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NOS Lučenec v rámci monitoringu miest a obcí regiónu uvádza cyklus „Predstavujeme mestá a obce
Novohradu“ . Ide o reportáže zamerané na oblasť miestnej kultúry. Pokračujeme mestom:

FIĽAKOVO
Toto mesto boduje vo viacerých oblastiach a v regióne mu prináleží určite
„jednotka“. Najnovšie Fiľakovo získalo
ocenenie „Najlepšie mesto pre biznis“
za prvé miesto v rámci Banskobystrického kraja.
Nejdem hodnotiť podnikateľské prostredie. Pozornosť chcem upriamiť na
miestnu kultúru. V tejto oblasti pracujem od roku 1986 a Fiľakovo som viackrát navštívil v rámci podujatí. Potom
som tam dlhšie nebol. Moje prekvapenie nastalo, keď som do mesta zavítal
minulý rok v lete. Ulička na hrad, ktorá
predtým pôsobila neudržiavaným dojmom, vás teraz zaujme na prvý pohľad.
Staré budovy dostali nový šat a kus obdivuhodnej roboty odviedli aj na vzniku
celého areálu Hradného múzea. Nielen
pestrosť kultúrneho vyžitia, ale aj fakt,
že v meste pôsobí 46 občianskych združení, vypovedá o všetkom. Znovu sa
potvrdzuje, že aj v meste s vysokou nezamestnanosťou a rôznymi inými starosťami, keď sa chce, tak sa dá.
Pár slov z histórie:
Fiľakovo a okolitá krajina Cerovej vrchoviny boli osídlené už v prehistorickom
období, čo dokazujú mnohé nálezy. Matej Bel spomína legendu, podľa ktorej
pastier Filek našiel poklad, z ktorého
bol hrad postavený. Iná legenda tvrdí,
že hrad dal postaviť rytier Fulko ako
strážny objekt. Ale v 12. storočí už stála
na hradnom vrchu pravdepodobne kamenná pevnosť (hrad s ochranným

múrom a štvorbokou vežou, s drevenými palisádami a valom).
Prvá písomná zmienka je z listu pápežovi z roku 1242, tu je fiľakovský hrad
spomínaný ako jeden z hradov, ktoré
prežili tatárske nájazdy.

Hrad vystrieda niekoľkých majiteľov
a kastelánov, medzi nimi v rokoch 1311
- 1321 aj Matúš Čák Trenčiansky. V rokoch 1348 a 1385 sa v listinách spomína
ako kráľovský majetok. Mestské privilégiá získava Fiľakovo v r. 1423. Už v r.
1438 ho vlastní kráľovná Alžbeta, ktorá
v novembri r. 1440 poverí Jána Jiskru z
Brandýsa na vojenské zabezpečenie
panstva. V roku 1483 dobili hrad vojská
kráľa Mateja Korvína. Keď sa Fiľakovo
stalo majetkom Františka Bebeka, začala sa modernizácia hradu. Počas prestavby v roku 1551 bol hrad rozšírený o
stredný hrad s dvojicou mohutných
bášt (západná nesie dodnes meno Bebekova). Turci sa hradu pomocou zrady
zmocnili 16. júna 1554 a ovládali ho až
do 27. novembra 1593. V roku 1630 je
majiteľkou Judita Bosnyáková. Mesto
ako hlavné sídlo Novohradu prežíva
múrom a štvorbokou vežou, s vtedy svoj najväčší rozkvet.
V roku 1664 sa kapitánom hradu stane
drevenými palisádami a valom).
Štefan Koháry II., ale za jeho velenia
Prvá písomná zmienka je z listu

vtedy svoj najväčší rozkvet. V roku
1664 sa kapitánom hradu stane Štefan
Koháry II., ale za jeho velenia vypukne
ďalšie povstanie vedené Imrichom Thökölym, ktorému pošle Osmanská ríša
najväčšiu armádu. Začalo obliehanie. O
význame Fiľakova svedčí aj veľkosť armády, ktorú Thökölymu poslal turecký
sultán. Celkovo sa na obliehaní mesta
zúčastnilo 60.000 vojakov (Matej Bel
píše až 100.000). Počet obrancov bol
okolo 4000, vrátane obyvateľov mesta.
Koháry hrad nikdy nechcel vydať. Proti
jeho vôli hradná posádka kapitulovala
po dvoch týždňoch ťažkého obliehania 10. septembra 1682. Celé mesto bolo
úplne zrovnané so zemou. V hrade zhoreli nenahraditeľne cenné listiny archívu
troch stolíc. Celkové zničenie mesta bolo tak rozsiahle, že sa len pomaly znovu
zaľudňovalo. Všetky cechy a remeselnícke dielne sa odsťahovali do neďalekého
Lučenca. Štefan Koháry dal po návrate
zo zajatia postaviť nový kostol (1725) s
kláštorom františkánov. Hrad už nedal
obnoviť, ale postavil si v meste kaštieľ.

