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Novohradské osvetové stredisko (NOS) Lučenec v rámci monitoringu kolektívov záujmovej umeleckej činnosti v Novohrade a Malohonte uvádza cyklus predstavujeme fujaristov.
Zakladateľom tria Kubincovcov z Utekáča – Salajky bol Juraj Kubinec (nar.
19. 5. 1890 v osade Čechánky pri Detvianskej Hute). Ovládal hru na fujare,
dvojačke, a šesťdierkovej píšťale. Bol držiteľom mnohých ocenení: Cien Dr. Ladislava Lenga, získal 1. miesto v eurovíznej súťaži o Zlatého páva a úspechy na
folklórnych festivaloch vo Východnej,
v Detve, v Strážnici a juhoslovanskej
Ljubljane, v rozhlasovej Grand prix de
radio Slovakia a na mnohých ďalších
podujatiach. Účinkoval spolu so svojimi
synmi − Františkom (5. 1. 1939 Utekáč −
4. 9. 2008 Poltár) a Martinom (1. 3.
1942 Utekáč), v 70-tych rokoch 20. storočia aj vo FS Kokavan.

Založené bolo roku 1970 ako prvá slovenská skupinová hra na fujare. Začiatky
fujarového zoskupenia Kubincovcov spadajú do prelomu 50. a 60. rokov 20. storočia. Najskôr ako duo – otec Juraj Kubinec a syn Martin Kubinec − a neskôr trio,
keď sa k nim pridal druhý syn, František. Kokavské trio Kubincovcov bolo v čase
Juraj Kubinec zomrel 28. 4. 1986
svojho vzniku prvé a jediné.
v Utekáči, časť Salajka. V tom období
bol Utekáč miestnou časťou Kokavy nad
Ich časté vystupovanie na rôznych
Rimavicou. Roku 2013 mu bola na Salajfolklórnych festivaloch bolo pravdepoke v dome, kde vyrábal svoje fujarky,
dobne inšpiráciou pre postupné vznikaIch
časté vystupovanie
na krôznych
folklórnych festivaloch bolo pravdepodobne odhalená pamätná tabuľa.
nie ďalších.
Prvotný impulz
vytvoreniu
inšpiráciou
pre najmä
postupné
vznikanie ďalších. Prvotný impulz k vytvoreniu tria
tria pochádzal
od etnomuzikopochádzal
najmä
od
etnomuzikológa
Ondreja Dema (štyri desaťročia
lóga Ondreja Dema (štyri desaťročia
pracoval
akoredaktor
redaktor
v redakcii
ľudovej hudby Česko-slovenského, neskôr
pracoval ako
v redakcii
ľudovej
hudby Česko-slovenského,
Slovenského
rozhlasu). neskôr
Išlo Sloúdajne o novinku, pretože jedným
rozhlasu).
Išlo údajne
novinzvenského
predpokladov
vzniku
tria bolointonačný
súlad hudobných nástrojov.
ku,Zakladateľom
pretože jedným
z
predpokladov
tria Kubincovcov z Utekáča – Salajky bol Juraj Kubinec
vzniku tria bol intonačný súlad hudob(nar. 19. 5. 1890 v osade Čechánky pri Detvianskej Hute). Ovládal hru na
Pokračovanie na s. 2
ných nástrojov.

fujare,
dvojačke, atria
šesťdierkovej
píšťale. Bol držiteľom mnohých ocenení:
Zakladateľom
Kubincovcov
Zakladateľom tria Kubincovcov
Cien
Dr. Ladislava
Lenga, získal
miesto v eurovíznej súťaži o Zlatého páva
z Utekáča
– Salajky
bol 1.
Juraj
z Utekáča – Salajky bol Juraj
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Na Folklórnych slávnostiach
Pod Poľanou v Detve udeľujú Cenu Dr. Ladislava Lenga od roku
1975. Autorom medailí, ktoré sa
udeľovali nástrojom, bol akademický sochár prof. Ján Kulich
a roku 1987 bola na medaile fujara, na ktorej je aj Juraj Kubinec.
Obec Utekáč každoročne v máji
organizuje Dni obce venované
Jurajovi Dni
Kubincovi,
nestorovi
organizuje
obce venované
slovenských fujaristov.
Jurajovi Kubincovi, nestorovi
Martin Kubinec
žije v Poltári.
slovenských
fu-jaristov.
Cenu Dr. L. Lenga získal roku
1986 ako interpret v hre na fujaru. Postupne sa ku Kubincovcom
pridali ďalší fujaristi, aktívnym
členom v období jeho popularity
bol Juraj Beracko (1944 – 1998)
a Pavel Bielčik (1939). Po odsťahovaní sa Juraja Beracka a smrti
Juraja Kubinca sa trio ustálilo
v zložení Martina, Františka va zložení
Pavla Bielčika.
NeskôrFrantiška
sa presMartina,
ťahovali do Poltára za prácoua vPavla
sklárni Biel-čika.
aj FrantišekNeskôr
a Martin,saa
tak roku 1982 začína hrať presťahovali
s Martinom Kubincom
a Pavlom
do Poltára
za
Bielčikom Ján Kroták (1952)prácou
a neskoršie
prichádza
Miroslav
v sklárni aj František
Moncoľ (1957).
a Martin, a tak roku 1982 začína

REKUS
Od roku 1970 až dodnes je členom FS Kokavan. Roku 2000
získal titul majster ľudovej umeleckej výroby. Certifikát Instrumentum Excellens Cenu Dr. Ladislava Lenga získal viackrát
– 2008 (fujara), 2009 (píšťalka). Je držiteľom ocenenia The
certificate of world master 2010, ktorý mu bol udelený v rámci Svetového festivalu hudby, spevu, tanca a umenia v Južnej
Kórei. Za unikát možno považovať jeho dvojitú fujaru z jedného kusa javorového dreva, ktorú zhotovil do súťaže ÚĽUV-u
roku 1974. Bol to jeden z prvých zvukovo dokumentovaných
typov raritných fujár na Slovensku. Dokumentáciu realizoval
O. Elschek a tento exemplár skončil v depozite neznámeho
múzea v Moskve, ktoré odkúpilo celú výstavu hudobných
artefaktov.

Ďalšiu generáciu skupinovej hry na fujare predstavujú
Pavel Bielčik (1939), Ján Kroták (29. 12. 1952 Poprad) a neskôr Miroslav Moncoľ (28. 2. 1957 Hnúšťa). Ján Kroták tancoval vo folklórnom súbore, okrem fujary hrá aj na pastiersku
píšťalu a gajdy. Miroslav Moncoľ bol tiež tanečníkom vo folklórnom súbore a svoju prvú fujaru si vyrobil pod vedením
Pavla Bielčika. Venuje sa výrobe a hre aj na píšťalku a drumbľu.

Juraj Kubinec a jeho žiaci v hre na fujaru – František Kubinec
syn, Martin Kubinec syn, Juraj Kubinec otec, Pavel Bielčik a Juraj
Beracko

Súčasné fujarové trio, ktorého zriaďovateľom je Miestne
kultúrne stredisko v Kokave nad Rimavicou, hrá v zložení: Pavel Bielčik, Ján Kroták a Miroslav Moncoľ. Všetci traja sú
držiteľmi najvyššieho ocenenia na Slovensku – Ceny Dr. Ladislava Lenga. Okrem interpretačného umenia vyrábajú aj
fujarky, píšťalky...
Pavel Bielčik začínal hrať ešte s Jurajom Kubincom
a jeho synmi a Jurajom Berackom. (1944 – 1998), spolu vytvorili fujarové kvinteto. Remeslu sa priúčal u Juraja Kubinca,
prvýkrát sa s ním stretol roku 1962. Dnes vyrába všetky typy
pastierskych píšťal a vyrobil takmer 600 fujár. Od roku 1963
začal vyrábať hudobné nástroje pre ÚĽUV v Bratislave.
Od roku 1970 až dodnes je členom FS Kokavan. Roku 2000
získal titul majster ľudovej umeleckej výroby. Certifikát
Instrumentum Excellens Cenu Dr. Ladislava Lenga získal

Pri odhalení pamätnej tabule Jurajovi Kubincovi zanôtili jeho žiaci,
pokračovatelia tradície skupinovej hry na fujaru

Treťou generáciou sú Murínovci – otec Ivan (1967), synovia Matúš (1993) a Martin (1995). Ich Fujarové trio z Kotošky postupne vznikalo podľa vzoru tria Kubincovcov. Ivan
Murín sa fujarovú hru učil od kokavských fujaristov v časti
Kotoška. Od Pavla Bielčika, st. sa učil hrať na šesťdierkovej
píšťalke, u Juraja Beracku, ml. na fujare a u Pavla Bielčika, ml.
základom fujarovej hry v triu. Postupne učil hru svojich synov
Matúša a Martina. Tí jednotlivo účinkovali ako detskí a mládežnícki fujaristi vo FS Marína vo Zvolene, na Folklórnych festivaloch v Detve, Východnej a Strážnici. Pokračovanie na s. 3
Prvýkrát spoločne vystupovali ako trio na stretnutí mladých
folkloristov Koliesko v Kokave nad Rimavicou roku 2010.
Pravidelne vystupujú predovšetkým na Slovenskom mitrovaní

REKUS

Prvýkrát spoločne vystupovali ako trio na stretnutí mladých folkloristov Koliesko v Kokave nad Rimavicou roku
2010. Pravidelne vystupujú predovšetkým na Slovenskom
mitrovaní v Teriakovciach, kde sa snažia zachovávať tradičnú
kultúru ovčiarov severného Malohontu.

