Vážení priatelia,
začíname spolu ďalší rok, v ktorom nás určite čaká mnoho
zaujímavých, a iste aj prekvapujúcich podujatí

a udalostí.

Minuloročné voľby do obecných samospráv priniesli zmenu na
postoch starostov a primátorov v mnohých mestách a obciach. Aj
pre ich informáciu a inšpiráciu je určený Kalendár výročí a Katalóg
kultúrno-spoločenských podujatí, ktorý sme pripravili. Január je
mesiac, kedy vznikajú na zastupiteľstvách a v komisiách miest a
obcí nové plány a predsavzatia. Budeme radi, ak budú aj o kultúrno - spoločenských aktivitách v obciach a mestách v regióne.
Nepopieram, že v závere minulého roku sme pociťovali radosť , že
aj napriek nepriaznivej finančnej situácii sme dokázali uskutočniť
kultúrno-spoločenské podujatia a aktivity – mnohé vo vašich mestách a obciach – ktoré zaujali a oslovili našich spoluobčanov v regióne, a že Novohradské osvetové stredisko v Lučenci stále patrí
k tým kultúrnym organizáciám, s ktorými je dobré spolupracovať,
na ktoré sa môžete spoľahnúť a ktorému môžete dôverovať.
Veríme, že v tejto vzájomnej dôvere, napriek kríze a iným
problémom, budeme aj v tomto roku spolu pripravovať a uskutočňovať kultúrno-spoločenské podujatia a rôzne osvetové aktivity.
Ďakujeme za priazeň.

Mária Ambrušová
riaditeľka NOS

VÝROČIA OSOBNOSTÍ:
Január:
LUKNIŠ Karol – 100. výročie nar. (6.1.1911 Zlatno, okr. Nitra) –
insitný výtvarný umelec, známy výrobca huslí, ktoré zhotovoval aj
v Lučenci, kde aj zomrel 29.12.1988. V roku 1980 získal Cenu a plaketu Dr. Ladislava Lenga.
STOJKA Ondrej - 95. výročie nar. (14.1.1916 Rovňany) – historik,
vysokoškolský učiteľ
ALGŐVER Michal – 185. výročie nar. (19.1.1826 Súr - MR) – spisovateľ, publicista, folklorista a zberateľ ľudovej slovesnosti.
Vyrastal v Ľuboriečke a Divíne, študoval na gymnáziu v Lučenci.
RAPPENSBERGEROVÁ Naďa – 75. výročie nar. (24.1.1936 Kokava nad Rimavicou) - akad. maliarka, grafička. Žije v Bratislave.
BIENIK Pavol – 75. výročie nar. (26.1.1936 Kokava n/R.) –
klarinetista, dirigent, vysokoškolský učiteľ- Žilinská univerzita, Katedra hudobnej výchovy
NOGE Július – 80. výročie nar. (30.1.1931 Vidiná) – literárny historik a kritik, pseudonym Juraj Vidovenec. Po absolvovaní štúdia
slovenčiny a literárnej vedy na FF UK v Bratislave (1955) až do
konca života pracoval v Ústave slovenskej literatúry SAV.
Vyvrcholením jeho vedeckovýskumnej práce sú literárnohistorické
analýzy hlavne Kalinčiakovho a Hurbanovho diela (Slovenská romantická próza, 1969), predovšetkým však rozsiahla dvojzväzková
monografia Martin Kukučín tradicionalista a novátor (1962,
1975).
MEČIAR Július – 65. výročie nar. (31.1.1946 Valaská Belá) –
amatérsky výtvarník žijúci v Poltári. Venuje sa kresbe, maľbe,
grafike a plastike.

Február:
NAGYOVÁ Cecília – 75. výročie nar. ( 1.2.1936) – amatérska výtvarníčka. Členka amatérskeho výtvarného krúžku pri NOS v Lučenci.
LŐRINCOVÁ Oľga – 90. výročie nar. (10.2.1921 Lučenec) – rod.
Braunová, umeleckým menom L. Gály Olga – novinárka, poetka,
spisovateľka, prekladateľka umeleckej literatúry.
HERCZEGHOVÁ Viera - 60. výročie nar. (14.2.1951 Poltár) –
zdravotná sestra, poetka, umeleckým meno Kamasová
KARASOVÁ Zlata, PaedDr. – 75. výročie nar. (15.2.1936 Zelené) –
muzikologička, vysokoškolská učiteľka – Prešovská univerzita
PÁPAY Dezider - 90. výročie nar. (19.2.1921 Zlatno) – akademický maliar, učiteľ.
ŽILÁK Daniel, Ing. – 65. výročie nar. (26.2.1946 Poltár) – zakladateľ a umelecký vedúci divadelného ochotníckeho súboru pri JRD
v Poltári, režisér, herec.
DOSTALÍK František – 115. výročie nar. (27.2.1896 Málinec Hámor) – hudobný pedagóg a skladateľ. Študoval na Učiteľskom
ústave v Lučenci. Zbieral ľudové piesne, vydal všeobecnú náuku
o hudbe pre učiteľské ústavy v maďarčine. Bol propagátorom diela
B. Bartóka.

Marec:
TURŇOVÁ Mária – 65. výročie nar. ( 3.3.1946, Divín) – r. Plvačková, operná speváčka, sólistka opery SND v Bratislave
PUPALA Tibor - 85. výročie nar. (4.3.1926 Točnica) - amatérsky
výtvarník. V r. 1992 mal samostatnú výstavu celoživotného diela
v Lučenci.
DEDINSKÁ Lenka – 95. výročie nar. (18.3.1916, Tomášovce) učiteľka, ochotníčka,

autorka učebníc, zaslúžilá školská pracovníčka, výskumná pracovníčka. Študovala na gymnáziu (1927 - 1930) a Učiteľskom
ústave (1932 - 1936) v Lučenci. Pôsobila ako učiteľka aj v Polichne.
Do roku 1978 pôsobila vo Výskumnom ústave pedagogickom v Bratislave, kde žije na dôchodku.
KUBÍNYI František – 215. výročie nar. (21.3.1796 Vidiná) –
prírodovedec, paleontológ a geológ, zakladajúci člen Uhorskej geologickej spoločnosti a Uhorskej archeologickej spoločnosti. Bol notárom a slúžnym Novohradskej stolice. Rodný kaštieľ mal vo Vidinej. Od roku 1841 sa stal členom Uhorskej akadémie vied.
KUNSZT Ján – 180. výročie nar. (21.3.1831 Fiľakovo) – bankový
úradník, botanik. Publikoval mnoho štúdií z botaniky, jeho herbár
obsahoval celú flóru Novohradu.
GYURKOVITS František – 135. výročie nar. (28.3.1876 Budapešť) – maliar, predstaviteľ impresionizmu. Motívy čerpal z Novohradu, v Lučenci žil a tvoril od roku 1913 až do svojej smrti.
ŠTÚROVÁ Katarína – 185. výročie nar. (24.3.1826 Uhrovec) –
sestra Ľudovíta Štúra, národovkyňa, od r. 1857 žila s bratom
Jankom vo Fiľakove, pochovaná je v Lučenci
MÉZEŠ Július – 35. výročie úmrtia (26.3.1976) – učiteľ, školský
a osvetový pracovník, narodil sa v Málinci. Študoval na učiteľskom
ústave v Lučenci, bol riaditeľom Strednej knihovníckej školy v Bratislave. Zaslúžil sa vybudovanie knihovníckeho školstva na Slovensku
GAŠPAROVIČ Ivan – 70. výročie nar. (27.3.1941 Poltár) – prezident SR, právnik a politik Pôsobil ako pedagóg na Právnickej
fakulte Univerzity Komenského (PF UK) a po novembri 1989 bol
prorektorom UK. Od júla 1990 bol generálnym prokurátorom
ČSFR, v r. 1992 sa však vrátil k povolaniu pedagóga na PF UK. V r.
1992 vstúpil do HZDS a ako jeho popredný predstaviteľ bol od r.
1992 predsedom Slovenskej národnej rady (SNR) a od r. 1994
predsedom Národnej rady (NR) SR. V parlamentných voľbách 1998
bol zvolený za poslanca NR SR. V júli 2002 z HZDS vystúpil a založil
Hnutie za demokraciu (HZD), ktorého sa stal predsedom. V apríli
2004 bol zvolený za prezidenta Slovenskej republiky. Ivan
Gašparovič je prezidentom SR od 15. júna 2004.

Opätovnú kandidatúru na post hlavy štátu obhájil v prezidentských
voľbách 4. apríla 2009. Dňa 15. júna 2009 bol Ivan Gašparovič
slávnostne inaugurovaný do funkcie prezidenta Slovenskej republiky na druhé funkčné obdobie.

Apríl:
KUSÝ Ivan – 90. výročie nar. (6.4.1921 Dobroč) – literárny vedec,
editor, od r. 1951 pracoval v Ústave slovenskej literatúry SAV.
LIPSKÝ Ján – 245. výr. nar. a 185. výr. úmrtia (10.4.1766 Sedličná – 2.5.1826) – kartograf, autor najlepšej mapy Uhorska svojich
čias, na 9 listoch obsahovala všetky uhorské mestá, dediny, hrady,
pevnosti, bane, hámre a pod. Školské vzdelanie získal na kalvínskej
škole v Lučenci (1776-1777).
ONDREJOVIČ Slavomír – 65. výročie nar. (17.4.1946, Lučenec) jazykovedec, prekladateľ. Umeleckým menom Ondrej Slavkovský.
PETIAN (PETÉNYI) Juraj Natán – 205. výročie nar. (20.4.1806
Polichno) – kultúrny pracovník, mecén, podporovateľ slov. národných podujatí. Od r. 1827 evanjelický farár v Polichne, kde dal
vystavať faru. Juraj sa sal podporovateľom slovenských národných
podujatí a ústavov, testamentálne venoval základinu 7.000,- zlatých na založenie Matice slovenskej.
KUBINEC Juraj – 25. výročie úmrtia (28.4.1986 Kokava n/R-časť
Utekáč,Salajka) – nestor slovenských fujaristov, zakladateľ prvého
fujarového tria na Slovensku.
SPIŠIAK Jaroslav – 60. výročie nar. (28.4.1951) – folklorista,
interpret kokavských ľudových piesní

Máj:
VODA Gustáv – 125. výročie nar. (3.5.1886 Modra) – lekárnik,
kultúrny a verejný činiteľ. V r. 1920-1962 pôsobil v Lučenci, kde
zriadil lekáreň Salvator, prvý mešťanosta Lučenca, aktívny člen
lučenskej MS.

AGÓCS Valéria – 65. výročie nar. (8.5.1946 Fiľakovo) – rozhlasová novinárka, redaktorka, parlamentná spravodajkyňa.
URBANČOK Pavol – 70. výročie nar. (10.5.1941 Kotmanová) –
kultúrno-výchovný pracovník, knihovník. Dlhoročný riaditeľ Novohradskej knižnice v Lučenci.
MIHÁLIKOVÁ – HANDZOVÁ Viera – 80. výročie nar. (12.5.1931
Kokava nad Rimavicou) – spisovateľka, redaktorka, prekladateľka.
V r. 1970-73 bola redaktorkou časopisu Nové slovo, v r. 1974-81
bola vedúcou redaktorkou pôvodnej tvorby vo vydavateľstve Smena.
KRÁĽ Janko – 135. výročie úmrtia (23.5.1876) – básnik. V rokoch
1849-1854 pôsobil v Novohrade a v r. 1850 priamo v Lučenci. V roku 1996 bola vydaná publikácia J. Drenka: Janko Kráľ a Novohrad.
ALTMANN Gabriel – 80. výročie nar. (24.5.1931 Poltár) –
lingvista, vedecký pracovník, vysokoškolský učiteľ. V oblasti matematickej lingvistiky publikoval vyše 200 knižných prác.

Jún:
DARVAS Ján – 120. výročie nar. (3.6.1891 Uhorské) – básnik.
Študoval na gymnáziu v Lučenci. Redaktor novín Magyar Kisiparos
v Lučenci. Zostavovateľ Antológie slovenskej poézie a jej prekladu
do maďarčiny.
ĎALOKOVÁ Katarína – 60. výročie nar. (7.6.1951 Lučenec) učiteľka hudby
MOJŽIŠ Július – 60. výročie nar. (13.6.1951 Halič) - umelecký
kováč, fotograf
VAŠÍČKOVÁ Darina – 75. výročie nar. (14.6.1936 Málinec) herečka, členka Rozhlasového hereckého súboru
JÁNOŠ Pavel – 90. výročie nar. (14.6.1921, Kalinovo) - ochotnícky
a profesionálny herec, historik, regionálny etnograf a literát. Ako
profesionálny herec vytvoril 28 postáv, ako ochotnícky herec
účinkoval v 19 hrách, z ktorých 16 aj režíroval.

