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Novohradské osvetové stredisko (NOS) Lučenec v rámci monitoringu kolektívov záujmovej umeleckej činnosti v Novohrade a Malohonte uvádza cyklus predstavujeme fujaristov.
Tibor Kobliček
so synom Ladislavom
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čas základnej vojenskej služby v Pezinku výrobe sa venuje od roku 1971. Prvým
Utekáč), v 70-tych rokoch 20. storočia aj vo FS Kokavan. Juraj Kubinec
a na krajskej súťaži bol dokonca vyrobeným
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zomrel 28. 4. 1986 v Utekáči, časť Salajka. V tom období bol Utekáč

výrobe sa venuje od roku 1971. Prvým
vyrobeným nástrojom bola pochopiteľne fujara (pracoval na nej dva roky),
ktorú si stále starostlivo uchováva.
K tomuto hudobnému nástroju sa dostal náhodou, keď prvú fujaru mu daroval sused z lazov, Juraj Haranza. Hre
sa priúčal u nestora fujaristov – Juraja
Kubinca v Utekáči – Salajke.

Roku 1976 sa stal členom folklórneho súboru Detva (pôsobil v ňom pätnásť
rokov) a vystupoval s ľudovou hudbou
„Ďatelinka“ pod vedením Ondreja Molotu. Neskôr spolupracoval s ľudovou
hudbou Jaroslava Hazlingera. S fujarou
precestoval takmer celý svet, pričom
v pamäti mu zostali krásne spomienky.
Pokračovanie na s. 2

Okrem fujary sa začal venovať
aj iným ľudovým skvostom, takže jeho
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Okrem fujary sa začal venovať aj iným ľudovým skvostom,
takže jeho výrobný repertoár dodnes obsahuje takmer štyridsať rôznych ľudových hudobných nástrojov. Postupne
začal vyrábať gajdy, gajdice, korýtkové husličky, trombitu
(fujara trombita je najväčším ľudovým hudobným nástrojom
Slovenska, dosahuje dĺžku aj 550 cm s priemerom roztubu 20
– 25 cm), trúby, palice, väčšinou hrajúce, ozembuchy, rapkáče, biče (furmanské a pastierske) a ako prvý na Slovensku
začal vyrábať nineru (strunový hudobný nástroj, ktorého struny sa rozoznievajú pomocou trenia dreveného kolieska).

REKUS
Prvá nahrávka mu vyšla roku 1977 na gramoplatni OPUSu pod názvom Fujarové nôty z Podpoľania (zostavovateľ O.
Elschek), roku 1997 vo vydavateľstve Akcent vydal MG kazetu
Píšťalôčky moje. Na CD Gemer Malohont (1995) má nahrané
tri tituly.
Výrazným cenením jeho tvorby bolo zostavenie publikácie
Tibor Kobliček: Ľudové hudobné nástroje etnológom Milošom
Šípkom, ktorú vydala Štátna vedecká knižnica – Literárne
a hudobné múzeum v Banskej Bystrici (2007).
Prvé ocenenie za fujaru – certifikát Instrumentum Excellens Cenu Dr. Ladislava Lenga – získal na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve (1975) a ďalšie roku 1978.
V nasledujúcich rokoch bol ocenený aj za iné nástroje. Tibor
Kobliček je jediný výrobca na Slovensku, ktorý sa zúčastnil
všetkých ročníkov – Instrumentum Excellens o Cenu Ladislava
Lenga (1975 – 1985) a obnovenej súťaže Instrumentum Excellens FSP Detva od r. 2001.
V roku 1974 jeho fujaru zaradilo do svojej zbierky aj Slovenské národné múzeum v Martine.
Pocta ministra kultúry SR mu bola udelená roku 1997. Držiteľom titulu Majster ľudovej umeleckej výroby je od roku
2005 (udeľuje ÚĽUV Bratislava). V roku 2007 získal dve prestížne ocenenia: Kvet kultúry, udeľovanú Banskobystrickým
samosprávnym krajom, a Medailu D. G. Licharda, ktorú udeľuje generálny riaditeľ Národného osvetové centra. Všetky
ocenenia sú uverejnené na web stránke – www.noslc.sk, časť
folklór, EK Tibora Kobličeka.

Vyrába nielen z dreva či kôry, ale pracuje aj s rohovinou,
kožou, kovom a inými materiálmi. Jeho nástroje sa nachádzajú na štyroch kontinentoch.

Zaujímavosťou je, že každá fujara je označená jeho vlastnou značkou – symbol T. K., ktorý používa od roku 1975.

Fujary vyrába nielen z bazy, ale pracuje aj s inými drevinami – javor, jaseň a orech. Najdlhšia vyrobená fujara mala
2,7 m, raritou bola trojačka. Kobličkove fujary vlastní mnoho
významných osobností, napr. prezident Ivan Gašparovič. Na
často kladenú otázku o časovom limite pri výrobe fujary
odpovedá veľmi jednoducho: „To sa nedá presne povedať“.
Má rád poctivú a precíznu robotu, ktorá si vyžaduje nielen
trpezlivosť a kumšt, ale aj svoj čas. Uponáhľanosť tejto tvorbe
nepristane. Napokon o svojej práci často prízvukuje nasledovné: „Ja všetko robím sám, teda od začiatku až do konca“.

O každej fujare a iných nástrojoch
si vedie podrobnú evidenciu, akýsi
„rodný list“. Viac nástrojov vyrobil
na objednávku tvorcov amerického
filmu „Dračie srdce“. Dňa 9. júna
2012 na programe venovanom sedemdesiatpäťke Tibora Kobličeka
v Cinobani bola do Knihy slovenských rekordov zapísaná netradičná fujara
sladká7,5 roláda
fujara – sladká roláda posypaná
orechmi–v tvare
metra
posypaná
orechmi
dlhej fujary so značkou T. K. a oslávenec ju aj krájal a rozdával
návštevníkom.
Tibor Kobliček stále vystupuje v detvianskom kroji. Bolo
mu venovaných niekoľko podujatí, napr. 20. mája 2007 sa
konal v Redute Lučenec koncert pri príležitosti životného jubilea pod názvom Majster Kobliček z Turičiek,
Pokračovanie na s. 3

v roku 2012 Koma, tak ako je, slávnostný program

Prvá nahrávka mu vyšla roku 1977 na gramoplatni OPUSv Cinobani, a 19. mája 2017 – Tak na zdravie, koma –
u pod názvom Fujarové nôty z Podpoľania (zostavovateľ O.
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Zvolene a Banskej Bystrici. Vrcholom bola jeho výstava takmer
stovky nástrojov na svetovej výstave ESPO 2000 v nemeckom
Hannoveri. Autorská výstava v Galérii ÚĽUV-u v Bratislave
(2005).

Krájanie netradičnej sladkej fujary v Cinobani

Výstava v KD Cinobaňa (2012) a Ozveny duše – výstava ľudových hudobných nástrojov v Synagóge Lučenec (2017). Svoje
umenie predstavil tiež v Rusku, Japonksu a Taiwane.

Každý, kto Tibora Kobličeka navštívil, vie, že majster tvorí
svoje unikáty v malej dielničke v Turičkách, o čom sa vyjadril
v roku 2012 Koma, tak ako je, slávnostný program v Cino- nasledovne: „Je to miesto len pre dvoch, tretí sa už nesprace,
bani, a 19. mája 2017 – Tak na zdravie, koma – slávnostný ale fľaštička tam nechýba, lebo dať si ráno za ústa, to je
program v Synagóge Lučenec.
tradičná ľudová a rokmi overená medicína“.

