeho otec, JUDr. Lajos Lóska,
st. (* 1912 Košice – † 1987 Lučenec)
pôsobil ako gymnaziálny profesor a spisovateľ vo Fiľakove. Matka Ilona Lósková, rod. Nagyová, (* 1920 Prša – †
2002 Lučenec) pôsobila ako učiteľka
materskej školy prevažne vo Fiľakove.
Lajos Lóska, ml. žije a tvorí v Budapešti.
Lajos, predpokladám, že sa
vo svojich spomienkach často vraciaš
do Fiľakova.
Ako zaujímavosť a zároveň
pravdivú informáciu uvádzam, že na
fiľa-kovskom gymnáziu vyučovalo

fiľakovskom gymnáziu vyučovalo viacero stredoškolských učiteľov, ktorí disponovali doktorským titulom. Bol tam
napríklad RNDr. Zoltán Molnár, no ja by
som teraz chcel upriamiť svoju pozornosť na doktorát môjho otca – JUDr. Lajosa Lósku, st. Môj otec už vlastnil učiteľský diplom, no keď sa časť Hornej
zeme vrátila Maďarsku, zapísal sa na
Právnickú fakultu do mesta Pécs, ktorú
aj dokončil. Na konci druhej svetovej
vojny po jeho návrate domov z ruského
zajatia mu však tento diplom neuznali.
Ako dieťa som tento zarámovaný dekoratívny diplom, visiaci u nás na stene,
často obdivoval. Nakoľko však iný úžitok z neho nevyplýval, otec si ešte v
Bratislave popri zamestnaní doplnil svoju kvalifikáciu o predmety maďarský jazyk a históriu. Na fiľakovskom gymnáziu potom vyučoval najmä dejepis.
Rodičia ma zapísali aj do hudobnej
školy. Raz-dvakrát som určite verejne
vystupoval, no medzi úspešných žiakov
som rozhodne nepatril, keďže som cez
hodiny husľovej hry hrával s kamarátmi
futbal. Vo Fiľakove som prežil krásne
detstvo spojené s nekonečnými hrami
a dobrodružstvami v kruhu priateľov na
Viničnom vrchu.

Maturoval si na gymnáziu vo
viacero stredoškolských učiteľov,
Fiľakove. Tvoje ďalšie kroky potom
ktorí disponovali doktorským viedli na FF ELTE do Budapešti.

Maturoval si na gymnáziu vo
Fiľakove. Tvoje ďalšie kroky potom
viedli na FF ELTE do Budapešti.
Ako dieťa som veľmi veľa čítal.
V obývačke sme mali veľké klavírne
krídlo viedenskej výroby s nebezpečne
rozheganými nohami. Mojím obľúbeným miestom na čítanie bol práve
priestor pod týmto krídlom. Strávil som
tam nekonečne veľa času, bol to snáď
zázrak, že sa krídlo nezvalilo na mňa.
(Pokiaľ som dobre informovaný, toto
klavírne krídlo sa dnes nachádza vo fiľakovskom múzeu). Pôvodne som sa
chcel stať literárnym kritikom, v rodine
sme mali viacerých literátov. Vo veci, že
som napokon zakotvil pri brehoch umeleckej kritiky, rozhodla praktická skúsenosť, že literárnych kritikov je veľmi
veľa a umeleckých kritikov menej.
Od r. 1975 si až doteraz redaktorom mesačníka Művészet, neskôr Új Művészet. Ako sa vyvíjala a
menila tvoja činnosť postupom rokov?
Mal som to šťastie, že som už
ako vysokoškolák mohol publikovať.
Takto som sa dostal do časopisu Művészet, v ktorom som pracoval až do
jeho zániku. V r. 1990 vznikol jeho nástupca Új Művészet, kde odvtedy pôsobím ako vedúci redaktor. Medzitým som
si vyskúšal aj iné oblasti súvisiace
s umením: bol som vedúcim galérie Vigadó a galérie Duna v Budapešti, neskôr
som pracoval v Székesfehérvári ako spolupracovník Deákovej zbierky a na niekoľkých vysokých školách v Budapešti
som vyučoval dejiny umenia. Čo sa týka
zmien v mojej pracovnej činnosti: v socializme sme mali jednoduché vzorce,
úroveň oficiálneho umenia bola v prevažnej miere slabá a čo stálo proti nej,
bolo progresívne. Po r. 1989 sa hlavnou
úlohou umeleckej kritiky stala zásada
odhaliť rôzne odtiene tejto scény. K tomuto stavu sa svojimi písomnosťami
snažím prispievať aj ja.
Tvoje plány do budúcnosti?
Namiesto veľkých plánov do
budúcnosti by som radšej zostal v každodennej realite. Rad mojich doteraz
vydaných prác by som chcel obohatiť o
hrubší študijný materiál.
PhDr. František Mihály, DiS. art.
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Výpravca, náčelník stanice, riadiaci pracovník maďarských železníc Tibor Berendi sa narodil 28. 11. 1921 vo
Fiľakove, okres Lučenec. Ľudovú školu
absolvoval vo svojom rodisku. Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským
navštevoval v Lučenci (1930 – 39), maturoval v triede Fülöpa Kardosa. Základnú vojenskú službu vykonal v r. 1943 –
44. Po skončení druhej svetovej vojny
študoval popri zamestnaní na Vyššej
odbornej škole pre riadiacich pracovníkov železníc v Budapešti (1947 – 50).
Ako výpravca pracoval na týchto železničných staniciach: Fiľakovo
(1940 – 45), Miskolc (1945), Budapešť –
Ferencváros (1945 – 50). V ďalších rokoch pôsobil ako zástupca náčelníka
stanice (1950 – 65) a náčelník stanice
(1965 – 81) v Budapešti – Ferencvárosi.
Od r. 1981 žil na dôchodku v Budapešti
v blízkosti železničnej stanice Keleti
pályaudvar (Východná stanica).
Za svoju celoživotnú obetavú
prácu dostal niekoľko vyznamenaní, medzi najvýznamnejšie patrili: Rad práce
(1971), Maďarská štátna cena (1978)
a Vynikajúci pracovník dopravy (1978).
O jeho živote a diele natočila Maďarská
televízia portrétny dokumentárny film
(1978).
Tibor Berendi zomrel 1. 3. 2004
v Budapešti, kde je pochovaný na Novom centrálnom cintoríne – parcela č.
17, 1. rad, č. hrobu 85.
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Psychológ, pedagóg, vysokoškolský učiteľ PhDr. Július Krňan, CSc. sa
narodil 6. 6. 1919 v Českom Brezove,
okres Poltár, v rodine obuvníka. Ľudovú
školu navštevoval v rodnej obci, gymnázium v Lučenci (1930 – 38), maturoval
v triede Adely Matejů-Janáčkovej. Slovenský jazyk a filozofiu študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1938 –
42).
Svoju pedagogickú prax začal
ako učiteľ na gymnáziu v Spišskej Novej
Vsi (1942 –45). Potom pracoval ako učiteľ na Učiteľskej akadémii v Lučenci
(1945 – 53), ako riaditeľ na Pedagogickej
škole pre vzdelávanie učiteľov národných škôl v Krupine (1953 – 54). V r.
1954 – 73 pôsobil v Banskej Bystrici:
najprv ako učiteľ a vedúci Katedry spoločného základu na Pedagogickom inštitúte (1959 – 65), neskôr ako vedúci Katedry psychológie na Pedagogickej fakulte (PgF, 1965 – 73). V r. 1973 bol
z politických dôvodov uvoľnený zo školských služieb, zamestnal sa ako úradník.
Na dôchodku žil v Banskej Bystrici.

Patril medzi organizátorov psychologického výskumu a školstva na Slovensku, bol spoluzakladateľom Katedry
psychológie na PgF v Banskej Bystrici.
Rozvinul spoluprácu s katedrami psychológie na učiteľských inštitútoch v Jágri
(Maďarsko), Erfurte (NDR), Tule (ZSSR)
a na PgF v Hradci Králové a Ostrave (ČR).
Vo vedeckovýskumnej práci sa zaoberal
pedagogickou a vývinovou psychológiou. Bol spoluautorom učebnice Psychológia (BA, 1957).
Článok som vypracoval s pomocou Biografického lexikónu Slovenska 5.
zv. Km − L, Martin: Slovenská národná
knižnica, 2013, s. 412.

19.

PhDr. Július Krňan, CSc. zomrel
12. 1986 v Banskej Bystrici,

PhDr. Július Krňan, CSc. zomrel
19. 12. 1986 v Banskej Bystrici, pochovaný je v Urnovom háji pri krematóriu
Banská Bystrica – parcela B, chodník 2.,
číslo hrobu 641.

