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svojej práci využíval artterapiu (poznámka: druh psychoterapie využívajúci aktívnu 
činnosť pacientov v rozličných druhoch umenia) pomocou hudby. Naučil tieto deti 
spievať, vystupovať na podujatiach a bez problémov chodil s nimi po meste. Bol to 
jedinečný človek a všade kde pôsobil, zostala po ňom výrazná stopa ako pedagóga 
a kultúrno-osvetového pracovníka“. Ako dôchodca v Domove sociálnych služieb 
v Lučenci sa venoval naďalej maľovaniu a hudbe, mal tam svoju dielničku. Zomrel 
15. 7. 2015 v Lučenci. 

 
       Výtvarnej tvorbe sa aktívne venoval od r. 1952. Bol najstarším členom (1983) 
Okresného štúdia amatérskej výtvarnej tvorby pri OOS, dnes Novohradskom 
osvetovom stredisku v Lučenci. 

ale objavili sa aj figurálne motívy. Ná-
mety spracovával prevažne akvarelom, 
temperou a olejom. Jeho tvorba je sú-
časťou výzdoby kultúrnych domov, so-
bášnych siení. Rád pracoval aj na veľ-
kých plochách. Takto vytvoril sgrafito na 
kultúrnych domoch v Katarínskej Hute 
a Málinci, vo VD Šamotka Hrnčiarske Za-
lužany, drevené netradičné reliéfy zdo-
bia sobášne siene v Cinobani, Lovino-
bani, Mýtnej, Slaskej a domy smútku 
v Málinci a Cinobani. Aj keď pracoval na 
portrétoch, očarúvala ho krása sloven-
skej prírody, z ktorej jemnými odtieňmi 
a farebnou hrou, hlavne v temperovej 
technike, dosahoval vysokú umeleckú 
hodnotu. 

 
 

Pokračovanie na s. 2 

 
      Pravidelne sa zúčastňoval okresných 
a celoštátnych výstav, napr. Jesenné 
stretnutia. 

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

vohrade a Malohonte  predstavuje cyklus − predstavujeme členov štúdia AVT – amatérska výtvarná tvorba 

 

 

 

 

Pomodzi Boh, pomodzi Boh cez tieto nové sviatky, ráčiž nám milý 

Pánboh dati a dočkati akožto Krista pána narodeného. 

Teda vám ja vinšujem zdravia dobrého, pokoja stáleho,  

nie iba časne, ale večne, aby sme sa mohli s týmto narodeným 

Ježiškom radovať a tie pesničky prespevovať, 

čo anjeli v betlehemských jasličkách prespevujú:  

Sláva Bohu na výsostiach  

a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!  

(Vinš zo Senohradu v severnom Honte) 

 

 

       Narodil sa 19. 1. 1925 v obci Králik, 
dnes časť mesta Tornaľa, predtým Ša-
fárikova. 
      Celý svoj život prežil ako pedagóg na 
rôznych pozíciách – učiteľ, vychovávateľ, 
riaditeľ a okresný školský inšpektor. Pôs-
obil v obciach Dlhá Ves, Zvolenská Sla-
tina, Dlhá Lúka, Heľpa, Kirť, Halič a nako-
niec v Lučenci. V Haliči odpracoval 21 
rokov na zámku pri mentálne postihnu-
tých deťoch. Takto si na neho spomína 
Mária Ambrušová, riaditeľka Novohrad-
ského osvetového strediska (NOS) v Lu-
čenci: „Na tomto svojom pôsobisku sa 
prejavil ako človek s veľkým srdcom a ge-
niálny pedagóg. Už v tých dobách vo svo-
jej práci využíval artterapiu (poznámka: 
druh psychoterapie využívajúci aktívnu 
činnosť pacientov v rozličných druhoch 
umenia) pomocou hudby. Naučil tieto 
deti spievať, vystupovať na podujatiach 
a bez problémov chodil s nimi po meste. 
Bol to jedinečný človek a všade kde 
pôsobil, zostala po ňom výrazná stopa 
ako pedagóga a kultúrno-osvetového 
pracovníka“. Ako dôchodca v Domove 
sociálnych služieb v Lučenci sa venoval 
naďalej maľovaniu a hudbe, mal tam 
svoju dielničku. Zomrel 15. 7. 2015 
v Lučenci. 

 

      Výtvarnej tvorbe sa aktívne venoval 
od r. 1952. Bol najstarším členom 
(1983) Okresného štúdia amatérskej 
výtvarnej tvorby pri Okresnom osveto-
vom stredisku, dnes Novohradskom 
osvetovom stredisku v Lučenci. 
       Používal výtvarné techniky – sgra-
fito, tempera, olej a drevený reliéf.  
Inklinoval k zobrazovaniu prírodných 
scenérií, krajinárskych zákutí a zátiší, 
ale objavili sa aj figurálne motívy. 
Námety spracovával prevažne 
akvarelom, temperou  a olejom. Jeho 
tvorba je súčasťou výzdoby kultúrnych 
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      Akademický maliar Štefan Balázs o ňom napísal (výber): 
„Narodil sa v železničnom domčeku. Od malička inklinoval 
k prírode, v ktorej vyrastal a s ňou boli spojené jeho záujmy, 
hudba i kresba. Jeho celková výtvarná tvorba je bohatá aj 
do množstva aj do kvality. Rozdal ju do celého sveta pria-
teľom a rodine. Moje stretnutie s Ondrejom Strapkom sa 
udialo niekedy v druhej polovici osemdesiatych rokov 20. 
storočia. Jeho krajinárske štúdie vo mne už vtedy vzbudili 
pocit pokoja a neproblematického hľadania krásy a harmó-
nie. Tento môj prvotný dojem vzrástol za posledných päť 
rokov, keď O. Strapko vyčistil a zredukoval svoje aktivity, 
upriamil sa na nenápadné krajinárske výseky zo svojho bliž-
šieho a vzdialenejšieho okolia temperou na lepenku. Táto 
technika mu mimoriadne vyhovuje. Požaduje totiž rýchle 
prevedenie, vypustenie detailov a farebnú tvarovú ujasne-
nosť. Výsledkom úsilia sú naoko prosté krajinky, ktoré nás 
ale uchvátia bohatstvom striebristých a perleťových fareb-
ných tónov, jasnou kresbou a vysokým stupňom zmyslových 
pôžitkov vôbec.“ 
       V roku 2008 získal ocenenie Senior roka, jediný z nášho 
okresu. Cenou primátora mesta Lučenec bol ocenený v ro-
ku 2009. 

 
Z vernisáže autorskej výstavy r. 2012 
 

       Ako zaujímavosť je potrebné spomenúť, že patril medzi 
priekopníkov muzikoterapie v bývalom Československu, 
rád hrával na heligónke a husliach. Riaditeľom Osemročnej 

 
     Ako zaujímavosť je potrebné spomenúť, že patril medzi 
priekopníkov muzikoterapie v bývalom Československu, rád 
hrával na heligónke a husliach.  

 
     Riaditeľom Osemročnej strednej školy v Heľpe bol od 1. sep-
tembra 1953 do 31. augusta 1958. Tam založil a viedol najskôr 
hudobný krúžok, tanečno-tamburášsky (1954) a neskôr r. 1957 
pri Zimnej škole poľnohospodárskej mládeže v Heľpe dievčen-
skú spevácko-tanečnú skupinu. Jeho osobnosť výrazne pomohla 
napredovať folkórna skupina Heľpan. 

 
 

 
 
 
 
 
 

      Pravidelne sa zúčast-
ňoval okresných a celoš-
tátnych výstav, napr. Je-
senné stretnutia. 
Z tvorby: Priehrada Teplý 
vrch (tempera), Stohy sla-
my (tempera), Krivánsky 
potok (tempera), Muzi-
kanti (tempera), Kurinec 
(tempera)... 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REKUS                                                                                strana 3 

umelcov, ako sú napr. hudobní sklada-

telia Peter Breiner a Iris Szeghyová, 

klavírni umelci Magda Ivanová či kon-

školák Marián Pivka z Lučenca. Po 

absolutóriu konzervatória v Košiciach 

som nastúpila ako učiteľka do ZUŠ v 

Spišskej Novej Vsi, kde som učila hru na 

klavír a hudobnú náuku. Keďže som 

začala študovať diaľkovo priečnu flautu 

na Štátnom konzervatóriu v Ostrave, za-

viedla som vyučovanie hry na zobcovú a 

priečnu flautu i na ZUŠ v Spišskej Novej 

Vsi.  

Po 20-ročnom pôsobení na 

ZUŠ v Spišskej Novej Vsi si v r. 1997 

prišla do Poltára. Čo ťa sem priviedlo? 

Čo ma priviedlo do tohto kraja? 

Bol to osud a láska, priateľstvo a splnená 

túžba po rodinnom živote. Podmienky 

umeleckej školy v Poltári boli pre mňa 

v tej dobe prekvapujúco na veľmi nízkej 

úrovni, nečudo, veď som prišla z veľmi 

úspešnej a veľkej školy v Spišskej Novej 

Vsi. Nuž som si povedala, že talentované 

deti sa nájdu aj tu a moje poslanie je 

umelecky vzdelávať všetky talentované 

deti. V krátkom čase som zaviedla hru 

na priečnej flaute a založila detský spe-

vácky zbor Krištálik. Súčasne som vy-

učovala anglický jazyk na 8-ročnom 

gymnáziu. V r. 1998 som nastúpila na 

štúdium hudobnej pedagogiky na FHV 

UMB v Banskej Bystrici, ktorú som ús-

pešne ukončila s titulom magisterka 

(Mgr.). 

V r. 2004 si sa stala riaditeľ-

kou ZUŠ Poltár...  

V r. 2004 škola prešla veľkou 

zmenou, či už „búrlivou výmenou“ riadi-

teľov, ale hlavne presťahovaním sa do 

vlastných priestorov v budove internátu 

vtedajšieho Stredného odborného učiliš-

ťa v Poltári. Škola mala v tom čase niečo 

cez 200 žiakov a asi 13 pedagógov. Dô-

slednou prípravou a strategickým pláno-

vaním má škola v súčasnosti okolo 470 

žiakov a 24 zamestnancov. Veľkým zlo-

mom bol i prechod školy v školskom 

roku 2010/2011 pod zriaďovateľskú pô-

sobnosť mesta Poltár. Prvoradou úlohou 

bolo doplniť školu po technicko-mate-

riálnej stránke, hudobnými nástrojmi i 

učebnými pomôckami tak, aby výchov-

no-vzdelávací proces žiakov bol plno-

hodnotný ako na iných školách.  
Pokračovanie na s. 4 

Nebolo to ľahké, ale svojou 
odvahou a presviedčaním poslancov 
mesta sa mi podarilo získať financie 

Hudobná pedagogička Mgr. 

Ľuboslava Slebodníková, DiS. art. sa 

narodila 4. 12. 1955 v obci Švedlár, ok-

res Gelnica. Po získaní základného 

vzdelania v Spišskej Novej Vsi (1962 − 

71) študovala na gymnáziu v Spišskej 

Novej Vsi (1971 − 72) a Štátnom kon-

zervatóriu v Košiciach (1972 − 77), kto-

ré absolvovala v hlavnom predmete kla-

vír. Popri zamestnaní si doplnila vzde-

lanie štúdiom priečnej flauty na Štátnom 

konzervatóriu v Ostrave (1982 − 87) a 

učiteľstva odborných umeleckých pred-

metov v programe hudobná pedagogika 

na Fakulte humanitných vied (FHV) 

Univerzity Mateja Bela (UMB) v Ban-

skej Bystrici (1998 − 2002). Pôsobila 

ako učiteľka na Základnej umeleckej 

škole (ZUŠ) v Spišskej Novej Vsi (1977 

− 97), z toho od r. 1991 ako zástupkyňa 

riaditeľa. Od r. 1997 pedagogicky pô-

sobí až doteraz na ZUŠ v Poltári, z toho 

v r. 2001 – 2002 ako zástupkyňa riadi-

teľa a od r. 2004 riaditeľka školy. Vo 

svojej pedagogickej praxi sa zameriava 

na výchovu a vzdelávanie talentovaných 

žiakov v odbore klavír, zobcová a prieč-

na flauta. So svojimi žiakmi podáva 

mimoriadne výkony na rôznych akciách 

školy, mesta a okresu. Pravidelne sa zú-

častňuje na rôznych súťažiach – od re-

gionálnych cez celoslovenské až po zah-

raničné (Poľsko). V Poltári pôsobí 

v kultúrnej komisii mesta, diriguje mest-

ský spevácky zbor Letokruhy a ako zás-

tupca za Banskobystrický kraj pôsobí 

v Asociácii základného umeleckého 

školstva EMU Slovakia v Bratislave. Od 

r. 2013 je vedúcou regionálneho metod-

ického združenia v rámci 14 ZUŠ-iek 

z regiónov Novohrad, Gemer, Malohont 

a Hont. Žije v Lučenci. 

Ľubi, začnime náš rozhovor 

v Spišskej Novej Vsi, kde si vychodila 

základnú školu, gymnázium i ľudovú 

školu umenia...  