Publikácie: Kalinovo, Povec, že mi moja milá, povec – ľudové piesne
z Novohradu, Povesti a príbehy z Novohradu a ď.

Júl:
SUJOVÁ Zita – 55. výročie nar. (11.7.1956 Lučenec) - redaktorka,
publicistka
DRENKO Jozef - 70. výročie nar. (15.7.1941 Fiľakovo) – profesor,
historik, publicista. Je autorom viac ako 50 publikácií s vlastivednohistorickou tematikou, monografií miest a obcí.
SPIŠIAK Pavol – 95. výročie nar. (25.7.1916 Kokava nad Rimavicou) – divadelný herec a režisér, publicista, kronikár, vlastivedný
pracovník. Autor niekoľkých kníh o kokavskom regióne (Ochotnícke divadlo v Kokavskom regióne, Kokava nad Rimavicou v období
neskorého feudalizmu).

August:
JANKOVITS Jeno – 80. výročie nar. (1.8.1931 Lučenec) – divadelný ochotnícky režisér. Pre DOS J. Kármána v Lučenci režíroval –
Charleyho teta (1992), Kaktusový kvet (1994) a i.
BENEDIKTI Ján Blahoslav – 215. výročie nar. (11.8.1796 Ľuboreč) – národný buditeľ, kultúrny pracovník, spisovateľ, pedagóg.
V r. 1807-1809 študoval v Lučenci. V r. 1824 ako profesor kežmarského lýcea založil prvý slovenský študentský spolok Slovenská spoločnosť. Korešpondoval s Kollárom, Šafárikom a Palackým.

JÁGERSKÁ Šarlota, Soc., RNDr., CSc. – 80. výročie nar. (26.8.1931
Sušany) – chemička, v rokoch 1955-62 učila na JSŠ v Lučenci, 196291 vysokoškolská učiteľka na PgF UMB v Banskej Bystrici.
RUSZNÁK Ján – 70. výročie nar. ( 28.8.1941, Lučenec) - kultúrnových. pracovník

September:
OKRUCKÝ Ján – 90. výr. nar. a 40. výr. úmrtia (14.9.1921 Lučenec – 24.12.1971) – výtvarný teoretik a kritik, venoval sa najmä
ľudovému výtvarnému umeniu, amatérskej výtvarnej tvorbe.
GREKSÁK Miloslav, Doc., RNDr., CSc. – 75. výročie nar. (17.9.1936
Kokava n/R)- biochemik, vedecký pracovník, vysokoškolský učiteľ.
PAVLAČKA Eduard – 80. výr. nar. a 40. výr. úmrtia (20.9.1931
Fiľakovo-11.11.1971 Lučenec) – amatérsky fotograf, strednú školu
absolvoval v Lučenci. Výrazný reprezentant slovenskej amatérskej
fotografie v 60. rokoch, vyznamenaný medailou Jozefa M. Petzvala.
Ocenený v roku 1968 v Budapešti a v Rio de Janeiro.
HODŽA Michal Miloslav – 200. výročie nar. (22.9.1811 Rakša) –
básnik, politik, publicista, najstarší z trojice národných buditeľov
(Štúr, Hurban), kodifikátor spisovnej slovenčiny. V r. 1835-36 pôsobil ako domáci učiteľ v rodine zemepána Jána Töröka de Szendrő
v Podrečanoch.

Október:

KOPOREC Pavel – 75. výročie nar. (15.8.1931 Polichno) – stredoškolský profesor. Do školy chodil v Políchne, Tomášovciach.
Maturoval na Lučenskom gymnáziu. Vysokoškolské štúdiá dokončil
v Bratislave v roku 1955 na Prírodovedeckej fakulte Komenského v
odbore fyzika, chémia. Učil na gymnáziu v Lučenci.

ČERVENÁK Benjamín Pravoslav – 195. výročie nar. (9.10.1816
Pliešovce) – pedagóg, člen študentskej Spoločnosti československej,
študoval na gymnáziu v Lučenci, stal sa námestníkom profesora
Palkoviča na bratislavskom lýceu, zredigoval a vydal Zprávu o Ústavu slovanském při evanjelickém lyceum v Prešporku.

GÁFRIK Michal- 80. výročie nar. (18.8.1931 Gregorova Vieska) literárny historik, kritik, autor knižnej monografie Poézia slovenskej moderny, publikácie - Súborné dielo Ivana Krasku, Rázusove
návraty a ď.

HRUBEC Igor – 85. výročie nar. (16.10.1926, Fiľakovo) – archeológ. Študoval vo Fiľakove a na gymnáziu v Lučenci. Výber z bibliografie: Ranodejinné nálezy z Fiľakova, Hrádok v Šiatorošskej Bukovinke.

BRAXATORIS Karol – 205. výročie nar. (18.10.1806 Krupina) –
ev. farár, básnik, historik, študoval na gymnáziu v Lučenci (starší
brat Andreja Sládkoviča)
MOCSÁRY Ľudovít – 185. výročie nar. a 95. výr. úmrtia
(26.10.1826 Kurtáň-7.1.1916 Andrornak-MR) – politik, publicista.
Venoval sa literárnej a publicistickej práci, bojoval za rovnoprávnosť menšín v Uhorsku.

November:
KEMENÍKOVÁ Jana – 60. výročie nar. (12.11.1951, Lučenec) učiteľka hudby, riaditeľka ZUŠ v Lučenci.
KUSÝ Martin – 95. výročie nar. ( 14.11.1916 Dobroč) – Ing. architekt, vysokoškolský pedagóg, je autorom viacerých prác o architektúre. Projektoval významné diela – budovu čsl. veľvyslanectva
v Pchjong-jangu, hrobku Ľ. Fullu v Ružomberku, budovu Strojníckej
fakulty STU, Omnia na Dunajskej ul. v Bratislave a i.
GERŐ Ervin – 80. výročie nar. (15.11.1931) – výtvarník, staviteľ,
učiteľ. Zúčastnil sa viacerých domácich i zahraničných výstav. V súčasnosti žije v Lučenci.
KOSTUR Ján – 85. výročie nar. (15.11.1926) – stredoškolský
učiteľ, amatérsky maliar. Žil v Poltári, venoval sa maľbe, využíval
techniku oleja a akvarelu. Bol členom okresného štúdia AVT pri
NOS v Lučenci. Vystavoval najmä v Poltári a Lučenci.
KRUŽIČ Gustáv – 100. výročie nar. (18.11.1911 Látky) – justičný
úradník, maliar a grafik. V r. 1950-62 v Dome osvety Lučenec bol
zakladateľom a vedúcim amatérskeho výtvarného krúžku. Je autorom grafického návrhu Erbu mesta Lučenec (1962), ktorý sa
dodnes používa. Jeho diela boli súčasťou výstav Trienále akvarelu
v Novohradskej galérii.
SCHNEIDER Peter - 50. výročie nar. (21.11.1961 Fiľakovo) – sólista Štátnej opery v Banskej Bystrici. Pochádza z Radzoviec.
TIMRAVA - Božena Slančíková – 60. výročie úmrtia (27.11.1951
Lučenec) – spisovateľka, národná umelkyňa, predstaviteľka kritického realizmu v slovenskej literatúre.

Narodila sa v Polichne, žila v Ábelovej a v Lučenci. Celý život prežila v zapadnutom kraji, na novohradských „vrchoch“ a táto skutočnosť sa odrazila v celom jej literárnom diele. Slovenská kritika
jej poviedkovú tvorbu dlho nebrala na vedomie. Jej prozaické dielo,
literárnym stvárnením nanajvýš originálne, je objektívnym
obrazom spoločnosti. Jej umenie spočíva v tom, že vedela vyjadriť
hĺbku ľudských osudov.
ARDAMICA Ferenc – 70. výročie nar. (30.11.1941 Lučenec) –
spisovateľ píšuci v maďarskom jazyku, prekladateľ, novinár.

December:
KOŠKA Ján – 75. výročie nar. (1.12.1936 Budiná) - literárny
vedec, básnik, prekladateľ, bulharista. V rokoch 1992-2006 bol
riaditeľom Literárnovedného ústavu svetovej literatúry SAV. Bol
popredným odborníkom na dejiny bulharskej literatúry a oblasť
slovensko-bulharských literárnych a kultúrnych vzťahov. Výsledky
bádateľskej práce zverejnil vo vedeckých monografiách Bulharská
básnická moderna, Slovenské pohľady na bulharský juh (1876 1878), Slovensko-bulharské literárne vzťahy, Recepcia ako tvorba
a Slovensko-bulharské literárne vzťahy (1826 - 1989) vyšli v roku
2003. Ján Koška bol tiež básnikom a prekladateľom. Napísal päť
pôvodných básnických zbierok: Snívanie o zbraniach, Oheň s bukmi, Prírodniny, Účasť a Letopočet. Stvárnil v nich osobné i spoločenské témy.
Je nositeľom viacerých domácich a zahraničných ocenení. Zomrel
11.05.2006 v Bratislave
BABNIČ Vladimír – 85. výročie nar. (14.12.1926 Kokava nad Rimavicou) - spisovateľ, novinár, publicista, umeleckým menom Ľudovít Tulčan. V r. 1951-60 šéfredaktor týždenníka Život. Diela: Život, láska moja (román), Poľovníckym chodníčkom, Štepy pre vnukov...
FALŤAN Samuel – 20. výročie úmrtia (15.12.1991 Bratislava) –
historik, publicista, spisovateľ. Narodil sa v Hradišti. Pôsobil v SAV
v Bratislave ako vedecký pracovník. Výber z diela: Jarné spevy,
Víťazné stretnutie a i.

GREBÁČ Roman – 60. výročie nar. (24.12.1951) - rozhlasový redaktor – regionálny spravodajca, poslanec MsZ v Lučenci.
GANDL Ladislav – 20. výročie úmrtia ( 26.12.1991) – slovenský
maliar. Narodil sa v Kalinove. V 60. rokoch vedúca osobnosť monumentálno-dekoratívnej tvorby na Slovensku (stropná maľba v budove Strojníckej fakulty SVŠT v Bratislave).
ŠMOK Ján – 90. výročie nar. (30.12.1921 Lučenec) – kameraman,
fotograf a výtvarný teoretik. Zakladateľ a dlhoročný vedúci Katedry umeleckej fotografie na FAMU v Prahe. Hlavnou tematikou jeho
tvorby bolo krajina a akt. Je autorom publikácií: Za tajomstvom
fotografie, Akt vo fotografii.

Daniel Žilák

Tibor Pupala

Juraj Kubinec

Jozef Drenko

Pavol Jánoš

Iné osobnosti
nezistený presný dátum narodenia:
Jozef Líška – 1906, rodák z Ružinej. V r. 1930 odišiel do Argentíny
a v rokoch 1957-62 bol predsedom Slovenského kultúrneho spolku
v Argentíne.
Samuel Mikovíny – 1686 Turičky (podľa niekt. údajov 1700 Ábelová) – významný slovenský kartograf, učiteľ, polyhistor. Zhotovil
kvalitné mapy všetkých slovenských stolíc. Vo vodohospodárskej
oblasti projektoval a realizoval ochranné hrádze, významne prispel
k rozvoju baníctva. Zomrel na ceste z Trenčína do Banskej
Štiavnice 23.3.1750.
Je škoda, že doteraz nie je určené presné miesto nar. a ani, kde je
jeho hrob....
Gabriel Balašovic (1711 Senné) – pedagóg. Do školy chodil v Polichne. Od 17.1.1728 študoval na univerzite vo Wittenbergu, neskôr
vychovávateľ a ev. farár v Szügyi (Sudince), kde napísal pedagogické dielo. „Gabriel Balašovic: Návrh na nápravu škôl dedinských z
roku 1749“ (rkp., tlačou v Bratislave 1956). Rkp. je vzácnym prameňom pre poznanie pomerov na dedinských školách Novohradu.
Žiadal, aby sa zaviedla povinná školská dochádzka a vyučovanie v
materinskom jazyku, vzdelávanie dievčat, pestovanie telocviku a
školských hier (čo svedčí o tom, že poznal diela Jana Amosa Komenského).

