„Lásku si treba zaslúžiť.
Niekedy ju nedosiahneme,
ale aspoň sme upevnili svoje sebavedomie,
že sme urobili
pre ňu všetko a že sme toho schopní.“
Mesačník Miestneho odboru MS Banská Bystrica - roč. XXIX. č. 233-5/2020

Dominik Tatarka

MÁJ – LÁSKY ČAS
Až umriem raz, nech je to v máji,
keď kvitne biely orgován.
Bo dnes som videl veniec - krásny! - niesli ho, dvere dokorán,
a mňa ten veniec očaroval:
vznešený biely velikán,
v ňom orgován len samý biely
a pri ňom biely tulipán!

V básni Všetko biele Ján
Smrek v priekopníckej zbierke
Cválajúce dni predstavil prvýkrát smer zvaný vitalizmus. Je
to smer oslavujúci život (vita),
jeho pôvaby, jeho krásy, lásku k životu. Veršami opisuje čaro
májovej prírody. Vtedy sa príroda prebúdza do krásy, je plná
všeobjímajúcej človečenskej lásky siahajúcej ku hviezdam.
Zdá sa mu až taká krásna, že práve v máji by chcel aj zomrieť.
Ani smrť mu nepripadá zlá, krutá.
Tak vnímal krásu hviezdnej májovej oblohy pri svojom zrode určite aj Maximilián Hell pred 300 rokmi (15. máj 1720)
v Štiavnických Baniach. Ten rovnako ako po rokoch Ján
Smrek, či Ján Čietek, ako sa vlastným menom volal, upieral
zrak k nebu. Mal veľkú zásluhu na vybudovaní hvezdárni
(Kluž, Trnava, Budín Jáger) Vo Viedni bol dokonca riaditeľom
observatória. Na základe osobného pozorovania počas expedície za severný polárny kruh vyvrátil názor o existencii satelitu Venuše. Bol jedným z prvých európskych vedcov, ktorí sa
snažili v praxi aplikovať vedecké poznatky o magnetickom poli. Získal mnohé vyznamenania, okrem iných aj Rád britského
impéria.
Jeho pokračovateľom sa stal aj Milan Rastislav Štefánik
o nejaké storočie neskôr. Aj on hľadel ku hviezdam, až sa mu
stali osudnými. Na margo najväčšieho Slováka Camille Flammarion povedal: „Bol nadaný neúnavnou činorodosťou, energický, schopný zotrvať na vrchole Mont Blancu niekoľko dní a
aj niekoľko týždňov, živiac sa čímkoľvek, dokázal nespať a
splniť všetky úlohy, nepochybovať o ničom, hoci sa mi jeho
zdravie zdalo príliš krehké; generál minister Štefánik ostane
v našich spomienkach typom muža celkom výnimočného.“
Krásna, ale boľavá Orava v máji pred 160 rokmi (17. máj
1860) dala svetu MUDr. Mateja Bencúra – Martina Kukučína.
Jeho oči hľadeli k nebu v blízkom i ďalekom svete (Praha,
chorvátsky ostrov Brač, argentínske Punta Arenas, chorvátsky
Lipik). Jeho hviezdami – láskami boli úbohí ľudia, schudobnelí
zemania, hrdí chorvátski sedliaci. Máj ho zrodil aj pochoval 21. máj 1928. Smrekova báseň sa stala reálnou pri spomienkach na tajovských rodákov – Jozefa Gregora-Tajovského
a Jozefa Murgaša. Obaja odišli na večnosť v najkrajšom mesiaci roka. Murgaš pred 91 rokmi a Tajovský pred 80-timi.„Žilo
sa vtedy hádam ťažšie, ale svet bol menší a jednoduchší, ľahšie sa v ňom človek vyznal. Odplata stíhala hriech a dobrý
skutok bol podľa zásluhy odmeňovaný.“, konštatoval Dobroslav Chrobák.

Vojna je časom, kedy láska medzi ľuďmi nemá miesto. Kedy namiesto zátok od šampanského strieľajú, búchajú strely,
bomby, míny... Tak hovorí Smrek v básni Baccardi. Ľudstvo je
nepoučiteľné. Mamona jednotlivcom, ba až národom zakaľuje
zrak. Nakoniec láska predsa musela zvíťaziť pred 75-timi rokmi opäť v máji – 8. 5. 1945 – v Mesiaci Lásky, keď voňal orgován, keď kvitli tulipány.
V dnešných dňoch opäť pred ľudstvom stojí zdvihnutý varujúci prst... Ľudstvo sa opäť spreneverilo morálnym zásadám. Zásadám lásky človeka k človeku. Stratilo úctu ku všetkým a všetkému, preto ho stihla choroba ťažšia od vojny:
● Nevážili sme si zdravie, preto sme dostali pandemickú
chorobu - koronavírus, aby sme si uvedomili, že na zdraví
záleží najviac.
● Nevážili sme si prírodu, preto sme dostali takú chorobu,
aby bol pobyt v nej pre nás veľmi vzácny.
● Nevedeli sme fungovať v rodinách, preto nás táto choroba
zavrela do našich domovov, aby sme sa ako rodina opäť
naučili fungovať.
● Nevážili sme si starých a chorých, preto sme dostali takú
chorobu, aby sme si uvedomili, akí sú zraniteľní.
● Nevážili sme si zdravotníkov a lekárnikov, a zistili sme, akí
sú nenahraditeľní.
● Nemali sme úctu voči učiteľom, preto táto choroba zavrela
školy, aby si to rodičia sami vyskúšali.
● Mysleli sme, že si môžeme kúpiť všetko, byť kdekoľvek a
s kýmkoľvek chceme, preto sme dostali chorobu, aby sme
si uvedomili, že to všetko nie je samozrejmosť.
● Mamona nás opantala, voľný čas sme trávili v nákupných
centrách, preto nám ich táto choroba zavrela, aby sme pochopili, že šťastie si nemôžeme kúpiť.
● Veľa pozornosti sme zameriavali na náš vzhľad a výzor a
porovnávali sa, preto nám táto choroba zakryla tváre, aby
sme pochopili, že v tom netkvie naša krása.
● Mysleli sme si, že sme páni tejto zeme, preto sme dostali
túto chorobu, aby nás niečo tak miniatúrne ako je vírus, čo
ani nevidno, dokázalo skrotiť, dať nám príučku a trochu pokory.
● Táto choroba nám veľa berie, ale zároveň nám dáva možnosť veľa sa naučiť a pochopiť, čo je v živote najdôležitejšie.
Dostali sme chorobu ušitú na mieru... Asi sme ju ľudstvo
naozaj potrebovali! Nech májom skončí jej sila, nech Máj ju
pre lásku porazí! Prijmite pre nadchádzajúce májové dni všetci odkaz od Jána Pavla II.: „Lásku bez kríža nenájdeš a kríž
bez lásky neunesieš.“ A rovnako prijmite všetci aj odkaz pre
každý deň žitia od Matky Terezy: „Telesné choroby vieme liečiť
liekmi, ale jediným liekom na samotu, zúfalstvo a beznádej je
láska. Veľa ľudí na svete zomiera pre kúsok chleba, ale oveľa
viac ich zomiera od túžby po troške lásky.“
Anita M u r g a š o v á