Právnik, priemyselník, diplomat
JUDr. Peter Pauliček sa narodil 30. 5.
1937 v Lučenci. Ľudovú školu (1943 –
47), gymnázium (1947 – 55), maturoval
v triede Margity Babjakovej, navštevoval v rodisku a Právnickú fakultu UK
v Bratislave (1955 – 60). Bol vedúcim
právneho oddelenia Krajského zväzu
spotrebných družstiev v Bratislave (19
62 – 65) a štátnym arbitrom Krajskej
štátnej arbitráže v Bratislave (1965 –
68). V r. 1968 s rodinou emigroval, usadil sa v meste Sao Paolo (Brazília), kde
sa stal majiteľom exportno-importnej
firmy – továrne na výrobu záložných
zdrojov elektrickej energie a stabilizátorov.
Od r. 1994 vykonával funkciu
honorárneho generálneho konzula Slovenskej republiky (SR) v Brazílii, kde sa
aktívne angažoval so slovenskou krajanskou komunitou. Udržiaval živé kontakty
s politikmi, podnikateľmi, funkcionármi
vysokých škôl, športovcami a folklórnymi súbormi zo Slovenska. V Brazílii vykonával aj pozíciu úradného tlmočníka
a prekladateľa z portugalčiny do slovenčiny a naopak. Patril medzi dlhoročných
a najvýkonnejších diplomatov Slovenska
v zahraničí.
Jeho otec Rudolf Pauliček
(*1909 Lučenec – †1970 Düsseldorf –
Nemecko)
Pokračovanie na s. 6
bol významným podnikateľom,

vlastnil
niekoľko
firiem
v Lučenci, obchodné domy Ipeľ
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bol významným podnikateľom, vlastnil
niekoľko firiem v Lučenci, obchodné domy Ipeľ a Minerva, tkáčovňu v Haliči,
Novohradské spotrebné družstvo a i. V r.
1946 – 48 vydával v Bratislave najčítanejší slovenský časopis Týždeň, predchodcu Života. Po februári 1948 Pauličkovcom majetok znárodnili a v ich lučenskej vile zriadili Dom pionierov.
JUDr. Peter Pauliček zomrel 27.
12. 2016 v Sao Paolo (Brazília), kde je aj
pochovaný.

Diplomovaný technik, neprofesionálny výtvarník Tibor Pupala sa narodil 4. 3. 1926 v Točnici, okres Lučenec.
Popri zamestnaní študoval v Lučenci,
Žiline a Banskej Bystrici. Súkromne študoval maliarstvo popri zamestnaní
u akademického maliara Júliusa Szabóa
v Lučenci (1950 – 60). Ako účtovník
a ekonóm pracoval v Poľane Opatová
a ČSAO Lučenec. Od r. 1986 žil na dôchodku v Lučenci, naposledy v Domove
dôchodcov Libertas na Tuhárskom námestí v Lučenci.
Výtvarnému umeniu sa začal
venovať r. 1953, ťažiskom jeho tvorby
boli figurálne kompozície a krajinomaľba. Svoje diela vystavoval v mnohých
mestách Slovenska – Lučenec, Rimavská
Sobota, Banská Bystrica, Bratislava, ale
aj v Čechách – Brno, Olomouc, Praha a i.
V r. 1992 mal samostatnú jubilejnú
výstavu celoživotného diela vo vtedajšom Dome kultúry Európa (dnes Divadlo
B. S. Timravy) v Lučenci. Jeho obrazy sa
nachádzajú aj v súkromnej zbierke v Calgary (Kanada). Za svoje práce získal niekoľko diplomov a ocenení.
Tibor Pupala zomrel 5. 12.
2011 v Lučenci, kde je aj pochovaný.

Špeciálny pedagóg, vysokoškolský učiteľ prof. PhDr. Štefan Vašek,
CSc. sa narodil 25. 12. 1936 v Lučenci.
V rodnom meste získal základné i stredoškolské vzdelanie, maturoval v triede
Margity Babjakovej na Gymnáziu B. S.
Timravy (1955). Nadväzne študoval na
Vyššej pedagogickej škole v Bratislave
(1957 – 59) a na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave (1959 – 62), kde sa
v rámci defektológie špecializoval na oblasť psychológie a logopédie.
Pracoval ako riaditeľ Osobitnej
učňovskej školy pre žiakov s telesnými
chybami v Slavnici (1962 – 66) a Osobitnej učňovskej školy v Ladciach (1966 –
78). Bol vysokoškolským učiteľom na
Pedagogickej fakulte (PgF) Univerzity
Komenského (UK) v Trnave (1978 – 86)
a na PgF UK v Bratislave (1986 – 2011).
Okrem toho pôsobil aj na týchto univerzitách: Sliezska univerzita v Katoviciach
– Poľsko (1997 – 2001), Katolícka univerzita v Ružomberku (2000 – 07),
Univerzita v Szegede – Maďarsko (2004
– 11), Univerzita J. A. Komenského
v Prahe – ČR (2010 – 17) a i. Na dôchodku žil vo svojom rodinnom dome
v Bratislave, mestskej časti Devín.
Vo svojej vedecko-pedagogickej
činnosti sa zameriaval na teóriu a prax
edukácie detí a mládeže so špeciálnymi
výchovnými potrebami (spôsobené rozumovým, zmyslovým či telesným postihnutím alebo narušenou schopnosťou
komunikovať, učiť sa alebo sociálne sa
správať. Jedná sa tu o veľmi rôznorodú
skladbu tak z hľadiska etiológie – príčin
−, ako aj symptomatológie – príznakov
−, ale hlavne metód výchovnej rehabilitácie).

Bol autorom vyše 100 vedeckých

Bol autorom vyše 100 vedeckých štúdií, veľkého množstva odborných prác a vysokoškolských učebných
textov. Pravidelne prispieval do týchto
odborných časopisov: Špeciálna pedagogika, Otázky defektológie, Speciální
pedagogika, Paedagogica specialis, Efeta, Auxilium a i. V r. 2013 mu prezident
republiky Ivan Gašparovič udelil vysoké
štátne vyznamenanie – Rad Ľudovíta
Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy
o rozvoj špeciálnej pedagogiky na Slovensku.
Manželka PhDr. Emília Vašeková (*1945) pôsobila ako vysokoškolská
učiteľka v odbore špeciálna pedagogika
na PgF UK v Bratislave (1978 – 2001).
Dcéra MUDr. Vanda Przewlocka, PhD.
(*1966) pôsobí ako anesteziologička
a zároveň majiteľka Kliniky estetickej
medicíny v Bratislave. Rodičia prof. Štefana Vašeka sú pochovaní na hlavnom
cintoríne v Lučenci.
Prof. PhDr. Štefan Vašek, CSc.
zomrel 13. 1. 2017 v Bratislave, pochovaný je na cintoríne v Slávičom údolí.
PhDr. František Mihály, DiS. art.

