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automobilové opravovne) na  oddelení propagácie a výstavníctva, neskôr v Novoh-
radskej galérii, kde popri funkcii vodiča pracoval aj ako fotograf a výtvarník, za-
chytával prácu kolegov, dokumentoval život inštitúcie.  
         V roku 1993 sa zamestnal ako kurič v Okresnom podniku služieb, kde pracoval 
do roku 2002 a kotolňa sa stala jeho provizórnou fotografickou komorou. Ani jeho 
neobišli zložitejšie rodinné problémy, následne zdravotné starosti a presťahovanie 
sa do malého domčeka vo Vidinej. Toto všetko na neho negatívne pôsobilo, pre-
búdzali sa v ňom pocity akejsi krivdy či nedocenenia. Vyústili až k odsťahovaniu 
z Lučenca a k tomu sa pridali zdravotné problémy. Zomrel 18. marca 2008 a po-
chovaný je v Bratislave. 
        Fotografovaniu sa začal venovať vážnejšie od roku 1979 po príchode do Lu-
čenca. Od tohto obdobia začína archív fotografií, ktorý po ňom zostal. Zamestna-
nia si vyberal tak, aby mal čo najväčší priestor pre tvorivé aktivity. V 80. rokoch 
vznikli prvé fotografie, napr. v roku 1982 zachytil významnú udalosť – Majstrovstvá 
sveta v parašutizme. 

 
 

OŠ AMFO r. 1987, Gabo Kotek, Ondrej Kamenský, Vlado Bača, Michal Hanko. 

 
Počas novembrových udalostí Nežnej revolúcie (1989) bol oficiálnym lučeneckým 
dokumentaristom. 
Nová doba mu otvorila nové pohľady na život okolo neho. Hlavne na kultúru 

 

Počas novembrových udalostí Nežnej 
revolúcie (1989) bol oficiálnym lučenec-
kým dokumentaristom. 
 

 

 

 
 

Nová doba mu otvorila nové pohľady na 
život okolo neho. Hlavne na kultúru (ne-
závislá hudobná scéna, kníhkupectvo 
Phoenix – miesto stretávania celej jed-
nej generácie, šport, filozofické pred-
nášky).  
 

 
        Svojimi fotografiami navždy zazna-
menal udalosti v Lučenci, kultúrne 
a športové podujatia, budovy, koncerty 
či undergroundový život. Vytvoril iko-

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

vohrade a Malohonte  predstavuje cyklus − predstavujeme členov štúdia AMFO. 

 

 

        Narodil sa 22. 10. 1954 v Lovinobani 
ako tretí syn v rodine priemyselného in-
žiniera.  Detstvo prežil v Prahe, kde otec 
pracoval. Absolvoval strednú priemyselnú 
školu strojnícku a potom sa s rodinou 
presťahoval do Košíc. Po nedokončenom 
štúdiu na vysokej škole sa zamestnal ako 
konštruktér v košickej pobočke Vývojové-
ho ústavu, odkiaľ odišiel  na základnú 
vojenskú službu. Po vojenčine sa oženil 
s Ivou Blonskou a presťahovali sa do Lu-
čenca. Najskôr pracoval  v závode KERKO 
Košice, potom v ČSAO (československé 
automobilové opravovne) na  oddelení 
propagácie a výstavníctva, neskôr 
v Novohradskej galérii, kde popri funkcii 
vodiča pracoval aj ako fotograf 
a výtvarník, zachytával prácu kolegov, 
dokumentoval život inštitúcie 
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r. 1994 Tuhár, Michal Hanko a Arnold Kojnok. 

 
Svojimi fotografiami navždy zaznamenal udalosti v 

Lučenci, kultúrne a športové podujatia, budovy, koncerty či 
undergroundový život. Vytvoril ikonické obrazy jeho dominánt 
aj zastrčených uličiek. Jeho tvorbu mnohí nazvali obrazovou 
kronikou mesta Lučenec.  

 
Bol všade, kde sa  niečo dialo. Podieľal sa na tvorbe 

videoklipu v tom období známej lučenskej formácie Kutáč.  

 
 
 
 
 

Veľký Golem bol názov výstavy jeho fotografií na 
Radnici – Mestskom múzeu v roku 2018 pri príležitostí 10. 
výročia úmrtia.  

 
Výstava mapovala osobný a profesionálny život 

fotografa, ktorý prežil v podstate celý svoj fotograficky ak-
tívny život v Lučenci a vytvoril unikátny a ucelený „portrét“ 
malomesta s bohatou históriou na prelome socializmu a tr-
hového hospodárstva, na hranici tisícročí. Jeho čiernobiele 
fotografie sú dokumentom, ktorý ponúka nahliadnutie do 
životov obyčajných ľudí, pod pokrievku undergroundovej 
kultúry, ale i dovnútra autora. Na vernisáži sa predstavila aj 
kapela jeho priateľa a súputníka, Oskara Szabóa, „Mr. 56“.  

 
Zaujímavosťou je, že jeho životný osud bol témou 

bakalárskej práce – Dávida Koroncziho: Michal Hanko, z kto-
rej o Michalovom živote a tvorbe čerpali aj organizátori výs-
tavy. 

 
        Vernisáž výstavy fotografií, na ktorých zachytil atmos-
féru novembra ´89 v Lučenci, je plánovaná 7. novembra 
2019 v priestoroch radnice.                                

Zdroj: LUKUS, Foto: M. Hanko, FB, R. Shill, LUKUS 
 
Pozn. red.: Ján Káka, kedysi vychýrený fotograf v Lučenci, vlastní 
niekoľko negatívov fotografií z novembrových udalostí v Lučenci. 
Predstavíme ho v niektorom z nasledujúcich čísel. 
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Strojnícky inžinier, politický 

pracovník Ing. Ján Chromek sa narodil 

16. 11. 1964 v Hnúšti-Likieri, okres Ri-

mavská Sobota. Základné vzdelanie zís-

kal v Kokave nad Rimavicou (1970 – 

78), gymnázium navštevoval v Hnúšti 

(1978 – 82). Študoval na Strojníckej 

fakulte Vysokej školy technickej (VŠT) 

v Košiciach (1982 – 86). Pôsobil ako 

technik v Ipeľských tehelniach, n. p., 

v Lučenci a Poltári (1982 – 96). Bol ve-

dúcim živnostenského oddelenia na Ok-

resnom úrade v Poltári (1996 – 2005). 

Pôsobil ako hlavný radca v Kancelárii 

prezidenta republiky SR, regionálne pra-

covisko v Banskej Bystrici (2005 – 06). 

Od r. 2006 je starostom obce Kokava 

nad Rimavicou. Súbežne od r. 2001 je 

poslancom Banskobystrického samosp-

rávneho kraja. Žije v Kokave nad Rima-

vicou. 

Pán starosta, čo vás priviedlo 

k vysokoškolskému štúdiu na Strojníc-

kej fakulte VŠT v Košiciach?  

 Po ukončení základnej školy 

v r. 1978 som nastúpil na gymnázium 

v Hnúšti, na ktorom som v r. 1982 zma-

turoval. Nejako špeciálne som sa neprip-

ravoval na vysokoškolské štúdium, no 

už vtedy bolo badať, že určité vedomos-

ti vo mne sú. Keďže sa to odohrávalo 

v období socializmu, vtedy v spoločnos-

ti rezonovala najmä potreba technických 

smerov. Tak som si vybral štúdium eko-

nomiky a riadenia na Strojníckej fakulte 

VŠT v Košiciach. Pôvodným povolaním 

som strojnícky inžinier. 

Vaším prvým pôsobiskom sa 

stali Ipeľské tehelne, n. p., v Lučenci.  

 Ipeľské tehelne boli v tom 

čase jedným z „naj“ podnikov 

v okrese Lučenec. Tehelne mali 

 

 Ipeľské tehelne boli v tom čase 

jedným z „naj“ podnikov v okrese Luče-

nec. Tehelne mali honosnú budovu na 

rohu Železničnej ulice, ja som sedel na 

8. poschodí neďaleko riaditeľa firmy. 

Nastúpil som na útvar starostlivosti 

o základné prostriedky, čiže mechani-

začný odbor, ktorý zabezpečoval stredné 

a generálne opravy v rámci podniku. 

Bol to veľký podnik, mali sme 17 závo-

dov od Tornale až po Nitrianske Pravno. 

Aj obrat firmy bol vysoký, do roka sme 

museli preinvestovať 17,5 milióna ko-

rún. Práca sa mi páčila, často som fun-

goval v teréne, nebol som prilepený na 

stoličku ako kancelárska krysa. Po než-

nej revolúcii som dostal možnosť pres-

túpiť do závodu v Poltári, tu som bol 

zástupcom riaditeľa, energetikom, záso-

bovačom... Vtedajší riaditeľ pán Talán 

mi naznačil, že podnik sa bude čoskoro 

redukovať a mohol by som prísť o prá-

cu. Tak som prešiel do Poltára, kde som 

pracoval do r. 1996. 

V r. 1996 ste prešli pracovať 

na novovznikajúci Okresný úrad v Pol-

tári. 

 Rok 1996 je akýmsi prelomo-

vým v mojom živote – v r. 1986 som 

ukončil vysokú školu, v r. 1996 som 

ukončil svoje prvé zamestnanie, v rámci 

ktorého som mohol uplatniť svoju kvali-

fikáciu z vysokej školy. V r. 1996 vzni-

kol okres Poltár a na tunajší novovzni-

kajúci Okresný úrad som nastúpil ako 

vedúci živnostenského oddelenia. V  

tomto období sa začal aj môj verejný 

život – stal som sa poslancom Obecného 

zastupiteľstva v Kokave nad Rimavicou. 

V r. 2001 som kandidoval za poslanca 

do novovznikajúceho Banskobystrické-

ho samosprávneho kraja, do ktorého 

som bol zvolený. Túto funkciu poslanca 

vykonávam dodnes. 

 V r. 2004 ste sa stali hlavným 

radcom Kancelárie prezidenta SR 

v Banskej Bystrici. 

 Nie je tajomstvom, že po vzá-

jomných sympatiách a získaní dôvery 

od pána prezidenta Ivana Gašparoviča 

som sa v r. 2004 stal vedúcim kancelárie 

prezidenta SR v Banskej Bystrici s pô-

sobnosťou pre kraje Banskobystrický, 

Žilinský a Trenčiansky. Tu som vlastne 

zamestnaný dodnes, len od r. 2006 som 
bol uvoľnený na výkon verejnej 

funkcie starostu obce Kokava nad 

Rimavicou, ktorú vykonávam už 

4. volebné obdobie. 

bol uvoľnený na výkon verejnej funkcie 

starostu obce Kokava nad Rimavicou, 

ktorú vykonávam už 4. volebné obdo-

bie. 

 V súčasnosti od r. 2006 pôsobí-

te ako starosta obce Kokava nad Rima-

vicou. Čo všetko sa vám v tomto čase 

podarilo pre obec vybudovať?  

 Je toho veľmi veľa, možno by 

si to zaslúžilo aj osobitný článok. Spo-

meniem aspoň tie najväčšie projekty: re-

generácia centrálnej zóny obce v hod-

note 1 milión eur, rekonštrukcia základ-

nej školy, vybudovanie športového areá-

lu, fitness-centra... V rámci nehmotných 

akcií sa mi podarilo realizovať prestav-

bu obecného podniku služieb z príspev-

kovej organizácie na rozpočtovú. Zba-

vili sme sa bytového hospodárstva ako 

správcovia, kde sme nemali dostatok 

možností – upozorňovať ľudí, deložovať 

ich ako neplatičov... Podarilo sa nám 

predať starú budovu základnej školy, 

ktorá nám slúži ako šatne počas folklór-

neho festivalu Koliesko. Čo sa zmenilo? 