Jeho majstrovstvo bolo prezentované na viacerých výstavách, napríklad Krása umenia rúk v Dome kultúry A. Sládkoviča v Detve (1979), výstavu k 50. narodeninám mal v roku
1987 v Dome kultúry v Lučenci, zúčastnil sa aj svetovej
výstavy Expo v Seville (1992), vystavoval na Folklórnom
festivale vo Východnej (1996) a roku 1998 v Lučenci,
Zvolene a Banskej Bystrici. Vrcholom bola jeho výstava
takmer stovky nástrojov na svetovej výstave ESPO 2000
v nemeckom Hannoveri. Autorská výstava v Galérii ÚĽUV-u

Na záver možno podnet pre samosprávu Cinobane: rozhodne stojí za zamyslenie zriadiť stálu expozíciu a tvorivú
dielňu so všetkým, čo k tomu prináleží, využiť a zachovať majstrovu dielničku aj pre budúce generácie, lebo takéhoto Kobličeka už mať nebudeme.
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Zoltán Szászi: „Pracovať v denníku bolo dosť náročné“

Publicista, novinár, básnik, spisovateľ Zoltán Szászi sa narodil 26. 3.
1964 v Tornali, okres Revúca, kde navštevoval základnú školu (1970 – 78)
a gymnázium (1978 – 82). Pracoval ako
technik v Divadle Thália v Košiciach
(1982 – 85 a 1996 – 98), pôsobil ako
samostatný odborný kultúrny referent
v Dome kultúry v Tornali (1985 – 92),
pracoval ako technik v Novohradskom
múzeu a galérii v Lučenci (1999 – 2002)
a súbežne bol šéfredaktorom štvrťročníka Gömörország, vychádzajúcom v Rimavskej Sobote (2000 – 01). V r. 2002 –
13 pôsobil ako regionálny spravodajca
denníka Új Szó v Bratislave. Od r. 2013
je invalidným dôchodcom, žije v obci
Zacharovce pri Rimavskej Sobote.
Pán Szászi, spomeniete si ešte
na obdobie, kedy ste napísali svoje prvé
literárne dielo?
Áno, veľmi rád na toto obdobie
spomínam. Bol som vtedy stredoškolákom, asi 15-ročným, a nehral som nikdy
futbal, ani karty, čo bolo vtedy módou
v mojom ročníku. Radšej som čítal a čítal, a keď ma pamäť neklame, tak som
mesačne stihol prečítať niekedy až 10 –
12 kníh. Zážitky z čítania potom veľmi
intenzívne pôsobili na moju vlastnú tvorbu. Moje prvé básničky vznikli, keď som
bol prvák na gymnáziu a ešte v tom istom roku mi ich aj zverejnili. V tom

období existoval mládežnícky týždenník
Új Ifjúság (Nová mládež), v ktorom mal
rubriku Új Hajtások (Nové Výhonky)
známy básnik pán Tibor Kulcsár. Vtedy
sme ešte komunikovali cez klasickú poštu, boli to ručne alebo písacím strojom
písané listy. Korešpondencia trvala síce
dlhšie, ale človek mal veľkú radosť z toho, keď niečo uvidel vo svojej poštovej
schránke. Hlavne vtedy, keď mu oznámili, že mu zverejnia dokonca až tri básne naraz. Mojím prvým mentorom sa
stal Tibor Kulcsár, bohužiaľ, osobne sme
sa nikdy nestretli. Mojím najväčším pomocníkom v literárnych začiatkoch bol
pán István Bárczi, tiež známy básnik. On
ma usmerňoval a formoval, jeho knižnica mi slúžila ako zdroj výberu krásnej
literatúry.
V r. 1996 vám vyšla prvá zbierka básní pod názvom Tenger / More.
Čím bola charakteristická?
Moja prvá básnická zbierka
vyšla v čase, keď som už mal vyše 30
rokov. Na rozdiel od svojich rovesníkov
zo skupiny IRÓDIA som svoju básnickú
kariéru začal komponovať trošku neskôr.
Prvá básnická zbierka bola medzníkom,
ktorá vytýčila určitý smer a určila môj
vlastný štýl. Po rokoch svedomitej práce
začali postupne vychádzať moje ďalšie
knihy: Sziget / Ostrov (básne, 2002),
Forgácsok / Triesky (lyrická próza,
2004), Távolban Föld / V diaľke Zem
(básne, 2005), Alátét / Podložka (lyrická
próza, 2006), A krónikás könyve / Kniha
kronikára (básne, 2008), Kamasz / Puberťák (komiks s básničkami spolu
s grafikom Gáborom Gyenesom, 2009),
Kilátó / Vyhliadka (básne, 2012), Mi volt
/ Čo bolo (básne, 2013), Belenéz / Pozrie
sa do toho (básne, 2014). Básnické
zbierky sa obyčajne charakterizujú príliš
zložito. V mojich zbierkach sa vyjadrujem k tomu, aké ťažké, ale aj aké krásne
je byť človekom.
V ďalšom období ste sa zamerali na tvorbu románov. Čo vám dalo k
tomu podnet? Majú tieto romány nejakú spoločnú „idée fixe“?
Moje romány – do dnešného
dňa mi spolu vyšli tri – majú určitú
spoločnú tému, ktorá sa odvíja na pozadí
malého mesta. Každý román sa zaoberá
životom konkrétnej skupiny ľudí v národnostne
zmiešanom
prostredí

období existoval mládežnícky
týždenník Új Ifjúság (Nová malého

mesta

rodnostne zmiešanom prostredí malého
mesta v pohraničnej oblasti. V takomto
mestečku sa na prvý pohľad možno zdá,
akoby sa tu zastavil čas. Práve kvôli tomu tu každý len spomína a málokto
myslí na budúcnosť. Čitateľ môže tiež
nadobudnúť dojem, že tu nikto nežije
v prítomnosti.
V blízkej budúcnosti mám v pláne napísať veľký román o tom, ako spolu žili obyčajní ľudia rôznych národností
po druhej svetovej vojne na území malého pohraničného mesta. Táto tematika
mi je blízka, veď v takomto prostredí
som aj ja vyrástol a žil veľa rokov.
V období rokov 2002 – 13 ste
boli regionálnym spravodajcom denníka Új Szó. Približne v týchto rokoch
ste bývali v obci Kalonda pri Lučenci...
Musím sa priznať, že pracovať
v denníku bolo dosť náročné. Mojej literárnej tvorbe to síce veľmi nepomohlo,
ale na druhej strane som tam získal
mnoho cenných skúseností. V r. 1998 –
2002 sme bývali v Kalonde, bol to pre
nás veľký zážitok so sladkou aj trpkou
príchuťou. Tu som napísal dve zbierky
lyrickej prózy. V lučeneckej nemocnici
sa nám narodil syn, doteraz tam mám
dobrých kamarátov. V Lučenci som rád
chodil do kníhkupectva Phoenix, škoda,
že dnes je už zatvorené. Vládla tam neopakovateľne tvorivá atmosféra, stretávali sa tam ľudia, ktorí mali radi literatúru. Rád a často som si posedel na kávičke v kaviarni Lehár, v ktorej sme
sporadicky s mojím veľmi milým kamarátom Tomášom Vargom organizovali
rôzne literárne stretnutia.
V súčasnosti žijete ako invalidný dôchodca v obci Zacharovce pri
Rimavskej Sobote. Ako sa vám tu darí?
Spomeňte, prosím, aj vašu tvorbu z posledného obdobia.
„Užívam“ si invalidný dôchodok kvôli zákernému ochoreniu, ale
všetko je v poriadku, človek sa musí vedieť vyrovnať s osudom. Kto ho neposlúcha, toho bude do konca života prenasledovať. Manželka Éva, ktorá pracuje ako redaktorka pre Slovenskú televíziu – maďarské vysielanie, je mojou
najväčšou oporou. Dcérka Fanni je už
tretiačkou na Univerzite Komenského
Pokračovanie na s. 5
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v Bratislave, vybrala si odbor blízky
k literatúre. Syn Gábor je tretiakom na
Strednej priemyselnej škole v Košiciach. Mne vlani vyšla kniha s názvom
Potulky vidiekom / Séta vidéken, ktorú
vydal Spolok Madách Egyesület v Bratislave. Táto publikácia bude predstavená verejnosti 8. 3. 2019 v priestoroch
Hradného múzea vo Fiľakove. V knižke
sú sústredené prírodné a stavebné pamiatky a pozoruhodnosti Gemera, Malohontu, Novohradu, Zemplína a Hontu.
Som rád, že aj napriek svojmu handicapu môžem denne pracovať. V literárnom
mesačníku Irodalmi Szemle vediem
vlastnú rubriku.

kresba a maľba – realistické štúdie: zátišie, portrét, figúra a akt – bol to remeselný základ. Od tretieho ročníka študovala voľnú grafiku u profesora Oresta
Dubaya. Na vysokej škole si vyskúšala
grafické techniky od litografie, linorytu,
drevorytu až po hĺbkotlač: lept i mezzotinto. Štúdium na VŠVU ukončila spolu
s manželom Milanom Machajdíkom
(študoval grafický dizajn) a začali pracovať ako výtvarníci v slobodnom povolaní.
Po čase sa začala zaoberať maľbou, v ktorej sa často objavovali expresívne štylizované postavy alebo tváre
mužov, žien či zvierat. Sú to „psychoPhDr. František Mihály, DiS. art. logické portréty“, ktoré odzrkadľujú pocity, pohnútky, stavy, vzťahy a zápasy.
Zúčastnila sa na mnohých výstavách
v Bratislave, Dunajskej Strede, v Novohradskej galérii Lučenec, vo Varšave, v Mníchove a i. Asi v polovici 80tych rokov sa vďaka náhode zoznámila
s jedným z prvých počítačov Apple na
Slovensku. Nové médium ju zaujalo a
neskôr sa aj pod vplyvom tohto „stretnutia“ začala zaoberať počítačovou grafikou a grafickým dizajnom. Od r. 1997
pracovala ako grafický dizajnér v televízii Markíza, Agentúre Zachar a neskôr
v Slovenskej televízii.
Katarína Fodorová zomrela v dôsledku
ťažkej choroby 15. 11. 2009 v Bratislave, pochovaná je na cintoríne v mestskej
časti Rusovce.