PRIPOMÍNAME SI
NÁŠ PÁN UČITEĽ,
spisovateľ, publicista, historik František Kreutz, uzrel
svetlo sveta v Cinobani dňa 12.4.1920. Pri príležitosti
jeho nedožitých 100. narodenín s vďačnosťou a úctou
si spomíname na tohto nášho vzácneho človeka, autora
kníh pre deti a mládež, nášho srdcom oddaného matičiara. Verím, že jeho synovia, rodina mi odpustia, že si
spomíname na ich otca ako na nášho pána spisovateľa
a učiteľa. My to ale tak cítime, že zo všetkých spisovateľov, čo navštívili náš MO MS a angažovali sa v ňom,
práve on nám bol ten najbližší. Pripomíname si jeho životnú cestu a jeho pôsobenie ako učiteľa v Detvianskej
Hute, v Šumiaci a od roku od roku 1960 až do svojho odchodu na večnosť pôsobil
v našom Brezne, kde vydal všetky svoje knižky: Kliatba na Muráni – 1972, Heľpianska bosorka – 1985, Čriepky z breznianskeho rínku – 1993, tie sme vítali už
v matičnom kolektíve, Zbojstvá Jakuba Surovca – 2004 a Pravde žil, krivdu bil,
ktorá vyšla v roku 2010 zásluhou Oblastného pracoviska a MO MS v Brezne. Tak
sme mu to za života sľúbili a svoj sľub sme i dodržali.
K oslavám storočnice Matice slovenskej 3.8.1963 vypracovala Rada MsNV
v Brezne plán uctenia tohto výročia a postarala sa aj o vycestovanie 13 člennej
delegácie mesta Brezno na centrálne oslavy do Martina. Pre túto príležitosť bola
vytvorená Zdravica jubilujúcej Matici, ktorú zdobil „lipový list“ nakreslený pánom
učiteľom Kreutzom. Zdravicu v Martine odovzdal správcovi MS Jánovi Martákovi
vedúci našej delegácie Rudolf Žilinka a členovia delegácie sa stretli aj s Alexandrom Dubčekom, prítomným na tejto veľkolepej oslave. V roku 1968 pri obnovovaní činnosti MO MS 28.5.1968 stretlo sa v ZK Mostárne Brezno cca 250 Brezňanov, z ktorých väčšina odovzdala vyplnené prihlášky za členov Matice slovenskej. Hlavný referát na tomto obnovujúcom zhromaždení predniesol pán učiteľ
František Kreutz, ktorý bol zvolený za člena výboru oživotvoreného MO MS.
Valné zhromaždenie 22.11.1969 potvrdilo už 283 členov MO MS. Nosným
bodom programu bol referát Františka Kreutza k 50. výročiu založenia MO MS
v Brezne. V našej matičnej kronike máme zaznamenané vzácne stretnutia s rôznymi osobnosťami. Pri návšteve majstra Ladislava Chudíka, po besede s ním,