Som rodáčkou z historického 

Spiša obklopeného prekrásnou prírodou 

Vysokých Tatier a Slovenského raja, 

ktorá vytvorila môj celoživotný záujem 

o prírodu, turistiku a šport. Základnú 

školu a prvý ročník gymnázia som ab-

solvovala v Spišskej Novej Vsi, kde 

som súčasne navštevovala Ľudovú školu 

umenia v hre na klavír a výtvarný 

odbor.  
 
Pochádzam z učiteľskej 

rodiny, mama i otec boli učitelia, čo 

 
Pochádzam z učiteľskej rodiny, 

mama i otec boli učitelia, čo malo veľký 

vplyv na môj záujem o učiteľské povo-

lanie. Otec Pavol Slebodník bol muzi-

kant, dirigent detských speváckych zbo-

rov, Spišského učiteľského speváckeho 

zboru a zástupcom dirigenta Vojtecha 

Adamca Spevokolu košických učiteľov 

a ako riaditeľ ĽŠU v Levoči ma usmer-

nil v ďalšom štúdiu. Spišská Nová Ves 

stále žila kultúrnym a spoločenským ži-

votom a už ako dieťa som od 10 rokov 

chodievala na koncerty umelcov či fil-

harmónií v prekrásnej koncertnej sále 

Reduty Spišského divadla. Otec ma vie-

dol i k recitácii poézie a prózy, kde som 

úspešne účinkovala v súťažiach Hviez-

doslavov Kubín a Puškinov pamätník 

nielen na základnej škole, ale i na kon-

zervatóriu v Košiciach. 

Na svojom konte štúdií máš 

dve konzervatóriá i vysokú školu 

v Banskej Bystrici...  

Prípravu na konzervatórium 

som absolvovala u pána učiteľa Štefana 

Drozdeka. Mojím profesorom klavíra 

bol výborný pedagóg a umelec Vlastimil 

Tichý, ktorý svojím prístupom a peda-

gogickým majstrovstvom ovplyvnil mo-

ju pedagogickú dráhu učiteľky hudby. 

Štúdium v Košiciach bolo doplnené 

o život strávený na koncertoch Štátnej 

filharmónie, ako aj v operách či ope-

retách Štátneho divadla. Nemôžem nes-

pomenúť niektorých mojich spolužia-

kov, ktorí v súčasnosti tvoria špičku 

umelcov, ako sú napr. hudobní 
skladatelia Peter Breiner a Iris 
Szeghyová, klavírni umelci Magda 
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Nebolo to ľahké, ale svojou od-

vahou a presviedčaním poslancov mesta 

sa mi podarilo získať financie na moder-

nizáciu školy i elokovaných pracovísk. 

Veľká vďaka patrí bývalej predsedníčke 

rady školy a terajšej primátorke Mgr. 

Martine Brisudovej, ktorá si je vedomá 

potreby umeleckého vzdelávania a našu 

„zušku“ i naďalej podporuje. Áno, som 

riaditeľkou, no srdcom hlavne pedagóg. 

Každoročne sa so svojimi žiakmi zú-

častňujem súťaží Pódia mladých umel-

cov. Úspechy a vzácne umiestnenia som 

dosiahla v celoslovenských súťažiach 

Banskoštiavnické kladivká, Detská in-

terpretačná súťaž Jána Cikkera, Levický 

festival alebo obľúbená, ale náročná 

súťaž v komornej hre Jána Albrechta 

v Bratislave. V zahraničí sme sa zúčast-

nili na súťaži „Szrebrna szypka“ v Kra-

kove. V r. 2019 sme v spolupráci s flau-

tistami prof. Renaty Guzik vytvorili 

flautový oktet z našich žiakov a vystú-

pili na koncerte v Muzycznej szkole B. 

Rutkovskiego v Krakove. Nezabudnu-

teľná  bola i  účasť na projekte SRRZ v 

španielskej Barcelone „Po stopách An-

tonia Gaudího“. V r. 2019 som bola na 

Sneme Asociácie ZUŠ zvolená za pred-

sedu ZUŠ-iek Banskobystrického kraja. 

Súčasne vediem i regionálne metodické 

združenie 13 ZUŠ regiónov Novohrad, 

Malohont, Hont a Gemer. Okrem toho 

som i autorkou odborných článkov i in-

formácií zo života školy a kultúry v rôz-

nych médiách...   

Tvoje plány do ďalšieho ob-

dobia? 

Čo povedať na záver? Vzhľa-

dom na neustále sa zvyšujúci počet 

žiakov mojím veľkým plánom je získať 

pre ZUŠ v Poltári vlastnú budovu a vy-

lepšiť tak priestorové podmienky pre 

výchovno-vzdelávací proces. Nech naše 

spoločné úsilie, zodpovednosť za ume-

lecké vzdelávanie detí a mládeže, pri-

nesie plody aj pre ďalšie generácie, aby 

sa špirála vzostupu ZUŠ v Poltári pruž-

ne odrážala nahor, aby sa umenie stalo 

súčasťou a potrebou nášho šťastného 

každodenného života. Nuž, a tak sa spo-

kojne vrátim na Spiš s pocitom, že som 

v Poltári ako učiteľka vychovala už 

svojich kolegov a ako riaditeľka ume-

leckej školy splnila svoje poslanie. 
PhDr. František Mihály, DiS. art. 

 

 

 

 
 

 

          

 

 
 

 
 

 Filmový kritik, historik, publi-

cista, encyklopedista, vysokoškolský 

učiteľ PhDr. Richard Blech sa narodil 

16. 12. 1930 v Kokave nad Rimavicou, 

okres Poltár. Základné vzdelanie získal 

vo svojom rodisku, stredoškolské štúdiá 

absolvoval na Gymnáziu B. S. Timravy 

v Lučenci (1945 – 50), maturoval v trie-

de RNDr. Zoltána Molnára. V r. 1951 – 

56 študoval žurnalistiku na Filozofickej 

fakulte Univerzity Komenského (FF 

UK) v Bratislave. Odbor dejiny a teória 

filmu na Filozofickej fakulte Masary-

kovej univerzity v Brne ukončil rigoróz-

nym pokračovaním obhajobou rigoróz-

nej práce.  

 Pôsobil ako redaktor denníka 

Smena v Bratislave (1956 −72),  denní-

ka Národná obroda (1972 − 90) a súbež-

ne ako pracovník v Encyklopedickom 

ústave Slovenskej akadémie vied (SAV) 

v Bratislave. Vyskúšal si aj publicistiku 

v slobodnom povolaní (1993 – 98) a 

pôsobil ako zakladajúci šéfredaktor ča-

sopisu Filmová revue v Bratislave (1993 

− 98). Ako vysokoškolský učiteľ na 

Filmovej a televíznej fakulte VŠMU 

v Bratislave (1997 − 2005) prednášal de-

jiny svetovej kinematografie.  

 Vo svojej historicko-encyklope-

dickej práci sa zameriaval na kultúrnu 

publicistiku, domácu i svetovú kinema-

tografiu a problematiku divadla a televí-

zie. Bol autorom i spoluautorom publi-

kácií: S maskou a bez masky (1962), Pa-

noráma svetovej kinematografie (1964), 

Svet filmových režisérov (1968), Malá 

encyklopédia filmu (1974), Encyklo-

pédia Slovenska I. − VI. (1976 − 82), 

Encyklopédia dramatických umení Slo-

venska 1. − 2. (1989 − 90), Kto je kto na 

Slovensku (1991), Encyklopédia filmu 

(1993) a i.    

 Počas svojho života sa Richard 

Blech zúčastnil na viacerých medziná-

rodných filmových festivaloch – 

Benátky, Bergamo, Pesaro, Sorrento, 

Taormina, Karlove Vary, Moskva. Na 

týchto podujatiach sa stretával 

rodných filmových festivaloch – Benát-

ky, Bergamo, Pesaro, Sorrento, Taormi-

na, Karlove Vary, Moskva. Na týchto 

podujatiach sa stretával s významnými 

osobnosťami svetovej kinematografie, 

s ktorými realizoval množstvo rozhovo-

rov a následne ich uverejňoval v odbor-

nej i dennej tlači. Miloval svoje rodisko 

– Kokavu nad Rimavicou − a jej výz-

namného učiteľa Jána Výrosteka, ktorý 

napísal knihu Pamäť pamätí (vydala je-

ho vnučka, spisovateľka a tiež kokavská 

rodáčka Viera Handzová).   
 

 
 

 PhDr. Richard Blech zomrel 3. 

11. 2017 v Bratislave, pochovaný je na 

cintoríne bratislavského krematória. 
 

 
 

 Podnikateľ, cestovateľ, vojak, 

revolucionár, liečiteľ František Samuel 

Figuli sa narodil 31. 12. 1823 v Klenov-

ci, okres Rimavská Sobota. Jeho otec 

Ján Figuli bol chovateľom dobytka, 

oviec a spracovávateľom kože a vlny 

i obchodníkom. Ľudovú školu navštevo-

val v rodnej obci. Medicínu študoval 

v Pešti (1847 − 48), štúdium však 

nedokončil. Ako vojak sa zapojil do 

maďarskej revolúcie v r. 1848 – 49 

a údajne bol spoluúčastníkom útoku 

a zavraždenia kráľovského povereníka 

grófa Františka Filipa von Lamberga na 

Reťazovom moste v Pešti (september 

1848).                      Pokračovanie na s. 5 
 Po porážke revolúcie 

(1850) bol naňho vydaný zatykač. 

Najprv sa skrýval v rodnom 
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 Po porážke revolúcie (1850) bol 

naňho vydaný zatykač. Najprv sa skrý-

val v rodnom Klenovci, potom utiekol 

do Turecka, odtiaľ na Krym a následne 

zakotvil v Taliansku, kde našiel uplat-

nenie v službách námorníctva. V r. 1863 

odišiel do amerického mesta Saint-Louis 

(štát Missouri), kde v dôsledku nedostat-

ku lekárov vykonával lekársku a liečiteľ-

skú prax a úspešný bol aj v oblasti pod-

nikania – pestoval tabak a bavlnu. V r. 

1868 sa stal americkým štátnym obča-

nom. Z Ameriky podnikol F. S. Figuli aj 

odvážnu cestu do polárnych krajín, ale 

k tejto výprave nie sú žiadne dostupné 

faktografické údaje. Isté je, že na tejto 

výprave vážne ochorel. 

 Po dlhom a dobrodružnom pu-

tovaní sa r. 1876 vrátil na Slovensko, 

usadil sa u svojej sestry Kristíny v Koka-

ve nad Rimavicou, ktorá sa starala 

o jeho podlomené zdravie. František Sa-

muel Figuli zomrel 24. 12. 1880 

v Kokave nad Rimavicou, okres Poltár. 

Pochovaný je na tamojšom miestnom 

cintoríne (hrob zdobí nižší náhrobník 

obeliskového typu). Za cenné rady pri 

vypracovávaní tohto článku ďakujem 

historikovi Pavlovi Halukovi z Prahy. 

 
 

 
Publicistka, kultúrna pracovní-

čka, organizátorka ženského hnutia 

Oľga Krčméryová sa narodila v rodine 

evanjelického kňaza Juraja Petiana-Pe-

tényiho 17. 8. 1868 v Budinej, okres Lu-

čenec. Základné vzdelanie získala na 

školách v Budinej, Lučenci a dvojročnej 

súkromnej škole v Banskej Bystrici. Do 

svojho vydaja žila v rodnej obci. V r. 

1893 sa vydala za evanjelického kňaza 

Miloslava Krčméryho (1860 – 1902), s 

ktorým žila v Mošovciach (1893 – 96), 

Jasenovej (1896 – 1907) a Bratislave 

(1907 – 36).  

V období rokov 1936 – 43 

prevzala starostlivosť o chorého syna, 

básnika Štefana Krčméryho (1892 – 

1955) v Nitre. Následne žila v Martine 

V období rokov 1936 – 43 prev-

zala starostlivosť o chorého syna, básni-

ka Štefana Krčméryho (1892 – 1955) 

v Nitre. Následne žila v Martine (1943 – 

47) a Bratislave (1948 – 50). 

Oľga Krčméryová patrí medzi 

významné slovenské kultúrno-osvetové 

pracovníčky, medzi popredné organizá-

torky ženského hnutia na Slovensku. Už 

pred r. 1918 bola členkou výboru Žive-

ny, po r. 1918 spoluzakladateľkou a pod-

predsedníčkou ženského dobročinného 

spolku v Bratislave. V r. 1925 – 32 bola 

predsedníčkou miestneho odboru Živeny 

v Bratislave, kde organizovala prednáš-

kovú činnosť a nacvičovala divadlo. Do 

časopisu Živena prispievala rôznymi 

článkami – nekrológmi, úvahami o pos-

laní žien, o zmysle života, o výchove 

detí, o potrebe vzdelávania dievčat 

a žien na slovenskom juhu, spomienka-

mi na mladosť a i. Od mladosti patrila 

medzi blízke priateľky B. S. Timravy, o 

ktorej publikovala v Slovenských pohľa-

doch (1932) a Živene (1937).  

Toto encyklopedické heslo som 

spracoval podľa Biografického lexikónu 

Slovenska V. Km − L, Martin, Slovenská 

národná knižnica 2013, s. 361. 

Oľga Krčméryová zomrela 24. 