Niečo zo súčasnosti:
Erbom mesta Fiľakovo je v bielom štíte
zo zeleného kopca vyrastajúca palma so
žltým kmeňom a zelenou korunou (ako
predloha sa použil rodový erb Bebekovcov). Fiľakovo má 10 425 obyvateľov.
Pokr. na str. 2

Primátorom mesta je Jozef Agócs,
ktorý
sa
maximálne
snaží
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FIĽAKOVO
Pokr. zo str. 2
Primátorom mesta je Jozef Agócs,
ktorý sa maximálne snaží podporovať oblasť kultúry. Dôkazom je
nielen zriadenie, ale aj zabezpečenie prevádzkovania týchto kultúrnych inštitúcií.
Mestské kultúrne stredisko, ako
koordinátor miestnej kultúry, je
príspevkovou organizáciou mesta
a jeho riaditeľom je PhDr. István
aj mestskú
Mázik. Prevádzkuje aj Mázik.
mestskúPrevádzkuje
knižnicu, ktorá
sídli v
knižnicu,
ktorá
sídli
v
samostatnej
samostatnej budove. Napriek tomu, že v súčasnosti
funguje
budove.rozpočtu,
Napriekorganizuje
tomu, že
na základe programového
rôznev
súčasnosti
funguje
na
základe
kultúrne aktivity pre občanov mesta.
programového
Divadelný súbor Zsákszínház získava
rozpočtu, organizuje rôzne kultúrne
pravidelne mnohé ocenenia, v tomto
aktivity pre občanov mesta.
roku to bola Cena mesta a Cena priDivadelný súbor Zsákszínház
mátora, vlani ocenenie za rozvoj Novohrad. Najviac sú hrdí na hlavnú cenu,
ktorú získali drámou „Stratené morálky“
na Jókaiho dňoch v Komárne.
I. Mázik
Zastrešuje aj súbor moderného tanca
Universal
novovzniknutú kapelu
kapelu THE
THEFUNK ROCK BAND.
Universal aa novovzniknutú
FUNK
ROCK
BAND.
Pomocnú
ruku
Pomocnú ruku poskytuje aj mužskému speváckemu zboru
poskytuje
aj mužskému
PRO KULTÚRA
a ženskémuspeváckemu
spevokolu MELÓDIA. Riaditeľ
zboru
PRO
KULTÚRA
a ženskému
nielen riadi činnosť strediska,
ale pravidelne sa prezentuje
spevokolu
nielen
aj ako herecMELÓDIA.
a režisér vRiaditeľ
divadelných
predstaveniach a doriadi
činnosť
strediska,
ale
pravidelne
sa
konca v roku 2008 vydal aj básnickú zbierku
„Vyspovedám
prezentuje
aj ako herec a režisér v
sa“.
divadelných predstaveniach a dokonca v
roku 2008 vydal aj básnickú zbierku
„Vyspovedám sa“.

DS Zsákszínház
V apríli 2007 bolo založené Hradné múzeum Fiľakovo,
riaditeľom je Mgr. Atttila Agócs. Vzniklo delimitáciou majetku Mestského múzea a do jeho správy bol pridelený aj
Fiľakovský hrad. V auguste 2008 sprístupnilo HMF na troch
spodných podlažiach päťposchodovej Bebekovej bašty stálu
expozíciu pod názvom „Stáročia Fiľakovského hradu“, ktorá
návštevníkov oboznamuje s históriou mesta a hradu od
prvej písomnej zmienky po zničenie hradu v roku 1682.
Mestské vlastivedné múzeum pracuje ďalej ako oddelenie

návštevníkov oboznamuje s históriou mesta a
hradu od prvej písomnej zmienky po zničenie
hradu v roku 1682. Mestské vlastivedné
múzeum pracuje ďalej ako oddelenie tejto
novej inštitúcie.Pod záštitou mesta pôsobí aj
Novohradské turisticko-informačné cenA.Agócs
trum, ktoré poskytuje neoceniteľné služby
najmä
turistom aa vedie
vedie ho
ho Bc.
Bc. Denisa
Denisa Pócsaová. Nenajmä turistom
Pócsaová.
zastupiteľné miesto v propagácii regiónu prináleží Združeniu
právnických osôb Geopark Novohrad-Nógrád, ktoré zastupuje 28 obcí na Slovensku a 63 obcí v MR.

Foto: Exponáty Hradného múzea

Dom kultúry (bývalý ZK) prevádzkuje OZ Kovo, je v ňom zriadená aj prevádzka stáleho kina, ktorého činnosť významnou
mierou podporuje aj samotné mesto. Medzi ďalšie kultúrne
zariadenia patrí Maďarský spoločenský dom s Csemadokom
a Dom Matice slovenskej.
Ako som už spomenul, v meste existuje 46 občianskych združení, z oblasti kultúry je ich 26. Ponuka akcií je pestrá. Spomeniem aspoň niektoré z viac ako 50 podujatí naplánovaných
v tomto roku:

Palócka Veľká noc sa uskutočňuje v hradnom areáli vo veľkonočný pondelok. Tohto roku to vychádza na 5. apríla.
Ťahákom by mal byť folklórny súbor SZÖTTES z Bratislavy a
CSÍK ZENEKAR z Budapešti. V čase od 10.00 do 17.00 hod.
návštevníkov čakajú ukážky ľudového umenia, predstavenia
folklórnych tanečných súborov, tvorivé dielne, ponuka tradičných palóckych koláčov (medovník, mlynársky koláč, štrúdľa) a program pre deti. V súčasnosti už tradičné podujatie
láka z roka na rok väčší počet návštevníkov do historického
jadra nášho mesta, a spestruje veľkonočný sviatok záujemcov
zo širokého okolia. Noc múzeí a galérií je najvýznamnejším
podujatím mesiaca máj na Fiľakovskom hrade, ktoré sa
v tomto roku uskutoční 15. mája pod záštitou Hradného
múzea vo Fiľakove.
Pokr. na str.3
Koná sa aj vernisáž aktuálnej výstavy so sprievodným
kultúrnym programom až do neskorých večerných hodín.
XI. Fiľakovské historické hradné hry sa obvykle uskutočňujú
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Koná sa aj vernisáž aktuálnej výstavy so sprievodným
kultúrnym programom až do neskorých večerných hodín.