pozvali sme na kávičku aj pána učiteľa Kreutza. Bolo to také bezprostredné srdečné stretnutie. Pán Kreutz vyjadril majstrovi Chudíkovi obdiv, aké veľké množstvo
postáv výborne stvárnil, no stále to nepochopil, prečo len tak krátko bol v kresle
ministra kultúry Slovenskej republiky. Majster Chudík sa najskôr srdečne zasmial
a potom povedal: „Nehodil som sa pre tú úlohu ministra, nebola to vhodná rola
pre mňa, kade som po Slovensku chodil, všade niečo odo mňa žiadali a ja som
sľuboval a sľuboval až ma upozornili, že to tak nemôžem robiť, tak som z toho
ministerského kresla radšej odišiel.“ František Kreutz dlhé roky pôsobil ako porotca v celoslovenskej súťaži pedagógov Chalupkovo Brezno a počas týchto rokov
uskutočnil mnoho besied o literatúre a regionálnej histórii, pri ktorých sme obdivovali jeho všestrannosť, nikdy sa nevracal k tej istej téme, vždy nám mal čo povedať, čo nás zaujalo. Pamätám si na jeho povzdych: „Toľko by som vám toho
ešte chcel povedať, no neviem, či na to bude ešte čas.“
Čas bol neúprosný, cítili sme s ním pri chorobe jeho manželky i potom, ako
ostal sám a začal strácať zrak. Navštívila som ho v jeho súkromí a ukázal mi
vtedy množstvo zozbieraného materiálu. Z toho sa nám podarilo vydať po jeho
úmrtí len skromnú knižočku o súkromnom živote Chalupkovcov: „Pravde žil - krivdu bil.“ Boli sme radi, keď sme natočili videofilm o jeho živote a práci, vtedy sme
ho boli navštíviť i v nemocnici. Myslela som si, že už medzi nás nepríde. No mýlila
som sa. Dňa 22.6.2003 na besedu s naším najstarším členom, pánom Štefanom
Giertlym do Horehronského múzea ho priviezol jeho syn MUDr. František Kreutz
na vozíku. Pamätná je fotografia z tejto jeho poslednej besedy. Navždy nás opustil
19.12.2004 po ťažkých zdravotných problémoch. Rozlúčili sme sa s ním
21.12.2004 v rímskokatolíckom kostolíku na Bráničke. Odvtedy sme viackrát boli
pri jeho hrobe položiť venček či kytičku, alebo aspoň zapáliť kahanček ako spomienku na jeho statočný, tvorivý život a uctiť si jeho pamiatku. Pekným pripomenutím bolo i stretnutie spolu s jeho synmi a ich rodinami v Synagóge v Brezne na
výstave ilustrátora jeho kníh akademického maliara Jozefa Cesnaka, kde zároveň
vystavoval svoje obrazy i veľmi nadaný jeho syn pán Ing. Jozef Kreutz. Našu pozornosť vtedy zaujali olejomaľby z dedinky Šumiac, kde rodina Kreutzovcov určitý
čas aj žila a kde na nášho pána učiteľa s úctou a láskou podnes spomínajú.
Mária Macuľová

SLOVO NA ZAMYSLENIE
„Debilizácia“ národa? Honba za jednoduchosťou je obyčajne pokusom maskovať chudobu (F. X. Šalda)
Aj vy zostanete v rozpakoch a zhnusení, keď si zapnete televízor a ovalí vás presila
programov chudobných hlavne duchom? Vo svojich základoch majú jedného a toho istého
činiteľa, a tým je primitivizmus. Takzvané humoristické programy, vyznačujúce sa nechutnými až obscénnymi narážkami, „smiešnymi“ grimasami a gestami protagonistov, pri ktorých sa nedá smiať, len sa trápne cítiť, lebo vás ich tvorcovia zrejme pokladajú za väčšieho chumaja ako sú sami. Aj „smotánkové“ ukážky, sa vlastne divákom vysmievajú a
v prvom rade statočným a slušným ženám, mnohokrát za nizučkú mzdu ťažko pracujúcim,
ktorým kamera predvádza veľmi drahé oblečenie, kabelky a topánky tzv. celebrít. Predtým
písali filmové a televízne scenáre umelci – spisovatelia a scenáristi. V súčasnosti sa vynorila horda pisárov s pisoárovými príbehmi vhodnými jedine na spláchnutie. Ak by ste
vo vysielaní súkromných televíznych médií hľadali umenie, nepomôže ani lupa. Niet ho
tam. Ak nie si vulgárny, bezočivý a rozdrapený hlupák, nie si moderný. Vzdelanie a rozhľad je to posledné, čo človek v súčasnej spoločnosti potrebuje. Vtĺkajú mu do hlavy, že
zarábať sa dá aj ináč, spoliehať sa na poctivú prácu ako zdroj obživy je prežitkom a záležitosťou pre zaostalú skupinu obyvateľstva. Trápne televízne a rozhlasové formáty často
sprevádzajú moderátori a moderátorky, ktorých prázdne trepanie iba potvrdzuje ich duševnú malosť a mnohokrát katastrofálnu nevzdelanosť. Do svojich relácií nepozývajú výnimočných ľudí, ktorí by mohli byť najmä pre mladú generáciu vzorom. Deťúrence kukajú,
ozaj nevedia na čo, a pritom sa stávajú aj závislými na internete. Ak sa potom stretnú
s klasickou rozprávkou, v ktorej dobro víťazí nad zlom, nechápu dianie. Nerozumejú, čo
je dobro a čo je zlo, a podľa toho sa neskôr v živote aj správajú.
Slovenčina patrí hlavne vďaka svojej gramatike a štylistike k najťažším jazykom na
svete. Je zároveň prejavom a dôkazom vysokej kultúrnosti i myšlienkového bohatstva,
akým oplývali naši predkovia. Vďaka tomu sa našej školopovinnej mládeži rozvíjali aj tie
mozgové kapacity, ktoré iné národy kvôli jednoduchosti svojej materčiny nevyužívali. My
sme i preto patrili k tým múdrejším. Lenže v súčasnosti sa dokonalá znalosť jazyka nevyžaduje ani pri nástupe na vysokú školu. Skutočný vedomostný základ absolventi prichádzajúci na „výšku“ nemajú. Neodniesli si ho ani zo základnej, ani zo strednej školy.
Všetky vzdelávacie inštitúcie sa napokon uspokojili s tým, že majú aspoň nejakých žiakov,
a preventívne od nich nič nevyžadujú, aby náhodou neprestúpili na inú školskú ustanovizeň, ináč by škola prišla o financie. Žiaci potom aj pri malej násobilke používajú kalkulačku a nevedomcom nepodarene opravuje pravopis program nainštalovaný v počítači.
Zvyšujú sa počty školákov, ktorí v živote neprečítali žiadnu knihu – nerozumeli by napísanému. Základné a stredné školy v stave, do akého sa nepodarenými reformami dostali,
nedokážu potrebne rozvíjať verbálne a analytické schopnosti žiakov. Vysoké školy potom
stavajú na základoch z piesku. Okrem toho sa povymýšľali odbory príťažlivo marketingovo
znejúce, no v súčasnej praxi nevyužiteľné. Takých sú stovky a absolvujú ich tisícky podvedených študentov. V univerzitných učebných programoch sa neráta s tým, že poslu-

