ROK TIMRAVY - 150. výročie narodenia (2.10.1867) spisovateľky,
národnej umelkyne - Boženy Slančíkovej Timravy
Rok Jozefa Miloslava Hurbana – 200. výročie narodenia (19.3.1817
Beckov), spisovateľ, novinár, vydavateľ, politik, ev. kňaz. Popredný
činiteľ národno - emancipačného hnutia (po Štúrovej smrti vodca
hnutia), vedúca osobnosť slovenského povstania 1848 – 1849, prvý
predseda Slovenskej národnej rady. Je zaradený do zoznamu výročí
UNESCO na rok 2017.

KALENDÁR VÝROČÍ
A KATALÓG KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ

2017

500. výročie reformácie - Teológ Martin Luther dal 31. októbra v roku 1517 vyvesiť na dvere zámockého kostola v nemeckom meste
Wittenberg 95 téz otvorene vystupujúcich proti pápežskému učeniu
o odpustkoch.
Deň osvetových pracovníkov – 26. októbra
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Vážení priatelia

Pravidelne, na začiatku roka predkladáme širokej verejnosti Kalendár výročí a katalóg kultúrno - spoločenských podujatí. Za tie roky čo ho
vydávame snažíme sa nezabudnúť na nikoho, ani na osobnosti a výročia aj
v tých najmenších obciach v Novohrade a v Malohonte. Veríme, že sme
naplnili, aspoň sčasti, očakávania, s ktorými sme šli do vydávania nášho
Kalendára a katalógu.
Od začiatku máme v úmysle inšpirovať mestá a obce, kultúrnoosvetové zariadenia a občianske združenia k organizovaniu a vytváraniu
rôznych kultúrnych podujatí. Keď si my sami nebudeme pripomínať osobnosti regiónu, alebo výročia miest a obcí, rôzne udalosti, alebo iné zaujímavosti, nikto iný to neurobí za nás. Nezabúdať na minulosť a tradíciu.
Tradície väčšinou dávajú pocit istoty a spolupatričnosti. Preto nás teší, ak
môžeme byť spolu s vami, ich aktívnou súčasťou. Ďakujeme za prejavenú
dôveru v roku 2016.
Začali sme rok 2017 a aj naďalej avizujeme záujem o spoluprácu
v regióne, aby nevyšli nazmar podujatia, či už vyskúšané aktivity, na ktorých môžeme stavať, ale sa aj a posunúť dopredu.

Mária Ambrušová
riaditeľka NOS
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(prvá písomná zmienka)

770. výročie (1247)

Lučenec, listina kráľa Bela IV. z 3.8.1247
Tomášovce

715. výročie (1302)
690. výročie (1327)

Poltár, metačná listina z 9.11.1302,
v ktorej sa spomína ako sídlo
Trenč

685. výročie (1332)

Veľká nad Ipľom, prvá písomná zmienka
o panstve
Mašková
Nové Hony (Keresztúr)
Uhorské
Veľká Ves

655. výročie (1362)

Hrnčiarske Zalužany

620. výročie (1397)

Málinec

610. výročie ( 1407)

Sušany

550. výročie (1467)

Polichno
Točnica
Uderiná, ako samostatná obec, od r. 1990
je miestnou časťou Lovinobane
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Január:
MATEJČÍK Ján – 20. výročie úmrtia (5.1.1997 Banská Bystrica), jazykovedec, vysokoškolský profesor, dekan PF neskôr UMB v Banskej Bystrici.
Narodil sa v Lupoči. Pracoval v oblasti dialektológie, dejín slovenského jazyka, onomastiky a teórie vyučovania slovenského jazyka. Autor jazykovedných a jazykovedno-historických publikácií, štúdií a článkov v domácich a zahraničných periodikách. Zostavil vecný slovník – LEXIKA NOVOHRADU. Narodil sa 18.7.1933 v Lupoči.

VANČO Ján – 70. výročie nar. (8.1.1947 Lučenec), akademický sochár.
Venuje sa plastike, kresbe a maľbe. Tvorbu prezentoval na individuálnych
a kolektívnych výstavách doma i v zahraničí.

ŽILÁK Ján, PhDr., CSc. – 65. výročie nar. (13.1.1952 České Brezovo)
– historik, archivár. Základnú školu navštevoval v rodnej obci a v Poltári.
V rokoch 1967 až 1971 študoval na Strednej priemyselnej škole hutníckej
v Tisovci, odbor tvárnenie kovov. Po ukončení pokračoval v štúdiu v odbore historické vedy (pomocné vedy historické) na FFUK v Bratislave. V r.
1982 po rigoróznom konaní získal titul doktora filozofie (PhDr.) V rámci
samostatnej vedeckej prípravy v r. 1993 obhájil kandidátsku dizertáciu
a získal vedeckú hodnosť kandidáta historických vied v odbore slovenské
a české dejiny v Historickom ústave SAV v Bratislave (CSc).
V rokoch 1976-1988 pôsobil ako archivár v Štátnom ústrednom banskom
archíve v Banskej Štiavnici. Od roku 1988-2007 v Štátnom oblastnom archíve v Banskej Bystrici, pričom v rokoch 1988-1990 pôsobil ako riaditeľ
archívu. Od 1.1.2008 do 31.8.2014 (až do odchodu na starobný dôchodok)
pracoval na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici ako vedeckovýskumný pracovník Centra vedy a výskumu. Jeho hlavnou činnosťou bolo riešenie náročných inštitucionálnych vedeckovýskumných úloh a riešenie grantových projektov.
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Súčasne bol dlhé roky aj garantom študijného predmetu archívnictva na
Fakulte humanitných vied, na dnešnej Filozofickej fakulte UMB Banská
Bystrica. Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa venuje predovšetkým
hospodárskym dejinám (baníctvo, hutníctvo, sklárstvo, papierne, píly,
mlyny,potravné a úverné družstvá),spracúvaniu rodostromov významných
osobností našej histórie (Š. Daxner, M. Hrebenda, L. Bartolomeides, J. Bulík, K. Banšel, S. Holko, S. Libay, S. Mikovíni, Š. Kuchynka, M. Bakulíni,
Ľ.Greiner, E.Černý, S. Greinerová...)

Na fotografii s Máriou Ambrušovou, riaditeľkou NOS

Je autorom piatich monografií: Ján Francisci – Rimavský – genealógia rodu (2000), Sihla (2002), Sklárne na Podpoľaní (2004), Dejiny Zlatna
a sklárskej huty 1833-2005 (2005), Zrod a vývoj slovenského skla. Sklárne
stredného Slovenska (2012).
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V súčasnosti sa podieľa na pripravovaných monografiách: Kokava nad Rimavicou a Detva. Zároveň spracúva monografiu rodnej obce.
Je autorom článkov vo vedeckých monografiách:
ŽILÁK, J.: Z dejín rudného baníctva Lovinobane a jej okolia. In: ŽIGO, P.
a kol. Lovinobaňa, vydal MNV Lovinobaňa 1986, s. 69 –90, bez ISBN.
HLODÁK, Pavol. ŽILÁK, J. Muránska kamenina – manufaktúra na výrobu
keramiky. Vydavateľstvo GENUS s.r.o., 1999, s. 18 – 65. ISBN 80-9683130-5.
ŽILÁK, J. Historický prehľad vývoja regiónu do r. 1918. In: Mesto Poltár –
regionálna monografia. Poltár 2002, s. 53 – 80, Potravné a úverné družstvá, s. 155 – 162, Duchovný a cirkevný život, s. 171 – 191, ISBN 80968830-2-X.
HLODÁK, Pavol. ŽILÁK, J. Panstvo Muráň – hospodárske dejiny. Kalinovo
2006, s. 120 – 171, ISBN 80-969464-8-X.
ŽILÁK, J. KAFKA, Richard. REPČOK, Štefan. Sklárne v Malohonte. Bratislava
2001, s. 9 – 66, ISBN 80-966966-1-0.
ŽILÁK, J.: Družstevníctvo a peňažníctvo. In: Monografia obce Málinec.
Vydal Obecný úrad Málinec, 2009 s. 113 – 124. ISBN 978-80-89183-57-9

LÓSKA Lajos – 30. výročie úmrtia (15.1.1987 Lučenec) a 100. výročie
nar. (28.9.1917), spisovateľ píšuci v maďarskom jazyku, pôsobil na gymnáziu vo Fiľakove.