Svojím repertoárom a hrou inklinujú k tvorbe a štýlu Juraja Kubinca, ktorý sa snažia dopĺňať o menej známe archívne melódie a piesne uchované v archívoch SAV a v archíve
Slovenského rozhlasu. Interpretácia je založená na dôkladnom štúdiu fujarovej techniky Juraja Kubinca, ktorú Ivan
Murín vnímal kontaktne, ako aj hry Jozefa Rybára a Petra
Pacigu, ktorú študuje archívne. Svoju hru predvádzajú predovšetkým v prirodzenom prostredí fujarovej hry, teda pri
spoločenských i slávnostnejších stretnutiach užšieho kruhu
poslucháčov. Snažia sa o repertoárové obmieňanie hry účinkovaním v prostrediach, kde prirodzene dochádza k invencii
repertoár obmieňať v kontextoch ekológie folklóru.
Princíp v hre spočíval vždy v speve hlavného hráča Juraja Kubinca, neskôr Pavla Bielčika. Repertoár tvoria pastierske
fujarové piesne z Podpoľania Kubincove nôty a vybrané piesne z Kokavy nad Rimavicou.
Kokavské trio fujaristov sa zúčastnilo mnohých
festivalov a súťaží. Fujaristi Kubincovci boli víťazmi súťaže
v Detve (1971, 1972, 1973) a r. 1974 sa prezentovali na
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Kokavské trio fujaristov sa zúčastnilo mnohých festivalov
a súťaží. Fujaristi Kubincovci boli víťazmi súťaže v Detve (1971,
1972, 1973) a r. 1974 sa prezentovali na medzinárodnej televíznej súťaži pôvodnej ľudovej hudby Zlatý páv. Roku 1978 sa
trio Kubincovcov zúčastnilo súťaže Prix music de folklorique de
radio Bratislava a bola im udelená medzinárodná cena. Roku
1986 fujaristi Pavel Bielčik a Ján Kroták získali v Detve Cenu Dr.
Ladislava Lenga. Okrem toho je potrebné spomenúť ich úspechy na Folklórnom festivale vo Východnej: Fujarista Juraj Kubinec získal 1. miesto v súťaži (1953) a vystúpenia – Trio fujaristov Kubincovcov: otec Juraj a synovia František a Martin
(1957, 1964, 1966, 1967, 1968). Viackrát vystupovali na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve: Fujaristi Kubincovci
(1966, 1968, 1969) a fujaristi Pavel Bielčik, Ján Kroták, Martin
Kubinec a Miroslav Moncoľ (2002, 2008).
Súčasné trio fujaristov má za sebou mnoho významnejších
vystúpení: Francúzko, mesto Aramon, Avignon (2000), festival
autentickej hudby v Poprade (2001), celoslovenské stretnutie
fujaristov v Korytárkach (2003), na Pribinových slávnostiach
v Nitre (2004), na medzinárodnom cezhraničnom Novohradskom festivale na Šomoške v MĽR (2005), Demänová (2005),
Dni rodákov v Banskej Bystrici (2005), Uherské Hradište
(2005), na celoslovenskom stretnutí fujaristov v Čičmanoch
(2006), vystúpenie v Ríme pri príležitosti 50. výročia podpisu
Rímskych zmlúv (2007), Salašnícka nedeľa v Pribyline (2007),
Vranov nad Topľou (2008) a ď.
Činnosť fujaristov bola zaznamenaná vo viacerých médiách. Roku 1980 to bol film STV Salaš bez fujary spí ako medailón o nestorovi slovenských fujaristov Jurajovi Kubincovi.
Fujaristov predstavili článkom Traja do nôty v časopise Krásy
Slovenska (1973). V Slovenskom rozhlase Ondrej Demo v relácii Klenotnica ľudovej hudby (26. mája 1985) predstavil 95ročného Juraja Kubinca a jeho synov (prvé fujarové trio na Slovensku). O Jurajovi Kubincovi po jeho smrti písali v apríli 1986
aj v časopise Rytmus. Roku 1987 – Pieseň v srdci zrodená –
Vojtech Tátoš pripravil reláciu o P. Bielčikovi. Nahrávka pre
Česko-slovenský rozhlas Bratislava (1989).
Hráči súčasného fujarového tria sa objavili na CD nosičoch:
Fujaristi (2) z Kokavy (2009), Rok na salaši (2002), Fujaristi
(5): Pavel Bielčik a jeho hostia (2007), Z kokavských kolešní
(1999).
„Juraj Kubinec bol jeden z tých vzácnych ľudových umelcov, ktorý nielenže jedinečne ovládal techniku hry na fujare, jej
výrobu, ale sám sa umelecky ponoril do folklórnej tvorby. Jeho
hra, to bola jeho vlastná fantázia. Každá rozohra, rozfuk, melódia, či dohra boli výsledkom jeho tvorivej duše. Tak ako sa
hlboko a vlastným prežitím ponáral do obsahu každej piesne,
ktorú spieval, rovnako citlivo tvoril na fujare, aj na píšťalkách
každý tón, ktorým formoval melódiu, jej melodickú podobu,
rozvláčnosť, dynamiku, ornamentiku, či prieraznosť na diaľku,
či do hĺbky srdca. To bol jeho nepísaný zákon umeleckej tvorby, nadväznosť na dedičstvo, ale predovšetkým vklad vlastnej
umeleckej fantázie do jedinečnej krásy zvukov fujár, ktoré
nesú aj dnes osobitnú pečať hry fujaristov Kubincovcov.“ Tieto
slová povedal k 95. narodeninám etnomuzikológ Dr. Ondrej
Demo.
KONTAKT:
MKS Kokava nad Rimavicou – Janka Krotáková, vedúca, 047/4293245
Zdroj: Janka Krotáková, Ivan Murín:
Kokava nad Rimavicou vlastivedná monografia, 2018
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Výtvarníčka, výtvarná pedagogička Mgr. Mária Janštová sa narodila 4. 9. 1978 v Lučenci, kde navštevovala Základnú školu Laca Novomeského (1985 – 93). Študovala na
Strednej škole úžitkového výtvarníctva v Kremnici (1994 –
98), na Pedagogickej fakulte (PgF) UMB v Banskej Bystrici
(1998 – 2001). V r. 2010 – 15 si doplnila štúdium o učiteľstvo
umeleckých predmetov na PgF UMB v Banskej Bystrici. Pôsobila ako učiteľka výtvarného odboru na ZUŠ v Poltári (1998 –
2001), návrhárka keramických obkladov vo firme Bloomsbury
Pacific Slovakia vo Vidinej (2001 – 03) a reštaurátorka v rôznych častiach Slovenska (2003 – 05). V r. 2005 – 09 sa zdokonaľovala v anglickom jazyku a spoznávala nové krajiny –
Grécko, Veľká Británia, Írsko, Dánsko, Nový Zéland. V r. 2009
– 12 vyučovala vo výtvarnom odbore na ZUŠ v Kremnici.
Od r. 2012 až doteraz pôsobí
ako dekoratérka interiérov vo firme Prírodné staviteľstvo Organica. Žije vo Vidinej.
Pani Janštová, pristavme sa
najprv pri vašich štúdiách...
Od malička som vedela, že
chcem byť výtvarníčkou. Preto som sa
rozhodla ísť v šľapajách môjho bratranca, reštaurátora Miroslava Janštu, z Vidinej. Tak som sa prihlásila na Strednú
školu úžitkového výtvarníctva do Kremnice, odbor reštaurovanie štukovej výzdoby. V tom čase bol mojím obľúbeným
profesorom kresby Ladislav Bódi, pochádzajúci z Radzoviec. Na to obdobie
veľmi rada spomínam, Kremnicu som si
zamilovala. Vysokú školu som navštevovala na Katedre výtvarnej výchovy
Pedagogickej fakulty UMB v Banskej
Bystrici. Počas štúdia som v tom čase
pracovala ako učiteľka výtvarného odboru v Kremnici, a tak som mohla pedagogické poznatky zo školy rovno transformovať do praxe so žiakmi. S fakultou
som spolupracovala aj po mojom štúdiu,
keď som pre študentov zrealizovala výtvarný plenér, kde si mohli vyskúšať výtvarnú tvorbu s nepálenou hlinou.
Mohli by ste nám predstaviť
vašu výtvarnú tvorbu?
Vo svojej tvorbe sa zameriavam
na nepálenú hlinu. Bližšie som sa s ňou
zoznámila pri realizácii hlinených omietok v obytnom dome, kde vďaka trpezlivosti „hlinárskych“ majstrov som sa
mohla dozvedieť praktické informácie
o tomto stavebnom materiáli. Tu mi boli
pošepkané aj tajné receptúry, pochádzajúce ešte od našich pradedov.

Odsom
r. 2012
doteraz
pôsobí Tajov,
ako dekoratérka
Už pri prvom kontakte s hlinou
bola až
Košice,
Kováčová,
Revúca, Víginteriérov
vo
firme
Prírodné
staviteľstvo
Organica.
nadšená jej vlastnosťami. Veľmi rýchlo ľaš, Mýto pod Ďumbierom, Dolní
Bečva
som sa preniesla doŽije
čias, vo
keďVidinej.
sme sa ako na Morave... Dnes ma v kruhu príroddeti bláznili v blate a maľovali ním na ných staviteľov a aj medzi umelcami
zakázané steny. Hlina ako výtvarný ma- prírodných materiálov poznajú na Sloteriál ma zaujala natoľko, že som ju pou- vensku, v Čechách a vďaka internetu aj
žila pri svojej bakalárskej a neskôr aj v ďalších kútoch sveta pod menom Nymagisterskej práci. Tam vznikli aj moje jamaja.
prvé hlinené reliéfy a nástenné plastiky.
Keďže som túžila po ďalších poznatkoch, zúčastnila som sa európskeho odborného kurzu projektu HlinArch pod
názvom Špecialista na hlinené omietky,
v dvoch moduloch: Návrh interiéru a
Dekorácie s hlinenými omietkami. V minulosti som pracovala ako grafická návrhárka keramických obkladov, spolupodieľala som sa na reštaurovaní historických budov a kostolných oltárov v rôznych častiach Slovenska, ako učiteľka
výtvarného odboru som pracovala na
dvoch základných umeleckých školách.
Vaše realizované diela v tomto
výtvarnom odvetví?
Po skúsenostiach s hlinou som
Zaujímavým intermezzom vo
sa neskôr pridala k nadšencom prírodnévašom živote bol dvaapolročný pobyt na
ho staviteľstva s názvom Organica, s
Novom Zélande...
ktorými som začala realizovať hlinené
Áno, nechala som sa zlákať
omietky v novostavbách a tradičných
touto krajinou. Nový Zéland je zaujímadomoch po celom Slovensku. Popri
vý krásou prírody, vtáctvom a tiež živoomietaniu som na veľký ohlas zákaztom Novozélanďanov. Súčasní obyvateníkov začala realizovať okrem prenoslia sú prisťahovalci z rôznych kútov svených obrazov hlinených reliéfov aj násta, ale niečo majú všetci podobné. Mystenné plastiky na zákazku. Ako napríklím si, že od Maorov, pôvodných obyvalad plastika stromu v známej reštaurácii
teľov týchto ostrovov, prebrali priateľLunter v Banskej Bystrici, hlinené ženy
skú povahu, veľmi pohostinnú a detsky
v priestoroch sauny v penzióne Banskej
veselú. Ich spôsob života je menej zloŠtiavnice a veľa ďalších plastík v obytžitý, vedia sa tešiť z prítomnosti a vyných domoch po celom Slovensku –
chutnávať si jednoduché veci.
Kremnica, Šenkvice, Mičiná, Kriváň,
Pokračovanie na s. 5