12. 1950 v Bratislave, kde je pochovaná 

na cintoríne v Slávičom údolí, oddelenie 

12, číslo hrobu 377. 

 
 

 
 

 Herec, operetný spevák (bary-

tón) Zoltán Leskovec sa narodil 4. 11. 

1926 v Poltári. Po ukončení meštianskej 

školy pôsobil ako člen zboru spevohry 

Divadla Jonáša Záborského (DJZ) v Pre-

šove (1949 − 55). V r. 1955 presídlil 

do Bratislavy, kde účinkoval v spevohre 

Nová Scéna (1955 – 59). V r. 1959 sa 

vrátil späť do DJZ v Prešove, kde 

pôsobil ako operetný herec a spevák, 

z toho v r. 1982 – 90 ako sólista 

spevohry. Od r. 1990 žil na dôchodku 

v Prešove. K jeho 

pôsobil ako operetný herec a spevák, 

z toho v r. 1982 – 90 ako sólista spe-

vohry. Od r. 1990 žil na dôchodku v Pre-

šove. K jeho najvýznamnejším sólovým 

rolám patrili: Koleno (Keď je v Ríme 

nedeľa, 1964), Juraj (Hrnčiarsky bál, 

1968), generál Rohnsdorf (Čardášová 

princezná, 1979), gróf Lichtenfels (Zem 

úsmevov, 1981), Zaremba (Voľný vie-

tor, 1983), Blaustingel (Stratený valčík, 

1985), Bartolus (Nebo na zemi, 1985) 

a i. Účinkoval aj v krátkych televíznych 

filmoch: Keď manžel varí (1957), Pán 

hlavný, prosím (1957), Aby vám slúžili 

(1957). 

 Zoltán Leskovec zomrel 28. 12. 

2005 v Prešove, kde je i pochovaný. 
 

 
 

 
 

 Zdravotná sestra, poetka Mária 

Miadoková Ondrove sa narodila 22. 12. 

1940 v Cinobani, okres Poltár. Stredoš-

kolské vzdelanie získala na Strednej 

zdravotníckej škole v Lučenci, maturo-

vala v r. 1957. Po skončení školy nas-

túpila ako zdravotná sestra na detské 

oddelenie v lučenskej nemocnici. V r. 

1959 odišla pracovať do Šrobárovho det-

ského liečebného ústavu v Dolnom Smo-

kovci, odkiaľ r. 1961 odišla do Banskej 

Bystrice pôsobiť na infekčnom, chirur-

gickom a očnom oddelení. V r. 1968 bo-

la vymenovaná do funkcie vrchnej sestry 

Očnej kliniky Nemocnice s poliklinikou 

F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, 

prednostom kliniky bol významný slo-

venský oftalmológ prof. MUDr. Milan 

Izák, PhD. V r. 1998 odišla na starobný 

dôchodok. 

 Napísala celkom sedemnásť 

básnických zbierok – osem pre dospe-

lých, deväť pre deti. V poézii sa sústre-

ďovala najmä na témy ľudskej empatie 

a spolupatričnosti.  
Pokračovanie na s. 6 

 

Poézia pre dospelých: Zastav sa trochu 

(2009), Len tak potichu (2011), Počúvaj 

(2012), Slová sú v básňach (2013), 

Povesti dávne spoznávaj (2013), Snívaj 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

strana 6                                                                                REKUS                                                                               

 
Poézia pre dospelých: Zastav sa 

trochu (2009), Len tak potichu (2011), 

Počúvaj (2012), Slová sú v básňach 

(2013), Povesti dávne spoznávaj (2013), 

Snívaj pre seba (2014), Nájdené povesti 

(2016), Z každého rožka (2018). Poézia 

pre deti: Hádanky od Marienky (2012), 

Včielkin dníček (2013), Vo vreci sa 

nájdu veci (2013), Lupienky rozvial vie-

tor (2014), Škriatkovia (2014), Vetríček 

(2014), Skúsime to hala-bala (2015), Čo 

rozprával starý drak (2016), Hviezdička 

rozpráva (2017). Ako ilustrátorky publi-

kácií sa predstavili: Paula Hutníková, M-

ária Švikruhová, Elena Púchyová, Rená-

ta Petrincová-Pavlovičová i sama autor-

ka Mária Miadoková.    

 Vydala aj dve knižné prózy: 

Modrý hrnček (2015) – autobiografické 

dielo zachytávajúce osobné i spoločen-

ské dianie, Rozhádané myšlienky (2017) 

– kniha, v ktorej sa zamýšľa nad svojím 

bojom so zákernou chorobou.  

 Mária Miadoková Ondrove 

zomrela 4. 2. 2019 v Banskej Bystrici, 

pochovaná je v rodnej Cinobani.  

 
 

  

Historik umenia, pedagóg, súd-

ny znalec v oblasti výtvarného umenia 

PaedDr. PhDr. Vladimír Siváček, CSc. 
sa narodil 9. 9. 1942 v Trnave v učiteľ-

skej rodine. Základné vzdelanie získal 

v rodnom meste. V štúdiu pokračoval na 

Jedenásťročnej strednej škole (JSŠ) v Tr-

nave, kde maturoval v r. 1959. Študoval 

slovenský jazyk a dejepis na Pedago-

gickej fakulte (PgF) UK v Trnave (1960 

− 65).  

Po absolvovaní vojenskej zák-

ladnej služby pedagogicky pôsobil 

v Krajskom dome detí a mládeže v Trna-

ve, kde začal pracovať s bábkarskými 

súbormi.  
V r. 1971 – 73 absolvoval 

Popri zamestnaní absolvoval 

štúdium bábkovej réžie na 

Divadelnej akademii musických 

V r. 1971 – 73 absolvoval popri 

zamestnaní štúdium bábkovej réžie na 

Divadelnej akademii musických umění 

(DAMU) v Prahe. Po rigoróznom pokra-

čovaní na PgF UK v Trnave získal titul 

doktor pedagogiky („PaedDr.“). Na Fi-

lozofickej fakulte UK v Bratislave sa po 

obhájení kandidátskej práce stal r. 1987 

kandidátom vied („CSc.“) a po ďalšej 

rigoróznej skúške r. 1989 doktorom filo-

zofie („PhDr.“). Zastával funkciu riadite-

ľa Galérie Jána Koniarka v Trnave (1976 

− 90), bol riaditeľom Múzea bábkars-

kých kultúr a hračiek v Modrom Kameni 

(1993 − 2004) a od r. 1995 až do svojej 

smrti bol Krajským súdom v Banskej 

Bystrici menovaný za súdneho znalca 

pre odbor umelecké diela vo výtvarnom 

umení. Od r. 1975 bol členom organizá-

cie UNIMA – Union Internationale de la 

Marionnette (Medzinárodný zväz bábka-

rov). 

             V r. 1990 sa s manželkou MUDr. 

Jankou Martinkovou-Siváčkovou pres-

ťahoval z Trnavy do Veľkého Krtíša 

a hneď začal pracovať v múzeu v Mod-

rom  Kameni. Roku 1993 sa stal riadite-

ľom múzea v Modrom Kameni a vzápätí 

požiadal vtedajšieho ministra kultúry SR 

Dušana Slobodníka o reprofiláciu tohto 

múzea na Múzeum bábkarských kultúr 

a hračiek. Urobil tak najmä z toho dô-

vodu, že po rozdelení ČSFR zostalo je-

diné múzeum tohto druhu v Čechách – 

v Chrudime. A tak r. 1995 vzniklo 

v Modrom Kameni Múzeum bábkars-

kých kultúr a hračiek ako jediné svojho 

druhu aj na Slovensku. Postupom času sa 

zbierkový fond múzea rozrastal, pribudli 

exponáty z Európy, ale aj z Indie, Číny, 

Indonézie... 

 Celkom napísal 10 knižných 

publikácií, z ktorých prvé sa viažu k tr-

navskému regiónu: Výtvarní umelci tr-

navského okresu (1980), Dejiny Trnavy – 

časť Výtvarné umenie 20. storočia v Tr-

nave (1983), Medailér William Schiffer 

(1990). Ďalšie svoje knihy už napísal 

v Modrom Kameni: Paľo z múru – Hyb-

ský rodák (1996), Dolná Strehová – 

Múzeum Imre Madácha a literárnych 

osobností (1998), Múzeum bábkarských 

kultúr a hračiek (1998), Osobnosti báb-

kového divadelníctva na Slovensku 

(2003). Veľa času venoval aj skúmaniu 

a hľadaniu faktov o historickom obraze 

Matky Božej v Modrom Kameni. Pre-

zentácia knižky pod názvom Obraz Bo-

lestnej Matky Božej v Modrom Kameni 

sa uskutočnila na svätej omši v Modrom 

Kameni v auguste 2004. V knihe Paleta 

farieb načrel do svojich spomienok, z 

ktorých uviedol veselé i vážne príhody 
s výtvarníkmi svetového mena. 

Nájdeme tu udalosti a deje 

zdanlivo nadväzujúce či 

s výtvarníkmi svetového mena. Nájde-

me tu udalosti a deje zdanlivo nadväzu-

júce či rozlietané spomienky. Je to jeho 

posledná knižka, ktorú napísal už v ťaž-

kej chorobe a vydal pred Veľkou nocou 

r. 2005. 

PaedDr. PhDr. Vladimír Sivá-

ček, CSc. zomrel 31. 8. 2005 vo Veľkom 

Krtíši, pochovaný je na hlavnom cinto-

ríne v Trnave, Ulici Terézie Vansovej. 
 

 
 

 
 

 Evanjelický a. v. kňaz a biskup, 

náboženský spisovateľ Pavol (Pál) Ze-

lenka sa narodil 19. 8. 1839 v Českom 

Brezove, okres Poltár. Pochádzal z rodi-

ny ev. a. v. farára a seniora Daniela 

Zelenku (1810 – 1875). Ľudovú školu 

navštevoval v rodisku, od r. 1848 v As-

zóde (Maďarsko). Následne študoval na 

ev. gymnáziu v Banskej Štiavnici, matu-

roval v r. 1859 na ev. lýceu v Bratislave. 

Teológiu vyštudoval v Jene (Nemecko).  

 Po ukončení štúdií sa vrátil do 

Novohradu – do obce Szügy (Sudice) 

neďaleko Balážskych Ďarmôt, kde pra-

coval ako vychovávateľ. V ďalšom ob-

dobí pôsobil ako kaplán v Pešti (1862 – 

64), farár v Irši pri Pešti (1864 – 66) 

a napokon ako farár v Miskolci (1866 –

1910). Súbežne od r. 1875 vykonával aj 

funkciu slovenského kazateľa a profeso-

ra na ev. lýceu v Bratislave. V Miskolci 

bol od r. 1869 seniorom, od r. 1880 

členom synody a od r. 1890 až do svojej 

smrti biskupom potiského dištriktu. 

 Patril medzi vynikajúcich orga-

nizátorov cirkevného života, mnohé je-

ho kázne či príležitostné prejavy vyšli aj 

v tlači. Zaslúžil sa o rozvoj školských 

a charitatívnych ústavov dištriktu, napr. 

prešovské kolégium, dievčenská škola 

a sirotinec v Rožňave. V neposlednom 

rade hmotne podporoval chudobných 

kňazov. 
Pokračovanie na s. 7 

 Napísal veľké množstvo diel 

z oblasti cirkevných dejín, svoje 

články publikoval v časopisoch: 

Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 
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 Osobností 
 

VOZÁR,  Samo – 170. výročie úmrtia 
(5. 12. 1850 Hrachovo), básnik, prek-
ladateľ. Narodil sa 3. 4. 1823 v Hracho-
ve. Zúčastnil sa stretnutia (14. 2. 1843) 
v Bratislave, na ktorom sa neoficiálne 
rozhodlo o používaní spisovnej sloven-
činy. Prítomní tam boli Ľudovít a Sa-
muel Štúrovci, Ján Francisci, Ján Kalin-
čiak a Ján Gáber z Lovinobane.  
  

FISCHER, Juraj – 100. výročie narode-
nia (9. 12. 1920 Lučenec), obchodník, 
príslušník československej armády na 
Západe. Manažér firmy Železiarstvo Fi-
scher v Lučenci. V r. 1940 – 45 pôsobil  
v rámci čsl. armády ako príslušník zah-
raničného vojska na Západe,  zúčastnil 
sa vylodenia spojeneckých vojsk v Nor-
mandii (Francúzsko) v júni 1944.  V r. 
2004 mu francúzsky prezident Jacques 
Chirac udelil najvyššie štátne vyzname-
nanie spojené s udelením titulu „Rytier 
čestnej légie“. Zomrel 9. 5. 2007 v Bra-
tislave, pochovaný je v Lučenci. 
 

SÓLYOM, László – 110. výročie naro-
denia (9. 12. 1910 Lučenec), bankový 
úradník, publicista. Pôsobil ako športo-
vý tlačový spravodajca pre Českoslo-
venský rozhlas, pre denníky Smer, Új 
Szó a mestské noviny. V Lučenci sa 
zapájal do kultúrneho života v rámci 
Csemadoku, kde od r. 1950 dlhodobo 

zastával funkciu pokladníka. Zomrel 
20. 11. 1989 v Lučenci, pochovaný 
je na tunajšom Mestskom 
cintoríne. 