Ľudia si akoby menej vážia prácu. Práve 

dnes ráno sme na porade hovorili o pot-

rebe získať 1 − 2 pracovníkov. Viem, že 

im nevieme dať také platy ako na západ-

nom Slovensku či v zahraničí. Musia to 

byť ľudia, ktorí cítia s Kokavou nad Ri-

mavicou, sú tu doma, tu chcú žiť a netú-

žia ísť preč z domu na týždňovky niekde 

ďaleko. Na druhej strane tu máme aj ši-

kovných ľudí, ktorých by sme vedeli za-

mestnať s adekvátnym finančným ohod-

notením v Kokave nad Rimavicou. 

 Mohli by ste nám predstaviť 

kultúrne a duchovné aktivity obce? 

 Keď prijímam návštevy z do-

mova či zahraničia, vždy začínam ma-

lým „curriculom vitae“ Kokavy. V obci 

máme „Country-fest“, ktorý usporadú-

val Paľo Širka, potom je to „Balvalfest“ 

– rómsky festival. Najviac známy je fes-

tival ľudovej kultúry KOLIESKO, ktorý 

má trvanie 2 − 3 dni vždy v prvý augus-

tový víkend. Na budúci rok (2020) to 

bude už 30. ročník tohto festivalu. Som 

veľmi rád, že Kokava žije folklórom. 

Pre mňa ako starostu je to možnosť vi-

dieť tešiacich sa ľudí, ktorých sme spo-

mínali, že odišli za prácou do sveta a ra-

di sa do Kokavy vracajú.  
Pokračovanie na s. 4 

Stretávajú sa tu rodáci na Veľkú noc, na 
Všechsvätých i na Vianoce. Dnes 

k tomu pribudlo aj Koliesko – 

v dovolenkovom čase. Tento 

Ján Chromek: „Starostom Kokavy nad Rimavicou som už štvrté volebné obdobie.“ 
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Bol zakladateľom a vedúcim projekcie 

Krajskej organizácie pre rozvoj a zavá-

dzanie novej techniky v Banskej Bystrici 

(1965 – 66). Vykonával funkciu vedú-

ceho projekčného oddelenia Interprojekt 

v Košiciach (1966 – 75). Bol vedúcim 

ateliéru a vedúcim projektantom vo fir-

me Urbion v Košiciach (1975 – 94). Od 

r. 1994 žil na dôchodku v Košiciach. 

 Vo svojej architektonickej tvor-

be sa zameriaval na projektovanie prie-

myselných, poľnohospodárskych, škols-

kých a bytových komplexov, ktoré sa 

realizovali najmä na východnom Sloven-

sku. Išlo najmä o bytové jednotky typu 

Inter – sídliská vo Vranove nad Topľou 

a Trebišove, viacúčelové školské budovy 

– Vranov nad Topľou, Čaklov, Liptovský 

Mikuláš, Lučenec, Zvolen a i. Bol auto-

rom viacerých projektov typizačnej po-

vahy – malý dom služieb v Očovej, Ri-

mavskej Seči a i. Z prác urbanistického 

charakteru sú príznačné zastavovacie 

plány – JRD Lehota pod Vtáčnikom, 

Mechanizačné stredisko vo Zvolenskej 

Slatine, výrobno-nákupné strediská v Li-

panoch, Michalovciach, Sobranciach a i., 

ako aj územné plány stredísk cestovného 

ruchu – Gánovce, Podolínec, Vyšné Ruž-

bachy a i. Mal významný podiel na do-

končení územno-plánovacej dokumentá-

cie Vysokých Tatier, bol spoluautorom 

územného plánu Gemer – Muránska pla-

nina, Podtatranského mestského regiónu 

a i. 

 
            Venoval sa aj problematike sta-

rých slovenských sklární – napr. v Má-

linci, ako aj histórii sklárskej výroby na 

Slovensku vôbec. Publikoval v časopi-

soch Obzor Gemera, Nové obzory, Sklář 

a keramik, Smer, Technické noviny a i. 

Počas štúdií v Brne určitú dobu spoluor-

ganizoval činnosť ľudového súboru Po-

ľana na vysokej škole. Od r. 1966 bol 

členom Gemerskej vlastivednej spoloč-

nosti a členom Československej spoloč-

nosti pre dejiny vied a techniky. Od r. 

1973 bol členom Zväzu slovenských 

architektov. V r. 2018 mu bol udelený 

čestný odznak Ministerstva hospodárstva 

SR „Za zachovanie tradícií“ in memo-

riam. 

 Ing. arch. Ján Gasper zomrel 3. 

11. 1997 v Košiciach, kde je pochovaný 

na Verejnom cintoríne.  

 

Stretávajú sa tu rodáci na Veľ-

kú noc, na Všechsvätých i na Vianoce. 

Dnes k tomu pribudlo aj Koliesko – 

v dovolenkovom čase. Tento festival za-

ložil v r. 1990 Ivan Murín ako študent 

nitrianskej univerzity, potom pokračo-

vali Igor Kovačovič, Vlado Kyseľ, Má-

ria Ambrušová. Festival Koliesko nav-

štívili aj významné osobnosti: prezident 

Ivan Gašparovič, bývalý premiér Robert 

Fico, bývalý guvernér Národnej banky 

Slovenska Jozef Makúch a i.   

Čím sú vyplnené vaše vzácne 

chvíle odpočinku? 

 Veľmi rád a pravidelne športu-

jem – denne behám 3 − 5 km. Toto po 

mne zdedila aj moja dcéra, s ktorou sa 

teraz pripravujeme na maratón do Ko-

šíc. Dcéra bude bežať maratón, ja bu-

dem len ako šofér. Okrem toho lyžujem, 

hrám hokej, plávam... Mojím ďalším 

veľkým hobby je varenie, s manželkou 

sa v kuchyni pretekáme, kto varí lepšie. 
PhDr. František Mihály, DiS. art. 

 

 

 
 

  

Učiteľka, autorka učebníc, zas-

lúžilá učiteľka Júlia Dombrovská, rod. 

Šóšiková, sa narodila 4. 11. 1919 v Lu-

čenci. Základné vzdelanie nadobudla 

v rodnom meste. V r. 1935 – 38 študo-

vala na Učiteľskom ústave v Lučenci, 

v r. 1939 – 40 na Učiteľskom ústave 

v Győri (Maďarsko). V r. 1952 – 56 

v štúdiu pokračovala na Vyššej pedago-

gickej škole v Bratislave. V r. 1972 –74 

si popri zamestnaní doplnila vzdelanie 

na Pedagogickej fakulte v Banskej Bys-

trici.  

 V r. 1940 – 41 pracovala ako 

zdravotná sestra v Zelenom kríži v Lu-

čenci. V ďalšom období pôsobila ako 

učiteľka na týchto školách: Ľudová ško-

la Opatová (1945 – 50), III. a IV. ZDŠ 

Lučenec (1951 – 78). Od r. 1979 žila na 

dôchodku v Lučenci. 

Popri svojej pedagogickej 

činnosti sa venovala aj tvorbe učebníc 

Lučenec (1951 – 78). Od r. 1979 žila na 

dôchodku v Lučenci. 

Popri svojej pedagogickej čin-

nosti sa venovala aj tvorbe učebníc 

a metodických príručiek. Z jej prác vy-

berám: Súbor gramatických tabúľ na 

vyučovanie slovenského jazyka pre ZŠ 

s vyučovacím jazykom maďarským 

(1967), Zbierka cvičení a úloh zo slo-

venského jazyka pre 3. − 5. ročník ZDŠ 

(1968), Metodická príručka slovenského 

jazyka pre nižšie ročníky ZŠ s vyučova-

cím jazykom maďarským (1975 – spo-

luautorka), Slovenský jazyk pre 4. ročník 

ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským 

(1988 – spoluautorka) a i. V čase aktív-

nej činnosti bola členkou Cudzojazyčnej 

komisie pri Ministerstve školstva SR 

v Bratislave. 

 Júlia Dombrovská zomrela 6. 5. 

2015 v Lučenci, kde je aj pochovaná. 

V mesiaci november 2019 si pripomí-

name 100. výročie jej narodenia. 
 

 

 Architekt, projektant Ing. arch. 

Ján Gasper sa narodil 13. 11. 1934 

v Málinci, okres Poltár. Základné vzde-

lanie získal v rodnej obci (1940 – 49). 

Študoval na gymnáziu v Lučenci (1949 

– 53). Pôsobil ako osvetový inšpektor na 

ONV (okresný národný výbor) v Hurba-

nove (1953 – 54). Študoval na Fakulte 

architektúry a pozemného staviteľstva 

Vysokého učenia technického (VUT) 

v Brne (1954 – 60). Pôsobil ako urba-

nista v Stredoslovenskom KNV (krajský 

národný výbor) v Banskej Bystrici 

(1960 – 61), vedúci projektant stavebnej 

skupiny Št. inštitútu pre typizáciu a vý-

voj, projektant v Agroprojekte Banská 

Bystrica (1961 – 65).  

 
 

Bol zakladateľom a vedúcim projekcie 

Krajskej organizá-cie pre rozvoj 

a zavádzanie novej tech-niky v Banskej 
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             Stolár-nábytkár, husliarsky maj-

ster Zoltán Gécs sa narodil 27. 11. 1909 

v obci Prša, okres Lučenec. Základné 

vzdelanie získal na Ľudovej škole vo Fi-

ľakove (1915 – 23). Bol stolárskym uč-

ňom (1924 – 27) a stolárskym pomocní-

kom vo Fiľakove (1927 – 30). Základnú 

vojenskú službu vykonal v Chebe (1930 

– 32). Pracoval ako grafický a technický 

kresliar v závode SFINX vo Fiľakove 

(1936 – 42). Počas druhej svetovej voj-

ny (1942 – 45) musel v rámci mobilizá-

cie narukovať do maďarskej armády. 

V r. 1947 – 69 pôsobil ako stolár-nábyt-

kár v závode MIER Fiľakovo. V r. 1970 

odišiel na dôchodok.  

 Svoje prvé husle zhotovil ako 

13-ročný stolársky učeň. Neskôr husle 

len opravoval, rozoberal, meral a od-

kresľoval. K samotnej výrobe huslí sa 

vrátil až ako dôchodca (1970). Počas 

ďalšieho obdobia sa v tejto oblasti ako 

samouk neustále vzdelával, vždy vy-

mýšľal nové postupy ako výrobu huslí 

zlepšiť. Za celý svoj život zhotovil 40 

huslí a 4 violy. Jedny jeho husle (1979) 

a jedny husle netypického tvaru (1984) 

sú majetkom Hudobného múzea Sloven-

ského národného múzea v Bratislave. Tu 

sa nachádza aj niekoľko jeho píšťaliek 

a iných ľudových hudobných nástrojov. 

Na Folklórnych slávnostiach v Detve 

(1984) bol odmenený Cenou Dr. Ladis-

lava Lenga za príkladné technické 

zvládnutie výroby huslí. 