cháčov vysokej školy budú doúčať aj vedomosti, ktoré mali ako samozrejmosť už po
skončení „zédéešky“ ovládať. Už starí Rimania vedeli, že sa treba učiť naspamäť a nahlas. No vďaka tomu, že sa v našom nižšom školstve presadzuje tendencia „nebifľovať
sa“, majú študenti často zakrpatené centrá mozgu rozvíjajúce a upevňujúce pamäť a na
vysokej škole im robí obrovské problémy osvojovanie vedomostí a verbálna prezentácia.
Po absolvovaní vysokoškolského štúdia prichádzajú na Slovensku do praxe pologramotní
magistri, inžinieri a doktori. Ich bakalárske a diplomové práce sa hmýria pravopisnými aj
štylistickými lapsusmi a preštylizovanými textami, ktoré si posťahovali z internetu. Budúca
inteligencia nemá problém chodiť do školy v teplákoch alebo maskáčoch, dať sa označkovať piercingom ako jalovice alebo kedysi otroci, producírovať sa po ulici so smiešnymi
gundžami na ušiach a káblami z nich trčiacimi a mnohí z nich, keďže si nedokážu ozdobiť
ducha, „skrášľujú“ svoje telo stupídnymi tetovačkami. Absorbovaniu vedomostí a ich rozvíjaniu sa vzpierajú, uchyľujú sa k plagiátorstvu, odpisovaniu a podvádzaniu. Navyše na
Slovensku spomenutý trend mohutne rozvíjame: bakalárska a diplomová práca sa dá
beztrestne kúpiť, titul tak isto. Vlastne tolerujeme trestný čin podvodu, lebo vzdelanie, to,
čo si kultúrne národy nadovšetko vážia, u nás rapídne stráca svoju hodnotu. Vyspelé národy si školstvo naozaj, a nielen verbálne ako my, pestujú. Vedia, že iba vzdelané obyvateľstvo sa dopracuje k vysokej životnej úrovni. Preto sa usilujú, aby ich deti učili len tí
najlepší. My sme sa postarali o to, aby dobrí a najlepší z krajiny pod Tatrami odchádzali
a radšej sa už nikdy nevracali. A bohorovne sa nadrapujúci politici, aby vyšli v ústrety
spodine, útočia na učiteľov, lebo majú dva mesiace prázdnin.
Divadelné scény vo väčších mestách našej krajiny bývali chrámom umenia. Na predstavenia chodilo obecenstvo vyobliekané sviatočnejšie ako do kostola – ženy v elegantných róbach, mužská časť v oblekoch. V súčasnosti sa tak obliekať netreba. Pokojne si
na seba navlečte to, čo sa nosí do maštale alebo na brigádu. Lebo výrazy a dianie, ktoré
divák na doskách sleduje, je v prípade viacerých predstavení vhodné ozaj pre ošípané.
Módne spracovanie klasikov prešpikované vulgarizmami až po nahých účinkujúcich má
byť pre divadlo cestou ako prilákať diváka. Aj verejnoprávny rozhlas by ste niekedy najradšej vypli, lebo namiesto dobrej populárnej hudby vysiela zavýjanie, nôtenie, bliakanie,
húkanie, „jéjékanie“, rapotanie – väčšinou ide o tzv. pesničky poskladané všelijakými superstaristami, ktorí, nemajú šajnu o tom, čo môžeme klasifikovať ako skutočnú melódiu
a hudobný nápad. Navyše aj úbohosť textov dokazuje amaterizmus „textára“. Záľaha
reklamy na veľkých tabuliach smrdí ako každá navoňavkovaná zdochlina. Veľké farebné
plagáty obsadili hlavne politické strany a politici. Presviedčajú naivných, vraj oni jediní
chcú dobro pre Slovensko a nekonečné blaho pre národ. Poriadne sa im prizrite! Každý
s vypleštenými očami, akoby ho práve prepustili z liečenia. Človek si dá iba hlavu do
dlaní a spytuje sa, čo sa to vlastne deje? Prečo sa programovo naordinovanému hlúpnutiu
nevzpierame? Asi mala pravdu nebohá stará mať, keď vyhlasovala, že „sprostosť je tiež
darom Božím“. Len čím sme si ho tak prehojne zaslúžili?
(Z článku slovenského prozaika Antona Laučeka)

Z ČINNOSTI

DEŇ MATERINSKÉHO JAZYKA

reniakovi, P. Katreniakovi, M. Kráľovi, D. Ondrisovej, I. Pohlovi, A. Sámelovi,
K. Sedlářovi, L. Sejakovi a Z. Straňovej. Cenu primátora mesta za rok 2019 si
prevzali piati laureáti, za dlhoročný prínos v rozvoji cestovného ruchu Ján Bočkay, za celoživotné dielo v oblasti rozhlasovej tvorby a výrazné počiny v oblasti
folklórnej hudby Juraj Dubovec, za výrazný prínos v oblasti vedeckej, výchovno-vzdelávacej a publikačnej činnosti Mária Gallová, za prínos v oblasti muzikológie a prezentáciu slovenskej hudby doma i v zahraničí Zuzana Martináková a za dlhoročné pôsobenie v oblasti ochrany prírody a krajiny a ich zložiek
na území Slovenska kolektív pracovníkov Štátnej ochrany prírody SR

.