HURBAN-VAJANSKÝ Svetozár

– 170. výročie nar. (16.1.1847 Hlboké), spisovateľ, literárny kritik, publicista a politik. Vlastným menom
Svätozár Miloslav Hurban, zvaný aj "Patriarcha Slovákov". Najstarší syn
Jozefa M. Hurbana. Od roku 1881 obnovil vydávanie časopisu Slovenské
pohľady.

URBANČOK Egon – 70. výročie nar. (16.1.1947 Lučenec), pseudonym
Toťo, tréner športovej streľby. Štátny tréner reprezentácie SR – pištole
muži. Držiteľ mnohých ocenení, Certifikát za rozvoj olympizmu na Slovensku (1995).
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HUDEC Jozef – 45. výročie úmrtia (17.1.1972 Topoľčany), pedagóg a
prekladateľ. Narodil sa 8.7.1901 v Štiavnických Baniach. Od roku 1930 pôsobil ako stredoškolský profesor v Lučenci. V rokoch 1933-38 kronikár
mesta Lučenec.

BAKULÍNY Michal Miloslav

- 125. výročie úmrtia (18.1.1892 Kameňany) – národno-kultúrny pracovník, účastník povstania 1848, zakladajúci člen MS a slovenského gymnázia v Revúcej, v r. 1843-48 učil v Kokave
nad Rimavicou, má tu aj pamätnú tabuľu. Narodil sa v Pondelku, kde má
tiež pamätnú tabuľu. Bol vychovávateľom v Brzotíne, krátko učiteľ v Muránskej Dlhej Lúke a v Kokave nad Rimavicou. Neskoršie pracoval ako adjunkt a slúžny v Štítniku, Muránskej Dlhej Lúke, Revúcej a Kameňanoch.
Po vypuknutí revolúcie 1848 agitoval medzi ľudom, organizoval národné
gardy a stal sa ich veliteľom. Po revolúcii pomáhal roľníkom v sporoch
s bývalými zemepánmi na urbárskych súdoch. Bol zakladajúcim členom
Matice slovenskej a gymnázia v Revúcej. V r. 2006 mu bola odhalená v Rimavskej Sobote bronzová busta od akad. sochára Andreja Melicherčíka.

BUKOVÝ Wiliam

– 85. výročie nar. (18.1.1932 Lučenec), hudobný
skladateľ. Slovenský skladateľ židovského pôvodu sa narodil ako William
Brühl, meno si rodina, ktorá sa od roku 1942 skrývala v obci Krná, zmenila
po vojne na Bukový. Autor vyše 100 hudobných diel, šansónov (Povedz mi
otec...), hudby k viac ako 70 filmom (Boxer a smrť, Kristove roky), získal
uznania aj za hranicami. V Lučenci má pamätnú tabuľu, odhalenú r. 2005
na rodnom dome na Kubínyiho námestí. Zomrel 31.7.1968 v Prahe.

NOSÁĽ Štefan, prof. Ing.

– 90. výročie nar. (20.1.1927 Hriňová),
choreograf, tanečník, režisér, vysokoškolský profesor. Dlhoročný umelecký vedúci tanečného súboru Lúčnica, priekopník v scénickej štylizácii ľudového tanca. V r. 1953 absolvoval Stavebnú fakultu v Bratislave a v r.
1957 Vysokú školu múzických umení v Bratislave (VŠMU). Od r. 1968 bol
pedagógom na VŠMU, v r. 1972-92 vedúci Katedry tanečnej tvorby. Vychoval viacerých tanečníkov z Novohradu a Malohontu, napr. aj Pavla Bútora z Kokavy nad Rimavicou.
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TABLIC Bohuslav -

185. výročie úmrtia (21.1.1832 Kostolné Moravce)
– ev. kazateľ, spisovateľ, prekladateľ literárnych diel z nemčiny, angličtiny,
francúzštiny. Jeho vrcholným dielom sú štyri zväzky Poézie a Paměti. Organizoval Učenú spoločnosť banského okolia.

Počas štúdií v Jene založil spolu s Jurajom Palkovičom slovanskú spoločnosť a v roku 1810 počas pôsobenia v Kostolných Moravciach, Učenú spoločnosť banského okolia, ktorá sa označovala ako slovenská literárna a
vedecká spoločnosť. Písal verše a príležitostné básne, teologické, historické, hospodárske knihy s ľudovýchovným zameraním, ale bol aj uznávaným prekladateľom, organizátorom vzdelávania slovenskej mládeže a buditeľom literárneho života. Jeho najvýznamnejším dielom je Poezye. Paměti česko-slovenských básnířův aneb veršovců, ktoré sú prvými dejinami
poézie v národnom jazyku, z ktorých vychádzali a nadväzovali na ne i neskoršie generácie literárnych historikov. Narodil sa 5.9.1769 v Českom Brezove.
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SUP Karel

– 120. výročie nar. a 45. výročie úmrtia (27.1.1897 20.3.1972), maliar, prof. na Učiteľskom ústave v Lučenci.

CINCÍK Jozef – 25. výročie úmrtia (28.1.1992 Danville-USA), umelecký
historik, výtvarník, patril k zakladateľskej generácii slovenských historikov
umenia, od r. 1932 bol tajomníkom umeleckého odboru Matice slovenskej, spolupracoval s J.C. Hronským. Študoval na gymnáziu v Lučenci (1919
-1928). Od r. 1945 žil v emigrácii v USA.

GÁBOR Ondrej, doc., PhDr., CSc. – 95. výročie nar. ( 30.1.1922
Breznička), vysokoškolský pedagóg, matematik. Študoval: 1928- 37 na ľudovej a meštianskej škole v Brezničke, 1937-38 Učiteľský ústav v Lučenci,
1938-41 uč. ústav v B. Bystrici. Študoval na Prírodovedeckej fakulte UK
v Bratislave (1951-56). Učil na Gymnáziu v Lučenci (1950-60), potom na
Pedagogickej fakulte v B. Bystrici do r. 1985. Autor učebníc matematiky.
Spoluautor vysokoškolskej učebnice Teória vyučovania matematiky I. Bol
členom redakčnej rady časopisu Matematika a fyzika v škole. Za jeho zásluhy mu bolo v roku 1984 udelené čestné členstvo JČSMF. Zakladajúci
člen DOS Timrava v Lučenci, kde účinkoval ako herec, režisér v r. 19451962. Zomrel 27.8.1998 v Banskej Bystrici. Dve sezóny ako hosť vystupoval v opernom súbore Divadla J.G. Tajovského v Banskej Bystrici. Podieľal sa aj na činnosti Klubu priateľov Novohradu.
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Február:
FALŤAN Ľubomír, Mgr., CSc.

– 70. výročie narodenia (7.2.1947
Bratislava) – vedúci vedecký pracovník, od r. 2005 riaditeľ Sociologického
ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave, vedecký sekretár SAV. Autor viacerých vedeckých projektov a publikácií. Okrem mnohých funkcií
pôsobí ako člen Predsedníctva Slovenskej komisie UNESCO. Jeho otec
pochádzal z Novohradu, ku ktorému sa aj on s hrdosťou hlási a pravidelne
ho prostredníctvom viacerých aktivít navštevuje.
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SCHILL Robert – 70. výročie nar.

(14.2.1947 Kokava nad Rimavicou) – amatérsky fotograf, člen Okresného štúdia AMFO pri NOS v Lučenci. Fotografovaniu sa začal venovať v r. 1975. Od roku 1978 sa zúčastňoval okresných, krajských a celoštátnych výstav amatérskej fotografie
nielen doma, ale aj v zahraničí (Maďarsko, Nemecko, Poľsko). Držiteľ
mnohých ocenení.

ROTARIDES Ján – 195. výročie nar. (15.2.1822 Horné Rokynčice), básnik, učiteľ, zberateľ ľudových piesní. Učil v Lentvore a Nedelišti.

BANCÍK Samuel

– 160. výročie nar. (15.2.1857 Betliar) – evanjelický
farár, náboženský spisovateľ, 9 rokov pôsobil v Turíčkach a od r. 1890 do
1925 v Kokave nad Rimavicou, mal veľkú zásluhu na výstavbe nového ev.
kostola po požiari v r.1911, zomrel 22.6.1925 v Kokave, kde je aj pochovaný.
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CIRÁK Ján – 90. výročie nar. (15.2.1927 Uhorské), vedecký pracovník,
vysokoškolský učiteľ, kybernetik. V rokoch 1971-79 riaditeľ Ústavu technickej kybernetiky SAV. Od r. 1979 do 1992 profesor na STU v Bratislave.