Romanovi GREBÁČOVI
k životnému jubileu,
ktoré oslávi 24. decembra.
Dlhoročný rozhlasový redaktor
– regionálny spravodajca
Slovenského rozhlasu,
bývalý poslanec MsZ v Lučenci.
Vyučoval žurnalistiku
na Prvom slovenskom literárnom
gymnáziu v Revúcej.
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 KOŠKA, Ján, Dr. h. c. PhDr. – 85. výročie narodenia (1. 12.
1936 Budiná), literárny vedec, básnik, prekladateľ, bulharista. Pseudonym Ivan Chyžný. Riaditeľ Ústavu svetovej literatúry SAV v Bratislave (1992 – 2006). Knižne debutoval súborom reportáží o dojmoch z Bulharska Slnečná Marica
(1961). Básnické zbierky: Snívanie o zbraniach (1967), Oheň
s bukmi (1970), Prírodniny (1972), Účasť (1973), Letopočet
(1987). Monografie: Bulharská básnická moderna (1972),
Slovenské literárne pohľady na bulharský juh 1867 – 1878
(1978), Slovensko-bulharské literárne vzťahy 1826 – 1918
(1985), Recepcia ako tvorba (2003).
 ROMAN, Ján, PaedDr. – 30. výročie úmrtia (2. 12. 1991),
učiteľ, riaditeľ OSŠ, publicista. Napísal knihu Kokavské nárečie (1976). Narodil sa 1. 7. 1919 v Kokave nad Rimavicou.
 LAKATOŠ, Samuel – 50. výročie úmrtia (2. 12. 1971 Halič).
V apríli 1945 bolo založené Štátne gymnázium v Lučenci s
vyučovacím jazykom slovenským, v prvom profesorskom
zbore pôsobil ako učiteľ slovenčiny a latinčiny (1945 – 56),
neskôr externe aj na Strednej Pedagogickej a Zdravotnej
škole v Lučenci. Pod jeho vedením bolo zriadené Okresné
vlastivedné múzeum v Haličskom zámku (14. 1. 1955). V
zmysle rozhodnutia Okresnej národnej rady v Lučenci 2. 10.
1957 otvorili v ňom aj pamätnú izbu B. S. Timravy, ktorá
tam existovala do r. 1958, kedy bola postupne premiestnená do Fiľakova. Narodil sa 9. 1. 1918 v Rimavskej Bani.
 FORGÁCH, Jozef VI. – 145. výročie úmrtia (8. 12. 1876
Viedeň, pochovaný v Haliči), šľachtic, posledný z haličského
rodu Forgách ako novohradský župan, c. k. komorník. Za
zásluhy bol ocenený Rádom Františka Jozefa, čestný kustód
zbierok prírodných vied, geológie a mineralógie v Košiciach.
Pri návšteve Haliče cisárom Františkom Jozefom 26. augusta
1856 ho sám sprevádzal svojím záprahom.
 BABNIČ, Vladimír – 95. výročie narodenia (14. 12. 1926 Kokava nad Rimavicou), spisovateľ, novinár, publicista, umeleckým menom Ľudovít Tulčan. Redaktor a šéfredaktor časopisu Život (1951 – 60) a redaktor vydavateľstva Šport
v Bratislave (1972 – 90). Z tvorby: Život, láska moja (1964),
Poľovníckym chodníčkom (1968), Štepy pre vnukov (1984),
Dravec z Katrinho brala (1984), Na večné časy (1998), Med
a blen (2002), Vo veľkej vojne malá vojna (2004). Autor rozhlasových hier Cyrilko (1958) a Jazmín vonia v jeseni (1964)
a televíznych súťažných relácií Mladému sa svet usmieva
(knižne 1962). Zomrel 5. 11. 2011 v Bratislave.
 KALOČAJ, Ján, MUDr. – 100. výročie narodenia (15. 12.
1921 Veľká nad Ipľom), lekár. Začínal ako otorinolaryngológ, neskôr prešiel na urologickú kliniku na Hlbokej ceste v
Bratislave, ktorá sa mu stala doživotným pôsobiskom (bol
tam i primárom). Krátky čas vysokoškolský učiteľ na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, kde prednášal urológiu,
ktorú ale pre svoje náboženské presvedčenie musel opustiť.
Ako konziliárny lekár pôsobil dlhé roky aj v Galante. Patril
ku zakladateľom Slovenskej urologickej spoločnosti.
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 FALŤAN, Samuel, PhDr. Ing., CSc. – 30. výročie úmrtia
(15. 12. 1991 Bratislava), historik, publicista, spisovateľ,
poslanec SNR. Riaditeľ Vydavateľstva Osveta (1955 –
62), od r. 1962 vedecký pracovník Historického ústavu
SAV, predseda Ústredného výboru Národného frontu
SSR (1968 – 69), v r. 1969 sa stal podpredsedom vlády
ČSSR, od r. 1975 pracovník Slovenského národného
múzea (SNM) v Bratislave. Ako novinár debutoval autobiografickou reportážno-dokumentárnou knihou z partizánskych bojov v Bielorusku Víťazne stretnutie (1948),
po ktorej nasledovala kniha poviedok Jarné spevy
(1952), román Do hrobu sa neponáhľa (1968), publikácie Slováci v partizánskych bojoch v ZSSR (1957), Partizánska vojna na Slovensku (1959), O Slovenskom národnom povstaní (1964)... Narodil sa 22. 2. 1920 v
Hradišti.
 ŠPAUR, Jozef – 35. výročie úmrtia (16. 12. 1986), učiteľ,
správca a riaditeľ školy v Ružinej, kde učil v r. 1935 – 75.
Osvetový a kultúrny pracovník, iniciátor založenia MO
MS.
 ŠIŠÁK, Ján, prof. RNDr., CSc. – 35. výročie úmrtia (22.
12. 1986 Prešov), geograf, vysokoškolský učiteľ. Na
Pedagogickom inštitúte v Košiciach sa venoval výskumu
teórie vyučovania geografie a problematike regionálnej
geografie. V r. 1971 – 81 viedol Katedru geografie Pedagogickej fakulty UPJŠ v Prešove, 1972 – 85 prodekan.
Výber monografií: Geografia Rožňavskej kotliny a jej
horskej obruby (1970), Vodné zdroje Rožňavského okresu a možnosti ich využitia (1974), Vývoj a súčasný stav
dopravy v Gemeri (1977), Geografia magnezitového
priemyslu Slovenska (1978). Narodil sa 24. 5. 1928 v obci Veľká Suchá, dnes časť Hrnčiarskej Vsi.
 GANDL, Ladislav – 30. výročie úmrtia (26. 12. 1991
Bratislava), akademický maliar. Študoval na gymnáziu
a v súkromnej maliarskej škole Františka Gyurkovitsa
v Lučenci (1930 – 38), potom na AVU v Prahe (1945 –
50). Vysokoškolský učiteľ na VŠVU v Bratislave (1950 –
57). Od r. 1957 výtvarník v slobodnom povolaní v Bratislave. Do r. 1970 bol podpredsedom Zväzu slovenských
výtvarných umelcov. Špecializoval sa na komornú a monumentálnu maľbu v architektúre – fresky, sgrafitá,
mozaiky... V 60. rokoch vedúca osobnosť monumentálno-dekoratívnej tvorby na Slovensku. Z prác: Slovenská
epopeja – mozaika na Bratislavskom hrade (1968),
betónový reliéf v areáli SAV Bratislava (1972), vosková
tempera v divadelnej sále Domu odborov Košice (1977),
fontána na Rezedovej ulici v Bratislave (1978). Narodil
sa 8. 12. 1919 v Kalinove.
 ŠMOK, Ján, prof. – 100. výročie narodenia (30. 12.
1921 Lučenec), umelecký fotograf a vysokoškolský učiteľ. V r. 1939 sa rodina presťahovala do Prahy. Od r.
1951 pôsobil na FAMU v Prahe – vedúci Katedry filmového a televízneho obrazu (1960 – 75), zakladateľ a
prvý vedúci Katedry umeleckej fotografie (1975 – 87),
prorektor Akadémie múzických umení (1973 – 76).
Hlavnou tematikou jeho tvorby bolo krajina a akt.
Pokračovanie na s. 8

 FALŤAN, Samuel, PhDr. Ing., CSc. – 30. výročie úmrtia (15.
12. 1991 Bratislava), historik, publicista, spisovateľ,
poslanec SNR. Riaditeľ Vydavateľstva Osveta (1955 –

Je autorom publikácií: Úvod do fotografické praxe
(1955), Barevná fotografie (1961), Úvod do teorie

fotografie (1964), Akt vo fotografii (1969), Za
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 Je autorom publikácií: Úvod do fotografické praxe
(1955), Barevná fotografie (1961), Úvod do teorie fotografie (1964), Akt vo fotografii (1969), Za tajomstvom
fotografie (1975), Začnete fotografovat (1983)... Zomrel
10. 12. 1997 v Prahe. Novohradské osvetové stredisko
si ho pripomenulo výstavou Ján Šmok – Pocta osobnosti, inštalovanou v NMG, vernisáž bola 12. 11. a sprístupnená bude do 5. 12. 2021.
 HERCZEGH, Jozef – 140. výročie narodenia (31. 12.
1881 Šahy), predseda Maďarského kultúrneho spolku
v Lučenci. Hlavný komisár okresného úradu v Lučenci.
udalostí
 115. výročie (18. decembra 1906) – slávnostné otvorenie železničnej trate Lučenec – Halič a späť cez Ľadovo. 28. mája 1967 bola osobná doprava na tejto trati
zrušená a 1. júna 1967 aj nákladná doprava. V prevádzke zostali len dve priemyselné koľaje, odbočujúce z
hlavnej línie.