Kolektívy:
Detský folklórny súbor KOKAVAN – 65. výročie vzniku. Založili
ho v roku 1946 ako krúžok ľudového tanca a spevu Pavol Zajac,
Mária Bobrová a Štefan Bobro. Patrí medzi prvé detské folklórne
súbory na Slovensku a pracuje nepretržite dodnes. Názov DFS
Kokavan nesie od roku 1965. V súčasnosti pracuje pri ZŠ s MŠ
a MKS v Kokave nad Rimavicou. V jeho vedení sa vystriedali viacerí
vedúci, od roku 1976 je jeho organizačnou i umeleckou vedúcou a
vedúcou speváckej zložky Mgr. Viera Brezinová, vedúcou tanečnej
zložky a tanečnou pedagogičkou je
Jana Becániová, do tanca hrá deťom heligónkar Ján Kvanda. V jeho
repertoári
tance,aspevy
a detské
repertoári sú tance, spevy a detské
hry z sú
Kokavy
okolia.
Z najhry
z
Kokavy
a
okolia.
Z
významnejších programov a programových čísiel, vytvorených od
najvýznamnejších
a
začiatku fungovania súboru, uvádzame:
Kokavské programov
priadky, Hôrni
programových
vytvorených
chlapci, Kokavská veselica, Poniže
Kokavy, Za čísiel,
dedinou
na pažiti,
začiatku
Svitanie slobody, Hry na pastve,odNa
Rimave, Z kokavských kolešní,
Zimný slnovrat, Chodenie s betlehemom, Hádala by, hádala, Z
klenotnice našich otcov, Hajduch, Jarné hry, V Kokave pri tanci, Kokavské variácie, Obvrtni sa, Šijeme vrecia, šijeme. Súbor sa pravidelne zúčastňuje na okresných, krajských i celoštátnych súťažiach,
prehliadkach a festivaloch (Kokava, FF Východná – 1963, 1964,
1965, 1966, 2005, FF v Strážnici na Morave – 1966, 1974), Horehronské dni spevu a tanca – 1969, 1971, FSP v Detve – 1975, detský
FF v Likavke – 1978, 1981, 1984, 2005, 2009 a i.), kde sa umiestňuje na popredných miestach. Predstavil sa i v zahraničí (Anglicko,
Nemecko, Maďarsko). Súbor účinkoval aj v TV filmoch Kokavské
vianočné zvyky (1956), Šťasťia, zdravia vinšujemo ván (1981) a v
relácii Maľovaný svet (1980). Za roky existencie súboru sa v ňom
vystriedalo veľké množstvo detí, mnohí pôsobili alebo pôsobia
ďalej vo folklórnych súboroch (Igor Kovačovič, Pavel Bútor, Pavel
Obročník, Ivan Murín – zakladateľ festivalu Koliesko; Ján Kroták a
i.). V roku 2006 súbor dostal ocenenie - Poctu generálneho riaditeľa Národného osvetového centra za dlhoročnú umeleckú a výchovnú činnosť.

Detský divadelný súbor SME! Lučenec – 20. výročie vzniku. DDS
SME! – súbor pantomímy a pohybového divadla založila v roku
1991 Jolana Bandžuchová. Pracuje pri Základnej škole internátnej
pre sluchovo postihnutých v Lučenci. V súčasnosti funguje pod
režijným vedením Dušany Nôtovej, ktorá pracuje so staršími deťmi,
a Sylvie Golianovej, ktorá sa venuje mladším deťom. Súbor je pravidelným účastníkom celoštátnych divadelných prehliadok a súťaží
na Slovensku, kde tiež pravidelne získava popredné umiestnenia:
Zlatá priadka v Šali – 1995: Cena primátora mesta Šale a Cena
detskej poroty (Nebuďte kráľovnú), 1996: 2. miesto a Cena detskej
poroty (Príhody z klobúka), 1997: 3. miesto a Cena detskej poroty
(Rodinné obrázky), 1998: 1. miesto a Cena detskej poroty (scén.
miniatúra Si), 1999: 2. miesto a Cena primátora mesta Šale (Zo života ulice), 2000: Cena primátora mesta Šale (Balada o dospievaní), 2001: 1. miesto (scén. miniatúra Stretnutie), 2002: 1. miesto
a Cena detskej poroty (scén. miniatúra
Tu som), 2005: 3. miesto (scén. miniatúra Tajomstvo starého kufra), v roku
2010 postúpili na prehliadku (scén. miniatúra Nový kamarát); PAN v Liptovskom Mikuláši – 1994: cena za herecký
výkon na prehliadke – P. Vrťo, cena za
odvahu
– cena
K. (Nebuďte
Martincová,
1995:a
odvahu – K. Martincová, 1995:
zvláštna
kráľovnú)
zvláštna
cena
(Nebuďte
kráľovnú)
a i.;
i.; Gorazdov Močenok – 1997: Cena ZDOS a SSV (Rodinné obrázky),
Gorazdov
Močenok
–
1997:
Cena
ZDOS
1999: Cena generálneho riaditeľa NOC za podnetné spracovanie
a SSV(Zo
(Rodinné
obrázky),
1999:kultúry
Cena
biblickej a duchovnej tematiky
života ulice);
Festival
generálneho
riaditeľa
NOC2002
za a 2006:
nepočujúcich sv. Františka Saleského
v Nitre
– 2000,
Plaketa sv. F. Saleského (v roku 2006 aj s nomináciou na SŽ). Súbor
sa zúčastňuje aj na vrcholnej prehliadke ochotníckeho divadla
Scénická žatva v Martine: 1996: Príhody z klobúka, 1998, 2001 a
2006: scén. miniatúry Si, Stretnutie, Tajomstvo starého kufra. Deti
zo súboru SME! úspešne reprezentovali svoju školu, mesto a Slovensko aj v zahraničí: 1994 – na Medzinárodnej súťaži v pantomíme pre sluchovo postihnutých vo Svitavách (ČR), 1995 – týždenné
hosťovanie a vystúpenie na medzinárodnom divadelnom festivale v
Provaglio d’Iseo (Taliansko), 1997 – na medzinárodnej prehliadke
divadelných súborov Divadlo bez hraníc (Rakúsko, nominácia NOC
ako jediný súbor zo SR), 1998 – na I. medzinárodnom divadelnom
festivale nepočujúcej mládeže v Lisabone (Portugalsko), 1999 a

2005 – na IV. a X. ročníku Festivalu nepočujúcich Otevřeno v Kolíne
(ČR), 2002 – 2009 – na Nonverbálnom festivale a Medzinárodnom
festivale nepočujúcich v Egri (nominácia NOC ako jediný súbor zo
SR).
Literárny klub V.L.A.S. – 20. výročie vzniku, bol založený pri Novohradskom osvetovom stredisku Lučenec (vtedy Regionálnom
kultúrnom stredisku) v novembri 1991. Jeho poslaním bolo vytvorenie podmienok na stretávanie začínajúcich autorov a záujemcov
o literatúru a možnosť prezentácie ich tvorby na verejnosti.
Vedúcou klubu sa stala Jarmila Siváková. Pod jej vedením (až do konca roku 2009) sa dostal do povedomia verejnosti. Členovia sa stretávajú pravidelne raz za mesiac
v priestoroch NOS. Od roku 1996 je
lektorkou klubu spisovateľka Hana
Košková. Každoročne na konci roka
sa členovia stretávajú na podujatí
pod názvom
Letisko
pre sny,
sa členovia
stretávajú
na podujatí
ktoré je zároveň i krstom literárneho
zborníka
a
prezentáciou
pod názvom Letisko pre sny, ktoré
celoročnej tvorby. Naposledy vydaný
zborník
má názov
Drevená
je zároveň
i krstom
literárneho
lastovička. Členovia klubu získali
mnohé
ocenenia a uznania
na
zborníka
a prezentáciou
celoročnej
literárnych súťažiach (Literárny
tvorby.Zvolen: Katarína Mišíková,
laureátka v poézii, čestné uznania z rôznych ročníkov tejto súťaže
– Tijana Čečezová, Marek Kuruc, Renáta Oláhová, Peter Szentpéri,
Ľuboslava Zdechovanová /poézia/, Michaela Teplanová /próza/;
Literárna Senica L. Novomeského: umiestnenie na prvých troch
miestach v poézii – Tijana Čečezová, Martina Hoffmanová, Radka
Hoffmanová, Marek Kuruc, Martina Magicová, Katarína Mišíková,
Martin Dzúr a i.), niektorí vydali aj básnické zbierky (Jozef Trtol:
Humno plné anjelov, Kroky pod Akropolou /2003/, Posledný
Kentaur /2009/, Radka Hoffmanová: Prečo tam máš dva fúriky?
/2003/, František Pastirčák: Slepec cez palubu /2000/). Ich tvorba
bola uverejnená aj v tlači (Dotyky, Slovenské národné noviny, v
regionálnych novinách). Vedúcim klubu je Michal Abelovský.

Dedinská folklórna skupina ŠKOREC – 20. výročie vzniku. Bola
založená r. 1991 pri MO MS vo Vidinej, spracováva a prezentuje
zvyky a obyčaje Novohradu, Malohontu a obce Vidiná v autentickej
podobe, ako sa zachovali z rozprávania dedinčanov. V súbore sa
vystriedalo veľa členov, ale ten dobrý základ ostal verný až dodnes
a aktívne sa podieľa na kultúrnom živote obce a okolia Lučenca.
Popýšiť sa môže niekoľkonásobným
víťazstvom v okresných súťažiach
folklórnych skupín a jednotlivcov a
vystúpeniami v rámci rôznych festivalov doma a v zahraničí. Hosťovali
na Detvianskych slávnostiach, Koliesku v Kokave nad Rimavicou,
Hon
Hontianskej paráde v Hrušove.
Od roku 1997 sa pravidelne zúčastňuje folklórnych slávností Rok na Gemeri v Slavošovciach. V roku 2003 v máji vystúpila DFS v Maďarskom Egyházsasdengelég.

VÝROČIA UDALOSTÍ V NOVOHRADE:





560. výročie (7.9.1451) – BITKA PRI LUČENCI, v ktorej vojská
Jána Jiskru z Brandýsa porazili početnejšiu armádu Jána Hunyadyho. Udalosti opísal Alois Jirásek v diele "Bratstvo" v časti
"Bitva u Lučence".
320. výročie – 7.11.1691 udeľuje Leopold I. dekrét mestu Lučenec
60. výročie založenia Mestského vlastivedného múzea vo
Fiľakove
Prvé dodnes existujúce regionálne múzeum „slovenskej časti“
Novohradu vzniklo vo Fiľakove v r. 1951 pod názvom Okresné
vlastivedné múzeum pre okres Fiľakovo. V r. 1960 bolo pretransformované na Mestské múzeum. V r. 1967 sa do mesta
prisťahovalo Okresné vlastivedné múzeum pre okres Lučenec,
sídliace od r. 1955 na haličskom zámku (od r. 1971 fungovalo
pod názvom Novohradské múzeum vo Fiľakove), ku ktorému
bolo Mestské múzeum pričlenené v r. 1976 ako jeho samostatné
oddelenie. V období 1967 až 1984 existovali v meste dve stále
expozície: expozícia Mestského múzea na prízemí františkánskeho kláštora a expozícia Novohradského múzea v priestoroch
tzv. Vigada (budova mestskej reduty z r. 1900, od r. 1940

meštianska škola). V r. 1984 sa však Novohradské múzeum
kvôli nevyhovujúcim priestorom odsťahovalo do Lučenca a v r.
1988 bola rozobratá aj expozícia v kláštore.
V r. 1993 sa začala nová kapitola histórie fiľakovského múzea.
Žiadosti mesta vyhovelo Ministerstvo kultúry SR, ako vtedajší
zriaďovateľ Novohradského múzea, a časť zbierok Mestského
múzea, chátrajúcich už šesť rokov v rôznych nestrážených depozitároch, bola darovaná mestu Fiľakovo. Obnovené Mestské
múzeum sa stalo oddelením Mestského kultúrneho strediska a
stála expozícia bola otvorená v r. 1994 v troch miestnostiach
Vigada. Po pätnástich rokoch sa však ukázala potreba reorganizovania inštitúcie.












V apríli 2007 bolo založené Hradné múzeum vo Fiľakove, ktorej bol delimitovaný majetok Mestského múzea a pridelený do
správy Fiľakovský hrad. V r. 2006-2007 prebehla rekonštrukcia
interiéru Bebekovej bašty i jeho adaptácia na múzejné účely. V
auguste 2008 sprístupnilo Hradné Múzeum vo Fiľakove na
troch spodných podlažiach päťposchodovej Bebekovej bašty
stálu expozíciu pod názvom „Stáročia Fiľakovského hradu“.
Mestské vlastivedné múzeum pracuje ďalej ako oddelenie novej
inštitúcie. Budova sa v súčasnosti rekonštruuje a nová expozícia bude venovaná dejinám Fiľakova po zničení hradu s dôrazom na históriu miestneho priemyslu (smaltovne) a ľudovej
kultúry regiónu.