SCHERER Lajos – 60. výročie úmrtia (16.2.1957 Kiszombor), redaktor,
spisovateľ. V rokoch 1921-32 založil a redigoval skautský časopis „A Mi
Lapunk“. Autor dejín gymnázia v Lučenci, autor učebníc nemčiny, vydal aj
básnickú zbierku. V Lučenci má pamätnú tabuľu.

XAVER Rybárik, MUDr.

– 45. výročie úmrtia (20.2.1972), pochovaný je v Kokave. Ako lekár pôsobil v Kokave a v Utekáči, ako prvý mal vo
svojej ordinácii röntgen, narodil sa 11.12.1921 v Černíku. Písal aj divadelné hry a inú prózu.

KNÖPFLER Karol – 170. výročie nar. (21.2.1847 Kokava n/R.), sklársky
podnikateľ

GALLAY Daniel – 30. výročie úmrtia ( 23.2.1987), učiteľ, výtvarník. Od
1.9.1945 učil na Pedagogickej škole v Lučenci. Na všetkých svojich pôsobiskách zanechal po sebe výraznú stopu v oblasti ochotníckej divadelníckej činnosti. V Lučenci pôsobil v divadelnom súbore Timrava, tu vyhotovil
alebo navrhol scény pre 32 divadelných hier. Režíroval 28 inscenácií. Už
v začiatkoch preslávil Timravu réžiou hry L. Mňačka „Mosty na východ“, za
ktorú dostal v roku 1953 najvyššie vyznamenanie „Víťaz festivalu ľudovej
umeleckej tvorivosti“ v Prahe. Toto uznanie otvorilo cestu pre pravidelnú
účasť s vlastnými inscenáciami na divadelných prehliadkach v Jiráskovom
Hronove. Zvlášť treba vyzdvihnúť réžiu hry Statky zmätky, ktorú nacvičil
na vystúpenie v Juhoslávii v máji 1967 v Kovačici a v Padine. Zásadne si
pre svoje divadelné hry sám zhotovoval scény. Podrobne si vypracovával
mizanscény, zakresľoval pohyb hercov, zvýrazňoval detaily, pripravoval
a zaznamenával podtexty.
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VÝROSTEK Ján, Baťko

– 130. výročie nar. (24.2.1887 Klenovec),
učiteľ, spisovateľ, pôsobil v Kokave nad Rimavicou, kde je aj pochovaný.
Posledný evanjelický učiteľ, kantor, kronikár obce, osvetový pracovník,
spoluzakladateľ organizovaného folklóru v Kokave v r. 1933, zomrel v Košiciach 9.3.1965, pochovaný je v Kokave nad Rimavicou.

LÚČANOVÁ Mária – 80. výročie nar. (25.2.1937 Málinec), rod. Bakuľová, scenáristka, redaktorka ČST a vysokoškolská učiteľka v Bratislave.
Dielo: scenár k filmu Brána k domovu (1975). Zomrela v Bratislave 27. 10.
1988.

TÖRÖK Zoltán – 165. výročie nar. (29.2.1852 Podrečany), advokát, od
r. 1890 mešťanosta Lučenca. V r. 1898-1905 hlavný župan Novohradu.

Marec:
KUBINEC Martin – 75. výročie nar. (1.3.1942 Utekáč), sklár, výrobca
a hráč na ľudové nástroje. Spolu s otcom Jurajom a bratom Františkom
tvorili známe Trio Kubincov – fujaristov z Utekáča. Žije v Poltári.

P.Kubincová, M. Kubinec a Ján Jankov
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MORHÁČ Martin – 115. výročie nar. (3.3.1902 Breznička), obchodník,
politik. Prívrženec politiky Slovenskej ľudovej strany, neskôr člen HSĽS,
agitátor za jej politiku v Novohrade. V roku 1942 predseda okr. organizácie HSĽS v Lovinobani. Zomrel 22.10.1955 v Horných Orešanoch.

JANŠTO Miroslav – 50. výročie nar. (4.3.1967 Lučenec), reštaurátor.

HERMEL Edmund – 15. výročie úmrtia (14.03.2002 Lučenec),

fotograf, historik. Narodil sa 11. 02. 1923 v Gemerskej Hôrke. Ľudovú školu
navštevoval v Tornali a vo Fiľakove, gymnázium v Banskej Bystrici a v Lučenci. Dielo: Lučenec na historických pohľadniciach (1977). Autor troch
výstav historických pohľadníc. Prispieval do novín a časopisov. V roku
1993 sa stal zakladateľom Clubu Casíno.

KAFKA Richard – 80. výročie nar. (15.3.1937

Kokava n/R.), publicista,
bádateľ. Vyštudoval Priemyselnú školu chemickú v Banskej Štiavnici a Hutnícku fakultu Vysokej školy technickej v Košiciach, aby potom nastúpil do
hlinikárne ZSNP v Žiari nad Hronom.
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Tu prešiel rôznymi riadiacimi funkciami až po funkciu technického riaditeľa ZSNP a.s. Aktívne sa podieľal na projekte modernizácie výroby hliníka
v ZSNP, ktorého výsledkom bolo založenie a spustenie spoločnosti Slovalco. Je spolutvorcom piatich autorských osvedčení a prihlášok dvoch vynálezov. Okrem svojej odbornej práce veľkú pozornosť venoval štúdiu histórie hutníctva. Podujal sa na amatérsky výskum identifikácie huty v Sklených Tepliciach a železiarskeho hámra v Rimavici, kde sa spolu so Slovenským technickým múzeom v Košiciach podarilo zachrániť posledné historické predmety (náhrobné kamene, budovy), tieto práce boli publikované
v Hutníckych listoch. Je spoluautorom publikácii "Z dejín výroby hliníka na
Slovensku"; monografie "Sklárne v Malohonte"; knihy "Mosty na sever"
(slovensko-nórska spolupráca) a "Dejín hutníctva na Slovensku". Richard
Kafka spolupracoval s regionálnymi a lokálnymi médiami, v ktorých publikoval články o histórii a zaujímavostiach Žiarskej kotliny. Obdivuhodný
a neoceniteľný bol jeho blog NAŠA KOKAVA. Zomrel 14.8.2015 v Žiari nad
Hronom, kde je aj pochovaný.
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PEKÁR Ľudovít – 115. výročie úmrtia (18.3.1902 Tomášovce), ev. farár, skonštruoval objektív fotoaparátu, kosačku... Narodil sa v Pondelku.
Študoval v Lučenci, Pešti. Bol kaplánom v Lučenci (1839-56) a od r. 1856
farárom v Tomášovciach. Senior Novohradského komitátu, v Lučenci otvoril opatrovňu pre rodiny, ktoré postihli ničivé požiare. Okresný predseda Spolku pre výchovu ľudu v Hornom Novohrade. Zaslúžil sa o výstavbu
škôl a kostolov. V Lučenci na Nám. republiky má pamätnú tabuľu.

GERGELY Jozef

– 80. výročie nar. (19.3.1937 Šávoľ), stredoškolský
učiteľ, básnik. Získal viaceré ocenenia, napr. v rámci Jókaiho dní v Komárne (1968) cenu za najlepšiu réžiu. Zomrel 9.1.2007 v Lučenci.

BÖSZÖRMÉNYI Štefan

– 70. výročie nar. (20.03.1947 Lučenec),
stredoškolský učiteľ, regionálny historik, publicista. Základné vzdelanie
získal v rodnom meste, neskôr maturoval na Gymnáziu vo Fiľakove. Od
roku 1972 učil na tomto gymnáziu. V rokoch 1989-1995 vydal sériu 85
článkov pod názvom „Naše spomienky“ o histórii Lučenca a Fiľakova.

Z. Nagyová, E. Ráczová a Š. BÖSZÖRMÉNYI
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ŠPAUR Jozef – 105. výročie nar.

(22.3.1912) – učiteľ, správca a riaditeľ
školy v Ružinej, osvetový a kultúrny pracovník. Člen okresného výboru
MS, iniciátor založenia MO MS v Ružinej. Kroniku viedol do 1.1.1957.

