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stvami novín a časopisov. Venoval sa mu aj vo svojom voľnom 
čase a učil ho technike písma – kaligrafii. Novú skúsenosť po-
tom naplno využil ešte počas štúdia, keď mu ten istý profesor 
sprostredkoval prácu na Osvetovom stredisku vo Zvolene a tiež 
v Divadle Jozefa Gregora Tajovského. Často sa stávalo, že mu 
namiesto honorárov dávali vstupenky do divadla. Po absolvo-
vaní strednej školy (1964) nastúpil pracovať do novovzniknu-
tých strojární v Lučenci. 
 

 
 

V rokoch 1967 – 1968 chodil na pravidelné konzultá-
cie k akademickému maliarovi Júliusovi Szabóovi.  

 
 
Podľa osob-ného vyjadrenia mal možnosť mu osobne 

zablahoželať k získa-niu titulu zaslúžilý umelec (1967).  
 

 

Podľa osobného vyjadrenia mal možnosť mu osob-
ne zablahoželať k získaniu titulu zaslúžilý umelec (1967). 
Zároveň sa osobne zúčastnil jeho celoživotnej výstavy v Bu-
dapešti (1971). 

 

 
 

Členom okresného štúdia AVT pri Novohradskom 
osvetovom stredisku (NOS) v Lučenci je od roku 1971. 
Vtedy sa pravidelne zúčastňoval amatérskych výtvarných 
stretnutí pod vedením akademického maliara Františka 
Kráľa zo Žiliny. V súčasnosti nechýba na stretnutiach, kto-
rých lektorom je akademický maliar doc. Štefan Balázs, 
ArtD. 

Pokračovanie na s. 2 
 

V minulom období absolvoval štúdium na ZUŠ 
v Lučenci, dva roky pod vedením Mgr. Hojtelovej a Mgr. 
Neupaerovej. Ďalšie štyri roky študoval na Cirkevnej ZUŠ 
v Lučenci pod vedením Mgr. Dvorskej. 

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

vohrade a Malohonte  predstavuje cyklus − predstavujeme členov štúdia AVT (amatérskej výtvarnej tvorby): 

 

  
 
 
 
 
 
 
    Cecília Nagyová, rodená Citterbergová (1. 2. 1936), pochádza z obce Gašparovo, 
neďaleko Brezna. Nádherná príroda okolo rodiska ju navždy očarila a všetku tu 
krásu sa snažila neskôr zachytiť aj na maliarskom plátne. V súčasnosti žije vo 
Fiľakove. 
    Od útleho detstva rada kreslila. Najskôr kriedami, ktoré jej zo školy sem-tam 
priniesli súrodenci, lebo farby, pastelky či ceruzky boli v tej dobe vzácnosťou. To 
bol pre ňu zážitok, zvyškami školskej kriedy počmárala všeličo. Dokonca aj 
truhlicu.Prvé farbičky jej kúpil otec, až keď začala chodiť do školy. Výtvarná 
výchova jej pomohla formovať budúci talent. Ako stredoškoláčku na pedagogickej 
škole v Lučenci si ju všimol dobrý učiteľ a v záľube maľovať ju podporoval. Dovtedy 
sa venovala len maľovaniu prírody, ale na škole začala kresliť aj portréty 
spolužiakov. Po skončení školy sa zamestnala ako úradníčka, ale vo voľnom čase 
stále kreslila. Vždy mala pri sebe skicár a keď ju niečo zaujalo, hneď to zachytila na 
papier.  

V roku 1993 sa stala členkou amatérskeho výtvarného krúžku pri 

Novohradskom osvetovom stredisku (NOS) v Lučenci, kde jej tvorbu 

hodnotili akademickí maliari, čímusmerňovali jej ďalší rast.Odvtedy 

vystavuje pravidelne. 

     V určitom čase ku kresbe pridala maľovanie akvarelom a neskôr olejom, 

ale v tejto technike bola samouk. Výtvarne je zameraná na romantický 

realizmus, krajinomaľbu a architektúru dreveníc a rôznych iných 

stavebných objektov.Venuje sa aj kresbehnedou rudkou. 

     Jej tvorba bola pravidelne prezentovaná na výstavách, napr. Jesenné 

stretnutie 2009 na Fiľakovskom hrade, Jesenné stretnutie 2017 (22. 9. – 8. 

10.) v priestoroch Novohradského múzea a galérie v Lučenci, kresba 

mastnou rudkou Jesenná idyla pri labuťom jazere. 

     Zúčastňovala sa seminárov a školení, naposledy tvorivej dielne v rámci 

projektu Made in pod holým nebom roku 2019. 

     Niekoľko obrazov má ešte doma, niečo majú deti a časť obrazov 

zanechala pri sestre Valérii v Humennom a sestre v Žiline. 

     Chvíle, keď sa jej podarilo venovať sa výtvarnej tvorbe (popri 

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

sviatkom, ktorý ju napĺňal pocitom uspokojenia. 

  

Rodák zo sklárskej dediny Zlatno. 
Už ako školák v rodisku odkresľoval ilust-
rácie zo školských učebníc, ale zaujali ho 
tiež portréty spisovateľov v učebnici litera-
túry. Asi tam niekde bol začiatok venovať 
sa kresleniu. Neskôr v Kokave nad Rimavi-
cou navštevoval 6. – 8. ročník. Tu si učiteľ 
výtvarnej výchovy, pán Blahut, všimol jeho 
záujem o kreslenie a maľovanie a ako dob-
rý učiteľ ho svojím prístupom podporoval 
a podnecoval k tvorbe. Po skončení zák-
ladného vzdelania odišiel študovať na 
Strednú priemyselnú školu strojnícku do 
Zvolena. Počas voľných dní, najmä nedieľ, 
naďalej pokračoval vo svojej záľube a veľa 
kreslil. Aj na tejto škole si ho všimol pán 
profesor, ktorý spolupracoval s vydavateľ-
stvami novín a časopisov. Venoval sa mu 

aj vo svojom voľnom čase a učil ho 
technike písma – kaligrafii. Novú 
skúsenosť potom naplno využil ešte 
počas štúdia, keď mu ten istý profesor 
sprostredkoval prácu na Osvetovom 
stredisku vo Zvolene a tiež v Divadle 
Jozefa Gregora Tajovského. Často sa 
stávalo, že mu namiesto honorárov 
dávali vstupenky do divadla. Po 
absolvovaní strednej školy (1964) 
nastúpil pracovať do novovzniknutých 
strojární v Lučenci. 
        V rokoch 1967 – 1968 chodil na 

pravidelné konzultácie 

k akademickému maliarovi Júliusovi 

Szabóovi. Podľa osobného vyjadrenia 

mal možnosť mu osobne zablahoželať 

k získaniu titulu zaslúžilý umelec 

(1967). Zároveň sa osobne zúčastnil 

jeho celoživotnej výstavy v Budapešti 

(1971). 

        Členom okresného štúdia AVT pri 

Novohradskom osvetovom stredisku 

(NOS) v Lučenci je od roku 1971. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

strana 2                                                                                REKUS 
V minulom období absolvoval 

štúdium na ZUŠ v Lučenci, dva roky pod 
vedením Mgr. Hojtelovej a Mgr. Neu-
paerovej. Ďalšie štyri roky študoval na 
Cirkevnej ZUŠ v Lučenci pod vedením 
Mgr. Dvorskej. 

V súčasnosti sa venuje voľnej 
tvorbe. Diela vytvára pastelom v kombi-
nácii suchého a olejového pastelu. Mo-
mentálne dáva prednosť zjednodušeniu 
tvarov a zvýraznením farby, čo prezen-
toval prácami, ktoré boli vystavené na 
poslednej výstave amatérskej tvorby. 
Výstavy: 

 1969 – prezentačná výstava obra-
zov, tempera, ZV Poľana Lučenec 

 1972 – výstava grafických prác, 
Klub ZŤS Lučenec 

 1974 – výstava pastely (kombino-
vaná technika), Klub ZŤS Lučenec 

 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017 – Jesenné stretnutie, Novoh-
radské múzeum a galéria 

 2014 – Szabóov grafický Lučenec, 
Fauna a flóra 

 2015, 2016 – Výtvarné spektrum, 
Múzeum SNP Banská Bystrica 

 2016 – 53. ročník celoštátnej pos-
tupovej súťaže, Trenčín 

 2018 – výstava, Dom Matice slo-
venskej Lučenec 

 2018 – samostatná výstava: Miro 
Oroszi a Miro Ružička, kino Apollo 
Lučenec 

 2019 – Novohradský salón. 
Ocenenia: 

 2014 – Szabóov grafický Lučenec: 
Fauna a flóra, Cena primátorky mesta 

 2016 – Szabóov grafický Lučenec: 
Tanec, Cena poroty za grafický cyklus 

 2017 – Szabóov grafický Lučenec: 
Na dedine, 3. miesto 

 2018 – Szabóov grafický Lučenec: 
Cestovanie, 1. miesto 

 2019 – Szabóov grafický Lučenec: 
Vesmír, 2. miesto 
 

 
         Žije v Lučenci, maľuje doma, 
v rodinnom dome má svojateliér. Veľmi 
dobre sa s ním rozpráva o všetkom, 
nielen o umení. V mobile má toho 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Žije v Lučenci, maľuje doma, 
v rodinnom dome má svoj ateliér. Veľmi 
dobre sa s ním rozpráva o všetkom, nie-
len o umení. V mobile má toho uložené-
ho naozaj dosť, nielen perokresby syna 
a manželky, ale aj herečiek z časopisu 
Film a divadlo, reprodukcie slávnych ma-
liarov (Paul Cézanne: Ovocie, Édouard 
Manet: Orgován, Amedeo Modigliani: 
Violončelista), linoryt exlibris (K. Lukniš), 
dvojlinoryt Škola tanca, olejový pastel 
Zacielený chodec... 

Rád experimentuje, čo naposle-
dy prejavil v diele, ako vidí koronu, v kto-
rom naplno využíva symbolizmus. 
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 Lesný technik, kultúrno-osve-

tový pracovník Michal Abelovský sa 

narodil  12. 4. 1962 v Lučenci. Základné 

vzdelanie získal na školách v Hradišti 

(1968 – 73) a Uhorskom (1973 – 77). 

Nadväzne študoval na Strednej lesníckej 

a technickej škole v Banskej Štiavnici 

(1977 – 81). V r. 1981 – 83 v štúdiu 

pokračoval na Vysokej škole lesníckej 

a drevárskej vo Zvolene, štúdium však 

nedokončil. V r. 1987 – 88 absolvoval 

diaľkové školenie pre kultúrnych pra-

covníkov na Osvetovom ústave v Bratis-

lave. V r. 1990 získal osvedčenie o ab-

solvovaní školenia pre vedúcich kín. 

V r. 2011 získal osvedčenie s celoštát-

nou platnosťou „Manažment kultúrneho 

turizmu“. V r. 1983 – 85 pôsobil ako 

referent na Stavebnom úrade v Poltári, 

v r. 1985 – 86 ako sociálny kurátor na 

ONV v Lučenci. V r. 1986 – 95 bol ria-

diteľom Mestského kultúrneho strediska 

(MsKS) v Poltári. V r. 1995 – 2003 pô-

sobil ako samostatný kultúrny pracovník 

v MsKS Lučenec a vedúci kina Apollo 

v Lučenci, v r. 2003 – 09 ako kultúrny 

pracovník na MsÚ v Poltári. Od r. 2009 

je až doteraz odborným pracovníkom 

záujmovo-umeleckej činnosti (ZUČ) 

a redaktorom regionálneho kultúrneho 

spravodajcu REKUS v Novohradskom 

osvetovom stredisku v Lučenci. Žije 

v Poltári. 

 

Michal, ako sa cítiš ako 

čerstvý šesťdesiatnik?  

Hovorí sa, že človek je 

 

Michal, ako sa cítiš ako čerst-

vý šesťdesiatnik?  

Hovorí sa, že človek je dovtedy 

zdravý, kým nejde k doktorovi a asi tak 

je to aj so mnou. Každý je vraj taký 

starý, ako sa cíti. Ak by to bola pravda, 

tak sa radšej ani nepriznám. Teším sa 

z každého rána, keď sa zobudím a ešte 

viac, keď si môžem dať za „ústa“, ako 

hovorí Tibor Kobliček.  

Pôvodne si vyštudoval Strednú 

lesnícku a technickú školu v Banskej 

Štiavnici. Ako si sa potom dostal ku 

kultúre? 

Po absolvovaní strednej školy 

som bol prijatý na Vysokú školu lesníc-

ku a drevársku vo Zvolene. Počas štúdia 

som sa oženil a ďalej som pokračoval 

popri zamestnaní. Dovolenka mi však 

nepostačovala ani na prednášky, a tak 

som roku 1983 štúdium prerušil a už sa 

tam nevrátil. Zamestnal som sa na 

MsNV v Poltári ako referent na staveb-

nom úrade, kde som zastupoval počas 

materskej dovolenky, potom som praco-

val na ONV Lučenec ako sociálny kurá-

tor. Od malička ma bavilo hlavne kino, 

možno aj preto, lebo môj otec bol popri 

práci dlhé roky premietačom v Hradišti, 

odkiaľ pochádzam. Tam sa to asi začalo, 

vtedy som videl všetko, čo sa v kine 

hralo a okolo premietania robilo. Keď 

bývalý riaditeľ MsKS v Poltári odišiel 

na inú funkciu, dostal som túto ponuku 

a ani na minútu som nezaváhal.  