Akademická maliarka, grafička, ilustrátorka a dizajnérka Katarína
Fodorová sa narodila 28. 3. 1959 v Lučenci. Jej prvý profesionálny kontakt
s výtvarným umením sa viaže k Ľudovej
škole umenia (ĽŠU) v Lučenci, kde potrebné zručnosti i skúsenosti získala pod
odborným vedením učiteľov Petra Reipricha a Jely Hojtelovej. Pomocnú ruku
jej podali aj významní lučenskí maliari –
Július Szabó a Béla Bacskai. V r. 1974 –
78 študovala na Gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským vo Fiľakove,
maturovala v triede stredoškolského
profesora Jánosa Kálosiho. Svoje študijné snaženia zavŕšila roku 1984 na Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU)
v Bratislave v triede prof. Oresta Dubaya.
Na VŠVU v Bratislave študovala odbor voľnej grafiky a knižnej
ilustrácie. Prvé dva roky boli prípravné,
kresba a maľba – realistické štúdie:
zátišie, portrét, figúra a akt – bol to
remeselný základ. Od tretieho ročníka

Rímskokatolícky kňaz, mecén
slovenskej kultúry v exile Imrich Gabriel Fuzy sa narodil 24. 3. 1914 v Kokave nad Rimavicou, okres Poltár. Po
ukončení ľudovej školy v Hnúšti a meštianskej školy v Kokave nad Rimavicou
študoval na gymnáziách v Rimavskej
Sobote a Rožňave (1928 – 32), kde

tianskej školy v Kokave nad Rimavicou
študoval na gymnáziách v Rimavskej
Sobote a Rožňave (1928 – 32), kde
zmaturoval. Potom študoval v Teologickom seminári v Banskej Bystrici (1932
– 36) a za rímskokatolíckeho kňaza ho
roku 1936 vysvätil banskobystrický biskup Marián Blaha.
Medzi jeho prvé pastoračné pôsobiská patrili Vrútky, Vyhne a Nitrianske Pravno. V r. 1942 – 44 bol vojenským duchovným Slovenskej armády na
východnom fronte a v Rumunsku a v r.
1944 – 45 nasledovala internácia v nemeckom zajateckom tábore Kaisersteinbruch neďaleko Viedne. Roku 1945 sa
vrátil na Slovensko a pôsobil ako kaplán
v Novej Bani. Pre jeho vlastenecké postoje ho viackrát vyšetrovali a väznili
v Žiline, Martine, Prahe a Plzni (1945 –
47). Po prepustení z posledného väzenia
ho úrady pridelili do oblasti Sudetov
v západných Čechách, kde svoju pastoračnú činnosť vykonával medzi slovenskými robotníkmi v Aši, Chebe, Mariánskych Lázňach a v Plzni.
Dňa 27. februára 1948 ilegálne
opustil Slovensko. V Budapešti ho prijal
kardinál József Mindszenty, pomocou
ktorého získal doklady na cestu do
Viedne. V Rakúsku krátko pobudol v
utečeneckom tábore v Lenzingu. Na
základe odporúčania slovenského kňaza
Františka Kurtha z Windsoru a na pozvanie Štefana Novosadlíka 5. októbra
1949 šťastne docestoval loďou z nemeckého prístavu Brémy do kanadského
prístavu Halifax.
V Kanade najprv pôsobil v mestách Windsor, Alviston, Glencoe a Toronto. Dňa 11. októbra 1950 prevzal
správu slovenskej Farnosti sv. Cyrila
a Metoda v meste Hamilton, kde ako
farár pôsobil plných 50 rokov (do 1. novembra 2000). Roku 1951 sa pričinil
o zakúpenie kostolnej budovy, ktorá bola prestavaná na farský chrám vierozvestcov sv. Cyrila a sv. Metoda. Tento
kostol sa stal národnou svätyňou Slovákov žijúcich v Kanade. V letnej záhrade
kostola Imrich Fuzy prijal popredných
slovenských duchovných predstaviteľov: kardinála Jozefa Tomka, kardinála
Jána Chryzostoma Korca, biskupov Rudolfa Baláža, Františka Tondru a i. Pre
spoločenské podujatia Slovákov zakúpil
pozemok, dnes po celej Kanade známy
ako Bratislavský park.
Jeho ďalšou aktivitou bola pomoc novým emigrantom, najmä po r.
1968, ktorým pomáhal pri hľadaní si
novej práce.
Pokračovanie na s. 6
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Roku 1998 sa zaslúžil o postavenie a posvätenie obnoveného slovenského kríža (vysokého 5 m) na známom
pútnickom mieste v Midlande. Na kríži
je aj slovenský nápis: „Za Boha a národ“. Na toto pútnické miesto každoročne prichádza vyše 600 000 pútnikov.
Napísal niekoľko nábožneských kníh: Srdce večnej lásky (Rím,
1980), Môj priateľ (Hamilton, 1985),
pravidelne prispieval do časopisu Kanadský Slovák. V r. 1999 vyšla o ňom
vo vydavateľstve Serafín v Bratislave
monografia pod názvom Father Imrich
Fuzy, ktorú napísali Terézia Michalová
a Peter Cabadaj. Jeho životným krédom
bolo: „Pomáhaj chudobným, bohatí si aj
sami pomôžu“.
Father Imrich Gabriel Fuzy
zomrel 14. 2. 2004 v meste Hamilton
v Kanade, kde je i pochovaný.

Architekt Ing. arch. Igor Teplan, st. sa narodil 1. 3. 1934 v obci Zelené, okres Poltár. Po získaní základného vzdelania v rodnej obci a v Turíčkach študoval na gymnáziu v Lučenci
(1945 – 52), kde maturoval v triede stredoškolského profesora Karola Kalamára. V štúdiu pokračoval na Fakulte architektúry a pozemného staviteľstva
SVŠT v Bratislave (1952 – 58).
Pracoval vo firme Stavoprojekt
Banská Bystrica (1958 – 92) najskôr ako
projektant, neskôr vedúci projektant,
hlavný špecialista pre urbanizmus a architektúru a napokon ako vedúci ateliéru. V r. 1992 – 97 pôsobil ako autorizovaný architekt v slobodnom povolaní.
Bol členom Zväzu slovenských architektov a po r. 1989 Spolku architektov
Slovenska. Zomrel 14. 5. 1997 v Banskej Bystrici, pochovaný je v Uhorskom, okres Poltár.
V spoluautorstve je autorom
Pamätníka
v Nemeckej
(1959),
prístavby administratívnej budovy KOR

V spoluautorstve je autorom Pamätníka v Nemeckej (1959), prístavby
administratívnej budovy KOR v Banskej
Bystrici (1967), SPŠ spojovej techniky
Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici
(1969), KNV v Banskej Bystrici (1979),
krematória v Banskej Bystrici (1980) a i.
S projektmi architekta Igora Teplana sa
môžeme stretnúť aj v Lučenci, konkrétne ide o montovaný obytný dom MBDU-71 či MBD-U-65 v spolupráci s arch.
Jozefom Chrobákom na sídlisku Sad

pionierov (dnes Rúbanisko).
Jeho syn Ing. arch. Igor Teplan,
ml. (*1966 Banská Bystrica) je tiež architektom, pôsobí ako autorizovaný architekt vo firme Teplanarchitekt v Banskej Bystrici. Od r. 2008 je viceprezidentom Spolku architektov Slovenska.
K jeho najvýznamnejším realizovaným
dielam patria o. i.: dom smútku v obci
Uhorské (2012) a rekonštrukcia zámku
v Haliči (2016).
PhDr. František Mihály, DiS. art.