BREZNICKÝ Ján, MUDr. – 85. výročie nar. (23.3.1932 Tomášovce),
MUDr. – lekár, internista. Počas vysokoškolských štúdií bol členom speváckeho zboru Lúčnica. Ako lekár Štátneho sanatória v Bratislave bol
osobný lekár významných osobností – Ján Smrek, Jozef Kroner, Hana Meličková a ď.

JAMBRICHOVÁ Eva – 55. výročie nar. (23.3.1962), učiteľka, grafologička.

GAŠPARIDES Ján Vladár – 155. výročie úmrtia (25.3.1862 Radvaň) –
ev.farár, spisovateľ, osvietenecký vzdelanec. Od r. 1828 bol evanjelickým
farárom v Políchne.

HRONEC Pavel – Dobročský – 125. výročie narodenia (26.3.1892
Dobroč) - učiteľ, básnik. Ľudovú školu navštevoval v rodisku, meštianku vo
Zvolene, učiteľský ústav v Szarvasi (Sarvaš). Pôsobil ako učiteľ v Slanej Lehote (od 1.7.1917), na evanjelickej škole v Poltári (od 1.10. 1928). Manželka Sabína Kasáčová, s ktorou sa vzali ešte v Slanej Lehote). Svoj nekrológ Pavel Hronec vlastnoručne zapísal do Školskej kroniky zv. I. strana 154.
Pozn. Prvý zväzok školskej kroniky mal 184 strán so 65 prílohami. Od 19.
12. 1933 bol kronikárom obce Poltár, viedol „Pamätnú knihu obce Poltár“.
Zomrel 4.9.1940 v Poltári, kde je aj pochovaný.
Vladimír Polívka v knihe Lučenec a kraj novohradský (1928) na str. 130
píše: V Slanej Ľahote pôsobí ako učiteľ horlivý veršovec Pavel Hronec Dobročský. Autor básnickej zbierky Piesne slobody a žiaľu, vydal Kníhtlačiarsky
účastinársky spolok R. Sobota r. 1937.

PENER Vladimír, MUDr.

– 65. výročie nar. (26.3.1952 R. Sobota),
do 18-teho roku života žil v Kokave, teraz lekár Fakultnej nemocnice neurologickej kliniky v Bratislave, lekár futbalovej reprezentácie SR.
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MLYNÁRIK Ján Zoltán, prof. PhDr., CSc.

– 5. výročie úmrtia
(26.3.2012 Praha), historik, vysokoškolský pedagóg, signatár Charty 77,
politik. Narodil sa 11. 2. 1933 vo Fiľakove, vyrastal a základnú školu navštevoval v Zelenom. Absolvoval gymnázium v Lučenci a FF Univerzity Karlovej v Prahe. Do roku 1959 učil históriu na VŠMU v Bratislave, do roku
1969 na AMU v Prahe. Pre nesúhlas s okupáciou bol vylúčený z KSČ a musel opustiť miesto vysokoškolského pedagóga; pracoval ako kulisár v Národnom divadle a neskôr ako kurič v pražskej kaviarni Slávia.

V roku 1981 bol uväznený a po 13 mesiacoch vypovedaný za hranice. Žil v
SRN, kde spolupracoval s Rádiom Slobodná Európa, Hlasom Ameriky, BBC
a Deutschalndfunk. Do Československa sa vrátil v roku 1990. Stal sa docentom čs. dejín na FF Univerzity Karlovej a poslancom Federálneho zhromaždenia (1990-92). Po rozdelení Československa zostal žiť v Prahe, stal
sa predsedom Zväzu Slovákov Prahe.
Pochovaný je v Rovňanoch. V roku 2014 mal premiéru dokumentárny film
Lyrik, ktorý mapuje život a dielo historika, autorom diela je Arnold Kojnok
z Poltára.
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HLOVÍK Ján

– 155. výročie úmrtia (27.3.1862), kultúrny pracovník,
zberateľ ľudovej slovesnosti. V prvej pol. 19. stor. bol profesorom rétoriky
na gymnáziu v Lučenci.

BANŠELL Koloman

– 130. výročie úmrtia (27.3.1887 Lučenec),
evanjelický farár, básnik, publicista, priekopník umeleckého realizmu. Bol
hlavným iniciátorom vydania almanachu Napred, v spolupráci s Hviezdoslavom. Narodil sa v Točnici, neskôr sa presťahovali do Maškovej. Preto
často používal pseud. Maškovský. Posledné roky života prežil v Lučenci,
kde ukončil život samovraždou, na lučenskom cintoríne má symbolický
hrob.
Od roku 1874 bol evanjelickým farárom na viacerých miestach, potom žil
v zabudnutí v Lučenci. Jeho básnická tvorba mala veľa novátorských čŕt,
ktorými sa odtrhol od postromantickej literatúry, postupne dostávala charakter manifestov a výziev. Svojou tvorbou sa snažil o rozhýbanie mladej
generácie, no prejavoval sa v nej aj jeho vlastný nepokoj, sklamanie, rezignácia, strata ideálov. Vydal historickú povesť Atalanta a zbierku poézie Túhy mladosti. Jeho najvýznamnejším literárnym činom bolo v spolupráci s
P. O. Hviezdoslavom vydanie almanachu Napred, ktorý signalizoval nástup
novej básnickej generácie.

SIVÁK Martin – 95. výročie nar. (30.3.1922 Uhorské), strojný inžinier,
vysokoškolský pedagóg, autor učebných textov. Zomrel 27.4.1982 vo Zvolene.
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Apríl:
KALESNÝ František – 10. výročie úmrtia (5.4.2007 Bratislava), umeleckým menom František Haličan, pseudonym F. Matúchov, etnograf, muzeológ, publicista. Narodil sa 19.02.1918 v Starej Haliči. Ľudovú školu navštevoval v rodnej obci, reformované reálne gymnázium v rokoch 19291937 v Lučenci. Dielo: Ľudové umenie na Slovensku, Ľudové výtvarné
umenie, Modranská keramika a iné. Prispieval do zborníkov a časopisov.
Pochovaný je na Martinskom cintoríne v Bratislave.

BECHER Július – 85. výročie nar. (10.4.1932), prom. fil. – stredoškolský
učiteľ na Gymnáziu BST v Lučenci, v 70-tych rokoch založil tradíciu literárno-vlastivedných exkurzií gymnázia do Matice slovenskej a na Národný
cintorín v Martine. Zomrel 3.7.2011 v Lučenci.

KACZAROVÁ Iveta – 60. výročie nar. (10.4.1957 Hnúšťa), archeologička, riaditeľka Novohradského múzea a galérie v Lučenci.
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HORVÁTH Ľudovít (Lajos) – 70. výročie nar. (10.4.1947 Lučenec),
herec, režisér, dramaturg, prekladateľ. Zomrel 27. 10. 2003 v obci Nová
Ves pod Pleší, okres Příbram. Pochovaný je na Olšanských cintorínoch
v Prahe.

GÁBER Ján

– 195. výročie nar. (12.4.1822 Lovinobaňa), publicista,
zberateľ ľudovej slovesnosti, spolupracovník a priateľ Ľudovíta Štúra. Od
roku 1841 študoval na bratislavskom lýceu a v roku 1844 odišiel študovať
do Halle, odkiaľ naďalej ostával v kontakte so štúrovcami. Prijal pseudonym Lovinský. V Literárnom archíve Matice slovenskej sa zachovala jeho
významná reč z prvej porady štúrovcov zo dňa 7. februára 1843. V nej sa
v hornohradskom nárečí usiloval o prijatie slovenského spisovného jazyka.
Neskôr sa v byte Ľudovíta Štúra v Bratislave (14. februára 1843) zišli jeho
najbližší spolupracovníci – Ján Francisci-Rimavský, Samo Vozár, Ján Kalinčiak, Ján Gáber-Lovinský a Samko Štúr, v tom čase niečo vyše dvadsaťroční mladíci, ktorí sa rozhodli, že odteraz všetko, čo napíšu, budú písať po
slovensky.

HUBÁČEK Žigmund

– 45. výročie úmrtia (17.4.1972), medirytec,
kníhviazač. Pôsobil ako výtvarník v Novohradskej textilke v Lučenci. Diela:
Pastier (litografia), Záhradník (tepaná meď). Narodil sa 8.3.1906 v Budapešti.

