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330. výročie narodenia – Samuela Mikovíniho
(1686 Cinobaňa-Turíčky)
190. výročie prvého vydanie knihy „Dejiny župy Novohradskej“
(1826), autor Anton Mocsáry
160. výročie úmrtia Ľudovíta Štúra (12.1. 1856 Modra)
155. výročie prijatia Memoranda národa slovenského v Martine
(6.-7.6. 1861), autorom bol Štefan Marko Daxner, rodák z Tisovca
120. výročie narodenia Jaroslava Siakeľa (4.1.1896), filmového
režiséra, ktorý v roku 1921 natočil prvý dlhometrážny nemý film
Jánošík
120. výročie narodenia Jozefa Cígera Hronského (23.2.1896 Zvolen)
95. výročie narodenia Alexandra Dubčeka (27.11.1921 Uhrovec)
Deň osvetových pracovníkov – 26. októbra

1

Kalendár výročí a katalóg kultúrno-spoločenských podujatí

2016

220. výročie narodenia (10.3.1796 Rimavská Píla) Mateja Hrebendu, národného buditeľa a spisovateľa, ako kníhkupec rozširoval slovenské a české knihy.

Žite, bratři, žite zdraví, slovanští synkové,
nekormouť vás osud žravý, sviťtež vaši dnové,
nekormouť vás osud žravý, jenž chce na vás býti;
žite, bratři, žite zdraví, cnost vaše ať svítí.
Žite zdraví, žite, bratři, k prospěchu národu.
Fatra, Matra, dlouhé Tatry přejtež vám svobodu.
Žite zdraví, žite, bratři, pro ozdobu vlasti,
duch váš ať k národu patří, množte jeho slasti.
Žite zdraví a veselí v svazku společnosti,
nebe nech vám svornost dělí v dlouhé budoucnosti.
Vyznačte se ctnými skutky, že ste slávske dítky.
Skrz to zhasnou zlostných půtky, vám cti zkvětou kvítky.

Zdroj: www.zlatyfond.sme.sk
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Vážení priatelia,
Kalendár výročí, ktorý vám prekladáme aj v tomto roku, je plný mien
významných osobností, ale aj udalostí z regiónu a zo Slovenska. Okrem
toho obsahuje adresy a kontakty na samosprávu v regióne, na súbory a jednotlivcov záujmovej umeleckej činnosti a prehľad kultúrno –spoločenských udalostí a podujatí počas celého roka. Vydanie Kalendára a katalógu
zaplnilo medzeru, ktorá vznikla, a ostáva nám veriť, že inšpirácia mnohých organizátorov kultúrnych a osvetových aktivít bude čerpať aj z tejto
podrobnej, potrebnej a aktuálnej publikácie.
Opakujeme pri každom stretnutí, potrebu pripomínať si našu históriu,
našu tradíciu, aby sme nezabudli kto sme. J. M. Hurban, jeden z veľkého
„tria“ slovenských národovcov napísal, že „národ bez histórie, je hromádka koží otrockých.“ Výrok platný storočia, hodný zamyslenia, ale aj realizácie.
A my aj v našom regióne máme osobnosti, ktoré si je hodné pripomínať
a ich oslavovať. Je žiadúce vytvoriť tradíciu stretávania sa občanov pri
rôznych príležitostiach. Zvlášť v tomto čase.
Príležitostí je mnoho, a je len na nás ako ich využijeme. Či sa dáme do
roboty, alebo budeme čakať na niečiu pomoc. Rozhodujeme sa každý deň.
Novohradské osvetové stredisko, tak ako po minulé roky, tak aj v budúcich je pripravené stať sa partnerom pri organizovaní podujatí miestnej
kultúry, aj iných rovnako potrebných a zaujímavých projektov.
Pred nami je rok 2016 a budeme radi, keď sa nám podarí zorganizovať
pripravované aktivity a programy, a poteší nás aj záujem všetkých, ktorí
vedia, že rozvíjať kultúrne dedičstvo bolo, je a bude vždy dôležitou súčasťou nášho života.

Mária Ambrušová
riaditeľka NOS
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(prvá písomná zmienka)
770. výročie (1246)

Biskupice
Fiľakovo
Fiľakovské Kováče
Holiša
Mučín
Pleš
Poltár 10.1.1246
najstaršia písomná zmienka o miestnom
názve „Silva Polta“.
Panické Dravce
Radzovce 10.1.1246
Trebeľovce
Veľké Dravce

745. výročie (1271)
690. výročie (1326)

Ľuboreč
Pinciná
Mikušovce
Lovinobaňa
Belina
Mládzovo
Lentvora
Píla
Pondelok (dnes súčasť obce Hrnčiarska Ves)
Šoltýska

680. výročie (1336)
645. výročie (1371)
580. výročie (1436)
570. výročie (1446)
560. výročie (1456)
505. výročie (1511)
220. výročie (1796)
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Január:
HORVÁTH Emil st. - 15. výročie úmrtia (1.1.2001 Martin) – herec a zaslúžilý umelec, pôsobil v činohre Divadla Slovenského národného
povstania - SNP v Martine. Ochotníčil v Poltári, Lučenci, kde aj študoval.
Narodil sa v Zlatne. V roku 2008, pri príležitosti 85. výročia narodenia, sa
v Poltári konalo spomienkové podujatie, ktorého sa osobne zúčastnil aj
jeho syn, herec, režisér a pedagóg Emil Horváth ml.

GYURIS Jozef – 105. výročie nar. (3.1.1911 Salgótarján, MR) – osvetový pracovník, divadelník. Svoj život prežil vo Fiľakove, gymnázium
ukončil v Lučenci. Pracoval v závode Kovosmalt (Fiľakovo). Viedol
ochotnícke divadlo, hral na husliach a bol i amatérskym maliarom. Zomrel
v roku 25.4.1986 vo Fiľakove – 30. výročie úmrtia.

SIMÁNDY Pavol – 125. výročie nar. (5.1.1891 Igric, MR) – spisovateľ a publicista, vl. menom Gombos Ferenc. V rokoch 1915-17 pôsobil
ako katechéta v Lučenci, ale v r.1918 sa vzdal kňazského povolania.
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V roku 1920 sa usadil v Lučenci. Počas svojho pôsobenia v Lučenci až do
svojho návratu do Maďarska v roku 1931 bol organizátorom kultúrneho
života maďarskej menšiny. Od roku 1924 vedúci kníhkupectva, pri ktorom
zriadil aj knižnicu. Tajomník maďarskej sekcie YMCA v Lučenci. Zomrel
11. 8. 1978 v Budapešti.

LUKNIŠ Karol

– 105. výročie nar. (6.1.1911 Zlatno, okr. Nitra) –
insitný výtvarný umelec, známy výrobca huslí, ktoré zhotovoval aj v Lučenci, kde zomrel 29.12.1988. V roku 1980 získal Cenu a plaketu Dr. Ladislava Lenga.

MATUŠKA Ondrej – 80. výročie nar. (7.1.1936 Budapešť) -

špeciálny pedagóg, vysokoškolský učiteľ. Je zakladateľom prvej materskej
školy pre nedoslýchavé deti na Slovensku v Lučenci.

STOJKA Ondrej - 100. výročie nar. (14.1.1916 Rovňany) – historik, vysokoškolský učiteľ. Publikácie: Vybrané kapitoly z metodiky dejepisu, Metodika dejepisu, Základné otázky dejepisu na ZŠ a SŠ. Zomrel 16.
6. 2000 v Bratislave, pochovaný na cintoríne bratislavského krematória.
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LOMENČÍK Július, doc., PaedDr., PhD. – 55. výročie nar. (15. 1.
1961 Lučenec) – vysokoškolský učiteľ, spisovateľ. V r. 1975-79 študoval
na gymnáziu v Poltári, 1979 – 84 slovenčinu na Pedagogickej fakulte
v Banskej Bystrici, r. 1991 – 92 estetiku na Pedagogickej fakulte UK
v Bratislave. R. 1984 – 85 pôsobil ako učiteľ na základných školách v Utekáči a Kokave nad Rimavicou, 1985 – 97 na Strednom odbornom učilišti
farmaceutickom v Slovenskej Ľupči, r. 1997 krátko na ev. gymnáziu, potom pracovník Metodického centra, 1997 – 2001 vysokoškolský učiteľ na
Katedre slovakistiky Filologickej fakulty, od r. 2001 na Katedre slov. jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici. Orientuje sa na problematiku metodiky vyučovania slovenčiny. Autor
monografie Regionalizmus – prostriedok komunikácie v škole (2000), odborných publikácií Regionálne prvky vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry (2000), Interpretačné minimum. Z modernej slovenskej poézie (s
J. Tatarom, 2002); spoluautor učebnice Kapitoly z literárnej vedy (1998),
zostavil viacero metodických príručiek (Interpretácia literárnych textov 1
– 3, Slovenčina netradične 1 – 3).
Plodný publicista, články a recenzie publikoval v literárnych časopisoch a
prílohách, od r. 1998 rediguje Filologickú revue, napísal heslá do Mikulovho Slovníka slovenských spisovateľov (1999). Ako básnik patrí do okruhu tvorcov banskobystrického kruhu LITERA 2, do jeho zborníkov pravidelne prispieva básňami, ktoré zhrnul do zbierky Infarkt citu (1999). V r.
2009 sa predstavil básnickou zbierkou (Z)Rodenie. V oblasti vlastivedného
bádania sa prezentoval knižkou z minulosti rodného kraja Hor´Máľincon
iďen (1998).

J. Lomenčík druhý sprava v strede R. Schuster
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ALGŐVER Michal

– 190. 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 – Jankovičová Naďa

– 80. výročie nar. (24.1.1936 Kokava nad Rimavicou) - akademická maliarka,
grafička. Na svojom konte má viac ako 130 ilustrovaných kníh. Z grafických techník vo svojej tvorbe používa litografiu, suchú ihlu, perokresbu
a iné. Celkovo mala vyše 50 samostatných výstav na Slovensku aj v zahraničí. Kritici zdôrazňujú, že patrí k výrazným osobnostiam slovenskej grafiky. V jej dielach sa nachádza všetko, čo oslovuje túžbu po kráse, magickosti a tajomstvom opradených príbehoch. So stredovekými hradmi a ich
éterickými bielymi paniami, s postavami našej, antickej i severskej mytológie, so zašifrovanými symbolmi a hádankami ľudových rozprávok a povestí. Žije v Bratislave.
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GALLAY Daniel – 100. výročie nar. (25.1.1916 Budikovany) – učiteľ, od 1.9.1945 pôsobil na Pedagogickej škole v Lučenci. V DS Timrava
režíroval 28 inscenácií, zhotovil a navrhol scény pre 32 div. hier. Zomrel
23.2.1987.

ČONKA Pavol – 175. výročie nar. (25.1.1841 Stará Halič)

- huslista.
Žiak huslistu J. Piťu. Zbieral slovenské ľudové piesne, ktoré jeho kapela
hrávala. V roku 1889 koncertoval v Prahe na výstave slovenských výšiviek. Zomrel 29.10.1913 v Martine, kde pôsobil od roku 1870.
– 80. výročie nar. (26.1.1936 Kokava n/R.) – klarinetista, dirigent, vysokoškolský učiteľ - Žilinská univerzita, Katedra hudobnej výchovy. Je zakladateľom a predsedom organizačného výboru celoslovenských súťaží študentov konzervatórií.

BIENIK Pavol

GORDOŠ Ladislav

– 15. výročie úmrtia (26.1.2001 Bratislava) –
pedagóg, hudobný skladateľ. Narodil sa 26.4.1940 vo Fiľakove. Učil na
základných školách vo Fiľakove a v Lučenci. Komponoval vokálne skladby, hudbu k divadelným hrán a zhudobnil niekoľko básní. Pochovaný je vo
Fiľakove.

NOGE Július

– 85. 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). Zomrel 3. 10. 1993 v Bratislave, pochovaný je na
cintoríne bratislavského krematória.

MEČIAR Július

– 70. výročie nar. (31.1.1946 Valaská Belá) –
amatérsky výtvarník žijúci v Poltári. Venuje sa kresbe, maľbe, grafike
a plastike.
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Február:
NAGYOVÁ Cecília – 80. výročie nar. (1.2.1936) – amatérska výtvarníčka. Členka amatérskeho výtvarného štúdia pri NOS v Lučenci.

C. Nagyová v strede

RUŽIČKA František – 50. výročie nar. (3.2.1966 Lučenec) – diplomat, mimoriadny veľvyslanec SR vo Varšave.

VÁROSSOVÁ Elena r. Segéňová – 90. výročie nar. (8.2.1926
Rovňany) - filozofka, vedeckovýskumná pracovníčka. Publikácie: Kapitoly z dejín slovenskej filozofie, Prehľad dejín slovenskej filozofie a iné.

LŐRINCOVÁ Oľga r. Braunová – 95. výročie nar. (10.2.1921
Lučenec) – umeleckým menom L. Gály Olga – novinárka, poetka, spisovateľka, prekladateľka umeleckej literatúry. Prispievala aj do maďarských
novín, literárnych časopisov, ale aj do časopisu Život. Zomrela 7.8.2012
v Bratislave.
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LACIAKOVÁ Irena

– 65. výročie úmrtia (14.2.1951 Zvolen) –
spisovateľka, pseud. I. Poľanská, Irena Zorislava Slančík, J. Poľanská.
Narodila sa 2.10.1865 v Polichne. Staršia sestra B.S. Timravy.

HERCZEGHOVÁ Viera

- 65. výročie nar. (14.2.1951 Poltár) –
zdravotná sestra, poetka, umeleckým meno Kamasová.

KARASOVÁ Zlata, PaedDr. – 80. výročie nar. (15.2.1936 Zelené)
– muzikologička, vysokoškolská učiteľka – Prešovská univerzita. Píše vysokoškolské učebné texty. Žije v Košiciach.

PÁPAY Dezider - 95. výročie nar. (19.2.1921 Zlatno) – akademický
maliar, učiteľ. V roku 1987 mal samostatnú výstavu v Novohradskej galérii v Lučenci. Zomrel 6. 10. 2004 v Bratislave, pochovaný je na cintoríne
v Slávičom údolí.

ALABÁN František

– 65. výročie nar. (23.2.1951 Husiná) – literárny kritik, univerzitný profesor. Maturoval vo Fiľakove (1969), vyštudoval slovenský a maďarský jazyk v Budapešti. Pôsobil na univerzite
v Nitre. Od roku 1988 bol vedúcim katedry hungaristiky na UMB v Banskej Bystrici. Od roku 2006 pôsobí ako profesor.

NAGY Zoltán – 55. výročie nar. (23.2.1961 Lučenec) - grafik, ilustrátor kníh, maliar. Študoval v Bratislave. Pôsobil ako grafický redaktor
Novej mladosti.

ADLER Igor – 80. výročie nar. (25.2.1936 Ipeľský Potok) – hudobník. Od 6 rokov hrával na heligónke. Od 15 rokov žil v Rožňave. V r. 1986
sa podieľal na založení FS Haviar v Rožňave. V roku 2003 mu bola udelená Cena primátora Rožňavy a r. 2006 dostal Poctu generálneho riaditeľa
NOC.
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ŽILÁK Daniel, Ing.

– 70. výročie nar. (26.2.1946 Poltár) – zakladateľ a umelecký vedúci divadelného ochotníckeho súboru pri JRD v
Poltári, režisér, herec. Zomrel v r. 2006 (10. výročie úmrtia) a pochovaný
je v Poltári.

DOSTALÍK František

– 120. 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. Zomrel
14.10.1944 v Bratislave.

ĎURIŠ Július

– 30. výročie úmrtia (27.2.1986 Praha) - politik,
štátnik, redaktor. Narodil sa 9.3.1904 v Rovňanoch. V rokoch 1919 -24
študoval na gymnáziu v Lučenci, neskôr právo v Prahe. Pre svoj postoj sa
jeho účinkovanie vo vysokej politike sa stalo neudržateľným v dôsledku
čoho bol v roku 1963 odvolaný z ministerského postu a neskôr aj vylúčený
zo strany KSČ. Zvyšok života prežil na dôchodku v Prahe. Narodil sa 9. 3.
1904 v Rovňanoch, kde je aj pochovaný.

BAZOVSKÝ Koloman – 150. výročie nar. (28.2.1866 Závada) –
redaktor, publicista a učiteľ. Absolvoval učiteľský ústav v Lučenci.
V r.1919 - 22 bol redaktor časopisov Novohradská stráž a Slovenský juh
v Lučenci. Zomrel 25.1.1950 v Banskej Bystrici.
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Marec:
KOZA Ľudovít – 25. výročie úmrtia (1.3.1991 Lučenec) - dôstojník,
pilot, odbojár. V roku 1934 maturoval na gymnáziu v Lučenci, neskôr študoval na vojenskej akadémii. Po roku 1968 prispel k rozvoju vojenského
leteckého školstva na Slovensku. Narodil sa 9.12.1913 v Divíne.

TURŇOVÁ Mária – 70. výročie nar. ( 3.3.1946, Divín) – r. Plvačková, operná speváčka, sólistka opery SND v Bratislave
- 90. výročie nar. (4.3.1926 Točnica) - amatérsky
výtvarník, diplomovaný technik. Mladosť prežil vo Vidinej. Tejto obci
daroval 10. júna 2004 dovedna 81 obrazov. Od roku 1952 bol členom
štúdia výtvarníkov pri osvetovom stredisku v Lučenci. Výtvarnej tvorbe sa
venuje od roku 1953. V rokoch 1950 – 1960 študoval maliarstvo u akademického maliara Júliusa Szabóa.

PUPALA Tibor
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V jeho tvorbe prevládajú portréty a krajinomaľba. V roku 1992 mal
samostatnú jubilejnú výstavu celoživotného diela v Lučenci. Vystavoval
na samostatných i kolektívnych výstavách (Praha, Bratislava, Olomouc,
Brno, Dubnica nad Váhom, Banská Bystrica, Rimavská Sobota, Lučenec).
Za vystavené obrazy dostal 18 diplomov a ocenení. Zúčastňoval sa aj
súťaží neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum, v roku 2006
mal výstavu autorského výberu z tvorby k životnému jubileu v rámci
celoštátnej súťažnej prehliadky v Humennom. Jeho 30 obrazov sa nachádza v súkromnej zbierke v Kanade. Zomrel 5.12.2011 v Lučenci.

KÚKEĽ Ján – 90. výročie nar. (9.3.1926 Ábelová) - ekonóm, vysokoškolský učiteľ. Je autorom mnohých ekonomických publikácii. Publikácie: Hmotná zainteresovanosť, Problémy špecializácie a kooperácia výroby a iné .

HREBENDA Matej – 220. výročie nar. (10.3.1796 Rimavská Píla)
- ľudový spisovateľ a kolportér. Od roku 1816, teda pred 200 rokmi,
pôsobil ako hlásnik v Krokave. Svojou kolportážou ovplyvnil kultúrny život na Slovensku v období národného obrodenia. Zomrel 16.3.1880
v Hnúšti -Hačave.

FUTÓ Endre

– 70. výročie nar. (10.3.1946 Radzovce) - jadrový
fyzik, informatik, vedecký pracovník, vysokoškolský učiteľ. Žije striedavo
v Budapešti (Maďarsko) a v Ženeve (Švajčiarsko).

ŠMIHLOVÁ Mária – 75. výročie nar. (13.3.1941 Ďubákovo) – r.
Staššáková, bábkoherečka. V r. 1961-96 pôsobila v Krajskom bábkovom
divadle v Banskej Bystrici. Ako animátorka účinkovala v Čs. televízii
v Bratislave.

VITÉZ Gejza – 145. výročie nar. (16.03.1871 Lučenec) - profesor na
univerzite, štatistik. Po vyštudovaní práva pôsobil ako učiteľ štatistiky
a verejnej správy. V roku 1903 sa stal súkromným učiteľom na univerzite
v Koložvári (RR), od roku 1914 učil na univerzite v Debrecíne (MR) verejnú správu a finančnú správu. Zomrel 2.8.1931 v Budapešti - 85. výročie
úmrtia.
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ČORDÁŠ (Csordás) Jozef

– 155. výročie nar. (17.3.1861 R.
Sobota) - kamenár a sochár. V Lučenci si otvoril ateliér. Autor víťazného
návrhu na lučenský Kossúthov pamätník (po jeho smrti ho realizoval B.
Holló). Zomrel 18.5.1909 Alcsút (MR), pochovaný je v Lučenci.

DEDINSKÁ Lenka

– 100. výročie nar. (18.3.1916, Tomášovce) učiteľka, ochotníčka, autorka učebníc, zaslúžilá školská pracovníčka, výskumná pracovníčka. Pseudonym Lea Goralská. Študovala na gymnáziu
(1927 - 1930) a Učiteľskom ústave (1932 - 1936) v Lučenci. Ako učiteľka
pôsobila v Polichne, Hornej Zubrici v Poľsku, potom v Kačanove, Michalovciach, Malachove, Lučenci a inde. Od r. 1952 bola odbornou pracovníčkou vo Výskumnom ústave pedagogickom v Bratislave, kde pôsobila
do r. 1978. Rozprávky, poviedky a divadelné scénky uverejňovala v detských časopisoch (Prameň, Slniečko, Materská škola, Včielka, Zornička),
v čítankách pre základne školy a v zborníkoch pre deti (Detský rok, Zlatá
brána, Kniha pre najmenších). Samostatne vydala scénky a úpravy ľudových rozprávok pre bábkové hry: Saša a Micka (1950), Hráme maličkým
(spoluautor I. Zelienka, 1955), Veselá záhrada (1956), Červená čiapočka
(1958), úpravy rozprávok robila aj pre rozhlas a televíziu. Venovala sa aj
otázkam bábkového divadla, školského čítania a prednesu i metodike
vyučovania literatúry a výsledky svojich výskumov využila pri tvorbe
čítaniek pre základné školy. Zomrela 29.10.2003 v Bratislave, pochovaná
v Mládzove.

KUBÍNYI František

– 220. 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. V rokoch 1836-44 a 1847-48 vyslanec
Novohradskej stolice na uhorskom sneme. V rokoch 1848 a 1861 poslanec
uhorského snemu za Lučenec. Zomrel 28.3.1874 v Budapešti.