 Osobností
UHORSKAI Pavel, ThB. – 100. výročie narodenia (2. 3. 1919 Tomášovce),
evanjelický a. v. kňaz, generálny biskup evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Autor publikácií: Ako to bolo (1992), Evanjelici v dejinách
slovenskej kultúry I. – II. (1997) a i. Zomrel 5. 10. 2010 v Lučenci, pochovaný je
v Tomášovciach.
MORHÁČ Martin – 155. výročie narodenia (3. 3. 1864 Breznička), literárny
a osvetový pracovník, maliar a prekladateľ, používal pseudonym M. Breznický.
Maturoval na gymnáziu v Lučenci (1884), potom študoval teológiu v Bratislave. Pôsobil ako farár na rôznych miestach, naposledy od r. 1906 ako farár
slov. ev. cirkvi v Budapešti. V príspevku Školské zvyky v Ipeľskej Breznici a Hornom Novohrade píše aj o Brezničke.
PETRÓCZI Karol – 75. výročie narodenia (5. 3. 1944 Lučenec), huslista,
koncertný majster, zbormajster, dirigent, stredoškolský učiteľ. V r. 1998 získal
Cenu mesta Košice.
FORGÁCH Anton IV. – 200. výročie narodenia (6. 3. 1819 Bratislava), šľachtic,
novohradský župan (1865 – 67), pôsobil v Uhorskej dvorskej kancelárii ako
štátny úradník, právnik a politik, cis. kráľ. komorník, bol správca Rijeky, radca
rakúskej vlády, predseda Najvyššieho zmenkového súdu v Pešti, pôsobil v
Hevesskej a Bratislavskej župe, u kniežaťa Windischgraetza bol komisár
severských stolíc, poľný komisár ruských vojsk, ministerský komisár v občianskych veciach s titulom hlavný dištriktuálny župan v Košiciach, viceprezident
českého miestodržiteľstva v Prahe, prednosta Ministerstva vnútra vo Viedni,
moravsko-sliezsky miestodržiteľ a tiež miestodržiteľ v Čechách, bol poslanec
českého snemu, čestný občan mesta Prahy, vyznamenaný a ocenený ako rytier
Rádu sv. Štefana a držiteľ Rádu Leopolda, uhorský dvorský kancelár, poslanec
uhorského snemu za lučenský okres a neskôr za Balážske Ďarmoty, mal veľa
aktivít nielen v Novohrade. Ovládal slovenský, maďarský, český, nemecký, ruský
a latinský jazyk. Bol vášnivým poľovníkom (lovil v Afrike, Malej Ázii), prispieval
článkami o poľovníctve do rôznych časopisov. Zomrel 2. 4. 1885 v Haliči.
CINCÍK Jozef – 110. výročie narodenia (8. 3. 1909 Clopodia, Rumunsko),
maliar, sochár, grafik, scénograf, historik umenia. Maturoval na gymnáziu
v Lučenci (1927). Od roku 1932 pôsobil v Matici slovenskej ako referent,
neskôr tajomník Umeleckého odboru, riadil Štátny pamiatkový ústav pre
stredné Slovensko. Pričinil sa o vznik tlačiarne Neografia. Bol jedným zo zakladateľov Slovenského komorného divadla. Od r. 1945 žil v emigrácii v USA.
Bol autorom niekoľkých kunsthistorických monografií. Výber z diela vyšiel pod
názvom Hľadanie rodného štýlu (2009). Vyzdobil približne 130 kostolov, kláštorov a kaplniek v USA, Kanade, Taliansku a Palestíne. Je autorom mozaiky
(1964) v kaplnke Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme.
Zomrel 28. 1. 1992 v Pensylvánii (USA), pochovaný je na Národnom cintoríne
v Martine.
Pokračovanie na s. 7
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ĎURIŠ Július – 115. výročie narodenia (9. 3. 1904 Rovňany), politik. Počas štúdií politických vied v Paríži redigoval časopis pre čs. robotníkov vo Francúzku „Rovnosť“.
Bol členom I. ilegálneho ÚV KSS (1939 – 41). Po skončení
2. svetovej vojny pôsobil ako minister poľnohospodárstva (1945 – 51), predseda Zboru povereníkov
(1951 – 53), minister financií v troch vládach V. Širokého
(1953 – 63). V Rovňanoch dal postaviť prvý kultúrny dom
v Novohrade a založil Výskumnú ovocinársku stanicu.
Zomrel 18. 2. 1986 v Prahe, pochovaný je v Rovňanoch.
MÉZEŠ Július – 120. výročie narodenia (10. 3. 1899
Málinec), učiteľ na ev. škole v Hradišti, školský a osvetový
pracovník, riaditeľ Osvetovej školy v Bratislave. Zaslúžil
sa o vybudovanie knihovníckeho školstva na Slovensku.
Zomrel 26. 3. 1976 v Bratislave.
KÁRMÁN Jozef, ml. – 250. výročie narodenia (14. 3.
1769 Lučenec), maďarský osvietenský spisovateľ, dramatik.
BANÍK Ján – 90. výročie narodenia (14. 3. 1929 Španie
Pole), pedagóg. V Kokave nad Rimavicou založil Lesnícku
majstrovskú školu (1957), jedinú svojho druhu na Slovensku. Škola vychovávala s obmenami absolventov –
odborníkov pre lesné hospodárstvo – až do roku 1989.
Publikoval v časopisoch „Les“, „Zemědelská škola“ a i.
Držiteľ celoštátnych najvyšších vyznamenaní: pedagogické – Plaketa J. A. Komenského: „Zaslúžilý učiteľ“, rezortné: „Budovateľ socialistického lesníctva“. Zomrel 27.
6. 2015 v Kokave nad Rimavicou.

Rodákovi z Málinca – jazykovedcovi
Jánovi Findrovi, Dr. h. c. prof. PhDr., DrSc.
k životnému jubileu, ktoré oslávi 25. marca.

KINCELOVÁ Emília, rod. Margóčová, Mgr. – 85. výročie
narodenia (26. 3. 1934 Lučenec), redaktorka, filmová
kritička, novinárka. Vedúca kultúrneho oddelenia redakcie Práca Bratislava (1969 – 94).
KUBÍNYI František – 145. výročie úmrtia (28. 3. 1874
Vidiná), prírodovedec, verejný činiteľ, v rokoch 1848 –
1861 poslanec uhorského snemu za Lučenec, zakladajúci
člen Uhorskej archeologickej spoločnosti.

 Udalostí
70. výročie založenia Csemadoku – 5. 3. 1949 v Bratislave ako kultúrno-spoločenský spolok pre maďarskú
národnostnú menšinu žijúcu v Česko-slovensku.

Divadelníkovi, hercovi a režisérovi
Mgr. Arpádovi Szabóovi,
ktorý si 25. marca pripomenie životné jubileum.
80. výročie vzniku samostatného Slovenského štátu –
snem ho schválil 14. 3. 1939, ústavnoprávne základy
vzniku Slovenského štátu položil zákon č. 1/1939 Sl.

Blahoželáme!
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pamätná tabuľa na Haličskej ceste, Pomenovaná je po ňom Štvrť M. R.

Vláda Slovenskej republiky na svojombusta
rokovaní
6. 2. 2019
vyhlásila
z iniciatívy
ministerky
SR Ľubice
vo vestibule
okresného
úradu
od Štefánika
a v kultúry
meste pôsobí
aj Spolok
autora Alfonza
Gromu.
M. R.naŠtefánika.
V roku
2008 bol škole
Laššákovej rok 2019 za Rok Milana Rastislava
Štefánika.
Zároveň schválila návrh
organizačné
a finančné
na Haličskej ceste odovzdaný čestný
zabezpečenie podujatí k významným výročiam Štefánika v rokoch 2019 a 2020.
M.Základná
R. Štefánik
je jednou
názov
škola
Milanaz Rastisnajvýznamnejších osobností našich novodobých dejín, 4. mája 2019 si pripomenieme
100 Lučenec.
rokov od jeho
lava Štefánika
Sám
Štefánik
osobne navštívil Lutragickej smrti a 21. júla 2020 uplynie 140 rokov od jeho narodenia.