V r. 1986 si sa stal riaditeľom 

MsKS v Poltári...  

Áno, presne 1. 10. 1986 som 

nastúpil ako riaditeľ a zotrval som tam 

do r. 1995, vlastne až do zrušenia MsKS 

a odovzdania kultúrneho domu (KD) do 

prenájmu súkromnému podnikateľovi. 

Je to neuveriteľné, lebo stredisko bolo 

ziskové a napriek tomu zastupiteľstvom 

zrušené... Zložkou MsKS bolo aj kino 

Ipeľ a okrem stáleho hracieho profilu 

sme realizovali viacero iných filmových 

aktivít. Okrem miestnej kultúry sme 

pravidelne organizovali vystúpenia tzv. 

dovezenej kultúry – koncerty, divadlá, 

estrády... Pripravil a zabezpečil som 

vydanie prvej propagačnej skladačky 

„Poltár a okolie“  v  r. 1993,  in-

formačný bulletin pre návštevníkov 

mestského múzea, vydávanie 
kalendárov výročí a podujatí. 

Inicioval som účasť mesta Poltár 

na turistickom salóne v Žiline – 

 

mestského múzea, vydávanie kalendá-

rov výročí a podujatí. Inicioval som 

účasť mesta Poltár na turistickom salóne 

v Žiline – EXPOTOUR 1994, kde sme 

mali veľký úspech. S nadšencami sme 

znovuobjavili bustu Sissi v Poltári, po-

darila sa rekonštrukcia javiska v KD 

a plynofikácia kotolne v KD. Po zrušení 

MsKS som v r. 1995 – 2003  pracoval 

v MsKS Lučenec ako kultúrny pracov-

ník a vedúci kina Apollo v Lučenci. To-

to kino vtedy dosiahlo rekordné tržby. 

Keď v r. 2003 mesto Poltár zrušilo 

zmluvu na prenájom KD a vyhlásilo vý-

berové konanie na pozíciu kultúrneho 

pracovníka, prihlásil som sa a bol som 

prijatý. KD v tom čase fungoval bez 

právnej subjektivity ako súčasť oddele-

nia MsÚ, čo činnosť značne kompliko-

valo. Aj napriek tomu sa niečo podarilo 

– obnovila sa činnosť kina, 19. 7. 2004 

vznikol Filmový klub pri kine Ipeľ 

v Poltári ako registrovaný člen Asociá-

cie slovenských filmových klubov (AS 

FK). Zamerali sme sa najmä na tri väč-

šie podujatia ročne – fašiangová verejná 

zabíjačka, majstrovstvá vo varení a jede-

ní bryndzových halušiek a vymyslel 

som názov aj projekt „Gombovec-fest“. 

Poltár získal dva certifikáty, najväčší 

gombovec a najdlhší šúľanec. Veľký dô-

raz som venoval pripomenutiu význam-

ných osobností Poltára, napr. Július Pás-

tor, Emil Horváth, st., Tibor Sedlický 

a Ladislav Leng. Odhalili sme tri pamät-

né tabule. V Poltári som mal v pláne 

ešte viac, ale situácia nebola aktivitám 

naklonená, tak som dal výpoveď. 

Od r. 2009 pôsobíš až doteraz 

ako odborný pracovník záujmovo-

umeleckej činnosti v NOS v Lučenci... 

Moja činnosť pozostáva z via-

cerých aktivít. Časopis Regionálny kul-

túrny spravodajca (REKUS) sme od 

môjho príchodu začali vydávať ako me-

sačník, prezentovali sme v ňom všet-

kých 79 obcí okresov Lučenec a Poltár, 

ktoré som poctivo prešiel, potom ko-

lektívy ZUČ – divadlo, folklór... Získali 

sme ocenenie na celoslovenskej súťaži, 

máme v ňom stále rubriky, veď to poz-

náš, keďže do REKUS-u pravidelne 

prispievaš aj ty a spolu to ťaháme od r. 

2010.                        Pokračovanie na s. 4 
 

Každý rok vydávame 

Kalendár výročí a katalóg 

podujatí. Zdedil som aj literárny 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

strana 4                                                                               REKUS 
Každý rok vydávame Kalendár 

výročí a katalóg podujatí. Zdedil som aj 

literárny klub V.L.A.S., ktorého lektor-

kou je spisovateľka Hana Košková. Po-

darilo sa nám realizovať zaujímavé lite-

rárne projekty (Slovo dalo slovo, Slovom 

k slovu, Mladí s mladým, Píšeme pre 

deti,  H/VLAS ne/uto/píš, Vlak literatú-

ry, Novlitero). Okrem toho som bol au-

torom viacerých projektov zameraných 

na pripomenutie si významných osob-

ností regiónu: Ladislav Leng (2010), 

Hradište – najkrajší kút Dezidera Bangu 

(2019), Dvor Paľa Bútora, Rok Timra-

vy. Vymyslel som aj iné projekty, niek-

toré sa podarilo uskutočniť – Otváranie 

studničiek na Turíce, Od fruštika po 

havranku, Vedeti be mau každej, Krojo-

vanie v Novohrade, Ruky železa – srdce 

ohňa, Koliesko pod klobúkom, Košelisko 

na koliesku, Koliesko pod sukňou, Gate 

drží opasok a Na nohách sú krpce. 

Predstavíš nám tvoje životné 

krédo?  

Životné krédo nemám žiadne, 

mám však zásadu: „Keď niečo robiť, tak 

poriadne“. Lebo ten, kto niečo chce, ten 

to aj robí a ten, čo nič nechce, len hľadá 

výhovorky. Som šťastne ženatý, s man-

želkou Jankou žijem v Poltári, čo dnes 

asi nie je výhra. Spolu máme dve deti 

a troch skvelých vnukov. 

 
 

 
 

PhDr. František Mihály, DiS. art. 

 

 
 
 

 

 
 

  

Kalvínsky kňaz, publicista, no-

vinár, vysokoškolský učiteľ Árpád Kö-

vy sa narodil 3. 4. 1887 v Budapešti. 

Gymnaziálne a vysokoškolské teologic-

ké štúdiá absolvoval v rodnom meste. 

V r. 1914 nastúpil ako kalvínsky kňaz na 

faru v Lučenci a pôsobil tu až do r. 1945. 

Počas prvej svetovej vojny pôsobil ako 

duchovný na fronte, o situácii na nej pí-

sal v lučenskom denníku Felső Nógrád 

(Horný Novohrad). V r. 1918 patril me-

dzi zakladateľov novín Losonci Hírlap 

(Lučenské zvesti) v Lučenci.  

 V r. 1925 – 38 pôsobil ako vy-

sokoškolský učiteľ na Teologickom se-

minári v Lučenci, kde vyučoval grécky 

jazyk. Bol autorom publikácií: Csaták 

tüzében, Isten kezében (V ohni bojov, 

v rukách Božích, 1916), A Losonci ma-

gyar Dalegylet Hetvenéves története 

1860 – 1930 (Sedemdesiatročná história 

Uhorského spevokolu v Lučenci 1860 – 

1930, 1931), Vigyázzatok és imádkozza-

tok (Dávajte si pozor a modlite sa, 

1936). V r. 1940 sa stal podpredsedom 

novovznikajúceho Literárneho a umelec-

kého spolku Józsefa Kármána v Lučenci.  

 V septembri 1945 ho v dôsled-

ku lživých obvinení vypovedali z Česko-

slovenska, útočisko našiel v obciach 

Diósjenő a Városlőd (Maďarsko). Po II. 

svetovej vojne vyvinul v Maďarsku 

veľké úsilie, aby pomohol podobným 

vysídlencom, akým bol on, s integráciou 

do nového prostredia. Tento článok som 

vypracoval pomocou publikácie: A cseh 

/szlovákiai magyar irodalom lexikona 

1918 – 2004. Bratislava, Madách – Po-

sonium 2004, s. 221 – 222.  

 Árpád Kövy zomrel 13. 11. 

1947 v obci Városlőd (Veszprémska žu-

pa), kde je aj pochovaný.  

 

 
 
 

  

Ekonóm, vysokoškolský učiteľ 

prof. Ing. Ján Kúkeľ, DrSc. sa narodil 

9. 3. 1926 v Ábelovej, okres Lučenec. 

Ľudovú a meštiansku školu navštevoval 

v Nedelišti a Tomášovciach. V r. 1945 – 

49 študoval na SPŠ strojníckej v Ban-

skej Bystrici, v r. 1949 – 53 na Vysokej 

škole ekonomickej (VŠE) v Prahe. V r. 

1953 – 56 bol interným ašpirantom na 

VŠE v Prahe. V r. 1957 – 81 pôsobil ako 

vedecký pracovník až riaditeľ v Ekono-

mickom ústave SAV v Bratislave, v r. 

1981 – 91 ako vysokoškolský učiteľ po-

litickej ekonómie na Univerzite Komen-

ského v Bratislave. Univerzitným profe-

sorom bol od r. 1975, doktorom vied od 

r. 1980. Od r. 1991 žil na dôchodku 

v Bratislave.  
 

   
 

Vo svojej vedeckovýskumnej 

práci sa orientoval na tieto témy: špecia-

lizácia a kooperácia výroby, efektívnosť 

investícií, efektívnosť technického pok-

roku, hmotná zainteresovanosť na efek-

tívnosti a teória inovácií v národnom i 

medzinárodnom rámci. Osobitný ohlas 

mali najmä jeho štúdie o využívaní tech-

nických, technologických a organizač-

ných inovácií v ekonomike, čo sa v mi-

nulosti prezentovalo ako „poznatková 

ekonomika“. Bol autorom publikácií: 

Hmotná zainteresovanosť (1958 – spolu-

autor), Problémy špecializácie a koope-

rácie výroby (1961 – spoluautor), Ve-

decko-technický pokrok v socialistickej 

ekonomike (1979) a i. Ako vedúci lexi-

kálnej skupiny ekonómia pripravil pre 

Encyklopédiu Slovenska I. – VI. (1977 – 

82) mnoho hesiel. Pravidelne prispieval 

aj do odborných časopisov: Ekonomický 

časopis, Komitét riadenia, Trud, Politic-

ká ekonomie, Nové Slovo, Slovenský 

Profit a i.                      Pokračovanie na s. 5 

Ján Kúkeľ sa narodil v Ábelovej, ale 

detstvo a dospievanie prežil v susednej 

obci Nedelište u rodičov svojej matky. 

Jeho rodičia odišli počas svetovej 
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Ján Kúkeľ sa narodil v Ábelo-

vej, ale detstvo a dospievanie prežil 

v susednej obci Nedelište u rodičov svo-

jej matky. Jeho rodičia odišli počas sve-

tovej hospodárskej krízy (1930) do Ar-

gentíny. Ako študent veľmi dobre 

poznal spisovateľku Boženu Slančíkovú 

Timravu (1867 – 1951) z posledných 

rokov jej pôsobenia v Ábelovej. Bola 

obľúbenou učiteľkou predškolskej vý-

chovy, mala povesť inteligentnej a vľúd-

nej osoby. 

Prof. Ing. Ján Kúkeľ, DrSc. 

zomrel 19. 4. 2021 v Bratislave, kde je 

pochovaný na cintoríne Stará Vrakuňa. 
 

 
 

 
 

Básnik, prozaik, dramatik, pre-

kladateľ, právnik JUDr. Ján Poničan, 

pseudonym Ján Rob Poničan, sa narodil 

15. 6. 1902 v Očovej, okres Zvolen. Štu-

doval na gymnáziu v Banskej Bystrici 

(1912 – 18). Vyššie ročníky absolvoval 

na gymnáziu s vyučovacím jazykom  

maďarským v Lučenci (1918 – 20), 

maturoval v triede Maximiliána Gedőa. 

V r. 1920 – 22 študoval strojné a elek-

trotechnické inžinierstvo na ČVUT v  

Prahe, v r. 1922 – 26 na Právnickej 

fakulte KU v Prahe.  

 V r. 1926 – 27 a 1928 – 33 pô-

sobil ako advokátsky koncipient v Bra-

tislave, 1927 – 28 vo Zvolene. V r. 1933 

– 47 bol majiteľom advokátskej kance-

lárie v Bratislave, 1948 – 49 verejným 

notárom, 1949 – 57 notárom v Bratisla-

ve. V r. 1958 – 59 pracoval ako vedúci 

maďarskej redakcie v Bratislave, v r. 

1959 – 64 ako riaditeľ Slovenského vy-

davateľstva krásnej literatúry (SVKL) 

v Bratislave. Od r. 1964 žil na dôchodku 

v Bratislave. Jeho prvou manželkou bola 

slovenská herečka Beta Poničanová, 

rodená Kindernayová (1908 – 1987).  
 

 Patril medzi príslušníkov 

skupiny ľavicovo orientovanej 

 Patril medzi príslušníkov skupi-

ny ľavicovo orientovanej inteligencie. 