XI. Fiľakovské historické hradné hry sa obvykle uskutočňujú posledný júnový víkend v hradnom areáli Fiľakovského hradu, teraz to bude 26.-27. júna. Počas
dvojdňových slávností sa bude konať IV. Medzinárodná
súťaž v historickej lukostreľbe o titul „Lukostrelec Novohradu“ a o hodnosť „Obranca Fiľakovského hradu“. V
hlavnom programe vystúpia domáci a zahraniční lukostrelci, historickí šermiari a sokoliari, a v sprievodnom
programe sa širokému obecenstvu predstavia hudobné a
tanečné súbory, ľudoví remeselníci, žongléri a jazdecké
skupiny. V programe pre deti nebude chýbať kolotoč,
drevená hojdačka, a malí odvážlivci si môžu vyskúšať
lukostreľbu, či jazdu na koni.

XX. Palócke dni (13.-15. august 2010), toto trojdňové
podujatie sa uskutočňuje na hody vo Fiľakove a ponúka
bohatý program rôznych žánrov pre široké obecenstvo.

Medzi hlavné podujatia, kde mesto a samotné MsKS,
pôsobí ako spoluorganizátor patrí Medzinárodný novohradský folklórny a gastronomický festival. Tento rok,
podobne ako v predchádzajúcom období, bude program
obohatený o gastronomickú prezentáciu, počas ktorej sa
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pôsobí ako spoluorganizátor patrí Medzinárodný novohradský folklórny a gastronomický festival. Tento rok, podobne ako v predchádzajúcom období, bude program
obohatený o gastronomickú prezentáciu, počas ktorej sa
návštevníci môžu zúčastniť na príprave a ochutnávke palóckych jedál. Ale je to aj Svetový deň cestovného ruchu, ten
vlaňajší naplnil očakávania nielen usporiadateľov, ale určite aj
návštevníkov.

Vo Fiľakove sa nachádzajú národné kultúrne pamiatky (fiľakovský hrad, rímskokatolícky kostol a kláštor františkánov),
ale aj viacero nehnuteľných pamätihodností (Kaštieľ Berchtoldovcov, Kaštieľ Cebriánovcov, Koháryho kúria, Budova
Mestského Úradu, Vigadó, Socha Svätej Anny, Socha sv.
Urbana a ď.).
Veľmi dobrá spolupráca je s partnerskými mestami Szécsény
a Bátonyterenye v Maďarsku.
V januári uplynulo už päť rokov od vydávania vlastných novín
- dvojjazyčného mesačníka „Fiľakovské zvesti - Füleki Hírlap“.
Mesto má prehľadne spracovanú svoju webovú stránku
(filakovo.sk), kde sa dozviete všetky informácie nielen o kultúrnom dianí. Občan alebo usporiadateľ si môže na webovej
stránke vyhľadať aj tlačivo na usporiadanie verejného
podujatia, ale dokonca aj žiadosť o poskytnutie dotácie
z rozpočtu mesta.
Uzavrel by som to takto - finančné prostriedky, ktoré mesto
vyčleňuje na kultúru, rozhodne nie sú vyhodené von oknom.
Len tak ďalej fiľakovčania!
Michal Abelovský

MESIAC KNIHY
Už J. A. Komenský povedal: „Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť, znamená stávať sa
hlupákom.“
Marec ako mesiac knihy bol prvýkrát vyhlásený v roku 1955
na počesť Mateja Hrebendu (10. 3. 1796 Rim. Píla- 16. 3. 1880
Hačava), ktorý sa narodil aj zomrel v marci. Tento národný
buditeľ a spisovateľ, šíril kultúru a osvetu. Hoci bol slepý, knihy
rozširoval nielen po celom Slovensku, ale prechodil aj Prahu,
Viedeň a Pešť. Putoval po Gemeri a Malohonte, zbieral staré
tlače a rukopisy a zachraňoval ich. Pričinil sa o to, že aj
chudobní a nevzdelaní ľudia spoznávali knižnú kultúru. Svoju
súkromnú zbierku kníh daroval Matici slovenskej a prvému
slovenskému Gymnáziu v Revúcej.
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Ročné obdobia vo zvykoch ľudu
Deň Gregora (12. marca) bol obdobou Blažeja. Učitelia vysielali školské
deti po domoch, aby občania prispeli
k ich obžive. Zatiaľ čo na Blažeja dostávali slaninu, údeniny, múku a strukoviny, na Gregora sa vyberali predovšetkým vajíčka.
Za predchodcu gregorácií považovali
niektorí autori rímske slávnostné sprievody učiteľov a ich žiakov, ktoré sa
konali od 9. do 13. marca na počesť bohyne múdrosti Minervy. Roku 830 pápež Gregor IV. rozhodol, že tieto slávnosti venujú pamiatke Gregora Veľkého, zakladateľa speváckeho učilišťa v Ríme a podporovateľa škôl.
Už pred dňom Gregora rechtori oznámili žiakom, ktorí z nich budú chodiť
po gregorácii. Zvyčajne to boli žiaci,
ktorí patrili medzi najlepších a pritom
boli fyzicky zdatní, aby vládali nosiť
koše. 12. marca prišli chlapci ráno do
školy so šabľami, ktoré vystrúhali z tvrdého dreva a zafarbili na červeno. Dievčatá priniesli stužky a po troch-štyroch
priviazali na rukoväť šabieľ. Rechtorka
dala chlapcom košíky čiastočne naplnené sečkou, aby sa vajíčka nerozbili. Vinš
prednášal jeden z chlapcov, ktorý bol
od nosenia košov oslobodený. Bol vlastne ústrednou postavou obvykle päťčlennej skupinky. Na túto funkciu vybral
učiteľ najlepšieho žiaka.
Vinše a piesne, s ktorými chlapci prichádzali do domov, mali svoje regionálne varianty a odlišnosti. Známejší bol
vinš, s ktorým chodili chlapci v prvých
rokoch nášho storočia v Novohrade:
Nastal deň Gregora,
slávneho doktora, preceptora,
jenž dítky miloval,
do školy verboval, vyučoval.
I my z božej vôli
vyšli sme zo školy
v túto chvíľu,
by sme verbovali,
do školy volali,
k tomu cieľu.
Dajte nám synáčka,
vrátime vám žiačka i speváčka.
Dajte nám dcérečku,
vrátime vám žiačku i speváčku.
Vajíčka, ktoré chlapci dostali,
odovzdali rechtorovi. Učiteľova žena ich
pohostila štedrými porciami praženice.