KUNST (Kunszt) Ján – 185. výročie nar. (21.3.1831 Fiľakovo) –
bankový úradník, botanik. Publikoval mnoho štúdií z botaniky, jeho herbár
obsahoval celú flóru Novohradu. Písal verše, poviedky, prekladal, ale venoval sa aj záhradníctvu. Zomrel v Lučenci, 13.3.1909.
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ČUNDERLÍK Ladislav

– 110. výročie nar. (26.3.1906 Sihla) hudobný organizátor a učiteľ, pseudonym Detvan. Od roku 1934 pracoval
ako učiteľ v Lučenci. Je autorom zbierky básní. Zaoberal sa literárnou históriou, pedagogikou, folklórom a tiež jazykovedou. Zomrel 12. 9. 1979
v Lučenci.

ŠTÚROVÁ Karolína

– 190. výročie nar. (24.3.1826 Uhrovec) –
sestra Ľudovíta Štúra, národovkyňa, od r. 1857 žila s bratom Jankom vo
Fiľakove. Tu sa snažila udržať slovenské kultúrne tradície. Zomrela mladá
5.7.1859 vo Fiľakove a na jej želanie je pochovaná v Lučenci. Hrob nie je
známy a preto sa na cintoríne dnes nachádza symbolický pomník.

MÉZEŠ Július – 40. výročie úmrtia (26.3.1976 Bratislava) – učiteľ,
školský a osvetový pracovník, narodil sa 10.3. 1899 v Málinci. Študoval
na učiteľskom ústave v Lučenci. V r. 1945-46 pracoval ako osvetový inšpektor okresu Lučenec. Neskôr, v r. 1952 ako riaditeľ novozriadenej
Osvetovej, potom Strednej knihovníckej školy v Bratislave. Zaslúžil sa
o vybudovanie knihovníckeho školstva na Slovensku.

KINCEĽOVÁ Emília r. Margóčová – 80. výročie nar. (26. 3.
1936 Lučenec) - novinárka a publicistka. Zameriava sa na kultúrnopolitické články, publikuje recenzie a články z domácich a zahraničných filmových festivalov.

GAŠPAROVIČ Ivan, doc. JUDr., CSc. Dr.h.c. – 75. 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. Prezidentom SR bol od 15.6. 2004 do 15.6. 2014.
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GYURKOVITS (Ďurkovič) František

– 140. výročie nar.
(28.3.1876 Budapešť) - maliar a výtvarný pedagóg. Študoval v Budapešti,
v Paríži aj Mníchove. Od roku 1913 maliar v Lučenci, motívy čerpal z Novohradu. Charakteristické boli jeho lučenské trhy, ktoré pravidelne maľoval. Príchodom do Lučenca rozvinul výtvarný život v Novohrade. V medzivojnovom období tu pôsobila jeho neformálna súkromná škola. Medzi
jeho žiakov patrili - J. Szabó, E. Fischer a tiež L. Gandl. Zomrel 20.1.1968
v Lučenci.

Apríl:
KAČÁNI Ladislav

– 85. výročie (1.4.1931 Lučenec) - futbalista,
tréner, vysokoškolský učiteľ. Autor 12 vedeckých monografií, autor a spoluautor 11 vysokoškolských učebných skrípt.

KOVÁČ Michal – 80. výročie nar. (1.4.1936 Hradište) - zootechnik,
vysokoškolský profesor. V rokoch 1980-1990 rektor VŠP v Nitre. Zaoberal sa zložením, výživovou hodnotou a zužitkovaním objemových krmív
hospodárskymi zvieratami. Zomrel 6.1.1996 v Nitre – 20. výročie úmrtia.

STERNLICHTOVÁ r. Pollaková Gertrúda

– 90. výročie
nar. (5.4.1926 Lučenec) - obchodníčka, predsedníčka Židovskej náboženskej obce v Lučenci. Zomrela 24. 12. 2007 v Lučenci.
– 125. výročie úmrtia. (6.4.1891 Ábelová) - ovocinár
a botanik. Narodil sa 3.2.1823 v Hornom Tisovníku. Študoval na gymnáziu v Lučenci, neskôr teológiu v Bratislave. Medzi štúdiami pracoval
ako vychovávateľ vo Veľkej Vsi. Od roku 1848 evanjelický kaplán v Tomášovciach a Kalinove. Od roku 1852 evanjelický farár v Ábelovej.
Záujem o botaniku vzbudil u neho lučenský profesor M. Silnický. Od roku
1865 pôsobil v Novohrade. V roku 1883 na Hospodársko - priemyselnej
výstave v Lučenci mal najväčšiu expozíciu jabĺk.

RELL Pavel
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KUSÝ Ivan

– 95. výročie nar. (6.4.1921 Dobroč) – literárny vedec,
editor. Pseudonym Róbert Konečný. V r. 1931 – 39 študoval na gymnáziu
v Martine, 1939 – 40 medicínu na Lekárskej fakulte, 1940 – 44 slovenčinu, filozofiu a dejiny umenia na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v
Bratislave. R. 1944 – 49 pracovník Literárnohistorického odboru Matice
slov. v Martine, 1945 – 51 spoluredaktor Slov. pohľadov, 1945 – 50 redigoval Literárnohistorický zborník, Knižnicu Slov. pohľadov a i. edície
Matice slov., 1946 – 49 aj dramaturg martinského Slov. komorného divadla, od 1949 pôsobil v Bratislave: r. 1949 – 51 vedúci oblastného sekretariátu Matice slov., 1951 – 89 pracovník Ústavu slov. literatúry SAVU,
neskôr SAV, 1957 – 70 jeho riaditeľ, zároveň 1956 – 70 redaktor časopisu
Slov. literatúra, od r. 1989 na dôchodku.

Zomrel 10.2.2000 v Bratislave, pochovaný na cintoríne Pri kozej bráne.
Autor publikácií Jozef Miloslav Hurban (1948), Cesta kritika (1957),
rozsiahlymi kapitolami o literatúre 19. a 20. stor. prispel do Dejín slovenskej literatúry (1965 – 75), autor monografií Hečkova Drevená dedina
(1954), Mladý Ladislav Nádaši (1966), Božena Slančíková-Timrava
(1967), Význam Eleny Maróthy-Šoltésovej v slovenskej literatúre a v
slovenskom ženskom hnutí (1968), Mladý Vajanský (1987), Zrelý Vajanský
19
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(1992). Výber z literárnokritických statí sústredil do knihy Nevyhnutnosť
kontinuity (1971), epické diela s povstaleckou tematikou analyzoval v
monografiách Premeny povstaleckej prózy (1974) a Povstalecká próza
(1984), prispel do zborníku K problematike slovenskej prózy (1961). Ako
editor vydal Korešpondenciu Timravy a Šoltésovej (1952), pripravil nové
vydanie Timraviných Zobraných spisov (1955 – 59), zostavil zborník Timrava v kritike a spomienkach (1957), editoval súbor článkov E. MaróthyŠoltésovej Pohľady na literatúru (1958), zostavil zborník Jozef GregorTajovský – Janko Jesenský (1974) a antológie Slovenská literárna kritika
2-3 (1979-81), pripravil Vajanského Spisy (1984-92).

JASENKA Ján

– 25. výročie úmrtia (6.4.1991 Sirk) - folklorista,
primáš, spevák, zberateľ ľudových piesní, učiteľ. Narodil sa 30.3.1928
v Sirku. Po štúdiách pôsobil ako učiteľ v Budinej. Popredný gemerský primáš, spevák, zberateľ a folklorista. Spolupracoval aj s folklórnym súborom Kokavan z Kokavy nad Rimavicou.

LIPSKÝ Ján – 250. výr. nar. a 190. 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).

PEKÁR Štefan

-150. výročie úmrtia (12.4.1866 Kokava n/R.) –
evanjelický farár, senior, publicista, zakladajúci člen Učenej spoločnosti
malohontskej. Pochovaný je v Kokave, kde pôsobil v rokoch 1832 – 1866.

MEGGYESI Tamás – 80. výročie nar. (12.4.1936 Prša) - stavebný
inžinier, vysokoškolský učiteľ. Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa zaoberá otázkami urbanistických sídiel, odhaľovaním a hodnotením stavu kultúry životného prostredia ako i parkovej a záhradnej architektúry v rôznych mestách Maďarska.

BAZOVSKÝ Oktáv

– 100. výročie nar. (15.4.1916 Lučenec) krajinský pracovník, redaktor, právnik. Absolvoval Slov. obecnú školu pri
Št. učiteľskom ústave, 1934 maturoval na gymnáziu v Lučenci, 1934-1936
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študoval právo na KU v Prahe, 1936-1939 na UK v Bratislave. Spoluzakladateľ a predseda Slov. spolku vo Veľkej Británii, zapojil sa do činnosti Slov. oslobodzovacieho výboru, neskôr svetového kongresu Slovákov, vedúci slov. vysielania rádia BBC v Londýne. Zomrel 31.01.1990
v meste Harefield.

URBANČOK Milan – 35. výročie úmrtia (15.4.1981 Bratislava) jazykovedec. Narodil sa 14.10.1928 v Cinobani, časť Turičky. V jazykovedných štúdiách venoval pozornosť otázkam syntaxe spisovnej slovenčiny, slangovým a archaickým slovám.

KOLBÁNY Pavol

– 200. výročie úmrtia (16.4.1816 Bratislava) zdravotnícky osvetár a lekár. Narodil sa 23.1.1758 v Ozdíne. Študoval
v Ožďanoch a neskôr na gymnáziu v Bratislave a medicínu v Halle a Viedni. Priekopník očkovania proti kiahňam v Uhorsku.

ONDREJOVIČ Slavomír – 70. výročie nar. (17.4.1946 Lučenec)
- jazykovedec, prekladateľ. Umeleckým menom Ondrej Slavkovský.
V Lučenci navštevoval základnú školu aj gymnázium. Od roku 1977 pracoval ako vedecký pracovník Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra v Bratislave,
od r. 1999 sa stal jeho riaditeľom.

PETIAN (PETÉNYI) Juraj Natán

– 210. 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.

FALŤAN Michal

– 100. výročie nar. (26.4.1916 Hradište) –
ekonóm, slovenský a československý politik, poslanec Národného zhromaždenia. V rokoch 1928-36 študoval na gymnáziu v Lučenci, neskôr na
Právnickej fakulte UK v Bratislave. Zástupca riaditeľa ekonomického ústavu SAV, povereník pôdohospodárstva a pozemkovej reformy. Prispieval
do rôznych časopisov a denníkov. Zomrel 24.12.1960 v Bratislave.
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KUBINEC Juraj – 30. výročie úmrtia (28.4.1986 Kokava n/R- časť
Utekáč, Salajka) – nestor slovenských fujaristov, zakladateľ prvého fujarového tria na Slovensku, výrobca ľudových hudobných nástrojov, spevák
a hudobník. Narodil sa 19.5.1890 v Detvianskej Hute - časť Čechánky.
V 50-tych rokoch pôsobil vo folklórnej skupine v Kokave nad Rimavicou.
Pravidelne sa zúčastňoval folklórnych festivalov. Jeho hudobné nástroje sú
v zbierkach historického aj etnografického ústavu na Slovensku.
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SPIŠIAK Jaroslav

– 65. výročie nar. (28.4.1951) – folklorista,
interpret kokavských ľudových piesní.

ČECH Ľudovít – 70. výročie úmrtia (29.04.1946 Revúca) - maliar
a učiteľ. Narodil sa 11.7.1888 v Revúcej. Bol učiteľom v Marcali pri Balatone, od r. 1914 vojak rakúsko - uhorskej armády v Banskej Bystrici,
popri službe maľoval. Po roku 1918 žil v Lučenci. Jeho plenérové záznamy z povodia Ipľa v okolí Lučenca vznikli akoby po daždi, v prírode prevládajú modré a sýtozelené farby.
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OBROČNÍK Pavel – 55. výročie nar. (30.4.1961 Hnúšťa-Likier) –
tanečník, od r. 1970 člen detského folklórneho súboru v základnej škole
pod vedením Pavla Zajaca v Kokave nad Rimavicou. Neskôr tanečník
SĽUK-u, kde tancoval až do r. 1992. V roku 1993 začal pracovať ako
riaditeľ MKS v Kokave nad Rimavicou. Zomrel 28.12.2009.

Máj:
VODA Gustáv –

130. 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.
Predseda speváckeho spolku Ozvena. Bol zakladajúcim členom Sväzu lekárnikov Slovákov. Zomrel 3.6.1968 v Lučenci, pochovaný je v Martine.
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– 65. výročie nar. (5.5.1951 Vrútky) - geograf,
enviromentalista, ochranca prírody a pamiatok. Pseudonym Ľudovít Klef.
Študoval vo Fiľakove. Je priekopníkom ochrany prírody, protagonista
environmentalizmu a ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva. Autor
a spoluautor 27 monografií, navrhovateľ 9 zákonov, 8 nariadení vlády SR,
vyše 150 iných predpisov a ď.

KLINDA Jozef

AGÓCS Valéria – 70. výročie nar. (8.5.1946 Fiľakovo) – rozhlasová
novinárka, redaktorka. Dlhoročná pracovníčka maďarskej redakcie Slovenského rozhlasu, predsedníčka Rady pre vysielanie a retransmisiu. Členka Rady ministra kultúry SR pre masmédiá. Zomrela 25. 8. 2012 v Bratislave, pochovaná na cintoríne v Rači.

LÍŠKA Jozef

– 110. výročie nar. (10.5.1906 Ružiná) - predseda
Slovenského kultúrneho spolku v Argentíne v r. 1957-62. Zapojil sa do
slovenského hnutia a neprestal sledovať život v starej vlasti.
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URBANČOK Pavol

– 75. výročie nar. (10.5.1941 Kotmanová) –
kultúrno-výchovný pracovník, knihovník. V rokoch 1974 – 2010 riaditeľ
Novohradskej knižnice v Lučenci. Aktívny člen MO MS.

MIHÁLIKOVÁ – HANDZOVÁ Viera

– 85. 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.
V rokoch 1942-50 študovala na gymnáziu v B. Bystricu, 1950-54 slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. Po štúdiách trvale žila a pôsobila v Bratislave: 1953 – 55 redaktorka Slovenského vydavateľstva krásnej literatúry, 1955 – 69 spisovateľka a prekladateľka v slobodnom povolaní, 1969 – 70 redaktorka vydavateľstva Obzor, 1970 – 74 časopisu Nové slovo, 1974 – 81 vedúca
redaktorka pôvodnej tvorby vo vydavateľstve Smena, od r. 1981 opäť
spisovateľka v slobodnom povolaní. Predstaviteľka tzv. strednej generácie
slov. povojnovej prózy, zameranej najmä na spracovanie ženských
motívov a tematiky SNP. Autorka zbierky poviedok Madlenka (1957), reportážno-cestopisnej knižky Číše gruzínského (1960), románovej novely
Človečina (1960), románov Zrieknite sa prvej lásky (1965), Zdravas Marta
(1966), Lebo sme vedeli, čo činíme (1969), Chvíle dvoch slnovratov
(1975), knižky pre mládež Dávno sa tmy nebojím (1977) a románu o dnešnej žene Kamaráti do zlého počasia (1978). Jeho šesť príbehov sa stalo
námetom pre napísanie scenára televíznej inscenácie Šesťkrát žena (1988).
Vydala historicko-regionalisticky zamerané memoáre svojho starého otca
J. Výrostka Pamäť pamätí (1985), detskému čitateľovi určila zbierku lyrických čŕt Kdeže ste mi, vtáčatká? (1986). Zomrela 15. 6. 1997 v Bratislava.
Dva roky po smrti Viery Handzovej vychádza kniha jej posledných poviedok Konštatovanie citu (1999), ktorú vydala jej dcéra Žofia. Prekladateľka,
z češtiny a ruštiny preložila okolo 25 titulov beletrie, osobitne sa orientovala na preklady diel J. Haška a M. Šolochova.

ADAMOVIČ Štefan – 55. výročie úmrtia (12.5.1961 Bratislava) cirkevný historik, narodil 13.11.1903 v Moravskom Lieskovom. Pseudonym Evanjelik z Novohradu. Od roku 1930 pôsobil ako farár v Turíčkach
a zároveň ako profesor náboženstva na stredných školách v Lučenci. V rukopise zanechal Dejiny novohradského seniorátu.
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ORSÁG Ľudovít

– 50. výročie úmrtia (12.5.1966 Lovinobaňa)organizátor protifašistického hnutia, kultúrno-výchovný pracovník, učiteľ.
Narodil sa 4.3.1912 v Lovinobani. Študoval na gymnáziu a na učiteľskom
ústave v Lučenci. Neskôr pôsobil ako učiteľ v Lovinobani, Budinej a Katarínskej Hute. Od začiatku svojho pedagogického pôsobenia sa venoval
osvetovej a kultúrnej práci, nacvičoval divadlá.

HRAŠKO Juraj

– 85. výročie nar. (14.5.1931 Točnica) - pedológ,
zakladateľ a riaditeľ Výskumného ústavu pôdoznalectva a výživy rastlín
v Bratislave. Od roku 1994 minister životného prostredia a veľvyslanec SR
vo Švajčiarsku. Žije v Bratislave.

KRÁĽ Janko

– 140. výročie úmrtia (23.5.1876 Zlaté Moravce) –
básnik. V septembri 1844 podnikol cestu po Jánošíkových stopách (Terchová, Liptov, Kokava nad Rimavicou, Klenovec). V rokoch 1849-1854
pôsobil v Novohrade a v r. 1850 bol prechodne námestníkom hlavného
slúžneho a sudcu v Modrom Kameni a v Lučenci. V roku 1996 bola vydaná publikácia J. Drenka: Janko Kráľ a Novohrad.

KEPEŇA Ján – 115. výročie nar. (24.5.1901 Uhorské) – notár. Študoval na gymnáziu v Lučenci. Bol štátnym matrikárom a členom niekoľkých kultúrnych a sociálnych spolkov.
– 85. výročie nar. (24.5.1931 Poltár) – lingvista, vedecký pracovník, vysokoškolský učiteľ. V oblasti matematickej
lingvistiky publikoval vyše 200 knižných prác.

ALTMANN Gabriel

EGYEDOVÁ – BARÁNEKOVÁ Ruženka

– 65. výročie
nar. (27.5.1951 Detva) - predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku, folkloristka a kultúrna pracovníčka. Bola zakladajúcou členkou FS Podpoľanec. Významne sa zaslúžila o uchovanie a posilnenie národnostnej
identity Slovákov žijúcich v Maďarsku. S jej menom sa spája množstvo
kultúrnych aktivít - celoštátna súťaž detí a mládeže v speve slovenských
ľudových piesní a v prednese slovenskej poézie a prózy Slovenské spievanky a veršovačky, celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku v
Banke - prehliadku speváckych a tanečných skupín slovenskej národnosti
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(ktorý usporadúva ZSM spolu s Novohradským osvetovým strediskom a
miestnou samosprávou v obci Banka), výstavy krojovaných bábik (kroje
Slovákov v Maďarsku) na Slovensku (FSP Detva 2003), v Maďarsku i v
Rakúsku, Deň detí na Veľvyslanectve SR v Budapešti, národopisný tábor
pre deti, súťažnú prehliadku speváckych a folklórnych skupín Slovenský
škovránok, každoročné stretnutie Slovenská gazdinka na Veľvyslanectve
SR v Budapešti, podujatie pre slovenskú mládež Slovenské lipky a
vytvorenie Slovenského lipového hája v matranskom Alkári. Každoročne
sa podieľa na organizovaní jazykových táborov na Slovensku pre slovenskú mládež z Maďarska a na organizovaní konferencií o situácii
slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku. Bola umeleckou riaditeľkou Novohradského medzinárodného folklórneho festivalu. Je autorkou
projektu Škola v prírode na Slovensku pre deti a študentov slovenskej
národnosti v Maďarsku Poznaj svoje korene.
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Jún:
NYÁRI Albert

– 145. výročie nar. (2.6.1871 Fiľakovo) - barón maliar, archeológ, historik. Študoval právo v Budapešti. V roku 1925 sa
konala výstava jeho diel v Národnom salóne. Vo viacerých vedeckých časopisoch sa objavili jeho štúdie z oblasti histórie, archeológie a národopisu. Na vlastné náklady financoval viacero vykopávok. Zomrel 06. 09.
1933 v Budapešti.

FIALOVÁ Blanka – 90. výročie nar. (2.6.1926 Veľké Dravce, dnes
Buzitka-časť Ipeľka) - herečka – SKD Martin, 1948-53 DJZ Prešov, 195455 DJGT Zvolen, 1964-68 ŠD Brno. V rokoch 1968-82 úradníčka – Stavoindustria Liptovský Mikuláš. Zomrela 28. 2. 2006 v Liptovskom Mikuláši,
pochovaná na Lazisku.

DARVAS Ján – 125. 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.

HRK Ján – 25. výročie úmrtia (4.6.1991 Bratislava) - hudobný skladateľ, teoretik a publicista. Narodil sa 8.7.1923 v Ľuboreči. Od roku 19341939 študoval na gymnáziu v Lučenci a v Banskej Bystrici. Vyštudoval
hudobnú vedu a estetiku. V rokoch 1943-44 bol učiteľom v Mládzove.
Činný ako skladateľ a publicista v oblasti vážnej hudby.

NEOGRÁDY Anton

– 155. výročie nar. (8.6.1861 Holiša) – maliar, vysokoškolský profesor. Zomrel 19.12.1942 v Dunakeszi, Maďarsko.
Pôvodne študoval medicínu, v rokoch 1886-90 maliarstvo na mníchovskej
akadémii (u Hackla a Wagnera). V rokoch 1893-1931 bol profesorom akvarelového maľovania na budapeštianskej VŠVU. Po celý život chodil
pravidelne na Slovensko, kde čerpal motívy z Jelšavy, Revúcej, Muráňa,
Štítnika a Tatier.
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Popularitu si získal spracúvaním poľovníckych motívov (cyklus Poľovníkov deň, 1894) a anekdotických tém (Sviatočný oblek starého otca na
vnukovi, 1892, Vyhliadka a motýľ, Sladké ničnerobenie, V predsieni,
Hrnčiarsky dvor, Malý zurvalec), s obľubou maľoval výjavy s dámami v
lesnom interiéri (Obľúbené miestečko, 1891, Čakanie v lese, Využitý
okamih, Prechádzka v lese, V zadumaní, 1910). Vystavoval v Trenčianskych Tepliciach (1910), Banskej Bystrici (1911).