MORHÁČ Miroslav, Ing. DrSc. – 65. výročie nar.

(20.4.1952), vedec. Základnú školu ukončil v Kalinove a potom pokračoval na Strednej
škole J. Murgaša v Banskej Bystrici. Vysokoškolské vzdelanie absolvoval na
elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave, odbor počítače a kybernetika.
Od roku 1978 pracoval na oddelení jadrovej fyziky Fyzikálneho ústavu
SAV. Zaoberal sa problematikou modulárneho systému CAMAC a spracovaním a vizualizáciou jadrových dát. Veľký rozsah svojej vedeckej práce
ukončil dizertačnou prácou, ktorú obhájil na Ústave technickej kybernetiky SAV v roku 1985. Zúčastnil sa na expertnej misii Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu na Fyzikálnom ústave v Hanoji, vo Vietname.
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Svoju vysokú vedeckú kvalifikáciu preukázal vytvorením viac ako 120-tich
vedecky originálnych publikácií a 130-tich konferenčných príspevkoch.
Zomrel 6.8.2011.

ČEČETKA Juraj, prof. dr.

- 110. výročie nar. (23.4.1907 Polichno),
pedagóg, univerzitný profesor, študoval na gymnáziu v Lučenci. Bol prvým
vysokoškolským profesorom pedagogiky slovenskej národnosti. Jeho pedagogické názory sú aj dnes mimoriadne pozoruhodné, napr. v rozumovej
výchove: „K dobrému ustrojeniu školy patrí aj dobrý učiteľ. Škola má byť
dielňou ľudskosti, ale nesmieme zabúdať, že žiaka môžu najlepšie vychovať za človeka len ľudia“. Po roku 1945 sa stal vedúcim Katedry pedagogiky a psychológie KU a v rokoch 1953/54 a 1956/57 i prodekanom Filozofickej fakulty UK pre pedagogické veci. Od roku 1964 pracoval vo VÚ
pedagogickom a v roku 1972 sa vracia na Filozofickú fakultu UK, kde bol
až do dôchodku v roku 1972. Pedagogické dielo profesora PhDr. Juraja
Čečetku obsahuje 24 knižných prác, 33 štúdií v zborníkoch a okolo 400
časopiseckých článkov a recenzií. V Polichne má pamätnú tabuľu.

KRÁĽ Janko – 195. výročie nar. (24.4.1822),

slovenský romantický básnik, počas revolučných rokov 1848-49 podnietil s J. Rotaridesom v Honte
ľudové povstanie, začo ich uväznili v Šahách. Po revolúcii pôsobil ako
úradník v Novohrade – Modrom Kameni a Lučenci (1850). Pri tejto príležitosti bola vydaná v Lučenci r. 1996 publikácia „Janko Kráľ a Novohrad“,
ktorej autorom bol PhDr. Jozef Drenko.

PAPP Tibor, MA. MPhil., PhD.

– 60. výročie nar. (25.4.1957
Lučenec), politológ, informatik, vedecko-výskumný pracovník. V r. 19982002 pôsobil ako poradca predsedu NR SR v Bratislave i ako spoluautor a
manažér projektu INFOVEK v Bratislave. V r. 2002-03 bol generálnym riaditeľom na Ministerstve školstva SR v Bratislave a v r. 2003-06 generálnym riaditeľom na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií SR v Bratislave. V r. 2006-08 pôsobil ako výkonný viceprezident firmy eSlovensko v
Bratislave. Od r. 2008 je až doteraz riaditeľom Inštitútu informatiky a
štatistiky INFOSTAT v Bratislave.
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KRÚDY Gabriel

– 20. výročie úmrtia (27.4.1997 Lučenec), historik,
pamiatkar, publicista, autor turistických príručiek, pôsobil ako riaditeľ PÚ
v Lučenci. Od r. 1971 viedol rekonštrukciu hradu Šomoška, v r. 1987 inicioval úpravu prameňa na náučnom chodníku Šomoška, ktorý bol pomenovaný podľa neho. Narodil sa 9.11.1929 v Lučenci.

Máj
FURMÁNEK Václav

- 75. výročie nar. (1.5.1942), archeológ, vedecký
pracovník. Realizoval veľké archeologické výskumy v Novohrade – Radzovce, Ratka, Pinciná.

KÁLNICKÝ Ondrej – 155. výročie úmrtia (4.5.1862 Miskolc) - učiteľ,
básnik. Narodil sa v Kalinove, učil v Cinobani a Lučenci.

FABRICIOVÁ Jaroslava

– 15. výročie úmrtia (5.5.2002 Bratislava),
rod. Ďurišková, akademická sochárka, stredoškolská učiteľka. Narodila sa
v Ozdíne 03.12.1923. Základné a stredoškolské vzdelanie získala v Lučenci.
Realizované plastické práce: pamätné tabule sestier Royových – Stará Turá, plaketa Terézie Vansovej.

HAJKOVÁ Mária

– 10. výročie úmrtia (7.5.2007 Bratislava), rod.
Mócová, autorka kuchárskych kníh v slobodnom povolaní. Narodila sa
14.12.1923 v Mýtnej. Syn Dalimír Hajko, filozof. Pochovaná je v rodnej
obci. Diela: Múčniky, Chcete si pochutnať?, Dobrá kuchárka Márie Hajkovej, Nepečené múčniky a iné.

PETRUS Peter, Mgr. – 45. výročie nar. (8.5.1972 Lučenec), redaktor.
Základnú školu navštevoval v Poltári. Stredoškolské vzdelanie ukončil
na Gymnáziu Boženy Slančíkovej Timravy v Lučenci. Vyštudoval históriu
a filozofiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
Po ukončení nastúpil pracovať ako redaktor TASR, následne pracoval
v denníku Sme, v rádiu TWIST, v televízii TA3.V súčasnosti pracuje v TV
JOJ.
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KRÁLIK Pavel Jaroslav

– 80. výročie nar. (10.5.1937 Žihľava),
stredoškolský učiteľ, od r. 1990 bol riaditeľom SZŠ v Lučenci. Dramaturg,
ochotnícky herec a režisér DOS Timrava v Lučenci.

SZABÓ Július (Gyula)

– 45. výročie úmrtia a 110. výr. nar. (25. 5.
1972 Praha - 8.6.1907 Budapešť), maliar, grafik, zaslúžilý umelec, Pochovaný je v Lučenci, kde má Pamätný dom, pamätnú tabuľu, je po ňom
pomenovaná ulica a má náhrobný kameň v cintoríne.

BARTHOLOMAEIDES Ján Ladislav

– 155. výročie úmrtia (15. 5.
1862 Uhorské), evan. farár, od r. 1825 pôsobil v Uhorskom, náboženský
spisovateľ, autor niekoľkých historicko-biografických prác a kázní. Narodil
sa v Ochtinej (10.1.1787) – 230. výročie narodenia.
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KOBLIČEK Tibor – 80. výročie nar. (16.5.1937 Turíčky), tvorca ľudových hudobných nástrojov, amatérsky výtvarník, interpret ľudovej hudobnej kultúry. V r. 1975 dostal Cenu Dr. Ladislava Lenga „Instrumentum
excellens“ na folklórnych slávnostiach v Detve, odvtedy ju získaval každý
rok.

HELLO Ján

– 155. výročie nar. (16.5.1862), prvý lekárnik v Kokave,
zomrel 9.3.1929 v Kokave, kde je aj pochovaný. Zakladateľ Úverného
družstva.

MÄKKÝ Jozef – 20. výročie úmrtia (18.5.1997), stredoškolský profesor,
v rokoch 1935-1974 pôsobil v Poltári. Narodil sa 8.6.1913. Bol priekopníkom českej hádzanej v Poltári.