Vo verejnom živote bol činný už od 

svojich študentských čias – člen sloven-

ského spolku Detvan v Prahe, redakto-

rom časopisu Mladé Slovensko, spolu-

zakladateľ revue DAV. V r. 1931 navští-

vil viaceré sovietske mestá, po návrate 

prednášal o svojich skúsenostiach, niek-

toré jeho prednášky úrady zakázali. V r. 

1931 bol väznený v Banskej Bystrici, 

v r. 1940 – 41 za odbojovú činnosť väz-

nený v Ilave.  

 Debutoval básnickou zbierkou 

Som, myslím, cítim a vidím, milujem 

všetko, len temno nenávidím (1923). 

Z ďalších básnických zbierok vyberám: 

Demontáž (1929), Večerné svetlá (1932), 

Angara (1934), Póly (1937). Poémy: 

Divný Janko (1941), Sen na medzi 

(1942), Ivan Klas (1946), Povstanie 

(1946), Mesto (1947). Povojnové bás-

nické zbierky: Na tepne čias (1949), 

Riava neutícha (1958), Držím sa zeme, 

drží ma zem (1967), Hĺbky a diaľky 

(1973). 

 Princípy socialistického realiz-

mu uplatnil v románoch Stroje sa pohli 

(1935), Pavučina (1945). Od konca 50. 

rokov písal len prózu: Po horách – do-

linách (1959), A svet sa hýbe (1960), 

Búrlivá mladosť (1975), Dobyvateľ 

(1979), Skaza hradu (1979). Od študent-

ských čias sa venoval aj dramatickej 

tvorbe: Dva svety (1924), Boj (1935), 

Vzbura na rozkaz (1936), Jánošík 

(1941), Čistá hra (1949) a i. Prekladal 

z ruštiny, bulharčiny, nemčiny a maďar-

činy. V r. 1962 bol vyznamenaný Radom 

práce, v r. 1971 menovaný národným 

umelcom. 

 Článok som pripravil na pod-

klade nasledovnej literatúry: Biografický 

lexikón Slovenska 7. zv. O – Q. Martin: 

Slovenská národná knižnica 2020, s. 580 

– 583, Slovník slovenských spisovateľov 

20. storočia. Martin, Slovenská národná 

knižnica 2008, s. 385 – 386. 

 JUDr. Ján Poničan zomrel 25. 

2. 1978 v Bratislave, kde je pochovaný 

na cintoríne v Slávičom údolí.  
 

  

 
 

 
 

Rímskokatolícky kňaz, biskup, 

teológ, spisovateľ, politik, vysokoškol-

ský učiteľ prof. ThDr. PhDr. Ottokár 

Prohászka sa narodil 10. 10. 1858 

v Nitre. V r. 1861 sa rodina presťahova-

la do Ružomberka, kde navštevoval 

prvý ročník ľudovej školy (1865 – 66) 

a tam si v miestnom kostole vypočul 

prvýkrát svätú omšu. V r. 1866 sa Otto-

kár s rodičmi presťahoval do Lučenca, 

kde prežil tri roky a začal sa učiť po 

maďarsky. Nadväzne študoval na piaris-

tickom gymnáziu v Nitre (1869 – 71), 

kde patril medzi najlepších študentov. 

Po dvoch rokoch odišiel na jezuitské 

gymnázium do Kalocse, kde sa ako 14-

ročný rozhodol stať sa mníchom. V au-

guste 1873 bol prijatý do malého semi-

nára v Ostrihome, kde ako 17-ročný 

zmaturoval s vyznamenaním. Popri rod-

nej nemčine sa naučil aj po maďarsky, 

slovensky a latinsky, no hovoril aj po 

francúzsky, starogrécky a hebrejsky. 

Teológiu študoval z iniciatívy 

arcibiskupa Jánosa Simona na Nemec-

ko-uhorskom kolégiu a Pápežskej uni-

verzite Gregoriana v Ríme. Za kňaza bol 

vysvätený 30. 10. 1881 v Ríme. Na svo-

je prvé kaplánske miesto nastúpil v r. 

1882 v Ostrihome. V r. 1883 sa stal uči-

teľom latinčiny a starogréčtiny na ta-

mojšom lýceu a v r. 1884 učiteľom 

dogmatiky v ostrihomskom seminári. 

V r. 1901 sa preslávil svojimi duchovný-

mi cvičeniami pre mužov. V Ostrihome 

bol redaktorom časopisu Uhorský Sion 

(1887 – 1904) a vydavateľom politic-

kých novín Ostrihom (1898 – 1910). 

V r. 1904 ho vymenovali za učiteľa dog-

matiky na univerzite v Budapešti. 
Pokračovanie na s. 6 

V októbri 1905 ho kráľ 

František Jozef vymenoval za 

biskupa v Székesfehérvári 
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V októbri 1905 ho kráľ Franti-

šek Jozef vymenoval za biskupa v Szé-

kesfehérvári a v decembri v tom istom 

roku ho pápež Pius X. v Ríme vysvätil 

za biskupa. Ottokár Prohászka patril 

medzi zakladateľov Katolíckej ľudovej 

strany, bol vedúcou osobnosťou maďar-

ského kresťansko-socialistického hnutia. 

V Székesfehérvári viedol v r. 1919 kon-

trarevolucionárov s cieľom zvrhnúť pro-

letársku diktatúru. V r. 1909 sa stal čle-

nom korešpondentom Maďarskej akadé-

mie vied a v r. 1920 jej riadnym členom 

V r. 1915 patril medzi zakladajúcich čle-

nov Akadémie sv. Štefana, v r. 1926 sa 

stal členom Kisfaludyho spoločnosti.  

Patril medzi najvplyvnejších 

uhorských predstaviteľov moderného 

katolicizmu, bol jedným z programáto-

rov katolíckej obnovy na začiatku 20. 

stor. Svojimi kázňami i politickou čin-

nosťou po celom Uhorsku viedol boj za 

kresťanské smerovanie maďarskej inte-

ligencie. Snažil sa o sociálnu reformu na 

kresťanských základoch, ktorá by kaž-

dému človeku umožnila dôstojný život. 

Všetky jeho práce vyšli v 25-ich zväz-

koch vo vydavateľstve Spoločnosť svä-

tého Štefana v Budapešti pod názvom 

Prohászka Ottokár összes művei I – XXV 

(1928 – 29). 

Tento článok som vypracoval 

s použitím nasledovnej literatúry: Lexi-

kón katolíckych kňazských osobností 

Slovenska. Bratislava, Lúč 2000, s. 1124 

– 1125, Biografický lexikón Slovenska 7. 

zv. O – Q. Martin, Slovenská národná 

knižnica 2020, s. 667 – 668, Révai Új 

Lexikona 15. zv. Nem – Rab. Szekszárd, 

Babits 2005, s. 876, ako aj Szabó, F., SJ: 

Prohászka Ottokár élete és műve 1858 – 

1927. Budapest, Szent István Társulat, 

2010. 

Prof. ThDr. PhDr. Ottokár Pro-

hászka zomrel 2. 4. 1927 v Budapešti 

v Ústrednom kňazskom seminári. Od r. 

1938 odpočíva v pamätnom kruhovom 

kostole. 
 

 

 
 
 

Elektrotechnický inžinier, vy-

sokoškolský učiteľ prof. Ing. Ladislav 

Reiss sa narodil 24. 6. 1902 v Divíne, 

okres Lučenec, v lekárskej rodine 

MUDr. Mórica Reissa. Ľudovú školu 

navštevoval vo Zvolene (1908 – 12), 

gymnázium v Banskej Bystrici a Lučen-

ci (1912 – 20). Štúdium elektrotechnic-

kého inžinierstva absolvoval na ČVUT 

v Prahe (1920 – 26).  

 

 

V ďalšom období pracoval ako 

elektrotechnický inžinier 

v Spojených elektrárňach Žilina 

Svoju pracovnú kariéru začal 

ako inžinier v závode ČKD Praha.  
 

 
 
 

V ďalšom období pracoval ako 

elektrotechnický inžinier v Spojených 

elektrárňach Žilina (1926 – 28), v Stre-

doslovenských elektrárňach Banská 

Bystrica (1928 – 45). V r. 1945 sa stal 

riaditeľom prevádzky Slovenských elek-

trární v Bratislave, v r. 1945 – 50 ná-

mestníkom generálneho riaditeľa Čs. 

energetických závodov v Prahe. Nad-

väzne pôsobil ako riaditeľ Elektrostavu 

v Bratislave (1950 – 51), riaditeľ Hlav-

nej správy elektrární Ministerstva palív 

a energetiky v Prahe (1951 – 52), vedúci 

elektrotechnického oddelenia Oblastnej 

správy elektrární (1952 – 54) a vedúci 

pobočky Energoprojektu (1954 – 60). 

V r. 1960 – 76 pedagogicky pôsobil na 

Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bra-

tislave, v r. 1964 – 66 bol jej dekanom. 

Vo svojej vedeckovýskumnej 

činnosti sa zaoberal hydroenergetikou, 

najmä využitiu vodnej sily na Sloven-

sku, problematike energetickej špičky 

v elektrárenskej sústave, prenosu elek-

trickej energie, ekonomickým a ekolo-

gickým problémom energetiky. Inicioval 

výstavbu elektrárne v Novákoch i sústa-

vy vodných diel na Dunaji. Participoval 

na tvorbe Encyklopédie Slovenska, 

Elektrotechnického náučného slovníka, 

viacerých monografií, vysokoškolských 

učebných skrípt, bol autorom mnohých 

článkov v odbornej tlači.  

Počas druhej svetovej vojny bol 

účastníkom ilegálneho protifašistického 

odboja. Pri spracovávaní tohto materiálu 

som použil Slovenský biografický slov-

ník 5. zv. R – Š. Martin: Matica Sloven-

ská, 1992, s. 61. 

Prof. Ing. Ladislav Reiss zom-

rel 8. 3. 1983 v Bratislave, kde je pocho-

vaný na cintoríne v Slávičom údolí. 

 

 
 

Učiteľ, účastník protifašistické-

ho odboja František Vnuk sa narodil 

25. 5. 1892 v obci Jalovec, okres Lip-

tovský Mikuláš. Ľudovú školu navšte-

voval v Smrečanoch (1898 – 1903), 

strednú školu v Levoči (1903 – 08), 

Učiteľský ústav v Leviciach (1908 – 

12). V r. 1912 – 14 pôsobil ako učiteľ vo 

Svätom Kríži. V r. 1914 – 20 bol ako 

vojak v ruskom zajatí a v čs. légiách. 

V r. 1920 – 21 vyučoval na ľudovej 

škole v Ďurďove, v r. 1921 v Moldave 

(od r. 1945 nad Bodvou), v r. 1921 – 23 

na chlapčenskej meštianskej škole v Lu-

čenci. V r. 1923 – 38 vykonával funkciu 

správcu ľudovej školy v Lučenci, v r. 

1938 prešiel ako učiteľ na ľudovú školu 

do Zvolena. V ďalšom období sa za-

mestnal ako učiteľ v Málinci-Mlákach, 

neskôr ako vedúci družstevnej bryn-

dziarne v Ábelovej.  
 

 
 

Počas pobytu v Rusku sa zú-

častňoval na bojových akciách čs. légií. 

Po vzniku Slovenskej republiky sa za-

pojil do protifašistického odboja, bol 

členom ilegálnej skupiny Daniela Ertla 

v lovinobanskom okrese. Organizoval 

partizánske hnutie v oblasti Lovinobane, 

po vyhlásení SNP sa stal podpredsedom 

a politickým referentom Revolučného 

národného výboru v Lovinobani. Po ús-

tupe SNP do hôr sa ukrýval na lazoch. 

Po návrate do Ábelovej bol zatknutý 

a zastrelený bezpečnostnými orgánmi 

nemeckej okupačnej armády.  

František Vnuk patril medzi 

spoluzakladateľov odbočky Spolku slo-

venských učiteľov a Slovenskej ligy 

v Lučenci. Bol predsedom MO Čs. so-

ciálno-demokratickej strany robotníkov, 

predsedom Čs. obce legionárskejv Lu-

čenci,                           Pokračovanie na s. 7 

 

predsedom okresnej 

organizácie Spolku slovenských 

učiteľov, správcom Učňovskej besiedky 
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 Osobností 
 

GAJDOŠ, Ján – 100. výročie narode-

nia (9. 4. 1922 Fiľakovo), učiteľ hud-

by, dirigent Závodnej dychovej hudby 

v Poľane Opatová, Mestskej dychovej 

hudby pri MsKS v Lučenci (1972 – 

83), riaditeľ ĽŠU v Lučenci (1972 – 

82), člen Krajského symfonického or-

chestra v Banskej Bystrici.  
 

BECHER, Július – 90. výročie naro-

denia (10. 4. 1932 Gemerček), prom. 

filozof, stredoškolský učiteľ na Gym-

náziu B. S. Timravy v Lučenci (1955 – 

92), v 70. r. založil tradíciu literárno-

vlastivedných exkurzií gymnázia do 

Matice slovenskej a na Národný cinto-

rín v Martine. Zomrel 3. 7. 2011 v Lu-

čenci.  
 

HORVÁTH, Ľudovít (Lajos) – 75. 

výročie narodenia (10. 4. 1947 Luče-

nec), herec, režisér, dramaturg, prekla-

dateľ. Pôsobil ako herec a režisér v Di-

vadle Thália v Košiciach (1969 – 85), 

dramaturg a režisér v Jókaiho divadle 

v Komárne (1985 – 92), kultúrno-vý-

chovný pracovník v Mestskej knižnici 

v Prahe (1993 – 97) a od r. 1998 šéfre-

daktor vydavateľstva PK 62 v Prahe. 