ĎALOKOVÁ Katarína

– 65. výročie nar. (7.6.1951 Lučenec) -

učiteľka hudby.

MOJŽIŠ Július

– 65. výročie nar. (13.6.1951 Halič) - umelecký
kováč, fotograf. Významné kováčske práce, kované brány na hrade Fiľakovo, v kostolnom areáli v Pôtri a Starej Haliči. Od roku 2001 sa venuje
výrobe luxusných umeleckých nožov.
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VAŠÍČKOVÁ Darina

– 80. výročie nar. (14.6.1936 Málinec)
herečka, od r. 1959 členka Rozhlasového hereckého súboru. Venovala sa
umeleckému čítaniu a prednesu prózy. Dlhé roky pôsobila ako členka
rôznych porôt, najmä v porote celoslovenskej súťaže Vansovej Lomnička.

JÁNOŠ Pavel – 95. výročie nar. (14.6.1921, Kalinovo) - ochotnícky a
profesionálny herec, historik, regionálny etnograf a literát. Oživil pamiatku
Mateja Bela, ktorý sa v Kalinove v rokoch 1694/1695 vzdelával v triede
gramatistov v súkromnej škole miestneho šľachtica Pavla Battu. Zároveň
sa významne pričinil o výstavbu a odhalenie pamätníka tomuto známemu
polyhistorovi, ktorého súčasníci nazývali „Veľká ozdoba Uhorska“.

Publikácie: Kalinovo – monografia vydaná z príležitosti 710. výročia prvej
písomnej zmienky (Martin 1988,1990), Kalinovo -700 rokov, spoluautor
(Lučenec 1979), 80 rokov závodu Kalinovo – spoluautor, Z histórie
kalinovsko-hrabovského evanj. cirkevného zboru (Martin 1992), Povesti a
príbehy z Novohradu (Lučenec 1999), Minerálne pramene a zaniknuté
kúpele v Novohrade (2007). Vyššie vzdelania získal v Osvetovom ústave v
Bratislave (réžia) a na PF v Banskej Bystrici – 1966-69. Pôsobil v činohre
Dedinského divadla v Bratislave a v Krajskom divadle v Žiline.
Ako profesionálny herec vytvoril 28 postáv (napr. Miško z Tajovského
Ženského zákona ...)
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V ochotníckom divadle v Kalinove účinkoval v 19 hrách, z ktorých 16
režíroval. Napr. Stodola: Bačova žena, Palárik: Drotár, Gogoľ: Ženba,
J.Záborský: Alžbeta Bátoryčka a pod.

Júl:
ORAVCOVÁ Zlatica

– 25. výročie úmrtia (9.7.1991 Žehňa) –
spisovateľka, ev. farárka. Maturovala na gymnáziu v R. Sobote, v r. 195155 študovala teológiu v Bratislave a v Modre. Pôsobila ako zborová farárka v Martine, biskupská kaplánka v Košiciach, farárka vo Vyšnej Pokoradzi, v Kraskove a v Žehni pri Prešove. Autorka zbierok V moci Tvojej
lásky (1990), Verše moje, leťte v diaľ (1993), Poď za mnou (1999), Podaj
nám ruku (2007). Nábožensky motivované básne publikovala v Ev. posle
spod Tatier, Cirkevných listoch, sliezskych a českých cirkevných časopisoch. V rkp. ostal nedokončený autobiografický román Moje detstvo.
Narodila sa 7.10.1932 v Hrnčiarskej Vsi-Pondelku.

AGÓCS Ferenc

– 105. výročie nar. (9.7.1911 Šíd) - kamenár, výrobca ľudových nástrojov, nositeľ ceny Ladislava Lenga. Výstava citár:
Detva, Kováčová.

SUJOVÁ Zita – 60. výročie nar. (11.7.1956 Lučenec) - redaktorka,
publicistka.
PhDr., Mgr. - 75. výročie nar. (15.7.1941 Fiľakovo) – stredoškolský učiteľ, historik, publicista.

DRENKO Jozef,
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Od roku 1976 pôsobil ako učiteľ na Gymnáziu B. Slančíkovej Timravy v
Lučenci. Od roku 1992 bol kronikárom mesta Lučenec. Je autorom viac
ako 50 publikácií s vlastivedno-historickou tematikou, monografií miest a
obcí regiónu, ale aj osobností. Taktiež je autorom mnohých príspevkov,
článkov, štúdií do novín, časopisov a zborníkov a spoluautorom Pedagogickej encyklopédie Slovenska. Bol hlavným iniciátorom umiestnenia
viacerých pamätných tabúľ v regióne. Za vynikajúcu publikačnú činnosť
získal v roku 1995 Cenu mesta Lučenec.

SPIŠIAK Pavel

– 100. 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 v r. 1872-1992, Kokava nad Rimavicou v
období neskorého feudalizmu). Zomrel 4.8.1998 v Kokave nad Rimavicou,
kde je aj pochovaný.
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GREGOR Ján – 90. výročie nar. (25.7.1926 Uhorské) –

vykonával
35 rokov službu v ozbrojených silách, spisovateľ, člen Spolku slovenských
spisovateľov, autor 10 literárnych prác (Duchovný život v obci Uhorské,
Holocaust-židovská tragédia v obci Uhorské, Rómska otázka, História
obce I. časť, Životná dráha rodu Čepkovcov-Búzikovcov, Veselé a neveselé príbehy našej dediny, Huncútstva Tekeľove strýčka, História obce
II. časť, Sága rodu Stráňavských-Kiráľovcov, Životná dráha rodu Čepkovcov-Búzikovcov).

ŠULEKOVÁ Anna

– 70. výročie nar. (25.7.1946 Kokava nad Rimavicou) – konferencierka mládežníckeho folklórneho súboru Kokavan,
od r. 1976. Najčastejšie recituje báseň Štefana Bobru „Z duše vykypela...“.

BENKOVÁ - ČÁNIOVÁ Kvetoslava – 65. výročie nar. (28.
7. 1951 Báčsky Petrovec) - jedna z popredných slovenských hudobníckych
osobností v Srbsku. Muzikologička, skladateľka, hudobná redaktorka,
speváčka, predsedníčka a umelecká vedúca folklórneho súboru KUS Petrovská družina. Autorka štyroch zväzkov cyklu Od Petrovca do Málinca.

August:
JANKOVITS Jenő – 85. výročie nar. (1.8.1931 Lučenec) – divadelný ochotnícky režisér. Pre DOS J. Kármána v Lučenci režíroval – Charleyho teta (1992), Kaktusový kvet (1994) a i. V oblasti divadelnej ochotníckej
réžie založil v roku 1954 DOS Játékszín v Gyöngyösi (MR). Žije v meste
Gyöngyös (Maďarsko).

KOKAVEC Július

– 85. výročie nar. (7.8.1931 Lupoč) - novinár,
redaktor, prekladateľ. Pseudonym Ivan Vrsač. Básne, recenzie, reportáže
a články uverejňoval v rôznych periodikách. Zomrel 9.12.1989 v Dolnom
Kubíne, pochovaný je v Maškovej.

BENEDIKTI Ján Blahoslav

– 220. výročie nar. (11.8.1796
Ľuboreč) – národný buditeľ, kultúrny pracovník, spisovateľ, pedagóg. V r.
1807-1809 študoval v Lučenci. Od roku 1819 profesor na lýceu v Kežmarku, 4 volebné obdobia jeho rektor. V r. 1824 ako profesor lýcea založil
prvý slovenský študentský spolok Slovenská spoločnosť. Korešpondoval s
Kollárom, Šafárikom a Palackým.
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JEZNÁ Marcela – 60. výročie nar. (12.8.1956 Lučenec) – stredoškolská učiteľka, kulturistka, športovej kulturistika sa venuje od roku 1990.
Úspechy: 1994 vicemajsterka SR, 1995 majsterka SR v športovej kulturistike, 1995 absolútna víťazka Grand Prix Opava, 1996 najlepšia športovkyňa okresu Lučenec.

KOPOREC Pavel – 80. výročie nar. (15.8.1931 Polichno) – stredoškolský profesor. Do školy chodil v Polichne, 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.

KATONA Štefan – 205. výročie úmrtia (19.8.1811 Kalocsa, MR) historik. Narodil sa 13.12.1732 v Boľkovciach. V roku 1761 bol vysvätený
za kňaza. Najväčším prínosom bola jeho 42 - zväzková zbierka prameňov
k uhorským dejinám.

GÁFRIK Michal, PhDr., DrSc.

- 85. výročie nar. (18.8.1931
Gregorova Vieska) - literárny historik, kritik. V r. 1945-50 študoval na
gymnáziu v Lučenci, 1950-55 ma FF UK v Bratislave.
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Po štúdiách pôsobí stále v Bratislave: od r. 1954 bol redaktorom Slov.
vydavateľstva krásnej literatúry, r. 1955 – 73 interný ašpirant a vedecký
pracovník Ústavu slov. literatúry SAV, odkiaľ v období normalizácie musel odísť. Niekoľko mesiacov pracoval v Univ. knižnici, odkiaľ ho takisto
prepustili, mal zákaz publikovať, ako aj pôsobiť v oblasti kultúry. Od r.
1974 pracoval v Ústave racionalizácie v stavebníctve (ako technicko-hospodársky pracovník), od leta 1979 na Mestskej správe Slov. štatistického
úradu. R. 1990 sa vrátil na pôvodné pracovisko do SAV. Ako literárny
historik a textológ sa sústreďuje na výskum slov. literatúry 20. stor., zvlášť
Slov. moderny, pričom osobitnú pozornosť venuje dielu Ivana Kraska,
Martina Rázusa a Janka Jesenského. Okrem časopisecky publikovaných
vedeckých štúdií vydal monografické práce Poézia Slovenskej moderny
(1965) a Próza Slovenskej moderny (1993), súbor štúdií Na pomedzí
moderny (2001), monografiu Básnik Janko Jesenský (2006), dva zväzky
Súborného diela Ivana Kraska (1966, 1993). Pre dlhodobý pracovný
a existenčný postih „súborné“ vydanie ostalo však nedokončené. Autor
samizdatovej publikácie Etická próza Martina Rázusa (1979), súboru
štúdií Rázusovské návraty (1995) a 2-zv. monografie Martin Rázus –
osobnosť a dielo (1998, 2000). Okrem toho pripravil výber z poézie Ľ.
Podjavorinskej, Spisy J. Jesenského a jeho ľúbostnú korešpondenciu (Listy
slečne Oľge), antológiu prózy slovenskej moderny Koniec lásky (2007).
Výber z odborných a publicistických článkov tohto literárneho vedca
vyšiel v r. 2010 pod názvom V spätnom zrkadle. Zomrel 27.2.2015 v Bratislave.

JÁGERSKÁ Šarlota,

Soc., RNDr., CSc. – 85. výročie nar.
(26.8.1931 Sušany) – chemička, v rokoch 1955-62 učila na JSŠ v Lučenci,
1962-91 vysokoškolská učiteľka na PgF UMB v Banskej Bystrici.

RUSZNÁK Ján – 75. výročie nar. ( 28.8.1941, Lučenec) – kultúrnovýchovný pracovník, niekdajší riaditeľ Novohradského múzea v Lučenci.
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September:
– 125. výročie úmrtia (12.9.1891
Wesley, USA) - hudobný skladateľ a učiteľ. Narodil sa 1.7.1852 v Ozdíne.
Po konfliktoch s konzistóriom ev. cirkvi, mu bola v celom Uhorsku zakázaná teologická činnosť. V Texase zriadil školu, založil tu aj spevokol.
Upravoval slovenské ľudové piesne.

LACIAK Emil Bohuslav

OKRUCKÝ Ján – 95. výr. nar.

(14.9.1921 Lučenec) – výtvarný teoretik a kritik, venoval sa najmä ľudovému výtvarnému umeniu, amatérskej výtvarnej tvorbe. Ako výskumný pracovník ÚĽUV-u si vytváral komplexný názor o ľudovej umeleckej výrobe. Zaoberal sa najmä výrobou
v odvetví dreva a kovu. Zomrel 24.12.1971 v Bratislave.

PATZEK Móric

– 205. výročie nar. (16.9.1811 Kokava n/R.) –
MUDr., župný a stoličný lekár, rytier husárskeho rádu Františka Jozefa.
Zomrel 25.7.1885 v R. Sobote, kde je aj pochovaný.

GREKSÁK Miloslav – 80. výročie nar. (17.9.1936 Kokava n/R.)Doc., RNDr., CSc. biochemik, vedecký pracovník, vysokoškolský učiteľ.
Je autorom 85 pôvodných vedeckých prác, publikovaných v domácich
i zahraničných časopisoch, 3 realizovaných patentov a 3 vysokoškolských
skrípt. Žije v Bratislave.

ZIČI (Zichy) Štefan

– 400. výročie nar. (18.9.1616) - zakladateľ
panstva Zičiovcov v Divíne, bol majiteľom panstva v Rusovciach a v Maďarsku. Zastával vysoké vojenské a krajinské hodnosti. V roku 1655 bol
predsedom Uhorskej kráľovskej komory, roku 1661 strážcom uhorskej
koruny. Zomrel 15.3.1693.

PAVLAČKA Eduard – 85. výr. nar. a 45. 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.
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HALUŠKA Matej

– 255. výročie nar. (21.9.1761) - publicista
a učiteľ. Od roku 1791 pôsobil ako evanjelický farár v Kokave nad Rimavicou. Spoluzakladateľ tzv. Šulekovej knižnice. Zomrel 23.12.1831 v Kokave nad Rimavicou.

HODŽA Michal Miloslav – 205. 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.
Zomrel 26.3.1870 v Českom Tešíne, ale pochovaný je v Liptovskom
Mikuláši.

GRUSKA Viliam, doc., Ing. – 80. výročie nar. (24.9.1936) – tanečník, etnograf, scénograf, dramaturg, scenárista, režisér a vysokoškolský
pedagóg. Podieľal sa na formovaní Lúčnice (tanečník sólista, pedagóg
tanca, asistent choreografa, choreograf, 1954 – 1970) a FS Technik (pedagóg tanca, choreograf, 1961 – 1964). Je autorom mnohých scénických
programov na folklórnych festivaloch: Krakovany, Myjava, Východná
(Prehliadka tichej krásy I., II., III., Matka v mojej zemi, Drevo v mojej
zemi, Dieťa v mojej zemi, cyklu Rodokmeň zeme I., II. III. IV., V., VI.,
VII. – Ľudia z vrchov, Ľudia rolí, Ľudia zaniknutých remesiel a zamestnaní, Ľud hrdinských obcí, Ľudia z rodu Rómov, Ľudia hľadajúci
domov, ale aj Poklona Solúnskym bratom, Pocta dielu ľudu a stáročí a
mnoho iných), Podroháčske folklórne slávnosti, Turčianske slávnosti
folklóru, Kysucké folklórne slávnosti, Dni národnej kultúry v Honte a
Novohrade atď.
Veľmi bohatá je jeho scénická tvorba pre FSP v Detve: Detvan (s V. Záborským, 1975 a so Š. Bučkom, 2000), scénické fresky Orava, Liptov, Kysuce, Hont a Novohrad, Stredné Považie, Turiec a Horná Nitra, Gemer,
Premeny prameňov hudby, Žriedla národnej kultúry a mnohé iné.
Projektoval amfiteátre v prírode: Krakovany (1970), Východná (1971),
Detva (1975), Myjava (1976), Zuberec (1977), Terchová (1989 – 1990),
Sihelné, Liptovské Sliače a i. Spolupracoval s Folklórnymi slávnosťami
pod Poľanou v Detve (1968 – 1987, 1991 člen, 1976 – 1987, 2000 predseda programovej rady, 1976 – 1987 člen prípravného výboru, 1991 hlavný dramaturg). Bol spolupracovníkom Osvetového ústavu/Národného
osvetového centra, členom výboru, rady a programového štábu Folk38
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lórneho festivalu Východná (1965 – 1987, 1991, 1993). Podieľal sa na
filmových prepisoch opier: Jánošík, Svätopluk, Nápoj lásky, Šejk z Arábie; na TV inscenáciách a filmoch: Veselé paničky z Windsoru, Najdúch,
Dobrodružstvo pri obžinkoch, Manduľa a i.; Hĺbkový rekord, Chlapec z
majera, Kára plná bolesti, Straty a nálezy, Ežo Vlkolínsky, Gábor Vlkolínsky, Kraj sveta Instanbul, Chodník cez Dunaj, Mesto Anatol, Neďaleko
do neba, Tanečné miniatúry, Uhol pohľadu atď.; na filmových rozprávkach: Kráľ Drozdia brada, Mahuliena, zlatá panna (cena za výtvarnú stránku na Čsl. film. festivale), Perinbaba (cena za výtvarnú stránku na Čsl.
film. festivale), Šípová Ruženka, Sokoliar Tomáš. Je autorom scénografií
k baletom: Karneval, Šeherezháda, Paganini, Coppélia; k programom
SĽUK-u: Slovensko, S batôžkom a krošňou; k scénickým mozaikám,
poémam a panorámam: Kaleidoskop slovenskej ľudovej hudby, Poéma o
duši Oravy a i.

Z multimediálnych scénických programov spomeňme: Rodostrom slovenčiny, Maliar a pieseň, Zem spieva, Hviezda tisícročia, Svetlo zo Solúna, Svetlo zo Severu, Slovo a národ, Syn slnka a národa, Básnik hľadá
cesty, Pre život nepreklial nebo, Modlitbičky Milana Rúfusa a diela
skladateľov sveta v podaní detí, Hudba v srdci Európy, Hviezdne žiarenia,
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Proglas, Úcta k životu, Ad fontes musicae atď. Vytvoril dokumentárne filmy: Potomstvo hájnikovej ženy, Koly v plote I, II (cena za scenár na
Etnofilme v Čadci). Je autorom scenárov a režisérom TV a rozhlasových
programov, publikácií: Neznáme Slovensko očami fotografov skupiny
Billderberg, Cesty a ozveny diela Milana Rúfusa, Milo Urban – Velikán
spod Babej Hory, Ľudový nábytok Slovenska, Cesty hudby k mladým a
mladých k hudbe. Ako dramaturg, scénograf, vedúci produkcie sa podieľal
na mnohých podujatiach: Staré nôty mladých strún Európy, Dni kolied
kresťanov Slovenska, Čírenie talentov (1996 – 2001), Ozveny staroslovienčiny pod Kráľovou hoľou, Liptovské dni matky. Autorsky vytvoril
výstavy: Bohdan Warchal, Ilja Zeljenka, Ladislav Hanus, Svedectvo o 50.
Lúčnice, Metamorfózy SĽUK-u, Syn slnka a posol národa (o M. R.
Štefánikovi) a i. Koncipoval a realizoval dva cykly Fóra tvorby (1996 –
1998, 2008) – tvorivých dielní pre mladých. Za svoju činnosť získal
mnohé ocenenia, najvýznamnejšie je Pribinov kríž III. triedy za významné
zásluhy o rozvoj SR v oblasti ľudovej kultúry a umenia (2007).
Je priaznivcom NOS v Lučenci a spolupracovníkom pri viacerých podujatiach.

KOVÁČOVÁ Kató

– 25. výročie úmrtia (25.9.1991 Lučenec) operná a operetná speváčka, ochotnícka režisérka. Narodila sa 31.7.1902
Blaj (RR). Bola príslušníčkou šľachtického rodu zo Sedmohradska. Pôvodne vychovávaná v kláštore za mníšku. Od roku 1919 pôsobila ako
operná a operetná speváčka. Od roku 1945 žila v Lučenci, kde sa venovala
práci s ochotníkmi.

Október:
BANDŽUCHOVÁ r. Medvéšová Jolana

– 60. výročie nar.
(4.10.1956 Lučenec) - farmaceutická laborantka, externá špeciálna pedagogička, od roku 1992 umelecká vedúca súboru pantomímy a pohybového
divadla „SME!“ pri ZŠ internátnej pre nedoslýchavé deti v Lučenci.

KORŠO Ján – 35. výročie úmrtia (5.10.1981 Prešov) - operetný spevák, herec, inšpicient. Narodil sa 10.7.1924 v Poltári. Stvárnil množstvo
postavičiek a dobrosrdečných figúrok v činohre, rozprávkach a spevohre.
Pôsobil v Divadle J. Záborského v Prešove.
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KRUŠPÁN Emil

– 40. výročie úmrtia (6.10.1976 Bazilej, Švajčiarsko) - astronóm, vysokoškolský učiteľ, organizátor slovenských spolkov vo Švajčiarsku. V Zürichu založil akademický spolok Aurela Stodolu.
Narodil sa v roku 1921 v Málinci – 95. výr. narodenia.

ČERVENÁK Benjamín Pravoslav – 200. 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
pri evanjelickém lyceum v Prešporku. Zomrel 15.6.1842 v Bodony, MR.

PAŠKA Juraj – 95. výročie nar. (9.10.1921 Mýtna) – herec. Od mladosti aktívne hral v ochotníckom divadle v rodnej obci. Vyštudoval gymnázium v Lučenci a v roku 1938 sa prihlásil na štúdium herectva v Brne.
Neskôr odchádza na Dramatickú akadémiu do Bratislavy, kde sú jeho spolužiakmi herci takých zvučných mien ako Karol Zachar, František Zvarík
či Viliam Záborský. Bol stálym členom divadla v Nitre. Počas svojej hereckej kariéry stvárnil množstvo charakterových postáv ((Vlčie diery, Štvorylka, Čert nespí, Štyridsaťštyri, Niet inej cesty a ď). Zomrel 9.10.1991
v Bratislave.

GARAJ Ján – 30. výročie úmrtia (13.10.1986 Bratislava) - historik,
jazykovedec a učiteľ. Narodil sa 10.9.1907 v Cinobani. Študoval na gymnáziu v Lučenci, neskôr na Filozofickej fakulte KU v Prahe. Zaoberal sa
výskumom stredovekých dejín Novohradu. V rámci dialektológie skúmal
nárečie oblasti Cinobane.
– 200. výročie narodenia (15.10.1816) –
sklársky podnikateľ v bzovských sklárňach. Nájomca sklární v Sihle, Doline a v Gemerskej župe. Zomrel 17.9.1877 v Utekáči.