čenec v roku 1911 a táto návšteva je
zapísaná v Zozname nehmotných paLučenec bol a je úzko spájaný s menom tohto politika, diplomata, vedca,mätihodností
astronóma,mesta
letcaLučenec.
a generála.
Novohradské osvetové stredisko
V Lučenci sa zrodili viaceré diela o Štefánikovi: Zápisník Dr. Milana Rastislava
Štefánika
z Equádoru
roku
v Lučenci
si túto
významnúz osobnosť
v
máji
pripomenie
zásluhou
projektu
1913, Korešpondencia Dr. Milana Rastislava Štefánika (1928), Dr. Milan Rastislav Štefánik, národný bohatier
pod názvom Veriť – Milovať – Pra(1925), Pamiatke Štefánikovej (1929), Z básní Pavla Štefánika (1932), O mamičke Milana R. Štefánika (1938),
covať, ktorý schválil Fond na podporu
ich autorom je Vladimír Polívka, ktorý bol v príbuzenskom vzťahu s Milanomumenia.
Rastislavom
Štefánikom.
Okrem
viacerých aktivít to
bude aj priblíženie Štefánikovej myšVláda Slovenskej republiky na svoV Lučenci sa nachádza pomník M. R. Štefánika v parčíku vedľa budovy divadla,
lienky: „Zvíťazíme,
autorom jeak
Andrej
budeme my, Česi
jom rokovaní 6. 2. 2019 vyhlásila z inia Slováci,
vždycky
po
boku. Keď sa
Melicherčík,
pamätná
tabuľa
na
Haličskej
ceste,
busta
vo
vestibule
okresného
úradu
od
autora
Alfonza
ciatívy ministerky kultúry SR Ľubice
podarí niekomu nás rozdvojiť, potom
Laššákovej
rok 2019 za jeRok
Milana
Gromu. Pomenovaná
po ňom
Štvrť M. R. Štefánika a v meste pôsobí aj Spolok
R. zle.
Štefánika.
roku
bude s M.
nami
V jednoteV je
sila. Prvou
Rastislava Štefánika. Zároveň schválila
zásadou
nášho boja
je jednota a
2008 bol škole na Haličskej ceste odovzdaný čestný názov Základná škola Milana
Rastislava
Štefánika
návrh na organizačné a finančné zabezsvornosť. To si, bratia, pamätajme“.
Lučenec.
pečenie
podujatí k významným výročiam Štefánika v rokoch 2019 a 2020.
M. R. Štefánik
je jednou
z najvýznamSám Štefánik
osobne
navštívil Lučenec v roku 1911 a táto návšteva je zapísaná v Zozname nehmotných
nejších
osobností
našich
novodobých
pamätihodností mesta Lučenec.
dejín, 4. mája 2019 si pripomenieme
100 rokov od jeho tragickej smrti a 21.
Tradičným obyčajam počas fašiangového obdobia sa na stránkach meNovohradské
stredisko
Lučenci
si túto významnú osobnosť v máji pripomenie zásluhou
júla 2020
uplynie 140 osvetové
rokov od jeho
na- vsačníka
venujeme už od roku 2010. Zvyky sa zachovávajú predovšetkým
projektu pod názvom Veriť – Milovať –zásluhou
Pracovať,
ktorý schválil
Fond ak
nateda
podporu
umenia.
viacerých
rodenia.
folklórnych
kolektívov,
v danej
obci či Okrem
meste existujú,
alebo
Lučenec
bol a je
spájanýŠtefánikovej
s meaktivít
to bude
aj úzko
priblíženie
myšlienky: „Zvíťazíme,
ak nadšencov.
budeme my,
Česi a sa
Slováci,
vždycky
po
aj prostredníctvom
miestnych
Fašiangy
však často
pripomínajú
nom tohto politika, diplomata, vedca,
aj takými
aktivitami,
ktoré zle.
sa v Vdanej
lokalite
v minulosti
vôbec nevyskytovali.
boku. Keď
sa apodarí
niekomu nás rozdvojiť,
potom
bude s nami
jednote
je sila.
Prvou zásadou
nášho
astronóma,
letca
generála.
Pritom v Novohrade a Malohonte sú zachované unikátne záznamy podrobne
boja
V Lučenci
je jednota
sa zrodili
a svornosť.
viaceré
To si,
diela
bratia, pamätajme“.
popisujúce hlavne posledné dni fašiangov. Takto sú kronikármi zaznamenané
o Štefánikovi: Zápisník Dr. Milana
fašiangy sklárov v Utekáči a v rámci nich napr. „holenie“. Bursa v Hradišti, ako
Rastislava Štefánika z Equádoru z roku
ju zachytil kronikár Martin Žilák je doslova atrakciou, trvala tri dni, mládenci
1913, Korešpondencia Dr. Milana Rasvyberali „záloh“ a účtovali na verejnom dereši. Bursa sa spomína aj v ďalších
tislava Štefánika (1928), Dr. Milan Rasobciach, napr. Málinci, Ozdíne, ale aj v Polichne. V Brezničke, podľa kronikára
tislav Štefánik, národný bohatier (1925),
Jána Pánika, mládenca obvinuli povrieslom – slamou, na krk mu dali zvonce
Pamiatke Štefánikovej (1929), Z básní
a na hlavu starý hrniec.
Pavla Štefánika (1932), O mamičke MiPre náš región to boli typické fašiangové obchôdzky od domu k domu.
lana R. Štefánika (1938), ich autorom je
Niekde len v krojoch inde už v maskách vinšovali a tancovali obradové tance,
Vladimír Polívka, ktorý bol v príbuzneskom vzťahu s Milanom Rastislavom
najčastejšie tanec s ražňom, tanec s klátikom, obľúbený bol káčerový. Masky
Štefánikom.
tiež neboli všade rovnaké, okrem zvieracích (medveď, turoň) väčšinou
prevládali zamestnania ako farár, horár, lekár, vojak, ale objavovali sa aj
postavy žobrákov, Cigánky, starca či stareny ap. Podstatné bolo, že v závere
fašiangov bolo dovolené skoro všetko, práve maskami sa beztrestne mohli
parodovať spoločenské nešváry.
Fašiangy boli charakteristické tradičným jedlom.
Herovce sa volali pampušky či šišky a mohli byť
suché alebo s lekvárom, bábov bol závin z kysnutého cesta. Studenom nazývali huspeninu. Rezance
sa varili v Hradišti, aby boli dlhé konope. Šúľance
boli obradovým jedlom, na Popolcovú či Krivú alebo
V Lučenci sa nachádza pomník M.
Škaredú stredu sa konzumovali, aby hospodárovi
R. Štefánika v parčíku vedľa budovy
Pokračovanie na s. 9
divadla, autorom je Andrej Melicherčík,
zabezpečili veľké a plné klasy obilia. Typické boli
pamätná tabuľa na Haličskej ceste,
busta vo vestibule okresného úradu od
autora Alfonza Gromu. Pomenovaná je

nápoje, pila sa hlavne pálenka, obľúbená bola
medovina, ale ani pivo a prevarené víno
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zabezpečili veľké a plné klasy obilia. Typické boli nápoje,
pila sa hlavne pálenka, obľúbená bola medovina, ale ani
pivo a prevarené víno nechýbalo.
Fašiangy, to nie je len pochovávanie basy a zorganizovanie tanečnej zábavy. Voľakedy boli fašiangy iné na
dedine a iné v meste. V dedinskom prostredí bola hlavným organizátorom dospelá mládež. V meste sa im venovali cechy remeselníkov a každý sa v sprievode chcel čo
najlepšie ukázať.