 Zoltán Gécs podporoval mla-

dých talentovaných huslistov. V r. 1988 

venoval Základnej umeleckej škole vo 

Fiľakove celkom 20 vlastnoručne vyro-

bených huslí s podmienkou, že škola 

tieto nástroje daruje svojim najúspeš-

nejším absolventom – huslistom. V čase 

osobného voľna navrhoval kolorované 

nálepky a etikety na priemyselný tovar, 

istý čas pracoval aj v Tlačiarňach SNP 
v Lučenci. Pre deti vyrábal rôzne 

hračky. Venoval sa aj výtvarnej 

činnosti – olejomaľby, kresby, 

v Lučenci. Pre deti vyrábal rôzne hrač-

ky. Venoval sa aj výtvarnej činnosti – 

olejomaľby, kresby, pastely, v tematike 

dominovali fiľakovské motívy, krajinky, 

ale aj portréty. So svojou manželkou He-

lenou často chodieval na výlety, na kto-

rých všetko fotografoval, jeho obľúbe-

ným námetom boli kvety.  

           Zoltán Gécs zomrel 2. 7. 1990 vo 

svojom dome na Partizánskej ulici vo 

Fiľakove, pochovaný je na tamojšom 

mestskom cintoríne. 

 
 

 
Pamiatkar, historik, poslanec 

Mestského zastupiteľstva v Lučenci, 

zakladajúci člen Casino Clubu v Lučen-

ci PhDr. Gabriel Krúdy sa narodil 9. 

11. 1929 v Lučenci. Ľudovú školu (1936 

– 40) a gymnázium absolvoval v Lučen-

ci (1940 – 49). Maturoval v triede 

RNDr. Zoltána Molnára. V štúdiu pok-

račoval na Filozofickej fakulte (FF) UK 

v Bratislave a na FF Palackého univer-

zity v Olomouci (1949 – 53).  

Prvé roky praxe prežil ako od-

borný kustód v Gemerskom múzeu v Ri-

mavskej Sobote. Pracoval ako úradník 

v Pozemných stavbách Lučenec (1958 – 

69). a ako zakladateľ a riaditeľ Novoh-

radského múzea vo Fiľakove (1969 – 

84). Od r. 1984 až do svojej predčasnej 

smrti bol strediskovým riaditeľom Slo-

venského ústavu pamiatkovej starost-

livosti a ochrany prírody v Lučenci. Na 

dôchodku žil v Lučenci. 

 Vo svojej profesionálnej čin-

nosti sa zameriaval na záchranu a obno-

vu významných kultúrnych pamiatok na 

území Novohradu. Významnejšie objek-

ty, na obnove ktorých sa spolupodieľal: 

hrady – Divín, Fiľakovo, Modrý Kameň, 

Šomoška; kostoly – Boľkovce, Pinciná, 

Divín, Kokava nad Rimavicou, kalvín-

sky kostol v Lučenci;  

 

kaštiele – Podrečany, Vidiná, Divín, 

Kirť. Bol autorom rôznych turistických 

sprievodcov po hradoch Šomoška, 

kaštiele – Podrečany, Vidiná, Divín, 

Kirť. Bol autorom rôznych turistických 

sprievodcov po hradoch Šomoška, Fi-

ľakovo, Divín a prispieval do odbor-

ných časopisov v oblasti archeológie, 

dejín umenia a histórie.    

          PhDr. Gabriel Krúdy zomrel 27. 

4. 1997 v Lučenci, kde je i pochovaný. 

 
 

             
 

Žurnalista, dramaturg, vyso-

koškolský učiteľ doc. PhDr. Leopold 

Slovák, CSc. sa narodil 5. 11. 1919 

v Málinci, okres Poltár. Základné vzde-

lanie získal v rodnej obci. V r. 1941 ab-

solvoval Učiteľskú akadémiu v Banskej 

Bystrici. Popri zamestnaní vyštudoval 

žurnalistiku na FF UK v Bratislave 

(1960 – 65).  

           Veľkú časť svojej životnej ka-

riéry strávil v Československom roz-

hlase v Bratislave: ako dramaturg (1945 

– 50), šéfredaktor Hlavnej redakcie 

literárno-dramatického vysielania (1950 

– 69), šéf Programového ústredia (1969 

– 79) a súbežne námestník riaditeľa Čsl. 

rozhlasu (1972 – 79). Bol externým pe-

dagógom (1967 – 79) a interným vyso-

koškolským učiteľom rozhlasovej žur--

nalistiky na FF UK v Bratislave (1979 – 

85). Od r. 1985 žil na dôchodku v Bra-

tislave. 

 V povojnových rokoch sa ako 

dramaturg zaslúžil o rozvoj slovenskej 

rozhlasovej hry budovaním autorského 

zázemia a uvádzaním rozhlasových hier 

zahraničných autorov. Vo svojich roz-

hlasových hrách zobrazuje najmä kon-

fliktné situácie v súčasnej mestskej ro-

dine – Sonáta pre syna (1967),  
Pokračovanie na s. 6 

Pozdná búrka (1968), Rodinný stôl 

(1971), Láska, ktorá vyháňa (1972) a i. 

Problematiku krízového obdobia 

koncom 60-tych rokov načrtol v hrách: 
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 Osobností 
 

ZUBOVÁ Dobra, rod. Meká, prom. 
pedagogička, Ing. – 85. výročie na-
rodenia (2. 11 1934 Pondelok, dnes 
Hrnčiarska Ves), učiteľka, poľnohos-
podárska inžinierka. V rokoch 1990 – 
92 riaditeľka Školskej správy Luče-
nec, poslankyňa MsZ Lučenec (1999 
– 2002) a funkcionárka Slovenského 
zväzu záhradkárov. Zomrela 13. 6. 
2003 v Lučenci. 

Pokračovanie na s. 7 

RELL František – 10. výročie 

úmrtia (9. 11. 2009 Bratislava), 

významný divadelník, učiteľ, 

režisér, dramaturg, prekladateľ. 

vlády, členom jeho kabinetu bol aj Imre 

Nagy ako minister vnútra.  

 Dňa 1. 2. 1946 bola zrušená 

štátna forma kráľovstva a Maďarsko sa 

opäť stalo republikou. Prvým preziden-

tom druhej Maďarskej republiky sa stal 

Zoltán Tildy, post premiéra obsadil Fe-

renc Nagy. Sovietsky vplyv však v Ma-

ďarsku rástol. V r. 1946 sa komunistom 

podarilo rozbiť maloroľnícku stranu, 

premiér Ferenc Nagy sa v dôsledku vy-

konštruovaných obvinení nevrátil späť 

zo Švajčiarska. V r. 1947 Tildyho komu-

nisti donútili, aby rozpustil parlament 

a na 31. 8. 1947 vypísal nové voľby. 31. 

7. 1948 musel rezignovať z dôvodu zat-

knutia jeho zaťa Viktora Csornokyho, 

obvineného z vlastizrady. Po týchto uda-

lostiach bol Zoltán Tildy až do mája 

1956 zadržiavaný v domácom väzení. 

 Počas protikomunistického ma-

ďarského povstania (1956) pôsobil Tildy 

medzi 26. októbrom a 4. novembrom vo 

vláde Imreho Nagya ako štátny minister 

a podpredseda vlády. Po páde revolúcie 

bol v r. 1958 odsúdený na šesť rokov 

väzenia. V apríli 1959 bol s ohľadom na 

svoj zhoršený zdravotný stav prepustený 

a od tej doby žil v ústraní. Zoltán Tildy 

zomrel 4. 8. 1961 v Budapešti, pochova-

ný je na Farkasrétskom cintoríne. 

 Dňa 6. 7. 1989 ho Najvyšší súd 

Maďarska spolu s ostatnými mučeníkmi 

revolúcie 1956 politicky rehabilitoval. 

 
 

 Právnik, finančný koncipista, 

publicista JUDr. Pavel Žigo sa narodil 

10. 11. 1919 v Starej Haliči, okres Luče-

nec. Ľudovú školu vychodil v rodnej ob-

ci (1925 – 30). Reformné reálne gymná-

zium navštevoval v Lučenci (1930 – 38), 

maturoval v triede Adely Matejů-Janáč-

kovej. Študoval na Vysokej škole ob-

chodnej v Prahe (1938 – 39), Právnickej 

fakulte UK v Bratislave (1939 – 42) 
a na Právnickej fakulte Univerzity 

v nemeckom Lipsku (1942 – 43).  

 Ako finančný koncipista 

pôsobil v Daňovej správe 

Pozdná búrka (1968), Rodinný stôl 

(1971), Láska, ktorá vyháňa (1972) a i. 

Problematiku krízového obdobia kon-

com 60-tych rokov načrtol v hrách: Ka-

mienky (1969), Via Veneto (1976). Bol 

aj autorom teoretických štúdií o rozhla-

sovom umení – Počiatky slovenskej roz-

hlasovej hry (1964), Umelecká litera-

túra v rozhlase (1965), Rozhlasová žur-

nalistika (1974) a i. (Spracované podľa 

EDUS 2., Bratislava 1990, s. 332).      

 Doc. PhDr. Leopold Slovák, 

CSc. zomrel 14. 11. 1993 v Bratislave, 

pochovaný je na cintoríne bratislavské-

ho krematória.  
 

 
 

 Duchovný reformovanej cirkvi, 

maďarský politik, premiér a prvý pre-

zident druhej Maďarskej republiky Zol-

tán Tildy sa narodil 18. 11. 1889 v Lu-

čenci. Pochádzal z rodiny lučenských 

intelektuálov. Základné a stredné vzde-

lanie získal v mestách Balassagyarmat, 

Levice a Banská Štiavnica, kde matu-

roval. Absolvoval Reformovanú teolo-

gickú akadémiu v Pápe (1910), násled-

ne študoval rok teológiu v írskom Bel-

faste. Po návrate sa stal duchovným 

v obci Szenna, v r. 1920 – 30 v Tahitót-

falu a v r. 1932 – 46 v obci Szeghalom. 

V r. 1924 založil Literárny a tlačiaren-

ský ústav Sylvester, ktorý vydával cir-

kevné publikácie a odbornú literatúru. 

 V r. 1917 vstúpil do Strany ná-

rodnej nezávislosti a statkárov 48. V r. 

1929 spoločne s Ferencom Nagyom 

vytvorili Nezávislú maloroľnícku stra-

nu, v ktorej plnil najprv funkciu úradu-

júceho podpredsedu, od r. 1945 funkciu 

celoštátneho predsedu. Po druhej sveto-

vej vojne bol zvolený do Dočasného 

národného zhromaždenia. Od 15. 11. 

1945 do 1. 2. 1946 bol predsedom 

vlády, členom jeho kabinetu bol aj 

Imre Nagy ako minister vnútra.  

 Dňa 1. 2. 1946 bola 

zrušená štátna forma kráľovstva 

a na Právnickej fakulte Univerzity v ne-

meckom Lipsku (1942 – 43).  

 Ako finančný koncipista pôso-

bil v Daňovej správe v Bratislave (1943 

– 45) a na Ministerstve zahraničných 

vecí v Prahe (1945 – 46). Bol právnikom 

vo Zväze slovenských dobytkárskych 

družstiev SLODOB v Bratislave (1946 – 

47). V období rokov 1947 – 48 bol vo 

vyšetrovacej väzbe v Krajskej väznici 

v Bratislave a v r. 1948 – 50 pracoval 

ako administratívny pracovník v Štát-

nych lesoch v Lučenci. V r. 1950 bol od-

súdený Štátnym súdom v Bratislave za 

vojenskú zradu a následne si do r. 1960 

vykonával trest v Jáchymove a Mírove 

(Česko). Po návrate z výkonu trestu pô-

sobil až do r. 1993 vo firme Vzducho-

technika v Novom Meste nad Váhom 

ako robotník až referent závodu. Od r. 