POCTA ŽENÁM

Dňa 20.2.2020 sa v priestoroch bývalej sobášnej siene Mestského úradu v Lučenci uskutočnil metodický seminár „Deň materinského jazyka“, ktorý pre záujemcov pripravil MO MS v spolupráci s mestom Lučenec. Zmyslom tohto zaujímavého podujatia bolo
upozorniť obyvateľov Novohradu na význam novohradských nárečí, ako svojských foriem slovenského jazyka. Podujatie pripravila
predsedníčka MO MS Ľudmila Lacová a moderovala ho Renáta
Petrželová-Libjaková. Na seminári odzneli hodnotné prejavy k téme slovenského jazyka v prítomnosti, ktoré predniesli docent Július Lomenčík z Katedry slovenského jazyka a komunikácie FF
UMB, ktorý v súčasnosti zastáva aj post riaditeľa Slovenského literárneho ústavu MS. Ten vo svojej prednáške sa zameral aj na
možné spôsoby používania spisovného jazyka a slovenských nárečí v rozličných situáciách a prostrediach. Ďalším prednášateľom
bol akademik Juraj Hraško, bývalý minister životného prostredia
v SR, ktorý sa vo svojom vystúpení zameral na historické dni konca 2. svetovej vojny v okolí svojej rodnej obce Točnica a v súvislosti
s používaním slovenčiny aj na svoje pôsobenie v slovenskej diplomacii. So zaujímavými ukážkami textov s použitím novohradských
nárečí vystúpili žiaci lučeneckých základných škôl na ul. Vajanského, Haličská, M. R. Štefánika a L. Novomeského. Program metodického dňa svojím účinkovaním obohatili členovia detského súboru Jánošík prednesom ľudových piesní z Novohradu.
(Ladislav Kováčik – Rekus 9.3.2020)

OCENENIE OSOBNOSTÍ MESTA

Dňa 7.3.2020 v Hornej Mičinej sa konala pocta všetkým ženám pri príležitosti sviatku medzinárodného dňa žien. Stretnutie pripravilo vedenie obce
v spolupráci s Centrom seniorov a ZO Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov. Krásne vyzdobená sála privítala približne päť desiatok žien, ktoré
v úvode pozdravil starosta Hornej Mičinej Ivan Lenár a obdaroval ich ružami.
Potom sa k nim prihovoril člen Klubu nezávislých spisovateľov a Slovenského
centra PEN klubu, básnik, editor a cestovateľ Juraj Kuniak. Vo svojom príhovore, okrem vzdania úcty prítomným ženám k ich sviatku, porozprával o svojej
ceste k literárnej tvorbe, o pozitívnom vzťahu k našim tradíciám i o poznávaní
rôznych kútov sveta. Súčasťou jeho vystúpenia bola aj prezentácia autorskej
tvorby. Na záver kultúrneho programu sa svojím tanečným umením v spoločenských tancoch predstavil manželský pár José a Júlia zo Španielska. Ich
temperament v štandardných a latinskoamerických tancoch zaujal všetkých
prítomných, ktorí ich ocenili dlhotrvajúcimi potleskami. V spoločenskej časti
stretnutia pri bohatom občerstvení dobrú náladu vytváral svojou hrou na akordeóne a spevom vyše 90 ročný Vladimír Strmeň. Účastníčky stretnutia sa rozchádzali do svojich domovov s konštatovaním, že podvečer bol krásny, aký
môže byť iba vtedy, ak sa ľudia stretávajú s ľuďmi v dobrom.
(Jana Borguľová – MY Banskobystrické noviny)

VÝBOR MO MS
Dňa 20.2.2020 v historickej sieni banskobystrickej radnice sa uskutočnila slávnosť odovzdávania ocenení významným osobnostiam
mesta. Do pamätnej knihy mesta pribudlo ďalších desať laureátov
– 8 jednotlivcov a 2 kolektívy. Primátor Ján Nosko odovzdal oceneným grafický list „História Banskej Bystrice“, zobrazujúci dva
symboly banskobystrického námestia - sochu Panny Márie z morového stĺpu a strechu Radnice. List vytvorili grafici FVU Akadémie
umení Igor Bence a Patrik Ševčík. Za celoživotné pôsobenie, postoj k ľudským hodnotám a pomoc počas SNP Čestné občianstvo
mesta bolo udelené i. m. profesorovi, lekárovi Danielovi Petelénovi
a ponovembrovému politikovi Jánovi Langošovi. Cenu mesta si odniesli: - za prínos v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva profesor
Gejza Balassa i.m. - za celoživotné dielo a prínos pre kultúru a pedagogiku operná speváčka Božena Fresserová, a za šírenie myšlienok slobody a demokracie kolektív členov Koordinačného centra
VPN v Banskej Bystrici. Ocenenie prevzali Martin Krajčovič a Štefan Kováč a pamätné listy boli udelené aj ďalším členom KC: I. Bačovi, J. Budinskej, M. Gajdošovej, F. Haškovi, I. Homzovi, J. Kat-