280. výročie úmrtia hradného kapitána Fiľakovského hradu Štefana Koháryho II.
140. výročie - 18.6.1871 začala prevádzka novej železničnej
trate Zvolen-Lučenec
15.2.1596 – podpísali predstavitelia Kokavy v miestnom chráme vyhlásenie, ktorým sa zaväzovali dodržiavať evanjelické
vieroučné články – tzv. „Muránske artikuly“, (na ktorých bola
pravdepodobne najstaršia pečať obce, kde sú znázornené tri
gátrové píly) čím potvrdili príslušnosť celej obce k reformácii.
(415 rokov)
21.3.1881 - fúziou Rimavsko-muránskej železiarskej spoločnosti so sídlom v Rimavskom Brezove (zal. 1852) a Šalgotarijánskej spoločnosti vznikla Rimamuránsko-šalgótarjánska
železiarska účastinná spoločnosť so sídlom v Budapešti, ktorá
sa stala najväčším vtedajším koncernom v Uhorsku.
3.8.1911 - vyhorela Kokava - pamätný deň, 99 rokov od vyhorenia Kokavy, zničených bolo 128 obytných domov, 216 hospodárskych budov, evanjelický kostol s dvomi cirkevnými školami, Zajacov mlyn, obchody, hostinec ( 100. výročie )
14.8.1921 – 90. výročie. Divadelná spoločnosť Roľníckej besedy v Kokave s členmi divadelného krúžku Remeselníckeho
spolku upravili v lese v Bohatom tanečné koliesko, na ktorom
usporiadali v tento deň prvú tanečnú zábavu. Od toho bol odvodený aj názov folklórneho festivalu KOLIESKO v Kokave nad
Rimavicou.
18.6.1961 - zriadená Osvetová beseda v Kokave n/R., uznesením pléna MNV č.14/1961, prvý predseda Pavol Zajac ( 50
rokov )
15.2.1996 – bol odhalený erb Kokavy na budove Obecného
úradu (15 rokov)

INÉ ZAUJÍMAVOSTI:










75. výročie (24.9.1936) - Ing. arch. Viliam GRUSKA, tanečník
a scénograf, spolupracoval pri tvorbe programov pre Lúčnicu,
SĽUK, na folklórnych festivaloch vo Východnej a Detve...
Na početných cestách po Slovensku sa venoval výskumu, štúdiu
a záchrane tradičnej ľudovej kultúry, zvykov a zanikajúcich
tradičných ľudových remesiel. Na jeho podnet vzniklo vo všetkých regiónoch Slovenska množstvo folklórnych skupín a ľudových hudieb. Medzi jeho záslužnú prácu patrí navrhovanie scén
či komplexov amfiteátrov pre najväčšie folklórne festivaly: Východná (1970), Detva (1975), Myjava (1976), Terchová, Zuberec...
Je priaznivcom NOS v Lučenci a spolupracovníkom pri viacerých podujatiach.
90. výročie (21.11.1921) – premiéra filmu Jánošík amerického
Slováka Jaroslava Siakeľa v žilinskom kine Grand Bio Universum
115. výročie (25.12.1896) - prvé filmové predstavenie na Slovensku
150. výročie (6.7.1861) – Prijatie Memoranda národa slovenského na slovenskom národnom zhromaždení v Martine. Autorom memoranda bol Štefan Marko Daxner.
215. výročie nar.(Rimavská Píla) – MATEJ HREBENDA – básnik, zberateľ, kolportér českej a slovenskej literatúry, obecný
hlásnik v Krokave a Hačave.
150. výročie (19.3.1961) – vyšlo v Budapešti prvé číslo politického orgánu Slovákov Pešťbudínske vedomosti. Prvým zodpovedným redaktorom bol Ján Francisci. Roku 1870 boli prenesené do Martina a premenované na Národnie noviny.
130. výročie (25.3.1881) – BÉLA BARTÓK, maďarský hudobný
skladateľ a zberateľ ľudových piesní, ktorý spojil hudbu východu a západu. Ľudovú a starú hudbu kombinoval modernistickými postupmi, z čoho vznikali unikátne hudobné diela.
Jeho tvorba sa skladá z niekoľkých sláčikových kvartet, klavírnych koncertov alebo baletu Zázračný mandarín či opery Hrad
kniežaťa Modrofúza.








130. výročie (28.4.1881) - v Banskej Bystrici zomrel romantický básnik, prekladateľ, národný buditeľ JÁN BOTTO, predstaviteľ štúrovcov, národný buditeľ. Študoval na ev. lýceu v
Levoči, kde bol aktívnym členom Jednoty mládeže slovenskej a
jej reprezentatívnym básnikom, zememeračské inžinierstvo
absolvoval v Pešti. Patrí medzi výrazných predstaviteľov slovenského literárneho romantizmu, oživoval ľudové tradície ako
zdroj inšpirácie. Jeho najvýznamnejším dielom je Smrť Jánošíkova ( 1862), známe sú jeho balady (napr. Žltá ľalia), v ktorých čerpá z ľudovej slovesnosti. Básnicky stvárňoval aj ľudové
povesti, písal tiež vlasteneckú a príležitostnú poéziu. Narodil sa
roku 1829 vo Vyšnom Skálniku.
185. výročie (30.4.1826) - na porade v Pešti sa dohodli Martin
Hamuljak, Ján Herkeľ a Ján Koiš na založení Slovenského čitateľského spolku ako prvej spoločnej organizácie slovenských
katolíkov a evanjelikov.
230. výročie (1.11.1781) – bol vydaný patent cisára Jozefa II.
o zrušení nevoľníctva
170. výročie (19.11.1841) - narodil sa ANDREJ KMEŤ, slovenský botanik, národopisec, iniciátor zriadenia Slovenského
národného múzea.

Pamiatky a pamätihodnosti:






Ábelová
50. výročie - 27.11.1961 sprístupnili Pamätnú izbu B.S. Timravy
v budove bývalej materskej školy, kde pôsobila a bývala
Budiná
50. výročie - Pomník padlým v 2. sv. vojne od K. Dúbravského
z 1961.
Cinobaňa – Pomník SNP z 1956
Čamovce – Kostol r.k. klas. z 1846 -klasicistický Kostol sv.
Anjelov strážcov z roku 1846
Hrnčiarska Ves
160. výročie - V časti Veľká Suchá stojí klasicistický rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša z roku 1851.
















Pondelok – R. 1791 tu založili Malohontskú čitateľskú spoločnosť (Societas lectoria in Valle Kis-Hontana), pričom významnú
úlohu mala jej knižnica. Organizátorom spoločnosti bol Matej
Holko ml.
Fiľakovo – mestské múzeum zriadili v 1951 v bývalom františkánskom kostole
Fiľakovský hrad - Počas prestavby v roku 1551 bol hrad
rozšírený o stredný hrad s dvojicou mohutných pentagonálnych
bášt (západná nesie dodnes meno Bebekova). V mohutnom 6
metrov hrubom múre medzi nimi boli zriadené 3 delostrecké
pozície a 6 výklenkov pre hákovnice. Pristavaný bol aj
parkanový múr s dvojicou okrúhlych nárožných bášt, ktorý
vymedzil prístupový koridor do stredného hradu.
Kaštieľ Berchtoldovcov - V kaštieli je od roku 1951 – aj v
súčasnosti – jedno z najstarších gymnázií historického
Novohradu.
Kalinovo – kostol ev. – rozšírený a prestavaný r. 1711
Lučenec – prvú tlačiareň založil 1871 Alojz Kornis
Reduta klas. z 1816, prestavaná 1856
Opatová – kaštieľ klas. z 1856
Lentvora – kostol evanj.a.v. z r. 1811
Málinec – Pomník SNP od J. Hučku z 1951
Poltár – r. 1966 sa pripojili obce Slaná Lehota a Zelené
Kostol ev. klas. z 1791, Slaná Lehota – kostol ev. neoklas. z 1891
Rovňany – kostol ev. z 1896
Šoltýska – kostol r.k. klas. z 1826
Točnica – kostol ev. klas. z 1806
Tuhár – kostol r.k. klas. z 1841
Turíčky – zvonica drevená neskororenes. z 1691
Vidiná – kaštieľ barokový z 1706 – Asbóthovci, neskôr kláštor
verbistov
Zlatno – Juraj Zahn založil 1836 skláreň. Sklári zo Zlatna
získali r. 1843 v Pešti zlatú medailu. Na svetovej výstave vo
Viedni r. 1873 upútali pozornosť výrobkami z irisového skla.
Tzv. irisovanie (lisovanie skla do tenkých plástov s ostrým reliéfom, vynašiel r. 1856 zlatniansky sklár Leopold Pantoček.

Výročia vzniku obcí:
(prvá písomná zmienka)


565. výročie (1446):



575. výročie (1436):



600. výročie (1411):



640. výročie (1371):



675. výročie (1336):



685. výročie (1326):



740. výročie (1271):



765 výročie (1246):

Lentvora
Mládzovo
Hradište
Belina
Lovinobaňa
Pinciná
Ľuboreč
Fiľakovo
Fiľakovské Kováče
Holiša
Mučín
Pleš
Poltár
Radzovce
Trebeľovce

KATALÓG

kultúrno-spoločenských podujatí:

Január:
do 31.1. X. Trienále akvarelu
Medzinárodná súťažná prehliadka súčasnej akvarelovej tvorby,
ktorú naša inštitúcia usporadúva pravidelne od roku 1983.
Organizátor: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci,
podujatie sa koná pod záštitou predsedu BBSK.
10.-20.1. Výstava Biblie
Výstava viac ako 150 rôznych exponátov pre dospelých, mládež aj
deti v 80 jazykoch vrátane slovenčiny. K dispozícii sú rôzne Biblie,
kancionály, spevníky, modlitebné knižky, obrázkové Biblie, Biblie a
biblické príbehy pre deti a mládež, mapy a zaujímavé študijné
materiály a komentáre. Svetovým unikátom je Biblia v 66 jazykoch
- každá Biblická kniha v jednom jazyku.
Organizátor: Novohradská knižnica v Lučenci
v spolupráci s Petrom Hamrozi
13.1. Oslavy oslobodenia mesta – pietny akt kladenia vencov Námestie Oslobodenia
Organizátor: Mesto Poltár, MsV SZPB

28.1. – Detské fašiangové popoludnie v maskách
Organizátor: MKS Kokava nad Rimavicou
29. 1. – 66. výr. oslobodenie obce Málinec
Organizátor: Obecný úrad Málinec
Január – Oslavy vzniku SR na námestí – ohňostroj a občerstvením
Organizátor: Obecný úrad Lehôtka

Február:
Anna Franková - odkaz dejín dnešku
Životný príbeh dievčaťa židovského pôvodu, odohrávajúci sa v rokoch 1924 - 1944. Výstava sa koná v rámci vzdelávacieho projektu,
ktorý podporila Nadácia Milana Šimečku a realizuje sa v spolupráci so Súkromným gymnáziom v Lučenci
Organizátor: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
Nová stála expozícia
Experimentálna výstava v rámci diplomovej práce Juraja Gábora,
študenta Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave
Organizátor: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
Február: Prednáška jazykovedca Júliusa Lomenčíka z Málinca
pre študentov SŠ pridružená k Medzinárodnému dňu materinskej
reči
Organizátor: Novohradská knižnica v Lučenci

14.1. Kladenie vencov - oslobodenie mesta Lučenec

Február: Karneval na ľade
Organizátor: Mesto Lučenec –oddelenie kultúry a športu

15.1. Mestský ples
Organizátor: Mesto Lučenec – odd. kultúry a športu

9.2. Divadelné predstavenie
Organizátor: Mesto Lučenec –oddelenie kultúry a športu

66. výročie oslobodenia obce Halič
Organizátor: Obecný úrad Halič

19.2. VI. Krištáľový kľúč
Organizátor: Mesto Lučenec –oddelenie kultúry a športu

25. 1. „Môj prvý koncert“ - koncert najmenších talentovaných detí
ZUŠ z prípravného ročníka a 1. ročníka - koncertná sála, Železničná
6, I. poschodie.
Organizátor: ZUŠ Poltár

Fašiangy:
19. 2. POLTÁRSKE FAŠIANGY- mestská zabíjačka, sprievod masiek, pochovávanie basy - Námestie pred KD a kinosála KD
Organizátor: Mesto Poltár, Kultúrne stredisko, FS Úvrať

Fašiangový sprievod obcou , detský karneval
Organizátor: Obecný úrad Halič
Fašiangy v spolupráci s Denným centrom a Jednotou dôchodcov
v Divíne
Organizátor: Obecný úrad Divín
Fašiangové popoludnie - Klub dôchodcov
Organizátor: Obecný úrad Málinec
26.2. – Reprezentačný ples
Organizátor: MKS Kokava nad Rimavicou
Valentínsky Obecný ples – 5. ročník
Organizátor: Obecný úrad Málinec
Február: 1. Lehotsky ples – kultúrny dom
Organizátor: Obecný úrad Lehôtka

Marec:
Marec: Od rukopisnej knihy po digitalizáciu
Výstava realizovaná v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou v Martine
Organizátor: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
Marec: Oslavy 160. výročia založenia knižnice v Lučenci spojené s otvorením novej čitárne.
Organizátor: Novohradská knižnica v Lučenci
ROZPRÁVKOVÁ SKRINKA – okresná prehliadka detských dramatických súborov - Kultúrny dom Poltár
Organizátor: Novohradské osvetové stredisko Lučenec,
Mesto Poltár-KS