Zomrel 27. 10. 2003 v obci Nová Ves 

pod Pleší, okres Příbram. Pochovaný je 

na Olšanských cintorínoch v Prahe. 
 

KALESNÝ, František, PhDr., DrSc. 

– 15. výročie úmrtia (10. 4. 2007 Bra-

tislava), umeleckým menom František 

Haličan, pseudonym F. Matúchov; et-

nograf, muzeológ, publicista. Ľudovú 

školu navštevoval v Haliči a Reformo-

vané reálne gymnázium v Lučenci 

(1929 – 37). Naposledy pôsobil ako 

vedúci odboru Mestského múzea v  

Bratislave (1962 – 84). Dielo: Ľudové 

umenie na Slovensku, Ľudové výtvarné 

umenie, Modranská keramika a iné. 

 

 Prispieval do zborníkov 

a časopisov. Pochovaný je na 

Martinskom cintoríne 

predsedom okresnej organizácie Spolku 

slovenských učiteľov, správcom Učňov-

skej besiedky v Lučenci. Tento článok 

som spracoval podľa literatúry: Sloven-

ský biografický slovník 6. zv. T – Ž. 

Martin: Matica slovenská, 1994, s. 299 

– 300. 

František Vnuk zomrel 28. 1. 

1945 v Ábelovej, pochovaný je v Lu-

čenci. 
PhDr. František Mihály, DiS. art. 

 

Prispieval do zborníkov a časopisov. 

Pochovaný je na Martinskom cintoríne 

v Bratislave. Narodil sa 19. 2. 1918 

v Starej Haliči. 
 

GÁBER, Ján Kvetoslav Krasomil – 

200. výročie narodenia (12. 4. 1822 

Lovinobaňa), publicista, zberateľ ľudo-

vej slovesnosti, spolupracovník a pria-

teľ Ľudovíta Štúra. Od r. 1841 študoval 

na bratislavskom lýceu a r. 1844 odi-

šiel študovať do nemeckého mesta 

Halle, odkiaľ naďalej ostával v kontak-

te so štúrovcami. Prijal pseudonym Lo-

vinský. V Bratislave je po ňom pome-

novaná Lovinského ulica. V Literár-

nom archíve Matice slovenskej sa za-

chovala jeho významná reč z prvej po-

rady štúrovcov zo dňa 7. 2. 1843. V nej 

sa v hornohradskom nárečí usiloval o 

prijatie slovenského spisovného jazy-

ka. Neskôr sa v byte Ľudovíta Štúra 

v Bratislave (14. februára 1843 – deň 

vzkriesenia slovenčiny) zišli jeho naj-

bližší spolupracovníci – Ján Francisci-

Rimavský, Samo Vozár, Ján Kalinčiak, 

Ján Gáber-Lovinský a Samko Štúr, 

v tom čase niečo vyše dvadsaťroční 

mladíci, ktorí sa rozhodli, že budú 

písať po slovensky. Pracoval ako práv-

nik Zvolenskej župy a neskôr v Slo-

venskej Ľupči. Spolupracoval s Pav-

lom Dobšinským pri zbieraní ľudových 

rozprávok, napr. Janko a Macko. 
 

HUBACSEK, Žigmund – 50. výročie 

úmrtia (17. 4. 1972 Hody pri Galante), 

medirytec, insitný maliar, kníhviazač. 

Pracoval ako výtvarník v Novohrad-

skej textilke v Lučenci (1939 – 45). R. 

1947 sa stal výtvarníkom v ÚĽUV-e 

a r. 1953 pri Okresnom osvetovom 

stredisku v Lučenci založil skupinu 

amatérskych výtvarníkov. Z diel: Spia-

ci pastier (tepaná meď). Narodil sa 8. 

3. 1906 v Budapešti. 
 

SZAKAL, Anton – 170. výročie 

narodenia (18. 4. 1852), hlavný slúžny 

okresu Halič. Bol reformovanej (kal-

vínskej) viery. Ako okresný slúžny dal 

opraviť kaštielik v Starej Haliči (r. 

1911 tu bola zriadená rímskokatolícka 

ľudová škola). Rod Szakal získal 

šľachtický erb r. 1688, ktorého charak-

teristika je nasledovná: „V modrom na 

zelenom podklade viťúz na koni v 

pravej ruke drží červeno-bielu zástavu, 

v ľavej ruke meč s nastoknutou tu-

reckou hlavou. Prikrývadlá modro-

zlato-červenozlatisté“.  

Zomrel 19. 11. 1904, pochovaný je 

v Starej Haliči. 

 

 

ČEČETKA, Juraj, prof. PhDr. 

– 115. výročie narodenia 

ČEČETKA, Juraj, prof. PhDr. – 115. 

výročie narodenia (23. 4. 1907 Po-

lichno), pedagóg, univerzitný profesor. 

Študoval na gymnáziu v Lučenci. Bol 

prvým vysokoškolským profesorom 

pedagogiky slovenskej národnosti. Je-

ho pedagogické názory sú aj v súčas-

nosti mimoriadne pozoruhodné, napr. v 

rozumovej výchove: „K dobrému us-

trojeniu školy patrí aj dobrý učiteľ. 

Škola má byť dielňou ľudskosti, ale 

nesmieme zabúdať, že žiaka môžu naj-

lepšie vychovať za človeka len ľudia“. 

Po r. 1945 sa stal vedúcim Katedry pe-

dagogiky a psychológie Filozofickej 

fakulty UK a v r. 1953/54 a 1956/57 i 

prodekanom pre pedagogické veci. Od 

r. 1964 pracoval vo Výskumnom ústa-

ve pedagogickom a r. 1972 sa vrátil na 

Filozofickú fakultu UK, kde bol až do 

dôchodku (1972). Zomrel 24. 6. 1983 

v Bratislave. 
 

KRÁĽ, Janko – 200. výročie narode-

nia (24. 4. 1822 Liptovský Mikuláš), 

slovenský romantický básnik, počas re-

volučných rokov 1848/49 podnietil s J. 

Rotaridesom v Honte ľudové povsta-

nie, začo ich uväznili v Šahách. Po 

revolúcii v decembri 1849 pôsobil ako 

úradník v Balašských Ďarmotách, r. 

1850 bol námestníkom hlavného slúž-

neho a sudcu v Modrom Kameni a Lu-

čenci. Pri tejto príležitosti bola vydaná 

v Lučenci publikácia Janko Kráľ a No-

vohrad (1996), ktorej autorom je PhDr. 

Jozef Drenko. 20. 9. 1844  cestoval po 

stopách Juraja Jánošíka v Malohonte, 

Kokave nad Rimavicou a Klenovci. 
 

KRÚDY, Gabriel, PhDr. – 25. výro-

čie úmrtia (27. 4. 1997 Lučenec), his-

torik, pamiatkar, publicista, autor turis-

tických príručiek. Pôsobil ako riaditeľ 

Slovenského ústavu pamiatkovej sta-

rostlivosti a ochrany prírody v Lučenci 

(1984 – 97). Od r. 1971 viedol rekonš-

trukciu hradu Šomoška a r. 1987 ini-

cioval úpravu prameňa na náučnom 

chodníku Šomoška, ktorý bol podľa 

neho pomenovaný. Narodil sa 9. 11. 

1929 v Lučenci. 
 

 udalostí 
375. výročie (28. 4. 1647) – nariadenia 

zemského snemu, aby kostol v Maškovej 

dostali evanjelici, lebo zámocká pani 

Katarína Forgáčová, rod. Pálfyová, im ho r. 

1622 zhabala a odovzdala katolíkom. For-

gáčová aj napriek rozhodnutiu vyslala do 

Maškovej hajdúchov, ktorí mali evanje-

likom kostol odobrať. Kostol sa im však 

nepodarilo obsadiť, lebo im v tom zabránili 

cirkevníci. 
 

https://sk.wikipedia.org/wiki/20._september
https://sk.wikipedia.org/wiki/Juraj_J%C3%A1no%C5%A1%C3%ADk
https://sk.wikipedia.org/wiki/Malohont
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kokava_nad_Rimavicou
https://sk.wikipedia.org/wiki/Klenovec
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Cena a postup na krajskú výstavu: Ing. Ladislav Feldsam, II. 
veková skupina A kategória: maľba (Kolibrík, Euphória), Erik 
Kružliak, II. veková skupina A kategória: maľba (Trojuholní-
ky), Eva Čabová, II. veková skupina A kategória: maľba (Hor-
ská lúka). 
Čestné uznanie a postup na krajskú výstavu: Monika Kyseľo-
vá, F kategória: experiment (Brána do iného sveta), Jakub 
Mlynarčík, I. veková skupina A kategória: maľba (Klamstvo), 
Adela Balázsová, II. veková skupina A kategória: maľba 
(Folklór 3), Miroslava Cabanová, II. veková skupina A kate-
gória: maľba (V rozpuku 1., V rozpuku 2.), Pavel Ožďáni, II. 
veková skupina A kategória: maľba (Stopa človeka), Margita 
Janštová, II. veková skupina A kategória (Banská Bystri-
ca/Podrybie). 

 
 

Fotografov sa prihlásilo 11 s počtom 60 diel: Marcel Mižúr, 
Jozef Beňovský, Michal Ovečka, Ondrej Kamenský, Rado-
van Vojenčák, Mária Zajacová, Alena Miklušová, Ľubomír 
Činčura, Mária Hrončeková, Erik Kružliak a Stanislav Spi-
šiak. 
       Výsledky hodnotenia poroty: Mgr. Miroslav Zaťko, Ró-
bert Ragan, Renata Ádamová: 
Hlavná cena a postup na krajskú súťaž: Ľubomír Činčura, C 
kategória: cykly a seriály (Iná krajina 1. – 4., Tma v textilke 
1. – 3.). 
Cena a postup na krajskú súťaž: Mária Zajacová, D kategó-
ria: experiment (I., II.), Jozef Beňovský, C kategória: cykly 
a seriály (Ako sme súťažili 1. – 5.), Ondrej Kamenský, III. 
veková skupina – A kategória: čiernobiela fotografia (Keď 
jazero zamrzne), B kategória: farebná fotografia (Cestička za 
šťastím, Dvere do neznáma), Marcel Mižúr, III. veková 
skupina – A kategória: čiernobiela fotografia (My Sweet 
Home), Michal Ovečka, III. veková skupina  – B kategória: 
farebná fotografia (Art tour, Bez obsluhy), Radovan Vojen-
čák, III. veková skupina – B kategória: farebná fotografia 
(Stairway to...), C. kategória: cykly a seriály (Mili 1. – 4.). 

Pokračovanie na s. 9 

 
Čestné uznanie s postupom na krajskú súťaž: Radovan 
Vojenčák, III. veková skupina – A kategória: čiernobiela 
fotografia (Hriešny tanec po našom), Erik Kružliak, III. 

 

 
 

        Vernisáž regionálnej postupovej súťaže a výstavy neprofe-
sionálnej výtvarnej tvorby a fotografie členov OŠ pri Novohrad-
skom osvetovom stredisku v Lučenci z okresov Lučenec a Poltár 
sa konala 4. 3. 2022 v priestoroch Novohradského múzea 
a galérie. Hlavným organizátorom bolo Novohradské osvetové 
stredisko Lučenec (NOS), spoluorganizátorom Novohradské 
múzeum a galéria (NMG), vyhlasovateľom a odborným garan-
tom je Národné osvetové centrum Bratislava. 
         Na domácej pôde všetkých privítala riaditeľka NMG, Mgr. 
Iveta Kaczarová, výstavu otvoril Mgr. Stanislav Spišiak, riaditeľ 
NOS. Potom dostali slovo porotcovia, Mgr. Miroslav Zaťko za 
fotografov a doc. Štefan Balázs ArtD. za výtvarníkov. 
Výstavy sa zúčastnilo celkom 34 autorov so 124 dielami a vys-
tavených bolo 99 diel.  
         Do súťaže bolo prihlásených 23 výtvarníkov s počtom 64 
prác: Anna Brijaková, Tímea Mihalidesová, Zuzana Kaššová, 
Margita Janštová, Zoltán Kovács, Ivana Lekárová, Lýdia 
Bellová, Miroslava Cabanová, Štefánia Drastíková, Ing. 
Ladislav Feldsam, Pavel Megyeri, Danica Pružincová, Eva 
Čabová, Monika Kyseľová, Pavel Ožďáni, Adela Balázsová, 
Gizela Schneiderová, Gabriela Gyüreová, Klára Hanulová, 
Jakub Mlynarčík, Erik Kružliak, Gabriel Kurák a Boris Novák.  
Porota pracovala v zložení: doc. Štefan Balázs ArtD., akad. 
maliar, doc. Ján Adamove ArtD., Mgr. art. a Renata Ádamová, 
ktorá udelila ocenenia a postup na krajskú súťaž a výstavu do 
Banskej Bystrice nasledovných autorov: 

Cena a postup na krajskú výstavu: Ing. Ladislav Feldsam, 

II. veková skupina A kategória: maľba (Kolibrík, 

Euphória), Erik Kružliak, II. veková skupina A kategória: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ivete 

Kaczarovej,  
 

riaditeľke 

Novohradského múzea 

a galérie v Lučenci 

k životnému jubileu, 

ktoré oslávi 10. apríla.  
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Čestné uznanie s postupom na krajskú súťaž: Radovan Vojen-
čák, III. veková skupina – A kategória: čiernobiela fotografia 
(Hriešny tanec po našom), Erik Kružliak, III. veková skupina – 
A kategória: čiernobiela fotografia (Tieň), Mária Hrončeková, 
II. veková skupina – A kategória čiernobiela fotografia (Vedo-
mie, Nevedomie, Podvedomie), Erik Kružliak, C. kategória: 
cykly a seriály (Krv a pot 1. – 3.), Stanislav Spišiak, III. veková 
skupina – A kategória: čiernobiela fotografia (Na medzinárod-
nej trati).  