1993 žil na dôchodku v Novom Meste 

nad Váhom.  

 V období rokov 1977 − 80 sa 

stal majiteľom troch vynálezov: 187226 

– náplň lamelovej pračky pre vlhčenie 

a chladenie vzduchu, 181059 – lamelová 

pračka na vlhčenie a chladenie vzduchu 

s ostrekovými náplňami, 180314 – spô-

sob fyzikálno-tepelnej úpravy pásov pri 

automatickej výrobe lamelových blokov 

pre kontaktné výmenníky a zariadenie 

na realizovanie tohto spôsobu. Jeho pr-

vou knižnou publikáciou sú Cesty osudu 

(Nové Mesto nad Váhom, 1998), v kto-

rej píše o svojom živote, najmä však 

o pobyte vo väzení a nútených prácach 

v pracovných táboroch. Napísal ešte dve 

ďalšie knihy: Verím (2001) a Dozrieva-

nie v čase (2002).  

 JUDr. Pavel Žigo zomrel 27. 4. 

2006 v Novom Meste nad Váhom, kde 

je i pochovaný. 
PhDr. František Mihály, DiS. art.  
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         13. ročník sa konal 5. 10. 2019 v Uhorskom. Podujatie 
otvoril starosta obce Ing. Pavel Olšiak a predseda mikro-
regiónu Ing. Igor Lacko.  

 
         Podujatie sa konalo pred obecným úradom a súťažiace 
obce mali stánky rozložené na dlhej hlavnej ulici, ako ju 
domáci volajú. V stánkoch jednotlivých obcí ponuku 
lahodných pochúťok (od údenín po sladkosti, ovocie 

RELL František – 10. výročie úmrtia (9. 11. 2009 Bra-
tislava), významný divadelník, učiteľ, režisér, dramaturg, 
prekladateľ. Pseudonym Fero Novohradčan. Narodil sa 
11. 3. 1913 v Uhorskom. Divadlo hrával už ako dieťa v 
rodnej obci a v Poltári. Zakladateľ a v rokoch 1945 – 54 
aj režisér a dramaturg Slovenského divadla v Prešove 
(dnes Divadlo J. Záborského), v rokoch 1954 – 55 ume-
lecký šéf a šéf činohry DJGT (Divadlo Jozefa Gregora 
Tajovského) vo Zvolene, 1955 – 59, umelecký šéf, reži-
sér a dramaturg spevohry Novej scény v Bratislave, zak-
ladateľ a v rokoch 1959 – 62 umelecký šéf, režisér spe-
vohry DJGT v Banskej Bystrici (dnes Štátna opera). V ro-
koch 1963 –1970 riaditeľ a režisér slávnej Tatra-revue 
v Bratislave, na troskách ktorého vyrástlo dnešné divad-
lo L + S. V roku 2003 mu bola udelená Cena ministra 
kultúry SR pri príležitosti životného jubilea – 90. naro-
denín.  
 

KUBINEC Matej – 100. výročie narodenia (10. 11. 1919 
Kokava nad Rimavicou), v r. 1943 bol odvelený na vý-
chodný front, kde nadviazal spojenie s partizánmi 
v Odese. Do československej zahraničnej armády vstúpil 
4. 5. 1944 v Moskve. Zúčastnil sa oslobodzovacích bojov 
o Duklu, Levoču, Liptovský Mikuláš, Žilinu. Po oslobode-
ní zastával viaceré funkcie v Ružomberku, kde žil až do 
svoje smrti (18. 11. 2011). Bol ocenený mnohými vyzna-
menaniami za účasť v boji proti fašizmu. 
 

ŠVEHLA Pavol – 205. výročie narodenia (15. 11. 1813 
Rimavská Baňa), básnik, autor balád a románov. Bol 
profesorom v Lučenci a od roku 1839 evanjelickým fa-
rárom v Dobroči. 
 

GÁBER Ľudovít – 195. výročie narodenia (19. 11. 1824 
Lovinobaňa), spisovateľ, publicista, patril k stúpencom 
Ľudovíta Štúra a po jeho zbavení profesúry odišiel spolu 
s ďalšími študentmi z bratislavského lýcea do Levoče. 
Ešte na lýceu v Bratislave si vyslúžil čestné meno „Lovi-
nobanský pán richtár“. V r. 1850 bol evanjelickým kaza-
teľom v Lovinobani a potom od r. 1867 až do svojej smr-
ti farárom v Kokave nad Rimavicou. Zomrel 6. 9. 1890, 
pochovaný je na cintoríne v Kokave nad Rimavicou, kde 
má obnovený pomník.   
 

SZAKAL Anton – 115. výročie úmrtia (19. 11. 1904, po-
chovaný je v Starej Haliči), hlavný slúžny v okrese Halič. 
Bol reformovanej (kalvínskej) viery. Dal opraviť kaštielik 
v Starej Haliči (r. 1911 tu bola zriadená škola). Zaujíma-
vosťou je, že rod Szakal získal šľachtický erb v roku 
1688, ktorého charakteristika je nasledovná: „V mod-
rom na zelenom podklade viťúz na koni v pravej ruke dr-
ží červeno – bielu zástavu, v ľavej ruke meč s nastoknu-
tou tureckou hlavou. Prikrývadlá modrozlato-červeno-
zlatisté.“ Narodil sa 17. 4. 1852. 
 

BALASSA (Bálint) Andrej, Valentín – 465. výročie naro-
denia (20. 11. 1554 Zvolen), básnik ľúbostnej poézie 
a vojenských piesní, žil vo Fiľakove a Šomoške. Zomrel 
30. 5. 1594 pri Ostrihome. 
 

SÓLYOM László – 30. výročie úmrtia (20. 11. 1989 Lu-
čenec), bankový úradník, publicista. Narodil sa 9. 12. 
1910 v Lučenci.  
Pôsobil ako tlačový spravodajca pre viaceré médiá. 
Aktívne sa zapájal do kultúrneho života v rámci 
Csemadoku.  

 udalostí 

Pôsobil ako tlačový spravodajca pre viaceré médiá. Ak-
tívne sa zapájal do kultúrneho života v rámci Csemado-
ku.  

 udalostí 
 90. výročie (17. 11. 1929) založenia Potravného 

družstva v Točnici, malo vlastnú sálu s javiskom. 
 45. výročie (9. 11. 1974) odovzdania kultúrneho 

domu v Rapovciach, v roku 1984 bolo vo veľkej sále 
namontované zásuvné hľadisko. 

 30. výročie (6. 11. 1989) slávnostného otvorenia 
Klub mládeže – M klub v kultúrnom dome (bývalá 
„Kamenná“) v Poltári. 

 20. výročie (28. 11. 1999) vysvätenia rímskoka-
tolíckej kaplnky v Ozdíne Mons. Eduardom Kojno-
kom. 

 

 
 

 
nad Rimavicou. Autor kníh Stručné dejiny Malohontu do 

roku 1803, Správa stredovekej dediny na Slovensku, Pe-

čate a znaky stolíc na Slovensku a mnoho ďalších. Ob-

javil pôvodný historický erb Kokavy zo 16. storočia 

a inicioval jeho znovuzavedenie do používania. Žije 

v Bratislave. 

 

Leonovi 

SOKOLOVSKÉMU, 

prof. PhDr., CSc. 
k významnému životnému ju-

bileu, ktoré si pripomíname 2. 

novembra. Rodák z Kokavy 

nad Rimavicou, historik a he-

raldik, univerzitný profesor, 

zakladateľ a prvý vedúci Ka-

tedry archívnictva a pomoc-

ných vied historických na Fi-

lozofickej fakulte UK (2000 – 

2011). Čestný občan Kokavy 

nad Rimavicou. Autor kníh 

Stručné dejiny Malohontu do 

roku 1803, Správa stredovekej 

dediny na Slovensku, Pečate a 

znaky stolíc na Slovensku 

a mnoho ďalších. Objavil 

pôvodný historický erb 

Kokavy zo 16. storočia a 

inicioval jeho znovuzavedenie 

do používania. Žije v 

Bratislave. 

 

Pokračovanie na s. 8 
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    Michal Miloslav Bakulíny, ktorý sa narodil na Pondelku 
pred 200 rokmi, v rodine učiteľa, sám neskôr učil v Kokave nad 
Rimavicou, kde ho zastihol revolučný rok 1848 a udalosti s ním 
spojené. Pridal sa na stranu slovenských dobrovoľníkov, čo ho  
priviedlo až  pod šibenicu. Búrlivé príbehy jeho aj jeho rodin-
ných príslušníkov priblížil PhDr. Ján Žilák, CSc. 

 
     Druhou osobnosťou, ktorá sa narodila vo Veľkej Suchej v ro-
dine kováčskeho majstra, bol jazykovedec Eugen Jóna. Narodil 
sa pred 110 rokmi. Centrom jeho celoživotného záujmu sa stal 
slovenský jazyk, spisovná slovenčina, jej začiatky a vývoj. Ale 
zaujalo ho aj novohradské nárečie. Po celý život sa pokladal za 
Novohradčana a Gemerčana zároveň. Prežil dlhý a plodný ži-
vot. Odbornú vedeckú tvorbu, ale aj pracovné príhody priblížil 
doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD.  

 
       Okrem doc. Lomenčíka bol do Pondelka pozvaný aj syno-
vec Eugena Jónu, Ľudovít Géč z Brezničky. Zaspomínal na svoj-
ho strýka z pohľadu malého chlapca, ale aj dospelého muža, 
ktorý už pozná strýkovu prácu. Porozprával o jeho živote, ale 
aj o Jónovom zbieraní nárečového materiálu po dedinách, o 
rodine a priblížil mnohé zaujímavosti z jeho života. 

 
      Prekvapením bola hojná účasť − miestnosť sa zaplnila. 
Okrem toho, že prítomní sa dozvedeli zaujímavé informácie, 
prínosom podujatia bolo, že sa navzájom stretli, posedeli si 
a porozprávali sa aj o našich rodákoch. Zdá sa, že to nebolo 
posledné stretnutie. 

Mária Ambrušová 

 

         Podujatie sa konalo pred obecným úradom a súťažiace 
obce mali stánky rozložené na dlhej hlavnej ulici, ako ju do-
máci volajú. V stánkoch jednotlivých obcí ponuku lahodných 
pochúťok (od údenín po sladkosti, ovocie a pálenky) dopĺ-
ňala nádherná výzdoba prispôsobená jesennému obdobiu. 
Všetko zdarma, čiže na dnešné pomery nezvyčajné, ale na 
tomto podujatí úplne bežné. 
         Každá obec sa prezentovala aj na výstave inštalovanej 
v kultúrnom dome. 