Už pri prvom kontakte Košice,
Kováčová,
Tajov,
s hlinou som bola nadšená jej Revúca, Vígľaš, Mýto pod
Ich spôsob života je menej
vlastnosťami. Veľmi rýchlo som Ďumbierom, Dolní Bečva na zložitý, vedia sa tešiť z prítomnosti
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Zaujalo ma aj tradičné umenie
Maorov, ktoré svojou štylizáciou pripomína aj moju tvorbu. Počas pobytu na
Novom Zélande som okrem cestovania
a spoznávania krajiny, poznala aj veľa
mladých ľudí z rôznych kútov sveta.
Bola to veľmi príjemná a zároveň dobrodružná časť môjho života.
Čím je charakteristická vaša
súčasná umelecká činnosť?
V súčasnosti sa naďalej venujem hlineným nástenným plastikám
a obrazom z nepálenej hliny, ktoré ozvláštňujú a spríjemňujú každý priestor,
či už moderný alebo tradičný. Hlinu je
možné aplikovať na akýkoľvek podklad.
Je to ekologický materiál, ktorý neobsahuje žiadne chemické prísady ani umelé
farbivá a práca s ňou je úžasným zážitkom. Momentálne pracujem na plastike
vo vestibule Obecného úradu vo Vidinej. Tento reliéfny obraz je zaujímavý
tým, že sú na ňom použité len hliny
z Vidinej v rôznych farebných škálach.
Hlinu využívam predovšetkým
lokálnu. Prechádzať sa po krajine, zbierať hliny, miešať ich a pripravovať zmesi až po konečné ťahy, to všetko je tvorba obrazu. Posvätný proces, ktorý veľmi
rada znovu a znovu podstupujem. Potenciál hliny ako výtvarného materiálu,
hlavne keď je ponechaný v jej prirodzenej forme – s prirodzenou štruktúrou
a farbou –, je stále viac objavovaný
a využívaný, no zatiaľ stále málo známy. Aj preto som začala realizovať tvorivé dielne pre verejnosť pre veľký záujem po celom Slovensku. Minulý rok
som bola pozvaná ako lektorka aj do
Anglicka, kde som realizovala medzinárodný workshop. Tohto roku som získala certifikát „Regionálny produkt Novohrad“.
Vaše plány do budúcna?
Hlinu vnímam ako živý materiál, pri ktorom môžem objavovať stále
nové možnosti a postupy výtvarného
spracovania. Takže moje plány sú naďalej tvoriť a tvoriť . Súčasný svet je
presýtený umelými predmetmi a nie
každý už dokáže vnímať krásu čistých
tvarov a prírodných materiálov. Mojou
snahou je, aby sa ľudia pri pohľade na
moju tvorbu znova prepojili so zemou,
aby sa dobili tou pradávnou silou ZemeMatky. Aby sme znova pocítili svoje
korene, poďakovali sa zemi za všetky jej
dary a aby sme sa k nej opäť začali správať s pokorou a úctou ako tomu bolo
kedysi. Moju tvorbu si môžete pozrieť
na mojej webovej stránke
www.nyjamaja.com.

Počas ôsmich rokov pôsobenia
vo funkcii primátora Fiľakova sa zaslúžil o realizáciu nasledovných projektov:
celoplošná plynofikácia mesta, rekonštrukcia domu smútku na mestskom cintoríne, obnova deviatich ulíc, plynofikácia škôl, obnova a plynofikácia všetkých
kotolní, odovzdanie do užívania 48-bytovej jednotky pre mladé rodiny a i.
Úspešne sa začali rozvíjať aj podniky
ESTAP, Thorma-Výroba, Cramer, Ekoltech...

Strojný inžinier, riadiaci pracovník Ing. Ľudovít Feješ sa narodil 27. 2.
1939 v Rimavskej Sobote. Študoval na
SPŠ strojníckej v Košiciach (1955 – 59)
a na Strojníckej fakulte VŠT v Košiciach (1959 – 64). Pracoval ako technológ v Kovosmalte Fiľakovo (1964 – 66),
výrobno-technický námestník v Považských strojárňach Čalovo, dnes Veľký
Meder, (1966 – 71). Roku 1971 sa vrátil
do Fiľakova, kde pôsobil ako výrobný
námestník vo firme Kovosmalt do r.
1982. Potom bol riaditeľom Okresného
priemyselného podniku v Rimavskej Sobote (1983 – 94) a dve volebné obdobia
zastával funkciu primátora mesta Fiľakovo (1994 – 2002). Od r. 2002 žil na
dôchodku vo Fiľakove. Zomrel 29. 1.
2013 vo Fiľakove, kde je aj pochovaný.
Do fiľakovského Kovosmaltu
nastúpil ako mladý inžinier na umiestenku r. 1964. V tomto období bol vo
fabrike zastúpený skoro každý druh
strojárskej technológie: zlievarenstvo, lisovanie, trieskové obrábanie, smaltovanie, chrómovanie i výroba špeciálnych
lisovacích nástrojov či modelov. V rámci Generálneho riaditeľstva Strojsmalt
Bratislava dostal r. 1966 ponuku nastúpiť za výrobno-technického námestníka
do novozaloženého podniku Považské
strojárne vo Veľkom Mederi. Vyrábali sa
tam spaľovacie motory do malých motocyklov typu Babeta, oceľové plechové
radiátory, teplovodné kotlíky na vykurovanie rodinných domov a liatinové
smaltované vane. Roku 1971 sa vrátil
pracovať do Fiľakova ako výrobný námestník Kovosmaltu. Podnik sa sťahoval do nových objektov a obnovoval sa
aj sortiment výroby – oceľové smaltované vane, elektrické sporáky a i. KovosPhDr. František Mihály, DiS. art. malt Fiľakovo poskytoval v týchto rokoch prácu 3 250 pracovníkom.

Počas ôsmich rokov

Jazykovedec, historik slovenského jazyka, stredoškolský i vysokoškolský učiteľ PhDr. Eugen Jóna, CSc.
sa narodil 20. 2. 1909 v obci Veľká Suchá, dnes Hrnčiarska Ves, okres Rimavská Sobota. Roky mladosti prežil v Zelenom pri Poltári. Ľudovú školu navštevoval v Brezničke a Hradišti, maturoval r. 1928 na lučenskom gymnáziu
v triede stredoškolského profesora Jozefa Janka. Český, slovenský a francúzsky
jazyk študoval na Filozofickej fakulte
Karlovej univerzity v Prahe (1928 – 32).
S veľkým zanietením chodil na prednášky profesorov: Miloša Weingarta, Jaroslava Vlčka, Františeka Xavera Šaldu,
Jana Mukařovského a i.
Roku 1934 nastúpil ako stredoškolský učiteľ na gymnázium do Martina, kde bol v r. 1945 – 50 referentom
Jazykového odboru Matice slovenskej.
Svoju ďalšiu profesionálnu kariéru delil
medzi vedecké ústavy a školstvo. Bol
vedeckým pracovníkom Jazykovedného
ústavu SAV v Bratislave (1950 – 53)
a vysokoškolským učiteľom na Vysokej
škole pedagogickej v Bratislave (1953 –
60).
Pokračovanie na s. 6
Nadväzne v r. 1960 – 76 a 1981 – 85
pôsobil
ako
vedecký
pracovník
v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra
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Nadväzne v r. 1960 – 76 a 1981
– 85 pôsobil ako vedecký pracovník
v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra
SAV v Bratislave. Na zaslúžený dôchodok odišiel r. 1976.
Vo svojej vedeckovýskumnej
práci sa venoval výskumu slovenského
jazyka, dejinám slovenskej jazykovedy,
dialektológii a súčasnému spisovnému
slovenskému jazyku. Medzi jeho najvýznamnejšie monografické práce patria: Spisovná slovenčina pre každého
(1950), Úvod do jazykovedy (1954),
Martin Hattala a spisovná slovenčina
(1961), Postavy slovenskej jazykovedy
v dobe Štúrovej (1985) a i. Je spolautorom publikácií: Slovník spisovného jazyka slovenského (1946 – 49), Pravidlá
slovenského pravopisu (1953), Slovník
slovenského jazyka VI. (1968), Dejiny
spisovnej slovenčiny II. (1974) a ďalšie.
Svojimi článkami prispieval do časopisov Slovenská reč a Jazykovedný zborník.
PhDr. Eugen Jóna, CSc. zomrel
25. 11. 2004 v Bratislave, pochovaný je
na cintoríne vo Vrakuni (predtým Ružinov).

Stredoškolský a vysokoškolský
učiteľ cudzích jazykov PhDr. Pál Szőnyi, rodným menom Schleicher, sa narodil 22. 2. 1914 v Lučenci, kde navštevoval ľudovú školu (1920 – 25)
a štátne reformné reálne gymnázium
(1925 – 33), maturoval v triede stredoškolského profesora Vilmosa Havasa. Vysokoškolské štúdiá absolvoval na Karlovej univerzite v Prahe (1934 – 38) a na
Univerzite Petra Pázmánya v Budapešti
(1938 – 39). Od r. 1942 bol doktorom
filozofie.
Spočiatku pôsobil ako stredoškolský učiteľ na gymnáziách: v Leviciach (1941), v Lučenci (1942 – 44)
a v Salgótarjáne (1946 – 51). Pracoval
na Ministerstve školstva a národnej

ciach (1941), v Lučenci (1942 – 44)
a v Salgótarjáne (1946 – 51). Pracoval
na Ministerstve školstva a národnej osvety v Budapešti (1951 – 53) a pôsobil
ako lektor cudzích jazykov – latinčina,
francúzština, ruština – na Vysokej škole
veterinárnej v Budapešti (1953 – 78). Od
r. 1978 žil na dôchodku v Budapešti.
Vo svojej pedagogickej činnosti
bol prísnym, ale spravodlivým učiteľom.