KÁRMÁNOVE DNI
Organizátor: Novohradské osvetové stredisko Lučenec,
ZO Csemadok
Marec: Partička, Marie Rottrová
Organizátor: Mesto Lučenec –oddelenie kultúry a športu
11. 3. Pódium mladých divadelníkov 2011 - Nadregionálna prehliadka detských divadelných súborov ZUŠ s cieľom prezentácie
rôz-nych dramatických foriem - Bábková sála DK Rim. Sobota.
Organizátor: ZUŠ Rim. Sobota
Besedy a prednášky v knižnici
Organizátor: Obecný úrad Málinec
20. 3. Vynášanie Moreny (Kvetná nedeľa)
Organizátor: KS, FS Úvrať v Poltári
21. – 25. 3. Veľká noc očami detí – výstava výtvarných prác, vestibul KD
Organizátor: KS, ZŠ v Poltári
Mesiac knihy

Organizátor: Mestská knižnica, ZŠ, MŠ v Poltári
4. 3. Fašiangové pampuškové posedenie pre ZO SZZP

5. 3. Sprievod fašiangových masiek obcou, rozlúčka s fašiangami
Organizátor: MKS Kokava nad Rimavicou

14. 4. Jarný koncert a výstava VO – kultúrny dom Poltár
Organizátor: ZUŠ Poltár

Fašiangy na Brezničke

24.4. Veľkonočná zábava v kultúrnom dome so živou hudbou
Organizátor: Obec Tuhár

MDŽ – zasadačka OcÚ

Organizátor: Igor Gombala, Breznička
Organizátor: Obecný úrad Lupoč

28. – 31. 3. Výchovné koncerty pre žiakov MŠ, 1., 2. roč. ZŠ Koncertná sála ZUŠ
Organizátor: ZUŠ Poltár
Marec: Turistická vychádzka – otvorenie jarnej turistickej sezóny
Organizátor: Obecný úrad Divín

25.4. Palócka Veľká noc - Podujatie sa uskutočňuje v hradnom
areáli vo veľkonočný pondelok. Návštevníkov očakávajú ukážky
ľudového umenia, predstavenia folklórnych tanečných súborov,
tvorivé dielne, ponuka tradičných palóckych koláčov (medovník,
mlynársky koláč, štrúdľa), tradičných jedál a program pre deti.
Záverom programu je vystúpenie známeho interpreta ľudovej
hudby. V súčasnosti už tradičné podujatie láka z roka na rok väčší
počet návštevníkov do historického jadra nášho mesta, a spestruje
veľkonočný sviatok záujemcov zo širokého okolia.

Apríl:
Apríl-máj: Veľký tresk a tajomstvo života
Autorská výstava svetoznámeho sklára Jána Zoričáka, výber z ateliérovej tvorby súčasného umeleckého skla.
Organizátor: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
Apríl: Deň Zeme
Podujatie pri príležitosti Dňa Zeme - ekohry pre žiakov 1. stupňa
základných škôl, v spolupráci so Správou CHKO Cerová vrchovina
v Rimavskej Sobote
Organizátor: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
Apríl: Drišľakoviny, Pavol Hammel unplugged tour, II. Lučenský muzikantský kongres
Organizátor: Mesto Lučenec –oddelenie kultúry a športu
Apríl: Veľkonočné zvyky a veľkonočná burza
Organizátor: Obecný úrad Divín
8. 4. Pódium mladých umelcov 2011 - komorná hra - umelecká
súťaž žiakov z regiónov Novohrad, Gemer, Malohont -14 ZUŠ.
Organizátor: ZUŠ Poltár

Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove,
Občianske združenie Rodná zem

Apríl: Týždeň slovenských knižníc - Noc s Andersenom
Akcia pre detí, ktorá sa začne pondelkom a končí vyvrcholením
„Noci s Andersenom „ v sobotu ráno, stretnutie so zaujímavými
ľuďmi, čítanie rozprávok, kultúrny program.
Organizátor: Novohradská knižnica v Lučenci

- Lehôtka - Stavanie mája „Na Turíce“ – námestie,
Organizátor: Obecný úrad Lehôtka
- Breznička – Majáles,
Organizátor: Campana a Obecný úrad Breznička,
NOS Lučenec

Apríl: Beseda o knihe „Moja studená vojna“
Akcia pre širokú verejnosť zameraná na besedu so spisovateľom
René Benda – Moja studená vojna
Organizátor: Novohradská knižnica v Lučenci

Máj:

Apríl: Divadelné predstavenie amatérskeho divadla pre verejnosť a divadelné predstavenie profesionálneho divadla pre žiakov
ZŠ.
Organizátor: MKS Kokava nad Rimavicou

HELIGÓNKY NAD BUDINOU – regionálna prehliadka heligonkárov
na Budinej

30.4. Stavanie májov :

Organizátor: Novohradské osvetové stredisko Lučenec,
obec Budiná
- Poltár - Námestia Oslobodenia,
Organizátor: Mesto Poltár, KS, FS – ÚVRAŤ
- Málinec - Ďúrsky málinský jarmok - námestie obce,
Organizátor: Obecný úrad Málinec
- Kokava nad Rimavicou - kultúrny program súborov ZUČ,
Organizátor: MKS Kokava n/R.
- Divín – kultúrny program,
Organizátor: Obecný úrad Divín
- Lupoč,
Organizátor: Obecný úrad Lupoč

14. 5. Noc múzeí a galérií
Netradičná prezentácia Novohradského múzea a galérie v rámci
medzinárodného projektu. Podujatie sa koná pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií.
Organizátor: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
Máj: Noc múzeí a galérií
Najvýznamnejším podujatím mesiaca máj je „Noc múzeí a galérií“
na Fiľakovskom hrade, ktoré sa uskutočňuje v polovici mesiaca pod
záštitou Hradného múzea vo Fiľakove.

Vo výstavných priestoroch sa koná vernisáž aktuálnej výstavy. Výnimočnú atmosféru podujatia dotvárajú fakľami osvetlené hradby
a sprievodný kultúrny program, ktorý trvá až do neskorých večerných hodín.
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
Máj: Palócky jarmok a zábava v Kalonde
Tradičný jarmok s bohatým sprievodným programom sa uskutočňuje každoročne začiatkom mája, v areáli Domu ľudového bývania
„Palóc Múzeum“. Záujemcov počas celého dňa zabávajú vystúpenia
folklórnych súborov a koncert populárnej hudobnej skupiny. V priebehu podujatia je otvorená stála expozícia ľudovej architektúry
a bývania. Pre menších sú pripravené tvorivé dielne, a pre veľkých
čerstvo ukuchtené gastronomické špeciality. Pod vedením miestnych maďarských folklórnych súborov sa už tradične usporiada
dom tanca.
Organizátor: Pro Kalondiensis OZ
Máj: Beseda so spisovateľkou Evitou Urbaníkovou
Spisovateľka E. Urbaníková predstaví svoje knihy pre študentov
a verejnosť.
Organizátor: Novohradská knižnica v Lučenci
Máj: Queenmania OLYMPIC koncert
Organizátor: Mesto Lučenec –oddelenie kultúry a športu
6. 5. Oslavy víťazstva nad fašizmom
– pietny akt kladenia vencov
- Poltár – Nám. Oslobodenia,
Organizátor: Mesto Poltár, MsV SZPB
- Lovinobaňa
Organizátor: Obecný úrad Lovinobaňa
- Málinec – zapálenie vatry
Organizátor: Obecný úrad Málinec
- Lehôtka – zapálenie vatry – kopec nad dedinou
Organizátor: Obecný úrad Lehôtka
Máj: Váľanie – rúcanie májov:

- Divín
- Halič
- Lovinobaňa
- Lupoč
8.5. – Deň matiek
- Divín
- Halič
- Málinec
- Lehôtka

Organizátor: Obecný úrad Divín
Organizátor: Obecný úrad Halič
Organizátor: Obecný úrad Lovinobaňa
Organizátor:Obecný úrad Lupoč
Organizátor: Obecný úrad Divín
Organizátor: Obecný úrad Halič
Organizátor: Obecný úrad Málinec
Organizátor: Obecný úrad Lehôtka

14. 5. MAJSTROVSTVÁ NOVOHRADU vo varení a jedení bryndzových halušiek - Námestie pred KD
Organizátor: Mesto Poltár, KS
Máj - Stretnutie heligonkárov v Cinobani – IV. ročník
Organizátor: Obec Cinobaňa
25.5. – 10. 6. Výchovné koncerty pre žiakov ZŠ, SŠ - DK Poltár a
Kultúrne sály obcí v okrese Poltár.
Organizátor: ZUŠ Poltár
28.5. Prehliadka heligonkárov – XIV. ročník
Organizátor: MKS Kokava nad Rimavicou
Máj - Krajský detský hudobný festival v Kokave
Organizátor: MKS Kokava nad Rimavicou

Jún:
Szabóov grafický Lučenec
XIV. ročník celoslovenskej a VII. ročník medzinárodnej výtvarnej
súťažnej prehliadky detí, mládeže a dospelých v grafike na tému
„Živel - Oheň“, realizuje sa v spolupráci s Mestom Lučenec
Organizátor: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
KULTÚRNE LETO – MDD v parku, V. Lučenská všehochuť, Szabóov
grafický Lučenec, Stredoveký jarmok, INÉ CAFE
Organizátor: Mesto Lučenec –oddelenie kultúry a športu

XII. Fiľakovské historické hradné hry
Podujatie sa obvykle uskutočňuje posledný júnový víkend v hradnom areáli Fiľakovského hradu. Počas dvojdňových slávností môžete vidieť Medzinárodnú súťaž v historickej lukostreľbe o titul „Lukostrelec Novohradu“ a o hodnosť „Obranca Fiľakovského hradu“.
V hlavnom programe vystúpia domáci a zahraniční lukostrelci,
historickí šermiari a sokoliari, a v sprievodnom programe sa širokému obecenstvu predstavia hudobné a tanečné súbory, ľudoví
remeselníci, žongléri a jazdecké skupiny. V programe pre deti nebude chýbať kolotoč, drevená hojdačka, a malí odvážlivci si môžu
vyskúšať lukostreľbu, či jazdu na koni.
Organizátor: Občianske združenie Koháry
Stretnutie rodákov v Ratke
Na polceste medzi Fiľakovom a Ratkou, v lokalite kameňolomu
Ratka - baňa sa každoročne v júni stretávajú rodáci obce a blízkeho okolia. V programe, ktorý sa odohráva pod holým nebom, vystúpia tanečné a spevácke folklórne skupiny
Organizátor: Dom Matice slovenskej, OU Ratka
Jún: Kroniky a kronikári mesta Lučenec
Prednáška p. Drenka, Lučeneckého kronikára, spojená s výstavou
kroník. Akcia v spolupráci so Štátnym okresným archívom v Lučenci.
Organizátor: Novohradská knižnica v Lučenci
1.6. MDD
- Poltár – Rozprávkový deň - Námestie pred KD
Orgaizátor: Mesto Poltár, KS, ZŠ, MŠ
- Kokava nad Rimavicou
Organizátor: MKS Kokava n/R.
- Halič - Deň detí
Organizátor: ZŠ s MŠ Halič + OcÚ Halič
- Málinec - Deň detí - športové podujatie
Organizátor: Obecný úrad a ZŠ Málinec
- Lehôtka – KD, športové ihrisko
Organizátor: Obecný úrad Lehôtka
- Lupoč
Organizátor: Obecný úrad Lupoč

Jún: Kokavská hviezdička – súťaž detí v speve populárnych piesní
Organizátor: MKS Kokava nad Rimavicou
Jún: 10. ročník kultúrno-spoločenského podujatia
Spieva celá dolina
Organizátor podujatia: Obec Cinobaňa
Jún: Deň otcov – športové aktivity
Organizátor: ZŠ s MŠ Halič + OcÚ Halič
8. 6. Talentík múz 2011 a výstava súťažiacich výtvarnej múzy
- 6. ročník okresnej súťažnej tvorivej prehliadky detí MŠ od 5- 10
rokov a žiakov I. stupňa ZŠ v okrese PT.
Organizátor: ZUŠ Poltár
23.6. Záverečný koncert žiakov ZUŠ v Poltári a záverečná výstava žiakov VO – KD Poltár.
Organizátor: ZUŠ Poltár
25.6. - Jánske dni – 13. ročník - Jánsky málinský jarmok
Organizátor: Obecný úrad Málinec
Jún: Koncert ženského speváckeho zboru
Organizátor: ŽSZ v Poltári
29.6. Krištáľová lýra 2011 - 4. ročník školskej súťažnej prehliad
ky pre žiakov HO ZUŠ
Organizátor: ZUŠ Poltár
25.6. – 31.8. Leto pod Divínskym hradom
Organizátor: Obecný úrad Divín

Júl:
XV. Medzinárodný novohradský folklórny a gastronomický
festival, ktorý sa koná v mestách a obciach v slovenskej i Maďarskej časti Novohradu za účasti súborov z rôznych štátov sveta.
Sprievodné podujatia: sprievody zúčastnených súborov, ľudová
gastronómia, výstavy, jarmok remesiel.