 
         Súčasťou  podujatia je návštevníkmi obľúbená súťaž o 
najlepšiu hornohradskú klobásu, do ktorej sa popri devi-
atich obciach mikroregiónu zapojilo aj družstvo Veľkej Vsi, 
ktorá sa zúčastňuje od samého začiatku. Víťazom sa stalo 
družstvo z Hradišťa (Ozdinec st., Kudlák a Melich), na dru-
hom mieste skončilo Uhorské a tretie boli Rovňany. 
       Nechýbal pestrý kultúrny program, v ktorom vystúpili 
DFS Kukučky a FS Poltarica z Poltára, heligónkari z Čierneho 
Balogu, Gold orchestra z Detvy a Gaberovci z Lučenca. Mo-
derátorom bol skvelý Jožo Pročko. 
       Organizátori pre návštevníkov pripravili viaceré kotlíkové 
špeciality – kapustnicu, guláš z diviny, držky, halaszlé. 
       Počasie tomuto skvelému podujatiu však neprialo, ale 
podľa reakcií návštevníkov to vôbec neprekážalo a atmosféra 
bola neopakovateľná. O rok sa prezentácia bude konať v  
Českom Brezove. 

 

 
      Pod týmto názvom pripravilo OZ KÚRIA stretnutie veno-
vané významným rodákom z obce Hrnčiarska Ves. Stretli 
sme sa 6. októbra 2019 v priestoroch evanjelickej fary, ktorá 
bola postavená v roku 1804 a teoreticky ju naši rodáci mohli 
navštíviť. Účastníci spomínali na dve rozdielne osobnosti, 
ktoré pôsobili na Slovensku v rôznom čase, a aj sa zaoberali 
rôznou problematikou. 

 
    Michal Miloslav Bakulíny, ktorý sa narodil na Pondelku 
pred 200 rokmi, v rodine učiteľa, sám neskôr učil v Kokave 
nad Rimavicou, kde ho zastihol revolučný rok 1848 a udalos-
ti s ním spojené. Pridal sa na stranu slovenských dobrovoľ-
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Krásny to kraj, náš Novohrad. Spája dva národy a rôznych 
zvykov je kút rodný.  
 Prvýkrát sme si po desiatkach rokov v našom regióne vďaka 
projektu Od Sečena do prosinca (mrazňe) − pripomenuli 
obyčaj tak dávnu, že na ňu už skoro každý zabudol alebo ani 
nepoznal – mitrovanie. Podujatie sa konalo 12. októbra 2019 
– zásluhou financií Fondu na pod-poru umenia sa predviedlo 
zvážanie ovečiek z paše do dediny na svätého Demetera − 
Mitra. 

        Za pomoci folklórneho súboru Haličan z Haliče účastníci 
videli, ako sa majitelia stád – gazdovia − vyrovnali s bačami 
a pastiermi, čo im dali za odmenu a akú hostinu vystrojili.  

      V drevených ohradách predviedli rôzne plemená oviec, 
vhodné na mlieko aj na mäso, a valach ukázal spôsob dojenia, 
teda získavania ovčieho mlieka. 

       Vo voliere pani Peťka a jej sučka zaháňali menšie stádo. 

Ovečky museli byť vždy medzi bačovkou a psíkom, ktorý sa im
aj vyhrážal uhryznutím, ale žiadnej neublížil. Diváci im to
trochu sťažili, pretože si museli privyknúť na rôzne pachy,

Ovečky museli byť vždy medzi bačovkou a psíkom, ktorý sa im 
aj vyhrážal uhryznutím, ale žiadnej neublížil. Diváci im to tro-
chu sťažili, pretože si museli privyknúť na rôzne pachy, hlasy, 
dokonca mikrofón či fotoaparát. 
       Spoluorganizátorom podujatia popri Novohradskom osve-
tovom stredisku v Lučenci, v zriaďovateľskej pôsobnosti Ban-
skobystrického samosprávneho kraja, ktorý sa postaral o kul-
túrny program, bola Stredná odborná škola dopravy a hote-
lových služieb v Lučenci, ktorá prezentovala svoje študijné 
odbory okrem stánkov aj v praxi, a to odbor agropodnikanie – 
kynológia, pretože súčasťou podujatia bola aj Hubertová 
jazda. Jazdci sa s koníkmi, ktoré vlastní a o ktoré sa stará daná 
škola, najskôr zoradili pri pódiu, prečítali sa pravidlá jazdenia 
a poľovačky, a potom sa vybrali do neďalekého lesíka. Po pár 
hodinách sa vrátili a ukázali obratnosť v love na líšku, ktorou 
bola najrýchlejšia jazdkyňa s pripevneným líščím chvostom k 
sedlu.  

        K dobrej zábave v podaní spomínaného súboru Haličan, 
heligónkara Petra Mužíka z Málinca, fujaristu Antona Ľuptáka 
z Buzitky, folklórneho súboru Jánošík z Fiľakova a ľudovej 
hudby Ďatelinka z Detvy i so svojimi sólistami patrilo aj dobré 
jedlo. Každý sa mohol najesť bryndzových halušiek, ktoré pri-
pravovali študenti z odboru kuchár, a to na súťaži o najrých-
lejšieho jedáka v troch kategóriách.  

      Nechýbala ani súťaž vo varení jahňacích špecialít, lebo 
ovečky dávajú mlieko na syr, čo je aj bryndza, mäsko na pri-
lepšenie a vlnu na oblečenie, ktoré v zime zahreje.  

Z tohto dôvodu medzi účinkujúcimi nechýbala ani 
etnologička Mgr. Michaela Škodová, ktorá porozprávala
o ovčej vlne a jej využití.  

Na podujatí sa prezentovali výrobcovia regionálnych

Pokračovanie na s. 10 

PC
Prečiarknutie
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      Z tohto dôvodu medzi účinkujúcimi 
nechýbala ani etnologička Mgr. Michae-
la Škodová, ktorá porozprávala o ovčej 
vlne a jej využití.   

M. Kopor, M. Škodová a K. Kočík

Na podujatí sa prezentovali výrob-
covia regionálnych produktov, ktorí prí-
tomných k sebe vábili širokou škálou 
sortimentu: od koláčikov – zavináčov, 
cez medovníky, medovinu po kované vý-
robky či ručné práce. 

      O oblasti Šára porozprával Jozef Sar-
vaš z občianskeho združenia Maťkov 
dvor; ďalší spoluorganizátor, ktorému sa 
týmto počinom splnil sen. Šára v Novoh-
rade bola kedysi dávno známa veľkým 
salašom, v ktorom prekvital bačovský ži-
vot, ovečky sa voľne pásli a valasi ich so 
svojimi psíkmi zaháňali. Fotky z tejto 
oblasti boli na betónovom valci uprost-
red poľa na Ľadove a o bačovnom živote 
hovoril skúsený bača Karol Kočík, ktorý 
je od roku 1979 aj výrobcom fujár a va-
lašských flaut. 

J. Šulek, M. Sarvašová a J. Sarvaš 

     Celou akciou sprevádzal skvelý ľudo-
vý rozprávač Martin Kopor z Hriňovej, 
ktorému sa rýmovalo všetko.  

     V závere dňa sa postavila veľká vatra, 
ale to už ovečky od spoluorganizátora 
Farma Ďurčík boli odvezené do bezp-
ečia, aby ich oheň nevyplašil.  

Mgr. Edita Gúgľavová, NOS Lučenec 

        Dňa 15. októbra 2019 si Základ-

ná škola Vajanského v Lučenci pripo-

menula prejavy ľudovej kultúry. 

       Škola sa venuje environmentálnej 

výchove. Má vybudovaný náučný chod-

ník a altánok, ďalej zadržiavaná dažďo-

vá voda sa využíva pre jazierka, sú tam 

skalky, bylinková špirála a komposto-

visko, vďaka čomu si žiaci môžu spojiť 

teóriu s praxou, ale aj pestovať ovocie, 

zeleninu a kvety. 

       Mimo tohto zlepšovania a skrášľo-

vania životného prostredia škola sa už 

dlhšie venuje aj ďalšiemu ušľachtilému 

počinu, a to udržaniu tradícií v podobe 

detskej folklórnej skupiny Zvonček, 

ktorú vedie učiteľka Goljanová a krúžku 

ľudového tanca a pohybovej prípravy 

Vrabček pod vedením  učiteľky Hude-

covej.  

       Tento rok pripravili, resp. obnovili 

výstavu tradičného spôsobu života na-

šich starých mám a otcov, a to v samot-

nom srdci základnej školy – novohrad-

skej izbe.  

Predstavuje ju rozľahlá miestnosť, ktorú 
už počas svojho pôsobenia začala upra-
vovať bývalá riaditeľka ZŠ pani Lacová, 

 keďže veľmi inklinovala a stále sa sna-
žila presadzovať folklór. V tomto posla-

 ní pokračuje aj terajšia riaditeľka ZŠ 
pani Kamenská, pretože heslom je: „Kto 

 nepozná minulosť, nemôže mať budúc-

nosť.“ 

  Na otvorení tejto významnej pri-
pomienky minulých čias sa zišli obe pa-
ni riaditeľky ZŠ, primátorka mesta 
Lučenec PhDr. Alexandra Pivková, 
viceprimátor Lučenca Mgr. Pavol Ba-

 culík. Všetci sa zhodli na tom, že je pot-
rebné a priam nevyhnutné, aby deti, ale 

 aj návštevníci sa oboznámili s minulos-
ťou, vážili si zvyky a uchovávali odkaz 

 svojich predkov pre budúce generácie. 

Pár predmetov pochádza aj zo súkrom-

 nej zbierky bývalej riaditeľky ZŠ pani 

Lacovej, ktorá pri tejto príležitosti odov-
zdala škole krojovanú sukňu, ktorú ruč-
ne poupravovala. Z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu umenia.

Mgr. Edita Gúgľavová, 

NOS Lučenec 
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     Trojmesačný  festival DIVADELNÁ JESEŇ sa začal 23. októbra 2019 pred bu-
dovou Divadla B. S. Timravy o 15.00 hod. Zhadzovanie jeseňou sfarbených listov 
z balkóna divadla už tradične patrí členom domáceho divadelného súboru Timrava. 
Podujatie otvorila Mária Ambrušová, riaditeľka Novohradského osvetového stre-
diska. 

     Počas celého dňa sa konalo viacero aktivít. Už od deviatej to bolo Divadlo pri 
kolkárni z Handlovej predstavením O maškrtnom klaunovi. O desiatej začali diva-
delné tvorivé dielne a popoludní divadelné šantenie v uliciach mesta ako živá po-
zvánka na sviatok divadla v Novohrade, spojená s rozdávaním plagátov a bulle-
tinov. 

     Divákov čaká celkom 14 divadelných predstavení iba v Lučenci, z toho jedno pre 
tých najmenších, jedno študentské, tri predstavenia v maďarskom jazyku. Účinko-
vať bude päť profesionálnych divadiel z Bratislavy, Martina, Komárna a deväť 
ochotníckych súborov z Popradu, Lučenca, Rimavskej Soboty, Tisovca, Hriňovej… 

Pokračovanie na s. 12 

V rámci festivalu je naplánovaných viacero sprievodných aktivít – tvorivé dielne,
detská improvizačná liga, festival amatérskych divadelných súborov v Cinobani.

Divadelná jeseň končí až 8. decembra 2019. Organizátormi sú NOS, Mesto

    Autorka uvedenej publikácie PhDr. 

Janka Beráneková Novohradskému 

osvetovému stredisku v Lučenci veno-

vala jeden výtlačok. Ďakujeme! 

     Kniha obsahuje päť kapitol, pred-

stavuje osobnosti, ktoré sa narodili 

a žili, resp. ešte žijú v Novohrade, 

pôsobili tu, študovali alebo ich región 

inak zaujal. Celkom je spracovaných 

101 slovenských literátov a traja čes-

kí.  

     V závere sa nachádza zoznam obcí 

s menami osobností, ktoré boli s nimi 

späté. 