 
V rámci otvorenia sa na dvore konala ukážka perfor-

mans Zoltána Kovácsa – tvorenie diela pušným prachom. 
Príjemnou hudbou sprevádzal vynikajúci klavirista Klaudius 
Kovács. Výstava bola sprístupnená do 18. marca. V posledných 
dvoch rokoch sa pre pandémiu musela presunúť do virtuál-
neho priestoru. Postupujúci autori budú náš región reprezen-
tovať na krajskom kole – Výtvarné spektrum 2022, ktoré sa 
uskutoční v Stredoslovenskom osvetovom stredisku Banská 
Bystrica a AMFO 2022, ktoré sa uskutoční v Starej Radnici vo 
Zvolene.                                                                    Renata Ádamová 

 
 

Z hodnotiacej správ porotcu AMFO 2022(Miro Zaťko): 
Celkové zhodnotenie umeleckej úrovne:Je potešiteľné, že 
umelecká úroveň amatérskych fotografov z regiónu Novohrad 

 
Novinkou tohtoročných majstrovstiev Novohradu 

v zjazdovom lyžovaní, snowboarde, behu na lyžiach (Mlá-
ky – Látky) a sánkovaní bolo lyžovanie v maskách. Po-
dujatie sa konalo v sobotu 5. 3. 2022 v areáli hotela 
Zerrenpach Látky. Organizátormi boli mestá Lučenec a Fi-
ľakovo, obec Látky, OOCR Turistický Novohrad a Podpo-
ľanie, Novohradské osvetové stredisko (NOS), OZ Novoh-
rad a pochopiteľne Zerrenpach. 

 
O 7.00 odchádzal autobus s účastníkmi z Fiľako-

va, v Lučenci na dvoch miestach bral ďalších a samotná 
registrácia všetkých, teda pretekárov aj masiek, sa konala 
do 10.00. Športovú časť mal na starosti Mgr. Pavol Bacu-
lík, zástupca primátorky Lučenca, a kultúrnu časť riaditeľ 
NOS, Mgr. Stanislav Spišiak. Novohradskú lyžovicu otvo-
rila PhDr. Alexandra Pivková, primátorka Lučenca, a Bc. 
Mário Kubiš, starosta obce Látky. 

 
Podujatia sa zúčastnilo viac ako 100 registro-

vaných pretekárov. Na lyžovanie v maskách sa prihlásilo 8 
masiek a všetky dostali ceny od mesta Lučenec. 

 
Osobitne sa vo vlastnom stane prezentovalo NOS 

– dielňou ľudových remesiel, gajdošom, heligónkarom 
a ukážkami z činnosti nielen tlačenými materiálmi, ale aj 
na veľkoplošnej obrazovke. 

Súčasťou bola autogramiáda úspešných olympij-
ských reprezentantov.  

Michal Abelovský 
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      Takto originálne v nárečí nazvali organizátori, Dom Matice 
slovenskej a MO MS v Lučenci, výstavu vyšívaných textílií, 
ktoré vyrábali a používali naši predkovia v Novohrade a blíz-
kom okolí. Vernisáž výstavy bola 8. 3. 2022 v Dome MS, 
otvorila ju riaditeľka, PaedDr. Jana Viteková. V úvodnom slo-
ve poďakovala predsedníčke MO MS, Mgr. Ľudmile Lacovej, 
ktorá to všetko vymyslela. 
     Potom vystúpili Mgr. Veronika Balážová, umelecká vedúca, 
a Mgr. Matej Baláž, organizačný vedúci FaDS Dubkáčik z Buzit-
ky. Predstavili sa nielen spevom, ale aj scénickou ukážkou 
z terénneho výskumu Mateja Baláža v obci Polichno – ako 
svadobná nevesta ponúka na predaj klinovníky...  
     Návštevníci môžu obdivovať ručnú prácu regiónov Malo-
hont a Novohrad, z viacerých obcí – Kokava nad Rimavicou, 
Ábelová, Budiná, Uderiná, Málinec, Točnica, Tomášovce, 
Radzovce a Dolný Tisovník. Výstava bude otvorená v dňoch 
utorok, streda, štvrtok alebo podľa dohovoru a sprístupnená 
až do 24. apríla, vstupné je 2,- eurá. 
 

   

    Váľanička je šatka, obrúsok, ktorým sa prikrýva cesto, kolá-
če, chlieb a slúžila na prikrývanie a prenášanie jedla a použí-
vala sa v kuchyni napr. pri pečení chleba. Boli vytkávané v 
okrajoch alebo zdobené vyšívaním. Klinovník je ozdobný ute-
rák zdobený rôznymi technikami – tkaním, preberaním, 
uplatnila sa aj krivá ihla, krížik, výšivka na pár a iné. Ozdobné 
uteráky boli v spodnej časti zdobené uzlovaním (viazané 
strapce) a používali sa ako dekorácia na stene. Klinovníky boli 
zdobené ornamentami prevažne s motívom kvetov, vtáčikov. 
Boli na nich vyšívané texty a monogramy, resp. celé meno 
majiteľky. 
     Súčasťou výstavy bol kurz varenia raňajkových kaší spojený 
s ochutnávkou a konal sa 30. 3. 2022. 
      Uteráče uvádza Július Lomenčík v knihe Z Máľinské túrňi 
pozerán (2016) nasledovne: „Dva dni pred svadbou prišiel na koči 

alebo voze mladoženích so svojím starejším po diečininu výbavu. Koč 
alebo voz bol ozdobený jedličkou a kone mali na hrdle zavesené 
krásne vyšívané uteráky – uteráče.“ 

      Štefan Repčok v knihe Tradičná kokavská svadba zas uvá-
dza názov váľanička v súvislosti s prípravou výbavy „rúcha“ 
mladuchy: 6 kusov – „váľaničiek“ ušitých z domáceho plátna boli 

štvorcového tvaru zdobené tkacou technikou, alebo ručne vyšité. 
Používali sa v domácnosti pri pečení chleba. Cesto, ktoré sa „váľalo“ 
do bochníkov, dávalo sa kysnúť do slamených opálok, v Kokave zva-
ných „slameníkov“. Takáto váľanička sa musela podložiť do slameníka 
pod cesto.                                                                     Michal Abelovský 
  

 

           

        Druhú časť literárneho projektu pod názvom NOVLI-
TERO, čo je skratka pre NOVohradské LITERárne Osobnosti, 
otvoril Mgr. Stanislav Spišiak, riaditeľ Novohradského osve-
tového strediska (NOS). Literárna dielňa na tému 30 rokov 
Literárneho klubu V.L.A.S. sa konala 11. 3. 2022 v malej sále 
NOS. Mala sa konať v novembri, lebo v tomto mesiaci roku 
1991 bol klub založený. Pandémia prekazila plány a druhá 
časť sa viackrát prekladala, ale nakoniec sa to podarilo. 
 

 
 

         Podujatie viedol doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD. 
a svoj príspevok nazval Ako pristupovať k básni. Spisovateľ-
ka a zároveň aj dlhoročná lektorka klubu, Hana Košková, 
svoj materiál nazvala Tridsaťročný V.L.A.S..  

 
         V rámci dielne účinkovala Mgr. art. Katarína Hitzinge-
rová, ArtD.: „Nie všetko čo znesie papier, znesie aj javisko“ 
(tvorba divadelnej hry). 
 

          

          Súčasťou podujatia bolo uvedenie bulletinu Novlitero, 
ktorý mapuje tridsaťročnú históriu klubu. Úlohy sa zhostili S. 
Spišiak, riaditeľ NOS, H. Košková, lektorka, a Jarmila Siváko-
vá, zakladateľka klubu, a to netradične, písmenami novlitero 
a číslicou 30. Nechýbala fotoprezentácia z aktivít klubu. 

Michal Abelovský 
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       Po dvoch mimoriadnych rokoch otvoril Fiľakovský hrad 
svoje brány opäť v marci tak, ako sme boli tradične zvyknutí. 
Hradné múzeum vo Fiľakove, spravujúce túto národnú kultúr-
nu pamiatku, sa sústavne snaží zaujímavým, ale zároveň pouč-
ným spôsobom priblížiť jednotlivé čriepky našej histórie. Turis-
tickú sezónu začala dočasná výstava s názvom Vývoj kníhtla-
čiarstva od stredoveku po súčasnosť, ktorej slávnostná verni-
sáž sa uskutočnila 14. 3. 2022 na piatom poschodí Bebekovej 
veže hradu. Expozícia zostavená miestnou historickou skupinou 
Defensores predstaví záujemcom dejiny kníhtlače od 15. po 20. 
storočie.  

 
       Defensores je občianske združenie, ktoré sa už od roku 
2012 venuje oživovaniu histórie prevažne z obdobia 17. sto-
ročia, s prioritným zameraním na rekonštrukciu vojenských 
dejín. V priebehu rokov rozšírili vojenskú tematiku o pred-
vádzanie kulinárskych tradícií, v rámci ktorých pripravujú a 
ponúkajú rôzne druhy jedál z obdobia stredoveku až novoveku. 
Najnovším prírastkom tohto spolku je práve tlačiarenská diel-
ňa, pomocou ktorej prezentujú viac storočný vývoj kníhtlače. 
Prvé písomné zmienky o tlačiarenských doskách sú dochované 
približne zo 6. storočia z Číny, odkiaľ pochádzajú prvé tlačené 
zvitky a knihy. V Európe sa o rozmach sériovej kníhtlače zaslúžil 
nemecký kovorytec a vynálezca Johannes Gensfleisch (1400 – 
1468), známy tiež ako Gutenberg, ktorý vymyslel proces a špe-
ciálne formy na odlievanie kovových písmen, vynašiel tlačia-
renský lis či nový druh tlačiarenského atramentu, a zaviedol 
nové postupy pri samotnej tlači. 

 
      Na výstave, ktorá bude sprístupnená do 6. mája 2022, budú 
môcť záujemcovia vidieť rozličné nástroje a predmety, pou-
žívané v procese dobovej kníhtlače, napríklad kovové písmená, 
tzv. litery, používané v tlačiarenských lisoch pre tvorbu textu, 
zmenšený model lisu, drevené alebo medené doštičky, tzv. 
stočky, slúžiace na tlač obrázkov a grafík, ďalšie pomôcky, 
napríklad rydlá, ale jej súčasťou budú aj dobové originály ruko-
pisov a tlačené knihy. Počas trvania výstavy sa môžu vopred 
prihlásené skupiny zúčastniť aj prednášky a ukážky tohto dobo-
vého remesla na požiadanie.                                             Zdroj: HMF 

 

 
 

Krása chladných zbraní IV.  
      Výstavnú sezónu roku 2022 v  Mestskom múzeu Lučenec 
otvorili pokračovaním úspešnej výstavy KRÁSA CHLADNÝCH 
ZBRANÍ IV., s podtitulom „NOŽE“.  
      Vernisáž výstavy sa uskutočnila 17. 3. 2022 a sprístup-
nená bude do konca marca. Návštevníci si mohli prezrieť 
umenie nožiarskych majstrov Vladimíra Gajdoša, Tomáša 
Murína, Vladimíra Tomčíka a Filipa Valacha. Súčasťou 
výstavy bola krása kovu v podobe šperkov vytvorených Mi-
roslavou Cabanovou a Miroslavou Mojžišovou.  
      V sprievodnom programe na vernisáži vystúpila spoloč-
nosť veselých šermiarov CASSANOVA z Banskej Bystrice s 
pôsobivým OHŇOVÝM PRÍBEHOM.  