Vajíčka, ktoré chlapci dostali, odovzdali rechtorovi. Učiteľova žena ich pohostila štedrými porciami praženice. Gregorácie boli pre chlapcov zážitkom, na ktorý dlho radi spomínali.

Vynášanie Moreny
patrilo do skupiny obradov jarného obdobia. Roľníci dobre poznali striedanie
ročných období, najmä dva protipóly –
zimu a leto.
Nosenie bábky po obci a jej zničenie
patrí k staroslovanským rituálnym úkonom. Figuríny napodobňujúce ľudí sa
stotožňovali so zimou a smrťou a ich
zničenie malo v zmysle mágie privodiť
koniec zimy. Najstarší doklad o tomto
zvyku na území Slovenska je zo šestnásteho storočia. V jednotlivých oblastiach
Slovenska predstavujú obrady pomerne
širokú variačnú paletu.
Vynášanie Moreny sa najčastejšie robilo
na Smrtnú nedeľu, teda dva týždne pred
Veľkonočnou. Podstatou obradu bolo
symbolické vynesenie zimy z obce, čím
sa mal umožniť príchod jari. Toto želanie
bolo zdôraznené buď vinšom alebo
piesňou. Väčšinou dievčatá priviažu na
kríž z drevených palíc ľudskú postavu zo
slamy, oblečú ju do ženských šiat a utekajú s ňou z horného konca dediny na
dolný, k najbližšiemu potoku alebo mostu. Tu strhnú z figuríny šaty a drevo hodia do vody. Žrď ozdobia stuhami a zanesú richtárovi, blahoželajúc mu k príchodu jari. Richtár ich za túto pozornosť
odmení pohostením.
Moreny volali niekde aj Mamurejna,
Marejna, v Gemeri to bola Baba. Na južnom Slovensku používali názov Kyseľ,
Kyseľova žena. (Kyseľ bolo tradičné jedlo
v období zimného pôstu)
V niektorých novohradských obciach aj
Kysa a dievčatá takto spievali, keď ju
hodili do Ipľa:
Hej, von, von Kysu
z našeho chotára!
Sem, sem šoldrovinu
do našeho dvora!
Vynesieme chorobu,
Prinesieme zdravotu!
Z rôznych záznamov o vynášaní Moreny
si môžeme vytvoriť obraz o vývoji
a premenách tohto zvyku. So staršou
funkciou Moreny sa stretávame tam,
kde do figuríny hádžu kamene, blato
a nakoniec ju spália alebo utopia,
prípadne vynesú na cudzí chotár.
V týchto prípadoch vznikali predstavy,

kde do figuríny hádžu kamene, blato
a nakoniec ju spália alebo utopia, prípadne vynesú na cudzí chotár. V týchto
prípadoch vznikali predstavy, že v chotári, cez ktorý prenesú figurínu, nebude
mor, požiar, krupobitie a na poliach bude dobrá úroda.
O zániku pôvodnej funkcie je možné
hovoriť vtedy, keď ľudia figurínu už
neničia, ale slamu si z nej odkladajú ako
magický prostriedok na zlepšenie chovu
hydiny alebo keď ju aj spália, popol z nej
rozsypú na vlastné polia v očakávaní
lepšej úrody.
Zdroj: Emília Horváthová:
Rok vo zvykoch nášho ľudu

Viete,že
v okresoch Lučenec a Poltár sa
vydávajú tieto mestské a obecné noviny:
Lučenec:
Mestské noviny – týždenník
mesta
REKUS – regionálny kultúrny
spravodajca - mesačník NOS
Poltár Ipeľ – mesačník mesta
Fiľakovo Fiľakovské zvesti
Vidiná Vidinské noviny
Kokava Kokavské zvesti
Cinobaňa Cinobanský občasník
Málinec Málinský spravodajca
Hradište Frfloš
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185. rokov „Vzbury poddaných v Zelenom“