Možnosti pre prilákanie turistov sú obrovské a typické pre jednotlivé oblasti. Stačí len tak málo, preštudovať
si historické dokumenty alebo sa možno poradiť... Dnes je
skôr zriedkavosťou stretnúť sa s ponukou špecialít nielen
v regióne, ale i na Slovensku, pričom v zahraničí sú to vyhľadávané gastronomické podujatia... Fašiangová tradičná
atmosféra sa akoby vytrácala. Dokonca aj zabíjačky sa stávajú akýmsi polotovarom... Voľakedy ich takto originálne
v nárečí zaznamenal jazykovedec Ján Matejčík: Chiťeľi zo
šiesťi sviňu, zaklau ju, keď bola zaklatá, daľi ju na lojtru
a odňiesli ju, ďe mieňeli opaľovať. Ket sa rozobrala, obareľi podhrdľia – to bou frušťik. Potom sa najdrieu začaľi klbási robeť, hurke, šajt. Na obet sa jedla poľiouka, uvarela
sa serikaša, s tej krvi, čo chiťeľi, dau sa rajs a tú posílaľi po
domoch a ďeťom za posluhu dávaľi šesták.
Dnešná uponáhľaná doba alebo skôr zopár neprajníkov sa akoby snaží prispôsobovať si ľudové zvyky tak,
ako to vyhovuje im. Ktovie, čo nás čaká, možno o pár rokov zakážu aj oblievať a šibať počas Veľkej noci.
Zdroj: K. Palkovič: Slovenské nárečia, 1979

GREGOR (12. marec)
Konali sa tzv. gregogácie, teda obchôdzky žiakov po
domoch, ktorí vyberali naturálie pre miestneho učiteľa.
Boli spojené s recitovaním veršíkov a spievaním piesní.
JOZEF (19. marec)
Svätec, patrón celej kresťanskej cirkvi; patrón tesárov;
podľa legendy tesár, manžel Panny Márie, pestún Ježiša Krista. V tradičnej kultúre sa k tomuto dňu viazali
zábavy, vinšovanie a spievanie pod oknami menovcom.
Tento deň sa považoval za prvý jarný deň, gazdovia
obchádzali polia, prinášali zeleň. V Gemeri vykonávali
magické očistné úkony, pôvodne obetného charakteru.
Pred východom slnka zarezali čierneho capa a krvou
pokropili zem v dome, aby vyhnali a ochránili dom

pred blchami, hmyzom. S dňom Jozefa sa
viažu pranostiky o úrode: Na Jozéfka slnéčko dává
chléb a vínečko; Ak je na Jozefa pekne, bude
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pred blchami, hmyzom. S dňom Jozefa sa viažu pranostiky o úrode: Na Jozéfka slnéčko dává chléb a vínečko; Ak je na Jozefa pekne, bude úrodný rok, ak je mráz,
bude veľa ovocia; a o počasí: Ak na Jozefa vietor fúka, aj
týždne potrvá.
Menej známe je chytanie žiab, najmä skokanov.
Stehienka upečené nad pahrebou najviac chutili práve na
Jozefa. Predávali sa na trhoch doma, ale chodili s nimi aj
do Viedne.

Novohradské osvetové stredisko pripravilo 11. a 12. februára 2019 seminár v Dome Matice slovenskej v Lučenci. Prvý
deň bol určený pre pedagógov pracujúcich s umeleckým prednesom detí a mládeže, predovšetkým príprave recitátorov na
súťaž Hviezdoslavov Kubín. Druhý deň sa seminár organizoval
pre recitátorov IV. kategórie, teda pre študentov stredných
škôl, ktorí sa zúčastňujú recitačných súťaží.

Lektorkou bola Mgr. Eliška Sadíleková, ktorá sa venovala
dramaturgii a výberu textu, práce s textom, výstavby textu
a výrazovým prostriedkom recitátora.

Prihlásených bolo 32 účastníkov.
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alebo výstava neprofesionálnych výtvarníkov okresného štúdia pri Novohradskom osvetovom stredisku z okresov Lučenec a Poltár. Vernisáž sa uskutočnila 19. 2. 2019 vo výstavných priestoroch Novohradského múzea a galérie v Lučenci.

Výstavu otvorili Iveta Kaczarová, riaditeľka Novohradského múzea a galérie v Lučenci, ktorá návštevníkov
privítala, Mária Ambrušová, riaditeľka NOS, ktoré toto podujatie organizuje každé dva roky a akad. mal. Štefan Balázs, kurátor výstavy. V kultúrnom programe sa predstavil talentovaný Adrian Rendek.

Zúčastnilo sa jej dvadsať vystavujúcich autorov: Milan Berky, Gizela Schneiderová, Kristína Šuhajová, Barbora
Šuniarová, Daniel Csonka, Pavel Ožďáni, Tímea Mihalidesová, Klára Hanulová, Michal Mező, Vojtech Schuller,
Anna Brijaková, Ivana Lekárová, Adela Balázsová, Margita
Janštová, Erik Kružliak, Pavel Megyeri, Miroslav Oroszi,
Eva Čabová, Miroslava Cabanová a Zuzana Kaššová. Sprístupnená bola do 3. marca.

sa stretol s čitateľmi na besede vo Fiľakove

Hosťom februárovej čitateľskej besedy Hradného múzea vo Fiľakove bol opäť známy slovenský spisovateľ Jozef
Banáš, ktorý zavítal do novohradského mestečka už po štvrtýkrát. Miestnemu obecenstvu predstavil svoj nový román o
jednej z kľúčových postáv slovenského národa, Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Knihu s názvom Prebijem sa! Štefánik,
muž železnej vôle vydalo vydavateľstvo Ikar roku 2018. Autor
v nej odhaľuje najväčšie tajomstvá spojené s týmto významným slovenským astronómom, generálom, fotografom, vojenským letcom, diplomatom, politikom a jeho dobou. Obsažne
a zaujímavo opisuje jeho životný príbeh počnúc detstvom v kopaničiarskej obci Košariská, cez cestovateľské zážitky a excelentný kariérny rast vo vedeckej, vojenskej aj politickej sfére,
až po let do Bratislavy v roku 1919, ktorý sa mu stal osudným.
Počas svojho života bojoval za slobodné Česko-Slovensko doma aj v zahraničí, podieľal sa na formovaní zahraničného odboja počas prvej svetovej vojny. Za svoje zásluhy je považovaný za národného hrdinu. Takmer päťstostranová publikácia je
v literárnej branži považovaná za azda najkomplexnejší príbeh
o Štefánikovi.
Beseda sa uskutočnila 26. februára 2019 v Mestskej knižnici vo Fiľakove.

Predstavenie nových odborných publikácií
Hradného múzea vo Fiľakove
zaoberajúcich sa rodinami

Koháryovcov a Coburgovcov
Dňa 27. februára 2017 o 16.30 hod. sa v zasadacej sále Mestského úradu vo Fiľakove uskutočnila prezentácia dvoch
odborných publikácií Hradného múzea vo Fiľakove. Prvou
z nich je slovensko-maďarský zborník z medzinárodnej konferencie s názvom Pamiatky rodov Koháryovcov a Coburgovcov od Tekova po Gemer, ktorý vyšiel ako druhý zväzok
série publikácií múzea pod názvom Discussiones Filekienses.
Zborník prostredníctvom desiatich aktualizovaných a doplnených príspevkov, zoradených v časovej nadväznosti, prezentuje
dosiahnuté výsledky archívneho, pamiatkárskeho, historického
a literárnohistorického výskumu, týkajúceho sa života najvýznamnejších dejateľov uvedených rodín, a dokumentácie hnuteľných a nehnuteľných pamiatok, ktoré za sebou zanechali v
Pokračovanie na s. 11

Príspevky, mapujúce
históriu Koháryovcov a Coburgovcov od polovice
17. storočia po súčasnosť, sú publikované v
regiónoch od Tekova po Gemer.
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regiónoch od Tekova po Gemer. Príspevky, mapujúce históriu
Koháryovcov a Coburgovcov od polovice 17. storočia po súčasnosť, sú publikované v pôvodnom jazyku so zhrnutím
v druhom jazyku konferencie. Zborník predstavili jeho editori,
Mgr. Attila Agócs, PhD. a Zoltán Igor Komjáti, PhD. Vydanie zborníka z verejných zdrojov podporil Fond na podporu
umenia.

Publikum si zaspomínalo na svoje školské roky počas recitácie Hviezdoslavových Jarných kvietkov, Priadky, Zuzanky
Hraškovie, Pozdravu z Hájnikovej ženy i básne Mňa kedys`
zvádzal svet. Určite všetkých zaujal úryvok z eposu Ežo Vlkolinský. Malý Benko v podaní Michala Zachara i jeho stará
mama Estera Vlkolinská, ktorú stvárňovala Bibiana Dibalová,
potešili umeleckým slovom i krojovaným oblečením. Podobne aj Matej Janšto, Tamara Číčelová, Eva Kaličiaková i Veronika Vinarčíková. Recitátorsky vynikli žiaci vyšších ročníkov SG
Ján Danko a Igor Žilák v ukážke Krvavých sonetov v anglickom
i slovenskom jazyku. Po viac ako 100 rokoch sa dočkalo toto
Hviezdoslavovo dielo vysokého uznania aj na medzinárodnom poli. Jeho prvý umelecký preklad od Johna Minahaneho
do anglického jazyka bol recitovaný na podujatí, ktoré organizovalo slovenské veľvyslanectvo v Londýne pri príležitosti
100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny, vzniku ČSR i 25. výročia vzniku SR aj pred britskou kráľovnou Alžbetou II., ktorá
ocenila jeho silné humánne posolstvo.