Palócky ľudovoumelecký tábor - Látky
Organizátor: Novohradské osvetové stredisko Lučenec,
ZO Csemadok
Návraty
Prezentácia diel jubilujúcich novohradských umelcov z výtvarnej
zbierky Novohradského múzea a galérie v Lučenci
Organizátor: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci

Organizátor: Novohradské osvetové stredisko Lučenec,
Mesto Lučenec
Festival sa uskutočňuje posledný júlový víkend už druhé desaťročie.
Sídlom podujatia vo Fiľakove je nádvorie Fiľakovského hradu.
Ústrednou časťou podujatia je folklórny program, v ktorom vystúpia významné domáce a zahraničné tanečné súbory. V posledných
rokoch býva program obohatený o gastronomickú prezentáciu, počas ktorej sa návštevníci môžu zúčastniť na príprave a ochutnávke
palóckych jedál. Záverom festivalu býva už tradične večerný dom
tanca.
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko Fiľakovo,
Župná knižnica Balassi Bálinta
a Kultúrny inštitút Salgótarján, NOS Lučenec
Poipeľský umelecký festival – prezentácia živej kultúry v regióne
Novohrad

Organizátor: Novohradské osvetové stredisko Lučenec,
ZO Csemadok, OU Veľká nad Ipľom

XXIII. Medzinárodné keramické sympózium
Lučenec – Kalinovo 2011
Tvorivý pobyt účastníkov sympózia, realizuje sa v spolupráci so závodom Žiaromat a.s. Kalinovo
Organizátor: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
KULTÚRNE LETO – Vtedy na západe III. Country popoludnie, 15.
Medzinárodný folklórny festival, Dychovka v parku, Senzus,
Koncert vážnej hudby, Dixielandový koncert v parku
Organizátor: Mesto Lučenec –oddelenie kultúry a športu
1.- 3. 7. – Stretnutie Lehôt, Lhot, Lehôtok a Lhotek v Mníchovej
Lehote
Spoluorganizátor: Obecný úrad Lehôtka
5. 7. Oslavy sv. Cyrila a Metoda - Rímskokatolícky kostol
Organizátor: KS Poltár, NOS Lučenec, RC Poltár
Deň obce Radzovce a Poipeľský umelecký festival
Na nádvorí bývalého kaštieľa rodiny Benyovicsovcov sa každoročne v júli usporiada Deň obce, ktorý je každý druhý rok spojený s
Poipeľským umeleckým festivalom. Bohatý program rôznych žánrov zahŕňa vystúpenia folklórnych súborov, koncert populárnej
hudby, súťaž vo varení guľáša a hudobný večer. Za priaznivého
počasia podujatie už tradične zavŕši zábava pod holým nebom.
Organizátor: OÚ Radzovce, MO Csemadok
23. 7. - Cyklomaratón MERIDA - 7. ročník, štart a cieľ v obci
Málinec
Organizátor: Cyklistický klub a obec Málinec

30.7. Stretnutie rodákov a folklórne popoludnie:
Slávnostná svätá omša k 170. výročiu postavenia kostola v Tuhári
Folklórne popoludnie s heligonkármi, folklórnymi súbormi,
spevákmi
Zábava so živou hudbou
Organizátor: obecný úrad Tuhár ,
OZ Pre rozvoj obce Tuhár

4.–7.8. – KOLIESKO 2011 – festival ľudovej kultúry, stretnutie
mladých folkloristov – XXI. ročník, program detského súboru KOKAVAN – 65. výročie jeho založenia
Organizátor: MKS Kokava nad Rimavicou, NOS Lučenec

August:
August-september: Výstava výsledkov tvorivého pobytu účastníkov keramického sympózia
Organizátor: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
KULTÚRNE LETO – Bažant kinematograf, 316. Lučenský jarmok
Organizátor: Mesto Lučenec –oddelenie kultúry a športu
XXI. Palócke dni
Trojdňové podujatie sa uskutočňuje na hody vo Fiľakove, v auguste,
a ponúka bohatý program rôznych žánrov pre široké obecenstvo.

13.8. GOMBOVECFEST – 3. ročník - MsÚ, Námestie Oslobodenia,
Organizátor: Mesto Poltár
13. - 14. 8. – Haličské slávnosti
13. 8. – jarmok + bohatý kultúrny program
14. 8. – slávnostná sv. omša v Rím.-kat. kostole v Haliči
volejbalový turnaj – športový areál obce Halič
majstrovský futbalový zápas – športový areál obce
Organizátor: Obecný úrad Halič

Zahŕňa vystúpenia modernej a ľudovej hudby domácich a zahraničných interpretov. Záujemcov očakávajú predstavenia domácich
a zahraničných divadelných súborov, tvorivé dielne, tradičné palócke dobroty, palócka zábava a program pre deti. Poslaním tohto
podujatia je zároveň predstavia perličky z literárnej tvorby palóckych autorov, ako aj zvyky a obyčaje palóckej ľudovej kultúry príznačnej pre tento región.
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko Fiľakovo

19.8. – 4. výročie úmrtia spisovateľky Hany Ponickej
(+21.8.2007) – pietny akt pri hrobe na miestnom cintoríne
a položenie kytice pri pamätnej tabuli.
Organizátor: Obecný úrad Halič
August: Oslavy SNP - zapálenie vatry:
- Málinec
Organizátor: Obecný úrad Málinec
- Lovinobaňa
Organizátor: Obecný úrad Lovinoba

August: Turistický výstup na vrch Jasenina z námestia obce
Málinec
Organizátor: Obecný úrad Málinec
20.8. – Lupočská hostina, obnovenie tradície ochotníckeho divadelného súboru v Lupoči po 30. rokoch.
Organizátor: Obecný úrad Lupoč
August: GEMERFEST – zábavno-súťažné podujatie v Brezničke
Organizátor: Igor Gombala

September:
5.-30. 9. - Jesenné stretnutie - výstava diel neprofesionálnych
výtvarníkov Novohradu.
Organizátor: Novohradské osvetové stredisko v Lučenci
v spolupráci s Novohradským múzeom a galériou v Lučenci
September: Kvet vína – festival a Celoštátna prehliadka maďarských detských folklórnych súborov
Dvojdňové podujatie, ktoré sa koná každý druhý rok v septembri,
zahajuje slávnostný oberačkový sprievod mestom. Ústredným programom je Hudobný večer známych interpretov ľudovej hudby
s piesňami na želanie. V závere prvého dňa sa usporiada oberačková zábava. Druhý deň je venovaný Celoštátnej prehliadke maďarských detských folklórnych súborov v sprievode živej ľudovej
hudby pod názvom „Eszterlánc“.
Organizátor: ZO Csemadok, Fond ľudových tradícií,
Folklórny súbor Rakonca
September: Výstava ilustrátorov ocenených BIB v rámci Dní
európskeho kultúrneho dedičstva.
Organizátor: Novohradská knižnica v Lučenci
September: Jazz v Orave
Organizátor: Mesto Lučenec –oddelenie kultúry a športu
September: Tradičný Lovinobanský jarmok
Organizátor: Obecný úrad Lovinobaňa

September: Záhradkárska výstava ovocia a zeleniny
Organizátor: Obecný úrad Divín
September: Dary zeme – výstava
Organizátor: Obecný úrad Málinec
September: Michalský málinský jarmok
Organizátor: Obecný úrad Málinec
September – Oslavy Dní obce – Lehôtská hostina, zábavný deň,
tanečná zábava – KD
Organizátor: Obec Lehôtka

Október:
DIVADELNÁ JESEŇ – začiatok prehliadky amatérskych a profesionálnych divadelných súborov
Organizátor: Novohradské osvetové stredisko Lučenec,
Mesto Lučenec, OZ Caduceus

Október: Prednáška poslanca miestnej samosprávy v rámci
„Týždňa európskej demokracie“.
Organizátor: Novohradská knižnica v Lučenci
Október: Mesiac úcty k starším:
- Lučenec – Repete
Organizátor: Mesto Lučenec –oddelenie kultúry a športu
- Poltár – zábavný program - kinosála KD
Organizátor: Mesto Poltár-KS, Sociálna komisia
- Halič - Stretnutie jubilantov – kultúrny program,
Organizátor: Obecný úrad Halič
- Lovinobaňa - Stretnutie jubilantov
Organizátor: Obecný úrad Lovinobaňa
- Divín
Organizátor: Obecný úrad Divín
- Málinec - Stretnutie jubilantov obce
Organizátor: Obecný úrad Málinec
- Lupoč - zasadačka OcÚ
Organizátor: Obecný úrad Lupoč
- Lehôtka – Posedenie senioriv – KD
Organizátor: Obecný úrad Lehôtka
2. 10. 10. výročie postavenia Kaplnky Panny Márie v Tuhári Svätá omša pri kaplnke
Organizátor: OÚ Tuhár
10. – 14. 10. Najkrajšie strašidlo z tekvice – výstava - vestibul
KD
Organizátor: Mesto Poltár – KS, ZŠ a MŠ

November:
November: Literárny Lučenec 2011 – V. ročník
Vyhodnotenie celoslovenskej súťaže vo vlastnej tvorbe spojenej
s výstavou tvorby Boženy Slančíkovej-Timravy.
Organizátor: Novohradská knižnica v Lučenci,
Akcia pod záštitou predsedu BBSK
November 2011– 31.1.2012 V novom šate
Prezentácia zreštaurovaných predmetov zo zbierok Novohradského múzea a galérie
Organizátor: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
november - december: Advent v Novohrade
Etnografická výstava zo zbierok NMG spojená s prednáškami a tvorivými dielňami tematicky zameranými na zvyky v predvianočnom
období.
Organizátor: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
November: Timravina studnička, IV. Študentské dni, Divadelná
jeseň, Jazz v Orave
Organizátor: Mesto Lučenec –oddelenie kultúry a športu
November: Jesenné divadelné dni - kinosála KD
Organizátor: Mesto Poltár – KS, NOS Lučenec
November: Deň školskej knižnice – čítanie rozprávok
Napíšem vianočnú rozprávku – súťaž
Organizátor: Mestská knižnica, ZŠ a MŠ v Poltári
November: Spomienkové stretnutie – Klub dôchodcov
Vianočná IKEBANA - Spoločenský dom
Organizátor: Obecný úrad Málinec
5.11. - 18. ročník Karolovského výstupu na Bralo a Bralcetradičný turistický výstup, odchod z centra obce, občerstvenie zabezpečené
Organizátor: KST Bralo Tuhár, OÚ Tuhár,
OZ Pre rozvoj obce Tuhár

27. 11. Adventné stretnutie - Námestie pred KD
Organizátor: Mesto Poltár, Rímskokatolícka cirkev,
Evanjelická cirkev
30.11. Breznička vo fotografii – uzávierka prihlášok do súťaže
Organizátor: Igor Gombala
a Obecný úrad Breznička

December:
Radujme sa!
Toto podujatie je veľmi zaujímavým spestrením predvianočného
obdobia. Folklórny program zahrňuje divadelné predstavenie pre
deti, tvorivé dielne a dom tanca. Deti si môžu vyskúšať niektoré
ľudové remeslá a môžu si osvojiť aj základy ľudových tancov. Počas
podujatia sa každoročne usporiada malý vianočný jarmok.
Organizátor: ZO Csemadok, NOS Lučenec
Breznička vo fotografii – výstava
Organizátor: Igor Gombala
a Obecný úrad Breznička
MIKULÁŠ:
- Lučenec -Mikuláš v knižnici, Mikulášske posedenie s deťmi zo ZŠ
a MŠ
Oorganizátor: Novohradská knižnica v Lučenci
- Mikuláš v meste – zapaľovanie stromčeka
Organizátor: Mesto Lučenec- odd. kultúry a športu
- Poltár - Mikuláš v meste (6.12.) - kultúrny dom
Organizátor: Mesto Poltár
- Kokava nad Rimavicou - Stretnutie detí s Mikulášom,
anjelom a čertom (6.12.),
Organizátor MKS Kokava n/R.
- Halič - stretnutie detí s Mikulášom, vystúpenie detí z MŠ Halič,
Organizátor: Obecný úrad Halič
- Lupoč
Oorganizátor: Obecný úrad Lupoč
- Málinec - Stretnutie s Mikulášom – Spol. dom, Klub dôchodcov,
ZŠ, MŠ
Organizátor: Obecný úrad Málinec