BELLO Igor, Prof., Dr., Ing. – 70. výročie nar. (18.5.1947 Hrabovo),
vedecký pracovník. Základnú školu ukončil v Kalinove a strednú školu v
Poltári.
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Potom študoval odbor mikroelektroniky na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Tu ukončil aj doktorandské
štúdium. Bol docentom na Elektrotechnickej fakulte v Bratislave. Pôsobil
vo Veľkej Británii na Univerzite Salford. Neskôr bol priemyselným konzultantom v Kanade, kde sa aj stal profesor materiálového inžinierstva a tiež
fyziky tuhých látok na University of Western Ontario. V súčasnosti je profesorom fyziky a materiálovej vedy v City University of Hong Kong. Je zakladajúcim členom dvoch výskumných centier a CVD diamond company.
Je významný profesor a vedecký pracovník v oblasti vedy materiálov, nanomateriálov a nanoelektronických prístrojov. Je svetovým priekopníkom
vo vývoji syntetických diamantov, kubického bornitridu a super ľahkých a
super pevných materiálov pre kozmické a vojenské účely. Publikoval vyše
300 vedeckých prác. Bolo mu udelených 10 amerických patentov. Žije v
zahraničí. Má slovenské a kanadské občianstvo a veľmi rád sa vracia do
svojho rodiska.

ČERVENÁK Ivan

– 5. výročie úmrtia (18.5.2012 Lučenec), archivár,
kronikár, vlastivedný pracovník. Narodil sa 24.03.1930 v Lučenci. Spracoval a vydal niekoľko publikácii z obdobia robotníckeho hnutia a II. svetovej vojny v Novohrade. V rokoch 1955-1990 pracoval v Štátnom okresnom archíve ako riaditeľ. Položil základy archívnictva v Lučenci.

KOTEK Tibor, Mgr.

– 75. výročie nar. (19.5.1942 České Brezovo),
učiteľ. V r. 1990-95 bol prednostom OÚ v Lučenci, od r. 1995 riaditeľ Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.

HORÁK Jozef

– 45. výročie úmrtia (4.5.1972 Bratislava ), právnik,
spisovateľ nar. 13.2.1944 v Haliči.

ČAPLOVIČ Ján – 170. výročie nar. (29.5.1847 Viedeň), právnik, spisovateľ, etnograf. Navštevoval gymnázium v Lučenci. Bol uhorským patriotom, ale nevyberavé spôsoby maďarizácie ho postavili na obranu práv Slovákov. Bol autorom mnohých článkov, v ktorých odsúdil národný útlak
a maďarizáciu. Jeho dielo „Slováci v Uhorsku“ vyšlo až v r. 1997 zásluhou
R. Brtáňa.
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PAULIČEK Peter – 80. výročie nar. (30.5.1937 Lučenec), právnik, priemyselník, od r. 1994 bol honorárny konzul SR v Brazílii. Zomrel 27.12.2016
v Sao Paolo (Brazília).

Jún:
GÁL Eugen (Jenő)

– 60. výročie nar. (2.6.1957 Fiľakovo), literárny
historik, lingvista, hungarista, vysokoškolský učiteľ. Študoval v Prahe na
FFKK maďarský a český jazyk. Ako redaktor pracoval v novinách Új Szó. Od
roku 1988 je odborný asistent na FFKU v Prahe.

HRONCOVÁ Elena, PaedDr.

– 75. výročie nar. (3.6.1942 Kokava
nad Rimavicou), rod. Bieniková, učiteľka, kultúrno-výchovná pracovníčka.
Je zakladateľkou folklórneho súboru Rimavan v Rimavskej Sobote (1969).
V r. 1976-86 bola riaditeľkou Okresného osvetového strediska, v r. 199195 riaditeľkou Regionálneho kultúrneho strediska v Rimavskej Sobote.
Kronikárka mesta Rimavská Sobota od r. 1998.

KOŠKOVÁ Hana

- 75. výročie nar. (7.6.1942 Tuhár), rod. Grešová,
poetka, publicistka, lektorka literárneho klubu VLAS pri NOS Lučenec. Po
absolvovaní Strednej zdravotníckej školy v Lučenci (1960) pracovala ako
zdravotná sestra v Okresnom ústave národného zdravia v Lučenci (1960 –
1978), potom ako redaktorka okresných novín Ipeľ, neskôr regionálneho
týždenníka Novohrad v Lučenci (1978 – 1992), od roku 1992 pôsobí v slobodnom povolaní.
Do literárnej tvorby vstúpila v roku 1976 zbierkou Pod teplom krvi (Cena I.
Krasku). Odvtedy jej bolo vydaných takmer dvadsať kníh. Jej poézia bola
preložená do literárnych časopisov v Poľsku, Bulharsku, Rumunsku a na
Ukrajine. Autorka prispieva do časopisov Nové slovo, Romboid, Slovenské
pohľady, Slovenské národné noviny, Literárny týždenník a iné. Venuje sa
recenzistike a kritike. Získala mnoho ocenení, napr. Cena vydavateľstva
Slovenský spisovateľ (1988 - Spätné zrkadlo), Prémia Spolku slov.
spisovateľov (2000 – Záhrada, zviera vo mne) a ď.
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V roku 2000 jej udelili Cenu Slovenských pohľadov za poéziu. Za dlhoročnú literárnu tvorbu si Hana Košková 11. februára 2000 prevzala Cenu
mesta Lučenec. V roku 2017 jej vyjde detská kniha „Repujúci greb“.
Tvorba: Pod teplom krvi (1976), Spojitosť (1978), Spätné zrkadlo (1982),
Tvár pri tvári (1988), Vnútrozemie (1989), Záhrada, zviera vo mne (2000),
Náhrdelník z hrdličiek (2001), Súrodenci zo sna (2006), Príbehy z Ľudožrútskej ulice (2007), Mara medvedia: Povesti a legendy z Novohradu
(2007), Vitajte v Krkaháji (2009), Poludnica z Čerepeša (2011), Robotnica
na poslednú chvíľu (2012), Uľa-Fuľa krotí farby (2012), Janičiarka –
Legenda z Novohradu (2015).

BARNA Július, MUDr.

– 85. výročie nar. (8.6.1932 Vidiná), lekárchirurg, Počas štúdia na gymnáziu v Lučenci aktívne pracoval v DOS Vidiná
a v DOS Timrava v Lučenci, pod vedením Pavla Karasa.
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SZEBERÉNYIOVÁ Judita – 85. výročie nar. (8.6.1932 Fiľakovo), rod.
Zupková, pedagogička, vysokoškolská učiteľka. V r. 1961-96 PdF VŠPg
v Nitre. Zomrela 12.4.2013 v Komárne.

PLICHTA Samuel, MUDr. – 185. výročie nar. (12.6.1832 R. Sobota),
hlavný lekár novohradskej župy, robil meteorologické pozorovania v Lučenci, publicista, kráľovský radca. Člen prírodovedných spoločností. Vyznamenal sa v boji proti epidémii cholery, zakladateľ Dobrovoľného hasičského zboru v Lučenci. Na Námestí republiky v Lučenci má pamätnú tabuľu.

SKLADANÝ Ján – 95. výročie nar. (12.6.1922 Lučenec), huslista, stredoškolský a vysokoškolský učiteľ. V r. 1974 – 80 prorektor VŠMU. Zomrel
8.2.2003 v Bratislave.

DEBNÁR Miroslav, doc. Mgr.

– 55. výročie nar. (13.6.1962
Lučenec), výtvarník, dizajnér, od r. 1992 vysokoškolský učiteľ na VŠVU
v Bratislave, od r. 2002 vedúcim katedry dizajnu, od r. 2005 je docentom.

PONIČAN Ján – 115. výročie nar. (13.6.1902 Očová), spisovateľ, prekladateľ, publicista. V r. 1920 zmaturoval na gymnáziu v Lučenci, písal pod
pseud. Ján Rob Poničan.

HANDZOVÁ-MIHÁLIKOVÁ Viera – 20. výročie úmrtia (15.6.1997),
spisovateľka, prekladateľka, redaktorka. Narodila sa v Kokave nad Rimavicou. 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),
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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). 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. Zomrela
15.6.1997 v Bratislave.

ČERVENÁK Benjamín Pravoslav

– 175. výročie úmrtia (15. 6.
1842), pedagóg, člen študentskej Spoločnosti českoslovanskej. Študoval
na gymnáziu v Lučenci, bol námestníkom profesora na bratislavskom lýceu. Jeho veľkolepý náčrt na obsiahlu pedagogiku zachoval Hurban vo vydanom posmrtnom diele.