Vtom ako víchor vtrhne na javisko hlavná predstaviteľka v podaní vynikajúcej Jany Melovej. Žena plná energie, elánu, ktorá pochovala svojho muža, nehádže flintu do žita. Naopak, snaží sa zariadiť, aby mohla prežiť ďalšie roky „na úrovni“
a nie sama. Príchod nasledujúcich postáv, ktoré predstavujú jej
deti, zápasiace s mnohými životnými problémami – dcéra, zastupuje svoju mnohodetnú rodinu a evidentne jej chýbajú financie, aj rozvedený a nezamestnaný syn, ktorý by rád prišiel ľahko
k dedičstvu. Z dedičstva by si rada „uchmatla“ aj jeho bývalá
manželka. A tu sa začína kolotoč zápletiek, podrazov, rôznych
ľudských zlyhaní, ale aj láskyplných situácií.
Je potrebné povedať, že divadelný súbor OPONA disponuje vyhranými charakterovými hercami, ktorí po ročnej odmlke akoby nabrali nový vietor a svojimi výkonmi príjemne
prekvapili. Dôležité je to povedať aj preto, lebo súbor už roky
nemá režiséra a celé divadelné predstavenie je kolektívna práFoto: J. Hikker
ca. Ťažko sa to chápe, ale členovia súboru tvrdia, že je to tak
Michal Abelovský a nám neostáva len im uveriť. Aj keď väčšinou hrajú komédiu,
tá tohtoročná mala ešte hlbší podtext, keď sa do popredia dostali sociálne problémy, téma, ktorá v súčasnosti trápi mnoho
rodín. Treba pochváliť kolektívnu réžiu, ako vymysleli scénu.
Práve scéna je v tomto prípade na prvý pohľad odrazom situácie rodiny a charakterov postáv. Zlá finančná situácia a dlhy
vedú syna k snahe potichu predať byt a matku umiestniť do
penziónu pre dôchodcov. A práve to je chvíľa, ktorú herci výborne rozohrali. Prekvapenie, smútok a sklamanie matky – Pani
plukovníkovej, vystavala Jana Melová veľmi presvedčivo, s ciŽijeme v čase, ktorý nepraje kultúrnym aktivitám a di- tom a s ľahkosťou strieda herecké polohy, počnúc od vtipných
vadlu už vôbec. Preto je sviatok, ak ochotnícky súbor nacvičí situácií až po svoju osobnú tragédiu.
a aj premiéruje divadelnú hru. Súboru OPONA z Poltára sa
to podarilo. Môžeme povedať, že za tých 40 rokov prežili
všeličo a rôzne situácie ich naučili nevzdať sa, zabojovať
a prácu dokončiť. Premiéru už avizovali skôr, ale rozostavaný kultúrny dom museli najskôr dať do prevádzky, aby ich
snaha (premiéra divadla) uzrela svetlo sveta.
Koncom septembra sa uskutočnila v obnovenom kultúrnom dome v Poltári premiéra divadelnej hry B. Ahlforsa
Pani plukovníková. Poznajúc predošlý repertoár divadla
OPONA, ich zmysel pre humor a uvádzanie komediálnych
textov, tak aj v posledný septembrový piatok sme čakali komédiu. A tá sa samozrejme aj hrala. Otvorená scéna, ktorá
nás voviedla do deja a predstavuje obývačku s kuchynským
Nemôžeme chváliť len hlavnú predstaviteľku, všetky
kútom, v ktorej bývala rodina plukovníka. Na prvý pohľad
vyzerá, že už drahšie a štýlové veci z nej sú preč, ale ešte postavy sa snažili dobre zhostiť svojej role. Zaujala Diana Lamajú slúžku. A práve predstavenie začína jej monológom, šáková v postave dcéry Anny, ktorá pôsobila veľmi jemne a civ ktorom vyjadruje smútok za zomrelým plukovníkom, čím vilne, naznačila predpoklady ďalšieho rastu,
Pokračovanie na s. 9
dáva najavo, že ich vzťah bol dôvernejší, ako by sa patrilo.

V tom

ako

víchor

vtrhne

na

javisko

ale aj Patrik Lašák, v úlohe syna, sa predstavil
v
mnohých
hereckých polohách. Petra Ridzoňová, ako
hlavná
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ale aj Patrik Lašák, v úlohe syna, sa predstavil v mnohých hereckých polohách. Petra Ridzoňová, ako opustená manželka,
zahrala citovo chladnú a sebastrednú ženu, ktorá túži po láske,
ale so solventným partnerom. Aj ostatné postavy vhodne počas celého predstavenia tvorili atmosféru celej hry (slúžka, psychiater). Z celkového štýlu predstavenia sa vymykala jedine
hudba. Pieseň, ktorú herci spievajú, bola akoby z inej operety
a neposúvala dej, ani nezdôrazňovala jednotlivé dramatické
situácie.

Je autorom početných diel. Zaujímavá je jeho práca
o národnostiach z r. 1905. Vybrané spisy mu vyšli r. 1958
pod názvom Mocsáry Lajos válogatottírásai. Spolupracoval
s ním V. Paulíny-Tóth a priateľské vzťahy mal s Andrejom
Kmeťom.
Jozef Drenko v jednej zo svojich mnohých prác
uvádza, že práve Mocsáry, ako jediný maďarský poslanec na
Uhorskom sneme, sa v roku 1879 postavil v parlamente proti návrhu zákona o povinnom vyučovaní maďarčiny vo všetkých školách.
Michal Abelovský

Aj keď hra končí v podstate happyendom, nič nemení
na skutočnosti, že sa poltárski divadelníci posunuli zasa o poriadny kus dopredu. Ďakujeme a prajeme im ešte veľa dobrých
hier a divadelné „zlomte väz“. Nech sa darí.

Slovenský olympijský a športový výbor na valnom
zhromaždení v Bratislave 15. 10. 2021 udelil PhDr. Jozefovi Drenkovi výročné ocenenie Cenu Vladimíra Černušáka za propagáciu a šírenie olympijských myšlienok najmä v pedagogickom procese. Udeľuje sa za aktívnu, pravidelnú a systematickú lektorskú činnosť a za výchovnú,
vzdelávaciu a propagačnú činnosť v oblasti olympijskej
výchovy.

Mária Ambrušová

Vo Fiľakovských Kováčoch, miestnej časti Kurtáň, si
12. 11. 2021 položením kvetov k pamätnej tabuli pripomenuli
195. výročie narodenia Ľudovíta Mocsáryho, politika, bojovníka za rovnoprávnosť národov, publicistu a statkára.
Pamätná tabuľa je umiestnená na balvane s nápisom
v preklade: „Tu sa narodil Lajos Mocsáry, politik a spisovateľ,
hlásateľ priateľstva a rovnoprávnosti národov a národností“.
Odhalená bola roku 1986 pri panskej kúrii L. Mocsáryho v časti
Kurtáň.

Prof. PhDr. Vladimír Černušák, CSc. bol predsedom
Slovenského olympijského výboru, členom Medzinárodného olympijského výboru, vysokoškolským profesorom
Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave. Jeho
žiakom bol aj ocenený Jozef Drenko. Blahoželáme!
Michal Abelovský

Ľudovít Mocsáry sa narodil 26. 10. 1826 v Kurtáni.
Študoval na univerzite v Pešti. V roku 1861 po páde Bachovho
absolutizmu sa dožadoval plnej nezávislosti Uhorska podľa
zákonov z r. 1848. Istý čas bol aj predsedom Strany nezávislosti
v uhorskom parlamente ako poslanec. Vychádzal z presvedčenia, že na dosiahnutie samostatnosti Uhorska je nevyhnuté
dohodnúť sa s nemaďarskými národmi a národnosťami, ktoré
predstavovali väčšinu obyvateľstva krajiny.
Je autorom početných diel. Zaujímavá je jeho práca
o národnostiach z r. 1905. Vybrané spisy mu vyšli r.
1958 pod názvom Mocsáry Lajos válogatottírásai.

Dňa 23. 10. 2021 sme v amfiteátri lovinobanského
občianskeho združenia Almix v Lovinobani usporiadali už
druhé podujatie s názvom Mitrovanie v Novohrade. Prvý
ročník sme usporiadali na Ľadove v Lučenci v spolupráci so
Strednou odbornou školou hotelových služieb a dopravy
v Lučenci. Už vtedy sme mali na podujatie skvelú odozvu, na
pestrý celodenný program, spojený s Hubertovou jazdou. V
dnešnej situácii však nie je možné urobiť Mitrovanie v takom
rozsahu, ale bolo by obrovskou chybou, ak by sme prestali a
radšej sedeli doma. Podujatie organizovalo Novohradské osvetové stredisko, OZ Maťkov dvor a lovinobanské občianske združenie Almix. Naším cieľom preto bolo priniesť aspoň
menší (kratší) program, ktorý nám pripomína neodmysliteľnú časť našej kultúry.
Pokračovanie na s. 10
Bohužiaľ, aj program bolo ťažké zostaviť,

pretože sa nedalo zaručiť, kto na mitrovačku príde.
Ešte pre upresnenie, Mitrovanie je ukončenie
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Bohužiaľ, aj program bolo ťažké zostaviť, pretože sa
nedalo zaručiť, kto na mitrovačku príde. Ešte pre upresnenie, Mitrovanie je ukončenie pastierskej, resp. salašnej sezóny. V tomto čase valasi hnali stáda do dolín, bližšie k dedinám. Na Mitra, alebo aj Gála sa konalo vyúčtovanie pastierskej sezóny, ktorej hlavým prvkom bola hostina a s ňou spojená kultúrna vložka, či už hudobného alebo aj tanečného
charakteru. Viac sa o tom môžete dozvedieť vo viacerých
publikáciách, napríklad Ovčiari na Slovensku od Ivety Zuskinovej, ktorá mala k nám prísť minulý rok, ale vtedy to pre
koronu padlo.