Druhá publikácia s názvom Štúdie ku koháryovským majetkom v Novohradskej stolici (1647 – 1731) predstavuje tretí diel horeuvedenej série. Podkladom monografie,
preloženej do slovenského jazyka, ktorej autorkou je historička Dr. Éva Szirácsik, PhD., bola štúdia písaná pôvodne
v maďarskom jazyku, vydaná Maďarským poľnohospodárskym múzeom a knižnicou v Budapešti v roku 2017. Táto
publikácia, pozostávajúca z piatich na seba nadväzujúcich kapitol, umožní nazrieť do systému fungovania úspešnej panskej
rodiny, o ktorej je všeobecne známe, že jej členovia získali v
17. – 18. storočí množstvo celoštátnych poverení a rýchlo
postupovali na politickom a spoločenskom rebríčku. Prvé dve
kapitoly naznačujú populačné a spoločenské zmeny, týkajúce
sa jednotlivých vrstiev dobovej spoločnosti, kým ostatné tri
kapitoly opisujú možnosti hospodárenia obyvateľstva, majerské a peňažné hospodárenie v regióne. Monografiu predstavil
jej autor a prekladateľ Mgr. Imrich Nagy, PhD. Prednášky
odzneli v slovenskom a maďarskom jazyku so simultánnym
tlmočením.
Počas prezentácie bolo možné zakúpiť si všetky tri
diely knižnej série.

Aj umelecké výkony malých muzikantov očarili divákov.
V ich podaní zazneli skladby W. A. Mozarta, D. Hellbacha, B.
Sedláčka a ďalších. Na klavíri sa predstavila Vivien Šimonová,
Jessica YU, na gitare Jakub Kocúr, na keyborde Michal Zachar.
Na ich príprave sa podieľala pani riaditeľka SZUŠ Denisa
Kertésová i učiteľky Katarína Ďaloková, Svetlana Križáková,
Jana Balogová, ktoré program ukončili spevom ľudovej piesne
Ej, ráno, ráno. Poďakovanie patrí aj pedagógom SZŠ a SG, a
to Gabike Kulichovej, Soni Vargovej, Božene Péterovej a LinHradné múzeum Fiľakovo de Kovácsovej. Záujem o Hviezdoslava potvrdila aj hojná
účasť prítomných, dokonca sa niektorým neušlo ani miesto
na sedenie.

Pred 170 rokmi sa narodil velikán slovenskej poézie Pavol
Országh-Hviezdoslav. Jeho plodný život a bohatú literárnu
činnosť si pripomenuli 19. februára 2019 žiaci Súkromnej
základnej školy, Súkromného gymnázia (SG) i Súkromnej základnej umeleckej školy v Lučenci ako i široká verejnosť v
priestoroch Domu Matice slovenskej v Lučenci.
V úvode podujatia všetkých prítomných privítala riaditeľka
DMS Miroslava Podhorová a uviedla mladých recitátorov
i hudobníkov. Moderovania sa ujala študentka SG Kristína
Hviezdoslav ako človek, ľudská bytosť, majster umeleckéBinková. Rozprávanie o živote a diele spisovateľa jej uľahčil
samotný Hviezdoslav, ktorého predstavoval Ladislav Kováčik, ho slova, stál pri vzniku ČSR, vrelo privítal oživotvorenie
člen výboru MO MS. Na krku ho zdobila bodkovaná mašľa, na Matice slovenskej a ako jeden z jej prvých predsedov sa zapíhlave klobúk a trochu väčšie fúzy. Porozprával o svojom det- sal trvalo do sŕdc slovenského národa.
Výbor MO MS v Lučenci
stve, štúdiách i plodných rokoch na rodnej Orave. Samotné
ukážky z jeho tvorby predstavili žiaci spomínaných škôl.

Publikum si zaspomínalo na svoje školské roky počas
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Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Findra,
DrSc., jazykovedec a vysokoškolský
učiteľ, akademický funkcionár, spisovateľ, verejný a kultúrny činiteľ, sa narodil
25. marca 1934 v Málinci. Ľudovú školu
vychodil v rodisku, Gymnázium Boženy
Slančíkovej-Timravy v Lučenci navštevoval v rokoch 1950–1953. V Bratislave
v roku 1957 ukončil štúdium slovenčiny
a dejepisu na vtedajšej Vysokej škole pedagogickej. Následne pôsobil štyri roky
ako stredoškolský učiteľ na Pedagogickej škole v Lučenci. V roku 1961 prešiel
na vtedajší Pedagogický inštitút v Banskej Bystrici. Na slovakistickej katedre
činorodo pôsobil viac než pol stovky rokov. Vedeckú hodnosť kandidáta filologických vied (CSc.) získal v roku 1966.
Akademický titul PhDr. nadobudol v roku 1969. Za docenta sa habilitoval v roku 1973. V roku 1984 dosiahol vedeckú
hodnosť doktora filologických vied
(DrSc.). Za univerzitného profesora bol
vymenovaný v roku 1986. V roku 2004
mu Univerzita Mateja Bela, ktorú v roku
1992 spoluzakladal, na ktorej sa stal prvým rektorom a o rozvoj ktorej sa významne pričinil, udelila čestný titul doctor honoris causa.
V roku 1994 sa Ján Findra stal prvým vedúcim Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky. V januári 2000 sa
navrátil na vysokoškolskú pôdu a pokračoval v misii akademického zamestnanca – vysokoškolského učiteľa a jazykovedca. Od roku 2013 je emeritným
profesorom Katedry slovenského jazyka
a komunikácie Filozofickej fakulty
UMB v Banskej Bystrici.
Vedeckovýskumná činnosť profesora Findru počas jeho tvorivého pôsobenia na jazykovednom poli nadobudla
impozantné rozmery. Jeho tvorba

obsahuje okolo 800 publikačných
položiek. Vydal 16 monografií,

impozantné rozmery. Jeho tvorba obsahuje okolo 800 publikačných položiek.
Vydal 16 monografií, samostatne – ako
autor, resp. spoluautor – 10 učebníc pre
vysoké a stredné školy. V domácich a
zahraničných vedeckých časopisoch
a zborníkoch uverejnil 180 vedeckých
štúdií a viac než 600 odborných a populárno-náučných článkov a recenzií. Zúčastnil sa 60 domácich a zahraničných
vedeckých konferencií. Jeho dielo sa
neobmedzuje iba na vedecké spoločnestvá; autor esejisticky podfarbenými prácami oslovuje aj širšie kruhy kultúrnej
verejnosti. Pôsobil v početných a rozmanitých vedeckých a odborných inštitútoch, vedeckých a redakčných radách
a poradných orgánoch. Spoločnosti je
známy aj ako organizátor a porotca na
prehliadkach a festivaloch, spojených
s umeleckým slovom.
Vo Findrovej vedeckej produkcii si
osobitnú pozornosť zasluhujú práce
o texte, jazyku, štýle a štylistike. Nosníky, ktoré tvárnil a vždy si ich vážil, utvára text v komunikácii, otázky normy
a kultúry prejavu, sledovanie vzťahov
medzi obsahom a formou, postavenie a
úlohy odborného, umeleckého a hovorového štýlu v komunikácii, problematika
hovorovosti, odseku, modely hĺbkovej
a povrchovej organizácie textu, publicistický štýl a žurnalistická oblasť všeobecne. Autor čerpá z najmodernejších a
stálych výdobytkov najlepších výskumných tradícií, prínosne ich rozvíja vo
vlastných výskumoch a odovzdáva ich
študentom. Tak si natrvalo trasoval cestu, pre ktorú sú charakteristické tvorivé
výsledky s významnou vedeckou hodnotou, metodickým prínosom a nezanedbateľným kultúrno-spoločenským poslaním.