KARAS Pavol

– 25. výročie úmrtia (16.6.1992), učiteľ, okresný knižničný inšpektor. Od roku 1953 učil na JSŠ v Lučenci. Patril medzi zakladateľov divadelného ochotníckeho súboru Timrava v Lučenci, vznikol
v septembri 1945. Z jeho iniciatívy sa zrodila prvá hra „Marína Havranová“. V roku 1951 sa stal vedúcim DS Timrava. Z jeho najvýznamnejších divadelných réžií je hra „Kozie mlieko“, s ktorou sa súbor zúčastnil r. 1950
celoštátnej prehliadky na XX. Jiráskovom Hronove a na div. festivale v Národnom divadle v Bratislave. Na Nám. republiky v Lučenci má pamätnú tabuľu. Narodil sa 18.1.1908.

KÁKA Ján – 65. výročie nar. (18.6.1952 Lučenec), fotograf. Venoval sa
výtvarnej i komerčnej fotografii. V Lučenci mal viacero individuálnych
výstav.
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KRŇAN František

– 30. výročie úmrtia (15.6.1987), matematik. Od r.
1969 pôsobil na Katedre matematiky VŠP v Nitre, od r. 1970 ako vedúci
katedry. Narodil sa 17.11.1909 v Českom Brezove.

Jún:
LACIAK Emil Bohuslav

– 165. výročie nar. (1.7.1852 Ozdín), hudobný skladateľ, pedagóg, upravovateľ slovenských ľudových piesní. Zomrel v USA. Študoval na revúckom gymnáziu a na gymnáziu v Banskej Štiavnici, v rokoch 1870 - 1871 na teologickej fakulte vo Viedni. Bol evanjelickým kaplánom v Békéscsabe, odkiaľ prišiel za výpomocného učbára do
prostredia, ktoré mu bolo známe zo študentských čias.

RÁDAY Pál

- 340. výročie nar. (2.7.1677 Lučenec), spisovateľ, diplomat, publicista. Najznámejší kurucký diplomat (v službách Františka II. Rákócziho). Redigoval noviny Mercurius veridicus ex Hungaria. Prvý gen. Dozorca uh. Ev. reform. cirkvi, vydal knižku vlastných modlitieb a nábožneských piesní, ktoré patria medzi najkrajšie kalvínske piesne. Založil knižnicu, podporoval umeleckú resp. vedeckú tvorbu F. Pápaiho-Pariza, A.
Mányokiho i Mateja Bela. Zomrel 20.5.1733, pochovaný je v Lučenci, kde
má kryptu s erbom.
Slovenský preklad pamätnej tabule z 30. 9. 1733: "Chceš vedieť pútniku?
Pod týmto kamenným pomníkom spiac ťa stráži Paulus de Rada, česť a
sláva rodu. Kto a aký bol, vie Pannonia a vedia cudzie národy, dosvedčujú
spisy a nemlčia činy. Krajina, cirkev a s nimi spojená každá výtečnosť
oplakáva v bolesti strateného muža. Choď, ži, pamätaj na popol a prchavý
život a aby si mohol žiť, uč sa umierať."
Zdroj: PhDr. Jozef Drenko (13. 11. 1999)

MÁTEJ Jozef, Prof., PhDr., Dr.Sc. – 30. výročie úmrtia (2.7.1987
Bratislava), pedagóg, univerzitný profesor. Narodil sa v Lupoči (21. 8.
1923).
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GALLO Ján, doc. PhDr., CSc.

– 95. výročie nar. (3.7.1922 Chyžné) učiteľ, zveľaďovateľ kultúry Gemera a Novohradu. Študoval v Spišskej Kapitule a v Bratislave na Pedagogickej fakulte UK. Ako učiteľ pôsobil v Poltári, Kokave n./Rimavicou, Tisovci a v Revúcej, od roku 1972 ako docent
na FF UPJŠ v Prešove. V Poltári bol riaditeľom JSŠ.
Okrem pedagogickej práce dirigoval detský spevácky zbor a miešaný spevokol v Poltári. V Kokave založil a dirigoval dychovú hudbu a bol správcom
osvetovej izby. Od r.1943 do r.1953, viedol v Kokave cirkevný miešaný
spevokol, v r.1947 založil mandolínový súbor v Kokave, potom sláčikový
súbor a dychovú hudbu. Počas pôsobenia v Kokave nad Rimavicou sa venoval zbieraniu kokavských piesní a tiež ľudových piesní z blízkeho okolia.
Zbieral ich po kokavských lazoch, kolešniach, nachádzal tu originálne
neupravené piesne, ešte nikým nepoužité, ktoré vyšli knižne v II. zväzku
Slovenských ľudových piesní, vydaných SAV v Bratislave. Počas svojho
pôsobenia v Revúcej sa pričinil o otvorenie pamätných izieb I. slovenského gymnázia, v ktorej významne pomohol zhromaždiť bohaté archívne
materiály. Napísal množstvo odborných článkov a publikácií, napr. Revúcke gymnázium 1862 - 1874, Dejiny stredných škôl na Gemeri do polovice
19.stor., Muránska Zdychava, Muráň, Chyžné, P. J. Šafárik ako vychovávateľ, učiteľ a pedagóg, Portréty profesorov Slovenského evanjelického
gymnázia v Revúcej a iné. Mestské zastupiteľstvo v Revúcej doc. PhDr.
Jánovi Gallovi, CSc. udelilo dňa 16. mája 1997 Čestné občianstvo mesta
Revúca za celoživotnú prácu venovanú spracovaniu histórie Revúcej a
Prvého slovenského gymnázia. Zomrel 10.12.2008 v Prešove.

PLÁVKA Andrej

– 35. výročie úmrtia (11.7.1982) a 110.výročie nar.
(18.11.1907), slovenský básnik, publicista. V rokoch 1930-31 pôsobil v Lučenci v YMCE. V prózach, ktoré vyšli pod názvom Smädný milenec, sa venuje aj spomienkam na Lučenec. NOS Lučenec v r. 2000 vydalo publikáciu:
Spomienky na Lučenec – Vybraná kapitola z knihy Andreja Plávku Smädný
milenec.
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PONICKÁ Hana

– 95. výročie nar. (15.7.1922 Halič), spisovateľka,
prekladateľka, redaktorka. predstaviteľka slovenského disentu. Žila v Ríme, kde pôsobil jej manžel, spisovateľ Štefan Žáry ako dopisovateľ ČTK.
Neskôr bola redaktorkou Smeny na nedeľu, po auguste 1968 však musela
z tohto miesta odísť. V r. 1988 ju súdili za snahu uctiť si obete 21. augusta
1968. Výber diel: Ábelovský dom (1959), Prísť, odísť (1964), Bosými nohami (1968), Lukavické zápisky (1989), pre deti: Slávikove husličky (1953),
O Štoplíkovi (1961), Halúzky (1955). Prekladala z taliančiny, francúzštiny,
maďarčiny a nemčiny. Podľa jej scenára bol nakrútený film Zlatá réva.
Zomrela 21.8.2007 v Banskej Bystrici.

HOJTELOVÁ Jela

– 65. výročie nar. (17.7.1952 Kokava nad Rimavicou), učiteľka, výtvarníčka. Od r. 1974 učiteľka ZUŠ v Lučenci, v r. 198289 riaditeľka školy. Ako študentka pôsobila vo folklórnom súbore Kokavan.
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BAZOVSKÝ Ľudovít, Dr.

– 145. výročie nar. (22.7.1872 Závada),
advokát, publicista, národovec, prvý slovenský novohradský župan. Zomrel 10.12.1958 a pochovaný je v Lučenci. V r. 1909 založil v Lučenci Všeobecnú banku. Predseda Matice slovenskej v Lučenci a prvý starosta spolku
Sokol Lučenec. Jeho život je vynikajúco spracovaný v knihe Angeliky Šrámkovej „Ľudovít Bazovský – nezlomný rodák slovenský?“ (2014). Na Nám.
Republiky v Lučenci má pamätnú tabuľu.

VALENT Ladislav

– 80. výročie nar. (29.7.1937 Kokava nad Rimavicou), zakladajúci člen Obce Slovákov a jej prvý predseda v Sokolove, ako
aj predseda regionálnej obce Slovákov. Zomrel 1.7.1997 v Sokolove.

August:
KRIŠKA Tomáš

– 55. výročie nar. (5.8.1962 Bratislava), baptistický
kazateľ, od r. 1998 predseda Rady BJB na Slovensku. Zomrel 18.5.2014
v Bratislave.