Tento rok nám niektorí neúčasť oznamovali v priebehu mesiaca, včera, či dnes ráno. Ako vieme, hlavným
problémom bola epidemiologická situácia, a všetky okolnosti, ktoré sa s ňou spájajú... Pre usporiadanie podujatia sme
museli zvoliť režim, v ktorom sa uskutoční.
Na podujatí mohli návštevníci vidieť výstavu Slovenskej dojnej ovce, ktorá je naším národným plemenom. Konkrétne vystavované ovečky sa pasú v lokalite Rátka a Trebeľovce a priniesla nám ich spoločnosť ISOKMAN – trading, s. r.
o., v zastúpení Vladimíra Murína, ktorý nám spoločne
s gazdom Jozefom Golianom z Píly porozprávali o gazdovaní
ako takom. Ľubka Žilková z Kokavy nad Rimavicou porozprávala o tkáčskom remesle a predviedla ukážky tkania vlny
na krosnách a prípravu ovčej vlny na zatkávanie.

Rasťo Kazár z Podrečianporozprával o výrobe
kožuchov.
V rámci
vystúpení
hudobno-tanečného
charakterumohli návštevníci vidieť Ľudovú hudbu Ondreja
Radiča z Kokavy nad Rimavicou, môjho kolegu Andreja

REKUS

Rasťo Kazár z Podrečian porozprával o výrobe kožuchov. V rámci vystúpení hudobno-tanečného charakteru mohli
návštevníci vidieť Ľudovú hudbu Ondreja Radiča z Kokavy nad
Rimavicou, môjho kolegu Andreja Babiara z Príbeliec, ktorý
hral na gajdách aj fujare, folklórnu skupinu Vrbiniačky z Lovinobane, Milana Gábora z Budinej a folklórny súbor Jánošík
z Fiľakova. Podujatie moderoval Martin Kopor. Nateraz si môžeme priať, nech korona čoskoro zmizne a konečne sa dostaneme do normálu. Dúfam, že sa mýlim a ďakujem všetkým,
ktorí sa podieľali na tomto krásnom podujatí.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Mgr. Milan Alberti

Doba je covidová a pandémia sa s kultúrou akosi neznáša.
Minulý rok bol festival divadla zrušený. Tento rok sa rozhodli
organizátori (NOS a mesto Lučenec) neprerušiť viacročnú tradíciu a sviatok divadla predsa zrealizovať.
Divadelná jeseň je festival a prehliadka profesionálnych
divadiel a ochotníckych divadelných súborov. Naplánovaných
bolo 8 predstavení. Ako prvé sa 4. novembra v Divadle B. S.
Timravy predstavilo Slovenské divadlo Vertigo z Budapešti
s hrou Fila chytá vlhu.
Už druhé predstavenie (Divadlo Havran Rimavská Sobota:
Španielska noc) bolo pre pozitívny test herca preložené. Deň
pred tretím predstavením (Divadlo Commedia Poprad: Premiéra) prasklo v divadle potrubie... O priebehu budeme informovať v januárovom čísle 2022.
V rámci festivalu sa 13. 11. 2021 uskutočnilo sprievodné
podujatie – divadelná dielňa pre tvorcov divadla v malej sále
NOS s lektorkou Mgr. art. Katarínou Hitzingerovou, ArtD.
Michal Abelovský

REKUS

Byť či nebyť? Našu účasť na tradičnom divadelnom
podujatí spočiatku charakterizovala skôr parafráza tejto slávnej vety: ísť či neísť? Bude či nebude? Obavy a pochybnosti
boli na oboch stranách: na strane organizátora i na našej
strane. V človeku sa miešali pocity zodpovednosti za ľudí,
s ktorými pracuje, ale aj ku ktorým ide, pridávala sa však túžba predsa len sadnúť do mikrobusu a vydať sa do – znie to
dosť nepríjemne, ale skôr takto napísané čierne na bielom –
„čierneho okresu“, od čoho nás, priznám sa, niektorí aj odhovárali. Počasie akoby nám tiež chcelo pokaziť náladu: bolo
sychravo, šedo, jednoducho novembrovo. Predošlé pocity
onedlho vystriedalo priam dojatie z príchodu na známe, teraz
opustené mesto a miesto... Ale predsa len: známe. A potom
už zvíťazila „krv“ divadelníkov – chystanie scény, svietenie,
skúška, očakávanie, to pre hercov a celý tím typické napätie:
ako dopadne dnešné predstavenie? Podarí sa tak, ako si to
predstavujeme a želáme?
Do Lučenca chodíme viac-menej pravidelne už niekoľko
rokov, presnejšie – od roku 2009. Účasť na festivale Divadelná
jeseň teda patrí k nášmu životu a pevne veríme, že už aj my
patríme k životu Lučenčanov – divadelníkov i milovníkov divadla. Tento rok sme prišli s najnovšou inscenáciou, melodrámou Ondreja Šulaja Fila chytá vlhu, ktorá vznikla na motívy
poviedky Vincenta Šikulu Vlha. Jej zrod, presnejšie, zrod
nášho predstavenia bol dosť dramatický a skúšobný proces
plný zmien, ktoré súviseli predovšetkým s aktuálnou pandemickou situáciou. Pod réžiu predstavenia sa podpísal András Nagy, ktorý si v inscenácii aj zahral. Fila mala premiéru
v auguste v Budapešti a pred hosťovaním v Lučenci len dve
reprízy.
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Vedeli sme, že návštevnosť nášho predstavenia nebude
vysoká, lepšie povedané, že príde málo divákov. Nezazlievame
im to, chápeme. Naopak, ďakujeme tým, ktorí prišli a podporili nás. Dokázali, resp. spoločne sme dokázali, že umenie,
divadelné umenie jednoducho nejde zastaviť, že nesmieme
zastať... V sále bolo cítiť to pravé napätie, ktoré vznikne len
vtedy, keď to, čo zaznie na javisku, prejde do hľadiska a naopak. Milí Lučenčania, pevne veríme, že sa stretneme aj na
budúci rok a že náš mikrobus si to pošinie cestou v ústrety
ozdravenému svetu.
Mgr. Daniela Onodiová, riaditeľka Slovenského divadla Vertigo

V novembri – mesiaci fotografie − bola otvorená výstava
venovaná zakladateľovi Katedry fotografie na pražskej FAMU
a rodákovi z Lučenca, Jánovi Šmokovi, pri príležitosti 100. výročia narodenia. Novohradskému osvetovému stredisku, ako
hlavnému organizátorovi, skoro celý rok trvali prípravy jedinečného podujatia. Vernisáž sa konala 12. 11. 2021 v priestoroch Novohradského múzea a galérie (NMG) Lučenec, výstava pozostáva z 35 fotografií a potrvá až do 5. decembra.
Kurátorkou výstavy je PhDr. Věra Matějů, predsedníčka Svazu
českých fotografů.
V úvode Mgr. Iveta Kaczarová, riaditeľka NMG, privítala
prítomných návštevníkov. Po nej výstavu slávnostne otvoril
Mgr. Stanislav Spišiak, riaditeľ Novohradského osvetového
strediska, ktorý potom odovzdal slovo kurátorke výstavy.

Nie všetci vedeli, že takáto významná osobnosť pochádza práve z Lučenca.
Pokračovanie na s. 12

Príbeh Fily a jej manžela Jana sledujeme v priebehu
temer 40 rokov, od konca 20. do začiatku 60. rokov. Inscenácia si vyžaduje pozorného a trpezlivého diváka, pretože
nejde o príbeh s klasickou krivkou a vyhrotenými konfliktmi,
skôr o sondu do života a duše jednoduchej vidiečanky, v jednoduchosti ktorej je však veľa-veľa lásky, odovzdanosti, ale aj
odhodlania. Predstavenie je našou 29. inscenáciou, toľko sme
od nášho „zrodu“ v roku 1997 stihli – s pomocou ochotníkov
i profesionálov, bez stáleho súboru a priestoru, ale so stálou
chuťou a vôľou ísť ďalej po nie vždy vydláždenej ceste...