- Breznička
Organizátor: Obecný úrad Breznička
- Lehôtka – Oslava Mikuláša Organizátor: Obecný úrad Lehôtka
VIANOČNÉ PODUJATIA:
Lučenec
Adventné stretnutia – prehliadka speváckych zborov,
Posolstvo Vianoc
Organizátor: NOS Lučenec
Svieť svetlo svieť
Vianočný beh
Organizátor: Mesto Lučenec – odd. kultúry a športu
Kokava nad Rimavicou
Adventný koncert v evanjelickom kostole (11.12.)
Vianočné trhy (16.12.), domáca zabíjačka, tvorivé dielne,
kultúrne programy ZŠ a MKS
Chodenie Betlehemcov (24.-25.12.), vinšovanie
Štefanská zábava v Kultúrnom dome (25.12.)
Organizátor: MKS Kokava n/R.
Divín
Vianočná burza a koncert, program MŠ a ŽŠ
Organizátor: Obecný úrad Divín
Halič
Vianočný koncert – Rímsko – kat. kostol
Organizátor: Obecný úrad Halič
Málinec
Pečenie medovníčkov - Spoločenský dom - Klub dôchodcov
Vianočný málinský jarmok s tradičnou zabíjačkou námestie
Veselé Vianoce - kultúrny program
Štefanská zábava
Organizátor: Obecný úrad Málinec
Lehôtka
Vianočný benefičný program – KD
Organizátor: Obec Lehôtka

SILVESTER:
Lučenec

DO KALENDÁRA A KATALÓGU 2011 PRISPELI:

Organizátor: Mesto Lučenec – oddelenie kultúry a športu

Poltár - Námestie pred KD

Organizátor: Mesto Poltár

Kokava nad Rimavicou - Silvestrovská párty v KD, rozlúčka so
starým rokom a vítanie Nového roka 2012 na námestí s ohňostrojom
Organizátor: MKS, Kokava nad Rimavicou
Málinec - Vítanie Nového roku na námestí obce – ohňostro
Organizátor: Obecný úrad Málinec
Lupoč - Silvestrovský ples, sála KD
Organizátor: Obecný úrad Lupoč
Lehôtka - Silvester – ukončenie kalendárneho roka pri poháriku
vína pre Obecným úradom,
Organizátor: Obec Lehôtka

Kultúrne inštitúcie:
BBSK - Novohradské osvetové stredisko, J. Kármána 2, 984
01 Lučenec
BBSK – Novohradská knižnica, J. Kármána 2, 984 1
Lučenec
BBSK - Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho nám. 3,
984 01 Lučenec
Mesto Lučenec- MsÚ, Odd. kultúry a športu, 984 01
Lučenec
MsKS Fiľakovo
Hradné múzeum Fiľakovo
Poltár – Kultúrne stredisko, Mestská knižnica, ZUŠ
MKS Kokava nad Rimavicou
Obce okresu Lučenec:
Lučenec
Fiľakovo
Divín
Halič
Lehôtka
Lovinobaňa
Lupoč
Polichno
Tuhár
Obce okresu Poltár:
Poltár
Kokava nad Rimavicou
Breznička
Cinobaňa
Málinec
Základná umelecká škola Poltár

KONTAKTY NA ORGANIZÁTOROV:
 BBSK -Novohradské osvetové stredisko
J. Kármána 2, 984 01 Lučenec
tel.: 047/4512703, e-mail: noslc@noslc.sk, www.noslc.sk
 BBSK - Novohradské múzeum a galéria
Kubínyiho nám. 3, 984 01 Lučenec
tel.: 047/4332502, 4332397, fax: 047/4332980,
e-mail: nmlc@stonline.sk, www.nmg.sk
 BBSK – Novohradská knižnica
J. Kármána 2, 984 01 Lučenec
tel.: 047/4511933, e-mail: riaditelka@nklc.sk, www.nklc.sk
 Mesto Lučenec – Mestský úrad, Oddelenie kultúry
a športu – Dom kultúry B.S. Timravy, Námestie republiky
5, 984 01 Lučenec, tel.: 4512190
 Mestské kultúrne stredisko Fiľakovo,
Hlavná 12, 986 01 Fiľakovo - riaditeľ: PhDr. István Mázik,
tel.: 4381665, e-mail: msks@filakovo.sk
Hradné múzeum vo Fiľakove ,
Hlavná ul. 14, 986 01 Fiľakovo - riaditeľ: Mgr. Attila Agócs,
tel.: 4382017, e-mail: hradnemuzeum@filakovo.sk
 Mesto Poltár – Kultúrne stredisko,
Slobody 492/24, 987 01 Poltár
tel.: 047/4223858, e-mail: kultura@poltar.sk
 Mesto Poltár – Mestská knižnica
Družby 483/16, 987 01 Poltár
tel.: 047/4223714, e-mail: kniznica@poltar.sk
 Základná umelecká škola - ZUŠ
Železničná 6, 987 01 Poltár
tel.:047/4222058, e-mail: zuspt@zuspt.eu
 Miestne kultúrne stredisko Kokava nad Rimavicou,
Janka Krotáková, e-mail: janka.krotakova@zoznam.sk,
0903 559014
 Obecný úrad Divín, Námestie Mieru 654/3, 985 52 Divín
Starosta: Ján Koza - tel.: 439 73 01, www.divin.sk,
 e-mail: obecdivin@zoznam.sk
Kultúrny pracovník: Mária Strečková – tel.: 4377651,
e-mail: kniznicadivin@zoznam.sk

 Obecný úrad Halič, Mieru č. 66, 985 11 Halič, tel.: 439
2637
Starosta: Vladimír Rehánek - tel.: 439 23 56, www.halic.sk,
e-mail: obec@obechalic.sk
Kultúrny pracovník: Mária Veselovská – tel.: 4511694,
e-mail: kniznica@obechalic.sk
 Obecný úrad Cinobaňa, č. 299, 985 22 Cinobaňa ,
tel.: 439 5106, 0907 407821
Starosta: Jozef Melicher - tel.: 451 17 33, www.cinobana.sk,
e-mail: obeccinobana@stonline.sk . Kultúrny dom:
Silvia Očovanová – tel.: 4395106, 0907407821,
e-mail: ocovanova@cinobana.sk
 Obecný úrad Lovinobaňa, SNP 356/1, 985 54
Lovinobaňa, tel.: 439 6402
Starosta: Ing. Marián Lenhard - tel.: 4512516,
www.lovinobana.sk, e-mail: obeclovinobana@stonline.sk
 Obecný úrad Málinec, č. 474, 985 26 Málinec
Starosta: Ing. Igor Čepko - tel.: 429 11 21, www.malinec.sk,
e-mail: malinec@stonline.sk
Kultúrny pracovník: Anna Kančová – tel.: 0908651192,
kancova@centrum.sk
 Obecný úrad Lupoč, č. 102, 985 11 Halič
Starosta: Božena Petrusová - tel.: 439 23 45,
www.lupoc.ocu.sk, e-mail: obeclupoc@gmail.com
 Obecný úrad Lehôtka, č. 23, 985 11 Halič
Starosta: Richard Laššan - tel.: 439 23 46, www.
obeclehotka.sk , e-mail: oculehotka@stonline.sk
 Obecný úrad Polichno, č. 4, 985 13 Ábelová, tel. 4379533
Starosta: Pavel Kyseľ - tel.: 4326961, 0905 270436,
www.polichno.sk , e-mail: polichno@polichno.sk
 Obecný úrad Tuhár, č. 56, 985 12 Tuhár,
Starosta: Peter Čeman, tel.:4377621, www.tuhar.ocu.sk
 Igor Gombala, 985 02 Breznička, tel.: 0911 276141,
e-mail: igorgombala@hotmail.com
 Obecný úrad Breznička, č. 206, 985 02 Breznička
Starosta: Milan Šuľaj, tel.: 448 6722, www.breznicka.ocu.sk

KOLEKTÍVY záujmovej umeleckej
činnosti v okresoch Lučenec a Poltár:

Mgr. Eva Švingálová
DK pri ZŠ Cinobaňa, Viera Albertová

Divadlo:

Folklór:

Divadelné súbory:
DS OZ Timrava, Lučenec - Silvia Golianová,
www.oztimrava.sk, e-mail: oztimrava@gmail.com
Divadelný ochotnícky súbor mesta Poltár - OZ OPONA,
Edita Klembasová

Folklórne súbory
FS Ipeľ - MsÚ Lučenec, Oddelenie kultúry a športu,
Martina Hoduliaková, Marcela Janštová
FS Kokavan - Obec Kokava nad Rimavicou, Jana Krotáková,
Ján Blahuta
FS Nógrád - MKS, Csemadok Radzovce, Mária Mártonová
FS Rakonca - CVČ, MsKS Fiľakovo, Norbert Varga

Divadlo dospelých pre deti
Pramienok - CVČ Magnet Lučenec,
e-mail: cvcmagnet@szm.sk
Divadelné súbory - maďarské
DS Apropó - Gymnázium Fiľakovo, Szvorák Zsuzsanna
DS J. Kármána - Lučenec, Mgr. Štefan Csák,
www.kultman.estranky.sk, e-mail: kultman@zoznam.sk
DS Zsákszínház - MSKS Fiľakovo, PhDr. Štefan Mázik,
Detské divadelné súbory
DDS Bocianik - ZŠ s MŠ Kalinovo,
Mgr. Zuzana Demjanovičová
DDS Budíček - ZŠ s MŠ Utekáč, Mgr. Eva Švingálová
DDS Dokorán - ZŠ L. Novomeského Lučenec,
Mgr. Elena Kočiová, Mgr. Monika Szaboová
Čojaviem - ZUŠ Lučenec, Mgr. Ján Adamove
DDS Veselakopa - ZUŠ Poltár, Mgr. Soňa Figová
Divadlo poézie Fackyzadverami - ZUŠ Poltár,
Mgr. Soňa Figová
DDS Rapkáčik - ZŠ Farská lúka, Fiľakovo,
Mgr. Edita Mrázová
DDS SME! - pri ZŠI pre sluchovo postihnutých Lučenec,
Silvia Golianová, Dušana Nôtová
DDS Ťuťmáci - ZŠ s MŠ Breznička, Mgr. Janka Mesiariková
DDS Eňoňuňo - ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou,

Detské folklórne súbory
DFS Kis Rakonca - CVČ, MsKS Fiľakovo, Norbert Varga
DFS Kokavan - ZŠ, MKS Kokava nad Rimavicou,
Viera Brezinová
DFS Malý Nógrád - ZŠ Radzovce, Ernest György
DFS Pitypang - ZŠ J. Kármána s VMJ Lučenec,
Nora Kertészová
DFS Radosť - MsÚ Lučenec, Oddelenie kultúry a športu,
M. Hoduliaková, M. Janštová
Romani Luludi - rómsky folklórny súbor ,
Kokava nad Rimavicou - KVOZ Láčho drom,
Vladimír Sendrei
DFS Úvratík - KS Poltár, Iveta Kýpeťová
Folklórne skupiny
Jánošík - Dom Matice Slovenskej Fiľakovo, Alica Pisárová
Kokava - Obec Kokava nad Rimavicou, Jana Krotáková
Málinčok - OÚ Málinec, Anna Kančová
Uvrať - KS Poltár, Iveta Kýpeťová
Romani Luludi - rómska folklórna skupina
- KVOZ Láčho drom, Vladimír Sendrei
Škorec - MO MS a OÚ Vidiná, Jozef Kucej

Detské spevácke skupiny
Zvonček – ZŠ Vajanského Lučenec, Katarína Fridrichová
Srdiečko – ZŠ s MŠ Halič, Katarína Gálová
Snežienky – ZŠ Školská Fiľakovo, J. Kľuka
pri DFS Kokavan – ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou, Viera
Brezinová
pri DFS Radosť Lučenec, Marcela Janštová
Furmanky od heligónky – ZŠ Cinobaňa,
Katarína Lenhartová
Kvietky – ZŠ Farská lúka Fiľakovo, Marian Bozó
Ľudová hudba
Žiacka ľudová hudba Lúčina – ZUŠ Poltár, Barnabáš Szabó
Spevácke zbory:
CAMPANA chrámový zbor farnosti Breznička,
Igor Gombala, Terézia Kelementová
CAMPANELLA detský zbor farnosti Breznička
OZVENA pri Dome Matice slovenskej v Lučenci,
Dagmar Novodomská
DIVINČIANKA z Divína, Mária Fridrichová
JAZMÍN z Radzoviec, Mária Mártonová
OZ MELÓDIA vo Fiľakove, Mária Agócsová
PRO KULTÚRA mužský spevácky zbor Fiľakovo,
Alexander Tódor
LETOKRUHY ženský spevácky zbor v Poltári,
Edita Klembasová, Ľuboslava Slebodníková

Tibor Kobliček - výrobca ľudových hudobných nástrojov,
Turíčky
Ladislav Kobliček - výrobca ľudových hud. nástrojov a
umelecký kováč, Kalinovo
Jana Kurucová - kraslice (vosk), Tomášovce
Július Mojžiš - umelecký kováč, Halič
Radoslav Mojžiš – šperkárstvo, Halič
Peter Molnár - výrobca huslí, Fiľakovo
Ivan Pupala - výrobca ľudových plastík a hudobných
nástrojov, Lučenec
Viera Sanislová - paličkovaná čipka, Kalinovo
Jozef Badinka - výrobky z dreva a iných materiálov, Kokava
nad Rimavicou
Ján Bambura - výrobky z dreva, nábytok a hračky, Kokava
nad Rimavicou
Pavel Bielčik - výrobca fujár a píšťaliek, Kokava nad
Rimavicou
Bohumil Habran - výroba nábytku a drevených hračiek,
Kokava nad Rimavicou
Peter Laššák - výrobky z kože, biče, Utekáč
Miroslav Moncoľ - výrobca drumble, fujár a opaskov,
Kokava naRimavicou
Ľubomíra Žilková - tkanie na krosnách, Kokava nad
Rimavicou
Anna Rechtoríková – figurky zo šúpolia, Poltár

Ľudoví remeselníci:
Albert István – výrobca ozdobných nožov, Fiľakovo
Alexander Agócs - výrobca tárogató, Šávoľ
Dana Bakšová - hrnčiarstvo, keramika, Hrnčiarske
Zalužany
Peter Čordáš - výroba ľudových hudobných nástrojov,
Buzitka
Štefan Gyetvai – keramika, Fiľakovo

Zdroj: Kultúrny a historický kalendár 1991, Kultúrno-historický
kalendár 1996, Osobnosti Novohradu 2000, Prehľad významných
výročí 1986-2000, Kto je kto v Novohrade 1999-2000, internet.