Od študentov očakával výkony na maximálnej úrovni. Svojou odbornosťou i
mravným zásadám bol príkladom pre
svojich kolegov i študentov. Roku 1965
absolvoval postgraduálne štúdium v Besancone (Francúzsko).
PhDr. Pál Szőnyi zomrel 19. 7.
2002 v Budapešti, pochovaný je na cintoríne v mestskej časti Budafok (XXII.
okres). PhDr. František Mihály, DiS. art.

Od študentov očakával výkony na maximálnej úrovni. Svojou odbornosťou
i mravným zásadám bol príkladom pre
svojich
kolegov i študentov. Roku 1965
Osobností
absolvoval
štúdiumnarodenia
v Be HAANpostgraduálne
Ján – 240. výročie
(3. 2. 1779 Ábelová), veršovník, prísancone (Francúzsko).
rodovedec. Študoval aj v Lučenci, od r. 1809 pôsobil ako farár v SámsonPhDr. Pál Szőnyi zomrel 19. 7.
háze a od 1818 v Békešskej Čabe. Venoval sa prírodným vedám a popu2002 v Budapešti, pochovaný je na cinpoľnohospodárskych
poznatkov medzi ľudom.
toríne larizácii
v mestskej
časti Budafok (XXII.

PEKÁR
Štefan
–
190.
výročie
narodenia (8. 2. 1829 Pondelok), cirkevný
okres).
historik,
publicista.
Bol
členom
Malohontskej učenej spoločnosti, v ktorej
PhDr. František Mihály, DiS. art.
ročenkách uverejnil básne a príspevky s dokumentárnym významom pre
poznanie snáh gemerských vzdelancov v období osvietenstva. V oblasti
ľudovýchovy bojoval proti poverám a šíril vzdelanosť, dbal na rozvoj a
hmotné zabezpečenie cirkevného školstva, spracoval históriu cirkvi v
Pondelku, vrátane životopisov kazateľov a učiteľov. Roku 1824 bol vyznamenaným krajinským miestodržiteľom za obetavosť počas morovej epidémie.
 MARÓTHY-ŠOLTÉSOVÁ Elena – 80. výročie úmrtia (11. 2. 1939 Martin),
prozaička, redaktorka, kritička, publicistka. Dcéra básnika Daniela Maróthyho. Ľudovú školu navštevovala v Ľuboreči, dievčenskú v Lučenci. Bola
predsedníčkou Živeny (1894 – 1927), uznávaná osobnosť slovenského
ženského hnutia. Z diel: román Proti prúdu (1894), novela Prvé previnenie
(1896), vrcholným dielom boli zápisky Moje deti (1923 – 24), memoáre
Sedemdesiat rokov života. Narodila sa 6. 1. 1855 v Krupine.
 ŠÁŠKY Ladislav, PhDr. – 25. výročie úmrtia (11. 2. 1994 Bratislava), historik umenia, pamiatkar, múzejník, cirkevný historik, pedagóg. Pracovník
Mestského múzea Bratislava (1958 – 65), Slovenského národného múzea
(1965 – 92), riaditeľ Historického ústavu Slovenského národného múzea.
Prednášal na vysokých školách v Bratislave a Brne. Autor syntéz Kamenná
krása našich miest (1981), Umenie Slovenska (1988) a i. Narodil sa 30. 1.
1926 v Divíne.
 BOTOŠ Eugen – 65. výročie narodenia (12. 2. 1954 Lučenec), huslista, dirigent, hudobný skladateľ. Pôsobil ako huslista v Slovenskom ľudovom
a umeleckom kolektíve (SĽUK) v r. 1972 – 89, r. 1990 založil Violin Orchestra Bratislava.
 HORÁK Jozef, JUDr. – 75. výročie narodenia (13. 2. 1944 Halič). Vzdelanie
postupne získaval na Osemročnej strednej škole (OSŠ) v Haliči (1950 – 58),
na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Lučenci (1958 – 62) a Právnickej
fakulte UK v Bratislave (1962 – 67). Roku 1972 obhajobou rigoróznej práce
a záverečnou skúškou získal titul JUDr. Počas štúdií na VŠ pracoval ako
vedecký ašpirant Katedry správneho a finančného práva Právnickej fakulty
UK. Autor štúdií a článkov v odborných časopisoch, príspevkov v novinách.
Pre deti písal do časopisu „Včielka“. Publikoval aj básne pod pseudonymom Juraj Hôrny. Zomrel 4. 5. 1972 v Haliči.
 BLANÁR Vincent – 85. výročie narodenia (14. 2. 1934 Čakanovce),
pedagóg, ilustrátor, výtvarník. Od r. 1971 učil na základných školách v
Revúcej (bol tu i riaditeľ), od r. 1991 až do odchodu na dôchodok pôsobil v
Základnej umeleckej škole v Revúcej.
Pokračovanie na s. 7

Je autorom súboru kresieb historických pamiatok regiónu Gemera. Podieľal sa
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Je autorom súboru kresieb historických pamiatok
regiónu Gemera. Podieľal sa aj na výtvarnom spracovaní náučných chodníkov v Gemeri. Je autorom
ilustrácií v monografii „Muránska Zdychava“ od Jána
Galla a ilustrátorom 7 knižných vydaní poľovníckych
príbehov od Mokrolúčana Rudolfa Strinku a knihy
Maroša Detka „Národný park Muránska planina“.
Jeho kresby boli použité v knihách „Žmeň rozprávok
spod Muráňa“ a „Kytka piesní spod Muráňa“ od
Bystríka Muránskeho.
FORGÁCH Alexander I. – 125. výročie úmrtia (18. 2.
1894 Halič), gróf, šľachtic, novohradský župan, veľký
poľovník, zakladateľ poľovníckeho revíru v okolí Haliče, c. k. komorník a cisársky vojenský intendant,
poľný komisár ruských vojsk, zákonný poradca v Novohradskej župe, potom v Pešti. Za svoje zásluhy
získal viacero vyznamenaní, ktoré sú spracované v
DVD knihe autora J. Hikkera, FORGÁCHOVCI šľachtici z Gýmeša a HALIČE (vydalo JSS, 2016, s. 102
a 103). Narodil sa 20. 8. 1816 v Balážských Ďarmotách.
RADIČ Ondrej – 160. výročie narodenia (20. 2. 1859
Kokava nad Rimavicou), hudobník, tvorca Vrchárskej
nálady, viedol vlastnú hudobnú cigánsku školu.
Zomrel 29. 7. 1923 v Kokave nad Rimavicou, kde je
aj pochovaný. Obec mu dala zhotoviť náhrobný kameň (2008).
ZAJAC Pavol – 105. výročie narodenia (20. 2. 1914
Kokava nad Rimavicou), učiteľ, folklorista, dlhoročný
vedúci DFS Kokavan. Zomrel 10. 2. 2000, pochovaný
je v Kokave nad Rimavicou.
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Ľubomíre Žilkovej k životnému jubileu, ktoré si
pripomenie 9. februára. Venuje sa tkaniu, remeslu ju
priučila matka. Žije, pracuje a tvorí v Kokave nad
Rimavicou. Svoju tvorbu prezentuje na folklórnych
podujatiach a na samostatných výstavách. Autorskú
výstavu nazvala Od ľanu po plátno.

Udalostí


100. výročie (2. 2. 1919) – v Kokave nad Rimavicou
sa po slovensky odohralo prvé divadelné ochotnícke
predstavenie Oklamaní klamári po zániku RakúskoUhorska.

Petrovi Janků, pochádza z Poltára a jeho žiĎalším hosťom čitateľskej besedy Hradného múzea vo
Fiľakove bol dlhoročný novinár a politický komentátor Arpád
Soltész. Ako investigatívny žurnalista pracoval pre redakcie
viacerých slovenských periodík. Je autorom bestsellera s názvom Mäso – Vtedy na východe, ktorý vyšiel pred niekoľkými
rokmi, a poukazuje na búrlivú a kriminálnu atmosféru na
východnom Slovensku, nasledujúcu po deväťdesiatych rokoch
20. storočia. Predmetom besedy bola druhá kniha s názvom
Sviňa. Cez fiktívne príbehy jednotlivých postáv vykresľuje súčasnú politickú scénu, právny systém a mravné hodnoty pomyselnej krajiny, v ktorej sa mafia prelína s politikou, a nejestvujú hranice medzi zločinom a zákonom. Nájdu sa v nej mnohí
politici, podnikatelia a novinári. Poukazuje na rozporuplnú
spoločenskú atmosféru, ktorá sa v prípade nedostatočnej ostražitosti môže stať aj súčasnou realitou.
Beseda sa uskutočnila 18. januára 2019 v Mestskej knižnici vo Fiľakove.

votné jubileum si pripomíname 12. februára. Pesničkár, scénograf, publicista, redaktor a režisér. V súčasnosti pôsobí ako šéfdramaturg Rádia Devín. Pôsobil v
Štátnej opere v Banskej Bystrici. Pracoval aj ako reportér Lampárne v TV Markíza, v relácii TA3 Čierny
Peter a v publicistickej relácii STV Reportéri, v ktorej
bol neskôr tiež dramaturgom. V Slovenskej televízii
pracoval aj ako autor, režisér a dramaturg relácie Hlas
Európy. V Slovenskom národnom divadle pôsobil na
poste riaditeľa Umelecko-dekoračných dielní. Okrem
toho je scénografom, dramatikom, dramaturgom a
pesničkárom v slobodnom povolaní. Získal niekoľko
cien za najlepšiu scénografiu a novinárskych cien za
najlepšiu reportáž v elektronických médiách. Je víťazom súťaže Dráma 2010 za najlepšiu divadelnú hru
a v rovnakej kategórii získal roku 2011 Cenu Slovenského rozhlasu. Napísal a režíroval niekoľko dramatických a rozhlasových hier.
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ZŠ sv. J. Bosca, Lučenec). II. kategória: 1. miesto – Emma
Korimová (ZŠ Haličská 7, Lučenec), 2. miesto – Cornelia Hricová (ZŠ M. R. Štefánika, Lučenec), 3. miesto – Beata Hukkelová (Cirkevná ZŠ sv. J. Bosca, Lučenec). III. kategória: 1.
miesto – Barbora Kyzúrová (ZŠ Vajanského, Lučenec), 2.
miesto – Sabína Gubová (ZŠ Haličská 7, Lučenec), 3. miesto
– Adam Földi (ZŠ Radzovce).