Ján Šmok, foto: Alena Vykulilová

Vedeli sme, že návštevnosť nášho predstavenia nebude
Umelecký
fotograf,
teoretik
fotografie
a
vysoká, lepšie povedané, že príde málo divákov. vysokoškolský pedagóg prof. Ján Šmoksa narodil 30. 12. 1921
Nezazlievame im to, chápeme. Naopak, ďakujeme tým, ktorí
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Umelecký fotograf, teoretik fotografie a vysokoškolský pedagóg prof. Ján Šmok sa narodil 30. 12. 1921 v Lučenci.
V r. 1924 sa s rodinou presťahoval do Levoče, kde absolvoval
základnú školskú dochádzku (1927 – 1931). Gymnaziálne štúdiá začal r. 1931 v Kežmarku, ale maturoval r. 1939 na gymnáziu v Bratislave. V roku 1939 sa rodina presťahovala do Prahy,
kde začal študovať inžinierstvo na ČVUT, no po uzavretí českých vysokých škôl (1939) sa učil kníhviazačskému remeslu.
V r. 1940 – 1944 bol študentom Štátnej grafickej školy v Prahe
v odbore knižná väzba. Po jej skončení sa zamestnal vo firme
PragFilm (do r. 1945). V r. 1946 – 1951 študoval na filmovej
a televíznej fakulte Akadémii muzických umení v Prahe, kde
získal diplom pre filmovú fotografiu a techniku. V r. 1951 sa
stal jej zamestnancom, tajomníkom katedry filmovej fotografie a techniky, neskôr prodekanom (1957). V r. 1958 sa habilitoval na docenta v odbore kamera, roku 1975 bol menovaný
profesorom. V rokoch 1973 – 1976 bol prorektorom AMU.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu
umenia.
Renáta Ádamová

Vernisáž výstavy fotografií sa konala 4. 11. 2021
v priestoroch Mestského múzea v Lučenci. Svoj názor na
Lučenec prezentujú dvaja fotografi staršej generácie – Ondrej Kamenský a Stanislav Spišiak. Títo „oldboys“ môžu
ako dôchodcovia nepozorovane a kedykoľvek chodiť po
meste, a tak zachytávať momenty niekedy na prvý pohľad
Věra Matějů, kurátorka výstavy a predsedníčka Svazu českých fotografů
všedné. Výber fotiek nebol ľahký, ale pokúsili sme sa ho
V r. 1960 vzniká z jeho iniciatívy na Katedre filmového spraviť čo najpestrejší, aby zachytil čo najviac z jedinečnej
a televízneho obrazu FAMU fotografická špecializácia. Išlo o atmosféry centra Novohradu.
prvé a na dlhú dobu jediné miesto, kde bolo možné vo východnej Európe študovať fotografiu ako umelecký odbor na
úrovni vysokej školy.
V r. 1975 presadil založene samostatnej katedry fotografie na škole, ktorú viedol až do roku 1987. Od tohto roku až
do svojej smrti bol pedagógom na FAMU. Od roku 1991 vyučoval aj na Inštitúte tvorivej fotografie na Sliezskej univerzite
v Opave.
V r. 1982 sa stal členom Zväzu českých fotografov a od r.
1986 jeho predsedom.
Vo fotografii sa orientoval najmä na akt, krajinu a portréty, vo vedecko-pedagogickej činnosti na teóriu oznamovania, teóriu filmu a televízie, na skladbu obrazu a na filmovú
a fotografickú pedagogiku.
Je autorom publikácií: Úvod do fotografické praxe
(1955), Barevná fotografie (1961), Úvod do teorie fotografie
(1964), K estetike fotografie (1965), Akt vo fotografii (1969), Foto: Radovan Vojenčák
Za tajomstvami fotografie (1975), Začnete fotografovat
Fotky Ondreja Kamenského zachytávajú skôr bežné
(1983), Teorie skladby fotografického obrazu (1994) a i.
okamihy z rytmu života obyvateľov i samotného mesta. MysSúčasťou podujatia bolo 13. 11. 2021 stretnutie s ku- lím si, že je dobrým pozorovateľom a vie ich správne „zarátorkou tematicky zamerané na súčasné dianie v amatérskej konzervovať“. Stanislav Spišiak zas mal možnosť fotiť zblízfotografii u našich susedov a komentovaná prehliadka výs- ka rôzne „mestské“ akcie a tú využil naplno. Vďaka nemu si
tavy.
tak pripomenieme spoločenské, kultúrne i športové podujatia.
Zaujímavosť je, že z Bratislavy prišla na vernisáž uz- Ale aj on ponúkne chvíle, ktoré by mnohí prešli bez povnávaná slovenská fotografka Milota Havránková, ktorá štu- šimnutia.
Kurátorom výstavy je Radovan Vojenčák a potrvá do 16.
dovala u profesora Šmoka a neskôr sama pedagogicky pôso1. 2022.
bila ako profesorka na FAMU v Prahe a VŠVU v Bratislave.
Zdroj: www.lukus.sk
O svojich zážitkoch s ním porozprávala aj prítomným.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu
umenia.
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Slávnostné odovzdanie a prehliadka obnoveného
pamätného domu akademického maliara Bélu Bacskaiho sa
uskutočnilo 12. 11. 2021 v Prši. Rekonštrukčné práce priestorov pamätného domu riadil a sám sa toho zúčastnil Vilmos
Ladóczki. V rámci toho sa konala vernisáž výstavy zostavenej
z jeho tvorby a v sobotu 13. 11. 2021 aj kladenie vencov na
jeho hrob.
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v Husinej, pochovaný je v Prši. Rodný dom mal viacero vlastníkov, až sa nakoniec stal majetkom obce. Vznikol Pamätný
dom Bélu Bacskaiho, ktorý sa podarilo zreštaurovať do dnešnej podoby.

Záujemcovia o prehliadku sa môžu informovať na
obecnom úrade.
Karol Galcsík

70.
výročie
úmrtia
Boženy
Slančíkovej
-Timravy
(27. 11. 1951)
Súčasťou osláv bol komorný koncert v kultúrnom
dome, v ktorom vystúpil huslista, rodák obce Bence Fazekas
a hudobníci Adolf a Vladimír Plachetka.
OZ Priatelia histórie Novohradu vydalo pre Obecný
úrad Prša bulletin pod názvom Maliar Gemera a Malohontu
Poznáme ocenených z 10. ročníka výtvarnej súťaže Maľu– Momentky zo života akademického maliara Bélu Bacsjeme Timravu na tému Matka Zem. Porota vyhodnotila tvorkaiho. Autormi sú Jozef Puntigán a Viktória Tittonová.
bu vo všetkých troch kategóriách. Výstava bude sprístupnená
v Dome Matice slovenskej v Lučenci, až keď to umožnia pandemické opatrenia.
Vyhodnotenie: I. kategória (6 – 10 rokov): 1. miesto: V. Hercegová
(ZŠ L. Novomeského, Lučenec), 2. miesto: L. P. Jasenková (ZŠ M. R.
Štefánika Lučenec) a V. Lichá (ZŠ Divín), 3. miesto: E. Líšková (ZŠ Divín); II. kategória (11 – 15 rokov): 1. miesto: K. Resútíková (Gymnázium A. H. Škultétyho Veľký Krtíš), 2. miesto: B. Brnová (ZŠ L.
Novomeského, Lučenec) a M. Miklóšová (ZŠ Haličská cesta 7, Lučenec), 3. miesto: V. Šuttová (ZŠ Divín); III. kategória (ZUŠ): 1. miesto: D.
Marčeková (ZUŠ Fiľakovo), 2. miesto: R. M. Radicsová (ZUŠ Fiľakovo),
3. miesto: G. Kolenkášová (ZUŠ Fiľakovo) a N. Kosourová (ZUŠ
Fiľakovo). Cenu riaditeľky Domu MS získala N. Kosourová zo ZUŠ
Fiľakovo. Osobitná cena poroty bola udelená za kolektívnu prácu 21
detí zo ZŠ a MŠ Bratrícka, Lučenec-Opatová.
Vyhlasovateľmi súťaže sú starosta obce Polichno Pavel Kyseľ a riaditeľka
Domu Matice slovenskej v Lučenci PaedDr. Jana Viteková.
Béla Bacskai sa narodil 26. 7. 1935 v Prši. V závode