KUCHYNKA Leopold

HRUBEC Igor – 90. výročie nar. (16.10.1926 Fiľakovo) – archeológ,
historik. Študoval vo Fiľakove a v r. 1937-39 na gymnáziu v Lučenci. Od
roku 1962 vedúci odborný pracovník v Archeologickom ústave SAV
v Nitre .Výber z bibliografie: Ranodejinné nálezy z Fiľakova, Hrádok v
Šiatorošskej Bukovinke. Zomrel 10.12.1998 v Nitre.
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BRAXATORIS Karol – 210. výročie nar. (18.10.1806 Krupina) –
ev. farár, básnik, historik, študoval na gymnáziu v Lučenci (starší brat Andreja Sládkoviča)

November:
ŽILÁK Ján – 110. výročie nar. (2.11.1906 Hradište) – stredoškolský
profesor, riaditeľ Gymnázia v Lučenci (1953-1963). V r. 1948 vydal knihu
„Z nášho kraja“, ktorá obsahuje päť povestí a 28.11.2015 vyšlo jej druhé
vydanie, uvedené na Stretnutí priateľov regionálnej histórie v Hradišti.
Prvú povesť Obri na Hrádku voľne spracovala Mária Ďuríčková v diele
Najkrajšie rozprávky pod názvom O oráčovi a obrovi, vyšlo aj na CD.
Napísal divadelnú hru Sága rodu Kališkovcov, ktorú odvysielal aj Slovenský rozhlas.

HANES Hugo -130. výročie nar. (6.11.1886 Tisovec) – evanjelický
farár, posledný z doterajších siedmich kokavských seniorov, redaktor
a majiteľ okresných novín. V Kokave pôsobil v rokoch 1931-1944. Zomrel
10.7.1945 v Martine.

DOBROTOVÁ – BANÍKOVÁ Miroslava,

doc., MUDr.,
PhD. – 60. výročie nar. (6.11.1956 Kokava n/R.) – vedúca Národného
centra hemostázy a trombózy Univerzitnej nemocnice v Martine, vysokoškolská učiteľka, autorka a spoluautorka učebnice z hematológie pre stredné školy, vysokoškolských skrípt z hematológie a transfuziológie pre lekárske fakulty. Pravidelne publikuje v odborných domácich a zahraničných časopisoch. Žije v Martine.
– 105. výročie nar. (7.11.1911 Ozdín) - odbojár,
verejný činiteľ, lekár. V rokoch 1931-1939 študoval medicínu na KU
v Prahe. Neskôr v rokoch 1960-87 pôsobil ako lekár urologického oddelenia nemocnice v Lučenci. Zomrel 14.8.1991 v Lučenci, pochovaný je
v Ozdíne.

HANO Martin
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BANCÍK Samuel – 135. výročie nar. (8.11.1881 Turíčky) – stredoškolský profesor. Je autorom biografie, čítanky a rôznych vlastivedných
článkov, ktorými prispieval do novín a časopisov. Zomrel 3.6.1924 v Bratislave.

KEMENÍKOVÁ Jana – 65. výročie nar. (12.11.1951, Lučenec) učiteľka hudby, riaditeľka ZUŠ v Lučenci.

KUSÝ Martin,

Ing. architekt – 100. výročie nar. ( 14.11.1916
Dobroč) – 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. Zomrel 24.2.1989 v Bratislave.

GERŐ Ervin

– 85. výročie nar. (15.11.1931) – výtvarník, staviteľ,
učiteľ. Zúčastnil sa viacerých domácich i zahraničných výstav. Zomrel 19.
1. 2013 v Lučenci, pochovaný je v Banskej Štiavnici.

KOSTUR Ján – 90. 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. Zomrel 28. 11. 2002 v Poltári.

KRUŽIČ Gustáv – 105. 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. Detstvo strávil v Dobročskej Lehote. Pedagogicky pôsobil na ĽŠU v Lučenci.
Zomrel 24. 5. 2004 v Bratislave, pochovaný je na cintoríne v Slávičom
údolí.

ŠÁRIK Ľubomír,

PhDr. – 65. ýročie nar. (18.11.1951 Košice) –
kultúrno-osvetový pracovník, divadelný teoretik a kritik, režisér, dlhoročný riaditeľ MsKS v Rimavskej Sobote, v súčasnosti na dôchodku.
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- 55. výročie nar. (21.11.1961 Fiľakovo) –
sólista Štátnej opery v Banskej Bystrici. Pochádza z Radzoviec.

SCHNEIDER Peter

TIMRAVA - Božena Slančíková – 65. 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. 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.
Štvrtú triedu meštianskej školy skončila v Banskej Bystrici. Po otcovej
smrti r. 1909 sa z Polichna presťahovala do Ábelovej, kde sa r. 1919 stala
opatrovateľkou v materskej škole, od 1929 žila na dôchodku, od 1945
bývala v Lučenci. Celý život zápasila s existenčnými problémami. Vrcholná predstaviteľka druhej fázy slov. realizmu. Jej literárny vývin ovplyvnili
súkromie, život nevydatej ženy v zapadnutom novohradskom kraji a rodinné literárne tradície. Písala črty, poviedky a novely z dedinského a
spoločenského života. V rukopisnom zošite s názvom Pesničky sa zachovali jej verše z rokov 1886 – 97. Tlačená prvotina Za koho isť? (1893)
vyšla v budapeštianskych Slov. novinách. Námet poviedok a noviel
čerpala z prostredia vidieckej inteligencie, poznačené autobiografickými
prvkami, iné venovala vysťahovalectvu a problémom vlastníctva. Autorka
noviel Pomocník, Ťažké položenie, Tak je darmo, Pozde, Nemilí, Bál, Boj
(1896 – 1900), Katera (1894), Ondrej Karman (1896), Sluhove trpkosti
(1897) a i. V novele Skúsenosť (1902) sa dostala do rozporu s oficiálne
chápaným národovectvom martinského centra (Vajanský), takže redaktor
J. Škultéty musel niektoré pasáže zmeniť alebo vynechať, čo bolo príčinou
jej kratšieho odmlčania. Ďalšie novely a poviedky Na jednom dvore, Veľký
majster (obe 1904), Bez hrdosti (1905), Veľké šťastie (1906), Tá zem
vábna… (1907), Márnosť všetko (1908), Mojžík (1912), Mocnár (b. r.),
Ťapákovci (1914), Hrdinovia (1918), Skon Paľa Ročku (1921), Dve doby
(1937), Záplava (1938), Všetko za národ (1926). Po 1918 písala
sporadicky aj divadelné hry: Chudobná rodina (1921), Páva (1923),
Odpoveď (1934), Prekážky (koniec 40. rokov). Jej rozsiahle dielo vyšlo
súborne ako Zobrané spisy 1 – 12 (1921 – 45) a 1 – 7 (1955 – 59).
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– 75. výročie nar. (30.11.1941 Lučenec) –
spisovateľ píšuci v maďarskom jazyku, prekladateľ, novinár.

ARDAMICA Ferenc

December:
KOŠKA Ján – 80. výročie nar. (1.12.1936 Budiná) - literárny vedec,
básnik, prekladateľ, bulharista. Pseudonym Ivan Chyžný. V r. 1949-55
študoval na strednej škole v Lučenci, 1955-60 na FF UK Bratislava,1958 –
59 bulharský jazyk a literatúru na št. univerzite v Sofii. R. 1955 a 1960 –
61 bol redaktorom denníka Smena, 1961 – 62 pracovníkom Čs.-sovietskeho inštitútu SAV, 1962 – 64 absolvoval vojenskú prezenčnú službu,
1964 – 73 pracovník Ústavu svetovej literatúry a jazykov SAV, 1973 – 92
Literárnovedného ústavu SAV, súčasne od 1974 prednášal bulharskú literatúru na Filozofickej fakulte UK, od r. 1992 riaditeľ Ústavu svetovej
literatúry SAV v Bratislave, až do r. 2006. Literárne činný od r. 1952, keď
začal časopisecky publikovať prvé básne a reportáže, knižne debutoval súborom reportáží o dojmoch z Bulharska Slnečná Marica (1961); básnická
prvotina Snívanie o zbraniach (1967), zbierky: Oheň s bukmi (1970), Prírodniny (1972), Účasť (1973), Letopočet (1987). Od r. 1969 systematicky
prekladá bulharskú literatúru (spolu okolo 70 titulov). Preložil výbery z
Ch. Boteva, I. Vazova, P. K. Javorova, G. Mileva, A. Dalčeva, D. Stefanova, I. Radeva, P. Matova, B. Dimitrovej a i., prózy E. Staneva, S. Dičeva, N. Chajtova, P. Vežinova, A. Dončeva a ďalších, hry V. Petrova, I.
Radojeva, Ľ. Peevského, M. Veličkova, G. Danailova, J. Radičkova, S.
Stratieva a i., pripravil viacero antológií z bulharskej literatúry (Chvíľa
Slnka, 1976; Verše proti smrti, 1980; Nepokojné leto, 1983). Z ruštiny
preložil výber z poézie A. Bloka Verše o prekrásnej dáme (1972) a V.
Chlebnikova A rukou ukážeme na Slnko (1977). Ako scenárista a libretista
spolupracoval s rozhlasom, televíziou, filmom a divadlom, knižne vydal
dramatickú kompozíciu o G. Dimitrovi Väzeň č. 8085 (1983). Vo vedeckovýskumnej oblasti sa zaoberal problematikou bulharsko-slov. kultúrnych a
literárnych vzťahov, ktoré spracoval v monografiách Slovenské literárne
pohľady na bulharský juh 1867 – 1878 (1978), Slovensko-bulharské literárne vzťahy 1826 – 1918 (1985), Recepcia ako tvorba (2003), bulharskú
poéziu na prelome 19. a 20. stor. priblížil v knihe Bulharská básnická
moderna (1972).
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Bol popredným odborníkom na dejiny bulharskej literatúry a oblasť
slovensko-bulharských literárnych a kultúrnych vzťahov. Zomrel 11. 05.
2006 v Bratislave.

BABNIČ Vladimír

– 90. výročie nar. (14.12.1926 Kokava nad
Rimavicou) - spisovateľ, novinár, publicista, umeleckým menom Ľudovít
Tulčan. Venoval sa novinárskej a redakčnej činnosti: r. 1951 – 60 redaktor
a potom šéfredaktor časopisu Život, 1961 – 67 redaktor Nového slova,
Světa v obrazech a Čs. tlačovej kancelárie, 1968 – 69 šéfredaktor Tatrapressu, 1972 – 90 redaktor vydavateľstva Šport. Od začiatku 50. rokov
uverejňoval poviedky v časopisoch. S povstaleckou tematikou vydal román Život, láska moja (1964) a prózu Štepy pre vnukov (1984). Medzitým
vydal knihu o živote zvierat Poľovníckym chodníčkom (1968), knižku pre
deti Dravec z Katrinho brala (1984). Naposledy vydal spomienky na
udalosti v ČSR v auguste 1968 pod názvom Na večné časy (1998), ako aj
knihy Med a blen (2002), Vo veľkej vojne malá vojna (2004). Spolupracoval s rozhlasom i televíziou. Autor rozhlasových hier Cyrilko (1958) a
Jazmín vonia v jeseni (1964) a televíznych súťažných relácií Mladému sa
svet usmieva (knižne 1962). Zomrel 5.11.2011 v Bratislave.

FALŤAN Samuel

– 25. výročie úmrtia (15.12.1991 Bratislava) –
historik, publicista, spisovateľ, poslanec SNR. Narodil sa 22.2.1920 v Hradišti. Od r. 1945 pôsobil v Bratislave ako redaktor (v časopisoch Partizán,
Bojovník), 1955 – 62 riaditeľ Vydavateľstva politickej literatúry a Osvety,
od r. 1962 vedecký pracovník Historického ústavu SAV, r. 1968 – 69
predseda Ústredného výboru Národného frontu SSR, podpredseda vlády
ČSSR, od r. 1975 pracovník SNM v Bratislave. Ako novinár debutoval
autobiografickou reportážno-dokumentárnou knihou z partizánskych bojov
v Bielorusku Víťazne stretnutie (1948), po ktorej nasledovala kniha poviedok Jarné spevy (1952), román Do hrobu sa neponáhľa (1968), publikácie Slováci v partizánskych bojoch v ZSSR (1957), Partizánska vojna
na Slovensku (1959), O Slovenskom národnom povstaní (1964) a mnohé
časopisecké príspevky z jeho historického bádania.
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ŠIŠÁK Ján – 30. výročie úmrtia (22.12.1986 Prešov) - geograf, univerzitný profesor. Na pedagogickom inštitúte v Košiciach sa venoval výskumu teórie vyučovania geografie a problematike regionálnej geografie.
Narodil sa 24.5.1928 vo Veľkej Suchej.

GREBÁČ Roman

– 65. výročie nar. (24.12.1951) - rozhlasový
redaktor – regionálny spravodajca, poslanec MsZ v Lučenci.

MOČÁRI (Mocsáry) Ľudovít

– 190. výročie nar. a 95. výr.
úmrtia (26.12.1826 Fiľakovské Kováče-Kurtáň -7.1.1916 Andrornak-MR)
- buržoázny politik, publicista a statkár. Venoval sa aj literárnej a publicistickej práci, bojoval za rovnoprávnosť menšín v Uhorsku. V r. 1986 mu
bola odhalená pamätná tabuľa v Kurtáni, pred vstupom do kúrie.
– 25. výročie úmrtia (26.12.1991) – slovenský
maliar. Narodil sa 8.12.1919 v Kalinove. V rokoch 1930-1938 študoval na
gymnáziu a v súkromnej maliarskej škole F. Gyurkovitsa v Lučenci. Od
roku 1957 výtvarník v slobodnom povolaní v Bratislave. V 60. rokoch
vedúca osobnosť monumentálno-dekoratívnej tvorby na Slovensku (stropná maľba v budove Strojníckej fakulty SVŠT v Bratislave).

GANDL Ladislav

ŠMOK Ján

– 95. 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. Zomrel 19.12.1997 v Prahe.

HERCZEGH Jozef – 135. výročie nar. (31.12.1881 Šahy) – predseda Maďarského kultúrneho spolku v Lučenci. Hlavný komisár okresného
úradu v Lučenci.

Zdroj: 1. František Mihály: Kto je kto v Novohrade 1999-2000, 2.
František Mihály: Osobnosti Novohradu, Lučenec, MsÚ 1995,
www.litcentrum.sk, internet
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Samuel Mikovíni (Mikovíny)

– 1686 Turičky (podľa niekt. Údajov 1700 Ábelová) – významný slovenský kartograf, učiteľ, polyhistor.
Vyhotovil mapy všetkých slovenských a veľkú časť uhorských stolíc. Vo
vodohospodárskej oblasti projektoval a realizoval ochranné hrádze, významne prispel k rozvoju baníctva. Spolupracoval s Matejom Bellom na
jeho diele „Notitia Hungariae...“. Zomrel na ceste z Trenčína do Banskej
Štiavnice 23.3.1750. Je škoda, že doteraz nie je určené presné miesto narodenia a ani, kde presne zomrel, či jeho hrob... Škoda najmä preto, že je
považovaný za jednu z najvýznamnejších osobností 18. storočia a mnohí
ho nazývajú slovenský Leonardo da Vinci.

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).
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Detský folklórny súbor KOKAVAN – 70. 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, v r. 1976-2013 bola jeho organizačnou i umeleckou
vedúcou a vedúcou speváckej zložky Mgr. Viera Brezinová, po nej sa stala
vedúcou tanečnej zložky a tanečnou pedagogičkou Mgr. Jana Becániová,
pohybovú prípravu vedie Jana Obročníková, do tanca hrá deťom heligónkar Ján Kvanda. V jeho repertoári sú tance, spevy a detské hry z Kokavy a
okolia. Z najvýznamnejších programov a programových čísiel, vytvorených od začiatku fungovania súboru, uvádzame: Kokavské priadky, Hôrni
chlapci, Kokavská veselica, Poniže Kokavy, Za dedinou na pažiti, Svitanie
slobody, Hry na pastve, Na Rimave, Z kokavských kolešní, Zimný slnovrat, Chodenie s betlehemom, Hádala by, hádala, Z klenotnice našich
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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. Cenu Kvet kultúry a umenia získal v roku
2011.

Literárny klub V.L.A.S. – 25. 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. Názov VLAS znamená Vreckové letisko autorských snov.
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Vedúcou klubu sa stala Jarmila Siváková. Pod jej vedením (až do konca
roku 2009) sa dostal do povedomia verejnosti. Od roku 1996 (20 rokov) je
lektorkou klubu spisovateľka Hana Košková, literárnej tvorbe sa začala venovať v roku 1976 (40. výročie). Členovia klubu získali mnohé ocenenia a
uznania na literárnych súťažiach Ich tvorba bola uverejnená aj v tlači (Dotyky, Slovenské národné noviny, v regionálnych novinách). Prvý zborník
Neškriabte si to vydali r. 2000, potom nasledovali ďalšie, Zabudnem si tu
kúsok duše (2007) a Drevená lastovička (2009). Vedúcim klubu od r. 2010
je Michal Abelovský. Členovia sa stretávajú pravidelne raz za mesiac v
priestoroch NOS. Hodnotí sa nová tvorba členov, vyberajú práce na literárne súťaže, do časopisov, diskutuje sa o klasickej i súčasnej literatúre, o
trendoch v literárnom vývoji a pod. Nedávno bol klub na 10 stranách
predstavený v časopise pre mladú literatúru a umenie Dotyky, číslo
1/2014. Tvorba členov bola v roku 2015 prezentovaná na stránkach regionálneho kultúrneho spravodajcu REKUS. Od roku 2011, každé dva roky,
LK realizoval literárne projekty podporené MK SR, spojené s vydaním
zborníkov – MLADÍ S MLADÝM (2015), VLAK LITERATÚRY (2013),
SLOVOM K SLOVU (2011). Celkom vydali 6 zborníkov, ale viacerí členovia vydali vlastnú tvorbu, napr.: Jozef Trtol - Kroky pod Akropolou
(2004), Humno plné anjelov (2004), Posledný kentaur (2009), Muž z múru
(2010), Mojej Kráľovej (2013), Martin Dzúr – Dekonštrukcia podľa času
(2011), Eva Kmeťová – Grafikon (2012)... Autorom loga klubu je Ing.
Ľubomír Činčura.

Detský divadelný súbor SME! Lučenec – 25. 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),
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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 – K. Martincová,
1995: zvláštna cena (Nebuďte kráľovnú) a i.; Gorazdov Močenok – 1997:
Cena ZDOS a SSV (Rodinné obrázky), 1999: Cena generálneho riaditeľa
NOC za podnetné spracovanie biblickej a duchovnej tematiky (Zo života
ulice); Festival kultúry nepočujúcich sv. Františka Saleského v Nitre –
2000, 2002 a 2006: 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).
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Folklórny súbor JÁNOŠÍK – 20. výročie
Bol založený v roku 1996 pri Dom Matice slovenskej Fiľakovo, najskôr
ako folklórna skupina a od roku 1999, kedy začala pri FSk pôsobiť aj tanečná zložka sa FSk zmenila na FS Jánošík. Vedúci súboru boli Anna Šusteková, Alica Pisárová, vtedajšia riaditeľka Domu MS vo Fiľakove, Štefan
Máliš - pedagóg tanca od 1999. Od roku 2002 až dodnes je organizačným
vedúcim Ing. Jozef Šulek a vedúcou je Ing. Alena Rezková. V súčasnosti spolupracujú s ľudovou hudbou Ďatelinka. Spracovaný majú bohatý
repertoár, zúčastnili sa viacerých významných podujatí doma a v zahraničí, na ktorých získali množstvo ocenení.