 V Lučenci

Miroslava Podhorová,
poverená riaditeľka DMS Lučenec a DMS Fiľakovo

Povesť prebúdza v žiakovi
záujem o dávnu minulosť náro V Poltári
da a rodnej krajiny, a čo je dôleOkresné kolo sa uskutočnilo 22. januára 2019 v Centre
žité, vychováva a usmerňuje je- voľného času ZŠ Slobody 2, Poltár. Súťažiacich hodnotila
ho etické správanie. To, že je porota v zložení: Mgr. Milada Bolyošová, Mgr. Janka Kubao tento žáner záujem, svedčí už liaková a PaedDr. Zuzana Bokorová.
dvadsiaty šiesty ročník tejto obľúbenej súťaže v prednese slovenskejktorý
prózysaŠaliansky
venských povestí Šaliansky Maťko,
konal 22.Maťko,
januktorý
sa
konal
22.Žiaci
januára
ára 2019 v Dome Matice slovenskej v Lučenci.
zákv Dome
ladných škôl, víťazi školských2019
kôl z celého
okresu, sa Matice
tu zišli,
aby odbornej porote predviedlislovenskej
prednes. Táto obľúbená súťaž
sem tentoraz priviedla 25 žiakov z desiatich škôl okresu Lučenec. Súťaž pomenovaná po spisovateľovi a zakladateľovi
detského časopisu Slniečko J. C. Hronskom opätovne potvrdila svoj význam. Medzi dielami, ktoré deti svojím prednesom predstavili, boli aj povesti z pera známej spisovateľky
Hany Koškovej, autorky viacerých povestí z prostredia Novohradu.

Výsledky: I. kategória: 1. miesto – Klaudia Nikoleta Ruščinová (ZŠ s MŠ Utekáč), 2. miesto – Sára Čevelová (ZŠ Školská Poltár), dve 3. miesta – Karin Turošíková (ZŠ Málinec),
Viktória Matúšková (ZŠ Slobody Poltár)
II. kategória: 1. miesto – Ema Kačániová (ZŠ s MŠ Kalinovo),
2. miesto – Tomáš Fehérpataky (ZŠ Slobody Poltár), 3. miesto
– Eva Salvová (ZŠ s MŠ Cinobaňa)
III. kategória: 1. miesto – Barbora Sivičeková (ZŠ Školská
Poltár), 2. miesto – Timotej Zaťko (ZŠ s MŠ Kalinovo),
3. miesto – Hana Kubaliaková (ZŠ Slobody Poltár).

Odborná porota pod vedením Árpáda Szabóa a v zložení
Jarmila Siváková a Ľudmila Lacová pozorne počúvala a vyberala tie najkvalitnejšie výkony. Súťažilo sa v troch kategóriách a víťazi z tejto súťaže postupujú na krajské kolo, ktoré
sa bude konať 12. 3. 2019 v Dome Matice slovenskej v Lučenci. Tí najúspešnejší dostali z rúk predsedu poroty diplom
a riaditeľka Domu Matice slovenskej každému ocenenému
odovzdala knihy a vecné dary a popriala im veľa školských aj
osobných úspechov.
Tak ako v úvode riaditeľka Domu MS v Lučenci všetkých
privítala a popriala veľa úspechov v súťažení, na záver sa
všetkým poďakovala za účasť a vyzdvihla prínos učiteľov,
ktorí sa aj touto formou venujú svojim žiakom. Zároveň vyjadrila prianie, aby sa tu o rok v takej príjemnej atmosfére
stretli znova. Všetkým postupujúcim držíme palce v krajskom
kole súťaže.
Výsledky súťaže: I. kategória: 1. miesto – Filip Korim (Súkromná ZŠ, Lučenec), 2. miesto – Natália Polomská, (ZŠ VaFoto: ZŠ Slobody Poltár
janského, Lučenec), 3. miesto – Natália Tokárová (Cirkevná
ZŠ sv. J. Bosca, Lučenec)
II. kategória: 1. miesto – Emma Korimová (ZŠ Haličská 7,
Lučenec), 2. miesto – Cornelia Hricová (ZŠ M. R.
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Občianske združenie Priatelia
histórie Novohradu vydalo v novembri 2018 v poradí už tretí Zborník zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie. Zakladateľom združenia, ktoré každoročne usporadúva
odborné stretnutia v novohradskej
obci Hradište, je znalec miestnej
histórie, spoluautor niekoľkých regionálnych publikácií a bloger Mišo
Šesták. V jeho réžii sa uskutočňujú
rôzne aktivity, zamerané na zmapovanie, zviditeľnenie a popularizáciu
bohatej histórie Novohradu. Jedným z výsledkov jeho činnosti sú
zborníky, v ktorých editor sústredil
štúdie a príspevky rôznych odborníkov z oblasti histórie, archeológie,
etnografie, dejín umenia, ľudových
zvykov a tradícií, osídlenia, cirkvi,
priemyslu a ďalších tematických
oblastí.

Zborník zo štvrtého ročníka
Stretnutia priateľov regionálnej
histórie bude širokej verejnosti prezentovaný počas besied uskutočnených v mestách a obciach Novohradu a blízkeho okolia počnúc od januára do marca tohto roka. Publikácia vyšla s finančnou podporou
Banskobystrického samosprávneho
kraja a bude bezplatne distribuovaná predovšetkým na týchto stretnutiach. Vo Fiľakove sa predstavenia uskutočnilo 25. januára 2019
v Mestskej knižnici, o 16:30 hodine.
Na podujatí predniesla Mgr. Viktória Tittonová, PhD., riaditeľka
Hradného múzea vo Fiľakove, prednášku s názvom Archeologické výskumy a nálezy v katastri mesta
Fiľakovo.
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V tomto roku si kultúrna verejnosť pripomína sto rokov od narodenia významnej osobnosti slovenskej jazykovedy druhej polovice 20. storočia – Haličana
a Novohradčana GEJZU HORÁKA –, ktorý si vždy uvedomoval potrebu skúmať
náš národný a predovšetkým spisovný jazyk a získané výsledky výskumu jazyka
prenášať aj do jazykovej praxe. Do moderných slovenských kultúrnych dejín sa zapísal ako vedecký pracovník slovakista, kodifikátor spisovnej slovenčiny, popularizátor spisovnej slovenčiny i jazyka vo všeobecnosti, jazykovedný pracovník, učiteľ, organizátor vedeckého života a redaktor jazykovedných publikácií.
Gejza Horák uzrel svetlo sveta v novohradskej obci Halič pod magickým Haličským zámkom 25. februára 1919 v osemčlennej rodine stolára. Po získaní základného
vzdelania na ľudovej škole v rodisku navštevoval gymnázium v Lučenci a maturoval na
učiteľskom ústave v Banskej Bystrici roku
1939. Učil postupne na Ľudovej škole v Detve
(1939), Pohorelej (1940 – 42) a v Bratislave
(1942 – 48). V rokoch učiteľovania sa zblížil
nielen s mládežou, ale aj s rázovitými postavami našich dedín i miest. Vedel k nim nájsť
priamu cestu a po nadviazaní teplého ľudského kontaktu viesť s nimi úprimný rozhovor
s cieľom poznávať ich rečové a kultúrne hodnoty. Popri učiteľovaní študoval slovenský jazyk a filozofiu na Filozofickej fakulte vtedajšej Slovenskej univerzity v Bratislave (1944 –
48). Takmer desať rokov učiteľského pôsobenia zanechalo hlboké stopy v celej ďalšej
práci, keď v septembri 1948 nastúpil do Jazykovedného ústavu
ústavu Ľudovíta
Ľudovíta Štúra
ŠtúraSlovenskej
Slovenskej akadémie vied v Bratislave, ktorému
akadémie
vied
v
Bratislave,
ktorému
zostal verný až do roku 1984. Ale ani pozostal
odchode na dôchodok neprestal pracovať
vverný
oblasti
jazykovej
kultúry,
alepo
ešte
viacej na
sa ponoril do činnosti, ktorá bola jeho
až do
roku 1984.
Ale ani
odchode
srdcovou
záležitosťou.
dôchodok neprestal pracovať v oblasti
osobnostnej
povahy
záľuba pre drobnú prácu a pre
jazykovejZkultúry,
ale ešte
viacejG.saHoráka
ponorilvyplývala
do
hlbokú
analýzu
detailu,
čo
náležite
využíval
vo
výskume
slovenského jazyka.
činnosti, ktorá bola jeho srdcovou
V
prvom
úseku
svojej
výskumnej
činnosti
sa
venoval
nárečovému
výskumu, najprv
záležitosťou
dialektu horehronskej obce Pohorelá. Tejto orientácii, z ktorej jeho jazykovedná
cesta aj odštartovala monografiou Nárečie Pohorelej (1955) zostal verný po celý
svoj život. Veď k dialektológii sa periodicky dostával aj neskôr opismi nárečí obcí
Poniky, Detva, Valaská, Lešť, Nový Klenovec, Heľpa a iných.
Druhým úsekom bola práca vo výskume slovenskej gramatiky, čo sa viaže
aj na Horákove pedagogické skúsenosti, resp. na jeho účasť v tvorbe učebníc
a učebných textov slovenského jazyka a jazykovej výchovy ako spoluautora – napr.
Jazyková výchova. Učebné texty pre 1. triedu stredných škôl (1951); Slovenský
jazyk pre 6. ročník všeobecnovzdelávacích škôl (1954); Diktáty a pravopisné
cvičenia pre 3. – 5. ročník základnej deväťročnej školy (1966) a ď.
Pokračovanie na s. 10