Dňa 2.3.2020 sa v matičnom dome v Banskej Bystrici konalo riadne zasadnutie výboru MO MS. Hlavným programom zasadnutia bola kontrola plnenia prijatých úloh z predchádzajúcich zasadnutí – zabezpečenie tlačenia mesačníka Zvon, zasielanie povinných výtlačkov do SNK a Ústredia MS v Martine, Univerzitnej knižnice v Bratislave a Štátnej vedeckej knižnice v Banskej
Bystrici, vypracovanie úvodníkov mesačníka Zvon na mesiace apríl - jún 2020,
stanovenie termínu konania výročného zhromaždenia MO MS za rok 2019 na
27.4.2020 o 16.00 hod. v spoločenskej sále matičného domu. V rozprave
k pravidelnej činnosti sa členovia výboru MO vyjadrovali k problému nezverejnenia konania osláv 100 rokov existencie MO MS ani v SNN, ani na webovej stránke MS, k doriešeniu dodania DVD z osláv storočnice, ktoré bude potrebné v kópii zaslať aj do Archívu MS. Ďalej boli riešené otázky prenájmu
priestorov v matičnom dome, požiadavka klubu Lipa na zavedenie internetu
do priestorov klubu, zabezpečenie účasti na slávnosti odhalenia busty M. R.
Štefánika dňa 29.3.2020 vo Zvolenskej Slatine i účasti na slávnostných službách Božích dna 29.4.2020 na Hrochoti venovaným 200. výročiu narodenia
Andreja Sládkoviča, zabezpečenie upratovania a udržiavania poriadku v matičnom dome, úlohy súvisiace s prevádzkou a financovaním pravidelnej činnosti MO MS, najmä v súvislosti so situáciou šírenia pandémie koronavírusu
na celom území Slovenska.

NA (NE)POSLEDNEJ STRANE...
ODIŠLA:

Spomienka na nevestu Jozefa Cígera Hronského

So smútkom v srdci chcem napísať krátku spomienku na nevestu J. C. Hronského pani Cecíliu H
r o n s k ú, ktorá 26.marca toho roku o 3.00 hod. ráno v spánku odišla vo veku nedožitých 92 rokov na
večný oddych po statočnej, no nie ľahkej životnej púti...
Túto smutnú správu mi poslal jej vnuk Mauro Nicolas Muleiro. Vedel, že sme si boli veľmi blízke,
plne mi dôverovala a poverila ma spravovaním autorských práv po jej svokrovi J.C. Hronskom. Naša
korešpondencia trvala od šesťdesiatych rokov. Keď začali roky socializmu s ľudskou tvárou Alexandra
Dubčeka, konečne sme sa odhodlali cez Červený kríž zistiť adresu rodiny J.C. Hronského, staršieho
brata môjho otca. On nám nepísal, aby nám neškodil. V tom čase ešte žil môj bratranec Juraj, ktorý
nám odpovedal listom, ale krátko na to ochorel a v roku 1970 umrel. Korešpondenciu s rodinou Hronských sme však neprerušili a udržiavali sme ju práve cez Cilku, ktorú J.C. Hronský, ako svoju nevestu pochádzajúcu zo Slovinska, naučil po slovensky tak, že nielen hovorila po slovensky, ale naučila sa po slovensky písať i čítať.
Prvýkrát sme sa osobne stretli v roku 1993 pri dovoze telesných pozostatkov jej svokrovcov na Slovensko. Prevoz zaisťoval Ústav pre zahraničných Slovákov pri Matici slovenskej v spolupráci s Miestnym spolkom svetového kongresu Slovákov
v Buenos Aires. Bratranec Ing. Matej Cíger privítal Cilku na letisku a priviezol ju na našu chatu na Tále. Veľmi sa jej páčila
naša hornatá krajina, pripomínalo jej to jej rodné Slovinsko. Zatúžila ešte raz v živote vidieť svoj rodný kraj ako i jej jediného
brata, ktorý tam jediný ostal žiť. Jej rodičia s ostatnými deťmi zutekali zo Slovinska pred zverstvami, čo sa tam cez vojnu diali.
Matica slovenská jej vtedy sprostredkovala vycestovanie a ona bola šťastná, že ešte raz uvidela svoje rodisko, no vrátila sa
veľmi smutná. Všetky spomienky úteku, pobyt v záchytnom utečeneckom tábore v Rakúsku, kde jej umrel otec, a všetko to
utrpenie sa jej premietalo ako smutný film.
Pred pohrebom Hronskovcov na Národnom cintoríne v Martine sme boli ubytované v Hoteli Turiec a prerozprávali sme
takmer celú noc. Nedokázala pochopiť, prečo sme sa všetci obliekali do čierneho, veď to bola radostná udalosť, keď sa podarilo
„starkovcom“ dostať na svoje milované Slovensko i keď už len po smrti. Nepodarilo sa mi ju nahovoriť, aby sa tiež obliekla do
čierneho odevu. Ráno z kúpeľne volala na mňa, že ma ide preskúšať, či starký hovoril pravdu. Začala spievať tým svojím krásnym hlasom obľúbenú Hronského pieseň „Najkrajšia hviezdička z celého nebíčka je moja mamička, čo mi Boh dal ...“, zrazu
prerušila svoj spev s otázkou, prečo som sa nepripojila, lebo starký hovorieval, že každý Slovák sa rád pripojí k spevu a tie
pesničky, čo ju učia, sú na Slovensku obľúbené. Bola som obrátená k oknu, aby nevidela, že plačem, bolo to neskutočné, ako
ona prvýkrát na návšteve Slovenska vedela tak krásne spievať naše piesne. Vyznala sa mi, že chcela študovať spev, no krutá
vojna jej to neumožnila. Mala som možnosť počuť jej krásny zamatový hlas i pri mojej návšteve v Argentíne. Boli to árie
z operiet, Jurko hral a Cilka spievala, najlepšie si pamätám áriu „Ja svoje srdce dám, len žene tej...“.
V roku 2006 som vycestovala do Argentíny prvýkrát so svojou dcérou Dankou. V tom čase ponúkla Slovenská národná
knižnica Cilke možnosť prevzatia pozostalosti po J.C. Hronskom. Cilka mi volala, čo má robiť, ona si pamätala, že starký hovoril,
ak bude mať záujem Matica slovenská o agendu Zahraničnej Matice slovenskej, treba im to umožniť. Informovala som o tom
predsedu MS Ing. Jozefa Markuša, ktorý mi oznámil, že ak na to má prostriedky SNK, musí mať aj MS. S takouto informáciou
sme išli zistiť, v akom stave je celá pozostalosť. Bola to pre mňa v mojom živote tá najkrajšia a najzaujímavejšia zahraničná
cesta. V Buenos Aires nás na letisku očakávala Cilka, s ktorou sme sa taxíkom dostali do 60 km vzdialeného mesta Lujan, kde
naši drahí žili i dožili svoje životy.
Zastali sme pri skromnom domčeku, ktorý si tu na dlžobu postavili. Dom má dva byty. V jednom bývali Hronskovci a
v druhom ich jediný syn Juraj s manželkou Cilkou a ich dcérou Adriankou. Cilka keď odomkla vchodové dvere, ocitli sme sa vo
vstupnej hale. Na stole v malej kryštálovej vázičke boli tri zamatové kvietky biely, modrý a červený, naše národné farby, prepočítala som si, veď už od smrti Jurka je 36 rokov a je to akoby tu stále žili Slováci. Zo steny sa na nás pozeral Makovického
junáčik v pohorelskom klobúčiku. Všetky Hronského knihy, ktoré vyšli, boli poukladané v knižnici. Po ľavej strane Benkova
„Ochrankyňa ducha“, práve táto krojovaná postava sa najviac Hronskému páčila a preto si ju u majstra Benku objednal. Táto
postava drží na jednej ruke dieťa a v druhej ruke modlitebnú knižku a tak vstupuje do lavice v kostole. Výchovu matky vždy považoval za najdôležitejšiu v živote každého dieťaťa. Galériu obrazov som sledovala ďalej, páčil sa mi ujov Jožkov autoportrét.
Cilka mi povedala, že keď si nevie rady s nejakým problémom, posadí sa do kresla oproti tomuto obrazu a rozpráva sa s ním.
Dalo sa vycítiť, aký dobrý a dôverný bol jej vzťah so svokrom. Najväčší obraz bol nad sedačkou, ten namaľoval Hronský v rekreačnej oblasti továrne, kde pracoval. Aj v ďalších izbách boli pekné obrazy, no najviac ma zaujala záverečná práca uja Jožka
z Výtvarnej akadémie v Ríme „Tvár Krista“.
Cilka, nevesta Hronského, veľmi starostlivo opatrovala celú jeho pozostalosť. Dokumenty, rukopisy, obrázky a obrazy,
ktoré maľoval, no i osobné veci. Spýtala som sa, prečo je odložený aj ten jeden fialový pohárik na stopke, čím je významný.
Cilka mi povedala, že keď dávala svojmu svokrovi poslednýkrát večeru, povedal: „Ešte si dám dúšok vody.“ Ona že mu tú vodu
podala v tom pohári, vďačne že sa na ňu usmial a povedal: „Cilka, to si nemusela, veď ešte si vládzem zobrať pohár vody aj
sám, no možno že bude taký čas, keď to už vládať nebudem a ja viem že ty mi tú vodu vďačne podáš.“ No mýlil sa, bol to posledný dúšok vody, ktorý vypil. Po večeri odobral sa do izby, kde mal pracovný priestor. Prišiel tam za ním aj jeho bývalý žiak
Juan Horacio Scarnato. Ich rozhovor bol krátky, so štetcom v ruke odpadol. Lekár mu už nedokázal pomôcť, ani kňaz, odišiel
ako aj jeho otec na náhlu mozgovú príhodu.
Cilka mi opísala aj ako ťažko prežívala odchod svojho manžela teta Valika. Prežila ho len o mesiac a desať dní a tiež ju
našli už mŕtvu po náhlom skonaní ráno, keď nevstávala. Hovorila o krásnom manželstve, aké Hronskovci prežívali. Teta bola
chorľavá, no na lieky v prvom rade peniaze museli byť. Bola svedkom, že i v tých najskromnejších podmienkach vedeli byť
k sebe pozorní a snažili sa každú možnú chvíľu jeden druhému spríjemniť.
Veľmi ma dojalo, keď mi vysvetľovala, že to malé vrecúško, ušité z jemnej kože, v ktorom bolo pár zrniek z roztrhnutého
ruženca Hronského matky a hrsť zeme z hrobu rodičov, nosil od vysťahovania sa zo Slovenska až do svojej smrti. Len po nej
mu ho vybrali z vrecka a aj keď niečo z tej rodnej zeme sa pomedzi švíky vytratilo, zostatok sme po 63 rokoch priviezli na Slovensko s ostatnou pozostalosťou.
Cilka si svojich svokrovcov veľmi obľúbila a s hrdosťou povedala, ako sa raz jej svokor vyjadril. Povedal: „Ten Pán Boh
nás má rád.“ Prečo to hovoríš, opýtala sa teta Valika. Odpovedal: „Veď nám dal takú schopnú nevestu, akou je Cilka.“ Lujan je
veľké pútnické mesto. Pod krásnym rozsiahlym chrámom viac ako 60 národov má v podzemí svoje oltáriky. Keď sem prichádzajú
púte, každý národ vyhľadá si ten svoj oltárik. Cilka udržiavala dva oltáriky slovinský a slovenský. Na ten slovenský priniesla
som i ja venček zo sušených kvietkov bielo- modro – červený s našou trikolórou. Veľmi sa Cilke páčil a pri jeho kladení na
oltárik porozprávala mi aj o návšteve pána prezidenta Schustera pri tomto oltáriku. Priniesol zo Slovenska drevorezby svätých
Cyrila a Metoda a to v rovnakej veľkosti, ako bola na oltári aj drevorezba sochy Panny Márie. Vtedy že jej poďakoval za starostlivosť o Hronskovcov a odovzdal jej i vyznamenanie. Veľmi ju to prekvapilo a bola za to vďačná.
Pozostalosť sme prevážali v kufroch a veľkých pevných tubách. Už vopred to mala Cilka premyslené, ako sa budú dať
prepraviť veľké obrazy – návrhy vitráží kostolných okien, aby sa neporušili, ale zvinuté bezpečne previezli. Prevoz sme zaisťovali
s Ing. Katarínou Pacnerovou, JUDr. Pavlom Boroňom a PaedDr. Vlastou Bellovou v rokoch 2007 a 2008. Dovolím si povedať,
stali sa z nás a Cilky Hronskej priatelia a prevoz pozostalosti všetci brali sme ako náročnú, no krásnu povinnosť. Pri otváraní
výstavy časti prevezenej pozostalosti v dome Hronskovcov v Martine len to ma mrzelo, že nemohla byť pani Cilka znovu
s nami. Mohla sa totiž po rokoch započúvať do prelúdií svojho manžela Jurka, ktorými bola expozícia otváraná. Vďační sme
my všetci, čo sme pani Cilku poznali, za jej obetavý život, budeme si na ňu spomínať s úctou a láskou.
Mária M a c u ľ o v á