 
HURRAY, Ján Miloslav – 185. výročie 
narodenia (30. 12. 1835 Lovinobaňa), 
národovec, evanjelický farár. Priatelil 
sa s P. Slančíkom a P. Dobšinským. Od 
r. 1864 evanjelický farár v Kyjaticiach.  

 

 Udalostí 
 

125. výročie (11. 12. 1895) – slávnost-
né otvorenie divadelnej sály v Redute 
Lučenec. 
 

 
 

90. výročie (31. 12. 1930) – prvýkrát 
na silvestrovskej zábave sa čítala Ko-
kavská trúba (vydávala sa každoročne) 
z podnetu kokavského notára Jozefa 
Beláčika. 
 

 
 

85. výročie (21. 12. 1935) – založenie 
Pamätnej knihy obce Tuhár notárom 
Jozefom Panovským. 

 
 

Napísal veľké množstvo diel 

z oblasti cirkevných dejín, svoje články 

publikoval v časopisoch: Protestáns 

Egyházi és Iskolai Lap (Protestantský 

cirkevný a školský vestník), Evangélikus 

Egyház és Iskola (Evanjelická cirkev 

a škola). V r. 1884 – 87 založil a redi-

goval časopis Gyámintézet (Opatrovníc-

ky inštitút). V r. 1904 – 05 reprezentoval 

Uhorskú protestantskú literárnu spoloč-

nosť ako jej predseda.  

Materiál pre tento článok som 

získal z nasledovných zdrojov: Sloven-

ský biografický slovník VI. T − Ž, Mar-

tin, Matica slovenská 1994, s. 429, Új 

Magyar Életrajzi Lexikon VI., Budapest, 

Helikon 2007, s. 1432. 

 Ev. a. v. biskup Pavol Zelenka 

zomrel 4. 12. 1910 v Miskolci, kde je 

pochovaný na evanjelickom cintoríne 

Všetkých svätých (Mindszenti temető).  
PhDr. František Mihály, DiS. art 

 

zastával funkciu pokladníka. Zomrel 
20. 11. 1989 v Lučenci, pochovaný je 
na tunajšom Mestskom cintoríne. 
 

VERESOVÁ, Hermína, rod. Beniczká – 
205. výročie narodenia (13. 12. 1815 
Trebeľovce), vychovávateľka, osveto-
vá pracovníčka, priekopníčka ženské-
ho hnutia v Uhorsku. V r. 1867 založila 
v Budapešti Spolok pre vzdelávanie 
žien, r. 1869 otvorila prvú vyššiu diev-
čenskú školu. Zomrela 28. 9. 1895 
v obci Váchartyán (Maďarsko). 
 

KÁLNICKÝ, Ondrej – 205. výročie na-
rodenia (18. 12. 1815 Kalinovo), bás-
nik, učiteľ v Cinobani (1835 – 1838) 
a Lučenci (1839 – 1852). Jeho Denník 
na rok 1842 je uložený v Literárnom 
archíve Slovenskej národnej knižnice 
(SNK) v Martine. 
 

ČÁNIK,  Juraj – 110. výročie narode-
nia (20. 12. 1910 Turíčky), učiteľ hud-
by, dirigent a osvetový pracovník. Od 
r. 1945 bol členom Speváckeho zboru 
slovenských učiteľov v Trenčianskych 
Tepliciach. Člen Zboru pre občianske 
záležitosti v Lučenci. Zomrel 13. 7. 
1982 v Lučenci. 
 

BODICKÝ, Michal, ThDr. h. c. – 85. 
výročie úmrtia (23. 12. 1935 Bratis-
lava), evanjelický kňaz, pedagóg, his-
torik, spisovateľ.  Narodil sa 25. 9. 
1852 v Španej Doline. Študoval na 
Prvom slovenskom ev. a. v. gymnáziu 
v Revúcej, teológiu vo Viedni a Erlan-
gene. V rokoch 1920 – 1930 prednášal 
na Slovenskej evanjelickej bohoslovec-
kej fakulte v Bratislave. Spolu s A. H. 
Škultétym koncipovali dielo Pamäti 
Slovenského evanjelického a. v. gym-
nasia a s nim spojeného Učiteľského 
semeniska vo Veľkej Revúci, ktoré vyš-
lo r. 1889. Napísal Rozpomienky a pa-
mäti, kde časť VI. Na Pondelskej fare 
(1878 – 1895) opisuje svoje pôsobenie 
farára. Roku 1918 sa stal členom Slo-
venskej národnej rady. Od roku 1920 
bol vysokoškolským profesorom a pr-
vým slovenským dekanom (1920 – 
1926 a 1927 – 1929) na Evanjelickej 
teologickej fakulte v Bratislave. 
 

ŠULEK, Štefan – 85. výročie naro-
denia (24. 12. 1935 Kokava nad Rima-
vicou), folklorista, spevák kokavských 
ľudových piesní, zomrel 7. 2. 2005 – 
15. výročie. 
 



 

KRČMÉRYOVÁ, Oľga, rod. Petényová 
– 70. výročie úmrtia (24. 12. 1950 
Bratislava), kultúrna pracovníčka. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

strana 8                                                                                REKUS                                                                           

 
práci so Slovenským filmovým ústavom v Bratislave, za čo 
chceme poďakovať Mgr. art. Petrovi Dubeckému, generál-
nemu riaditeľovi. Okrem neho sa ho mali zúčastniť, v rámci 
spomínania na život a tvorbu, ďalší lektori: PhDr. Vladimír 
Mlčoušek, filmový historik a pedagóg, Eduard Grečner, fil-
mový scenárista a režisér, a prof. PhDr. Vladimír Štefko, 
CSc., divadelný kritik a pedagóg. 
     Súčasťou podujatia malo byť premietanie filmových uká-
žok zo Slovenského filmového ústavu, sekvencie filmu Pola 
Negri z RTVS, performance DS Stužka, výstava kníh, videopre-
zentácia a k tomu neodmysliteľná jazzová kulisa. Dúfam, že 
sa podarí aspoň vydanie sprievodného bulletinu. 
     Všetkým patrí veľká vďaka, osobitne fotografovi Mirovi 
Nôtovi, ktorý poskytol vynikajúci fotomateriál, dcére Alexan-
dre Dziubanovej za fotografie z archívu Richarda Blecha, na 
ktorých je s viacerými významnými osobnosťami, akými bol 
napr. francúzsky herec Gérard Philipe. 

 
 
 
 
 

 

 

      Jedným z podujatí, ktoré sme 
pol roka pripravovali, nakoniec 
ho zmaril koronavírus, bol pro-
jekt pod názvom RICHARD 
BLECH 90. Spomienková sláv-
nosť venovaná  Richardovi Ble-
chovi, filmovému historikovi, 
publicistovi, encyklopedistovi a  
pedagógovi, rodákovi z Kokavy 
nad Rimavicou pri príležitosti 
nedožitého 90. výročia narode-
nia, sa mala konať 22. 10. 2020. 
Projekt sa pripravoval v spolu-
práci so Slovenským filmovým 
ústavom v Bratislave, za čo 
chceme poďakovať Mgr. Art. 
Petrovi Dubeckému, 
generálnemu ria-diteľovi. Okrem 
neho sa ho mali zúčastniť, 
v rámci spomína-nia na život 
a tvorbu, ďalší lektori: PhDr. 
Vladimír Mlčoušek, filmový 
historik a pedagóg, Eduard 
Grečner, filmový scenáris-ta 
a režisér a prof. PhDr. Vladimír 
Štefko, CSc., divadelný kritik a 
pedagóg. 

 

  

 
 

     Plánované kultúrne podujatia sme boli nútení zrušiť, 
niektoré preložiť, ale nikto dnes nevie predpovedať, či sa 
budú realizovať aj v náhradnom termíne. Preorientovali 
sme sa na virtuálny svet a od 2. novembra uverejňujeme 
aktivity na fb  5x v týždni.  Záujemcovia sa všetko dozvedia 
na https://www.facebook.com/novohradskaosveta. 
     Tento stav sme už raz prežívali od marca, potom sa čakalo 
na letný zázrak, ktorý nakoniec zázrakom nebol, skôr stra-
šiakom nasledujúcich mesiacov. Miestna a regionálna kultú-
ra to tiež pocítila, aj keď všade sa písalo a hovorilo len o tej 
profesionálnej. Ale môže byť veľkej rieky bez malých príto-
kov, potokov a potôčikov, môžu vzniknúť profesionálni umel-
ci len tak, z ničoho, šmahom ruky...? Odpoveď je veľmi jed-
noduchá, nemôžu! Všetko začína od detstva, rodiny, školy, 
súborov a krúžkov, tam sa to cibrí. Aj mohutný dub musel 
vyrásť z malého žaluďa. Bez rôznych miestnych či regionál-
nych aktivít a súťaží sa nedajú realizovať ani tie celoštátne, 
kto by sa na nich prezentoval, keby nebolo z čoho vyberať. 
    Je nemožné žiť iba v online svete, bez stretávania a osob-
ných kontaktov to nepôjde! 

 

 
 

      Viaceré kolektívy záujmovej umeleckej činnosti v regió-

ne mali dôvod na oslavu, na zhrnutie doterajšej záslužnej 

práce. No nedalo sa! Preto si ich výročia aspoň pripomeň-

me: 

 

 Mužský spevácky zbor PRO KULTÚRA 
vo Fiľakove – 100. výročie  

 Divadelný ochotnícky súbor TIMRAVA  

v Lučenci – 75. výročie 

 Mládežnícky folklórny súbor KOKAVAN 
v Kokave nad Rimavicou – 50. výročie 

 Ženský spevokol SOBOTIENKA  

v Mučíne – 45. výročie 

 Divadelný ochotnícky súbor  

v Poltári – 40. výročie 

 Folklórny súbor RAKONCA  

vo Fiľakove – 25. výročie 

 Spevácko-tanečný súbor HRNČIARKA 
v Hrnčiarskych Zalužanoch – 20. výročie 

 Chrámový zbor CAMPANA  

v Brezničke – 20. výročie 

 Detský divadelný súbor ATHÉNA 

v Cinobani – 20. výročie 

 Hudobno-spevácka skupina HALIČAN  

v Haliči – 15. výročie 

 Ženský spevácky zbor PRO MUSICA 
v Biskupiciach – 10. výročie 

 Detský folklórny súbor JÁNOŠÍK  

vo Fiľakove – 10. výročie. 

 

https://www.facebook.com/novohradskaosveta/?__tn__=K-R&eid=ARDGy8yfkVJ5bR3nTUpy_9FKDs5-ALGOJ27ujk1l_ecpF6EoxJLXB1GkUJ7mp7hx4KlzW8cB6zDF3nrM&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAsFqswJiQqGsobgIZYJU0qUmGioNqWPIfb4kylMDh9EZCutsBPKjMsy9ZJzH1Dycy_C06F5zXbXf9vtiWJ0GuB8ZLzIaLBhZ4NKYSh3vMZXeyP_d75TMSKA69s4rvl4O8s7AV_vK1NzxXBySdFtWGuJEwYdXNlMg28IkL9YMxg4neO_FMBASVoWdMvmFe0C6S2hm5ZY0takY357hMObimxTk37mjqHdC_1V6j5p93cZyEaX21P4qH0a2TVlEPT7pdntKXRylHoDAzzMtaaSeeJx7j_RIO57Cip
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Regióny Novohrad a Malohont 
boli opäť úspešné na 11. ročníku celoš-
tátnej súťaže „Slovenská kronika 2020“.  

Kronika obecnej ľudovej školy 
v Hradišti – Lazoch získala hlavnú cenu 
v kategórii historická, rodová a rodinná 
kronika. Kniha je dostupná len na Obec-
nom úrade v Hradišti alebo na 
kniha.hornohrad@gmail.com. 

 

 
V kategórii popularizačná a tex-

tovo-obrazová alebo obrazovo-textová 
monografia mesta alebo mestskej časti 
získala hlavnú cenu kniha Utekáč (3. 
a 4). 

 
Oceneným gratulujeme! 
 

       Slovenská kronika je súťaž s dvoj-
ročnou periodicitou, ktorej cieľom je 
podnietiť záujem o dôslednejšie ucho-
vávanie a záchranu kultúrno-spoločen-
ského dedičstva formou tvorby kroník, 
monografií obcí a miest. Motivovať na 
ich využívanie, hlbšie spoznávanie slo-
venskej miestnej a regionálnej histórie a 
kultúry, ale aj spoločenských a kultúr-
nych tradícií našich obcí, miest a regió-
nov.  

Pokračovanie na s. 10 

 
Obce, mestá, občianske združenia aj 
jednotlivci mohli od 10. mája do 10. 
augusta 2020 elektronicky prihlásiť 

    Regionálny kultúrny spravodajca RE-

KUS je tu už 30 rokov. Vydavateľom je 

Novohradské osvetové stredisko Luče-

nec. Začal vychádzať ešte v roku 1990, 

najskôr ako občasník a neskôr ako štvrť-

ročník. Od roku 2010 vychádza pravi-

delne ako mesačník. Monitoruje oblasť 

miestnej kultúry v celom regióne, teda 

v dvoch okresoch – Lučenec a Poltár. 