Podrobnejšie informácie o súbore sú uverejnené na stránke www.noslc.sk
– evidenčná karta v časti folklór.
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565. 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", miesta bojov navštívil osobne r. 1896.
420. výročie (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.
325. výročie (7.11.1691) - udeľuje Leopold I. dekrét mestu Lučenec
300. výročie (1716) – podľa zápisu v obecnej kronike Hradišta, str.
125 sa uvádza: "V terajšej Békešskej Čabe, kde je mestský dom, sa na
jar 1716 zastavili tri rebriňáky naložené rôznym náradím. Pustovníci
poschádzali z vozov a zaspeiavli pieseň Všichni jen skládejí- Pánu
své dúfani. Rodiny sa poskladali pod holým nebom a Michal Sekerka
z Hradišťa, Ján Duna z Mýtne a Michal Valent z Čeloviec išli na
Predstavenstvo kráľovskej komory do Segedína s prosbou, aby sa
mohli usadiť na mieste,kde sa zastavili...
285. výročie (1731) úmrtia hradného kapitána Fiľakovského hradu
Št. Koháryho II.
145. výročie (18.6.1871) začala prevádzka novej železničnej trate
Zvolen-Lučenec
135. výročie (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.
105. výročie (3.8.1911) - vyhorela Kokava - pamätný deň, zničených
bolo 128 obytných domov, 216 hospodárskych budov, evanjelický
kostol s dvomi cirkevnými školami, Zajacov mlyn, obchody, hostinec.
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95. výročie (14.8.1921) – 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.
85. výročie (3.8.1931) – založenie Pamätnej knihy Dobrovoľného
požiarneho zboru (J. Beláčik) v Kokave nad Rimavicou.
70. výročie (1946) – Ján Bárdy založil v Bratislave spolok Kokavčanov „KOLEŠŇU“. Prof. PhDr. Leon Sokolovský CSc. bol iniciátorom, spoluzakladateľom a od roku 2001 aj richtárom „Kolešne“–
spolku kokavských rodákov v Bratislave.
65. výročie (1951) 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, ktorému
bol delimitovaný majetok Mestského múzea a pridelený do správy
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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.
55. výročie (18.6.1961) - zriadená Osvetová beseda v Kokave n/R.,
uznesením pléna MNV č.14/1961, prvý predseda bol Pavol Zajac.
20. výročie (15.2.1996) – bol odhalený erb Kokavy na budove Obecného úradu.
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775. výročie (12.4.1241) – uhorský kráľ Belo IV. po porážke pri
rieke Slaná „utekal“ pred Tatármi cez dnešnú obec Utekáč.
290. výročie (1726) – vznikol Hrnčiarsky cech v Haliči, bolo v ňom
58 majstrov.
275. výročie (1741) – prvá zmienka o pivovarníkovi Tomášovi v
Poltári, dokazoval to miestny názov „Pivár“.
235. výročie (1.11.1781) – bol vydaný patent cisára Jozefa II. o
zrušení nevoľníctva
220. výročie nar. (Rimavská Píla) – MATEJ HREBENDA – básnik,
zberateľ, kolportér českej a slovenskej literatúry, obecný hlásnik v
Krokave a Hačave.
195. výročie (8.5.1821) - v Mýtnej sa jednej nezodpovednej žene pri
varení zapálil dom a pri veľkom vetre zhorela celá dedina.
190. 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.
180. výročie (1836) – založenie cukrovaru v Haliči, ako majetku
grófa Antona Forgácha, vedúcim továrne bol správca panstva Ján
Fabriczy.
180. výročie (1836) – Juraj Zahn založil skláreň v Zlatne. Sklári zo
Zlatna získali r. 1846 na výstave v Pešti zlatú medailu, zásluhou L.
Pantočeka, ktorý r. 1856, teda pred 160. rokmi vynašiel výrobu
irisovaného skla.
175. výročie (19.11.1841) - narodil sa ANDREJ KMEŤ, slovenský
botanik, národopisec, iniciátor zriadenia Slovenského národného
múzea.
170. výročie (1846) – v Cinobani- Maši vznikla železiareň
165. výročie (1851) – objavený bol lučenský poklad, je uložený
v Maďarskom národnom múzeu v Budapešti, v Lučenci bola jeho
časť vystavená r. 1997.
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155. výročie (6.7.1861) – Prijatie Memoranda národa slovenského na
slovenskom národnom zhromaždení v Martine. Autorom memoranda
bol Štefan Marko Daxner.
155. výročie (19.3.1861) – 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.
150. výročie (1866) – otvorenie bane na kamenné uhlie v Radzovciach
135. 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.
135. 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.
135. výročie (1881) – v Utekáči začala výroba lisovaného skla –
prvýkrát v Uhorsku, zaviedol ju Gejza Kuchynka
120. výročie (25.12.1896) - prvé filmové predstavenie na Slovensku
115. výročie (24.11. 1901) - otvorenie železničnej trate LučenecPoltár a Breznička-K.Huta
110. výročie (1906) – Sklári z Utekáča získali zlatú medailu na
výstave v Miláne za dekorované úžitkové sklo
100. výročie (1916) – Lučenec navštívil bulharský cár Coburg
95. výročie (1921) – Lučenec navštívil A. Hlinka
95. výročie (21.11.1921) – premiéra filmu Jánošík amerického
Slováka Jaroslava Siakeľa v žilinskom kine Grand Bio Universum
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65. výročie (1951) – Poltár sa stal okresným sídlom
65. výročie (1.5.1951) – v Poltári prestal bubnovať bubeník, začala
sa výstavba mestského rozhlasu.
50. výročie (22.3.1966) – Opatová bola pripojená k mestu Lučenec,
ako jeho miestna časť.
50. výročie (30.7.1966) – položený základný kameň výstavby sklárne úžitkového skla v Poltári, výroba na prvej sklárskej peci bola
spustená 22.4.1971.
50. výročie (1966) – k Poltáru bola pripojená obec Zelené
30. výročie (1986) – vydanie monografie Lovinobaňa, autor PhDr.
Pavol Žigo
30. výročie (16.4.1986) - Ondrej Hankó napísal list na MNV Uhorské, aby nadviazal spoluprácu s obcou Hradište, odkiaľ pochádzal
Ján Sekerka, jeden zo spoluzakladateľov Békešskej Čaby a v tom
istom roku sa uskutočnila prvá návšteva krajanov v Hradišti
25. výročie (1991) – obnovenie tradície haličských jarmokov
20. výročie (1996) – Poltár sa stal znovu sídlom okresu
10. výročie (2006) – Obec Radzovce udelila čestné občianstvo Václavovi Furmánekovi
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Ábelová
55. výročie (27.11.1961) sprístupnili Pamätnú izbu B.S. Timravy v
budove bývalej materskej školy, kde pôsobila a bývala.
Belina
120. výročie (1896) – kostol rímskokatolícky
Boľkovce
105. výročie (18.11.1911) – pomník Štefana Katonu, postavili ho
študenti Gymnázia v Lučenci
Breznička
235. výročie (15.7.1781) – základy katolíckeho kostola
30. výročie ( 1986) – vyhlásenie chráneného stromu – Dub letný
Budiná
110. výročie (1906) – kostol rímsko-katolícky
55. výročie (1961) - pomník padlým v 2. sv. vojne, autor Karol
Dúbravský
Cinobaňa
60. výročie (1956) – pomník SNP
Čamovce
170. výročie (1846) – kostol rímskokatolícky sv. Anjelov strážcov.
Divín
255. výročie (1761) – najstaršie slnečné hodiny v Novohrade boli
umiestnené na rímskokatolíckej fare
Halič
630. výročie (30.4.1386) – prvá písomná zmienka o hrade.
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Holiša
50. výročie (1966) – pomník padlým
Hradište
70. výročie (29.8.1946) – pomník padlým
Hrnčiarska Ves
225. výročie (1791) - v Pondelku založili Malohontskú čitateľskú
spoločnosť (Societas lectoria in Valle Kis-Hontana), pričom
významnú úlohu mala jej knižnica. Organizátorom spoločnosti bol
Matej Holko ml.
165. výročie (1851) – postavenie veže a fary v časti Veľká Suchá
60. výročie (1956) – KD v časti Veľká Suchá
Fiľakovo
65. výročie (1951) – mestské múzeum zriadili v bývalom františkánskom kostole.
65. výročie (1951) - v kaštieli Berchtoldovcov bolo zriadené jedno z
najstarších gymnázií historického Novohradu.
465. výročie (1551) - Fiľakovský hrad, bol 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 delostrelecké pozície a 6 výklenkov pre hákovnice.
Pristavaný bol aj parkanový múr s dvojicou okrúhlych nárožných
bášt, ktorý vymedzil prístupový koridor do stredného hradu.
Kalinovo
305. výročie (1711) - kostol ev. – rozšírený a prestavaný.
20. výročie (1996) – rímskokatolícky kostol Povýšenia sv. kríža
Kotmanová
285. výročie (1731) – obecná pečať
Lentvora
205. výročie (1811) - kostol evanjelický
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Lučenec
200. výročie (1816) – klas. Reduta, prestavaná bola r. 1856 a naposledy zrekonštruovaná 1992
160. výročie (1856) - klas. kaštieľ v Opatovej
145. výročie (1871) - prvú tlačiareň založil Alojz Kornis
105. výročie (26.10.1911) – slávnostné odovzdanie divadla a kina
Apollo M. Marrossiho, hlavná sála mala kapacitu 800 miest, zbúrali
ho r. 1967
80. výročie (1936) – postavenie budovy kina Centrál (neskôr Apollo
a Moskva) Belom Karbanom, zbúrali ho v r. 1976
25. výročie (1991) – historické jadro mesta bolo vyhlásené za pamiatkovú zónu
Lupoč
15. výročie (2001) – objavená Lupočská nora, najväčšia jaskyňa.
Názov je odvodený z mien objaviteľov – NOciar, RAdinger.
Málinec
65. výročie (2.9.1951) – slávnostné odhalenie Pomníka padlým, od J.
Hučku.
Mikušovce
120. výročie (1896) – kostol rímskokatolícky Ružencovej Panny
Márie
Mučín
50. výročie (1966) – kostol rímskokatolícky Narodenia Panny Márie
Nitra nad Ipľom
105. výročie (1911) – prírodný gejzír z r. 1911, od r. 1930 je v nečinnosti
Nové Hony
130. výročie (1886) – kostol evanjelický
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Píla
205. výročie (1811) – zvon v murovanej zvonici
145. výročie (18.6.1871) – prešiel prvý vlak vedľa obce
Pinciná
115. výročie (1901) – kostol rímskokatolícky
Poltár
225. výročie (1791) – kostol evanjelický, NKP
125. výročie (1891) – kostol evanjelický v Slanej Lehote
Praha
230. výročie (1.4.1786) – drevená márnica – zrubová stavba
160. výročie (1856) – kostol evanjelický
Rovňany
120. výročie (1896) – kostol evanjelický
65. výročie (26.2.1951) – založenie Výskumnej ovocinárskej stanice
Šoltýska
190. výročie (1826) – kostol rímskokatolícky klas.
Šurice
50. výročie (1966) - Šurický poklad - obsahuje 5476 ks strieborných
mincí zo 16.-17. st. -uložený v NMG Lučenec.
Tomášovce
25. výročie (8.9.1991) – položený základný kameň evanjelického
kostola
Točnica
225. výročie (1791) – drevená zvonica
210. výročie (1806) - kostol ev. klas.
Trebeľovce
120. výročie (1896) – kostol sv. Alžbety
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Tuhár
175. výročie (1841) – kostol rímskokatolícky klas.
15. výročie (30.9.2001) – kaplnka pri lome s nápisom „Ave Mária“
Turíčky
645. výročie (1371) – zvonica drevená
Uhorské
235. výročie (1781) – kostol evanjelický
230. výročie (1786) – prvá pečať obce
80. výročie (1936) – vysadili prvé dve lipy pred Úverovým
družstvom
30. výročie (1986) – medzinárodný tábor ochrancov prírody – vodná
nádrž
Utekáč
70. výročie (1946) – prístavba kinosály KD v Utekáči
5. výročie (17.4.2011) – Milan Pupala objavil nad Utekáčom
staroslovanské hradisko
Vidiná
310. výročie (1706) – kaštieľ barokový – Asbóthovci, neskôr kláštor
verbistov
25. výročie (29.7.1991) – boli zapísané chránené územia – vidinské
platany a katalpy
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JANUÁR:
Vítanie roku 2016, ohňostroj, príhovor starostu a kultúrny program,
org. a miesto: Obec Kokava nad Rimavicou
o 17.00 hod.
3.1. Novoročný pochod – Lom n/R. – Utekáč,
org. Odbor KST Utekáč
14.1. Oslava oslobodenia Mesta Lučenec, položenie vencov a pietna
spomienka,
miesto: Pamätník pred ZŠ J. Kármána
o 14.00 hod.
16.1. Mestský reprezentačný ples, tradičné zahájenie plesovej sezóny
v Meste Lučenec,
miesto: Reduta o 18.30 hod.
16.1. Ples rodákov,
org. a miesto: Obec Utekáč
27.1. Oslavy oslobodenia obce -71. výročie,
org. a miesto: Obec Cinobaňa
28.1. Môj prvý koncert,
org.: ZUŠ Poltár, miesto: Koncertná sála ZUŠ v Poltári
28.1. Pietna spomienka – oslobodenie Utekáča,
org. a miesto: Obec Utekáč
29.1. Detské fašiangové popoludnie v maskách,
org. a miesto: MKS Kokava nad Rimavicou
30.1. Sprievod fašiangových masiek po obci,
org.: MKS Kokava nad Rimavicou
30.1. Fašiangová zabíjačka s ochutnávkou zabíjačkových špecialít,
org. a miesto: Obec Kokava nad Rimavicou
Do 31.1. Poklady Novohradu, výstava z archeologických, historických,
etnologických a výtvarných zbierok NMG pri príležitosti
60. výročia založenia múzea,
org. a miesto: Novohradské múzeum a galéria Lučenec
Výstava fotografií umelcov Novohradu,
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org. a miesto: Novohradská knižnica Lučenec
– odd. náučnej literatúry
Šaliansky Maťko, okresná súťaž žiakov ZŠ v prednese prózy, propagácia
života a diela J.C. Hronského,
org.: Dom Matice slovenskej Lučenec
PLES PRIMÁTORA,
org.: Mesto Fiľakovo, miesto: MsKS
Opereta – novoročný galaprogram,
org: Mesto Fiľakovo, miesto: MsKS
Dni maďarskej kultúry,
miesto: MsKS Fiľakovo
Matičná zábava,
miesto: MsKS Fiľakovo
Oslavy výročia oslobodenia mesta,
org. a miesto: Mesto Poltár
Oslavy oslobodenia obce, športové turnaje,
org. a miesto: Obec Málinec

FEBRUÁR:
5.2. Fašiangové pampuškové posedenie,
org.: ZO SZZP, miesto: DK Kokava nad Rimavicou
6.2. Fašiangy idú, obecná zabíjačka, kultúrny program,
pochovávanie basy,
org. a miesto: Obec Hrnčiarska Ves
7.2. Fašiangy - Pochovávanie basy, tradičná zabíjačka, remeselný trh
a bohatý kultúrny program,
org.: Mesto Lučenec, miesto: Mestská tržnica o 10.00 hod.
7.2. Koncert hudobnej skupiny KOLLÁROVCI ,
org. a miesto: MKS Kokava nad Rimavicou
10.2. Adam Ďurica–Mandolína Tour 2016, koncert,
miesto: Kino Apollo o 19.00 hod.
13.2. Ples,
hlav. org.: Miestny spolok SČK, miesto: DK Kokava nad Rimavicou
13.2. Obecný ples,
org.: Obec Málinec, miesto: Spoločenský dom Málinec
15.2. Hmyz trópov, prírodovedná výstava zástupcov hmyzu žijúcich
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v tropických dažďových pralesoch zo súkromnej zbierky
entomológa Michala Zachara z Prievidze.
Org. a miesto: Novohradské múzeum a galéria Lučenec
20.2. Výstup na Striebornú – 38. ročník,
org.: Obec Cinobaňa a KST Lampáš Lučenec
20.2. Páračky,
org. a miesto: MO MS Polichno a obec Polichno
21.-22.2. TOMPA MIHÁLY, okresné kolo súťaže v umeleckom prednese
poézie a prózy v maďarskom jazyku,
miesto: Lučenec
Karneval na ľade, veselé rodinné dopoludnie,
org.: Mesto Lučenec, miesto: Zimný štadión o 10.00 hod.
Valentín v meste, oslava sv. Valentína,
org.: Mesto Lučenec, miesto: ulice mesta o 10.00 hod.
Živá kniha v knižnici, rozprávanie „Živej knihy“ o cestovateľských
zážitkoch v Škandinávii,
org. a miesto: Novohradská knižnica Lučenec
Ples Csemadoku,
miesto: MsKS Fiľakovo
Fašiangové „BANYA“ stretnutie,
miesto: MsKS Fiľakovo
Regionálny vzdelávací seminár v oblasti tanečného folklóru,
miesto: MsKS Fiľakovo
Fašiangy, pochovávanie basy a karnevalový sprievod masiek,
org. a miesto: Mesto Poltár
Karneval na ľade,
org. a miesto: Mesto Poltár
Ing. Daniel Žilák – 70. výročie nedožitých narodenín,
org.: OZ OPONA Poltár
Koncert v KD,
org. a miesto: Obec Cinobaňa
Šachový turnaj,
org. a miesto: Obec Cinobaňa
Koštovka vín,
org. a miesto: Obec Hradište
Šípkový turnaj – 2. ročník,
67

Kalendár výročí a katalóg kultúrno-spoločenských podujatí

2016

org. a miesto: Obec Hradište
Fašiangový sprievod v maskách – FS Hrnčiarka,
org. a miesto: Obec Hrnčiarske Zalužany
Fašiangy – pochod masiek,
org. a miesto: Obec Utekáč

MAREC:
4.3. Veterány – výstava, potrvá do 10.5.,
miesto: Fiľakovo – Mestské vlastivedné múzeum
6.3. Oslavy MDŽ – vystúpenie žiakov ZŠ s MŠ, tanečná zábava,
org.: Obec Utekáč a ZŠ s MŠ, miesto: Utekáč – sála MKS
11.3. Hrad svetov VIII. – „Svet hradov“ – výsledky archeolog. výskumu
Dolného hradu vo Fiľakove (2011-2015) a výstava fotografií
M. Hrušovského o slovenských hradoch, potrvá do 8.5.,
miesto: Fiľakovo – Bebekova veža 4. p.
11.3. „Očami Maďarov v Karpatskej kotline“ – výstava,
potrvá do 8.5.2016,
miesto: Fiľakovo – Bebekova veža, 5. p.
18.3. Rodinný koncert pri príležitosti Dňa učiteľov,
org.: ZUŠ Poltár, miesto: Koncertná sála, Železničná Poltár
22.3. ROZPRÁVKOVÁ SKRINKA, regionálna prehliadka detskej
dramatickej tvorivosti,
org.: Novohradské osvetové stredisko v Lučenci
v spolupráci s mestom Poltár, miesto: KD Poltár
23.3. Pódium mladých umelcov 2016 – zobcová flauta, nadregionálna
súťaž 14 ZUŠ,
miesto: ZUŠ Revúca
Do 31.3. Hmyz trópov, prírodovedná výstava zástupcov hmyzu žijúcich
v tropických dažďových pralesoch zo súkromnej zbierky
entomológa Michala Zachara z Prievidze.
Org. a miesto: Novohradské múzeum a galéria Lučenec
Týždeň slovenských knižníc, každý deň v týždni – podujatia o vzniku
knihy a dejinách knižníc pre žiakov MŠ, ZŠ a SŠ,
org. a miesto: Novohradská knižnica Lučenec, odd. pre deti
Deň ľudovej rozprávky, podujatie venované pamiatke Pavla
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Dobšinského – slovenského rozprávkara. Dramatizácia rozprávky
študentmi PaSa.
Org.: Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec,
miesto: Novohradská knižnica – komunitná miestnosť
Veľkonočný jarmok,
org.: Mesto Lučenec, miesto: Novohradská ul.
Hrad svetov VIII. – „Svet hradov“ – výsledky archeolog. výskumu
Dolného hradu vo Fiľakove (2011-2015) a výstava fotografií
M. Hrušovského o slovenských hradoch,
miesto: Fiľakovo – Bebekova veža 4. p.
Oslavy výročia revolúcie 1848,
miesto: MsKS Fiľakovo
VIII. Celoštátna prehliadka maďarských detských folklórnych
súborov,
miesto: MsKS Fiľakovo
Palócka Veľká noc na Fiľakovskom hrade,
miesto: Fiľakovo
KÁRMÁNOVE DNI, kultúrne aktivity venované pamiatke J. Kármána,
organizované ZO Csemadok v Lučenci a NOS Lučenec,
miesto: Lučenec
Oslavy MDŽ – estrádny program pre ženy,
org. a miesto: Mesto Poltár
Deň učiteľov,
org. a miesto: Mesto Poltár
Deň učiteľov – slávnostné odovzdávanie pochvalných uznaní
starostu obce,
org. a miesto: Obec Cinobaňa
Divadelné predstavenie OZ Opona Poltár,
org. a miesto: Obec Hradište

APRÍL:
1.- 20.4. Výchovné koncerty pre MŠ a 1.-4. roč. ZŠ,
org. a miesto: ZUŠ Poltár,
miesto: Koncertná sála ZUŠ Poltár, ZŠ Kalinovo a ZŠ Hrachovo
6.4. Pódium mladých umelcov 2016 – sláčikové nástroje,
miesto: ZUŠ Hnúšťa
8.4. Pódium mladých umelcov 2016 – priečna flauta, klarinet, saxofón,
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miesto: ZUŠ Poltár
13.4. Pódium mladých umelcov 2016 – keyboard,
miesto: ZUŠ Jesenské
22.4. Koncert víťazov PMU 2016,
miesto: Hrad Modrý Kameň
27.4. „Závan jari“ – jarný koncert a výstava VO,
org.: ZUŠ Poltár, miesto: DK Poltár o 15.45 hod.
29.4. Stavanie mája,
org.: Mesto Lučenec, miesto: pred Divadlom BST o 17.00 hod.
30.4. Stavanie mája,
org. a miesto: Obec Cinobaňa
30.4. Otváranie Timravinej studničky spojené s prvomájovým
sprievodom,
org. a miesto: Obec Polichno a MO MS
Noc s Andersenom, tradičné podujatie, pri ktorom deti strávia noc
v knižnici čítaním rozprávok a stretnú sa so zaujímavými
osobnosťami nášho regiónu.
Org. a miesto: Novohradská knižnica Lučenec – odd. pre deti
Les ukrytý v knihe – environmentálne vzdelávanie zamerané na
spoznávanie prírody prostredníctvom hier, zážitkov a čítanie kníh,
org. a miesto: Novohradská knižnica Lučenec
Zberateľstvo – výstava súkromných zberateľov – poštové známky, mince,
hodinky, pohľadnice,
org. a miesto: Novohradské múzeum a galéria Lučenec
Deň Zeme – vzdelávacie podujatie pre 1. stupeň ZŠ pri príležitosti Dňa
Zeme v spolupráci so Správou CHKO Cerová vrchovina
R. Sobota,
miesto: NMG Lučenec
Oslava ukončenia II. sv. vojny, položenie vencov,
org.: Mesto Lučenec, miesto: Pamätník padlých
Srdce na dlani, koncert ku Dňu matiek,
org.: Mesto Lučenec, miesto: Kostol na Rúbanisku
Divadelné predstavenie DS Timrava,
miesto: MsKS Fiľakovo
XX. MISS Fiľakovo 2016,
miesto: MsKS Fiľakovo
Stavanie mája,
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miesto: Námestie slobody Fiľakovo
Pódium mladých tanečníkov,
miesto: DK Veľký Krtíš
Ríša fantázie – výstava detskej výtvarnej súťaže žiakov VO ZUŠ z celého
Slovenska,
org.: SZUŠ Lučenec, miesto: Dom Matice slovenskej Lučenec
Hviezdoslavov Kubín,
org. NOS Lučenec, miesto: Dom MS Lučenec
Vynášanie Moreny,
org. a miesto: Mesto Poltár
Deň Zeme – výstava výtvarných prác detí,
miesto: KD Poltár
Stavanie mája – vystúpenie speváckeho zboru Letokruhy,
org.: Mesto Poltár, miesto: Námestie pred KD
Ďurský jarmok,
org. Obec Málinec, miesto: Námestie