Statočnosť obyvateľov obce Zelené by
zostala navždy nepovšimnutá, ale
vlastne náhoda pomohla, aby sme na
tento čin nezabudli.
Dr. István Horváth, vtedajší riaditeľ múzeí župy Nógrád v rokoch 1975-76,
počas výskumu dejín doby reforiem
našiel v župnom archíve zaujímavý dokument. Najskôr mu nevenoval osobitnú pozornosť, až neskôr sa ukázalo, že
nejde o každodennú udalosť. Dokument
sa týkal vzbury poddaných, ktorí roku
1825 v slovenskej obci Zelené odmietli
vykonanie roboty. Po spracovaní údajov
napísal vierohodnú históriu vzbury.
Čo sa vlastne v Zelenom odohralo?
V lete 1824 poddaní odmietli pracovať
na panskom. Ak nenastane úradne určená miera tejto služby, odsťahujú sa
z dediny. O svojom rozhodnutí vystavili
listinu, ktorú umiestnili ako dokument
v dedinskej truhlici.
Svoju sťažnosť doručili pánskej stolici,
ale riešenie sa iba odďaľovalo. Vtedy sa
rozhodli – 1. 3. 1825 - nenastúpia na
panské, kým sa neuzavrie urbárny proces. Na posúdenie situácie a s úmyslom
potrestania vinníkov, prišla 16. marca
do dediny župná komisia. Pre istotu bolo do dediny vyslané aj vojsko. Vzbura
však neustúpila. Domy viacerých poddaných zhoreli, títo ich odmietli znovu
postaviť a chceli sa odsťahovať zo Zeleného. To bol podnet k zajatiu údajného
vodcu vzbury Jána Rotskára. Vzbúrenci
sa jednotne zastali, že všetci sú účastníkmi štrajku.
Zatiaľ notár prezradil skrýšu
dokumentu, ktorý odobral a zapečatil
podžupan Tihányi Ferenc. To

Zatiaľ notár prezradil skrýšu dokumentu, ktorý odobral a zapečatil podžupan
Tihányi Ferenc. To vzbúrencov ešte viac
nahnevalo. Vyhľadali komisiu a žiadali
vydanie dokumentu, ako aj pečiatky dediny, aby mohli napísať priamo cisárovi.
Podžupan dal vtedy rozkaz hajdúchom,
aby zabránili zostaveniu delegácie.
Zelenčania sa napriek tomu vydali do
Budína. Vojaci ich však vrátili, dedinu
obkľúčili a vodcov Mateja Rotskára,
Juraja Rotskára a Michala Szrnyiho zajali
a uväznili v Balažských Ďarmotách.
Prišiel list Miestodržiteľskej rady, ale
vzbúrenci ani pod ťarchou hrozieb nenastúpili na panské. Za určitých podmienok dovolili niektorým odsťahovať sa
z dediny a ostatných pomocou vojska
nútili do práce. Až 19. apríla sa navrátil
pôvodný poriadok a vojsko dedinu
opustilo.
Opis vzbury inšpiroval zaslúžilého umelca Ferencza Czinkeho k vytvoreniu grafického cyklu. Tieto grafické kresby
a historické dokumenty boli vystavené
prvý krát v Szécsényi roku 1977. O rok
neskôr vo Fiľakove. Až v roku 1990
v Dome priateľstva v Lučenci.

to vystaviť v Poltári. Pracovníci múzea
zo Šálgótarjánu prejavili maximálnu
ochotu, žiaľ náš zámer nebol podporený. Spomínam to preto, lebo aj v roku
2005 sme navrhovali, aby sa pri 180.
výročí kópie predsa dostali do Poltára,
ale ani vtedy to nevyšlo. Takáto významná udalosť by si určite zaslúžila aj
stálu expozíciu.
Ešte mi nedá nespomenúť údiv týchto
pracovníkov múzea, pri pohľade na
most v Zelenom a zvonicu. Mrzelo ich
prečo namiesto pôvodne drevenej zvonice, ktorá sa nachádza dokonca aj na
jednej z kresieb, stojí oplechovaná stavba a táto určite nevypovedá o jej historickom osude.
Ale predsa sa našiel obdivovateľ –
Gustáv Srniš, tento pri príležitosti 155.
výročia vzbury v roku 1980, dal na vlastné náklady vyraziť strieborné a bronzové medaily.

Ukončil by som mottom autorov vtedajšej výstavy:

„ Výstavu venujeme všetkým,
ktorí so záujmom sledujú osudy
a históriu Karpatskej kotliny“.

V tom istom roku sme výstavu kresieb
nainštalovali aj v Mestskom kultúrnom
stredisku Poltár a vernisáže sa zúčastnili
aj pozvaní hostia zo Šálgótarjánu. Na
výstave, ale aj pri vracaní prác v Maďarsku, sme dali návrh, či by sme nemohli
v budúcnosti dostať kópie kresieb a tieto vystaviť v Poltári. Pracovníci múzea
zo Šálgótarjánu prejavili maximálnu
ochotu, žiaľ náš zámer nebol

Michal Abelovský
Zdroj: Katalóg múzea Šalgótarján

REKUS

strana 6
SAMUEL MIKOVÍNY

Dňa 23. marca si pripomíname 260.
výročie úmrtia (1750) tohto prvého
slovenského inžiniera - zememerača,
kartografa a polyhistora, ktorý sa narodil v Turičkách pri Cinobani, (niektoré pramene uvádzajú ako rodisko
Ábelovú) v rodine evanjelického farára.
V roku 1719 medirytectvo študoval u
medirytca Puschera v Norimbergu a z
tohto roku pochádza jeho prvá mapa –
mapa Demänovskej ľadovej jaskyne od
Juraja Bucholtza ml. Samuel Mikovíni
túto mapu vyryl do medi podľa Bucholtzovho náčrtu. Mapa našla miesto aj v
diele Mateja Bela Prodromus, ktoré
vyšlo v roku 1723.
Neskôr študoval na nemeckých univerzitách v Altdorfe a v Jene (1721– 1723),
napokon kartografiu na vojenskej akadémii vo Viedni. Kartografické vzdelanie
získal v Jene, kde v roku 1723 dostal ako
prvý Slovák titul inžiniera.
Po skončení štúdií pracoval ako dvorný
kartograf Jenského kniežatstva a bol
poctený členstvom vo vedeckej akadémii v Berlíne, čo bolo v tom čase mimoriadnou výnimkou. Od roku 1725 pôsobil ako stoličný geodet a kartograf v
Bratislave, kde zameral a vytýčil základný triangulačný polygón z veže Bratislavského hradu cez Zobor na Sitno a
Banskú Bystricu. Na tento účel si určil
bratislavský poludník, ktorý prechádzal
oknom jeho bytu v Bratislave. Zaoberal
sa tiež astronómiou, mal vlastné observatórium vo svojom byte na dnešnej
Laurinskej ulici v Bratislave.
V roku 1735 ho cisár Karol VI. Vymenoval za cisársko-kráľovského geometra
stredoslovenských banských miest Banskej Štiavnice, Banskej Bystrice,
Kremnice, Novej Bane, Banskej Belej,
Pukanca a Ľubietovej a súčasne ho
poveril založením banskej školy. V roku
1735 bola v Banskej Štiavnici zriadená
prvá banícka škola na území Uhorska.