     S autorkou spolupracujeme, pravi-

delne nás navštevuje, osobne si chodí 

po REKUS a nám zas prináša HLAS, 

časopis MO Matice slovenskej v Lu-

čenci, ktorého je redaktorkou.  
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     V rámci festivalu je naplánovaných viacero sprievodných 
aktivít – tvorivé dielne, detská improvizačná liga, festival 
amatérskych divadelných súborov v Cinobani. 

 
      Divadelná jeseň končí až 8. decembra 2019. Organizátor-
mi sú NOS, Mesto Lučenec, OZ Timrava a ZO Csemadok 
Lučenec. 

 
      Predpredaj vstupeniek je v Mestskom informačnom cen-
tre – MIC (047/4331513) alebo prípadne aj pred každým 
predstavením, viac informácií poskytne NOS – Mgr. Bolyo-
šová 047/4512703, plagáty sú priebežne uverejňované na 
web stránke ww.noslc.sk.  

 

        Koncom septembra bola uvedená do života nová kniha 

Pavla Hlodáka a Alexandra Molnára Výroba obkladačiek 

v Lučenci. Autori na 160 stranách opisujú históriu výroby ob-

kladačiek v Lučenci. V knihe je zaznamenaný vznik Keramic-

kých závodov, n. p., Košice a viac ako 30-ročné fungovanie 

závodu na výrobu obkladačiek v Lučenci – Vidinej.    

       Autori sa venovali aj privatizácii a vzniku akciovej spo-

ločnosti Novoker a jej hospodárskym výsledkom. Popísali aj 

základné vybavenie, technológiu výroby, modernizáciu, vnú-

troné členenie závodu, organizáciu a riadenie tejto akciovej 

spoločnosti. Porovnali aj výrobný závod s poprednými výrob-

cami v Európe. Pre objektívnosť v textovej prílohe uviedli aj 

novinové články, ktoré objasňovali niektoré historické sku-

točnosti, vzostupy a pády spoločnosti. V knihe je viac ako 200 

fotografií, katalógové listy a grafy.  

 
       Knihu 27. septembra 2019 v Novohradskom múzeu 

a galérii v Lučenci za početnej účasti väčšinou bývalých za-

mestnancov do života uviedol Ladislav Sarvaš – bývalý člen 

dozornej rady Novoker, a. s. Kultúrny program žiakov ume-

leckej školy a príspevky autorov boli ukončené malým ob-

čerstvením a družnou debatou, v ktorej všetci účastníci ocenili 

prínos tejto knihy. Kniha oživila spomienky na prácu stoviek 

zamestnancov, ktorí sa pričinili o rozvoj a fungovanie závodu 

– prvého výrobcu obkladačiek na Slovensku. Tie boli určené 

hlavne pre tisíce domácností doma aj vo svete. Obkladačky 

a neskôr aj dlažba sa vyvážali do celej Európy, malá časť aj do 

zámoria. Výrobky závodu možno nájsť v nejednej slovenskej 

nemocnici, penzióne, hoteli, škole, ale aj v budove Národnej 

rady Slovenskej republiky v Bratislave. Ich kvalita svedčí 

o vysokej odbornej spôsobilosti tvorcov. Novohradčania vyt-

várali hodnoty, ktoré nakoniec zničili zlé rozhodnutia, boj 

o majetok firmy a hospodárska kríza. Ostali len spomienky 

opísané v uvedenej knihe a zmarené pracovné a životné prí-

ležitosti jej zamestnancov. 

         Záujemcovia o knihu si ju môžu zakúpiť v kníhkupectve 

Golem v Lučenci a vo vydavateľstve Kermat, s. r. o, v Kali-

nove.                                                                Ing. Pavel Hlodák 
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Prezentácia varenia tradičných jedál 
        Mikroregión SINEC − KOKAVSKO a Obec Kokava nad Ri-
mavicou usporiadali 19. októbra 2019 6. ročník REGIONÁL-
NEHO GURMÁNSKEHO DŇA – prezentácie varenia tradičných 
jedál. 
       Prihlásené súťažné družstvá: Vepristi z RODONU, Traja 
kamaráti, Obročníkovci a Sujovci, družstvá z Kokavy nad Ri-
mavicou – Kokavskí hokejisti, Hasiči, Mládenci z Kyseľova, 
Rybári, All stars, pripravili tradičné jedlá, ktoré sa varili, varia 
a budú aj v budúcnosti variť v našom regióne, aby sa zacho-
vávali tradície našich predkov.  
       Hneď na začiatku varenia členovia súťažných družstiev 
dostali zástery s logom mikroregiónu a nápisom Regionálny 
gurmánsky deň, v ktorých varili. Tento rok porota nehodno-
tila varenie jedál, pretože všetky súťažné družstvá sa vždy 
snažia navariť čo najlepšie a porota mala veľmi ťažkú úlohu 
vybrať tých, ktorí sú naj. Hodnotila sa výzdoba stánkov súťaž-
ných družstiev. Porota v zložení: Ing. Oľga Maciaková, Július 
Zajac a Janka Obročníková počas varenia hodnotila stánky.  

 
Predsedníčka poroty vyhlásila výsledky hodnotenia: 1. Mies-
to: Hasiči, 2. miesto: Rybári  a 3. miesto: Vepristi z RODONU. 
        Každé družstvo získalo ďakovný list za účasť na prezentcii 
varenia tradičných jedál a suveníry mikroregiónu. Prvé tri 
družstvá v hodnotení stánkov získali diplomy, ceny, ktoré ko-
rešpondujú s gurmánskym umením a suveníry mikroregiónu.  
       Počasie veľmi neprialo na rozdiel od predchádzajúcich 
ročníkov (bolo pod mrakom, ale nepršalo, občas trochu vy-
kuklo slnko spoza oblakov). Súťažným družstvám to neodob-
ralo chuť do varenia a prilákalo návštevníkov pred kultúrny 
dom nielen pozrieť, ale i ochutnať výborné jedlá, ktoré jed-
notlivé družstvá navarili, napr. halušky s bryndzou alebo s ka-
pustou, strapkáč, baraní guľáš, držky a iné.  

 
       Varenie súťažným družstvám a návštevníkom spríjemňo-
vala Ľudová hudba FS Detva z Detvy. Dopoludnia vystúpil DFS 
Kokavan a Mládežnícka ľudová hudba, popoludní DFS Mla-
dosť z Klenovca. Podujatie hovoreným slovom moderovala 
Janka Krotáková, fotografoval Peter Vranský a ozvučenie 
podujatia zabezpečoval Jaroslav Spišiak. 
Jesennú výzdobu pódia pripravila Zuzana Dekanová z Kokavy 
nad Rimavicou. 

Janka Krotáková, fotografoval Peter Vranský a ozvučenie po-
dujatia zabezpečoval Jaroslav Spišiak. Jesennú výzdobu pódia 
pripravila Zuzana Dekanová z Kokavy nad Rimavicou. Atmos-
féru zachovávania tradícií doplnili aj remeselníci – výrobcovia 
tradičných remesiel regiónu GEMER − MALOHONT.  
Podujatie sa konalo v rámci projektu Regionálny gurmánsky 
deň – 6. ročník, realizovaného s finančnou podporou MAS 
MALOHONT – Grantový program Miestnej akčnej skupiny 
MALOHONT 2019, výzvy č. 04/GP/MAS/2019.  

Realizované s finančnou podporou MAS MALOHONT 

 
        Ďakujeme všetkým, ktorí  prispeli k dobrému priebehu 
tohto podujatia a tešíme sa na stretnutie o rok na  7. ročníku 
REGIONÁLNEHO GURMÁNSKEHO DŇA.  

Milada Kochanová, mikroregión SINEC − KOKAVSKO 
 

 Originálny projekt „Novohrad pod šiatrom“ sa ako 
prvá ucelená prezentácia regiónu Novohrad a regionálnej 
značky Novohrad predstavila počas podujatia Tradičná chuť 
jesene – Zatváranie Bánoša dňa 19. októbra 2019 v Banskej 
Bystrici. Pod novohradským šiatrom sa prezentovali šikovní 
remeselníci z regiónu, ktorí sú držiteľmi certifikátu Regionál-
ny produkt Novohrad, tradičné remeslá z regiónu, tvorivé 
dielničky pre deti aj dospelých „Objavte čaro remesla“, chut-
né tradičné jedlá, a žienky – remeselníčky zorganizovali mód-
nu prehliadku folklórnych parádnic. Každý návštevník areálu 
SOŠ Pod Bánošom, ktorý šiator navštívil, si užil jedinečný zá-
žitok. Pri vstupe okoloidúcich lákala vôňa smaženej slaninky a 
pečeného Bodaka, sladkej medoviny, medu, medovníkov i ko-
láčikov. Neprehliadnuteľné bolo kováčske remeslo zručného 
umeleckého kováča, ale i tkanie na krosnách a na kolovrátku, 
ktoré okoloidúci obdivovali, ale i vyskúšali.  

 
Vo vnútri šiatru sa predstavili remeselníčky so svojimi tradič-
nými výšivkami, voňavými mydielkami, originálnymi koženými 
a textilnými výrobkami, ľanovými vrecúškami na chlieb, kera-
mikou s regionálnymi vzormi a originálnymi šperkami. Turis-
tický potenciál regiónu predstavila oblastná organizácia ces-
tovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie. Tvorivé 
dielničky pre deti aj dospelých počas celého dňa boli rea-
lizované prostredníctvom Novohradského osvetového stre-
diska v Lučenci, ale i remeselníkmi. Všetkým návštevníkom 
novohradského šiatra spríjemňovala účasť Ľudová hudba 
z Novohradu i ľubozvučná hra Petra Mužíka na heligónku.  

Pokračovanie na s. 14 

 
Hranými dialógmi zo života na dedine remeselníčky 

„okorenili“ celý program. Svoj príbeh vyrozprávala 
rodáčka z Uralu, ktorá sa do Novohradu prisťahovala, či 
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Hranými dialógmi zo života na dedine remeselníčky 

„okorenili“ celý program. Svoj príbeh vyrozprávala rodáčka 
z Uralu, ktorá sa do Novohradu prisťahovala, či čarodejnica 
kedysi liečiaca ľudí bylinami. Dobrá nálada nikomu nechýbala, 
tancovalo a spievalo sa, slávnostný sprievod Folklórnych pa-
rádnic sa za sprievodu Ľudovej hudby z Novohradu prešiel 
celým areálom SOŠ Pod Bánošom. Podujatie malo veľmi 
pozitívne ohlasy a ucelený celok prezentácie regiónu „No-
vohrad pod šiatrom“ získal osobitné pozvanie vedenia školy 
na budúci rok. Celý projekt sa podarilo zorganizovať s finanč-
nou podporou: Región Neogradiensis, z. p. o., OZ Oživená, 
Novohradské osvetové stredisko Lučenec, Mesto Lučenec, 
OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie a Folklórne parád-
nice.                                                                     Henrieta Čemanová 
 

 

 
 

         Dejiskom podujatia Slovenské mitrovanie bol 26. októbra 

2019 už tradične Salaš pod Maginhradom vo Veľkých Teria-

kovciach. Program začal  ukážkami prác na salaši – strihanie oviec, 

odváranie žinčice, výroba syrov, pareníc a bryndze či spracovanie 

ovčej vlny. Pri Humne prebiehala súťaž vo varení baraních špecialít, 

kde boli prezentované rôzne spôsoby spracovania jahňacieho mäsa.  