Zdroj: www.lukus.sk 

 

 

        
 

domu, kde mnohokrát vystupoval. Riaditeľ Novohrad-
ského osvetového strediska Mgr. Stanislav Spišiak sa o 
ňom rozprával s vedúcou miestneho kultúrneho strediska 
Jankou Krotákovou a členmi súčasného kokavského tria 
fujaristov – Pavlom Bielčikom, Jánom Krotákom a Miros-
lavom Moncoľom.                                       Pokračovanie na s. 12  
 

 
       Rodičia Martina bývali v osade Salajka pri Utekáči, 
ktorá vtedy patrila do obce Kokava nad Rimavicou.Tam 
vyrastal aj Martin Kubinec. Na fujare ho naučil hrať otec. 
Spoločne urobili aj novú fujaru, na ktorej potom hrával s 

        Tretia časť z cyklu novohrad-
ské osvetárske jednohubky bola 
venovaná Martinovi Kubincovi, 
ktorý sa v marci dožil významné-
ho životného jubilea 80 rokov. 
Výrobca a hráč na ľudových hu-
dobných nástrojoch, ale predo-
všetkým člen prvého fujarového 
Tria Kubincovcov, v ktorom hrá-
val spolu s otcom Jurajom Ku-
bincom a bratom Františkom.  
       Oslávenca sme si pripomenuli 
tam, kde začínal a navštívili sme 
obec Kokavu nad Rimavicou. Spo-
mínalo sa na javisku kultúrneho 
domu, kde mnohokrát 
vystupoval. Riaditeľ 
Novohradského osvetového 
strediska Mgr. Stanislav Spišiak 
sa o ňom rozprával s 
vedúcoumiestneho kultúrneho 
stredisko 
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       Počas dvojhodinového programu boli odovzdané ceny za 
rozvoj maďarskej kultúry v Novohrade, ktoré udeľoval Novoh-
radský oblastný výbor Csemadoku. Ocenení boli Štefan Csák za 
celoživotné dielo v divadelníctve, spevácka skupina Serly z Lu-
čenca za vyše 20-ročnú aktívnu činnosť a redaktori z Fiľakova 
Agócs Szvorák Emese, Sípos Bernarda a Nagy Andrea za kva-
litné a pravidelné publikovanie a zverejňovanie kultúrnych 
aktivít z regiónu Novohrad. Ceny odovzdali predsedníčka OV 
Csemadoku Veronika Gál a tajomník Gábor Fekete. 
       Na záver programu zástupcovia inštitúcií, organizácií a ta-
nečného folklóru zagratulovali za 25 rokov pôsobenia FS Ra-
konca z Fiľakova.                                                            Karol Galcsík 

 

 
        Hradné múzeum vo Fiľakove otvorilo 25. 3. 2022 ďalšiu 
putovnú výstavu Svetového združenia maďarských fotografov 
v galérii Mestského vlastivedného múzea. Výstava pozostáva zo 
záberov v poradí už 21. ročníka fotografickej súťaže tohto zdru-
ženia, ktorej najúspešnejšie práce sú na základe hodnotenia 
odbornej poroty každoročne zaradené do putovnej výstavy a 
zverejnené v prezentačnom katalógu. Spolok zastrešuje maďar-
ských fotografov rôznych žánrov, žijúcich vo svojej materskej 
krajine aj v zahraničí, pričom ide prevažne o amatérskych tvor-
cov, ale o úrovni ich práce svedčí profesionalita samotných sní-
mok. Do súťaže prebiehajúcej v piatich kategóriách sa prihlá-
silo 124 fotografov s celkovým počtom takmer 1500 záberov. 
Výber víťazných diel s názvom „XXI. Medzinárodný fotosalón 
maďarských fotografov”, pozostávajúci z viac ako štyridsiatich 
diel, si v uplynulých mesiacoch mohli záujemcovia pozrieť už 
v niekoľkých galériách na južnom Slovensku a v Maďarsku. Pre-
zentované snímky zachytávajú momenty tradičného spôsobu 
života, prírodné scenérie, drobné čiastočky každodennej reality 
obklopujúcej človeka, vyzdvihujú umelecký ráz a dlhovekú tra-
díciu tejto disciplíny, a v neposlednom rade podčiarkujú hlbo-
ko zakorenenú spätosť autorov s rodnou krajinou. 
 Výstavu otvoril Teodor Nagy, podpredseda Svetového 
združenia maďarských fotografov, a bude sprístupnená do 24. 
apríla 2022.  

Zdroj: HMF 

 

 
      V dňoch 18. a 19. marca 2022 sa konal veľkolepý prog-
ram vo Fiľakove pri príležitosti 25. výročia vzniku FS Rakon-
ca. Na úvod vedúci súboru, pár Varga Lia a Norbert, ktorí od 
začiatku vedú súbor, pripomenuli jeho činnosť, úspechy 
a zážitky, ktoré dosiahli počas pôsobenia. Boli to krásne 
a často neopakovateľné chvíle úspechu. Prezradili, že počas 
pôsobenia sa vystriedalo 500 tanečníkov, ktorí prišli a časom 
aj odišli, a neboli to len tanečníci, ale mládež, ktorú vychová-
vali k láske k folklóru a ľudových tradícií. Počas pôsobenia 
vystúpili na mnohých festivaloch doma a po celej Európe.  

 
Ale, žiaľ, zároveň aj potvrdili, že toto vystúpenie je posledné, 
zatvára sa jedna etapa a momentálne FS ďalšie účinkovanie 
končí. Zároveň vyslovili aj svoju nádej, že súbor časom znovu 
obnoví svoju činnosť.  
       Počas dvojhodinového programu boli odovzdané ceny 
za rozvoj maďarskej kultúry v Novohrade , ktoré udeľoval 
Novohradský oblastný výbor Csemadoku. Ocenení boli 

       Rodičia Martina bývali v osade Salajka pri Utekáči, 
ktorá vtedy patrila do obce Kokava nad Rimavicou. Tam 
vyrastal aj Martin Kubinec. Na fujare ho naučil hrať otec. 
Spoločne urobili aj novú fujaru, na ktorej potom hrával s 
ním. Starší brat František sa po návrate z vojenčiny k nim 
pridal. Tak vzniklo r. 1970 Kokavské trio Kubincovcov ako 
prvá slovenská skupinová hra na fujare. Trio bolo v čase 
svojho vzniku prvé a jediné. Prvotný impulz k vytvoreniu 
tria pochádzal najmä od etnomuzikológa Ondreja Dema. 
Zakladateľom tria Kubincovcov z Utekáča-Salajky bol Juraj 
Kubinec (nar. 19. 5. 1890 v osade Čechánky pri Detvian-
skej Hute), po jeho smrti (r. 1986) sa fujarové trio rozpad-
lo. Medzičasom sa Martin a jeho brat František presťaho-
vali zo Salajky do Poltára, kde sa zamestnali v tamojšej 
sklárni. Martin Kubinec sa napriek tomu naďalej venoval 
výrobe fujár a hre na fujare. Na súťaži výrobcov ľudových 
hudobných nástrojov INSTRUMENTUM EXCELLENS O CE-
NU DR. LADISLAVA LENGA usporiadanú v rámci Folklór-
nych slávností pod Poľanou v Detve, získal ocenenia v ro-
koch 1975 a 1976 (fujara a predsedom poroty bol Karol L. 
Zachar), 1980.  V interpretačnej súťaži o Cenu Dr. Ladisla-
va Lenga bol ocenený: 1986 (fujaristi – za udržiavanie hry 
a výchovu generácií interpretov). Martin Kubinec je ako 
fujarista zaznamenaný aj vo fonde tradičnej ľudovej kul-
túry. Jeho hru bolo možné počuť z viacerých nahrávok roz-
hlasu či CD, napr. Fujaristi, 1993 (Hej, čieže to ovce), 
Fujaristi z Kokavy, 1999... 
         V súčasnosti žije v Poltári a pretože sa zo zdravot-
ných dôvodov nemohol zúčastniť, všetci mu zaželali naj-
mä dobré zdravie. Ďakovné listy riaditeľa NOS a starostu 
Kokavy nad Rimavicou, Ing. Jána Chromeka, mu budú 
odovzdané dodatočne. 

         Nahrávka je uverejnená na 
https://www.facebook.com/novohradskaosveta. 

Michal Abelovský 

 

https://www.facebook.com/novohradskaosveta
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               K významným predsta-

viteľom spoločenského života 

19. storočia, boja za národné 

uvedomenie aj uzákonenie spi-

sovného jazyka štúrovskou ge-

neráciou patril najstarší syn lo-

vinobanského evanjelického fa-

rára Samuela Gábera – Ján 

Kvetoslav Krasomil Gáber.   

 Narodil sa 12. 4. 1822 

v Lovinobani, študoval na evan-

jelickom lýceu v Kežmarku, od 

r. 1841 v Prešporku a od roku 

1844 v Halle. V časoch prešpor-

ských štúdií sa spolu s J. Kalin-

čiakom, J. Kráľom, J. Matúš-

kom, Ľ. Šulekom, K. Štúrom a  

S. Štúrom zúčastňoval na zhro-

maždeniach študentov prešpor-

ského evanjelického lýcea. Ako 

mladý štúrovec uverejnil Ján 

Krasomil Gáber v rukopisnom 

zborníku Prostonárodní zábaw-

ník I. už v r. 1842 skicu Voleňia 

richtára v Lovinobáni. Text bol 

napísaný v slovakizovanej bib-

lickej češtine, pretože novú ko-

difikáciu zaviedli štúrovci až 

o štyri roky neskôr. Príbeh o lo-

vinobanskom richtárovi vydal 

neskôr aj P. Dobšinský v knihe 

Prostonárodnie obyčaje, povery 

a hry slovenské. Ján Krasomil 

Gáber bol blízkym spolupracov-

níkom Ľudovíta Štúra a 14. 2. 

1843 bol účastníkom stretnutia 

mladých štúrovcov, ktoré vošlo 

do dejín ako Deň kriesenia štú-

rovskej slovenčiny. Záujem o ja-

zyk, kultúru a ústnu ľudovú slo-

vesnosť prejavil J. K. Gáber aj 

pri zaznamenávaní prostonárod-

ných povestí a vo viacerých 

zbierkach ho Pavol Dobšinský 

uviedol ako terénneho zberateľa 

a zapisovateľa ústnej ľudovej 

slovesnosti. Ako horlivého reč-

níka ho spomína aj J. Kalinčiak 

v práci Rozpomienky na Ondre-

ja Sládkoviča a J. Francisci-Ri-

mavský vo Vlastnom životopise 

s odkazom, že J. K. Gábera vy-

šetrovacie úrady 27. a 29. júna 

1843 vypočúvali v súvislosti 

s Ústavom reči a literatúry čes-

koslovenskej. Na tomto mieste 

sa spomína aj odchod J. Gábera 

a časti mladých štúrovcov z 

Prešporka: Skončiac školské 

učenie, s rozochvením, obavami 

i nádejami, nadovšetko vrúcnou 

povďačnosťou napúlneným 

srdcom rozlúčil som sa s 

Ľudovítom Štúrom a odcestoval 

som spolu už tiež 

skončivším Jankom 

       Novohradské múzeum a galéria v Lučenci otvorilo 23. 

3. 2022 výstavu Tajomstvá tropického hmyzu. Výstava je 

zo súkromnej zbierky entomológa a cestovateľa Michala 

Zachara z Prievidze.Väčšina exponátov je z expedícií, ktoré 

absolvoval v Ekvádore, Peru, Malajzii, Ghane, Namíbii a na 

Borneu. Svoje zastúpenie tu majú denné a nočné motýle, 

roháče, nosorožteky, krasone, cikády, chrobáky... Z denných 

motýľov sú to vidlochvosty a babôčky, ale zaujímavá je tiež 

kolekcia roháčov či krasoňov. Sprístupnená bude do 31. 4. 

2022.  

 

         V Mestskom múzeu v Lučenci uviedli 24. 3. 2022 foto-

grafickú publikáciu pod názvom Vitajte v Lučenci, je to v 

podstate katalóg k výstave, ktorá sa tu konala v roku 2020. 

Knižka prináša nie celkom bežný pohľad na mesto. Je zlože-

ná z ukážky tvorby členov neformálneho zoskupenia Hyena 

foto klub (Marcel Mižúr, Radovan Vojenčák a Jozef Be-

ňovský). 

 
 

        Publikáciu vydalo OZ Kultur-A, zásluhou predsedu Kra-

simíra Damjanova s finančnou podporou darcovskej platfor-

my Startlab a výraznej pomoci Miša Šestáka z OZ Priatelia 

histórie Novohradu. 

 
 

        Návštevníci si ju mohli zakúpiť za uvádzaciu cenu a ne-

chať si ju podpísať od autorov fotografií. Záujemci si ju mô-

žu zakúpiť v kníhkupectve Golem v Lučenci. 
Zdroj: R. Vojenčák, Foto: R. Vojenčák, O. Kamenský 

 

 

povďačnosťou napúlneným srd-

com rozlúčil som sa s Ľudo-

vítom Štúrom a odcestoval som 

spolu už tiež skončivším Jan-

kom Gáberom a Samkom Vozá-

rom domov. Na ceste sme nav-

štívili slávneho Jána Hollého.  

V roku 1844 odišiel 

Ján Gáber študovať do Halle a 

naďalej udržiaval kontakt so 

štúrovcami. Ján Kalinčiak mu 

v tom čase venoval báseň s náz-

vom J. Gaberovi. Po štúdiách v 

Halle pôsobil Ján Gáber ako 

úradník Zvolenskej stolice, 

resp. ako právnik v Slovenskej 

Ľupči. Dátum smrti a miesto 

posledného odpočinku Jána Gá-

bera-Lovinského sa zatiaľ ne-

podarilo zistiť. Na jeho pamiat-

ku je v Bratislave neďaleko 

Horského parku pomenovaná 

Lovinského ulica.  

prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc. 

J. Kalinčiak 

 

J. Gaberovi: 
 

Už rok pominul, čo my zrakom 

s túžbou v budúcnosť hľadeli 

ako orlovia, ktorým oblakom 

mraky tvár slnca zastreli. 