Pukanca a Ľubietovej a súčasne ho
poveril založením banskej školy. V roku
1735 bola v Banskej Štiavnici zriadená
prvá banícka škola na území Uhorska.
Mikovíny sa zároveň stal jej prvým profesorom a riaditeľom a prednášal tu
matematiku, mechaniku, hydrauliku,
metódy merania a viedol praktickú
výučbu zememeračstva. Neskôr bola
namiesto tejto školy zriadená dekrétom
Márie Terézie zo dňa 13. 12. 1762
Banícka akadémia, prvá vysoká škola
svojho typu na svete a do smrti Mikovínyho aj najkvalitnejšia.
Na čele tejto inštitúcie, predchodkyne
štiavnickej akadémie, stál do r. 1748,
neskôr sa venoval už len inžinierskej
činnosti. Počas terénnych prác na výstavbe protipovodňovej hrádze v Trenčíne ochorel a krátko na to pri návrate
domov do Štiavnice zomrel na neznámom mieste.
Mal mimoriadne rozmanitú a rozsiahlu
činnosť, ktorej ťažisko je v kartografických a rôznych staviteľských prácach v
oblasti vodných, banských a iných stavieb. Banský vodohospodársky systém
vytvorený Samuelom Mikovínym pred
viac ako dva a pol storočím je vo svojej
podstate zachovaný dodnes. Vodné
nádrže - tajchy však už neslúžia svojmu
pôvodnému účelu.
Bol jedným z hlavných spolupracovníkov Mateja Bela pri spracovaní jeho
rozsiahlych vlastivedných projektov, v
rámci ktorých vyhotovil mapy všetkých
slovenských a veľkú časť ostatných
uhorských stolíc. Jeho rozsiahla kartografická tvorba znamenala kvalitatívny
skok v dejinách kartografie na Slovensku i v Uhorsku, najmä exaktnosťou
meracích metód ale aj spôsobom spracovania. V svojej kartografickej činnosti
okrem triangulácie využíval aj astronomické pozorovania, v Bratislave zriadil
observatórium (1733), pravdepodobne
prvé na Slovensku.
V súvislosti s vedeckým sporom svojho
bývalého učiteľa, dvorného matematika
J. J. Marinoniho, venoval sa aj problému kvadratúry kruhu a pomocou Lagnyho radu vypočítal hodnotu π; na 25
desatinných miest.
Pri príležitosti 250. úmrtia Národná
banka Slovenska vydala pamätnú mincu
v nominálnej hodnote 500 Sk. Na líci je
zobrazená časť Mikovínyho mapy Bratislavskej župy z roku 1733 s alegorickými postavami a Bratislavským
hradom. V hornej časti je detail mapy s
dobovými názvami mesta Bratislava –
Posony a Presburg, nominálna hodnota

kými postavami a Bratislavským hradom. V hornej časti je detail mapy s
dobovými názvami mesta Bratislava –
Posony a Presburg, nominálna hodnota
mince, štátny znak, názov štátu a letopočet dražby. Na rube je portrét Samuela Mikovínyho, dobové zememeračské prístroje s motívom slnečnej sústavy
a letopočty narodenia a úmrtia 1686 1750. Na hrane mince je nápis kartograf
- matematik - staviteľ
Zdroj: internet

Attila Bocsárszky
– dvojjazyčný herec
Herec, stredoškolský učiteľ Mgr.
Attila Bocsárszky sa narodil 27. 3. 1965
vo Fiľakove, okres Lučenec. Základné
vzdelanie získal v rokoch 1971-79 v Rožňave, stredoškolské vzdelanie v rokoch
1979-83 na SPŠ strojníckej v Košiciach.
V rokoch 1988-92 študoval herectvo na
VŠMU v Bratislave. Od r. 1992 je až doteraz hercom Divadla Thália v Košiciach.
Súbežne v rokoch 1994-2006 pedagogicky pôsobil na Štátnom konzervatóriu
v Košiciach. Žije v obci Göncruszka v župe Borsod-Abaúj-Zemplén v Maďarsku
neďaleko slovensko-maďarskej štátnej
hranice.
Attila, zaspomínajme si úvodom na tvoje mládežnícke časy ...
Do svojich piatich rokov som
s rodičmi žil vo Fiľakove. Potom sme sa
presťahovali do Rožňavy, kde som navštevoval základnú školu s vyučovacím
jazykom maďarským. Po ukončení základnej školy som sa dostal na Maďarskú strojnícku priemyslovku do Košíc,
kde sa vlastne začala moja herecká
„kariéra“. Hral som v divadelných krúžkoch „Szép Szó“ a v „X – Iparista Kis
Színpad“.
Pokr. na str. 7
Tieto moje účinkovania ma akosi
celkom prirodzene posunuli na hereckú
dráhu. Amatérsky hrával aj môj otec
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Attila Bocsárszky
– dvojjazyčný herec
Pokr. zo str. 6
Tieto moje účinkovania ma akosi celkom prirodzene posunuli na hereckú
dráhu. Amatérsky hrával aj môj otec
Pavol Bocsárszky, ktorý bol tiež hercom
Divadla Thália v Košiciach.