        „Úvodnú časť podujatia obohatili hudbou, spevom aj tancom 

účinkujúci na pódiu pri Pastierni, a to detské folklórne súbory 

Lykovček z Revúcej a Mladosť z Klenovca, folklórny súbor Lykovec 

z Revúcej, heligónkari Folklórneho súboru Vepor z Klenovca a 

fujaristi z regiónu.“ Uviedla Mgr. Stanislava Zvarová, metodička 

pre folklór Gemersko-malohontského osvetového strediska v Ri-

mavskej Sobote. 

 
          Na rôznych miestach v areáli salaša boli pre návštevníkov po-

dujatia pripravené sprievodné aktivity − výstava oviec, drevené at-

rakcie pre deti, súťaže pre dospelých alebo obľúbený trh s ukážkami 

remesiel, ktorý bol tento rok zameraný najmä na regionálne pro-

dukty. Nechýbal ani detský kútik umiestnený v krytej hale, v ktorej 

čakali na deti tvorivé dielne a iné aktivity. Známa dvojica valachov 

Maťko a Kubko bola na podujatí prítomná počas celého dňa 

v podobe maskotov v nadživotnej veľkosti. 

        Poobedňajšie hodiny vyplnil univerzitný folklórny súbor 

Mladosť z Banskej Bystrice a folklórny súbor Stromíš z Vlachova, 

čakali na deti tvorivé dielne a iné aktivity. Známa dvojica valachov 

Maťko a Kubko bola na podujatí prítomná počas celého dňa v po-

dobe maskotov v nadživotnej veľkosti. 

        Poobedňajšie hodiny vyplnil univerzitný folklórny súbor Mla-

dosť z Banskej Bystrice a folklórny súbor Stromíš z Vlachova, kto-

rých dopĺňali heligónkari, fujaristi a gajdoši. Na kultúrny program 

nadviazal slávnostný sprievod ovčiarov, bačov a valachov, ktorý bol 

ukončený vyúčtovaním s majiteľmi oviec. Atmosféra sprievodu bola 

umocnená signálnymi nástrojmi, gajdami a ľudovými hudbami. 

„Podobne to prebiehalo aj v nedávnej minulosti počas mitrovania 

nazývaného aj valaské hody, keď sa bačovia a valasi vracali zo 

salašov do dedín vo sviatočných šatách a v kostole obetovali syry 

a oštiepky. Potom nasledovalo vyúčtovanie sa s majiteľmi oviec a 

spoločná hostina, ktorej neodmysliteľnou súčasťou bola hudba, 

tanec a spev.“ Priblížil jeden z odborných garantov podujatia PhDr. 

Ivan Murin, PhD.  
         Hlavným zámerom podujatia je zachovať valaskú a ovčiarsku 

tradíciu v regióne Gemer −Malohont, ako aj zvyky spojené s ukon-

čením pastierskej sezóny.         

        Organizátormi podujatia boli miestna akčná skupina MALO-

HONT, Salaš pod Maginhradom Veľké Teriakovce a Gemersko-

malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote v spolupráci 

s odborným garantom, ktorým je Univerzita Mateja Bela v Banskej 

Bystrici a ďalšími partnermi.  

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na pod-

poru umenia, Banskobystrický samosprávny kraj a k podpore 

podujatia prispela aj viac ako desiatka sponzorov.  

         Slovenské mitrovanie je zároveň jednou z propagačných aktivít 

MAS MALOHONT, ktorej činnosť je spolufinancovaná z Európ-

skych štrukturálnych a investičných fondov. 

Ing. Miroslava Vargová,  

manažérka MAS MALOHONT 

 

MITROVANIE: Ukončenie pastierskej sezóny 

 

 

 Novohradská paličkovaná čipka, potrvá do 30. 11. 2019 
           Novohradská paličkovaná čipka má niekoľko spoločných 
prvkov s hontianskou čipkou, avšak má svoju charakteristickú or-
namentiku a stavbu. Paličkovaná čipka pôvodne slúžila na spoje-
nie hrubšej textílie tak, aby nevznikol hrubý, nepoddajný švík. Bo-
la výborným prvkom na ochranu okrajov textílií, ktoré lemovala. 
Výšivka a paličkovaná čipka na Slovensku sa počas stáročí dife-
rencovala do početných regiónov. Svojím celkovým charakterom 
sú také špecifické, že sa stali jedným z dôležitých prvkov pri určo-
vaní lokálneho pôvodu celého odevného kompletu. 
           Zámerom projektu je oživiť záujem o novohradskú paličko-
vanú čipku, ktorá je z technického hľadiska jednou z najnáročnej-
ších paličkovaných čipiek na území Slovenska a ktorej hrozí zánik.  
 

 Génius Novohradu – Tivadar Kosztka Csontváry, potrvá 
do 30. 11. 2019 

            Výstava sa zameriava na umelcovu spojitosť s regiónom 
Novohrad, a to najmä na jeho haličský pobyt a osud lekárne a ob-
razov, ktoré ostali na povale budovy. Vystavené diela pochádzajú 
zo zbierok Novohradského múzea a galérie, Slovenskej národnej 
galérie, Herman Ottó Múzeum v Miskolci a zo súkromnej zbierky 
Antik Art Centrum Trnava, predmety z haličskej lekárne sú ma-
jetkom súkromných zberateľov. Originálne maľby dopĺňajú rep-
rodukcie ďalších diel pochádzajúcich z haličskej lekárne, ktoré 
poskytli Janus Pannonius Múzeum (Pécs), Herman Ottó Múzeum 
(Miskolc), Szépművészeti Múzeum (Budapešť), a so súhlasom 
Mudr. Pétera Antala galéria Modem (Debrecín). Dokumenty 
a reprodukcie dokumentov týkajúce sa Csontváryho pobytu v No-
vohrade poskytli Štátny archív v Banskej Bystrici – pobočka Lu-
čenec, Magyar Nemzeti Galéria (Budapešť), Mudr. Péter Antal 
(Debrecín) a ďalší súkromní zberatelia.  

Mgr. Michaela Škodová, zástupkyňa riaditeľky,  
vedúca oddelenia vedecko-odborných činností  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. 11. Festival amatérskych divadelných 
súborov v Novohrade;  

Cinobaňa. 
29. 11. Detská improvizačná liga  

– regionálna súťaž členov DDS 
v improvizácii, Tvorivá dielňa;  

Divadlo B. S. Timravy o 9.00 hod. 
Foto, film, výtvarná tvorba 

November – LETO S REMESLOM II. – 
výstava fotografií z tvorivých dielní; 

vestibul NOS Lučenec  
od 8.00 do 15.00 hod. 

Výchovno-vzdelávacie podujatia 
November – Európsky týždeň boja proti 

drogám – prednáška k preventívnym 
aktivitám v spolupráci s OR PZ v Lučenci, 

školy regiónu. 
November – Dopravná výchova  

– prednáška k preventívnym aktivitám  
v spolupráci s OR PZ v Lučenci; 

 Lučenec. 
Kultúrno-spoločenské podujatia 

13. a 17. 11. Sviečkami sa rozjasnilo  
a kľúčmi odomklo,  

spomienkové podujatia pri príležitosti  
30. výročia Nežnej revolúcie;  

Lučenec. 
Klubové podujatia 

18. 11.  Literárny klub V.L.A.S.  
– stretnutie členov, prezentácia  

a rozbor tvorby,  
miesto: NOS Lučenec o 15.30 hod. 

Dielňa ľudových remesiel DIELNIČKA 
Ponuka pre materské a základné školy: 
Pohľadnice, svietniky (poplatok 1,- €), 

hlina (poplatok 2,- €), 
termíny po tel. dohode na 0907 503 478 
alebo na  vytvarnedielnicky@gmail.com, 

platia aj kultúrne poukazy. 
Ponuka pre verejnosť: 

11. 11. Majolika o 14.00 hod.,  
poplatok 5,- €. 

13. 11. Veniec z prírodných materiálov, 
poplatok 5,- €. 

28. 11. Plsť – Metodický deň pre učiteľov. 
November – stretnutie Klubu 
paličkovanej čipky Pavúčik. 

 

7. 11. 30. výročie Nežnej revolúcie  
– prednáška pre žiakov stredných škôl  

aj verejnosť s novinármi Martinom 
Slávikom a Miroslavom Lehkým  

z OZ Living Memory na tému: !politické 
„elity“ čias nedávno minulých“; 

 Radnica o 10.00 hod. 
11. 11. Slovenčina moja krásna – 

prednáška s doc. PaedDr. J. Lomenčíkom, 
PhD. pre žiakov maturitného ročníka, 
ktorej cieľom je príprava na maturitné 
skúšky, oddelenie náučnej literatúry  

o 10:00 hod. 
12. 11. Medové týždne – včelia farma – 
tvorivá dielňa s manželmi Schönovcami 
pre MŠ a ZŠ, predvedú názornú ukážku 

výroby sviečok z včelieho vosku.  
Tvorivá dielňa je súčasťou cyklu 

„S láskou k tradíciám“; oddelenie 
literatúry pre deti o 9.00 hod. 
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DIVADELNÁ JESEŇ 
organizovaná v spolupráci  

s Mestom Lučenec, OZ Timrava,  
ZO Csemadok Lučenec. 

 

5. 11. DS Divosud Rimavská Sobota  
– Július Barč-Ivan: Matka;  

Divadlo B. S. Timravy o 19.00 hod,, 
vstupné: 3,- €. 

8. 11. Hriňovské divadlo Hriňová  
– Jozef Ggregor Tajovský: Sľuby; 

 Divadlo B. S. Timravy o 19.00 hod., 
vstupné: 3,- €. 

10. 11. Jókaiho divadlo Komárno  
– Molnár Ferenc: AZ ÜVEGCIPŐ  

– Sklenená topánka 
(predstavenie v maďarskom jazyku); 
Divadlo B. S. Timravy o 18.00 hod., 

vstupné: 6,- a 8,-€. 
12. 11. Umelecká agentúra LECA 

PRODUCTION  
– Lord Norton a sluha James; 

Divadlo B. S. Timravy o 18.00 hod., 
vstupné: 15,- €, v predpredaji 13,- €. 
18. 11. Slovenské divadlo VERTIGO 

Budapešť  
– Ingmar Villqist: Noc Helvera;  

Divadlo B. S. Timravy o 18.00 hod., 
vstupné: 4,- €. 

21. 11. DS Timrava Lučenec  
– A. de Benedetti: Už ťa nepoznám 

(premiéra); 
Divadlo B. S. Timravy o 18.00 hod., 

vstupné: 3,- €. 
25. 11. DS Daxner Tisovec  

– Bežný deň v nemocnici XY;  
Divadlo B. S. Timravy o 18.00 hod., 

vstupné: 3,- €. 
27. 11. Slovenské komorné divadlo 

Martin: Kumšt;  
Divadlo B. S. Timravy o 18.00 hod., 

vstupné: 12,- €, v predpredaji 10,- €. 
29. 11. G. Feydeau: Len si pospi, miláčik, 

Finta pána Ribadiera,  
účinkujú herci SND Bratislava;  

Kino Apollo Lučenec o 18.00 hod., 
vstupné 19,- €. 