Vo výskume gramatiky najviac pozornosti venoval dvom slovným druhom
vyjadrujúcim vlastnosti: slovesu vyjadrujúcemu vlastnosť dynamickú

a prídavnému menu vyjadrujúcemu vlastnosť statickú. Gramatickými
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Vo výskume gramatiky najviac
pozornosti venoval dvom slovným druhom vyjadrujúcim vlastnosti: slovesu
vyjadrujúcemu vlastnosť dynamickú a
prídavnému menu vyjadrujúcemu vlastnosť statickú. Gramatickými kategóriami slovesa sa zaoberal v kandidátskej
dizertácii Využívanie kategórie osoby,
spôsobu a času v spisovnej slovenčine
(1958), ktorá ako knižná monografia vinou viacerých nepriaznivých okolností
tlačou vyšla až roku 1993. Veľmi aktívne sa od začiatku zúčastňoval pri
rozpracúvaní koncepcie akademickej
Morfológie slovenského jazyka (1966),
pri tvorbe ktorej prispieval solídne vypracovanými kapitolami a starostlivosťou
o vnášanie jazykovokultúrneho postoja
k spracúvaným javom. Závažné sú aj
Horákove úvahy zo skladby (syntaxe)
v štúdiách: O triedení vedľajších viet
(1973) a Účinková veta s hyperbolickým
významom (1977). Vedecké práce v oblasti slovenskej morfológie (tvaroslovia)
a syntaxe sa vyznačovali vysokou erudovanosťou, v ktorých sa prejavila nielen odborná jazykovedná pripravenosť,
ale aj jazykový cit, hlboký prienik do
podstaty javu i do jeho reálneho života
a fungovania v našom jazyku.
Zdroje svojho jazykového majstrovstva čerpal z literárneho jazyka
umelcov realistov (M. Kukučín, J. G.
Tajovský, B. S. Timrava), naturistov (Ľ.
Ondrejov), ale aj od majstrov slova novšej slovenskej literatúry (V. Šikula, P.
Jaroš) a mnohých ďalších. Jeho štylistické analýzy literárneho jazyka spisovateľov tvoria tretí úsek vo vedeckom bádaní. V nich sa uplatnilo neobyčajne
rozvité jazykové povedomie, ako aj jemný jazykový cit pre adekvátnosť použitého jazykového majstrovstva. Táto Horákova práca bola zhrnutá aj v zborníkoch a knižných vydaniach (Jazykové
prechádzky prózou, 1989).
Štvrtým úsekom v odbornej
práci bola široko chápaná jazyková výchova. Svedčí o nej predlhý rad drobných príspevkov a rád v časopisoch
(popri vedení časopisu Kultúra slova
mal na starosti aj odborné vedenie rubriky Slovenčina naša v denníku Pravda,
resp. neskôr aj v Pravde na víkend), ale
i v ústavnej listovej a telefonickej jazykovej poradni a dlhý rad neviditeľných
zásahov a rád autorom príspevkov do
Jazykovej poradne Česko-slovenského
rozhlasu v Bratislave, pri kolíske ktorej
stál (1952) nielen ako pravidelný prispievateľ, ale do r. 1968 aj ako externý
redaktor rozhlasu a redaktor piatich
knižných
výberov príspevkov
–
Jazyková poradňa I – V (1957 – 68)

Jazyková poradňa I – V (1957 – 68)
a neskoršie ich skrátenej verzie v praktickej knižke 1000 poučení zo spisovnej
slovenčiny (1971, 1974). V množstve
malých štúdií a príspevkov vysvetľoval,
osvetľoval, poúčal, nabádal a orientoval
zainteresovaného čitateľa v hustej sieti
otázok dotýkajúcich sa významu slova,
spisovnej výslovnosti, kodifikácie spisovného jazyka v oblasti gramatiky, ale
aj frazeológie a štylistiky – vhodnosti/nevhodnosti využívania prostriedkov
spisovnej slovenčiny v rozličných oblastiach používania spisovného jazyka vo
verejnom styku. V 70. rokoch výskumnú
kapacitu venoval aj príprave diela potrebného pre jazykovú prax a na zvýšenie
jazykovej kultúry, a to Česko-slovenského slovníka (1979, 1981), ktorého bol
nielen editorom, ale aj spoluautorom.
Jazykovedec Gejza Horák bol
uvážlivý človek, verný svojmu slovenskému presvedčeniu, čo v nekrológu
potvrdil aj jeho krajan jazykovedec Slavomír Ondrejovič slovami: „G. Horák,
tento ctený znalec a ctiteľ slovenského
slova, tento nositeľ Ceny SAV za vedecko-popularizačnú činnosť, Striebornej
plakety Ľ. Štúra za zásluhy v spoločneských vedách, formoval obraz slovenskej jazykovedy druhej polovice 20. storočia. Jeho dielo ostane pre nás a pre
ďalšie generácie inšpiratívnym zdrojom
a príkladom skutočného vzťahu k slovenskému jazyku a cezeň aj k slovenskému národu. Okrem iného aj svojím
úprimným zápalom, entuziazmom a vernosťou svojmu presvedčeniu.“
Július Lomenčík
Foto:www.Pohorela

Pri príležitosti 100. výročia vzniku
Česko-Slovenska vyhlásili Štátny pedagogický ústav a ArtForum 21 Slovakia
pre žiakov základných škôl, gymnázií s
osemročným vzdelávacím programom a
základných umeleckých škôl súťaž Dejiny sebavedomia. Do súťaže sa mohli zapojiť jednotlivci alebo triedne kolektívy
jednotlivých ročníkov škôl. Cieľom súťaže bolo prebudiť záujem žiakov o svoje
rodisko, prostredie, v ktorom žijú, o jeho históriu a kultúru.
Z Novohradu sa do súťaže zapojil aj
žiak 9. ročníka ZŠ v Lovinobani – Kamil
Mihalko a jeho prácu uverejňujeme:

a neskoršie ich skrátenej verzie
v praktickej knižke 1000 poučení Mária Flešková – zdravotná sestra z

„Každý kto má to šťastie a môže prinášať pomoc a dobro, mal by pochopiť,
že sa mu tým dostáva veľkej milosti.“
(Florenze Nightingaleová)
Obec Lovinobaňa je neveľká dedina v novohradskom regióne. Práve z
nej pochádza žena, ocenená výnimočnou cenou.

Pani Mária Flešková sa narodila
31. augusta 1922 v Lovinobani. Stredoškolské štúdium absolvovala v Rodinnej
škole vo Zvolene, kde sa mladé dievčatá
učili všetkým domácim prácam aj ošetrovaniu chorých. Po skončení sa vydala
a mala tri deti. Posolstvo zdravotnej starostlivosti preniesla aj na ne. Dcéra pôsobila počas svojho pracovného života
ako detská lekárka v Lovinobani a mladší
syn zdravotnú starostlivosť venoval zvieratám ako veterinárny lekár.
Celý svoj život zasvätila obetavej práci v mene humanity. V čase Slovenského národného povstania ako
dobrovoľná ošetrovateľka Červeného
kríža ošetrovala ranených v poľnom lazarete partizánskej skupiny Ernesta
Thälmanna, ktorý dočasne sídlil v budove ľudovej školy v Lovinobani. Na zriaďovaní a činnosti poľného lazaretu sa
podieľalo nemálo mladých žien z dediny
a okolia. Medzi nimi aj mladá Mária
Flešková. Zbierala od občanov šatstvo,
potraviny, teplú bielizeň a v jej rodičovskom dome zo súkna šili papuče pre
ranených vojakov a partizánov.
Pokračovanie na s. 11

V poľnej nemocnici ošetrovali ranených
sovietskych, poľských a slovenských
vojakov a partizánov. Po čiastočnom
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V poľnej nemocnici ošetrovali ranených sovietskych,
poľských a slovenských vojakov a partizánov. Po čiastočnom
potlačení povstania odovzdávala partizánskej skupine správy
o pohybe nemeckých vojsk na území Lovinobane a Dobroče.
Po skončení druhej svetovej vojny pracovala ako
vrchná zdravotná sestra v lučenskej nemocnici. Po celý svoj
život bola členkou Červeného kríža.

V pokročilom veku chodila prednášať na besedy do
Základnej školy v Lovinobani o tom, čo zažila počas druhej
svetovej vojny ako ošetrovateľka či spojka partizánov.
Svoju životnú púť skončila 20. apríla 2016 ako 93ročná.
Vnučka Márie Fleškovej vyučuje na Základnej škole v
Lovinobani dejepis a posolstvo mieru a lásky šíri medzi žiakmi.
ZŠ Lovinobaňa

ako ich zaznamenal Ing. Jozef Midler v Kronike sklárne
Utekáč a jeho okolia:

Za svoju činnosť a obetavosť pre iných bola ako prvá
v okrese Lučenec vyznamenaná medzinárodným vyznamenaním – medailou a diplomom Florence Nightingale. Je to
najvyššie medzinárodné ocenenie aké môže člen Červeného
kríža dostať. Udeľuje sa za výnimočnú odvahu a oddanosť
raneným, chorým, ale aj zdravotne postihnutým alebo civilným obetiam konfliktu alebo katastrofy. Slová vyryté na medaile hovoria za všetko. Pro vera misericordia et cara humanitate (skutočný a milujúci humanitár – trvalý a všeobecný charakter). Toto vysoké medzinárodné vyznamenanie jej udelil
Medzinárodný červený kríž v Ženeve 12. mája 1983, ktorý je
zároveň aj Medzinárodným dňom ošetrovateľstva a dňom
kedy si pripomíname narodeniny Florence Nightingale.
Okrem toho získala aj vyznamenanie za aktívnu
a obetavú prácu v ČSČK od prezidenta vtedajšej Česko-slovenskej socialistickej republiky a pamätnú medailu pri príležitosti
20. výročia Slovenského národného povstania i mnoho ďalších.
Celý život sa zaujímala o osobnosť Milana Rastislava
Štefánika, ktorý sa v našej histórii zaslúžil o veľa dôležitých a
pozitívnych udalostí v existencii tohto štátu. Zbierala o ňom
informácie, čítala knihy. Dostala sa jej tá česť, že sa mohla
stretnúť a podať si ruku s Alexandrom Dubčekom, ako členka
Sociálnodemokratickej strany Slovenska.
V pokročilom veku chodila prednášať na besedy do
Základnej školy v Lovinobani o tom, čo zažila počas druhej
svetovej vojny ako ošetrovateľka či spojka partizánov.