Kedy a ktoré impulzy rozhodli
o tom, že sa staneš hercom?
Po maturite som urobil prijímacie skúšky do Thálie ako elév, ale na
vysokú školu ma vzali len o 5 rokov
neskoršie. Medzitým som bol 2 roky na
vojne v Kynšpeku nad Ohří, lebo som
musel. V r. 1988 som sa dostal na
Hereckú fakultu VŠMU do Bratislavy.
Mojimi hlavnými pedagógmi boli: Štefan Kvietik, Emil Horváth, ml., Dušan
Jamrich, Ľubo Roman, Ida Rapaičová,
Elena Lindtnerová a i. Medzi mojich
spolužiakov patrili dnes už známi herci:
Diana Mórová, Miša Čobejová, Peter
Trník, Juraj Rašla a i. V ročníku sme boli
dvaja Maďari – Oliver Boldoghy a ja.
V druhom ročníku som študoval na
„Film és Színházművészeti Főiskola“
v Budapešti u profesora Istvána Iglódiho.
Od r. 1992 si členom činohry
Divadla Thália v Košiciach ...
Členom Divadla Thália som
vlastne od r. 1983, v r. 1987-88 som bol
2 roky na vojne a v r. 1988-92 som študoval na VŠMU. Ako každý mladý herec,
aj ja som veľmi veľa a rád hrával. Jeden
múdry pán raz povedal: „Herec je vtedy
hercom, keď hrá“. Ja som sa držal tejto
zásady a postupom rokov som sa
vypracoval na celkom slušnú úroveň, čo
mi umožnilo stvárniť niekoľko pekných
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hercom, keď hrá“. Ja som sa držal tejto
zásady a postupom rokov som sa vypracoval na celkom slušnú úroveň, čo
mi umožnilo stvárniť niekoľko pekných
hlavných rolí: Moliérov Lakomec, Shakespearov Otthelo, Moliérov Tartuffe či
Rostandov Cyrano de Bergerac. No
a posledný film, v ktorom som účinkoval, bol Jánošík v slovensko-poľskočesko-maďarskej koprodukcii v réžii Agnieszky Holland v r. 2009.
Okrem kmeňovej Thálie spolupracuješ aj s ďalšími umeleckými inštitúciami ...
Áno, spolupracujem s košickým
Bábkovým divadlom, so Slovenským divadlom v Szarvasi (Maďarsko) a pravidelne hosťujem v košickom Štátnom divadle. Som teda dvojjazyčným hercom.
Na webe som sa dočítal, že
žiješ v malej maďarskej dedinke neďaleko slovensko - maďarskej štátnej
hranice. Čo ťa tam priviedlo?
Predovšetkým výhodné ceny za
pozemky i domy. V r. 2005 som si v dedinke Göncruszka (asi 30 km od Košíc)
kúpil starší sedliacky dom aj s 18-árovým pozemkom. Tento dom som svojpomocne zrekonštruoval, takže teraz tu
v pohode býva celá moja rodina. Môj
starší syn Attila je hercom Spišského
divadla v Spišskej Novej Vsi, mladší syn
Zsolti sa hlási na vysokú školu na odbor
dizajn. Ja som v tejto dedinke našiel
prepotrebný pokoj pre svoju prácu, vo
voľnom čase sa aktívne venujem záhradkárstvu.
PhDr. František M i h á l y

Literárne okienko:
Členovia Literárneho klubu V.L.A.S.
pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci sa stretli 15. februára.
Čítali svoju novú tvorbu. Hodnotila ju
lektorka klubu – spisovateľka Hana
Košková, poradila čo zmeniť, ale pochválila čo sa jej páčilo, na poslednom stretnutí ju zaujala báseň brata
Mária Tináka z Fiľakova.
Stretnutia sa konajú v pondelok o
15.30 hod. v priestoroch Novohradského osvetového strediska. To
najbližšie bude už 22. marca.
Tak neváhajte! Dvere LK sú otvorené
pre všetkých záujemcov.

Pri počutí tejto skratky si mnoho ľudí
ihneď spája oslavy sviatku žien s predchádzajúcim režimom. Prirovnáva ho k
totalitnému prežitku a akoby automaticky, v domnienke, že vtedy bolo všetko
zlé, sa niektorí snažia na tento deň
zabudnúť.

Pravda je však úplne inde. Nebol to
príkaz z východu, ale práve na západe
sú jeho korene. Už 8. marca 1857 protestovali v uliciach New Yorku textilné
robotníčky. Prvýkrát sa oslavoval 28.
februára 1909 v USA a predchádzalo mu
viacero štrajkov a demonštrácii. Bola to
dlhá cesta za sociálne a politické práva
žien, ktoré požadovali zlepšenie pracovných a platových podmienok, najmä
volebné právo, vyššie mzdy a kratší
pracovný čas.
Medzinárodná konferencia žien v roku
1910 v Kodani určila, aby sa 8. marec
oslavoval ako deň boja žien za svoje
práva.. V roku 1975 tento sviatok uznalo
dokonca aj OSN.
Po „nežnej revolúcii“ sa u nás na ženy
zabudlo, MDŽ sa prestal oslavovať, vytratil sa z kalendárov a sviatkov, napriek
tomu, že v mnohých krajinách sa pripomínal naďalej. Bola to veľká neúcta
k ženám. Dokonca niektorí chytráci už
začali polemizovať, že načo by sme
oslavovali MDŽ, keď oslavujeme Deň
matiek. Pritom aj samotný pápež Ján
Pavol II. mal na zreteli, že nie každá
žena môže byť matkou, ale každá
matka je zároveň aj ženou.
Na prísloví – Kam nemôže čert, pošle
ženu – asi niečo bude, ale povedzme si
otvorene, veď čo by to bol za život bez
žien. Preto na tie svoje určite nezabúdajme.