Termíny podujatí NOS Lučenec na rok 2011
Názov:

D á t u m:

M i e s t o:

Šúpolienky -výstava figúrok zo
šúpolia Anny Rechtoríkovej z
Poltára
Dielňa ľudových remesiel – výroba
habariek
Inštruktáže DDS a DOS

18. 1.- 28.
2.

Úrad BBSK,
Nám. SNP 23.
B. Bystrica
NOS Lučenec

Stretnutia LK V.L.A.S.
Stretnutie divadelníkov – poradný
zbor pre DOS a DDS
Stretnutie okresného štúdia
amatérskej výtvarnej tvorby
Dielňa ľudových remesiel –
pletenie z pálky
Dielňa ľudových remesiel –
fašiangové masky
Inštruktáže recitátorov
Inštruktáže pre FS

Regionálna súťaž DOS
Prednes poézie a prózy Mihálya
Tompu –
okresné kolo
Prečo som na svete rád/rada –
putovná celoslovenská výstava
výtvarných prác s protidrogovým
zameraním

21. 1.
januárapríl,
sept.- nov.
januárdecember
3.2.
20.9.
5. 2.

Lučenec

11. 2.

NOS Lučenec

18. 2.

NOS Lučenec

februármáj
sept.- nov.
marecmáj,
sept.október
februárapríl
2.- 3. 3.

Lučenec

3. – 23. 3.

Dom MS
Lučenec

NOS Lučenec
NOS Lučenec
NOS Lučenec

Obce regiónu

Lučenec,
Poltár
Lučenec

Stretnutie vedúcich speváckych
zborov
Stretnutie okresného štúdia
amatérskej fotografie
Kármánové dni
Dielňa ľudových remesiel –
obdrôtovanie vajíčok
Hviezdoslavov Kubín- regionálna
prehliadka v umeleckom prednese
– spádové kolá
Hviezdoslavov Kubín – obvodné
kolo
Rozprávková skrinka –
regionálna prehliadka detskej
dramatickej tvorivosti
Ekologické minimum
Regionálna súťažná prehliadka
v modernom tanci
Svetový deň zdravia
Hviezdoslavov Kubín – regionálne
kolo
„AMFO 2011“ – regionálna
výstava amatérskej fotografie
Vernisáž o 15.00 hod.
Krajská tvorivá dielňa folkloristov
„Detský folklórny festival“ –
regionálna súťažná prehliadka
choreografií detských folklórnych
súborov
SLOVOM K SLOVU – cyklus
literárnych víkendov
Škola moderovania - cyklické
školenie pre začínajúcich
moderátorov
DEŇ ZEME

4. 3.

Lučenec

12. 3.

NOS Lučenec

9.- 25. 3.
15. 3.

Lučenec
NOS Lučenec

15. – 18. 3.

Lučenec

21. 3.

Poltár

29. 3.

Poltár

25. 3.
7. 4.

Poltár
DK BST
Lučenec
Obce regiónu
Lučenec

7. 4.
12. 4.
13. – 29.
4.

aprílnovember
15. 4.

Dom MS,
Rázusa 33
Lučenec
(malá
galéria)
Okres Zvolen
DK BST
Lučenec

apríl, jún,
september
aprílseptember

Lučenec

22. 4.

Lučenec

Lučenec

Náučný chodník

6. 5.

Novohrad

„Heligónky nad Budinou“ –
prehliadka heligonkárov
Regionálna súťažná prehliadka
tvorivých choreografií folklórnych
súborov
Kronika Novohradu – stretnutie
kronikárov
Krajská tvorivá dielňa AVT, AMFO,
FILM
Svetový deň životného prostredia
Deti deťom – vystúpenia
najúspešnejších DDS

7. 5.

KD Budiná

21. 5.

MsKS
Fiľakovo

Palócky ľudovoumelecký tábor
– 7. ročník
Oslavy sviatku sv. Cyrila a Metoda
Poipeľský umelecký festival –
11. ročník
Medzinárodný novohradský
folklórny a gastronomický
festival

26. 5.

Lučenec

27. – 29. 5.

RZ Poniklec
Hronec
Obce regiónu
Málinec,
Kalinovo,
Cinobaňa,
Radzovce
Látky

5. 6.
24.-30. 6.

4.- 8. 7.
5. 7.
23.- 24. 7.
27.- 31. 7.

KOLIESKO 2011 – festival ľudovej 5. – 7. 8.
kultúry – stretnutie mladých
folkloristov – XXI. ročník
- výstavy v synagóge a kultúrnom
dome
Metodický deň pre pedagógov
september
hudobnej výchovy
„Nositelia tradícií“ regionálna
október
súťažná prehliadka folklórnych
skupín

Poltár – rím.katolícky
kostol
Veľká nad
Ipľom
Lučenec,
Fiľakovo,
Radzovce,
Divín
Kokava nad
Rimavicou

Lučenec
KD Vidiná

Tvorivá dielňa pre divadelníkov
a recitátorov

október

Lučenec

Týždeň maďarského jazyka a
literatúry

október

Divadelná jeseň

októberdecember
5. – 30. 10.

Obce a školy
okresu
Lučenec
Lučenec

„JESENNÉ STRETNUTIE“ –
regionálna výstava amatérskej
výtvarnej tvorby
„O zlatú guľôčku“ obvodové kolá
v ľudovom speve detí
Stretnutie okresného štúdia AVT
Európsky týždeň boja proti
drogám
Stretnutie okresného štúdia AMFO
Svetový deň boja proti AIDS
Adventné stretnutie
„Letisko pre sny“
Radujme sa! Predvianočný
program a udelenie cien za rozvoj
maďarskej menšinovej kultúry
v Novohrade
„Posolstvo Vianoc“ – vianočný
program

november

Novohradské
múzeum
a galéria
Lučenec
Lučenec

november
november

NOS Lučenec
Obce regiónu

november
1. 12.
3. 12.
9.-10. 12.
december

NOS Lučenec
Obce regiónu
Lučenec
Lučenec
Fiľakovo

december

Obce okresov
Lučenec a
Poltár

Novohradské osvetové stredisko
J. Kármána 2 , 984 01 Lučenec
Tel.: + 421 47 433 15 34, Fax.: + 421 47 451 27 03
e-mail: noslc@noslc.sk, www.noslc.sk
BBSK- Novohradské osvetové stredisko v Lučenci je príspevkovou
organizáciou s vlastnou právnou subjektivitou pôsobiacou v zmysle
osvetového zákona, ktorej zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj. Sídlom Novohradského osvetového strediska je Lučenec.
Organizácia sídli v jednej zo secesných budov v centre mesta, zaradenej
do zoznamu kultúrnych pamiatok pod názvom Meštiansky dom.
Poslaním Novohradského osvetového strediska je prispievať k
rozvoju kultúrneho spôsobu života v podmienkach miest a obcí v
územnom obvode okresov Lučenec a Poltár.
Ako kultúrna organizácia pôsobiaca v Novohrade napomáha zvyšovať všeobecnú kultúrnu úroveň ľudí tým, že sprostredkúva informácie
a poznatky z kultúry. Snaží sa prehlbovať vzťah obyvateľov k vlastnému
štátu, ku kultúrnej identite národa a národnostných menších, k
starostlivosti o životné prostredie, vychovávať umením a k umeniu
rozvíjaním záujmovo-umeleckej činnosti, vyhľadávať, uchovávať a
sprístupňovať ľudové tradície. Pri rozvíjaní kultúrno-vzdelávacích aktivít NOS, spolupracujeme so samosprávou, s regionálnymi a miestnymi
kultúrnymi inštitúciami a občianskymi združeniami. Organizujeme
okresné, krajské a celoslovenské súťaže a prehliadky vo všetkých
žánroch ZUČ v regióne.

Oblasti pôsobenia:
- záujmovo-umelecká činnosť (ZUČ)
- výchovná a vzdelávacia činnosť
- miestna kultúra - spolupráca s obcami
- práca s menšinami
- cezhraničná spolupráca
- edičná činnosť - mesačník REKUS (regionálny kultúrny spravodajca),
- Kalendár výročí, Katalóg podujatí

Ponúkame:
- pomoc pri príprave a realizácii rôznych kultúrno-spoločenských
podujatí
- poradenské a metodické služby v jednotlivých žánroch ZUČ
- výchovná a vzdelávacia činnosť (tematické okruhy podľa
požiadaviek)
- tvorivé dielne ľudových remesiel i moderných techník
- spoluprácu na projektoch v prospech regiónu a jeho obyvateľov
- sprostredkovanie kontaktov na folklórne súbory, ľudových
remeselníkov
- tlač a odbornú pomoc pri vydávaní materiálov menšieho rozsahu
(plagáty, pozvánky, bulletiny a pod.)

Medzinárodný novohradský folklórny a gastronomický festival
Od roku 1995 ho organizuje Župné osvetové a turistické stredisko v
Šalgótarjáne /MR/. Spoločná hranica so Slovenskom a veľmi dobré
susedské vzťahy so Slovenským Novohradom podnietili organizátorov
od roku 2000 vytvoriť spoločný festival v jednom termíne na obidvoch
stranách hraníc, ktorý je ojedinelým projektom v Európe. NOS je
hlavným organizátorom v SR a v tomto roku je to už XV. ročník. Cieľom
festivalu je uchovávanie ľudových tradícií. V rámci festivalu sa
organizujú rôzne sprievodné podujatia - výstavy, tvorivé dielne a pod.
Heligónky nad Budinou – táto súťažná prehliadka je už tradičným
stretnutím priaznivcov gombíkovej harmoniky - heligónky a tiež
miestom pre konfrontáciu inštrumentálnych výkonov heligonkárov.
Každoročne túto prehliadku pripravujeme v spolupráci s Obecným
úradom Budiná.

Poipeľský umelecký festival
Festival rôznych žánrov záujmovej umeleckej činnosti, na ktorom sa
prezentujú slovenské, maďarské a rómske súbory a jednotlivci. V rámci
podujatia sa koná už VIII. ročník populárneho Novohradského gulášového festivalu.
Palócky ľudovoumelecký tábor
Prázdninový tábor, v ktorom sa deti učia pod dohľadom odborných
lektorov- ľudové tance, piesne a ľudové remeslá, napr. hrnčiarstvo,
tkanie, pletenie košíkov a pod.

Divadelná jeseň - Divadelná jeseň sa pôvodne niesla pod názvom
Jesenné divadelné dni a má za sebou už dlhoročnú tradíciu. Za ten čas sa
stali divákmi obľúbenou prehliadkou slovenských i maďarských
divadelných súborov a divadelných ochotníckych súborov nášho
regiónu. Podujatie je príležitosťou k prezentácii práce ochotníckych
divadelných súborov nášho regiónu a k vzájomnej konfrontácii s
hosťujúcimi pozvanými súbormi. . Súčasťou podujatia sú – otvárací
happening - divadelný sprievod mestom, ktorého cieľom je podujatie
živo spropagovať a vytvoriť tú správnu divadelnícku atmosféru

Tvorivá dielňa ľudových remesiel bola otvorená v máji 2006.
Činnosť dielne je zameraná na zachovanie a obnovenie tradičných
techník, vychádzajúcich zo starých remesiel, ako je drotárstvo,
rezbárstvo, košikárstvo, hrnčiarstvo, tkanie, paličkovanie, zdobenie
kraslíc a ďalšie.