     Redakčnú radu nemáme, redaktorom 

od konca roku 2009 je Michal Abelov-

ský, predtým bola redaktorkou Jarmila 

Siváková. Zodpovednou osobou je riadi-

teľka NOS, Mária Ambrušová. Ročne 

vydávame 11 čísel, každý mesiac okrem 

leta, vtedy vydávame dvojčíslo (júl – au-

gust), spravodajca je nepredajný. RE-

KUS posielame v elektronickej podobe 

všetkým obciam a školám v Novohrade 

a Malohonte, kultúrnym organizáciám 

a každému, kto prejaví záujem. Pravi-

delne ho posielame viacerým rodákom 

do Bratislavy, Prahy... V tlačenej po-

dobe, najmä z finančných dôvodov, ho 

vydávame dnes v počte farebných 35 ks, 

predtým sme ho tlačili v počte – 15 fa-

rebných a 30 čb. 

    V každom čísle máme pravidelné rub-

riky:  ľudia – roky – udalosti, pripomí-

name si, stalo sa v regióne, napísali 

nám, kam za kultúrou. Za roky exis-

tencie máme stálych prispievateľov, ta-

kým je napr. PhDr. František Mihály, 

Dis. art., s ktorým spolupracujeme už 

11. rok. 

    Od  roku 2010 až do júna 2014 sme 

uvádzali cyklus Predstavujeme mestá 

a obce Novohradu, prezentovali sme 

všetkých 79 obcí. Reportáže sa skladali 

z dvoch častí, z histórie a súčasnosti, 

materiál sa získaval prostredníctvom 

obecných úradov, ale aj z obecných kro-

ník a pod. Neustále sme dostávali  priaz-

nivejšie odozvy na Rekus, výzvou bolo 

prihlásenie sa do celoslovenskej súťaže 

MIESTNE NOVINY 2011.  A výsle-

dok? Náš REKUS získal na 4. ročníku 

tejto súťaže MIMORIADNU CENU 

MESAČNÍKA NÁRODNÁ OSVETA za 

rozvíjanie miestnej a regionálnej iden-

tity a zvyšovanie kultúrnohistorického 

vedomia obyvateľov obcí a miest no-

vohradského regiónu. 

     Vydávaním spravodajcu zároveň 

prispievame k lepšej propagácii a ko-

ordinácii   kultúrno-osvetových    aktivít    

medzi jednotlivými organizátormi v  

rámci regiónu. Neustálym sledovaním 

a hodnotením informácií o stave a úrov-

ni danej oblasti sa nám podarilo vytvoriť 

databázu stavu miestnej kultúry. Od 

roku 2014 sme začali v rámci 

monitoringu ZUČ uverejňovať 

 

 
ni danej oblasti sa nám podarilo vytvoriť 

databázu stavu miestnej kultúry. Od ro-

ku 2014 sme začali v rámci monitoringu 

ZUČ uverejňovať cyklus Predstavujeme 

folklórne súbory, po nich nasledovalo 

divadlo, zborový spev, hudba, AMFO,  

v súčasnosti prezentujeme členov AVT. 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

mailto:kniha.hornohrad@gmail.com
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      Obce, mestá, občianske združenia aj 
jednotlivci mohli od 10. mája do 10. 
augusta 2020 elektronicky prihlásiť svo-
je súťažné práce – kroniky alebo mono-
grafie miest a obcí Slovenska. Do súťaže 
sa prihlásilo 61 súťažných prác, z toho 
21 kroník a 40 monografií.  
       Kategóriu kroniky posudzovala od-
borná porota v zložení PhDr. Zuzana 
Kollárová, PhD., Mgr. Agáta Krupová, Bc. 
Martin Lukáč, kategóriu monografie 
PhDr. Jarmila Bátovská, PhDr. Radoslav 
Ragač, PhD., Ing. Štefan Drexler. Porota 
ocenila 8 súťažných prác v kategórii kro-
niky, udelila 2 čestné uznania a výni-
močne aj špeciálne ocenenie „Absolút-
ny víťaz“. V kategórii monografie bolo 
ocenených 10 súťažných prác. 
       Slávnostné vyhlásenie výsledkov, 
naplánované na 20. októbra 2020 v 
Slovenskej národnej knižnici v Martine, 
sa neuskutočnilo pre hygienické opat-
renia pandémie COVID-19.   
       Súťaž organizuje Národné osvetové 
centrum v spolupráci so Slovenskou ná-
rodnou knižnicou, Slovenským národ-
ným múzeom a Združením miest a obcí 
Slovenska. 

Zdroj: www.nocka.sk 

 

 
 

    Vyhodnotenie 9. ročníka výtvarnej sú-

ťaže Maľujeme Timravu, teraz na tému 

„Symboly Slovanov“ sa malo pôvodne 

uskutočniť 3. októbra 2020. Pre pandé-

miu Covid-19 sa tak nestalo. Organizá-

tori nakoniec vybrali termín – 19. 11. 

2020 −, aby víťazov súťaže ocenili. 

Odovzdávanie cien sa uskutočnilo v Do-

me Matice slovenskej v Lučenci. Všetko 

prebiehalo podľa platných epidemio-

logických opatrení, žiaci a učitelia z jed-

notlivých škôl boli rozdelení do skupín 

a podľa časového harmonogramu si pos-

tupne chodili prevziať ceny. 

 
    Zoznam ocenených: 

1. kategória: Nikoleta Romaňáková, 1. 

miesto a Simon Očovan, 2. miesto (ZŠ 

Novomeského Lučenec), Lilien Lado-

šová, 2. miesto, Filip Kováč, 3. miesto, 

Andreas Novodomský, 3. miesto, ko-

lektívna práca, osobitná cena (ZŠ M. R. 

Štefánika Lučenec),  

2. kategória: Ema Jamnická, 1. miesto 

a Júlia Štupáková, 2. miesto (ZŠ Di-

vín), Martina Miklóšová, 2. miesto (ZŠ 

Haličská cesta Lučenec), na treťom 

mieste sa umiestnili – Kristína Husá-

rová (Gymnázium Veľký Krtíš), Mirka 

Kováčová a Roman Botoš (ZŠ Novo-

meského Lučenec), Lana Vozárová 

(Kysáč, Srbsko) získala osobitnú cenu. 

3. kategória – ZUŠ: Hana Buzášiová zo 

ZUŠ Fiľakovo získala cenu Domu MS 

a Rebeka Juhászová zo ZUŠ Fiľakovo 

získala 1. Miesto 

 
     Výstava bola v priestoroch Domu 

MS sprístupnená do 30. 11. 2020. Po-

ďakovanie za entuziazmus, spoluprácu, 

realizáciu výstavy, za finančné ocene-

nie, darčeky pre jednotlivých víťazov a 

diplomy menovite  patrí:  
Pokračovanie na s. 11 

starostovi obce Políchno Pavlovi 

Kyseľovi, Miestnemu odboru Matice 

slovenskej (MO MS) Políchno, 

Miroslave Babicovej, CZ ECAV 

 
 

 
 

     Vyhodnotenie 6. ročníka celoslo-
venskej literárnej súťaže vo vlastnej 
tvorbe Literárny salón Trnava 2020 
sa uskutočnilo bez prítomnosti ve-
rejnosti 28. októbra 2020. 

Autorka z Literárneho klubu 
V.L.A.S. pri Novohradskom osveto-
vom stredisku Lučenec, Aneta Beň-
ková (z Veľkého Krtíša) získala tretiu 
cenu a diplom.  

Blahoželáme! 
 

Slepé rozhodnutia srdca 

 

Zmiešané spektrá denných snov,  

chaotické prázdne noci, 

slová a slová. 

Pripomínajú zelený moment nádeje, 

znejúci dom, hviezdne obrazy a 

nelogickosť srdca. 

Priveľa ľadu na nebi.  

 

Na ceste  

 

Rachotiace, iskriace, prázdne ticho, 

studený pohár mlieka a stratená 

fotografia. 

Pri bielom stole dávam pozor, 

na cestu z kruhu. 

Okrúhly park, okrúhle lavičky  

a chodníky,  

na ceste k novým dňom, 

dávam pozor na staršie rána.  

 

Pod povrchom 

 

Optika šťastia modeluje novotvary 

pohľadov, 

presnejšie než ostrie jazyka. 

V bezmyšlienkovitom 

vzduchoprázdne  

vytvára realitu, v ktorej cítim svet 

s náhodou nekonečného času. 

Rodiac sa pre cit, 

míňajúc rozdiely, 

dýcham.  

 

      V niektorých obciach došlo od 

30. 11. 2020 k zmenám mailových 

adries a tiež viacerých pracov-

níkov. Sledujte webové stránky 

obcí. 
Nové mailové adresy:  

Málinec: starosta@malinec.sk, 

Hradište: obec@hradiste.sk, 

Utekáč: podatelna@obecutekac.sk 

 

http://www.nocka.sk/
mailto:starosta@malinec.sk
mailto:obec@hradiste.sk
mailto:podatelna@obecutekac.sk
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starostovi obce Políchno Pavlovi Kyseľovi, Miestnemu odbo-

ru Matice slovenskej (MO MS) Políchno, Miroslave Babico-

vej, CZECAV Políchno, Novohradskému seniorátu, Novoh-

radskému osvetovému stredisku Lučenec, MO MS Lučenec, 

Ľudmile Lacovej, Domu Matice slovenskej Lučenec, Jane Vi-

tekovej, Stanislavovi a Kláre Vargicovcov Hrnčiarske Zalu-

žany, firme Medové týždne – Schonovci obec Políchno. 
 

 

 
100. výročie vzniku Slovenského národného divadla (1. 

marca 1920) a 190. výročie prvého ochotníckeho pred-

stavenia na Slovensku (22. august 1830), v Liptovskom 

Mikuláši bola uvedená veselohra J. Chalupku Kocúrkovo. 
Rok 2020 je Rokom slovenského divadla, a to je príležitosť 

pripomenúť históriu ochotníckeho divadla či predstaviť divadelní-

kov nášho regiónu – Novohradu a Malohontu. 

 

Buzitka 
     V roku 1925 bol majetok grófa Coburga rozdelený a 
pridelený kolonistom – českým a slovenským legionárom. Ich 
zásluhou začal aj rozvoj v oblasti kultúry. Prvá zmienka o kul-
túrnej činnosti je z roku 1926, keď pri slávnostnom otvorení 
školy 22. júna 1926 bolo večer prvé divadelné predstavenie 
Spolku divadelních ochotníků Falešná kočička.  
      V decembri 1934 pričinením učiteľa J. Andrásyho bola 
založená jednota SOKOL, ktorá tiež odohrala niekoľko diva-
delných predstavení, napr. veselohru od Gustava von Mosera: 
Naše roztomilá Baruška. 
      Za desaťročné obdobie práce legionárov vybudovali aj kul-
túrny dom, ktorý bol 28. septembra 1935 slávnostne ot-
vorený pre občanov Bozity.  Spolek divadelních ochotníků už 
15. marca 1936 odohral v novom kultúrnom dome divadelnú 
hru od Miloša Veselého Lavina v réžii Eduarda Podešvu a 30. 
mája 1936 bola uvedená hra od Jindřicha Šimona Baara 
Skřivánek v réžii Václava Müllera. Pri príležitosti osláv 10. vý-
ročia založenia Bozity bola 31. mája 1936 odhalená pamätná 
tabuľa na budove kultúrneho domu s nápisom K službe vlasti 
– tobě domov. V duchu T. G. Masaryka, gen. M. R. Štefánika a 
Dr. E. Beneše zbudovali kolonisté v Bozitě r. 1935. 

V kultúrnej činnosti nezaostávala ani školská mládež, 
ktorá na Štefánikových oslavách 3. mája 1936 predviedla di-
vadelnú hru od Severina T. Pápaya Malý Drotár v réžii Jána 
Andrásyho. 
      Z iniciatívy učiteľa a osvetového referenta Júliusa Slaninu 
vznikol roku 1947 na Bozite divadelný ochotnícky krúžok  
„Slovan“ ako zložka miestnej osvetovej rady. Na Veľkonočný 
pondelok 7. apríla 1947 odohral divadelnú hru od Ferka 
Urbánka Strídža spod hája v réžii Júliusa Slaninu. Nasledovali 
ďalšie hry: Ferko Urbánek: Kamenný chodníček (28. 10. 
1947), Ivan Stodola: Náš pán minister (29. 8. 1947), Ján Daf-
čík: Za slobodu národa (28. 10. 1947), všetko v réžii Júliusa 
Slaninu. V roku 1949 získal divadelný ochotnícky krúžok 
Slovan do svojej správy kultúrny dom. 
      Po osamostatnení obce Bozita od obce Prša vznikla 1. 
januára 1957 obec Buzitka. Za pomoci Miestneho národného 
výboru vznikol v roku 1958 Divadelný krúžok, ktorý viedol 
učiteľ Milan Kliment. 30. januára 1960 sa na výročnej 
schôdzi Jednotného roľníckeho družstva Buzitka vytvoril 
pod vedením učiteľa Andreja Eliáša Družstevný klub, pri 
ktorom vznikol aj ochotnícky divadelný krúžok. V roku 
1964 sa riaditeľkou Štátnej ľudovej školy(v tomto 

schôdzi Jednotného roľníckeho družstva Buzitka vytvoril pod 
vedením učiteľa Andreja Eliáša Družstevný klub, pri ktorom 
vznikol aj ochotnícky divadelný krúžok. V roku 1964 sa ria-
diteľkou ZDŠ v Buzitke stala učiteľka Marta Macková a spolu s 
manželom Ladislavom Mackom prevzali réžiu nad kultúrnou 
činnosťou v obci. Divadelný krúžok predstavil hru Jána Cha-
lupku Všetko naopak (18. 4. 1965) v réžii Marty a Ladislava 
Mackovcov. Kroje boli zapožičané zo Štátnej divadelnej služ-
by v Martine. Z ďalších predstavení: veselohra Branislava 
Nušića Dr. Doktor filozofie (26. 12. 1965), hra Pera Bu-
daka Klbko (24. 12. 1966), hra Ferenca Dunaia Nohavice (24. 
12. 1967). V roku 1966 bol za predsedu Družstevného klubu 
zvolený Ladislav Macko. 