 

A deň nastával a deň zas minul 

i nové túžby doniesol; 

nikdy želania cti nezahynul: 

Bo len zasa priniesol 

 

Kde túžby naše? –  

Už zahynuli –  

ba radšej v srdci zostali: 

Len nádej naveky zmiznuli 

a nám len žiale nechali. 

 

Už rok pominul zasa,  

čo nám bol 

strašného bôľu kúpeľou; 

on teraz hrobov našich nádejou, 

však nie bolesti výlevou. 

 

Pochovajmeže naše nádeje 

vo jeho tmavých hlbinách, 

nech si užije ticho,  

vietor nech leje 

slzy nad nimi v pustinách. 

 

 

Dvesto rokov od narodenia lovinobanského 

štúrovca  Janka Gábera 
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Regionalizmus a región je kate-

gória, ktorá vo všeobecnosti má mnoho-

raké kontexty, bohaté tradície, rozličné 

formy a množstvo historických i súve-

kých paralel či podôb, ktoré sa môžu 

permanentne i efektívne realizovať a  

mali by sa etablovať i dnes vo viacerých 

sférach života súvekej spoločnosti. Rov-

nako možno, ba priam sa vyžaduje re-

gionálne prvky zdôrazňovať a aplikovať 

v politike, ekonomike a kultúre, osobit-

ne aj v oblasti školstva a pedagogiky, 

zvlášť výchovy, vzdelávania, metodiky 

a didaktiky najmä na základných ško-

lách. V tomto modernom duchu a poní-

maní, zodpovedajúcom výchovno-vzde-

lávacím trendom 21. storočia, je konci-

povaná aj odborná publikácia Región v 

edukácii slovenského jazyka a litera-

túry. 

Autorský tím ju svojimi regio-

nálno-pedagogickými projektmi zameral 

na región Gemera a Novohradu, vrátane 

mikroregiónu horného Novohradu, tzv. 

Hornohradu, a využitia bohatstva ich 

kultúrneho dedičstva, histórie a tradič-

nej ľudovej kultúry, najmä slovesnosti, 

ktorých segmenty originálnym spôso-

bom začlenili a zmysluplne vkompono-

vali do vyučovania slovenského jazyka 

a literatúry a aj mimoškolských aktivít 

na prvom a druhom stupni základných 

škôl a na stredných odborných školách. 

Jednotlivé projekty – Regionálna výcho-

va a tradičná ľudová kultúra v kontexte 

primárneho vzdelávania (M. Joklová), 

Projekt kultúrne hodnoty regiónu vo 

vyučovaní slovenského jazyka a litera-

túry (J. Lomenčík) a projekt Živá cesta 

 regiónom (M. Koncošová) – 

spĺňajú všetky náročné pedagogické 

zásady primeranosti, systémovosti, 

samostatnosti a tvorivosti, ale 

Toto nárečie tvorí so sused-
ným nárečím v Honte hontiansko-no-
vohradský vrchársky nárečový celok. 
 Je to archaické nárečie. Za-
chováva dvojhlásky v nezmenenej po-
dobe: veďiem, roďičia, mladuo, ale ie 
sa v skupine ie mení na io: poľiouka, 
ciouka. Nastala tu zmena dl>l a dn>n: 
poľa, vile, ňeska, spanúťi, je tu hláska 
ä: semä, päta, ale aj v 3. os. množ-
ného čísla: ľúbä, triafä, ako i po hláske 
k: kämem, käčka a mäkké ľ: ľachkí, 
ľúbiťi, chľieb, ale na konci slabiky spo-
luhláskou je l: velmo, velkí. Hlásky v a j 
na začiatku slova zanikli: dovica, čela, 
šaďe, edom, enaťi sa. Na konci slov sa 
n a ň zmenilo na m: kämem, ohen 
a mäkké ť, ď stvrdlo: hňed, ved, kost. 
Kmeňotvorná prípona nú a ie ostáva aj 
v trpnom príčastí dlhá: poľahnúto, na-
trieto. Pre toto nárečie je typická 
zmena y na e, ý na ej (ei): rebe, seno-
via, bejvaťi, ďeravej [po k a h je i, í: 
krechkí]. Po perniciach sa y zmenilo na 
slabičné l: koplto, mlš, vlsokí. Podstat-
né mená zakončené na k, h, ch [muž. 
a žen. rodu] majú tvary podľa mäk-
kých vzorov: na ruki, na lúki, dva rohe, 
ruke. Neurčitok sa končí na -ťi: choďiťi, 
volaťi. Prídavné mená majú po mäk-
kých spoluhláskach a po k, h, ch kon-
covky -iho, -imu, po iných spolu-
hláskach majú -eho, -emu: vekiho, dru-
himu, ale duboveho, dobreho. Slovesá 
majú v množnom čísle ženského rodu 
l-ový tvar na -ele: žene robile (v muž-
skom životnom tvare je -ľi] 
 Ukážka: Fľaška bou našin su-
sedom. Kot si ľahou hlavou za stuou, 
nohámi bou opriete do peci. To rosprá-
vaľi naši pretkovia. Vom bou horárom 
a držau aj krčmu. Mau pre[d] dončo-
kom hajláš, malej hajláš – ako tá 
cieňička naproťi. Tam mau stuou a na 
ťen stuou si nakládou fľaške: grošouke 
a fierdunke, starej miere, ako tode 
bole. Pri choňíku mau staväňia, kerej 
choňíg veďie z Bľískavice adž na Oren-
las. (Turie Pole, I. Trníková, 57-ročná; 
zapísal Gejza Horák, r. 1950). 

Použitá literatúra: 
JÓNA, Eugen: Novohradské nárečia. 

Bratislava: SAV, 2009. 
MAJTÁN, Milan: Charakteristika a členenie 

hontiansko-novohradského nárečia. 
Jazykovedné štúdie, 11, Jónov zborník, 

1971, s. 296 – 312. 
PALKOVIČ, Konštantín: Slovenské nárečia. 

Banská Bystrica: Krajské osvetové 
stredisko, 1981. 

 
 
 
 

regiónom (M. Koncošová) – spĺňajú 

všetky náročné pedagogické zásady pri-

meranosti, systémovosti, samostatnosti 

a tvorivosti, ale predovšetkým názor-

nosti, ilustratívnosti, prepojenia teórie 

s praxou a osobitne postupnosti. Teda 

ide o vedomé smerovanie vyučovacieho 

procesu od známeho (regionálneho) ku 

všeobecnému (národnému), resp. od 

jednoduchého k zložitému. Pozoruhod-

ný je z didaktického aspektu fakt, že 

všetci traja autori, skúsení pedagógovia, 

slovenčinári a metodici pri regionálnej 

výchove uplatňujú v oblasti metodolo-

gického prístupu projektovú metódu. 

Táto vo vyučovaní slovenského jazyka 

a literatúry napomáha riešenie interdis-

ciplinárneho problému (slovenčina s  

prvkami vlastivedy, dejepisu, prírodopi-

su, občianskej a etickej výchovy) a jeho 

holisticky ladeného integrujúceho zame-

rania. Autorskému kolektívu sa tak 

prostredníctvom projektovej metódy po-

darilo erudovane a variovane poukázať 

na priam nezastupiteľnú rolu regiónu vo 

výchove k hodnotám vlastenectva a  

emocionálneho vzťahu žiaka k svojmu 

rodisku, jeho histórii a kultúrnemu de-

dičstvu v oblasti vyučovania slovenské-

ho jazyka a literatúry. Hoci región v t 

omto prípade sa preferovane viaže na 

gemersko-novohradské reálie, predkla-

daná publikácia plnohodnotne napĺňa 

ambíciu inšpiratívne i metodicky vzo-

rovo poslúžiť ako pomôcka na prípravu 

slovenčinárov na vyučovanie aj v iných 

regiónoch a oblastiach na Slovensku, 

čím nadobúda univerzálnejší rozmer. 
Pavol Parenička 

 

Mária Joklová – Monika Koncošová – JúliusLomenčík: 

Región v edukácii slovenského jazyka a literatúry (Signis, 

2021) 

 

Júliusa Lomenčíka 
 

HONTIANSKO-NOVOHRADSKÉ 
(VRCHÁRSKE) NÁREČIE 

 

 Na sever od Lučenskej kotliny 
a Ipeľskej kotliny tiahnu sa ako výbež-
ky Slovenského rudohoria a Javoria 
novohradské vŕšky, prechádzajúce na 
západe do Krupinskej planiny v Honte. 
V dolinách, ktorými pretekajú potoky 
Kriváň (Lučenský potok), Tuhársky po-
tok, Tisovník, Krtíš (so svojimi menšími 
prítokmi), smerujúce na juh do Ipľa 
ako jeho prítoky, sú roztrúsené obce 
s nárečím nazvaným vrchárske.  
 
Toto nárečie tvorí so susedným 
nárečím v Honte hontiansko-
novohradský vrchársky nárečový celok. 
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Smrtná nedeľa (3. apríla 2022) je dva týždne 
pred Veľkonočnou. Od stredoveku nosili po 
dedine figurínu ženy, ktorú nakoniec spálili 
alebo hodili do vody. Podstatou obradu 
v Novohrade bolo symbolické vynesenie zi-
my, čím sa umožnil príchod jari. Figurínu, 
najčastejšie v podobe stareny, volali More-
na, ale v obecných kronikách boli zazname-
nané aj iné názvy, napr. Váľuľa vo Vidinej, 
Váľbaba v Ľuboreči, Kyseľ v Polichne, Bábuľa 
v Hradišti a Babrďa v Pondelku (Na Smrtnú 
ňeďeľi choďeľe Cigánke z babrďámi – bóp-
kami, to že zima iďe het, tancovale s ňimi po 
domoch). 

 
 

Na Kvetnú nedeľu, týždeň pre Veľkonočnou, 
sa chodilo so zelenými konárikmi, v Novohra-
de ich volali maňúšky alebo bahniatka. 
Veľká noc, tradičné obyčaje súvisiace s  
príchodom jari, odkazujúce na predkres-
ťanské obrady. Dôležitú úlohu v  nich hrali 
voda, oheň, zeleň a vajíčka. S vodou sa 
spájala predstava nového života, čistoty a 
krásy: od Zeleného štvrtka do Bielej so-
boty bolo zvykom ranné umývanie sa 
v potokoch, studničkách, brodenie koní, 
česanie vlasov pod vŕbami. Zeleň je sú-
časťou Veľkej noci v podobe vŕbových 
vetvičiek, ktoré kňazi svätili na Kvetnú 
nedeľu, i korbáčov upletených z čerstvých 
prútov vŕby. Nimi sa pri šibaní na Veľko-
nočný pondelok mala preniesť sila prírody 
na človeka. Očistnú funkciu zohrával hluk: 
od Zeleného štvrtka do Bielej soboty, keď 
nezvonili kostolné zvony, sa zlé sily z  de-
diny zaháňali rapkaním rapkáčov. Očistná 
úloha sa pripisovala aj ohňu: na Bielu so-
botu sa zvykol v domácnostiach nietiť no-
vý oheň, na ktorom sa potom pripravovali 
veľkonočné jedlá. V poverových predsta-
vách sa veľkonočný čas spájal s aktivitou 
nečistých síl. Preto sa v mnohých oblas-
tiach Slovenska nosili na hroby vajíčka a   
potraviny s cieľom uctiť si mŕtvych pred-
kov. 
Na Zelený štvrtok gazdiná štrngajúc zväz-
kom kľúčov obišla gazdovstvo, aby zah-
nala hlodavce, gazda obišiel pole a škod-
cov odháňal búchaním cepmi o  zem, inde 
triasli počas zvonenia zvonov stromy, aby 
narástlo veľa ovocia. Tento deň je spoje-
ný aj s umývaním sa v čerstvej tečúcej vo-
de s predstavou, že tak sa človek zbaví 
lišajov, vredov, bradavíc, svrabu, ale aj 
pieh a vyrážok. Zelený štvrtok bol 
zaužívaným termínom prvého výhonu 
dobytka na pastvu. Rozšírené boli 
obyčaje spojené s jeho magickou 
ochranou proti zlým silám a chorobám a 