Osobnostný a ľudský profil Jána
Findru je charakterizovaný precízne pestovanou vedou, zodpovednou, zanietenou pedagogickou činnosťou a spoločneskou angažovanosťou – všetko je
skĺbené životnou filozofiou humanistu.
Nielen, ale aj preto si oprávnene zasluhuje vysoké ocenenie, prirodzený obdiv
a úctu v očiach, mysliach i v počínaniach tisícok jeho študentov, domácich
a zahraničných kolegov a nasledovníkov.
Vladimír Patráš

Cirkevná základná škola sv.
Jána Bosca usporiadala dňa 15. februára
2019 pre rodičov a priateľov školy reprezentačný ples. Škola kedysi organizovala spoločenské podujatia tohto druhu, no v uplynulom desaťročí sa s plesmi odmlčala. V tomto roku mala ambíciu obnoviť peknú tradíciu. V priestoroch hotela Slovan sa zišlo vyše sedemdesiat hostí a ďalších dvadsať účinkujúcich.

Vďaka patrí všetkým, ktorí sa
rozhodli poctiť ples svojou prítomnosťou. Nesmieme však zabudnúť na
všetkých milých ľudí s dobrým srdcom,
ktorí pri organizácii pomohli materiálne,
finančne, ale najmä vzácnym dobrým
úmyslom.

T. Bahledová
foto: M. Alberti
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Ponuka NOS pre ZŠ a SŠ v okrese Lučenec a Poltár!
Pozýva na besedu o jeho novej knihe Osobnosti Lučenca – spomienky a nekrológy, spojenú s autogramiádou, ktorá sa uskutoční dňa
14. marca 2019 o 16.00 hod. v Novohradskej
knižnici v Lučenci.

ponúka možnosť konania tvorivých dielní priamo
v priestoroch vašej školy. Alternatívnou formou vyučovania si žiaci vyskúšajú prácu s prírodnými materiálmi. Aktivitami rozvíjajúcimi ich manuálne zručnosti
a kreativitu získajú vzťah k tradičným remeslám, ako je
hrnčiarstvo, drotárstvo, čipkárstvo, košikárstvo...
Knihu si možno zakúpiť v Mestskom informačnom centre v Lučenci za 14 €. V obmedzenom množstve sa bude dať zakúpiť aj počas
besedy priamo v knižnici.

Zápis tvorivých dielní po dohode:
0907 503478, vytvarnedielnicky@gmail.com
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BBSK – Novohradské osvetové
stredisko
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
13. – 14. 3. obvodné kolá
I. až III. kategória,
Dom MS Lučenec
15. 3. obvodné kolo IV. kategórie,
Dom MS Lučenec
18. 3. okresné kolo v Poltári,
ZŠ Slobody Poltár
16. 3. Stretnutie okresného štúdia AMFO,
NOS Lučenec
21. 3. Rozprávková skrinka
– regionálna prehliadka detskej divadelnej
tvorby organizovaná
v spolupráci s Mestom Poltár,
KD Poltár
25. 3. Literárny klub V.L.A.S.
– stretnutie členov, prezentácia a rozbor
tvorby, NOS Lučenec
Marec – Dopravná výchova a prevencia
kriminality,
okres Lučenec a Poltár
Marec – Kármánove dni – 50. ročník
kultúrnych aktivít venovaných pamiatke
Józsefa Kármána, Lučenec
Dielňa ľudových remesiel – DIELNIČKA
Ponuka pre materské a základné školy:
Moreny, slané cesto,
termíny po tel. dohode na 0907 503 478
alebo na vytvarnedielnicky@gmail.com,
poplatok 1,- € alebo kultúrny poukaz
Ponuka pre verejnosť:
4. – 8. 3. Jarné prázdninové tvorivé
dielne, témy: drotárstvo, keramika,
batika, jarné zvykoslovie,
v čase 9.00 – 12.00 hod.
11. 3. Zdobenie kraslíc voskom,
od 15.30 hod., poplatok 4,- €
12. 3. a 19. 3. Radosť s hlinou
– kurz pre dospelých, od 15.30 hod.
14. 3. Moreny, od 15.30 hod.,
poplatok 4,- €
23. 3. Prezentácia Dielničky s hrnčiarskou
dielňou na festivale Svet v meste
v Divadle B. S. Timravy Lučenec
od 9.00 do 12. 00 hod.

Mesto Lučenec – mestský úrad,
oddelenie školstva, sociálnych
vecí, kultúry a športu
7. 3. Natalie & Martin Bies – koncert
mladej slovenskej speváčky a pianistky
Natalie, ktorú sprevádza vynikajúci
gitarista Martin Bies. Jej repertoár tvoria
vlastné kompozície v štýle soul, world
orient, ale aj skladby svetových
interpretov ako Alicia Keys a autorské
skladby Martina Biesa
v štýle flamenco – soul,
Synagóga o 18.00 hod.
12. 3. Kubo – nové česko-slovenské
muzikálové spracovanie divadelnej hry
J. Hollého je oslavou slovenského folklóru
a vzdanie holdu velikánovi slovenskej
filmovej a divadelnej scény
– Jozefovi Kronerovi, Divadlo B. S. Timravy
o 16.30 a 19.00 hod.
14 .3. Miro Jaroš – koncert pre deti
– turné Ťuki Tour 3 je voľné pokračovanie
turné k tretiemu albumu „Pesničky pre
(ne)poslušné deti 3“, ktorý prináša úplne
novú šou, zloženú z nových skladieb, ale
aj overených hitov. Energický koncert
ponúka okrem hudobného zážitku aj
úplne nový vizuál pódia
a niekoľko prekvapení.
Kino Apollo o 16.30 hod.
20. 3. La Gioia – LA GIOIA je zoskupenie
troch spevákov, ktorí interpretujú
populárne piesne v štýle belcanta.
LA GIOIA v preklade z talianskeho jazyka
znamená radosť. A práve s radosťou,
hispánskym temperamentom a talianskou
vášňou prichádza LA GIOIA, aby ponúkla
nevšedný a na hudobnej scéne jedinečný
hudobný zážitok.
Kino Apollo o 18.00 hod.
23. 3. SKRAT Umri, skap a zdochni
– festival SVET V MESTE Lučenec pozýva
na predstavenie Divadla SKRAT.
Optimistický smrtonosný opus o tom,
že futbalové mužstvá sa rozpadávajú, Boh
nemá rád bezbranných a masochizmus
je úžasná vec!
Divadlo B. S. Timravy o 16.00 hod.

Poltár
2. 3. Fašiangová veselica,
KD a Námestie osloboditeľov

Fiľakovo
Hradné múzeum
a Novohrad-Nógrád Geopark
7. 3. Vernisáž výstavy
Rozálie Molnár a Olgy Valacsay
„Črepiny svetla a skvostné znamenia”,
Mestské vlastivedné múzeum
– galéria o 16.30 hod.,
organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
8. 3. Čitateľská beseda
so Zoltánom Szászim – predstavenie
autorovej novej knihy Séta vidéken,
Mestská knižnica vo Fiľakove
o 17.30 hod., organizátor: HM
15. 3. Otvorenie turistickej sezóny
a fotografickej výstavy
„Medvešský fotomaratón 2018”
na Fiľakovskom hrade,
Fiľakovský hrad – Bebekova veža
o 16.30 hod.
Organizátor: Hradné múzeum,
spoluorganizátor: Z.p.o. Geopark
Novohrad-Nógrád,
Novohrad – Nógrád Geopark Nonprofit
Kft., ZO Csemadok Fiľakovo
22. 3. Čitateľská beseda
s Péterom Forgácsom –
predstavenie autorovej novej knihy
Szuperhold,
Mestská knižnica vo Fiľakove
o 16.30 hod., organizátor: HM
29. 3. Noc s Andersenom,
literárne podujatie pre deti ZŠ 1. stupňa
s VJS (29. 3.) a VJM (5. 4.),
Mestská knižnica vo Fiľakove o 17.00
hod., organizátor: HM
30. 3. Vedená pešia túra na území
Novohrad-Nógrád
globálneho geoparku Unesco
Organizátor:
Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád,
spoluorganizátor: Novohradské turistickoinformačné centrum

OZ Priatelia histórie Novohradu
28. 3. Predstavenie knihy
Tomáša Sitára:
Osídlenie Novohradskej stolice
v stredoveku
s prednáškou
prof. PhDr. Leona Sokolovského, CSc.,
Radnica Lučenec
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