 
       Slávnostné otvorenie zrekonštruovaného kultúrneho do-
mu sa uskutočnilo 2. januára 1971. Divadelný krúžok a zák-
ladná škola pod vedením manželov Mackovcov naďalej oživo-
vala kultúrnu činnosť v obci. Popri celovečerných divadelných 
hrách sa usporadúvali aj programy s kratšími humornými 
scénkami estrádneho charakteru, doplnenými o častušky, rie-
kanky, básne, ktoré boli textovo upravené a opisovali životné 
osudy občanov Buzitky, Lentvory, Veľkých Draviec, Prše 
a blízkeho okolia. 

        Zaujímavosťou je, že od roku 2005 sa stretávame na poz-
vánkach tohto podujatia s pomenovaním Ochotnícky krúžok 
Dubkáčik pri Obecnom úrade v Buzitke. Názov „Dubkáčik“ sa 
odvodzuje z dôvodu, že v chotári obce Buzitka rástol domi-
nantný 500 rokov starý dub a z heraldickej symboliky obce 
Buzitka, v ktorej sa nachádza dubová ratolesť, pričom listy 
symbolizujú jednotlivé časti obce. 
       Významnou osobnosťou Buzitky bola známa česká hereč-
ka Květa Fialová, ktorá sa narodila 1. 9. 1929 v miestnej časti 
Ipeľka. Rodný dom stále stojí a je na ňom pamätná tabuľa.  

Zdroj: Rekus č. 9/2012, M. Baláž: História ochotníckeho divadla v obci 
Buzitka, https://dubkacik.webnode.sk/historia/ochotnicke-divadlo/ 

Pokračovanie na s. 12 
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Stará Halič 
      Dobrovoľný hasičský zbor bol v Starej Haliči založený v 
roku 1934, pred ním to bol Povinný hasičský zbor, založený v 
roku 1899, a pri príležitosti 100. výročia bol v roku 1999 vy-
daný Pamätný list. Členovia zboru boli aktívni ochotníci, nac-
vičili hru od Spiellmana Obeť spovedného tajomstva, ktorú 
odohrali v škole a zadovážili si aj nové javisko. Okrem hasičov 
sa divadlu venovalo aj Združenie katolíckej mládeže, ktorého 
členovia v rokoch 1934 – 35 nacvičili divadelné hry Slepý 
pastier, Tajomstvo sv. omše a Hriešnica od F. Urbánka. 
 

Gregorova Vieska 
      Prvá zmienka o osvetovej a kultúrnej činnosti je údaj v 
školskej kronike, ktorý uvádza, že v obci G. Vieska sa 4. mája 
1924, pri príležitosti posviacky zvonov, konalo divadelné 
predstavenie od Jozefa Hollého Kubo, s ktorým sa predstavili 
členovia dobrovoľného hasičského zboru. 
     V roku 1925 evanjelická mládež nacvičila hru M. Horvát-
hovej Sirota a hasičský zbor usporiadal 8. septembra 1925 
tanečnú zábavu s divadelným predstavením Čertov mlyn. Ďal-
šie záznamy o divadle pochádzajú z roku 1946, kedy sa mlá-
dež predstavila od Július Barča-Ivana drámou Matka a vese-
lohrou Diabol v raji manželskom. V nasledujúcich rokoch to 
boli hry Trasovisko, Ženba, Mária Havranová a roku 1960 Ra-
dúz a Mahuliena. 
 

Praha 
      Ochotnícke divadlá sa hrávali najskôr v škole. Prvú diva-
delnú veselohru Kubo odohrali na Veľkú noc v roku 1923, 
s druhou hrou Hrob lásky sa predstavili na Vianoce. Zo zisku 
z predstavení si za pomoci učiteľa Andreja Benediktiho uro-
bila mládež javisko a kulisy. 
 

 
 
 
 

      Pre naše občianske združenie „Priatelia histórie Novoh-
radu“ je najdôležitejšou časťou roka jeho posledná štvrtina. 
Koncom novembra sa obvykle koná Stretnutie priateľov re-
gionálnej histórie, na ktorom sa prezentuje nový zborník s 
viacerými knihami. Rok 2020 bol však úplne iný ako predošlé 
a použiť v súvislosti s ním slovo obvyklý sa dá len ťažko. Jed-
notlivcom i organizáciám sa plány rúcali ako domčeky z ka-
riet. Inak to nebolo ani s nami. Uvedomujeme si, že naše plá-
ny sú v celkovom kontexte nepodstatné. Človek však pred 
sebou musí mať ciele, aby úplne neprepadol frustrácii a ne-
činnosti. Preto sme sa snažili, napriek neistote, ťahať „našu 
káru“ vpred. 
      Stretnutie priateľov regionálnej histórie (lučenské aj hra-
dištské) sa nekonalo. Ak sa zlepší pandemická situácia, chce-
me ho v menšom rozsahu zorganizovať na jar v Lučenci. Naj-
mä kvôli dôstojnému odovzdávaniu Ceny Emy Goldpergero-
vej (po prvýkrát). V štyroch kategóriách − najlepší krátky 
príspevok; najlepšia kniha; cena za celkový prínos pre histó-
riu Novohradu a/alebo Malohontu; zachovanie a prezentácia 
hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva chceme 
udeliť ľuďom, ktorí sa venujú regionálnej histórii Novohradu 
a Malohontu.  

 
Zatiaľ prezradíme aspoň mená na prvých troch 
miestach v jednotlivých kategóriách. Uvádzame ich 

 
      Zatiaľ prezradíme aspoň mená na prvých troch miestach 
v jednotlivých kategóriách. Uvádzame ich v abecednom pora-
dí, celkových víťazov prezradíme až na jar 2021. 
      Dvanásťčlenná porota, v ktorej boli zástupcovia múzeí, 
občianskych združení a kultúrnych inštitúcií z nášho regiónu 
v kategórii najlepší krátky príspevok do prvej trojky vybrali: 
Ján Aláč Juraj Nathanel Petian, prvý zakladateľ Matice slo-
venskej, ale i Novohradčan od koreňa; Kristína Becániová Pa-
mätnica štátnej meštianskej chlapčenskej a ľudovej školy 
v Lučenci a Pavol Mičianik Rumunské letectvo nad stredným 
Slovenskom 1944 – 1945. Medzi knihami porota do najlepšej 
trojice vybrala tieto: Hrnčiarstvo v Suchánskej doline (Oľga 
Bodorová), August Horislav Škultéty 1819 – 1892, posolstvo 
života a diela (Marta Kamasová) a Osídlenie Novohradskej 
stolice v stredoveku (Tomáš Sitár). V kategórii cena za celko-
vý prínos pre históriu Novohradu a/alebo Malohontu nomi-
nácie neboli, víťaz bude tiež predstavený na jar. V poslednej 
kategórii, zachovanie a prezentácia hmotného a nehmotné-
ho kultúrneho dedičstva, boli do najlepšej trojky nominovaní:  
obec Horný Tisovník za obnovu drevenej zvoničky v Dolnom 
Tisovníku, Rehoľa menších bratov Františkánov a Mgr. Mi-
roslav Janšto za celkovú obnovu interiéru rímskokatolíckeho 
kostola Nanebovstúpenia Panny Márie vo Fiľakove s vytvore-
ním ukážky bývania rehoľníkov a občianske združenie Spo-
ločnosť Augusta Horislava Škultétyho za propagáciu kultúr-
neho a historického dedičstva. Okrem finančných a vecných 
cien dostanú víťazi aj nádhernú vyrezávanú cenu s kovovými 
prvkami, ktorej autorom je Ján Aláč. 
 

 

 
naozaj veľké množstvo, a tak sme sa pre nich rozhodli 
nachystať niečo špeciálne. Kým obyčajná verzia zborníka má 
320 strán a zhruba 30 príspevkov, limitovaná (dvojzväzková) 
má až 640 strán a viac ako 60 príspevkov.    Pokračovanie na s. 13 

 
Aj touto cestou by sme našim podporovateľom chceli 

poďakovať, bez ich pomoci a prispenia by realizácia 
zborníka v tejto podobe nebola možná.  

 

      Napriek tomu, že sa Stretnu-
tie priateľov regionálnej histórie 
neuskutočnilo, zborník k nemu 
sa nám dokončiť podarilo, k dis-
pozícii pre záujemcov je od kon-
ca novembra. Čo sa nezmenilo 
je, že vyšiel v dvoch verziách. V 
obyčajnej, ktorá je k dispozícii 
pre všetkých záujemcov (kde sa 
dá získať, spomeniem ďalej) a li-
mitovanej, ktorú dostanú autori, 
podporovatelia a sponzori. Pod-
porovateľov sa tento rok zišlo 
naozaj veľké množstvo, a tak 
sme sa pre nich rozhodli 
nachystať niečo špeciálne. 
Kým obyčajná verzia zborníka 
má 320 strán a zhruba 30 
príspevkov, limitovaná 
(dvojzväzková) má až 640 
strán a viac ako 60 
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      Aj touto cestou by sme našim pod-
porovateľom chceli poďakovať, bez ich 
pomoci a prispenia by realizácia zbor-
níka v tejto podobe nebola možná.  
     Keďže je v dnešnej dobe problém 
s organizovaním podujatí, rozhodli sme 
sa pre tento ročník rezignovať na orga-
nizovanie besied a rozdávania zborníkov 
ich prostredníctvom. Vrátime sa k systé-
mu rozdávania zborníkov cez kníhku-
pectvá, ale s jednou výraznou zmenou: 
zborník dostanete zadarmo len k vybra-
ným knihám. Knihy (väčšinou súvisiace 
s regiónom či aspoň s históriou ako ta-
kou) sme vybrali tak, aby ich cena začí-
nala už od 6 €, čo by malo byť prijateľné 
pre každého. Okrem toho zborník dosta-
nete aj ku všetkým našim novým kni-
hám (viď nižšie). V Lučenci môžete zbor-
níky nájsť od začiatku decembra vo 
všetkých troch kníhkupectvách (Marti-
nus, Golem aj Dováľ), nikde inde k dis-
pozícii nebudú. Na internete hľadajte 
tu: 
https://www.martinus.sk/knihy/vydavatelst
vo/Milos-Hric 
 

     
A teraz k sľúbeným novinkám. V spo-
lupráci s rôznymi subjektmi (občianske 
združenie Novohradský historický spo-
lok, občianske združenie Prvá Iskra, vy-
davateľstvo Miloš Hric, Novohradské os-
vetové stredisko) sa nám na konci roku 
2020 podarilo vydať tri knihy súvisiace 
s históriou Novohradu a Malohontu:  
 

Sovietski vojaci na juhu 
stredného Slovenska 1968 – 1991 

 

 
      Prvou z nich, asi najzaujímavejšou 
pre široký okruh ľudí, je kniha Jána 
Aláča Sovietski vojaci na juhu stredného 
Slovenska 1968 – 1991. Autor tu na 
základe spomienok pamätníkov mapuje 
obdobie pobytu sovietskych vojsk 