V tomto období sa piekli v domácnosti pampúšky s lekvárom alebo bez a chrumkavé chrapne. Ku koncu fašiangového
obdobia sa organizovali tanečné zábavy a trvali od soboty do
utorka, keď sa o 23. hodine pochovávala basa. Dopredu pripravené masky boli každý deň iné a na každej zábave bolo
vyhodnotenie najlepších.

Jozef Pupala – Utekáč Fašiangy, zdroj:facebook/Stará Kokava

Pred týmito dňami chodili s hudbou po celom Utekáči občania v maskách alebo poobliekaní do rôznych šiat. Boli to
Cigáni, ktorí naháňali a bili deti aj občanov.
Pokračovanie na s. 12

Súčasne „vykrádali“ z kurínov po dvoroch vajíčka alebo
uchmatli hocičo na jedenie aj rovno z kuchynského stola, keď
domáci nedávali pozor. Bol to hurhaj, výskot, vrešťania a krik
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Súčasne „vykrádali“ z kurínov po dvoroch vajíčka alebo
uchmatli hocičo na jedenie aj rovno z kuchynského stola, keď
domáci nedávali pozor. Bol to hurhaj, výskot, vrešťania a krik
– hotové bláznovstvo. V hlavnej skupine nechýbala stará striga, ktorá niesla v koši na chrbte ďalšiu osobu, táto mlátila
strigu po hlave. V skutočnosti to bol jeden človek, ktorému
trčala hlava z koša a vpredu mal imitáciu hlavy bosorky. Ďalej
to bol kôň alebo somár, skombinovaný z dvoch účastníkov.
Samozrejme, nechýbal výberčí, ktorý za predvádzanie rôznych zvierat a bosoriek vyberal od ľudí peniaze a vpúšťal ich
do bubna alebo basy.

a požiada hlavného usporiadateľa, aby zavolal doktora. Má
podozrenie, že basa Venuša je vážne chorá. Po chvíli vstupuje
do sály žartovne oblečený doktor so zdravotnou sestrou
(prezlečený chlap) s lekárskymi prístrojmi (veľký nôž, kliešte,
prístroj na meranie tlaku s pumpou na pneumatiky, veľký
lievik a odpočúvanie srdca a pod.) a zisťuje príčinu choroby.
Občas sa napije z litrovej fľaše rumu a urobí hlasné „áááá“ otvorenými ústami na dôkaz, že mu rum lahodí a chutí. Nakoniec nahlas predpisuje žartovné skomolené názvy liekov proti
hnačke, dáva príkazy ako s pacientom zaobchádzať a odchádza.

Po roku 1929 sa do histórie vystrájania na fašiangy zapísali dvaja sklári, Juli Matzenauer a Venclo Petráš. Tieto dni sa
vyobliekali do čiernych frakov, nasadili si okuliare a na hlavy
lordské cylindre, na nohy si natiahli holandské dreváky. So
zapálenými cigaretami a neodmysliteľnou fľaškou rumu prišli
do huty a predstavovali najvyšších urodzených pánov z Pešti.
Prechádzajúc po pracoviskách, žartovali, posudzovali kvalitu
výrobkov jednotlivým sklárom, dávali pokuty a výpovede.
Najväčšia sranda bola, keď navštívili riaditeľa továrne Antona
Bauera, ktorý bol inak prísny, ale rozumel huncútstvam. Vždy
im zaplatil omeškané dni a dal im aj na pijatiku. Hovorievalo
sa, že sa až zadúšal od smiechu, keď pri ňom títo dvaja vystrájali.

Pri ďalšom tanci už basa prestáva hrať úplne. Znovu musí
byť zavolaný doktor, ktorý konštatuje, že „naša drahá basa
Venuša nás navždy opustila a nebude nám už nikdy hrať“. Je
nariadené smútočné trúchlenie za drahou Venušou. Smútok
vyhlasuje za pomoci kapelníka hlavný usporiadateľ tanečnej
zábavy. V čase prípravy a očakávania pohrebu sa hlboký žiaľ
zapíja pivom, alkoholom, spevom, rozhovorom priateľov
a sediacich pri stoloch. Hudobníci majú prestávku, čiže zajedajú a zapíjajú. Napriek všetkej veselosti nastáva atmosféra
očakávania. Basa, prikrytá bielou plachtou, bola už predtým
vynesená na márach von zo sály. Teraz už všetci očakávajú
príchod biskupa s miništrantom, kantorom a najbližšími trúchliacimi – všetci si už vypili na guráž, aby im vystúpenie dobre dopadlo. Biskupom býva obyčajne uznávaný humorista.
Nemožno zabudnúť a nespomenúť Gusta Vredíka, Juliho
Matzenauera. Medzi najvydarenejších trúchliacich vždy patrili Franci Palenčiar, Johanko Švingál, Franci Virág a ď. Pri prinesení prikrytej basy do tanečnej sály už opísaným sprievodom začína biskup slávnostnú pohrebnú reč. Veľký smiech
vyvoláva odoberanka basy s rôznymi prítomnými návštevníkmi, najmä s „trúchliacou rodinou“. Medzitým mu krátko,
ale výstižne odpovedá miništrant, čo vyvoláva výbuchy smiechu.
Pokračovanie na s. 13

Fašiangy v Utekáči r. 1930

Ďalej Jozef Midler opísal aj priebeh pochovávania basy
v utorok večer na zábave.
V sále zrazu zle zahrá alebo zaškrípe basa, ale potom zas
začne normálne hrať a zábava pokračuje. Zlyhávanie basy sa
opakuje čoraz častejšie a upútava pozornosť hudobníkov,
ktorí začínajú za pozornosti baviacich sa ohmatkávať a kontrolovať basu, potom znova začínajú hrať. Keď basa opäť
narušuje priebeh zábavy, kapelník ju pred všetkými prerušuje
a požiada hlavného usporiadateľa, aby zavolal doktora. Má Do toho sa zaspievajú kuplety a klebety na niektorú známu
podozrenie, že basa Venuša je vážne chorá.
populárnu melódiu. Miništrant s obľubou výdatne kropí
Po chvíli vstupuje do sály žartovne oblečený doktor so kropeničkou trúchliacich, ale aj prítomných. Slúži mu na to
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Do toho sa zaspievajú kuplety a klebety na niektorú známu
populárnu melódiu. Miništrant s obľubou výdatne kropí kropeničkou trúchliacich, ale aj prítomných. Slúži mu na to vedro s vodou
a metlička. Trúchliaci vyvolávajú nárek a zúfalo volajú: „Čo si nám
to urobila naša drahá Venuša, že si nás takto kruto a neočakávane
opustila!“ Počas celého ceremoniálu si podávajú fľašu s rumom.
Po skončení obradov je basa v sprievode účinkujúcich a hudobníkov v smútočných melódiách hudobných nástrojov, ktoré ostali,
odnášaná do výčapu a odtiaľ dolu schodmi do pivnice, kde je sklad
krčmára Kotlibu a neskôr Holuba. Tu ich už tradične očakáva majiteľ hostinca, ktorý všetkých pohostí. Nakoniec sa všetci vracajú
medzi spoločnosť a pokračuje sa v zábave a dobrej nálade až do
záverečnej.
Nasledujúci pracovný deň sa nazýval Škaredou stredou. Tvrdo
sa robilo unaveným zamestnancom. Ale aj v tento deň boli ešte
posledné dozvuky fašiangov. Beda bola náhodnému mužovi, ktorý
si nedal pozor a dostal sa do rúk striehnucim ženám. Hneď ho natreli sadzami. Týmto dňom sa všetko skončilo, nastalo pôstne obdobie.
Zdroj: Milan Pupala, Gabriela Huczmannová Šusteková:
Utekáč na dobových fotografiách,
prvá časť: Premeny obce a osád v jej okolí (2016)
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Novohradské osvetové stredisko v Lučenci organizuje
štvrtý ročník výtvarných tvorivých dielní v termíne od 4.
– 8. 3. 2019. Dielne budú prebiehať v čase od 9.00 –
12.00 hod. v dielni ľudových remesiel a súčasných techník DIELNIČKA, Ul. J. Kármána č.2 v Lučenci. Dielne sú
určené pre deti a mládež od 8 – 15 rokov. Ak máte chuť
tvorivo stráviť prázdniny, príďte medzi nás.

Vytvoríte si šatku technikou voskovej batiky, vyskúšate
si prácu s drôtom, plsťou a fimo hmotou.



Novohradské osvetové stredisko v Lučenci pozýva dňa 23. 2.
2019 (sobota) na tvorivú dielňu mokrého plstenia. Cieľom bude
ytvoriť si plstenú brošňu pod vedením skúsenej lektorky Andrey
Malinovskej. Dielňa bude prebiehať v čase od 9.00 – 12.00 hod.,
v dielni ľudových remesiel a súčasných technik DIELNIČKA, v Novohradskom osvetovom stredisku, Ul. J. Kármána č. 2, Lučenec.
Poplatok: 20 eur (materiál, lektorné, občerstvenie).
Bližšie informácie a prihlasovanie: vytvarnedielnicky@gmail.com,
Poplatok za celý týždeň: 20 eur (v cene je materiál). Deti
0907 503478
si svoje práce odnesú domov.

Prihlasovanie a bližšie informácie:
vytvarnedielnicky@gmail.com, 0907 503478.



TVORIVÉ DIELNE počas JARNÝCH PRÁZDNIN
Novohradské osvetové stredisko v Lučenci organizuje štvrtý

.

strana 14
BIBIANA už od roku 1990 organizuje súťaž,
v ktorej sa štvrťročne oceňujú detské knihy.
Súťaží sa v dvoch kategóriách: výtvarná porota
vyberá Najkrajšiu detskú knihu vydanú na Slovensku v predchádzajúcom ročnom období
(ocenenie sa udeľuje ilustrátorovi a vydavateľovi) a
literárna porota vyberá Najlepšiu detskú knihu

REKUS

Nový rok 2019 iba začal a už je na svete kniha Z DEJÍN PÔŠT
LUČENCA A OKOLIA. Autorom je Jozef Drenko a kol. Publikácia
má 146 strán, vyše 100 fotografií a dokumentov.