M. Abelovský
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Kam za kultúrou?
Lučenec
Mesto Lučenec a Dom Matice
slovenskej v Lučenci
usporiadali predajnú výstavu
insitných maliarov
„Kovačická trojka“.
Vernisáž sa uskutočnila 3. marca 2010
o 15.00 hod v Dome MS (M. Rázusa
33). Výstava potrvá až do 18.3. 2010.
12.-13. 3. 2010
Chovateľská výstava trofejí s výstavou
fotografií Ivana Bitalu. Pozývame
všetkých priateľov prírody. Otvorené
12. a 13.3. od 10.30 – 18.00 a 14. 3.
od 8. 00 do 14.00 hod. – reštaurácia
Hviezda
Novohradské osvetové stredisko
Lučenec a mesto Poltár Vás pozývajú
na Rozprávkovú skrinku – regionálnu
súťažnú prehliadku detskej
dramatickej tvorivosti, ktorá sa
uskutoční 30. marca 2010 v kultúrnom
dome Poltár.
Hviezdoslavov Kubín – súťažná
prehliadka v umeleckom prednese:
- obvodové kolá: 15.3. KD Poltár, 16.19.3. CVČ Magnet Lučenec
- regionálna prehliadka: 8.4. Dom
kultúry B. S. Timravy Lučenec
Poltár
OZ OPONA v Poltári
uvádza divadelnú hru
„AKÁ BOLESŤ TAKÁ MEDECÍNA“,
premiéra sa uskutoční 12. marca 2010
o 18.30 hod. v KD Poltár. Vstupné: 2 €.
Fiľakovo
Hradné múzeum vo Fiľakove pripravilo
výstavu„Zoltán Kovács: Blúdenie mysle“. Vernisáž sa uskutočnila 5. marca
o 15.00 hod. v galérii Mestského vlastivedného múzea. Kurátorkou výstavy
je Andrea Németh Bozó, kunsthistorička Novohradského múzea a galérie
v Lučenci.

rička Novohradského múzea a galérie
v Lučenci. Výstava bude sprístupnené
do 16. apríla 2010. Vystavené diela
amatérskeho výtvarníka žijúceho vo
Fiľakove sú jeho najcharakteristickejšie a tvoria pohľadom na stvárňovanú
realitu ucelenú kolekciu. Autor je
členom Štúdia amatérskej výtvarnej
tvorby fungujúceho pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci.
Svojimi prácami inšpirovanými dielami
Hieronyma Boscha a Albína Brunovského získal na súťažiach už niekoľko
ocenení.
MsKS Fiľakovo usporiada 27. 3. 2010
exkurziu na hrad Krásna Hôrka
a kaštieľ Betliar. Prihlásiť sa môžete
v MskS do 17.3.
Cena zájazdu je 6,50 €.
MISS Fiľakovo (finále)
– 20. marca 2010 o 19.00 hod.
– Dom kultúry Fiľakovo

O CENU DOMINIKA TATARKU
- VIII. ročník celoslovenskej literárnej
súťaže, ktorej sa môžu zúčastniť autori
od 13 rokov veku a doposiaľ knižne
nepublikovali
súťaží sa v dvoch kategóriách:
I. kategória
žiaci 7. – 9. ročníka základných škôl
próza (žáner nerozhoduje), rozsah:
max. 2 strojom písané strany formátu
A4, téma : ľubovoľná
II. kategória
študenti stredných škôl a dospelí občania
próza (novela, poviedka, fejtón), rozsah: max. 4 strojom písané strany formátu A4, téma : ľubovoľná
Súťažné práce označené menom,
adresou, vekom, školou zasielajte v 3
kópiách na adresu:
Základná škola Dominika Tatarku
018 26 Plevník-Drienové č.284
najneskôr do 18.mája 2010.

Informačné okienko!
Všetko o podujatiach NOS v Lučenci
sa dozviete z dvoch nových
informačných panelov,
ktoré sú umiestnené vo výklade
Novohradskej knižnice.
a na www.noslc.sk

Pripomíname školám, že na
naše podujatia platia

KULTÚRNE POUKAZY !

Ak v marci kukučka kuká a góľa
(bocian) klepotá , dočkáme sa
teplého leta.
12.03. Na Gregora hory hučia,
gazdovia ešte štyri týždne doma
čučia.
19.03. Na Jozefa mráz , bude
ovos dobre rásť.
25.03. Akej Božej Matky , také
veľkonočné sviatky.

MEDIÁLNI
PARTNERI

REKUS - regionálny kultúrny mesačník. VYDÁVA: Novohradské osvetové stredisko, Kármánova 2, 984 01 Lučenec. Registrované na MK
SR – evidenčné číslo:EV 3991/10. REDAKTOR: Michal Abelovský, tel.: 45 12 703, 45 131 78. GRAFICKÁ ÚPRAVA: Renáta Ádamová
ZODPOVEDNÁ: Mária Ambrušová, riaditeľka NOS v Lučenci, fax: 047 /45 12 703.
E-mail: noslc@noslc.sk TLAČ: NOS v Lučenci , www.noslc.sk
NEPREDAJNÉ