MÁJ:
1.5. Stavanie mája,
org.: MKS Kokava nad Rimavicou, miesto: Námestie
6.5. Krajský detský folklórny festival,
org.: BBSK, HIOS V. Krtíš a MKS Kokava n/R.,
miesto: Dom kultúry Kokava nad Rimavicou
6.5. Pietny akt pri príležitosti 71. výročia oslobodenia vlasti,
miesto: Kokava nad Rimavicou
6.5. Oslavy víťazstva nad fašizmom – Vatra,
org. a miesto: Obec Cinobaňa
7.5. HELIGÓNKY NA BUDINEJ
– 23. ročník regionálnej prehliadky sólistov,
org.: NOS Lučenec a Obec Budiná, miesto: KD Budiná
7.5. Cinobanský kotlík - jarmok,
org.: Obce Cinobaňa a OZ Cinobančan
7.5. Hrnčiarska kapusta – V. ročník súťaže vo varení kapusty,
org. a miesto: Obec Hrnčiarska Ves
7.5. Turistický výstup rodičov a detí na Pasiečky,
org.: Obec Utekáč a Odbor KST Utekáč
8.5. Deň matiek - uvítanie detí do života a vystúpenie žiakov ZŠ s MŠ,
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org. Obec Utekáč, miesto: Utekáč – obradná sieň a sála MKS
14.5. Noc múzeí,
miesto: Hradné múzeum Fiľakovo
14.5. Výstava maliara Alfréda Balázsa,
miesto: Fiľakovo - MVM
14.5. „Grécko na úsvite dejín“ – výstava,
miesto: Fiľakovo - Bebekova veža 4. p.
Výstava ponúka návštevníkom príležitosť oboznámiť sa s pozoruhodným
časovým úsekom dejín starovekého Grécka. Ján Hertlík zberateľ a cestovateľ, sa na výstave zaoberá všetkými druhmi umenia, ktoré archeológovia
v egejskej oblasti dosiaľ vyniesli na svetlo a ukazuje ich rozmanitosť a vysokú umeleckú kvalitu.
14.5. „Včerajšok a dnes“ – moderná plastika, výstava,
miesto: Fiľakovo - Bebekova veža 5. p.
IV. Rockový majáles,
miesto: Hradné múzeum Fiľakovo
Divadelné predstavenie Divadla Zsákszínház,
miesto: MsKS Fiľakovo
18.-31.5. Výchovné koncerty pre žiakov ZŠ a SŠ,
org.: ZUŠ Poltár, DK Poltár a obce okresu Poltár
28.5. Turistický pochod Polichno-Sedem chotárov-Polichno,
org.: Obec Polichno
28.5. Spomienka na Juraja Kubinca, nestora slovenských fujaristov
a zakladateľa prvého tria fujaristov,
org.: Obec Utekáč
Oslava ukončenia II. sv. vojny, položenie vencov,
org.: Mesto Lučenec, miesto: Pamätník padlých
Srdce na dlani, koncert ku Dňu matiek,
org.: Mesto Lučenec, miesto: Kostol na Rúbanisku
Zberateľstvo – výstava súkromných zberateľov – poštové známky, mince,
hodinky, pohľadnice,
org. a miesto: Novohradské múzeum a galéria Lučenec
Noc v múzeu – netradičná prezentácia NMG pri príležitosti
Medzinárodného dňa múzeí a galérií,
org. a miesto: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
Výstava „Rysy a my“ - fakty o rysoch podané zaujímavou a zábavnou
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formou. Súčasťou výstavy bude vzdelávací film.
Org. a miesto: Novohradská knižnica v Lučenci
– Galéria na odd. náučnej literatúry.
Deň Štefánika,
org.: Dom MS Lučenec, Mesto Lučenec, MO MS a ZŠ M.R. Štefánika,
miesto: Dom Matice slovenskej
Beh mládeže o Pohár DMS,
org.: Dom Matice slovenskej v Lučenci, miesto: ulice mesta Lučenec
VII. Kresťanský majáles,
miesto: MsKS Fiľakovo
Cesta za umením VII,
org.: ZUŠ Poltár,
miesto: Divadlo Nitra, Prešov, Košice
Oslavy výročia oslobodenia vlasti,
org. a miesto: Mesto Poltár
Míľa pre mamičku,
org.: Mesto Poltár v spolupráci s MŠ a Materským centrom
Deň matiek – slávnostný program MŠ a ZŠ venovaný matkám,
org. a miesto: Mesto Poltár
Deň matiek- vystúpenie speváckeho zboru Letokruhy,
miesto: Poltár- pódium pred KD
Majstrovstvá Novohradu vo varení a jedení bryndzových halušiek,
org. a miesto: Mesto Poltár
Vatra oslobodenia,
org. a miesto: Obec Hrnčiarske Zalužany
Oslavy 20. výročia založenia FS Jánošík Fiľakovo,
org. Dom MS Fiľakovo a FZ Jánošík,
miesto: Areál Domu MS Fiľakovo
Oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom,
org.: Obec Málinec, miesto: Námestie pri pomníku SNP
Deň matiek,
org.: a miesto: Obec Málinec
Volejbalový turnaj,
org. a miesto: Obec Hradište

JÚN:
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3.6. MDD – rodinné podujatie pri príležitosti MDD,
org.: Mesto Lučenec, miesto: Mestský park o 10.00 hod.
3.6. Absolventský koncert a výstava VO,
org. a miesto: ZUŠ Poltár
4.6. Stretnutie heligonkárov – XIX. ročník,
org.: MKS Kokava n/R.,
miesto: Dom kultúry Kokava nad Rimavicou
4.6. MDD,
org.: Obec Cinobaňa, ZŠ s MŠ Cinobaňa a DHZ Cinobaňa
8.6. Talentík múz – 12. Ročník okresnej prehliadky,
org. a miesto: ZUŠ Poltár
23.6. Záverečný koncert žiakov ZUŠ,
org.: ZUŠ Poltár, miesto: KD Poltár
24.-26.6. XVII. Fiľakovské historické hradné dni,
miesto: Hradný areál
Počas dvojdňového podujatia priblížia divákom históriu a bojové umenie
našich predkov domáce a zahraničné jazdecké skupiny, lukostrelci a historickí šermiari. Program sprevádzajú detské atrakcie a tradičný remeselnícky jarmok. V rámci hradných hier sa už tradične uskutoční Medzinárodná súťaž v historickej lukostreľbe o titul "Lukostrelec Novohradu"
a hodnosť "Obranca fiľakovského hradu".
25.6. Memoriál Štefana Hronca,
org.: Obec Kokava n/R. a TJ,
miesto: Štadión TJ ŠTART Kokava nad Rimavicou
25.6. Jánske ohne,
org.: MO MS Polichno
25.6. Jánske dni – kultúrno-športové podujatie,
org.: Obec Málinec, miesto: športový areál
25.6. Jánsky jarmok,
org.: Obec Málinec, miesto: Námestie obce
27.-29.6. Tanečný krok – Arteliér,
org. a miesto: ZUŠ Poltár
29.6. Krištáľová lýra,
org. a miesto: ZUŠ Poltár
30.6. Ukončenie povinnej školskej dochádzky – uvítanie žiakov
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končiacich ZŠ a slávnostné odovzdávanie vysvedčení,
org.: Obec Utekáč, miesto: Obradná sieň
Ozvena, koncert spevokolu,
org.: Mesto Lučenec, miesto: Kalvínsky kostol o 17.00 hod.
Lučenská všehochuť, nesúťažná prehliadka lučenských hudobných
skupín,
org.: Mesto Lučenec, miesto: Amfiteáter o 18.00 hod.
Szabóov grafický Lučenec - XIX. ročník celoslovenskej a XII. ročník
medzinárodnej súťaže detí, mládeže a dospelých v grafike na
tému „Tanec“, v spolupráci s Mestom Lučenec.
Miesto: Novohradské múzeum a galéria Lučenec
Čítajme si – VI. ročník celoslovenského detského čitateľského maratónu,
org. a miesto: Novohradská knižnica Lučenec
Celé Slovensko číta deťom – „Poď, budem ti čítať“ projekt zameraný na
čítanie dospelých deťom.
Org. a miesto: Novohradská knižnica Lučenec
Deň detí,
miesto: Mestský park Fiľakovo
Týždeň európskych geoparkov,
miesto: Lokality geoparku Novohrad-Nógrád
VIII. Na krídlach medzinárodných melódií – stretnutie speváckych
zborov,
miesto: MsKS Fiľakovo
Stretnutie heligónkarov v Cinobani – IX. ročník,
org.: Obec Cinobaňa, NOS Lučenec a BBSK
Medzinárodný deň detí,
org. a miesto: Mesto Poltár
Deň poltárskej muziky,
org. a miesto: Mesto Poltár
Letný koncert speváckeho zboru Letokruhy,
miesto: Poltár – koncertná sála ZUŠ
Sústredenie zboru Letokruhy,
miesto: Poltár - Šarampov
Prijatie a ocenenie úspešných žiakov ZŠ s MŠ,
org. a miesto: Obec Cinobaňa
Stretnutie Slovákov,
miesto: Ratka
Medzinárodný šachový turnaj,
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org.: Obec Hrnčiarske Zalužany a Šachový klub
Medzinárodný deň detí,
org. a miesto: Obec Hradište
Súťaž DHZ o pohár starostu obce,
org.: Obec Utekáč a DHZ, miesto: Utekáč - futbalové ihrisko

JÚL:
2.7. Deň obce a stretnutie cezhraničného partnerstva
/MR,ČR, Rumunsko, Poľsko),
org. a miesto: Obec Pleš
3.-17.7. Medzinárodný workshop divadla a tanca,
miesto: Hradný areál Fiľakovo
Je stretnutím mladých ľudí z krajín Vyšehradskej štvorky, ktorí sa počas
práce na spoločnom diele –tanečno-divadelnom predstavení na motív
balady „Zverbovaní“ od Janka Kráľa – naučia, ako komunikovať i bez
hovoreného slova – bez bariér, iba prostredníctvom tanca a pohybu.
16.-17.7. POIPEĽSKÝ UMELECKÝ FESTIVAL,
miesto: Radzovce
16.7. Volejbalový turnaj mix „O pohár starostu obce Kokava n/R.“,
hlav. org.: Volejbalový klub,
miesto: Multifunkčné ihrisko TJ Štart Kokava nad Rimavicou
16.7. Deň obce,
org. a miesto: Obec Hrnčiarska Ves
23.7. Slávnostné VZ pri príležitosti vzniku MO MS a vyhodnotenie
2. ročníka fotografickej súťaže „Polichno okom fotografa“,
org.: MO MS Polichno, miesto: Polichno
25.-29.7. Palócky ľudovo-umelecký tábor,
miesto: Látky
29.7. MEDZINÁRODNÝ NOVOHRADSKÝ FOLKLÓRNY
FESTIVAL, 21. ročník festivalu, ktorý sa koná v mestách a obciach
v slovenskej časti Novohradu za účasti domácich a zahraničných
súborov. Krojovaným sprievod ulicami Lučenca vždy začína.
Hl.org.: Novohradské osvetové stredisko Lučenec
a Mesto Lučenec
Alfréd Balázs – autorská výstava diel akademického maliara A. Balázsa
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z Fiľakova,
org. a miesto: Novohradské múzeum a galéria Lučenec
Lučenské kultúrne leto,
org. a miesto: Mesto Lučenec
XXVIII. Medzinárodné keramické sympózium 2016, tvorivý pobyt
účastníkov sympózia sa realizuje v spolupráci so závodom
Žiaromat a.s. Kalinovo, SvÚ – Združením keramikov
Slovenska, Obcou Kalinovo a Mestom Lučenec,
org.: Novohradské múzeum a galéria Lučenec,
miesto: závod Žiaromat Kalinovo
XIV. Medzinárodný mládežnícky skrášľovací tábor,
miesto: Fiľakovský hrad
Mládežnícky umelecký workshop,
org. a miesto: Mesto Fiľakovo
Vatra zvrchovanosti,
hl. org. MO MS a Dom Matice slovenskej vo Fiľakove
Leto s divadlom,
org. a miesto: Mesto Poltár
Koncert profesionálnej hudobnej skupiny,
org. a miesto: Mesto Poltár
Posedenie s darcami krvi,
org.: SČK, miesto: Hrnčiarske Zalužany
Nohejbalový turnaj,
org. a miesto: Obec Hradište
Memoriál Ondreja Vargica – futbalový turnaj a súťaže pre deti
a dospelých,
org.: Obec Utekáč, miesto: futbalové ihrisko
Prázdninové diskotéky – súťažné odpoludnia pre deti,
org.: Obec Utekáč, miesto: futbalové ihrisko

AUGUST:
4.-7.8. KOLIESKO 2016 – XXVI. ročník – festival ľudovej kultúry,
stretnutie mladých folkloristov.
Hlavný org. a miesto: Obec Kokava nad Rimavicou
5.8. „Poézia kameniny“ – výstava, potrvá do 13.11.,
miesto: Fiľakovo – Bebekova veža 4. p.
5.8. „Značkované tehly Novohradu a Gemera“ – výstava,
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miesto: Fiľakovo – Bebekova veža 5. p.
12.-14.8. Dni mesta a XXVI. Palócke dni
– 770. výročie prvej písomnej zmienky mesta,
miesto: Fiľakovo – MsKS, Hradný areál, Nám. Slobody
12.8. „Reštaurovanie svätyne kostola P. Márie“ – fotografická výstava,
potrvá do 14.10.,
miesto: Fiľakovo – Mestské vlastivedné múzeum
12.-14.8. Obecné dni a stretnutie rodákov,
org. a miesto: Obec Cinobaňa
18.-21.8. V. Lučenské hodovanie, Dni mesta Lučenec,
VI. Lučenská legenda, V. street dance party, Fotrová kára,
org. a miesto: Mesto Lučenec
19.-20.8. Balvalfest – XVI. ročník medzinárodného festivalu rómskej
hudby, spevu a tanca,
org.: OZ Láčhodrom Kokava n/R.,
miesto: Amfiteáter Kokava nad Rimavicou
Timravin dvor v Hrušove na Hontianskej paráde,
org.: Obec Polichno
26.8. Oslavy SNP,
org.: Mesto Lučenec, miesto: Pamätník padlých
26.8. Pietny akt pri príležitosti 72. výročia SNP,
org. a miesto: Kokava n/R.
26.8. Oslavy SNP,
org.: Obec Cinobaňa a ZO SZPB Cinobaňa,
miesto: Cinobaňa
27.8. Volejbalový turnaj,
org. a miesto: Obec Hradište
29.8. Folklórny festival Trebeľovce 2016 – V. ročník,
org. Obec Trebeľovce a FZ Jánošík Fiľakovo,
miesto: Amfiteáter pri KD Trebeľovce
XXVIII. Medzinárodné keramické sympózium
Lučenec-Kalinovo 2016, prezentácia výsledkov tvorivého
pobytu účastníkov sympózia,
org. a miesto: Novohradské múzeum a galéria Lučenec,
potrvá do polovice septembra 2016
Bažant kinematograf, putovná prehliadka českých a slovenských filmov
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pod holým nebom,
org. a miesto: Mesto Lučenec
Leto s divadlom,
org. a miesto: Mesto Poltár
Oslavy SNP,
org. a miesto: Mesto Poltár
Hrnčiarske slávnosti – Deň obce,
org. a miesto: Hrnčiarske Zalužany
Turistický výstup na vrch Jasenina,
org.: Obec Málinec
Oslavy SNP – pietna spomienková akcia pri pomníku padlých,
org.: Obec Utekáč

SEPTEMBER:
3.9. Rozlúčka s letom spojená so súťažou o najlepší ovocný koláč,
org. MO MS Polichno, miesto: Polichno
10.9. Slávnostná akadémia k 70. výročiu vzniku SZŠ,
org. a miesto: Stredná zdravotnícka škola Lučenec
16.-20.9. Deň bez áut, podujatie na podporu mobility obyvateľstva,
org.: Mesto Lučenec, miesto: Námestie republiky
17.9. Brdárska kapustnica 2016 – súťaž o najlepšiu brdársku kapustnicu,
org. a miesto: Obec Veľká Ves
Oslavy 165. výročia otvorenia knižnice, spojené s krstom publikácie
o knižnici,
org. a miesto: Novohradská knižnica Lučenec
24.9. Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce,
org. a miesto: Obec Utekáč
Advokácia včera a dnes, výstava Slovenskej advokátskej komory
v spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratislave o histórii advokácie na území Slovenska.
Org. a miesto: Novohradské múzeum a galéria Lučenec
AMFO, výstava fotografov amatérov z okresu Lučenec a Poltár realizovaná v spolupráci s NOS Lučenec,
org. a miesto: Novohradské osvetové stredisko v spolupráci s
Novohradským múzeom a galériou Lučenec
IV. Medzinárodný jesenný divadelný festival,
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miesto: MsKS Fiľakovo
Kultúrny festival Rómov,
miesto: Fiľakovo – hradný areál
GombovecFest a Dni mesta Poltár – deň jedla a zábavy,
org. a miesto: Mesto Poltár
Michalský jarmok,
org.: Obec Málinec, miesto: Námestie obce
Majstrovstvá sveta v pečení toční,
org.: Obec Utekáč a ZŠ s MŠ, miesto: futbalové ihrisko

OKTÓBER:
1.10. Timravin chodníček a vyhodnotenie výtvarnej súťaže
„Maľujeme Timravu“,
org.: Obec Polichno a Dom MS Lučenec,
miesto: Obec Polichno
2.10. Utekáčska horská 30.,
org.: Odbor KST Utekáč
8.10. Deň prezentácie mikroregiónu Hornohrad
a súťaž „O najlepšiu hornohradskú klobásu“, - 10. ročník,
org.: Hornohrad,
miesto: Obec Hradište
15.10. Cyklotúra - Po okolí Polichna,
org.: MO MS Polichno
15.10. Úcta k starším – slávnostné posedenie,
org. a miesto: Obec Cinobaňa
15.-16.10. IX. Celoslovenský festival zhudobnených veršov,
miesto: MsKS Fiľakovo
20.-21.10. Jazzové Lístie – malý jazzový festival,
org.: Mesto Lučenec, miesto: Tržnica
21.10. „Šuster drž sa svojho kopyta“ – výstava, potrvá do 31.12.,
miesto: Fiľakovo – Mestské vlastivedné múzeum
Výstava prezentuje históriu obuvníckeho a čižmárskeho remesla od stredoveku až po jeho tradície v 20.storočí.
21.10. Kultúrny program venovaný seniorom
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v rámci Mesiaca úcty k starším,
org.: Obec Kokava n/R., ZPOZ, ZO SZPB,
Klub dôchodcov, MKS,
miesto: Kokava nad Rimavicou
- DK a Obradná sieň Obecného úradu
31.10. Timravina studnička, okresné kolo súťaže v prednese prózy,
org.: Mesto Lučenec, miesto: CVČ Magnet
31.10. Strašidelná tržnica - Halloween party,
org.: Mesto Lučenec,
miesto: Mestská tržnica o 18.30 hod.
31.10. Zlomené krídla, pietna spomienka na zosnulých,
org.: Mesto Lučenec,
miesto: mestský cintorín o 17.00 hod.
Prednáška poslanca miestnej samosprávy v rámci
„Európskeho týždňa miestnej demokracie“,
org. a miesto: Novohradská knižnica Lučenec
František Gyurkovits – výber z tvorby novohradského umelca
k 140. výročiu narodenia zo zbierok NMG,
org. a miesto: Novohradské múzeum a galéria Lučenec
Program naším seniorom v rámci Mesiaca úcty k starším,
org.: Mesto Lučenec, miesto: Divadlo B.S. Timravy
IV. Medzinárodný jesenný divadelný festival,
miesto: MsKS Fiľakovo
Vystúpenie Divadla Zsáksínház,
miesto: MsKS Fiľakovo
Jubilejný galaprogram z príležitosti 20-ročného založenia
FS JÁNOŠÍK,
miesto: MsKS Fiľakovo
Výstava fotografií na tému Jeseň v živote a v prírode,
org. a miesto: Mesto Poltár
Mesiac úcty k starším – vystúpenie profesionálneho súboru,
org. a miesto: Mesto Poltár
Koncerty speváckeho zboru Letokruhy,
miesto: Poltár – KD a Domov dôchodcov,
Hrnčiarska Ves - KD
Timravin chodníček, 25. ročník literárno-turistického podujatia na počesť
spisovateľky B.S. Timravy, prehliadka jej rodného domu v Polichne
a pam. domu v Ábelovej,
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org.: Dom Matice slovenskej v Lučenci, Obce Polichno a Ábelová,
MO MS Polichno, Gymnázium B.S. Timravy Lučenec,
miesto: Polichno, Ábelová
Mesiac úcty k starším,
org. a miesto: Obec Hrnčiarske Zalužany
Mesiac úcty k starším – stretnutie seniorov v SD,
org. a miesto: Obec Málinec

NOVEMBER:
1.-2.11. Zlomené krídla, pietna spomienka na zosnulých,
org.: Mesto Lučenec,
miesto: mestský cintorín o 17.00 hod.
17.11. Deň študentstva – hudobný koncert,
org. a miesto: Mesto Poltár
27.11. Adventné stretnutie - koncert spev. Zboru Letokruhy,
miesto: Poltár – pred KD
Timravina studnička, celoslovenská súťaž v prednese pôvodnej
slovenskej prózy,
org.: Mesto Lučenec,
miesto: Divadlo B.S. Timravy
Nedeľa módy, módna prehliadka lučenských butikov,
org.: Mesto Lučenec, miesto: Reduta
Literárny Lučenec vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže vo
vlastnej tvorbe, spojený s výstavou tvorby
B. S. Timravy,
org. a miesto: Novohradská knižnica Lučenec
IV. Medzinárodný jesenný divadelný festival,
miesto: MsKS Fiľakovo
Celovečerný program FS RAKONCA,
miesto: Fiľakovo – VMK
Kosturov výtvarný Poltár – výstava výtvarných prác detí,
org. a miesto: Mesto Poltár
1. Adventná nedeľa – vystúpenie speváckych zborov,
org. a miesto: Mesto Poltár
Divadelné predstavenie,
org.: Obec Cinobaňa a NOS, miesto: Cinobaňa
Divadelné predstavenie,
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org. a miesto: Obec Hrnčiarske Zalužany