Kovosmalt Fiľakovo sa vyučil za zámočníka a zlievača. Umelecké vlohy si ako prvá všimla matka a vyhľadala maliara
v Lučenci Júliusa Szabóa. Práve on sa stal jeho prvým učiteľom, na jeho podnet išiel študovať na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave a vzniklo medzi nimi blízke priateľstvo.
Žil s matkou a bratom v Držkoviach, neskôr v Novej
Bašte a potom až do svojej smrti v Husinej. Prvú samostatnú
výstavu mal v Lučenci roku 1966, prezentoval sa na mnohých
výstavách doma aj za hranicami. Tvoril prevažne akvarelom,
blízky mu bol aj olej, drevorez či tuš, ale venoval sa tiež nástennej maľbe. V roku 1972 si v rodnom dome v Prši zriadil
ateliér, ale 7. 11. 1980 vo veku 45 rokov náhle zomiera
v Husinej, pochovaný je v Prši. Rodný dom mal viacero
vlastníkov, až sa nakoniec stal majetkom obce. Vznikol
Pamätný dom Bélu Bacskaiho, ktorý sa podarilo

Martina Miklóšová (ZŠ Haličská cesta 7, Lučenec)
– 2. miesto v II. kat.
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Pri príležitosti 100. výročia naro- lákalo ho aj mesto Banská Bystrica, kde funkcie domáhal aj dôkladnej rehabilidenia politika s víziou spoločnosti sa uskutočnili výrazné aktivity pre oz- tácie slovenských osobností označovabrojené vystúpenie slovenského národa ných za buržoáznych nacionalistov.
s „ľudskou tvárou“
Motto:
„Mojím hriechom bolo a je, že som vtedy aj teraz chcel ísť inou cestou. Preto
ma očierňujú a ohovárajú. Náš národ
však najlepšie vie, kto v našej krajine má
pevné názory... Nikdy sa natrvalo nepodarí skryť pravdu... Myslím si, že Východ a Západ si musia nájsť k sebe cestu. Je to v záujme a pre dobro celého
ľudstva.“
Alexander Dubček
Pred pár rokmi v jednej ankete
Slováci a Slovenky označili za najvýznamnejšie osobnosti v dejinách slovenského národa Milana Rastislava Štefánika, Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka. Každý z nich pôsobil v inej dobe
a každý z nich svojou aktívnou politickou, ale i inou prácou mal významný
podiel na spoločenskom rozvoji slovenského národa v kontexte demokratických princípov. Zaujímavosťou však je,
že každý z nich zomrel za dosiaľ nevysvetliteľných okolností. A Alexander
Dubček sa zasa zhodou okolností narodil v Uhrovci v tom istom dome ako
Ľudovít Štúr.
Alexander Dubček je vnímaný
ako politik s víziou spoločnosti s „ľudskou tvárou“ na demokratických základoch. Aj keď jeho veľký sociálny experiment zaznamenal aj určité chyby
a omyly, predsa len jeho zámer zmeniť
spoločenskú, politickú a hospodársku situáciu vo vtedajšom Československu
prostredníctvom akčného programu, ktorý do dejín vošiel ako Pražská jar, mal
mimoriadnu odozvu nielen doma ale aj
v zahraničí. K týmto snahám A. Dubček
16. mája 1968 poznamenal: „Náš program vychádza z presvedčenia, že človek
a vôbec ľudstvo je schopné svet nielen
spoznať, ale ho aj zmeniť.“ To je najvýstižnejšie posolstvo Pražskej jari aj
pre súčasnosť.
V súčasnosti možno už málokto
vie, že jeho životné osudy sú späté aj
s Banskou Bystricou (teda stredným
Slovenskom), kam prišiel s rodinou v januári 1953. V tom čase ho povýšili do
funkcie krajského tajomníka Komunistickej strany Slovenska (KSS). Bola
to zásluha Ľudovíta Benadu, priateľa
Alexandrovho otca. Pre Dubčeka to bola
výzva nielen k plneniu nových úloh, ale
lákalo ho aj mesto Banská Bystrica, kde
sa uskutočnili výrazné aktivity pre
ozbrojené
vystúpenie
slovenského
národa proti fašizmu koncom leta 1944.

proti fašizmu koncom leta 1944. Z hľaJúlius Lomenčík
diska rodinného života ho po Bratislave,
kde mu chýbala príroda, spolu s manželkou potešili možnosti byť častejšie
v lone hôr a dolín stredného Slovenska.
Na bývanie im pridelili staršiu dvojposchodovú vilku neďaleko Hrona, pri ktorej bola záhrada, kde domovník choval
sliepky a barance, z ktorých mali najväčšiu radosť synovia Pavol a Peter.
Okrem toho s rodinou voľný čas trávil
na výletoch do Nízkych a Vysokých Ta- Foto: archív TASR
tier. Rád si zahral aj futbal, čomu sa
mnohí čudovali, že krajský tajomník
strany sa správa ako obyčajný človek.
Uvedené potvrdil aj prof. Ivan Laluha,
Dubčekov blízky priateľ a spolupracovník, vyjadrením, že keď „... som ako
chlapec a študent trávil čas u svojej tety
(pozn.: v Dolnej Mičinej) (...) mi kamaráti vraveli, že v Banskej Bystrici je
jeden papaláš, a to ti je celkom normálQuovadis?
ny chlap. Zahrá si s nami futbal, vypije
si pivo, porozpráva sa, ako žijeme.“ Aj
Ťažká doba pre miestnu kultakéto skutočnosti ho úplne odlišovali
túru. Prežije? Veď od nápadu po
od iných straníckych funkcionárov, ktorí
realizáciu je dlhá cesta. Kultúrne
mali k ľuďom odmeraný prístup.
V Banskej Bystrici ho pohltila
podujatia sa pripravujú, potom
politická práca, ktorej cieľom mali byť
rýchlo rušia či prekladajú. Niekomu
jeho politické kroky pre zlepšenie prevyhovuje tzv. online, iní volia ťažšiu
biehajúcej industrializácie a nápravy
cestu živej kultúry. Dá sa to? Keď
združstevňovania. Tieto nové úlohy ho
vtiahli do kolobehu návštev mnohých
sa chce, všeličo sa veru dá. „Kojednotných roľníckych družstiev, kde
cúrkovo alebo len aby sme v hanbe
diskutoval s ľuďmi o problémoch naprínezostali...“ Tieto „mútne vody“
klad pri žatvách, ale absolvoval aj
niekomu vyhovujú. Nikto presne
množstvo kontrolných dní v nových tonevie, čo sa môže a čo nie, každý si
várňach a pri otváraní prevádzok, odovzdávaní bytov, ciest, nových úsekov žeto vysvetľuje, dokonca aj úradníci,
lezníc. Preto je viac ako pravdepodobné,
po svojom. A navyše sa každý týžže počas týchto pracovných ciest navdeň všetko mení.
štívil Alexander Dubček aj niektoré
Súbory nemôžu cvičiť a stremiesta v Novohrade. Pre A. Dubčeka to
bola prvá vážnejšia funkcia, ktorá pretávať sa už druhý rok. Dajú sa ešte
verila jeho politické schopnosti a predokopy? Budú mať po tom všetkom
dovšetkým ho naučila hľadať cestu
ešte záujem? Ťažká odpoveď. Buk ľuďom, robiť kompromisy, ale byť aj
dúcnosť ukáže, kde sa urobila chyneústupčivý.
ba, lebo na poukazovanie chýb tých
Z Banskej Bystrice odišiel roku
1955, keď bol vyslaný na stranícku škodruhých, na to je dnes mnoho všelu do Moskvy. Po jej vyštudovaní prišiel
lijakých „sieťových odborníkov“.
roku 1960 do Prahy ako tajomník ÚsLen zdravý „sedliacky“ rozum všade
tredného výboru Komunistickej strany
akosi chýba.
Československa (KSČ) pre priemysel.
Michal Abelovský
Popri politických úlohách zameraných
na priemyselnú oblasť sa z pozície tejto
funkcie
domáhal
aj
dôkladnej
rehabilitácie slovenských osobností
označovaných
za
buržoáznych
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Júliusa Lomenčíka
Chuť a vôňa Vianoc a vianočných sviatkov
S príchodom decembra sa s pribúdajúcimi dňami
dostáva do vedomia ľudí a ich príbytkov jedinečná, neopakovateľná, čarovná atmosféra Vianoc. V poslednom tohtoročnom prihovorení práve v súvislosti s tradičným sviatkom zimného slnovratu sa žiada pripomenúť aktuálne písanie slova, ktoré pomenúva tento najkrajší sviatok roka.
Posielanie vianočných pozdravov a vinšov je v tomto čase
už všeobecne rozšírený jav. V textoch, osobitne mejlových, ale aj na vianočných kartách sa často vyskytuje spisovne nesprávna podoba slova Vianoce a slovného spojenia vianočné sviatky. Potom v súkromnej, ale aj vo verejnej komunikácii nachádzame text s podobou Veselé vianoce. Lenže podoba Vianoce v tomto texte sa nezhoduje
s jestvujúcou kodifikačnou podobou. Aj v kapitole Písanie
veľkých písmen, aj v slovníkovej časti sa názov Vianoce
píše podľa pravopisnej normy s veľkým začiatočným písmenom. Niekedy sa zasa stretávame s podobou Vianočné
sviatky. Pri odvodenom prídavnom mene – vianočný
pozdrav, vianočný vinš, vianočné sviatky – sa píše malé
začiatočné písmeno.
Vianočné sviatky zo zimného zvykoslovia v rámci
kalendárneho obradového folklóru predstavujú jedinečný
poklad a sú bohatou studnicou zvykov prostredníctvom
slovesných prejavov aj v miestnych nárečiach. Na ilustráciu napríklad v Novohrade nebývali Vianoce, ale Kračún
(na Kračún smo choďévaľi spévaťi pod obloke). A rôzne
úkony, ktorými si rodina chcela zabezpečiť prosperitu,
zdravie a šťastie do budúceho roka, sa vykonávali na Dohvézdne ďen, čiže Štedrý deň (24. december); vianočný
stromček je v nárečí kriskindeľ (pomále sa náčin aj na
kriskindeľ richtovaťi); sviatočný zvyk na Vianoce bolo
čiňíkaňí (na Kračún bou u nás takí zvek, že išľi mláďenci
po ďéučencoch s píšťaľou za orechí, to sa mänovalo, že
idú po čiňíkaňí).
Vážení čitatelia, želám vám krásne a veselé Vianoce a príjemné prežitie vianočných sviatkov a nezabudnite pri vianočnom stromčeku rozbaliť vzácny DAR −
obyčajné slovenské SLOVO, ktoré nech nevhodný dotyk
nikdy nepokazí...
Július Lomenčík