Slovenska 1968 – 1991. Autor tu na 
základe spomienok pamätníkov mapuje 
obdobie pobytu sovietskych vojsk v oko-
lí Vojenského obvodu Lešť, Rimavskej 
Soboty a Jelšavy, najmä ich kontakty 
s domácim obyvateľstvom. Opisované 
javy, spomienky, skúsenosti a súvislosti 
sú často prekvapivé. Profesor Roman 
Holec, významný slovenský historik, 
v anotácii ku knihe píše: „‚Dočasný po-
byt‘ sovietskych vojsk (1968 – 1991) na 
území Československa nie je veľmi často 
spracovávanou témou. Najväčšiu výpo-
vednú hodnotu má, ak ju spojíme s kon-
krétnym regiónom a s konkrétnymi ľuď-
mi, lebo presne to majú čitatelia radi: 
ľudské príbehy, živé dejiny na pozadí 
veľkého historického kontextu, navyše 
ukotvené konkrétnymi spomienkami 
i unikátnymi fotografiami. Kniha Jána 
Aláča je presne z tohto súdka.“ 
      Krátka ukážka: „Boli tu ale i pocity 
poníženia a zrady. Nezanedbateľná časť 
spoločnosti v Sovietskom zväze videla 
spriatelenú krajinu a v „Rusoch“ bratský 
národ. Národ, ktorý Československo os-
lobodil, a ktorý ho v roku 1968 zradil. Od 
roku 1945 a výraznejšie po roku 1948 
bola zdôrazňovaná, pripomínaná a osla-
vovaná úloha Sovietskeho zväzu pri os-
lobodení Československa a ďalších krajín 
a jeho zásadný podiel na porážke fašiz-
mu, ktorý bol vykúpený nesmiernym 
počtom obetí národov Sovietskeho zvä-
zu. S takouto interpretáciou sa človek 
stretával od detstva, na školách, pri ofi-
ciálnych príležitostiach, v literatúre ale-
bo kinematografii. Mnohí skladali pio-
niersky sľub pri pamätníkoch oslobo-
denia miest a obcí sovietskou armádou. 
Iní pri nich slávili 9. máj. Boli na nich me-
ná reálnych ľudí, ktorí pri oslobodzovaní 
Československa, jeho miest a dedín po-
ložili svoje životy. 
Tento pocit asi najlepšie vyjadrujú heslá: 
1945 osloboditelia – 1968 okupanti; 
atec asvoboditeľ – syn zachvatčik alebo 
100 rokov sme vás čakali, 20 rokov ve-
rili, nikdy nezabudneme... Moment zra-
dy je veľmi výrazný, hoci sa tento aspekt 
s odstupom času stráca. Oslobodenie 
Československa, neustále zdôrazňované 
a pripomínané, kontakty družobných 
miest a okresov, dopisovanie si žiakov či 
študentov, to všetko sa podieľalo na 
vnímaní Sovietskeho zväzu ako vzoru, 
a na inej, zjednodušenej úrovni Rusov aj 
ako bratského a spriateleného národa. 
Preto bola pre mnohých invázia vojsk 
21. augusta 1968 skutočným šokom 
a zo strany Sovietskeho zväzu 
zradou. Zrada bolí omnoho viac zo 
strany, z ktorej ju nečakáme. Je to 

a zo strany Sovietskeho zväzu zradou. 
Zrada bolí omnoho viac zo strany, z kto-
rej ju nečakáme. Je to prípad roku 1968. 
Dnes je okupácia zredukovaná len na 
obsadenie krajiny sovietskymi vojskami. 
Prehliada a zmenšuje sa zapojenie Poľ-
ska, Maďarska, Bulharska a vtedajšej 
Nemeckej demokratickej republiky a ich 
podiel na udalostiach. Pre vtedajšie reži-
my v týchto krajinách bol obrodný pro-
ces v Československu rovnakou hrozbou 
ako pre samotný Sovietsky zväz.“ 
 

Naša Kokava 
 

 
 

      Po niekoľkých rokoch sa konečne po-
darilo úspešne dotiahnuť aj knižné vyda-
nie blogov kokavského rodáka a patrio-
ta Richarda Kafku s výstižným názvom 
Naša Kokava. Kniha nie je len o Kokave, 
vo viac ako dvesto krátkych textoch sa 
nájdu aj Utekáčania, obyvatelia Zlatna a 
ďalší. Profesor Leon Sokolovský, rodák 
z Kokavy nad Rimavicou, v úvode knihy 
píše: „Kokava nad Rimavicou. Niekomu 
tento miestny názov hovorí len málo, či 
dokonca takmer nič. Pre nás, ktorí sme 
sa tu v údolí pod Dielom a Sincom naro-
dili, vyrastali, žili, aj tí, ktorí tu žijú dnes, 
v prevažnej väčšine vnímame tento kú-
sok Slovenska ako stred sveta. A ak aj 
tento pocit nepoznajú všetci, ktorí mali 
to šťastie byť tu chvíľu doma, tak určite 
nechýba nikomu z tých, ktorí sa odtiaľto 
rozišli do mnohých kútov našej vlasti aj 
za jej hranice, do bližších i vzdialenejších 
krajín za prácou, za životnými partner-
mi, prípadne z nejakých iných osudových 
príčin. 

Pokračovanie na s. 14 

     Jedným z takýchto verných 
Kokavčanov bol aj pôvodca tejto knižky, 
docent Ing. Richard Kafka. Popri svojom 
hlavnom zamestnaní, v rámci ktorého 

https://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Milos-Hric
https://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Milos-Hric
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     Jedným z takýchto verných Kokavča-
nov bol aj pôvodca tejto knižky, docent 
Ing. Richard Kafka. Popri svojom hlav-
nom zamestnaní, v rámci ktorého pos-
túpil až na post technického riaditeľa 
Závodov Slovenského národného pov-
stania (hlinikárne) v Žiari nad Hronom, 
sa venoval aj vedecko-bádateľskej práci. 
Bol autorom alebo spoluautorom mno-
hých odborných štúdií a článkov. Para-
doxne, napriek technickému vzdelaniu a 
profesionálnemu zameraniu, lákalo Ri-
charda Kafku aj poznávanie minulosti. 
Snažil sa odhaľovať dejiny hutníctva a 
baníctva i ostatných s nimi súvisiacich 
historických reálií na Slovensku. Tejto 
záľube sa s plným nasadením venoval 
najmä po odchode do dôchodku. 
     V roku 2010 objavil napokon priestor, 
v ktorom mohol svoje poznatky a vedo-
mosti uverejňovať bez akýchkoľvek pre-
kážok a obmedzení, navyše hneď po 
tom, ako ich skoncipoval do publikova-
teľnej podoby. Stal sa blogerom na in-
ternete, kde vytvoril až sedem samos-
tatných blogov. Do všetkých písal infor-
mačne zaujímavé a poučné príspevky, 
ktoré sú dodnes k dispozícii všetkým zá-
ujemcom. No azda najviac článkov vkla-
dal do blogu NAŠA KOKAVA.  
     Za necelých päť rokov tvorivého písa-
nia do tohto blogu uverejnil Richard 
Kafka na jeho „stránkach“ až 200 sa-
mostatných príspevkov. Ich hodnota 
spočíva v tom, že ich vytváral predov-
šetkým z vlastných spomienok, spomie-
nok svojho otca i ostatných rodinných 
príbuzných. Sprítomňoval v nich tiež zá-
žitky, skúsenosti, poznatky a vedomosti, 
ktoré čerpal od ďalších známych, nie-
kedy sa inšpiroval podnetmi z novín, ča-
sopisov či iných literárnych aj archív-
nych zdrojov. Skoro všetky príspevky v 
tomto blogu sa týkali a týkajú jeho rod-
nej Kokavy, prípadne dedín v jej bez-
prostrednom okolí ako Utekáč, Šoltýska, 
Zlatno a podobne. Táto kniha vám ich 
prvýkrát prináša v tlačenej podobe.“ 
 

Veršovaný testament zbojníka  
Tomáša zo Spiša 
 

       A hoci názov poslednej knihy nemá 
na prvý pohľad s Novohradom nič spo-
ločné, opak je pravdou. Kniha je s naším 
krajom spojená jednak prostredníctvom 
autora, Františka Kreutza, rodáka z Ka-
tarínskej Huty, a jednak vyčíňaním Su-
rovcovej zbojníckej družiny i v našich 
končinách. Kniha bola na vydanie prip-
ravená už koncom devätdesiatych 
rokov minulého storočia, vtedy však 
z neho zišlo a skutočnosťou sa stalo 
až dnes. Autor sa opiera o dôkladné 

 
rokov minulého storočia, vtedy však 
z neho zišlo a skutočnosťou sa stalo až 
dnes. Autor sa opiera o dôkladné naštu-
dovanie protokolov z výsluchov jednot-
livých členov zbojníckej družiny, tie však 
nepretavil do historickej práce, ale do 
veršovaného eposu. Kniha je tak určená 
skôr náročnejším čitateľom. 
 

V Mýtnej na mýtnici mýtnik mýto mýti 
aj svoju truhlicu zlatom, striebrom sýti. 
K blahobytu mýto stačilo by samo, 
ale mýtnik-krčmár aj na trúnku klame. 
Každý večer ládu otvorí, prezerá, 
k bohatstvám pribúda toho dňa úžera. 
 
Aj v ten večer vŕzga mýtnikova láda, 
keď do štvrtej stovky ostatný ukladá, 
ostatný ukladá dukátik zo zlata 
a na bráne trepot: „Krčmár, otvor vráta!“ 
Nástojčivé hlasy, chlapské silou-mocou 
pohostenie chcú mať augustovou nocou. 
Zdráha sa mýtniček spoza pevnej brány, 
zbojníci požiarom hrozia z druhej strany. 
V mýtnici na Mýtnej otvárajú vráta, 
preľaknutý mýtnik vopred stratu ráta, 
lebo strmí chlapi nepoznajú špásy, 
pýtajú i schmatnú všetko z mýtnej kasy. 
 
Keď sa ráno v Mýtnej druhý deň prebudí, 
mýtnik na mýtnici nekatuje ľudí, 
ani sa o mýto s nikým nepoprieči, 
pripálené nohy v posteli si lieči. 
 
O šiestich zbojníkoch ani chýru, slychu, 
v cinobanských horách zaľahli k oddychu. 
Zaľahnú k oddychu, rečami sa smelia, 
do hŕbok, do šiestich dukáty si delia. 
A hoc zlata každý do kapsy odkladá, 
jednako ich zmáha tiesnivá nálada. 
 

       Kompletný obsah a ukážky z kníh 
nájdete na stránkach Martinusu. Knihy 
nájdete vo všetkých lučenských kníhku-
pectvách a ku všetkým dostanete ako 
darček Zborník zo Stretnutia priateľov 
regionálnej histórie 2020 (platí do vy-
predania zásob).                      Mišo Šesták 
 
 

 
 

 

 
Dospelým sa to stáva, že kvôli 

pracovným povinnostiam a zhonu zabú-
dajú na obdobie svojho detstva. Bohaté 
dedičstvo po našich predkoch nás zavä-
zuje oboznámiť sa s ním a vedomosti 
odovzdať budúcim generáciám, aby 
sme mohli zanechať ďalším pokoleniam 
rozprávanie pamätníkov a tiež prachom 
zapadnuté príbehy. Bolo by hriechom, 
ak by sme v spomienkach na minulosť 
zabudli na myšlienkové bohatstvo, na 
statočnosť, na skúsenosti a činy našich 
predkov. Je nutné uvedomiť si, že pa-
mätníkov, ktorí dnes tieto skvosty po 
svojich predkoch uchovávajú, zákonite 
ubúda. Je teda najvyšší čas zozbierať, čo 
sa ešte dá a tým aspoň čiastočne splatiť 
dlh, ktorý v úcte k minulosti bezpochy-
by aj v Haliči máme. Každý z nás nosí 
v sebe kúsok domova, kúsok svojho 
detstva aj mladosti, kúsok rodiska, či už 
je to matkina kuchyňa spojená s vôňou 
pečiva, kamarátov, dvor plný detských 
tajomstiev, obľúbené miesta hier roz-
trúsené po chotári obce. Rodisko – ma-
gické miesto, ktoré nás navštevuje 
v snoch a spomienkach ešte dlhé roky 
po tom, ako sme ho lační po svete a 
svetskosti opustili.  

 
               Malá nenápadná knižočka vzác-
nych spomienok mladosti z pera Anny 
Borešovej, rodáčky z Haliče a stálej pris-
pievateľky haličských reminiscencií. Au-
torka vo svojej knihe spomienok, ktorá 
dostala krásny a veľmi priliehavý názov 
Lastovičky sa vrátili nás zavedie do ob-
dobia prvej polovice 20. storočia. Do 
čias keď v Haličskom zámku žili ešte 
Forgáchovci.                  Pokračovanie na s. 15 

V 33 príbehoch sa čitateľ 
zoznámi s duchovnou kultúrou 
obyvateľov obce, rozprávaniami, 
spomienkami a napokon aj 
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V 33 príbehoch sa čitateľ zoz-
námi s duchovnou kultúrou obyvateľov 
obce, rozprávaniami, spomienkami a  
napokon aj s osobnosťami, ktorých život 
je spojený s touto malebnou dedinou, 
ktorá bola kedysi mestečkom. Publi-
kácia ponúka súhrn informácií o kultúre 
života v Haliči v 30. rokoch minulého 
storočia, pričom zostáva veľmi pútavým, 
zábavným a oddychovým čítaním. Du-
chovná kultúra  predstavuje poznanie, 
predstavy, hodnoty a normy rodinného, 
spoločenského aj pracovného života Ha-
ličanov. Na pomedzí kalendárnych a  
pracovných, ale aj spoločenských oby-
čají v Haliči sú už dnes zaniknuté re-
meslá ako bryndziar, hodinár, kominár, 
krajčírky „ševkyne“, čižmár, obuvníci 
„šuster“, kušnier (kožušník), kolár, deb-
nár, kováč, trafikant, ale aj sódovkár. 
Spomienky nás vrátia do dávno zabud-
nutých adventných, vianočných a veľko-
nočných zvykov. Dnes, v čase chladni-
čiek a mrazničiek, si už ani nevieme 
predstaviť rúbanie ľadu, čo bolo v tej 
dobe veľmi dôležité vykonať počas zim-
ných mesiacov pre chladenie potravín v 
lete. Haličská železnica – dnes už za-
budnutá trať bola tiež dôležitou súčas-
ťou života obyvateľov. Mimoriadne veľ-
kou udalosťou boli v Haliči procesie – 
chrámiky −, sane s konským záprahom 
a so spiežovcami, Haličský Búčov a Ha-
ličské korzo, na ktorom sa stretávali 
obyvatelia obce v idylickej atmosfére 
a v dobrej nálade. 