DECEMBER:
3.12. Vianočné trhy – zimné radovánky – Mikuláš pre deti,
org.: Obec Cinobaňa a OZ Cinobančan,
miesto: Cinobaňa
4.12. Adventný koncert,
hl. org.: MKS Kokava nad Rimavicou,
miesto: Evanjelický chrám
6.12. Mikuláš v meste, rozsvecovanie vianočného stromčeka,
org.: Mesto Lučenec,
miesto: Nám. republiky o 17.00 hod.
6.12. Stretnutie detí s Mikulášom, anjelom a čertom,
org. a miesto: MKS Kokava nad Rimavicou
17.-18.12. Vianočné koncerty spev. zboru Letokruhy Poltár,
miesta: Hradište, Hrnčiarska Ves,
Poltár – DD, ev. kostol, Slaná Lehota, Málinec
18.12. Slávnostné posedenie zboru Letokruhy,
miesto: Poltár
18.12. Vianočný program ZŠ a FS KOKAVAN
„Od Ondreja do Troch kráľov“,
spojený s výstavou a predajom vianočných ozdôb,
org.: ZŠ a MKS Kokava nad Rimavicou,
miesto: Dom kultúry
22.12. Vianočný program – vystúpenie žiakov ZŠ s MŠ
a burza vianočných ozdôb,
org. a miesto: Obec Utekáč
24.-25.12. Chodenie s Betlehemom, vinšovanie v domácnostiach,
hl. org. : FS Kokavan,
miesto: Obec Kokava nad Rimavicou
26.12. Vianočný beh, polmaratón, ktorý už neodmysliteľne patrí
k Vianociam v Lučenci,
org.: Mesto Lučenec,
miesto: Ulice mesta o 8.00 hod.
26.12. Štefánsky výstup na Pasiečky,
org.: Obec Utekáč
30.12. Cinobanský bludár – turistická akcia,
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org.: Obec Cinobaňa a KST Lučenec
31.12. Silvester v meste, diskotéka, vítanie nového roka, ohňostroj,
org.: Mesto Lučenec,
miesto: Nám. republiky o 22.30 hod.
31.12. Silvester na námestí,
org.: Obec Cinobaňa a OZ Cinobančan,
miesto: Cinobaňa
ADVENTNÉ STRETNUTIE, 10. ročník prehliadky cirkevných
a svetských speváckych zborov,
org.: NOS Lučenec,
miesto: Rímsko-katolícky kostol Breznička
POSOLSTVO VIANOC, vianočné programy v obciach regiónu,
org. NOS Lučenec
Vianočná veselica, zábava s bohatým kultúrnym programom,
org.: Mesto Lučenec, miesto: Nám. republiky
Vianočné trhy,
org. a miesto: Mesto Lučenec
Svieť, svetlo svieť, ekumenické vianočné stretnutie,
org.: Mesto Lučenec, miesto: Kubínyiho nám.
Vianočné čítanie známych osobností pre deti MŚ a ZŠ,
org.: Novohradská knižnica Lučenec,
miesto: NK a Divadlo BST
XII. Trienále akvarelu – medzinárodná súťažná prehliadky súčasnej
akvarelovej tvorby,
org. a miesto: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
Radujme sa!,
miesto: MsKS Fiľakovo
Vianočná hviezda,
miesto: MsKS Fiľakovo
Adventné koncerty mužského spev. Zboru Pro Kultúra,
miesto: Fiľakovo-kostoly
XII. Vianočný koncert ženského spev. Zboru Melódia,
miesto: Fiľakovo – MsKS
Hudobný festival „Hudba – náš spoločný jazyk“,
miesto: Fiľakovo – Nám. Slobody
Silvestrovská zábava,
miesto: Fiľakovo – MsKS
Mikuláš v meste – rozdávanie darčekov,
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org. a miesto: Mesto Poltár
Vianočný program – vystúpenie FS Úvrať a DFS Kukučky,
org. a miesto: Mesto Poltár
Silvester 2016,
org. a miesto: Mesto Poltár
Advent v Cinobani,
org. a miesto: Obec Cinobaňa
Mikulášsky večierok,
org.: Obec Hrnčiarske Zalužany a ZŠ, MŠ
Mikuláš medzi deťmi,
org.: Obec Málinec, miesto: ZŠ, MŠ a Spoločenský dom
Veselé Vianoce – vianočný program,
org. a miesto: Obec Málinec
Vianočné trhy,
org.: Obec Málinec, miesto: Námestie obce
Mikuláš pre deti,
org. a miesto: Obec Hradište
Vystúpenie spev. zboru Letokruhy Poltár a výstava výšiviek E. Janku,
org. a miesto: Obec Hradište
Ping-pongový turnaj,
org. a miesto: Obec Hradište
Silvestrovská zábava s ohňostrojom,
org.: Obec Hrnčiarske Zalužany a SČK
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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
MsKS Fiľakovo
NTIC Fiľakovo
Hradné múzeum Fiľakovo
Dom Matice slovenskej Lučenec
Miestne kultúrne stredisko Kokava nad Rimavicou
Spevácky zbor Letokruhy Poltár
FS Jánošík Fiľakovo
Mestá a obce:
Mesto Lučenec- MsÚ, Odd. školstva, soc. vecí, kultúry a športu,
Novohradská 1, 984 01 Lučenec
Mesto Fiľakovo
Mesto Poltár
Obec Kokava nad Rimavicou
Obec Cinobaňa
Obec Málinec
Obec Hrnčiarska Ves
Obec Hrnčiarske Zalužany
Obec Hradište
Obec Ábelová
Obec Polichno
Obec Pleš
Obec Trebeľovce
Obec Veľká Ves
Obec Utekáč
Školy:
Stredná zdravotnícka škola, Lúčna 2, Lučenec
ZUŠ Poltár
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Divadlo:
Divadelné súbory
OZ Timrava, Lučenec, zastrešuje DS Timrava, Divadlo mladých
a DDS Divadielko z kufra - Sylvia Golianová, predsedníčka,
0948009381, e-mail: oztimrava@gmail.com, www.oztimrava.sk,
OZ OPONA (Ochotnícki POltárski Nadšenci), Poltár – PaedDr.
Peter Kostka, predseda, kontakt - Edita Klembasová, 0949180959,
klembas@gmail.com
DS STRAŠIDLÁ - zastrešuje ho OZ Pod Skaličkou Lupoč, pôsobia
v KD Halič, Mgr. Mirka Kaňuchová, vedúca, 0904947474,
e-mail: miroslavapetrusova@gmail.com
DS HAVKÁČI, Tomášovce, Ľubica Hrnčiarová, 0918566381,
e-mail: 1970lubka@gmail.com
DS STUŽKA, pri MKS Kokava nad Rimavicou, Mgr. Eva
Švingálová, vedúca, 0910178858, e-mail: evuska77@gmail.com
Divadelné súbory - maďarské
Divadlo Józsefa Kármána, Lučenec, Mgr. Štefan Csák, riaditeľ,
0905113377,
e-mail: kultman@zoznam.sk, www.kultman.estranky.sk
Zsákszínház, MsKS Fiľakovo, PhDr. Štefan Mázik, 047/4381002,
e-mail: zsakszinhaz@filakovo.sk
Divadlo dospelých pre deti
Pramienok pri CVČ Magnet Lučenec, 047/4333797, e-mail:
cvcmagnetlc@gmail.com, www.cvclc.edu.sk
Detské divadelné súbory
DDS Dokorán pri ZŠ L. Novomeského Lučenec, Mgr. Monika
Szaboová
DDS SME! pri ZŠI pre sluchovo postihnutých Lučenec, Mgr. Dušana Nôtová
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DDS Kukuk pri ZUŠ Lučenec, Mgr. Zuzana Garajová
DDS Na Opatovskom kopci pri SZUŠ Lučenec-Opatová, PhD. Terézia Bahledová
DS APROPÓ a ZSIBONGÓ pri Gymnáziu Fiľakovo, Mgr. Szvorák Zsuzsanna
DDS Rapkáčik pri ZŠ Farská lúka Fiľakovo, Mgr. Edita Mázorová
DDS Maskované Guliverky pri ZUŠ Poltár, Mgr. Eva Žírošová
DDS Šuliteatro pri ZUŠ Poltár, Mgr. Eva Žírošová
DDS Papokatepete pri ZUŠ Poltár-Kalinovo, Veronika Berkyová
DDS Eňoňuňo pri ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou, Mgr. Eva Švingálová
DDS Athéna pri ZŠ s MŠ Cinobaňa, Mgr. Vladimíra Albertová
DDS Ťuťmáci pri ZŠ Breznička a Cirkevnej ZUŠ Lučenec, Mgr. Terézia Kelementová

Folklór:
Folklórne súbory
FS IPEĽ, Lučenec, Mgr. Marcela Janštová, 0905 926498,
e-mail: macatothova@centrum.sk
FS RAKONCA, MsKS Fiľakovo, Mgr. Norbert Varga
(0908041947, e-mail: binor@stonline.sk), Mgr. Kornélia Vargová
FS KOKAVAN, MKS Kokava nad Rimavicou,
org. ved.: Janka Krotáková (047/4293245, 0903 559014,
e-mail: janka.krotakova@kokava.sk, um. ved.: Ján Blahuta
FS JÁNOŠÍK, Dom MS Fiľakovo, Ing. Jozef Šulek (0905 389063,
e-mail: sulek64@gmail.com), Ing. Alena Rezková (0918 904930)
FS ÚVRAŤ, Poltár, Michal Obročník, 0944 232795,
fsuvrat@gmail.com
FS NÓGRÁD, MKS a ZO Csemadok Radzovce, Bc. Mária Mártonová, 0918 494963, e-mail: marimar.hu@gmail.com
FaDS DUBKÁČIK, Buzitka, Slavomíra Očovanová, 0907 833314,
e-mail: slavkaocovanova@zoznam.sk, fadsdubkacik@gmail.com,
www.dubkacik.estranky.sk
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Detské folklórne súbory
DFS Radosť, Lučenec, Mgr. Marcela Janštová, 0905 926498,
e-mail: macatothova@centrum.sk
DFS Pitypang pri ZŠ s MŠ J. Kármána Lučenec, Eleonóra Kertészová, 0902 346435, e-mail: kertesznora@azet.sk
FSS Zvonček pri ZŠ Vajanského Lučenec, Mgr. Zuzana Goljanová
DFS Malá Rakonca, MsKS Fiľakovo, Mgr. Norbert Varga,
0908041947
DFS Szederinke, ZŠ Koháryho 2 Fiľakovo, Mgr. Denisa Agócs
DFS Jánošík, Dom MS Fiľakovo, Miroslava Podhorová,
0917 527679
DFS Kokavan – ZŠ s MŠ a MKS Kokava nad Rimavicou, Mgr. Jana
Becániová (0903 795167) a Jana Obročníková (0903 853728)
DFS Kukučky, Poltár, Miroslava Kýpeťová, 0915 127321,
e-mail: mirkakypetova@gmail.com
DFS Brezinka pri ZŠ s MŠ Cinobaňa, Mgr. Iveta Gajdošová
DFS Cinobanček pri MŠ Cinobaňa, Gabriela Šipeková
Folklórne skupiny
Hudobno-spevácka skupina HALIČAN, Halič, Ing. Emil Ďurica,
0949 866638, e-mail: obcianskezdruzenie.halican.hss@gmail.com
FS HRNČIARKA, Hrnčiarske Zalužany, Agnesa Markotánová,
0907 638801
ŽSS KONVALINKA (Gyöngyvirág Asszonykórus), Čakanovce,
Mária Kolpaská, 0915 674868
ŽSS SOBOTIENKA, Mučín, Katarína Šumecová, 0940 785841
FS ŠKOREC, MO MS a OÚ Vidiná, Jozef Kucej (0908 967954,
e-mail: jozefkucej@azet.sk), Oľga Sujová, Valéria Miadoková
Rómska tanečná skupina ROMANI LULUĎI (Rómsky kvietok),
Kokava nad Rimavicou, Janka Sendreiová ml. (0915 664672)
ŽSS VIDOVENKY, Vidiná, Viera Kamenská (0907 610112),
Danica Koryťáková (0915 361 778)
ŽSS Mezeicsokor, Fiľakovské Kováče, Mária Bálintová,
Gál Veronika
SS SPIEVANKY, Lovinobaňa, Anna Borošová,
Dievčenská spev. sk. Furmanky od heligónky, ZŠ s MŠ Cinobaňa
89

Kalendár výročí a katalóg kultúrno-spoločenských podujatí

2016

Zborový spev:
Dospelé
OZVENA, miešaný spevácky zbor pri Dome Matice slovenskej
v Lučenci, Mgr. Dagmar Novodomská
OZ MELÓDIA, ženský spevácky zbor vo Fiľakove, Mária Agócsová
PRO KULTÚRA, mužský spevácky zbor vo Fiľakove, Alexander
Tódor, Ing. Attila Mag
LETOKRUHY, ženský spevácky zbor v Poltári, Edita Klembasová org. vedúca, Mgr. Ľuboslava Slebodníková – dirigentka, Mgr. Dagmar Vývleková DiS. art., hlasový pedagóg a korepetítor
Spevácky zbor pri kostole sv. Cyrila a Metoda v Poltári, Mgr. art.
Mária Sihelská
CAMPANA, chrámový spevácky zbor farnosti Breznička, Mgr. art.
Oľga Budinská, Mgr. Terézia Kelementová – dirigentky, Erika
Šoltésová - vedúca zboru
PRO MUSICA, MO Csemadok Biskupice, Eva Katonová
DIVÍNČIANKA, spevácky zbor pri Dennom centre a Jednote dôchodcov v Divíne, Zita Kozová – vedúca
Spevokol ev.a.v. cirkvi Kokava nad Rimavicou, Janka Krotáková
JÁZMIN, Radzovce, Bc. Mária Mártonová
ZLATÝ KLAS (Aranykalász), ženská spevácka skupina Pleš,
Andrea Megyeriová
Detské
KRIŠTÁLIK, detský spevácky súbor pri ZUŠ Poltár, Mgr. Dagmar
Vývleková DiS. art., Mgr. art. Mária Sihelská - dirigentka
KRIŠTÁLIK , prípravný zbor (4- 6 r.) pri ZUŠ Poltár, Mgr. art.
Mária Sihelská - dirigentka
CAMPANELLA, detský spevácky zbor Breznička, Mgr. Terézia
Kelementová – vedúca a dirigentka
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Hudba
Ľudová hudba
ĽH pri FS Kokavan v Kokave nad Rimavicou, Gejza Sereš
Sestry Sihelské, Poltár, Mgr. Dana Sihelská
Lúčina, žiacka ľudová hudba pri ZUŠ Poltár, Barnabáš Szabó DiS.
art.
Moderná hudba
Junior´s Band, hudobná skupina pri ZUŠ Poltár, Ing. Ladislav
Černák
Blue Girl´s, dievčenská hudobná skupina pri ZUŠ Poltár

Fujaristi
Trio fujaristov pri FS Kokavan Kokava nad Rimavicou, Pavel
Bielčik, Ján Kroták a Miroslav Moncoľ
Tibor Koblíček z Turičiek
Heligónkari (podľa obcí)
Breznička – Milan Plavucha, Močiar
Budiná – Milan Gábor, Miroslav Gábor, Ľubomír Gábor, Ivan Zvara
České Brezovo – Vladimír Sihelský
Divín – Ľubomír Mišík, Jozef Fízeľ
Kalinovo – Ľuboš Paprnák
Kokava nad Rimavicou – Milan Klapiš, Juraj Krahulec, Ladislav
Kouba, Jaroslav Obročník, Ján Kvanda
Lovinobaňa – Milan Halaj
Lučenec – Štefan Kumštár, Rudolf Václavík, Ján Kantorák
Mýtna – Robert Kanda
Píla – Tomáš Suja
Podrečany – Miroslav Kubíček
Poltár – Pavel Obročník, Ján Kubiš, Jozef Krupa
Ružiná – Jozef Kvačkaj
Šoltýska – Ľuboš Laššák
Točnica – Daniel Ivanič, Ľubomír Karásek
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Tomášovce – Milan Gibaľa, Tomáš Gibaľa, Ján Badinka
Utekáč – Rastislav Skrutek
Veľká Ves – Miroslav Jambrich, Ján Suja
Vidiná - Milan Šulek, Juraj Olšiak

Ľudoví remeselníci:
Albert Štefan – výrobca umeleckých nožov, Fiľakovo
Agócs Alexander - výrobca tárogató, Šávoľ
Bakšová Dana - hrnčiarstvo, keramika, Hrnčiarske Zalužany
Badinka Jozef - výrobky z dreva a iných materiálov, Kokava nad
Rimavicou
Bambura Ján - výrobky z dreva, nábytok a hračky, Kokava nad
Rimavicou
Bielčik Pavel - výrobca fujár a píšťaliek, Kokava nad Rimavicou
Čordáš Peter - výroba ľudových hudobných nástrojov, Buzitka
Gyetvai Štefan – keramika, hrnčiarstvo, Fiľakovo
Habran Bohumil - výroba nábytku a drevených hračiek, Kokava nad
Rimavicou
Kalinka Erik – drevorezbár, Fiľakovo
Kobliček Tibor - výrobca ľudových hudobných nástrojov, Turíčky
Kobliček Ladislav - výrobca ľudových hud. nástrojov a umelecký
kováč, Kalinovo
Kökény Pál – výrobca umeleckých mečov a dýk, Fiľakovo
Kovács Zoltán – výrobca drevených sôch, obrazov a palíc, Fiľakovo
Kurucová Jana - kraslice (vosk), Tomášovce
Likavec Ján - drevené výrobky, plastiky Poltár
Mojžiš Július - umelecký kováč, Halič
Mojžiš Radoslav – šperkárstvo, Halič
Molnár Peter - výrobca sláčikových hud. nástrojov, najmä huslí,
Fiľakovo
Moncoľ Miroslav - výrobca drumble, fujár a opaskov, Kokava nad
Rimavicou
Pupala Ivan - výrobca ľudových plastík a hudobných nástrojov,
Lučenec
Rechtoríková Anna – figurky zo šúpolia, Poltár
Sanislová Viera - paličkovaná čipka, Kalinovo
Žilková Ľubomíra - tkanie na krosnách, Kokava nad Rimavicou
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Spoločnosť MOTOLLA Fiľakovo:
Mgr. Anderko Andrea – výroba textilných bábok, medovníkov
a dekoračných predmetov zo šúpolia, Lučenec
Benko Tünde – zdobenie kraslíc, navliekanie korálkov-výroba
šperkov, Šíd
Benko Pál – zdobenie tekvíc, viazanie pálky, Šíd
Benko Júlia – navliekanie a tkanie korálikov, Šíd
Gyetvaiová Zuzana – drôtovanie kraslíc, Fiľakovo
Mgr. György Henrieta – tkanie, pletenie šnúr rôznymi technikami,
batikovanie, zdobenie kraslíc voskom, Fiľakovo
Mgr. Molnár Monika – výroba dekoračných predmetov zo slamy,
zdobenie kraslíc slamou, Fiľakovo
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Novohradské osvetové stredisko

BBSK- Novohradské osvetové stredisko v Lučenci je príspevkovou
organizáciou s právnou subjektivitou, pôsobiacou v zmysle zákona o kultúrno-osvetovej činnosti, 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 záujmovoumeleckej 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.
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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.)
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Fotografia
AMFO - Štúdio amatérskej fotografie bolo zriadené pri NOS Lučenec, za
niekoľko desaťročí si získalo dobré meno. Viacerí významní autori získali
mnoho ocenení na celoštátnych výstavách.

Výtvarná tvorba
AVT - Štúdio amatérskej výtvarnej tvorby pri NOS funguje od roku
1980.Stretnutia členov sa konajú viackrát ročne a ich tvorba je pravidelne
prezentovaná na regionálnych, krajských celoštátnych výstavách
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Literárny klub V.L.A.S.
pri Novohradskom osvetovom stredisku pôsobí od roku 1991, lektorkou je
spisovateľka Hana Košková a jeho poslaním je vytvárať podmienky na
stretávanie sa začínajúcich autorov, rozbor a prezentáciu ich tvorby.

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.
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NOVODIV – Nová divadelná vlna v Novohrade je projekt určený pre
všetkých Novohradčanov - malých, veľkých, mladých , starých, mešťanov
aj dedinčanov, aktívnych i pasívnych divadelníkov. Cieľom podujatia je
rozprúdiť aktívnejší divadelný život v regióne po celý rok. Súčasťou projektu sú vystúpenia detských, mládežníckych i dospelých súborov z regiónu, ale aj zo zahraničia, predovšetkým z krajín V4. Zo zahraničnými partnerskými súbormi pripravíme spoločné predstavenie Národný piknik, na
ktorom formou ľudového divadla predstaví každý súbor svoju krajinu
a predstaví aj svoj pohľad na svojich susedov – typickú črtu, typické jedlo,
typický nápoj.

Z pripravovaných aktivít vyberáme:
26. – 28. 2. 2016 – Červený Kostelec (ČR) „Piknik národov“
22.3. Rozprávková skrinka
30.5. -28.6. Divadlo a deti
13.10. Otvorenie Divadelnej jesene
11.11. Piknik národov - Lučenec
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MAREC - Rozprávková skrinka
Regionálna prehliadka detskej dramatickej tvorivosti sa koná pravidelne v
KD Poltár v rámci dlhoročnej úspešnej spolupráce s Mestom Poltár.
Cieľom je, aby sa na nej mohli prezentovať všetky DDS, ktoré v regióne
pracujú (súbory slovenské, maďarské, súbory pracujúce s postihnutými a
ináč znevýhodnenými deťmi). Chceme poskytnúť priestor aj začínajúcim
súborom, pre ktoré je prehliadka zdrojom inšpirácie a rozborové semináre
sú tou najlepšou školou pre tvorcov divadla hraného deťmi.
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MÁJ - Heligónky nad Budinou
Táto súťažná prehliadka je už tradičným stretnutím priaznivcov gombíkovej harmoniky - heligónky a tiež miestom pre konfrontáciu inštrumentálnych výkonov heligónkarov. Každoročne túto prehliadku pripravujeme v spolupráci s Obecným úradom Budiná.

JÚL - 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 X. ročník populárneho Novohradského gulášového festivalu.
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JÚL - 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.

JÚL – Medzinárodný novohradský folklórny festival
Od roku 1995 ho organizovalo Župné osvetové a turistické stredisko v Šalgotarjáne /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. Cieľom festivalu je uchovávanie ľudových tradícií.
V rámci festivalu sa organizujú rôzne sprievodné podujatia - výstavy,
tvorivé dielne a pod. Posledné tri roky ho organizuje NOS Lučenec.
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AUGUST – Festival ľudovej kultúry Koliesko
NOS počas dvoch dní pripraví dva programové bloky folklórnych kolektívov regiónu, ktoré budú prezentované na otvorenom pódiu v rámci „Kolieska pri fontáne“.

OKTÓBER – DECEMBER - 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
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DECEMBER – Adventné stretnutia
Prehliadka cirkevných a svetských speváckych zborov, koná sa v rímskokatolíckom kostole v Brezničke.