Blížia sa vianočné sviatky a darček z regiónu
by pre niekoho mohol byť ten pravý. Viaceré mestá a
obce ponúkajú publikácie a rôzne propagačné materiály. Skúste navštíviť napr. Mestské informačné centrum v Lučenci, Novohradské turisticko-informačné
centrum vo Fiľakove, TIK Karpaty Slovakia v priestoroch železničnej stanice v Lučenci, Osvetové stredisko
správy kultúrnych pamiatok Divín, ale aj niektoré
obecné úrady, napr. Tuhár, Lovinobaňu alebo Málinec, či stránku www.produktnovohrad.sk.

V centre Novohradu sa sformovala občianska iniciatíva, na podnet Novohradského osvetového strediska v Lučenci, so Súkromnou ZŠ s MŠ DSA v Lučenci
a ZŠ s MŠ Bratrícka v Lučenci chceli ukázať, že ľudí,
ktorí si vážia prácu zdravotníkov, je viac ako tých,
ktorí na nich útočia.
Iniciatíva pre obetavé zdravotné sestry a bratov,
lekárky i lekárov vyhlásila od 29. 11. do 3. 12. 2021
mikulášsku zbierku sladkostí. Celý týždeň podporovatelia dobrej myšlienky prinášali mikulášske prekvapenia – sladkosti a rôzne balené potraviny do priestorov
NOS v Lučenci.

Členovia iniciatívy a zástupcovia Novohradského
osvetového strediska, Súkromnej ZŠ s MŠ DSA a ZŠ s
MŠ Bratrícka v Lučenci vyzbierané veci roztriedili,
skontrolovali a vydezinfikovali germicídnymi žiaričmi. V pondelok na svätého Mikuláša (6. 12.) ich odniesli zdravotníkom na covidové oddelenie lučeneckej
nemocnice.
Zdroj: Portál Novohradské.sk
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Kostol Nanebovzatia Panny Márie
vo Fiľakove o 15.00.
BBSK – Novohradské osvetové
stredisko
Umelecké slovo a divadlo
1. 12. Divadlo a deti, tvorivá dielňa
pre vedúcich DDS
(výroba a vedenie bábky),
lektorka: Katarína Mažáryová.
Živé vysielanie o 9.00
Projekt podporil z verejnýchzdrojov
Fond na podporu umenia.
9. 12. Divadlo a deti, tvorivá dielňa
pre vedúcich DDS
(práca s detským interpretom),
lektorka: Mgr. art. Katarína
Hitzingerová, ArtD.
Podujatie preložené!
Projekt podporil z verejnýchzdrojov
Fond na podporu umenia.

12. 12. Tvorivá dielňa
pre spevácke zbory,
Kostol Nanebovzatia Panny Márie
vo Fiľakove o 13.00.
Projekt podporil z verejných zdrojov
Fond na podporu umenia
17. 12. Posolstvo Vianoc
– vianočné zvykoslovie Novohradu
a Malohontu.
Kino Apollo Lučenec o 19:00
a live stream na
https://www.facebook.com/novohrad
skaosveta
Projekt podporil z verejných zdrojov
Fond na podporu umenia.

Klubové podujatia
20. 12. Literárny klub V.L.A.S. –
Píšeme na diaľku, lektorka: Hana
Košková, virtuálna tvorivá dielňa, fb
Dielňaľudovýchremesiel DIENIČKA
Kurzy online
V súvislosti s ďalšími obmedzeniami pri
organizovaní kultúrnych podujatí z dôvodu
šírenia koronavírusu upozorňujeme na prípadné
zrušenie alebo zmenu termínu podujatí.
Podujatia sa budú realizovať za dodržania
aktuálnych pandemických opatrení. Z podujatí
bude vyhotovená fotodokumentácia pre potreby
a propagáciu aktivít NOS.

18. 12. Divadelná dielňa
pre tvorcov divadla,
lektorka: Mgr. art. Katarína
Hitzingerová, ArtD.
Podujatie preložené.
Projekt podporil z verejných zdrojov
Fond na podporu umenia.

Sledujte nás na www.noslc.sk a

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

Folklór, hudba, tanec
9. 12. Školenie pre vedúcich
a členov folklórnych kolektívov
Škola spevu v Novohrade, lektorka:
Mgr. Mária Straková, etnologička,
online o 18.00 formou zoom meetingu.
Projekt podporil z verejných zdrojov
Fond na podporu umenia.

Edukatívne činnosti
Online vysielanie:
9. 12. 8. roč. Novohradského
folklórneho festivalu (2003)
− sprievod mestom, vystúpenia súborov
na výstavisku, rímskokat. kostole,
remeselníci, o 17.00.
11. 12. Medovníčky
– Ľubica Hanesová, online
16. 12. Obchôdzky pastierov od Lucie
do Vianoc v Lovinobani, o 18.00.
18. 12. Ferentő – nepostrádateľná
súčasť stravy palóckych svadieb
a pôstnych sviatkov, o 18.00.

BBSK – Novohradská knižnica
Lučenec

Foto, film, výtvarná torba
Do 5. 12., do 31.12. online na FB
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. VěraMatějů,
Projekt podporil z verejných zdrojov
Fond na podporu umenia.
1. – 31. 12. Erik Kružliak
– FOTOGRAFIE, výstava,
NOS Lučenec – chodba č. 1,
pracovné dni od 8.00 do 15.00 hod.

8. 12.Tvoríme vecičky z knižničnej
dielničky – tvorivé dielne online
(Facebook, Instagram) o 10.00 hod.
Pod vedením knihovníčky Maťky
si záujemcovia vytvoria vianočné
dekorácie zo šišiek, vetvičiek a iných
prírodných materiálov.
15.12.Z každého rožka troška –
online čítanie o 10.00 hod. pre detských
poslucháčov v podaní knihovníčky
Jarky (Facebook, Instagram), rozprávky
z knihy M. Grznárovej Kubko a Maťko.
Do10. decembra je možné si na
oddelení náučnej literatúry ešte pozrieť
výstavu
Európsky rok železníc.
Počas decembra si na oddelení náučnej
literatúry môžu záujemcovia pozrieť aj
výstavu Spisovatelia v školských
laviciach, ktorá predstavuje súčasných
slovenských spisovateľov z pohľadu
ich detstva a školských rokov.

12. 12. Adventné stretnutie,
nesúťažná regionálna prehliadka
svetských a cirkevných spev. zborov.
Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Edukatívne činnosti
Fiľakove
o 15.00.
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