Význam publikácie spočíva 
v tom, že pre budúce generácie Haliča-
nov, ale aj Novohradčanov navždy zaz-
namenáva spôsob života, ako aj názory 
a postoje niekoľkých predchádzajúcich 
generácií. 

Kniha je k dispozícii na Obec-
nom úrade v Haliči a na internetovej 
stránke www.martinus.sk 

Mária Adamová 

 

 
 Deň Barbory 

   Pripadá na 4. decembra a je ďalším stridžím dňom, preto ranné návštevy žien 

boli nežiaduce. Ženy v tento deň nepriadli, nešili a ani perie nepárali, vraj preto, 

aby sa dobytok vzájomne neklal, „nepichal, nepáral“, či aby barany nevyhynuli. 

   Do prvej svetovej vojny chodili v dedinách „Barborky“ večer po domoch, naj-

mä tam, kde boli priadky. Boli to dievčatá alebo ženy, oblečené do bielych šiat so 

šatkou cez tvár. Niekde boli dve, jedna mala v rukách štetku alebo metlu, druhá 

husacie krídlo. Keď prišli do domu, symbolicky zamietli izbu, zmietli pavučiny 

a išli o dom ďalej. Inde bývali Barborky štyri a v rukách mali varechy, ktorými 

bili mládencov na priadkach. Potom tancovali a varechami si klopkali do taktu. 

  Barbora sa tešila väčšej úcte medzi baníkmi, ktorí ju považovali za svoju pa-

trónku. 

 Od Lucie do Vianoc 

     Každý deň tohto obdobia predstavoval jeden z mesiacov nastávajúceho roka. 

Podľa toho, aké bolo ktorý deň počasie, také malo byť aj v príslušnom mesiaci. 

     Deň Lucie (13. december) bol považovaný za najkratší deň roka a najvýznam-

nejší zo stridžích dní. V ľudovej tradícii bola Lucia najväčšia zo všetkých boso-

riek, preto v predvečer Lucie dospelí a deti jedli cesnak, ktorý ich mal chrániť 

pred zlými duchmi. Obecní pastieri zaháňali bosorky trúbením, mládenci práskali 

korbáčmi, cengali kravskými zvoncami. Kto sa pozrel cez dieru v doske, z ktorej 

vypadol suk (hrča), uvidel všetky strigy, ale dosku musel odtrhnúť o polnoci na 

Luciu z truhly na cintoríne. Kto sa na Luciu o polnoci pozrel do kostola cez kľú-

čovú dierku, uvidel tam strigy z celej dediny.  

     Najznámejším identifikačným prostriedkom bol luciin stolček, ale rovnako 

mali urobiť aj iné predmety vyrobené v tomto čase. Kto prišiel na polnočnú omšu  

s bičom, pleteným od Lucie do Vianoc, videl strigy rovnako, akoby sedel na stol-

čeku. V Kokave sa musel zhotoviť nielen stolček, ale aj upliesť povraz a urobiť 

na ňom slučku. Keď cez polnočnú omšu sedel na stolčeku a pozeral cez slučku, 

videl strigy za oltárom. Ak niekto zarezal každý deň do kľučky, na polnočnej zis-

til, ktorá zo žien je striga, lebo mala podriapaný nos.  

      Deň Lucie využívali ľudia na významné veštby. V Novohrade piekli pre kaž-

dého člena rodiny malý bochníček, do ktorého zapichli pierko. Čie pierko v peci 

zhorelo, ten mal do roka zomrieť. V Honte klopali drevenou varechou o studňu 

a podľa zvuku hádali zamestnanie muža. Ak znelo ako výstrel, nastávajúci mal 

byť horárom, ak duto, mal pracovať s drevom... 

      Pradenie či šitie na Luciu malo byť trestuhodnou ľahkomyselnosťou. Luciiné 

obchôdzky tvorili najmä Lucie, v bielom oblečené postavy, najčastejšie so zamú-

čenou tvárou a v ruke s husacím krídlom. Ďalšie postavy čerpali z miestnych ty-

pov, najčastejšie Cigánka, ktorá veštila z ruky a pred odchodom sa usilovala nie-

čo ukradnúť. V Honte chodili v starších obdobiach štyri Lucie, jedna mala zvo-

nec, druhá vretená, tretia cesnak a štvrtá knihu.  

 Tomáš – 21. december 

      Tento deň bol známy ako sviatok lesov. Kto nechcel, aby ho v horách stihla 

nehoda, mal sa im vyhnúť. Bol to aj deň zakáľačiek, lebo ľudia verili, že mäso im 

dlhšie vydrží. Dievčatá používali bravčové kosti na veštenie.  

      Uplatňovala sa tzv. mágia prvého dňa, lebo predchádzal zimnému slnovratu. 

Príchod koledníkov-polazníkov bol vítaný. Vhodným typom bol zdravý muž ale-

bo chlapec, mali priniesť zdravie a veselosť. Koledník musel prísť do domu proti 

smeru toku vody, aby aj gazdovanie „šlo dohora“. Nemal mať kožuch, lebo by 

uhynul dobytok. 

      Vinšovníci nosili jeden alebo dva kusy železa, ktoré symbolizovalo pevnosť, 

zdravie a silu − nazývalo sa chodenie s oceľou. Pôvodnejšie sa nosili veľké 

okrúhle kamene vybrané z potoka.                                              Pokračovanie na s. 16 
 

Doniesol som vám ocele, 

aby ste nevypadli z postele. 

Koľko máte za rámom lyžičiek, 

toľko máte vo dvore teličiek.  

Koľko máte na šope kolov, 

toľko máte v maštali volov. 

Koľko máte za rámom tanierov, 

toľko majú vaše dievky frajerov... 

 

       Cincilin, cincilin, doniesol som vám oceli, 

Cincilin, cincilin, doniesol som vám oceli, 

žeby sa vám hrnce, misky, rajnice nebili, 

reťaze netrhali, sekery nelámali. 

Žeby ste dobre pálenku pili 

a boli takí zdraví ako táto oceľ 

 

 

http://www.martinus.sk/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
  

      Máme sa na čo tešiť – 27. decembra 

2020 o 18.00 hodine sa uskutoční koncert 

našej rodáčky, sopranistky svetového me-

na Andrejky Dankovej. Uskutoční sa v 

rímskokatolíckom kostole v Haliči. Verí-

me, že v tejto napätej dobe pandémie sa 

nám to podarí a naši Haličania, ako aj ľu-

dia z okolia, ktorí majú radi tento žáner, si 

prídu na svoje. Hlavným organizátorom 

akcie je OcÚ v Haliči v spolupráci s far-

nosťou v Starej Haliči.  

       Podklady pre uverejnenie článku boli 

získané z dostupnej internetovej stránky,  z 

rímskokatolíckej matriky v Starej Haliči a 

z osobných údajov od zainteresovaných 

osôb. Súhlas pre jeho uverejnenie nám da-

la sama sopranistka, Andrea Danková, 

ktorej rané detstvo je spojené s Haličou.   

       Narodila  v Lučenci, pokrstená bola 7. 

marca 1970 v Haliči. Rodičia Marta Dan-

ková, rod. Ivánová (1947 Halič), otec  An-

ton Danko (1949 Levice – 2005 Žarno-

vica) sa zosobášili  v Haliči  27. augusta 

1969. Spolu so starými rodičmi žili prvých 

päť rokov v Haliči. Bývali na Lipovej uli-

ci, v terajšom dome Bystrianskovcov. Starí 

rodičia boli známi,  lebo vlastnili obchod 

s potravinami i v Starej Haliči. Boli to sta-

rí rodičia z matkinej strany: Jozef Iván 

a Marta, rod. Voglová. Práve starý otec 

naučil Andrejku prvé ľudové piesne, vedel 

totiž krásne spievať, ako nám prezradila 

Andrejka.  

      Na viacerých medzinárodných súťa-

žiach získala prestížne ocenenia:  v Talian-

sku („Cascina Lyrica“ v Pise a „Totti dal 

Monte“ v Trevise), získala štipendium 

Klubu priateľov viedenskej štátnej opery. 

Na Slovensku vyhrala súťaž M. Schnei-

dra-Trnavského. Debutovala v  opere SND  

v roku 1994 ako Mimi. Pravidelne hosťuje 

na mnohých svetových operných scénach: 

v Teatro alla Scala v Miláne, Benátkach, 

Bologni, San Franciscu, Madride, Lon-

dýne, Štrasburgu, Turíne, Buenos Aires, 

Grazi, Lisabone, Palerme, Lyone, Bu-

kurešti, Tokiu... 

      Pri spracovaní  materiálu mi pomáhal 

Ľ. Novák z Haliče.  

Ján Hikker z Haliče 
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 Vianočné tradície 

   V Novohrade sa na Štedrý (Dohviez-

dny) deň od rána pieklo pečivo a  

chlieb. Keď mala gazdiná chleby nau-

kladané v peci, podskočila, aby chleby 

boli pekne vysoké.  

   Dievčatá na Štedrý deň triasli sla-

menú strechu, ktorej vypadlo zrnko 

pšenice, tá sa mala vydať za boháča, 

ktorej zrnko raže, tá za chudobného.  
Zdroj: E. Horváthová: Rok vo zvykoch nášho 

ľudu (výber), Obzor Gemera č. 4/1990 

 

 
od Márie Hajkovej, autorky niekoľkých 

kuchárskych kníh a rodáčky z Mýtnej. 
 

Zemiakový šalát s cibuľou 

Suroviny: 1 kg zemiakov, 100 g cibule, mleté 

čierne korenie, 2,5 dl vody, soľ, ocot a cukor 

podľa chuti. 

Postup: V šupe uvarené zemiaky ošúpeme, 

pokrájame na tenké kolieska, dáme do misy, 

posypeme očistenou cibuľou posekanou nad-

robno a okoreníme mletým čiernym korením. 

Vo vode rozmiešame soľ, ocot a cukor, ne-

cháme zovrieť a horúcim nálevom zalejeme 

zemiaky. Všetko spolu premiešame a nechá-

me vychladnúť. 

 
Lučenecké rezy 

Suroviny: 440 g polohrubej múky, ¼ balíčka 

prášku do pečiva, 280 g masla, 240 g 

práškového cukru, 200 g zomletých orechov, 

2 vajcia, podľa potreby smotana alebo 

mlieko, džem. 

Postup: V múke rozmiešanej s práškom do 

pečiva rozmrvíme maslo, pridáme cukor, 

orechy, vajcia, podľa potreby smotanu a za-

miesime cesto. Rozdelíme ho na dva diely 

a každý vyvaľkáme. Jeden vyvaľkaný diel 

dáme na plech, natrieme džemom, prikry-

jeme druhým a upečieme. Vychladnuté pok-

rájame na rezy a posypeme práškovým cuk-

rom. 

Vianočné jablká v snehu 

Suroviny:  Asi 10 menších sladkých jabĺk, 

100 g hrozienok, rum, 50 g kokosovej múčky, 

3 bielky, 200 g práškového cukru. 

 

Postup:  Umyté jablká olúpeme a vyberieme 

z nich jadrovník. Umyté hrozienka namočíme 

do rumu, necháme postáť, aby ním presiakli, 

rozmiešame ich s kokosovou múčkou 

a potom zmesou naplníme jablká. Z bielkov 

ušľaháme tuhý sneh, pridáme doň cukor 

a nad parou šľaháme do zhustnutia. Sneh 

nesmie tiecť. Naplnené jablká napichneme 

na vidličku, obalíme ich bielkovým snehom 

a poukladáme na vymastený plech. 

Vložíme do vyhriatej rúry 

a pomaly pečieme, až kým jablká 

nezmäknú. 

Postup:  Umyté jablká olúpeme a vyberieme 

z nich jadrovník. Umyté hrozienka namočíme 

do rumu, necháme postáť, aby ním presiakli, 

rozmiešame ich s kokosovou múčkou a potom 

zmesou naplníme jablká. Z bielkov ušľaháme 

tuhý sneh, pridáme doň cukor a nad parou 

šľaháme do zhustnutia. Sneh nesmie tiecť. 

Naplnené jablká napichneme na vidličku, oba-

líme ich bielkovým snehom a poukladáme na 

vymastený plech. Vložíme do vyhriatej rúry 

a pomaly pečieme, až kým jablká nezmäknú. 

Zdroj: M. Hajková, Dobrá kuchárka  

Márie Hajkovej, 1995, Múčniky, 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ferentő – z jemného cesta sa nakrájali 

dlhé pásy, ktoré sa stočili do tvaru sli-

máka a upiekli na plechu. Potom sa 

namočili do horúceho mlieka, obliali 

medom a posypali makom a cukrom. 

 
      Jazykovedec Ján Matejčík v Lexike 

Novohradu (1975) pod názvom feren-

tóv uvádza kysnuté oparené makové 

cesto. 

 

Andrea Danková 
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