KONTAKTY:
BBSK -Novohradské osvetové stredisko,
riaditeľka: Mária Ambrušová
J. Kármána 2, 984 01 Lučenec
tel.: 047/ 4331534, 4512703, e-mail: noslc@noslc.sk, www.noslc.sk
BBSK - Novohradské múzeum a galéria,
riaditeľka: Mgr. Iveta Kaczarová
Kubínyiho nám. 3, 984 01 Lučenec
tel.: 047/4332502, 4332397, e-mail: nmlc@stonline.sk,
bizeova@nmg.sk, kobolova@nmg.sk, nemeth.bozo@nmg.sk,
www.nmg.sk
BBSK – Novohradská knižnica,
riaditeľka: PhDr. Mgr. Daša Filčíková
J. Kármána 2, 984 01 Lučenec
tel.: 047/4513238, e-mail: sluzby@nklc.sk, www.nklc.sk
Dom Matice slovenskej Lučenec,
riaditeľka: Ing. Alena Rezková
Rázusova 33, 984 01 Lučenec,
tel.: 047/4320480, 0918 904 930, e-mail:
dommslucenec@gmail.com, www.dmslucenec.sk
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OKRES LUČENEC
LUČENEC - Mestský úrad, Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
Primátorka: PhDr. Alexandra Pivková - tel.: 047/4307220,
e-mail: primatorka@lucenec.sk, www.lucenec.sk,
Oddelenie školstva, soc. vecí, kultúry a športu
– PhDr. Magdaléna Káčeríková, vedúca, tel.: 047/4307229,
Bc. Martina Hoduliakova – tel.: 047/4307231,
e-mail: hoduliakova@lucenec.sk,
Mestské noviny - Ján Šnúrik – tel.: 047/4307234,
e-mail: mestskenoviny@lucenec.sk,
MIC – Mestské informačné centrum, Divadlo B.S.Timravy, 047/4331513,
e-mail: mic@lucenec.sk
FIĽAKOVO - Mestský úrad, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
Primátor: Mgr. Attila Agócs, PhD. - tel.: 047/4381001,
e-mail: primator@filakovo.sk, www.filakovo.sk,
Mestské kultúrne stredisko, Nám. Slobody 30, 986 01 Fiľakovo
riaditeľka: Mgr. Andrea Illés Kósik, tel.: 047/4381002, 0915 812503,
e-mail: msks@filakovo.sk
Hradné múzeum,, Hlavná ul. 14, 986 01 Fiľakovo,
riaditeľka: Mgr. Viktória Tittonová, PhD., tel.: 047/4382017, 0918
975634, e-mail: muzeum@hradfilakovo.sk
Novohradské turisticko-informačné centrum, Podhradská 14, 986 01
Fiľakovo, Ing. Zuzana Páleníková, ref. pre CR - tel.: 047/4382016,
e-mail: ntic@hradfilakovo.sk
ÁBELOVÁ - Obecný úrad, 985 13 Ábelová
Starosta: Viliam Kőrösi - tel.: 047/437 95 10, 0917 871289,
www.abelova.sk, e-mail: korosi.abelova@zoznam.sk
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BELINA - Obecný úrad, č. 194, 986 01 Fiľakovo
Starosta: István Csaba - tel.: 047/438 91 31, 0905 270593,
www.belina.webnode.sk, e-mail: obecbelina@centrum.sk
BISKUPICE - Obecný úrad, Biskupická 61/132, 986 01 Fiľakovo,
tel.: 047/4381815
Starosta: Ing. Ladislav Noskó - 0908 930167, www.obecbiskupice.sk,
e-mail: obecbiskupice@gmail.com
BOĽKOVCE - Obecný úrad, č. 80, 984 01 Lučenec
Starosta: Peter Kamenský - tel.: 047/4394144, www.bolkovce.sk,
e-mail: bolkovce@slovanet.sk
BUDINÁ - Obecný úrad Budiná č. 96, 985 12 Tuhár
Starosta: Ing. Marian Čerpák - tel.: 0474397335, 0908 626866,
e-mail: obecbudina@tuhar.net
BULHARY - Obecný úrad, č. 96, 986 01 Fiľakovo
Starosta: Dezider Szakó, tel.: 047/4381772, www.bulhary.ocu.sk,
e-mail: bulhary@hotmail.com
BUZITKA - Obecný úrad, č. 126, 985 41 Šávoľ , tel.: 438 0291
Starostka: Miroslav Malatinec - tel.: 047/438 01 83,
www.buzitka.estranky.sk, e-mail: obecbuzitka@gmail.com
ČAKANOVCE - Obecný úrad, Čakanovce 312, 985 58 Radzovce
Starosta: Mgr. Vojtech Bodor - tel.: 047/4491123,
www.obeccakanovce.sk, e-mail: obeccakanovce@mail.t-com.sk
ČAMOVCE - Obecný úrad, č. 69 986 01 Fiľakovo
Starosta: Pavel Urbančok - tel.: 047/4389101,
www.camovce.webnode.sk, e-mail: camovce@gmail.com
DIVÍN - Obecný úrad, Námestie Mieru 654/3, 985 52 Divín
Starosta: Ján Koza - tel.: 047/4397301, www.divin.sk,
e-mail: starosta@divin.sk,
Osvetové stredisko správy kultúrnych pamiatok – Ing. František Radinger,
tel.: 047/4512558, e-mail: radinger@centrum.sk
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DOBROČ - Obecný úrad Dobroč, č. 140, 985 53 Mýtna
Starosta: Miroslav Remeník - tel.: 047/439 71 05, 0905270533,
www.dobroc.ocu.sk, e-mail: dobroc@mail.t-com.sk
FIĽAKOVSKÉ KOVÁČE - Obecný úrad Fiľakovské Kováče 275,
986 01 Fiľakovo
Starosta: Oto Agócs - tel.: 047/4380233, e-mail: filkovace@post.sk
GREGOROVA VIESKA - Obecný úrad , 985 56 Tomášovce
Starostka: Mária Gáfriková - tel.: 047/4392000, 0907032712,
www.gregorovavieska.e-obce.sk, e-mail: ou.gregorovavieska@stonline.sk
HALIČ - Obecný úrad, Mieru č. 66, 985 11 Halič, tel.: 439 2637
Starosta: Juraj Machava - tel.: 047/4392356, www.halic.sk,
e-mail: podatelna@halic.sk
Kultúrny pracovník: Mária Veselovská – tel.: 047/4511694,
e-mail: kniznica@obechalic.sk
HOLIŠA - Obecný úrad, č. 61, 985 57 Holiša
Starosta: Karol Ferencz - tel.: 047/4394222, www.ocuholisa.sk,
e-mail: ocuholisa@stonline.sk
JELŠOVEC - Obecný úrad Jelšovec, č. 74, 985 32 Veľká nad Ipľom
Starostka: Viera Sárová - tel.: 047/4374108, 0948423368, 0903493451,
e-mail: sarovaviera@gmail.com
KALONDA - Obecný úrad Kalonda, Mierová 67, 985 31 Rapovce
Starostka: Alžbeta Erdélyiová - tel.: 047/4398108, 0905 234936,
e-mail: obeckalonda@mail.t-com.sk
KOTMANOVÁ - Obecný úrad Kotmanová, č. 122, 985 53 Mýtna
Starostka: Mária Oravcová - tel.: 047/4397109, 0905270590,
www.kotmanova.ocu.sk, e-mail: obec@kotmanova.sk
LEHÔTKA - Obecný úrad Lehôdka, č. 23, 985 11 Halič
Starosta: Richard Laššan - tel.: 047/4392346, 0905 270431,
www.obeclehotka.ocu.sk, e-mail: oculehotka@stonline.sk
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LENTVORA - Obecný úrad Lentvora, č. 61, 985 13 Ábelová
Starosta: Dušan Sudár - tel.: 047/4379547, 0915214686,
e-mail: obeclentvora@gmail.com
LIPOVANY - Obecný úrad Lipovany, č. 46, 985 31 Rapovce
Starosta: Milan Matuška - tel.: 047/439 98 72, 0905270434,
www.lipovany.sk, e-mail: lipovany@dkn.sk
LOVINOBAŇA - Obecný úrad, SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa,
Starosta: Ing. Marián Lenhard - tel.: 047/4512516, www.lovinobana.sk,
e-mail: starosta@lovinobana.sk
LUPOČ Obecný úrad Lupoč, č. 102, 985 11 Halič
Starosta: Pavel Koporec - tel.: 047/4392345, www.lupoc.sk,
e-mail: obeclupoc@gmail.com, podatelna@lupoc.sk
ĽUBOREČ - Obecný úrad Ľuboreč, č. 138, 985 11 Halič
Starosta: Mgr. Marcel Šupica - tel.: 047/4372823, 0903547601,
www.luborec.sk, e-mail: obecluborec@stonline.sk
MAŠKOVÁ - Obecný úrad Mašková, č. 76, 985 11 Halič
Starostka: Ing. Bronislava Brablecová - tel.: 047/4392362, 0911 951775,
www.maskova.sk, e-mail: obec.maskova@gmail.com
MIKUŠOVCE - Obecný úrad Mikušovce, č. 1, 984 01 Lučenec
Starosta: Ing. Imrich Ágošton - tel.: 047/4329132, 0905270432,
www.mikusovce.eu, e-mail: mikusovce@centrum.sk
MUČÍN - Obecný úrad Mučín, Bernolákova 1, 985 31 Rapovce
Starosta: MVDr. Zoltán Benkö - tel.: 047/4378870, 0905272673,
www.mucin.ocu.sk, e-mail: starosta.mucin@mail.t-com.sk
MÝTNA - Obecný úrad Mýtna, č. 47, 985 53 Mýtna
Starosta: Ing. Pavel Greksa - tel.: 047/4397107, www.mytna.sk,
e-mail: obec@mytna.sk
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NITRA NAD IPĽOM - Obecný úrad Nitra nad Ipľom, č. 96,
985 57 Holiša
Starosta: Tivadar Berky - tel.: 047/43941 97, 0908559894,
e-mail: obecnitranadiplom@post.sk
NOVÉ HONY - Obecný úrad Nové Hony, Hlavná 13,
985 42 Veľké Dravce
Starostka: Alena Spodniaková - tel.: 047/4373112, 0908 328451,
www.novehony.ocu.sk, e-mail: obecnovehony@gmail.com
PANICKÉ DRAVCE - Obecný úrad Panické Dravce, č. 51,
985 32 Veľká nad Ipľom
Starosta: Atilla Papp - tel.: 047/437 41 34, www.panickedravce.sk,
e-mail: starosta@panickedravce.sk, oupdravce@stonline.sk,
sekretariat@panickedravce.sk
PÍLA - Obecný úrad Píla, č. 174, 985 53 Mýtna
Starosta: Ing. Milan Dobrocký - tel.: 047/439 71 04, www.pila.ocu.sk,
e-mail: ingmido@post.sk
PINCINÁ - Obecný úrad Pinciná, č. 12, 984 01 Lučenec
Starostka: Ing. Valéria Votoupalová - tel.: 047/439 41 87, 0907 776566,
www.pincina.sk, e-mail: oupincina@stonline.sk
PLEŠ - Obecný úrad Pleš, č. 7, 985 31 Rapovce
Starostka: Dorota Molnárová - tel.: 047/439 98 41,
www.obecples.biznisweb.sk, e-mail: obecnyurad. ples@centrum.sk,
PODREČANY - Obecný úrad, č. 190, 985 55 Podrečany
Starosta: Edmund Palička - tel.: 047/4396171, www.podrecany.sk,
e-mail: obec@podrecany.sk
POLÍCHNO - Obecný úrad Polichno, č. 4, 985 13 Ábelová
Starosta: Pavel Kyseľ - tel.: 047/4379533, 0905 270436,
www.polichno.sk, e-mail: kysel@polichno.sk, polichno@polichno.sk
PRAHA - Obecný úrad Praha, č. 37, 985 11 Halič
Starosta: Erik Marčok - tel.: 047/4392348, 0905 346779,
e-mail: obecpraha@azet.sk, www.praha-m.estranky.sk
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PRŠA - Obecný úrad Prša, č. 79, 985 41 Šávoľ
Starostka: Mária Nagyová - tel.: 0474380190,
e-mail: ocu.prsa@centrum.sk
RADZOVCE - Obecný úrad, č. 506, 985 58 Radzovce
Starosta: Ing. Peter György - tel.: 047/4491127, www.radzovce.ocu.sk,
e-mail: obecradzovce@mail.t-com.sk
Vedúca MKS: Bc. Mária Mártonová, 0918494963,
e-mail: marimar.hu@gmail.com
RAPOVCE - Obecný úrad , Hlavná 99, 985 31 Rapovce
Starosta: Ing. Ladislav Sóky, tel.: 047/4398100, www.obecrapovce.sk,
e-mail: rapovce@dkn.sk
RATKA - Obecný úrad Ratka, č. 109, 986 01 Fiľakovo
Starosta: Ing. Milan Spodniak - tel.: 047/4383431, 0905607983,
www.ratka.sk, e-mail: starosta.ratka@gmail.com
RUŽINÁ - Obecný úrad Ružiná, č. 102, 985 52 Divín
Starosta: Jozef Líška - tel.: 047/4396116, www.ruzina.ocu.sk,
e-mail: starosta.ruzina@gmail.com
STARÁ HALIČ - Obecný úrad, č. 116/49, 985 11 Halič
Starosta: Ing. Jozef Gembec - tel.: 047/4392331, 0918678866,
www.starahalic.sk, e-mail: starahalic@mail.t-com.sk,
starosta@starahalic.sk
ŠÁVOĽ - Obecný úrad, č. 220, 985 41 Šávoľ
Starosta: Július Ferencz - tel.: 047/4380105, www.obecsavol.estranky.sk
, e-mail: ocu.savol@gmail.com
ŠIATORSKÁ BUKOVINKA - Obecný úrad Šiatorská Bukovinka, č. 41,
985 58 Radzovce
Starosta: Juraj Badinka - tel.: 047/4491154, www.siatbukovinka.sk,
e-mail: obec@siatbukovinka.sk, ocusiat.buk@stonline.sk

109

Kalendár výročí a katalóg kultúrno-spoločenských podujatí

2016

ŠÍD - Obecný úrad Šíd, č. 37, 986 01 Fiľakovo
Starosta: Arnold Kurunci- tel.: 047/4389213, 0905218807,
e-mail: ocusid@stonline.sk
ŠURICE - Obecný úrad Šurice, č. 179, 980 33 Hajnačka
Starosta: Zoltán Végh - tel.: 047/4389282,
e-mail: starostasurice@zoznam.sk, obecsurice@zoznam.sk
TOČNICA - Obecný úrad Točnica, č. 113, 985 22 Cinobaňa
Starostka: Jana Ivaničová - tel.: 047/4396175, 0903 184789,
www.tocnica.sk, e-mail: obec.tocnica@stonline.sk
TOMÁŠOVCE - Obecný úrad Tomášovce, Partizánska 132,
985 56 Tomášovce
Starosta: Ing. Ján Mičuda - tel.: 047/4371446, 0908941808,
www.tomasovce.sk, e-mail: obec@tomasovce.sk, starosta@tomasovce.sk
TREBEĽOVCE - Obecný úrad Trebeľovce, č. 109, 985 31 Rapovce
Starosta: Štefan Šulek - tel.: 047/4398714, 0905270591,
www.obectrebelovce.sk, e-mail: obectrebelovce@dkn.sk
TRENČ - Obecný úrad Tren, č. 11, 985 32 Veľká nad Ipľom
Starosta: Andrej Barcík - tel.: 047/4399765, www.trenc.sk,
e-mail: obectrenc@lucenec.net
TUHÁR - Obecný úrad, č. 56, 985 12 Tuhár
Starosta: Peter Čeman - tel.: 047/4377621, 0911491250, www.tuhar.sk,
e-mail: obecnyurad@tuhar.sk
VEĽKÁ NAD IPĽOM - Obecný úrad, č. 86, 985 32 Veľká nad Ipľom
Starosta: Ing. Gabriel Rácz - tel.: 047/4374102, www.velkanadiplom.sk,
e-mail: starosta@velkanadiplom.sk
VEĽKÉ DRAVCE - Obecný úrad , Školská 240, 985 42 Veľké Dravce
Starostka: Mgr: Viera Rubintová - tel.: 047/4373122,
www.velkedravce.ocu.sk, e-mail: obecvelkedravce@gmail.com
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VIDINÁ - Obecný úrad, Športová 1, 985 59 Vidiná
Starosta: Ing. Ján Šupica, tel.: 047/4511524, www.vidina.sk,
e-mail: podatelna@vidina.sk

OKRES POLTÁR
POLTÁR - Mestský úrad, Železničná 489/1, 987 01 Poltár
Primátor: Pavel Gavalec - tel.: 047/4308424, 0902056170,
e-mail: primator@poltar.sk, www.poltar.sk
Kultúrny dom –Peter Slavkovský, tel.: 047/4223858,
e-mail: kultura@poltar.sk
Základná umelecká škola- Železničná 6, 987 01 Poltár
riaditeľka.: Mgr. Ľuboslava Slebodníková
tel.:047/4222058, 0905262227,
e-mail: luboslava.slebodnikova@gmail.com, www.zuspt.eu
BREZNIČKA - Obecný úrad , č. 206, 985 02 Breznička
Starosta: Branislav Knechta - tel.: 047/448 67 22
CINOBAŇA - Obecný úrad, č. 299, 985 22 Cinobaňa
Starosta: Jozef Melicher - tel.: 047/4511733, 0905 655585,
e-mail: starosta@cinobana.sk, www.cinobana.sk
Kultúrna pracovníčka: Silvia Očovanová – 0907407821,
e-mail: ocovanova@cinobana.sk
ČESKÉ BREZOVO - Obecný úrad, č. 97, 985 03 České Brezovo
Starosta: Ivan Miko - tel.: 047/4292122, www.ceskebrezovo.sk,
e-mail: starostka@ceskebrezovo.sk
ĎUBÁKOVO - Obecný úrad, č. 45, 985 07 Šoltýska
Starosta: Miroslav Škrabák - tel.: 047/4295722, www.dubakovo.com
HRADIŠTE - Obecný úrad, č. 112, 985 25 Hradište
Starosta: Pavol Lašák - tel.: 047/4291825, 0903 490903,
e-mail: obec_hradiste@stonline.sk, www.hradiste.sk
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HRNČIARSKA VES - Obecný úrad, Pondelok 87,
980 13 Hrnčiarska Ves
Starosta: Ján Melicher - tel.: 047/5674317, www.hrnciarskaves.sk,
e-mail: hrnciarskaves@gmail.com
HRNČIARSKE ZALUŽANY - Obecný úrad, Hlavná 90,
980 12 Hrnčiarske Zalužany
Starosta: Ing. Branislav Nociar - tel.: 047/5672111, 0908903587,
www.hrnciarskezaluzany.sk, e-mail: starosta@hrnciarskezaluzany.sk
KALINOVO - Obecný úrad, SNP 138/14, 985 01 Kalinovo
Starosta: Ján Šárkan - tel.: 047/4390205, www.kalinovo.sk,
e-mail: obec@kalinovo.sk
KOKAVA NAD RIMAVICOU - Obecný úrad, Námestie 1. mája 1,
985 05 Kokava n./ Rim.
Starosta: Ing. Ján Chromek - tel.: 047/4293101, 0907144793,
www.kokava.sk, e-mail: starosta@kokava.sk
MKS – Janka Krotáková, vedúca, 047/4293245, 0903559014,
e-mail: janka.krotakova@kokava.sk
KRNÁ - Obecný úrad, č. 49, 985 25 Hradište
Starostka: Drahomíra Hricová - tel.: 047/4291955, 0908 046365,
www.krna.sk, e-mail: obec@krna.sk
MÁLINEC - Obecný úrad, č. 474, 985 26 Málinec
Starosta: Ing. Igor Čepko - tel.: 047/291121, 0905410540,
www.malinec.sk, e-mail: malinec.starosta@stonline.sk,
malinec@stonline.sk
Kultúrna pracovníčka: Anna Kančová – tel.: 047/4291122, 0908651192,
kultura.kancova@gmail.com
MLÁDZOVO - Obecný úrad, 985 02 Breznička
Starosta: Miroslav Čičmanec - tel.: 047/4486822,
e-mail: obecmladzovo@gmail.com
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OZDÍN - Obecný úrad, č. 52, 985 24 Rovňany
Starosta: Dušan Vývlek - tel.: 047/4291301, 0911 875697,
www.ozdin.ocu.sk, e-mail: starostaozdin@gmail.com
ROVŇANY - Obecný úrad, č. 98, 985 24 Rovňany
Starostka: Jana Cabanová - tel.: 047/4223459, 0908911031,
www.rovnany.ocu.sk, e-mail: ocurovnany@ma-net.sk
SELCE - Obecný úrad Selce. 980 13 Hrnčiarska Ves
Starosta: Vladimír Bodnár - tel.: 047/5423491, 0910944851,
e-mail: selcegemer@gmail.com
SUŠANY - Obecný úrad, č. 87, 980 12 Hrnčiarske Zalužany
Starosta: Mgr. Štefan Václavík - tel.: 047/5678124,0911238912,
www.susany.ocu.sk , e-mail: osusany@post.sk
ŠOLTÝSKA - Obecný úrad, č. 4, 985 07 Šoltýska
Starosta: Mgr. Marian Habovčík - tel.:047/4295723, 0915569811,
www.soltyska.sk, e-mail: starosta@soltyska.sk
UHORSKÉ - Obecný úrad, č. 8, 985 25 Uhorské
Starosta: Jozef Sakala - tel.: 047/422 34 28, 0903521344,
www.uhorske.sk, e-mail: obec.uhorske@ma-net.sk
UTEKÁČ - Obecný úrad, č. 52, 985 06 Utekáč
Starosta: Miroslav Barutiak - tel.: 047/4514131 www.utekac.sk,
e-mail: obecutekac@stonline.sk
VEĽKÁ VES - Obecný úrad Veľká Ves, č. 53, 985 01 Kalinovo
Starosta: Jozef Líška - tel.: 047/4390922, 0903506559,
www.velkaves.sk, e-mail: velkaves@stonline.sk
ZLATNO - Obecný úrad, č. 62, 985 04 Zlatno
Starosta: Margaréta Murínová - tel.: 047/4292310, 0908922106,
e-mail: margaretamurinova@gmail.com
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