pieh a vyrážok. Zelený štvrtok bol zauží-
vaným termínom prvého výhonu dobytka 
na pastvu. Rozšírené boli obyčaje spojené 
s jeho magickou ochranou proti zlým si-
lám a chorobám a na zabezpečenie pros-
perity: dobytok musel prekračovať žeravé 
uhlíky, šibali ho vŕbovými prútmi, koňom 
do hrivy a kravám na rohy uväzovali čer-
vené stužky proti urieknutiu. Aby kravám 
niektorá striga nepočarila, mala gazdiná uro-
biť venček zo šípového prútia a o polnoci 
mlieko cezeň precediť. Dobrú úrodu mala 
zabezpečiť príprava a konzumácia zele-
ninových jedál a cestovín, varili sa poliev-
ky a prívarky z mladých listov špenátu, 
šťavela i žihľavy, ktoré mali očistiť krv. V 
Novohrade na Zelený štvrtok napájali kravy 
čerstvou vodou, aby dobre dojili a varili sa 
rezance a šúľance. Mládenci takmer na ce-
lom Slovensku zvykli v tento deň obchá-
dzať domy a sypať do pitvorov či na prahy 
izieb mravce, symbolizujúce hojnosť a  
prinášajúce navštíveným rodinám šťastie. 
V tradičných predstavách bol Veľký pia-
tok spojený so zákazom manipulovať so 
zemou (napríklad orať, sadiť) a s predsta-
vou o vrcholiacej predjarnej aktivite nep-
riaznivých síl, škodiacich najmä dobytku. 
Podľa tradičných predstáv sa v noci zo 
Zeleného štvrtka na Veľký piatok mali na 
určitých miestach chotára stretávať strigy, 
mali tancovať, kúpať sa v potoku, mútiť 
maslo pod mostami. Včasráno mali čaro-
vať, zo stajní brať hnoj a odoberať kravám 
mlieko či lámať konáre ovocných stromov. 
S cieľom magickej ochrany pred nimi sa 
zárubne stajní natierali cesnakom, posvä-
tenými vŕbovými prútmi sa okuroval dob-
ytok a podobne. Rozšírená bola viera, že 
v tento deň sa otvárajú poklady. Veľký 
piatok bol tiež tradičným termínom znač-
kovania dobytka. Na Veľký piatok sa v Maš-
kovej kúpali kone „aby ich obišla pliaga“, 
dievčence sa išli vykúpať do potoka, aby boli 
po celý rok pekné a zdravé. Kto chcel mať 
zdravé nohy, tomu v Kokave nad Rimavicou 
radili, aby sa na Veľký piatok ráno po zobu-
dení postavil najprv na železo. 
Biela sobota je v tradičnom zvykosloví deň 
venovaný vareniu a pečeniu obradových 
jedál (údená bravčovina, klobásy a huspe-
nina), ktoré sa v rímskokatolíckych oblas-
tiach jedli až počas Veľkonočnej nedele. 
Masť zo šunky sa odložila na liečenie rán, 
natieranie volskej šije odretej jarmom 
alebo nôh, aby pri poľnej práci nepopu-
kali a aby boli chránené pred uštipnutím 
hadom. V sobotu sa jedla kyslá polievka 
z vývaru z údeného mäsa, zahustená vaj-
com, alebo kapustnica s hríbmi, cesna-
kom a zápražkou. V evanjelických obciach  
 
mäso už večer jedli.  
Najstarším veľkonočným pokrmom sú na 
celom území vajíčka a z nich pripravené 
jedlá. Začiatkom 20. storočia sa pod 

mäso už večer jedli. Najstarším veľkonoč-
ným pokrmom sú na celom území vajíčka 
a z nich pripravené jedlá. Začiatkom 20. 
storočia sa pod vplyvom kresťanstva no-
vým prvkom obradových jedál stalo peče-
nie jahňaťa. Na juhu stredného Slovenska 
piekli v plechovej forme baránka zo zmesi 
žemlí, vajec a klobásy. Alebo do mliekom 
nasiaknutých žemlí spolu s vajcami pridali 
aj údené mäso a masu v pekáčoch zape-
kali na stratené kurča či pečku. Tradične 
v tento deň pečený sladký koláč z kysnu-
tého cesta volali v Novohrade mrváň, v  
Tekove calta. V Honte piekli mrváne, ma-
kovníky a orechovníky. Biela sobota bola 
šťastným dňom na siatie a sadenie. V  
Honte zvykli počas predpoludnia orať. 
Veľkonočný pondelok je spojený s tradič-
nými obyčajmi oblievania a šibania. Do 
polovice 20. storočia bolo na západnom 
Slovensku rozšírené šibanie korbáčom z 
ôsmich spletených vŕbových prútov, na 
strednom a východnom Slovensku kúpa-
nie a oblievanie dievčat mládencami (na-
močenie do potoka, poliatie vodou z ved-
ra či hrnčekom, postriekanie voňavou vo-
dou). Šibať a polievať či kúpať začínali od 
pondelňajšieho svitania. Veľkonočné oblie-
vačky mali taktiež svoje pravidlá aj v Brez-
ničke.  Mládenci dievča v „spodnici“ odvliekli 
k studni, kde ho obliali pár vedrami vody, 
„žebe ne zvedlo“. Obchôdzky po domoch 
boli odmenené pohostením i peniazmi. 
Menší chlapci polievali okrem dievčat aj 
gazdinú. Za odmenu dostali vajíčka, ko-
láč, prípadne drobné peniaze. V Málinci sa 
vajíčka varili pre oblievačov v cibuľových šu-
pách, tým sa sfarbili na hnedočerveno. Inak 
sa nezdobili. 

 
 

Veľkonočné jedlá 
Svätili sa koláče, chlieb, šunka, klobásy, slani-
na, maslo, tvaroh, syr, varené i surové vajíčka, 
soľ, chren. Posväteným jedlám ľudová viera 
pripisovala magické vlastnosti. Dávalo sa z  
nich aj dobytku, časť odrobiniek a škrupinky 
z vajec do osiva, alebo sa zaorávali do prvej 
brázdy pri prvej orbe poľa. Používali sa tiež na 
liečenie. Pestrosť a hojnosť veľkonočných po-
krmov na stole mala zabezpečiť blahobyt celej 
rodiny v priebehu roka. Tradičnými veľkonoč-
nými jedlami, ktoré sa stali symbolom celého 
sviatku, boli vajíčka, ktoré sa jedli uvarené 
natvrdo alebo v rôznych jedlách z vajec.  K veľ-
konočnému hodovaniu vždy patrili alkoholické 
nápoje – pálenka a víno.  

Zdroj: www.ludovakultura.sk,  
E. Horváthová: Rok vo zvykoch nášho ľudu.  

Obzor Gemera-Malohontu (1991),  
E. Horváthová: Od fašiangov po Veľkú noc, M. 

Adamová: O minulosti obce Mašková,  
J. Lomenčík: Z Máľinské túrňi pozerán. 

 

 

 

http://www.ludovakultura.sk/
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Umelecké slovo, divadlo 

5. – 6. 4. Celoslovenská prehliadka Petőfi – 

Tompa v umeleckom prednese poézie a prózy 

v maďarskom jazyku, okresné kolo; 

malá sála NOS o 9.00 h. 
12.  – 13. 4. Hviezdoslavov Kubín 2022  

– 68. ročník celoštátnej postupovej súťaže a 

prehliadky v umeleckom prednese poézie a 
prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a 

divadiel poézie detí, mládeže a dospelých, 

regionálne kolo; 
malá sála NOS o 9.00 h. 

28. 4. Vzpoura nevěst, české divadelné 

predstavenie, organizovanie v spolupráci 
s mestom Lučenec,;  

Divadlo B. S. Timravy o 19.00 h.,  

vstupné: 20,- eur. 

Folklór, hudba, tanec 

24. 4.Detský folklórny festival: Eniki beniki – 

regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a 
prehliadky detských folklórnych súborov. 

Vidiečanova Habovka – regionálne kolo 

celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky 
hudobného folklóru detí;  

kino Apollo o 14.00 h. 

30. 4. 4 Tenoři, concert organizovaný  
v spolupráci s LUKUS;  

synagóga o 19.00 h., vstupné: 22,-eur. 

Foto, film, výtvarná tvorba 

1. – 30. 4. Ľubomír Činčura  

– výstava fotografií;  

NOS Lučenec – chodba č. 1,  
pracovné dni od 8.00 do 15.00 h. 

Edukatívne činnosti 

7. 4.  Svetový deň zdravia  

– podujatie  pre seniorov so záujmom  

o zdravý životný štýl, 
okres Lučenec a Poltár. 

12. 4. Štúrovci v Novohrade   

– Ján Gáber Lovinský, ZŠ v okrese Lučenec. 
22. 4. Deň Zeme – podujatie venované ochrane 

životného prostredia,  

školy v okrese Lučenec a Poltár. 

Klubové podujatia 

20. 4. Klub paličkovanej čipky PAVÚČIK pri 

Dielničke, NOS – dielňa ľudových remesiel. 
25. 4. Literárny klub V.L.A.S. pri NOS, 

stretnutie autorov, rozbor tvorby; 

malá sála NOS o 15.30 h. 

Novohradské osvetárske „jednohubky“ 

11. 4. Ján Gajdoš – učiteľ hudby, dirigent 

Závodnej dychovej hudby v Poľane Opatová, 
Mestskej dychovej hudby pri MsKS v Lučenci. 

Spomienkové podujatie pri príležitosti  

100. výročia narodenia,online. 

Dielňa ľudových remesiel DIELNIČKA 

(priestory NOS na poschodí): 

Kurzy pre verejnosť 
20. a 27. 4. Ručne šitý kožený doplnok – 

náramok na zápästie, tzv.z ápästník,  

lektorka: Erika Kováčiková, 16.00  – 19.00 h. 

Dielňa keramiky pre verejnosť  

(každú stredu: 9.00 – 12.00 h., 

 každý štvrtok: 16.00 – 19.00 h.) 
 

Kurzy pre školy 

Zdobenie veľkonočných 

vajíčok: Polichnianske kraslice 

leptané octom. Termín podľa dohody 

so školami. 
 

Kurzy pre školy 

Zdobenie veľkonočných vajíčok:  

Polichnianske kraslice leptané octom.  

Termín podľa dohody so školami. 
 

 

 
 

 
 

1. – 30. 4. Športovci v školských laviciach, 

výstava o školských časoch, zážitkoch 

a spomienkach známych športových osobností 
Slovenska; počas otváracích hodín  

na oddelení náučnej literatúry. 
 

7. 4. Stretnutie s medveďom a médiá   

o 9.00 h.,šéf zásahového tímu medveďa 

hnedého, Jaroslav Slašťan, príde študentom 
stredných škôl a verejnosti porozprávať 

o vlastných zážitkoch so stretom s medveďom.  

Beseda sa bude konať v rámci  
cyklu Knižnica pre mládež. 

 

26. 4. Listujeme v dobovej tlači 

o 10.00 h. na Facebooku a Instagrame  

budú Jozef  Puntigán, miestny historik a Štefan 

Csák,  herec z Divadla J. Kármána, preberať 
články a komentovať udalosti z dobových 

novín, ktoré sa týkajú regiónu Novohrad 

v maďarskom jazyku.  
Vysielanie je určené verejnosti  

(Facebook, Instagram). 
 

27.4. Z každého rožku trošku  

o 10.00 h., knihovníčka Jarka z oddelenia 

literatúry pre deti bude online pre najmenších 
čítať poučné i zábavné príbehy o lesných 

zvieratkách (Facebook, Instagram). 
 

29. 4. Kreatívne písanie  

o 11.00 h. beseda so slovenským spisovateľom 

Marekom Zákopčanom  
pre žiakov, študentov a verejnosť.  

 
 
 
 
 

 

Do 30. 4. Tajomstvá tropického hmyzu,  

výstava hmyzu zo súkromnej zbierky  
Michala Zachara z Prievidze.  

 

Do 1. 5. Víkendy pre Ukrajinu,  
benefičné podujatia. 

 

 

 
 
 

 

Do 30. 4.Váľaničke a uteráče 

našich starých materí, výstava. 
 

22. 4. Poznávame nárečia našich predkov  

Dom MS 
 

28. 4. Janko Kráľ a štúrovci v Novohrade  

– vedecká konferencia      Radnica o 9.00 

 

 
 

 

 
 

13. – 14. 4. Veľkonočný jarmok 
 

28. 4. Smejko a Tanculienka;  

kino Apollo 17.00 h. 
 

 

 

 

8. 4. Deň maďarskej poézie  

ADY/PETŐFI,  
MsKS – divadelná sála o 18.00 h. 

Realizované s finančnou podporou Fondu na 
podporu kultúry národnostných menšín v rámci 

projektu IX. LiteraTúra – Literatúra inak. 
 

18. 4. XV. PALÓCKA VEĽKÁ NOC  

NA FIĽAKOVSKOM HRADE,  

Hradný areál o 10.30 h. 
 

22. 4. SZÍN-FOLK,  

Divadlo a folklór v podaní mládežníckych 

skupín z Fiľakova a z Lučenca,  
program prebieha v maďarskom jazyku; 

MsKS – Divadelná sála o 17.00 h. 
 

23. 4. UDVArt – predbežné extra podujatie 

Meg Egy Cukorka  

JÓVILÁGVAN KISCSILLAG; 
dvor Mestského vlastivedného múzea o 18.30 h. 

 
 

 
23. 4. Pochod po zrušenej železničnej spojke 

Veľká Ves – Tomášovce  
– dĺžka cca 7 km. Poznávací pochod organizuje 

OZ Naše Tomášovce v spolupráci s obcami 

Tomášovce, Veľká Ves  

a Vidiná už od roku 2010. 

 

Novohradské múzeum a galéria  
– kultúrna inštitúcia Banskobystrického 

samosprávneho kraja 

 

Fiľakovo 

 

Dom Matice slovenskej 

v Lučenci 

 Novohradské osvetové stredisko 
– kultúrna inštitúcia Banskobystrického 

samosprávneho kraja 

 

Novohradská knižnica Lučenec 
– kultúrna inštitúcia Banskobystrického 

samosprávneho kraja 

 

Mesto Lučenec – oddelenie 

školstva, sociálnych vecí,  

kultúry a športu 

 

Tomášovce 

 
_Nádvorie NOS  
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