30. 11. Divadlo J. Kármána Lučenec  
– Dalszínház – múzeum,  

Múzeum hudobného divadla 
(predstavenie v maďarskom jazyku); 
Divadlo B. S. Timravy o 18.00 hod., 

vstupné: 3,- €. 
Sprievodné podujatia: 

8. – 10. 11. Tvorivé dielne pre 
divadelníkov;  

Lučenec a Kokava nad Rimavicou. 
15. 11. Timravina studnička  

– celoslovenská súťaž v prednese 
pôvodnej slovenskej prózy; 

Divadlo B. S. Timravy o 9.00 hod. 
23. 11. Festival amatérskych divadelných 
súborov v Novohrade; Cinobaňa. 

29. 11. Detská improvizačná liga – 

BBSK – Novohradské osvetové 

stredisko  

 

Tvorivá dielňa je súčasťou cyklu  
„S láskou k tradíciám“;  

oddelenie literatúry pre deti o 9.00 hod. 
14. 11. Kto si trúfne na Peťa?  

– beseda so spisovateľom Júliusom 
Belanom o jeho tvorbe, pre MŠ a ZŠ, je 

súčasťou cyklu „Brána príbehov dokorán“; 
oddelenie náučnej literatúry od 9.00 hod. 

19. 11. Literárny Lučenec 2019  
– slávnostné vyhodnotenie XIII. ročníka 

celoslovenskej súťaže vo vlastnej tvorbe; 
Radnica od 10.00 hod. 

13. 11. – 13. 12. Výstava železničných 
modelov TT v mierke 1:120, výstava 

modelov vláčikov Richarda Andrášika; 
galéria oddelenia náučnej literatúry. 

 
 
 
 
 

15 .11. TIMRAVINA STUDNIČKA  
– celoslovenské kolo súťaže v prednese 

pôvodnej slovenskej prózy; 
 Divadlo B. S. Timravy o 9.00 hod. 

7. 11. – 8. 12. Nežná 30  
– 30 rokov od revolúcie – séria podujatí, 

rozhovory, moderátor Karol Sudor 
a hostia – disidenti, účastníci Nežnej 

revolúcie, organizátori, členovia VPN, 
Pamätný deň a novembrové udalosti 

z pohľadu Lučenčanov.  
Fotografie Miša Hanka;  
Radnica – výstavná sála. 

17. 11. Nežná 30  
16.00 hod. Nežná kávička  
– recitál s Petrom Janků. 

17.00  Spomienkové zhromaždenie  
na Radničnom námestí  

– moderuje Vilo Stankay. 
18.30 Koncert Szidi Tobias  

(predkapela This Harmony). 
 
 

DIVADELNÁ JESEŇ 2019  
organizovaná v spolupráci 

s Novohradským osvetovým strediskom  
– pozri NOS  

– predstavenie a sprievodné aktivity  
od 5.11. do 30. 11. 2019. 

 
 
 
 

28. 11.  Stretnutie priateľov  
regionálnej histórie,  

prednášky a pripomenutie  
170. výročia vypálenia Lučenca v roku 

1849 (Mária Adamová),  
vyhlásenie výsledkov súťaže História 

Novohradu 2019, predstavenie zborníka. 
Toto podujatie bude jediné,  

kde návštevníci budú môcť zadarmo získať 
obidve časti zborníka 2019.  

Vstup voľný.  
Radnica Lučenec o 16.30 

 

Mesto Lučenec – mestský úrad, 
oddelenie školstva, sociálnych 

vecí, kultúry a športu 

 

 

 

 

BBSK – Novohradská knižnica 

OZ Priatelia histórie Novohradu  
a LUKUS 

 

mailto:vytvarnedielnicky@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

23. 11. Večer pri ľudovej hudbe,  
uvedenie nového CD Milana Gábora  

kultúrny dom o 17.00 hod. 
 

 
 

30. 11. Stretnutie priateľov regionálnej 
histórie, vstup len pre pozvaných hostí  

 

 
 
 
 

Hradné múzeum (HM)  
a Novohrad-Nógrád geopark 

Do 29. 11. Výstava „30 rokov ochrany 
prírody v Cerovej vrchovine“;  

Mestské vlastivedné múzeum – galéria, 
organizátor: HM,  

spoluorganizátor: Štátna ochrana prírody 
SR, Správa CHKO Cerová vrchovina. 

8. 11. Prednáška cestovateľa Michala 
Chmeliara o Brazílii  

spojená s premietaním; 
 Mestská knižnica o 16.30 hod., 

organizátor: HM. Prednáška sa uskutoční 
v slovenskom jazyku. 

16. 11. V stopách Štefana Koháryho II.  
– ukončenie turistickej sezóny  

na Fiľakovskom hrade s návštevou 
františkánskeho kostola a Koháryho kúrie; 

Fiľakovský hrad o 14.00 hod., 
organizátor: HM, spoluorganizátor: 

Rehoľa menších bratov františkánov, 
47. skautský zbor Štefana Koháryho. 

20. 11. Voda – zdroj nášho života  
– výchovno-vzdelávací seminár v téme: 

Voda pre udržateľný rozvoj;  
Mestská knižnica o 8.30 hod.,  

realizátor projektu: Z. p. o. Geopark 
Novohrad – Nógrád, 

organizátor: HM,  
seminár je v prvom rade určený pre 

vopred prihlásenú pedagogickú verejnosť. 
21. 11. Infocesta k vodným zdrojom  

na území Geoparku Novohrad  
– Nógrád (SK),  

lokality N − N G s vodnými zdrojmi o 8.00, 
vedúci infocesty: Mgr. Csaba Balázs, 

ekológ, realizátor projektu: Zpo. Geopark 
Novohrad – Nógrád, organizátor: HM, 

infocesta je určená pre vopred prihlásenú 
pedagogickú verejnosť. 

 

Mestské kultúrne stredisko (MsKS) 
7. 11. VI. Medzinárodný divadelný 

festival – Štyridsiate  
– Predstavenie DS Zsákszínház. 

Tragická komédia na motívy z diela  
E. Ionesca Lekcia,  

MsKS – spoločenská sála (I. poschodie) 
o 18.00 hod.,  

organizátor: OZ Zsákszínház, spoluorg.: 
MsKS.Séria podujatí VI. Medzinárodného 

divadelného festivalu sa realizuje s 
finančnou podporou Fondu na podporu 

kultúry národnostných menšín. 

21. 11. Koncert ľudovej hudby 

Szalonna és Bandája,  MsKS – 

spoločenská sála (I. poschodie) 

o 17.00, organizátor: OZ Fonográf, 

Komárno, spoluorganizátor: MsKS. 

Realizované s finančnou podporou 

Fondu na podporu kultúry 

národnostných menšín. 

22. 11. VI. Medzinárodný 

divadelný festival – MeseFigurák: 

21. 11. Koncert ľudovej hudby Szalonna 
és Bandája,   

MsKS – spoločenská sála o 17.00,  
organizátor: OZ Fonográf, Komárno, 
spoluorganizátor: MsKS. Realizované 

s finančnou podporou Fondu na podporu 
kultúry národnostných menšín. 

22. 11. VI. Medzinárodný divadelný 
festival – MeseFigurák: Rozprávkové 

príbehy, Interaktívne bábkové 
predstavenie v maďarskom jazyku pre 

deti MŠ a ZŠ; MsKS  
– Bábková sála (prízemie) o 9.30 hod., 

organizátor: MsKS. 
24. 11. Zsákszínház má 40 rokov – 

jubilejný zábavný program pri príležitosti 
40. výročia založenia divadelného súboru; 

MsKS – spoločenská sála o 18.00 hod.,  
organizátor: OZ Zsákszínház, 

spoluorganizátor: MsKS Fiľakovo. 
27. 11. VI. Medzin. divadelný festival – 

MeseFigurák: Rozprávkové príbehy 
Zsibongó Kisszínpad: A kis kuruc, 

predstavenia v maďarskom jazyku pre 
žiakov I. stupňa ZŠ, 

MsKS – spoločenská sála o 10.00 hod.,  
organizátor: MsKS. 

Hudobné ročné obdobia  
– jesenný koncert klasickej hudby: 

 Reiter Duo, Huslové duo: Štefan Reiter, 
st. a István Reiter, ml.;  

MsKS – bábková sála o 18.00 hod., 
organizátor: MsKS. 

Podujatie z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia. 

29. 11. VI. Medzininárodný divadelný 
festival – Zsibongó Kisszínpad:  

A kis kuruc 
Apropó Kisszínpad: Édes álmok, 

predstavenia v maďarskom jazyku  
pre žiakov II. stupňa ZŠ; 

MsKS – spoločenská sála o 11.00,  
organizátor: MsKS. 

Apropó Kisszínpad: Édes álmok, 
divadelná hra na základe drámy Josefa 

a Karla Čapkovcov: Zo života hmyzu,  
verejné predstavenie v maď. jazyku;  

MsKS – spoločenská sála o 18.00 hod., 
 organizátor: MsKS. 

 

 
 

8. – 9. 11. Tvorivé divadelné dni. 
16. 11. Martinský výstup na Jaseninu  

– turistický oddiel. 
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Hradište 

 

Budiná 

 

Kokava nad Rimavicou 

 

S t r i g y  
      Stridžie dni sú podľa povier dni, kedy 

sa predpokladala zvýšená aktivita nepriaz-

nivých síl. Boli to najmä významné dni 

zimného slnovratu − na Katarínu (25. no-

vembra) a Ondreja (30. novembra).  

      V Málinci bývalo 15 a pol strigy. Tá 

pol striga, to bolo dievča, ktoré sa do svoj-

ho remesla len zaúčalo. Strigy sa schádzali 

na krížnych cestách. Málinské to mali jed-

noduché, lebo na prostred dediny sa krížili 

cesty.  

Krížne cesty 

         Máľinskich stríg žďi miselo beťi pät-

nác a pou. Aľe o ton čak škoda vraviťi. Jej 

som poznala šťeri z nich. Či je to prauda, 

ňevén… 

         Strigy sa bránili, aby boli prezradené, 

lebo potom ich moc klesla. Aby sa tak nes-

talo, premieňali sa na rôzne predmety, ale 

keď bolo treba utekať, premieňali sa na 

čierne mačky. Obyčajne na čiernu okatú a 

potom sa nesmeli otvárať dvere ani okná. 

Mačka sa mala poriadne ovaliť, aby úder 

na hlavu sa nedal zakryť. Na druhý deň že-

na – striga mala obviazanú hlavu.  

         Keď niekto zbadá, že je dlávený stri-

gou, mal by sa ju snažiť chytiť. Chytením 

sa strigy prezradia. Chytať sa má „spak-

ruke“, t. j. rukami od seba, lebo inak chy-

tanie nebude úspešné. 

         Pre prípad čarovania sa v Málinci 

zaužíval názov „Dáka bosorka mu poro-

bela. Má porobéno“. Vtedy musel chorý 

piť k tomu účelu zvlásť pripravenú vodu. 

Do hlinenej nádoby s vodou sa vysypali 

žeravé uhlíky z pahreby. Tie, ktoré ostali 

plávať na povrchu, z nádoby sa vyhodili. 

Voda, ktorá ostala v hrnci, mala sa pou-

žívať na umývanie tváre a na pitie. 

         Málinčania poznali chorobu „z óči“. 

Chorý sa musel liečiť podobne, lenže na 

umývanie i pitie musel používať moč. 
 

Výber z príspevku Ing. Jána Gaspera  

O mátohách, strigách a húkolienkach 

v hornom Novohrade; zdroj: Obzor Gemera,  
roč. XI. 1980, č. 3. 
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