(ocenenie získavajú autor textu, príp. prekladateľ a
vydavateľ).

Najkrajšou detskou knihou jari 2018 sa stala
kniha Mlynárske povesti, ktorej autorkou je naša rodáčka, spisovateľka Hana Košková – ilustroval Miroslav Regitko a vyšla vo Vydavateľstve Matice slovenskej.

Novohradské osvetové stredisko Lučenec dokončuje vydanie publikácie Kalendár výročí a Katalóg
podujatí 2019. Kalendár obsahuje výročia obcí, osobností, kolektívov, iných zau-jímavostí z histórie, ale aj
výročia pamiatok a pamätihodností. Súčasťou katalógu
je nielen zoznam podujatí podľa kalendárnych mesiacov, ale aj databáza kolektívov záujmovej umeleckej
činnosti, nechýba pár slov o vydavateľovi a zoznam
miest a obcí okresov Lučenec a Poltár.
Publikácia bude v tlačenej podobe doručená všetkým organizátorom, ktorí svoje aktivity nahlásili.
V elektronickej podobe bude odoslaná všetkým obecným úradom, školám a kultúrnym inštitúciám v okresoch Lučenec a Poltár. Zároveň bude uverejnená na
webovej stránke NOS: www.noslc.sk

Kniha mapuje dejiny uhorského, česko-slovenského a slovenského poštárstva v regióne na základe spomienok pamätníkov a archívnych dokumentov. Takým bol aj objav významného dokumentu, ktorý potvrdzuje existenciu vojenskej poštovej stanice v Lučenci už roku 1551, a to na trase Viedeň –
Bratislava – Nitra – Hronský Beňadik – Lučenec – Jáger (Eger).
Prvá civilná poštová linka (Banská Bystrica – Lučenec – Rimavská Sobota) bola zriadená na pokyn Františka Rákociho II. od
marca 1706. Medzi najstaršie poštové stanice v regióne patrili
Lučenec, Halič, Mýtna, Zelené a Balassagyarmat. Poštová stanica bola z Lučenca v r. 1766 – 1842 na príkaz Forgáchovcov
premiestnená do Haliče. Do Lučenca sa vrátila roku 1843 a bola
na Malej Begovej ulici. Impozantnú poštovú budovu z r. 1900
na Hlavnej ulici Nemci 10. 1. 1945 vyhodili do vzduchu, čím
zničili aj archívne dokumenty. Nová súčasná budova pošty je
z r. 1951.
Monografia obsahuje dobovú korešpondenciu, listy vo viacerých jazykoch, fotografie poštárov, uniformy, poštové pečiatky, známky a i. Bola vydaná pri príležitosti 100. výročia Československej pošty a štvrťstoročia samostatnej Slovenskej pošty.
Je k nahliadnutiu na poštových úradoch a knižniciach v Lučenci.
PhDr. Mgr. Jozef Drenko
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Spisovateľka Hana Košková je autorkou viacerých
básnických zbierok, napríklad Pod teplom krvi (1976),
Spojitosť (1978), Tvár pri tvári (1988), Náhrdelník z hrdličiek (2001), Súrodenci zo sna (2006), Robotnica na poslednú chvíľu (2012). Píše aj knihy pre deti. Jej najnovšia
básnická zbierka je preniknutá stratou blízkeho človeka,
čo sa odzrkadľuje vyjadrením osamelosti a hľadaním
novej rovnováhy. Ako príklad spomeňme citáty z
básne Sen: Hľadala som ťa / hladná zo svadieb / sýta z
pohrebov... učila som ruky / na osamenie… Aj takáto
pocitová skratka, keď sa prežívanie vie naplno vyjadriť
niekoľkými slovami, svedčí o univerzálnosti Koškovej
poézie, keďže aj čitatelia podobné situácie prežili a
netreba im veľa slov na navodenie atmosféry a vnútorného zážitku. Pritom každý v básni prežíva svoj individuálny príbeh na univerzálnu tému. Umožňuje to stručnosť a strohosť básnického výrazu, no najmä jeho
presnosť. Nie je to však jediný z prostriedkov. Zastúpené
sú aj iné poetické nástroje, napríklad opisy prírody v
kontraste či súlade s ľudskými náladami a pocitmi, čím sa
zosilňuje účinok myšlienky na jednej strane básne
odhalením skrytých obsahov prírody a na druhej strane
názorným „dovysvetľovaním“ nálady. Takto vystavaná je
napríklad báseň Záhrada, z ktorej je reprezentačný citát: „... stromy / bozkávajú vzduch / pred víchricou / nekľačia na / kolenách…“ Emocionálne básne a prítomnosť
obrazovo-pocitovej myšlienky sú hodnoty, ktoré popri
autorkinej sile v irónii a v poetickom nadľahčení tematiky
vytvárajú vyváženú zbierku, schopnú potešiť čitateľov.
Vyšlo vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov.
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BBSK – Novohradská knižnica
BBSK – Novohradské osvetové
stredisko
9. 2. Stretnutie okresného štúdia AVT,
NOS Lučenec.
11. – 12. 2. Tvorivá dielňa pre
recitátorov a pedagógov, Lučenec.
13. 2. Tímea Mihalidesová
LINORYT – výstava
vo vestibule NOS Lučenec
od 8.00 do 15.00 hod.
19. 2. – 3. 3. Novohradský salón
– regionálna výstava OŠ AVT,
Novohradské múzeum a galéria
Lučenec.
26. a 28. 2. TOMPA MIHÁLY
– umelecký prednes poézie a prózy
v maďarskom jazyku, okresné kolo,
CVČ Magnet Lučenec.

5. 2., 6. 2., 7. 2., 14. 2. a 22. 2.
Tvorivé dielničky zamerané na
výrobu karnevalových masiek
technikou koláže pre žiakov
základných škôl, miesto: oddelenie
literatúry pre deti
v dopoludňajších hodinách.
BBSK – Novohradské múzeum
a galéria
Do 17. 2. Sadnite si, prosím
– výstava.
Mesto Lučenec – mestský úrad,
oddelenie školstva, sociálnych
vecí, kultúry a športu
15. 2. BATISLAVA HOT
SERENADERS – koncert
špičkového hudobného telesa,
kino Apollo o 19.00 hod.

25. 2. Literárny klub V.L.A.S.
– stretnutie členov, prezentácia
a rozbor tvorby,
NOS Lučenec o 15.30 hod.

14. 2. VALENTÍN V MESTE –
oslava sviatku zaľúbených v uliciach
mesta o 10.00 hod.

Hviezdoslavov Kubín, 65. ročník
celoštátnej postupovej súťaže a
prehliadky v umeleckom prednese
poézie a prózy, v tvorbe recitačných
kolektívov a divadiel poézie detí,
mládeže a dospelých – školské kolá.

Fiľakovo

Dielňa ľudových remesiel –
DIELNIČKA
Ponuka pre materské
a základné školy:
Fašiangové masky, obradové pečivo
termíny po tel. dohode
na 0907 503 478 alebo na
vytvarnedielnicky@gmail.com,
poplatok 1,- € alebo kultúrny poukaz
Ponuka pre verejnosť:
7. a 19. 2. Brošňa, sponka z filcu.
15. 2. Tvorivé dielne
– technika maľby engobami,
prednáška:
kašubské hrnčiarstvo.

Do 5. 2. Výstava Fiľakovskí rómski
hudobníci a kapely, Mestské
vlastivedné múzeum – galéria,
organizátor: Hradné múzeum
Fiľakovo.
6. 2. Hudobné ročné obdobia
– zimný koncert klasickej hudby:
Beliczay Quartet,
Mestské vlastivedné múzeum
– galéria o 17.00 hod.,
organizátor: MsKS,
spoluorganizátor: HM.
Realizované s finančnou podporou
Fondu na podporu umenia.
8. 2. otvorenie výstavy
Základnej umeleckej školy
Kúsky histórie v 21. storočí,
potrvá do 28. februára,
Mestské vlastivedné múzeum
– galéria o 14.30 hod.,
organizátor: ZUŠ a Hradné múzeum.

15. 2. LiteraTúra – netradičná hodina
literatúry pre 3. – 4. ročník gymnázia
s VJM, Gymnázium o 11.35 hod.,
organizátor: MsKS. Realizované
s finančnou podporou
Fondu na podporu kultúry
národnostných menšín.
22. 2. LiteraTúra – netradičná hodina
literatúry pre 8. – 9. ročník ZŠ a 1.– 2.
ročník gymnázia s VJM,
5Gymnázium o 15.50 hod.,
organizátor: MsKS.
Realizované s finančnou podporou
Fondu na podporu kultúry
národnostných menšín.
22. 2. LiteraTúra – čitateľská beseda
v maďarskom jazyku,
Európa Bar o 17.30 hod.,
organizátor: MsKS.
Realizované s finančnou podporou
Fondu na podporu kultúry
národnostných menšín.
26. 2. Čitateľská beseda
s Jozefom Banášom,
prezentácia autorovej novej knihy:
PREBIJEM SA! – ŠTEFÁNIK.
MUŽ ŽELEZNEJ VÔLE,
Mestská knižnica vo Fiľakove
o 17.00 hod.,
organizátor: Hradné múzeum.
28. 2. UDVart Klub
– premietanie filmu Veľký Lebowski,
Európa Bar o 16.30 hod.,
organizátor: MsKS,
spoluorganizátor: Európa Bar.
27. 2. Predstavenie novovydaných
odborných publikácií HMF:
Pamiatky rodov Koháryovcov a
Coburgovcov od Tekova po Gemer
a Štúdie ku koháryovským
majetkom v Novohradskej stolici
(1647 – 1731),
zasadačka MsÚ o 16.30 hod.,
organizátor: Hradné múzeum.
Hrnčiarska Ves
23. 2. Fašiangová zabíjačka,
organizátor a miesto:
Obec Hrnčiarska Ves.

15. 2. LiteraTúra – netradičná
hodina literatúry pre 3.– 4. ročník
gymnázia s VJM, Gymnázium
o 11.35 hod., organizátor: MsKS.
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