PROGRAM NA MÁJ
Uvedené podujatia zverejňujeme v rámci
schváleného programu roka 2020. V prípade
zrušenia zákazu konania podujatí s účasťou verejnosti budú na tieto podujatia zo strany MO
MS posielané osobitné pozvánky.
5. – 31.5.

SRDCE NA DLANI
Výstavka detských výtvarných prác z 10. ročníka
výtvarnej súťaže Banskobystrická paletka
M: DMS, Dolná 52 O: Výtvarná sekcia MO MS
4.5. 17.00 VÝBOR MO MS
Piate zasadnutie výboru MO MS v roku 2020
M: DMS, Dolná 52
O: Výbor MO MS
18.5. 15.00 PRIPOMÍNAME SI
Stretnutie členov MO MS - prednáška A.Murgašovej „Slovenská kultúra v slovenskom zahraničí“ a pripomenutie 160. výr. nar. M. Kukučína a
80. výr. smrti J.G. Tajovského
M: DMS, Dolná 52 O: Literárna sekcia MO MS
23.5.
ZA KRÁSAMI PRÍRODY A HISTÓRIE
Zájazd členov Klubu Lipa a členov MO MS na
Spišský hrad a Spišskú kapitolu
M: Spišský hrad
O: MO MS a Klub Lipa
Kontakty: B. Sadloňová 0904 047205
B. Korytko 0908 826163
30.5. 9.00 TURIČNÝ JARMOK
Spoločenské podujatie s kultúrnym programom
M: KD Slov. Ľupča
O: OÚ Slov. Ľupča
4. - 11. - 18.- 25. 5. o 14.00 KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY
Tvorivé stretnutia členiek klubu
M: DMS, Dolná 52
O: KPČ MO MS
4. - 11. - 18.- 25. 5. o 14.00 KLUB SENIOROV LIPA
Kultúrno-spoločenské stretnutia členov klubu
M: DMS, Dolná 52
O: Klub Lipa MO MS
7. - 14. - 21. - 28.5. o 16.00 TVORIVÉ STRETNUTIA
členov speváckych skupín Hronky a Horehronci
M: DMS, Dolná 52 O: Národopisný klub MO MS

UPOZORŇUJEME
VŠETKÝCH ČLENOV MO MS V BANSKEJ BYSTRICI
 KONANIE VÝROČNÉHO ZHROMAŽDENIA členov MO
MS, ktoré bolo avizované na 27.4.2020 v Matičnom dome
na ulici M. Rázusa sa z dôvodov trvania opatrení voči pandémii Koronavírus S A N E U S K U T O Č N Í.
DÁTUM KONANIA ZHROMAŽDENIA ZA ROK 2019 BUDE ČLENOM MO MS OZNÁMENÝ CESTOU PÍSOMNÝCH POZVANÍ. V prípade neuskutočnenia zhromaždenia v tomto roku, zverejníme HODNOTENIE ČINNOSTI ZA ROK 2019 na stránkach mesačníka ZVON.
ZÁMERY PROGRAMU ČINNOSTI MO MS NA ROK 2020
sme zverejnili v mesačníku ZVON číslo 12/2019 na strane 3.

 NA MOŽNOSŤ PRISPIEVAŤ A POSIELAŤ NÁVRHY na obsahové zameranie mesačníka ZVON. Vaše články, informácie a
návrhy nám môžete posielať každý mesiac do 20–teho na mailovú
adresu momaticabb@gmail.com
 DŇA 30.11.2019 sa v priestoroch ŠVK na Lazovnej ul. konala slávnosť 100. výročia vzniku Miestneho odboru Matice
slovenskej. Pri tejto príležitosti bola vydaná Pamätnica o histórii pôsobenia MO MS, ktorú si môžete zakúpiť v matičnom
dome na ulici M. Rázusa.
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