PUPÁK Jozef – 105. výročie nar. (7.8.1912 Málinec) - učiteľ, dôstojník.
RYSOVÁ Eva – 85. výročie nar.

(16.8.1932 Hajnáčka), herečka, vysokoškolská učiteľka. V rokoch 1945-1951 študovala na gymnáziu v Lučenci.
S divadlom začala v Lučenci, účinkovala v DOS Timrava.

JAČMENÍK Jozef - 60. výročie nar. (24.8.1957 Fiľakovo) – technik, maliar, reštaurátor.

BRŤKA Juraj, Prof. PhDr., CSc.

– 105. výročie nar. (25.8.1912
Mýtna), vysokoškolský pedagóg, študoval na Učiteľskom ústave v Lučenci.
Písal publikácie a články najmä z oblasti didaktiky. Zomrel 23.6.1997 v Bratislave.
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KROTÁKOVÁ Janka – 60. výročie nar. (26.8.1957), vedúca MKS v Kokave nad Rimavicou. Organizačná vedúca FS Kokavan.

September:
KOLLER Igor, Ing. – 65. výročie nar. (2.9.1952 České Brezovo) - novinár, fotograf, horolezec. Od r. 1989 projektant v slobodnom povolaní
v Bratislave.

VARSÁNYI Mari – 65. výročie nar. (8.9.1952), rod. Vrastyáková, vyd.
Csabová), herečka. Základnú a strednú školu navštevovala vo Fiľakove. Od
roku 1972 umelecká šéfka Jókaiho divadla v Komárne.
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KRAUS Dušan – 80. výročie nar. (11.9.1937), spisovateľ, detstvo prežil
v Ábelovej, kde navštevoval aj ZŠ. Autor knihy poviedok Posledná pošta
Ábelová.

RYBÁRIK Andrej – 120. výročie nar. (12.9.1897 Domaniža), spisovateľ, prozaik, po r. 1948 pôsobil ako notár a účtovník v Kokave nad Rimavicou. Vyznamenaný pápežským veľkokrížom Svätej stolice „Pro ecclesia
et pontifice". Zomrel v Kokave 18.8.1965, kde je aj pochovaný. Účasť v
prvej svetovej vojne sa odrazila v jeho románoch V mene Jeho Veličenstva! (pred 1934) a Novým prúdom (1935). Autor románu Boer 1-2 (1941).

VOLEJNÍČKOVÁ Lýdia – 65. výročie nar. (14.9.1952 Radzovce), rod.
Korimová, speváčka. Žije v Bratislave.

AMBRUŠOVÁ Mária - 65. výročie nar. (15.9.1952 Rimavská Sobota),
kultúrno - osvetová pracovníčka, dlhoročná riaditeľka Novohradského osvetového strediska v Lučenci. Žije v Hrnčiarskej Vsi, časti Veľká Suchá.
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KLEINOVÁ Jolana, Mgr.

– 65. výročia nar. (15.9.1952 Hodejov),
hudobná pedagogička, v r. 2004-2009 riaditeľka Súkromnej ZUŠ v Lučenci.

KUCHYNKA Leopold

– 140. výročie úmrtia (17.9.1877 Utekáč),
podnikateľ. Narodil sa 15.10.1816. Nájomca sklární v Sihle, Doline a v Gemerskej župe. Po roku 1855 nájomca, neskôr vlastník v Hornej a Dolnej
Bzovej.

PETIAN Daniel – 245. výročie nar. (19.9.1772 Polichno), cirkevný historik, zberateľ ľudovej slovesnosti, jeho album z cesty, ktorú podnikol v r.
1794 -95, sa radí medzi významné kultúrnohistorické dokumenty svojej
doby. Študoval aj v Lučenci a väčšiu časť svojho života prežil v Príbelciach,
kde aj zomrel. Zostavil významný dokument Album kultúrneho a literárneho života na Slovensku. Národný buditeľ, od r. 1810 člen Učenej spoločnosti banského okolia, podporoval slovenskú tlač. Autor rkp. práce k dejinám uhorskej ev. cirkvi. Jeho Knižnicu darovali potomkovia Matici slovenskej (1870).

ŠTÚR Ján

– 190. výročie nar. (21.9.1827 Uhrovec), národný buditeľ,
redaktor, najmladší brat Ľudovíta Štúra. Pôsobil ako úradník vo Fiľakove,
kde sa narodila aj jeho dcéra Gustáva (31.12.1857), ktorá sa v r. 1877
vydala za syna J.M. Hurbana.

MÁZIK István, PhDr.

– 60. výročie nar. (23.9.1957 Fiľakovo), kultúrno-osvetový pracovník, ochotnícky herec a režisér, básnik. Dlhoročný
bývalý riaditeľ MsKS vo Fiľakove. Zakladateľ a vedúci divadelného súboru
Zsákszínház (Vrecové divadlo), ktorý túto funkciu zastáva dodnes. Je zároveň aj režisérom takmer všetkých hier.
Občianske združenie Zsákszínház je v súčasnosti zriaďovateľom DS a štatutárom je PhDr. Štefan Mázik. Pod jeho vedením za 38 rokov úspešnej
existencie „brali“ všetko čo sa dalo, 6 hlavných cien na celoštátnych súťažiach to dokazuje. Prvú hlavnú cenu na Celoslovenskom festivale maďarských študentských a amatérskych divadelných súborov - Jókaiho dni
v Komárne získali v r. 1982 s hrou Núdzové pristátie, taktiež dostali cenu
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za najlepší ženský herecký výkon. V tom istom roku sa s touto hrou predstavili na najstaršom festivale neprofesionálneho divadla v Európe – Scénickej žatve v Martine.

BODICKÝ Michal

– 165. výročie nar. (25.9.1852 Špania Dolina), ev.
kňaz, spisovateľ, profesor teológie a prvý slovenský dekan na Evanjelickej
teologickej fakulte, bývalom evanjelickom lýceu v Bratislave. Ako ev.
kňaz pôsobil v rokoch 1878-1895 v Pondelku, o svojom pôsobení v tejto
obci píše v publikácii Pamäti a rozpomienky – časť Na pondelskej fare.

TOMPA Mihály

– 200. výročie narodenia (28.9.1817 Rimavská Sobota), básnik. Študoval filozofiu, právo a teológiu. Po revolúcii v r. 1849 sa
stal kňazom v dedinke Chanava pri Rimavskej Sobote, kde žil až do smrti
(30.6.1868). Tompa patrí k významným predstaviteľom maďarskej národnej lyriky. V Chanave má náhrobný kameň s pomníkom a pamätnú izbu,
v Rimavskej Sobote sú po ňom pomenované dve školy, kníhkupectvo a
funguje aj klub Mihálya Tompu. Je po ňom nazvaná celoštátna súťaž
v prednese poézie a prózy, ktorej sa každoročne zúčastňujú žiaci z Novohradu, školské kolá a regionálne kolá organizuje v Lučenci NOS a OV Csemadoku.
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Október:
TIMRAVA – Božena Slančíková

– 150. výročie nar. (2.10.1867
Polichno) ), slovenská spisovateľka, národná umelkyňa. V Polichne prežila
42 rokov, v jej rodnom dome sa dnes nachádza múzeum. Do neďalekej
Ábelovej sa presťahovala až po otcovej smrti r. 1909. Tu sa r. 1919 stala
opatrovateľkou v materskej škole. Od roku 1929 žila na dôchodku, v Lučenci bývala od r. 1945.
Novohrad je spätý s jej osobou, v Lučenci má sochu pred budovou Gymnázia, ktoré nesie jej meno, pamätnú tabuľu na dome kde žila, bustu na
cintoríne. Je po nej pomenovaný divadelný súbor, OZ Timrava, budova
bývalého DK sa premenovala na Divadlo BST a Literárna súťaž Timravina
studnička.
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 spoločneského 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).
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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.

ŠALGOVIČOVÁ Anna, Ing.

- 70. výročie nar. (4.10.1947 Vidiná),
ekonomická inžinierka, podnikateľka v oblasti kultúry. V r. 2001 založila
Umelecko-reklamnú agentúru Múzy a v tom istom roku sa stala zakladateľkou a prezidentkou OU „Nádej na život“ v Bratislave.

BODICKÝ Daniel – 85. výročie úmrtia (6.10.1932 Lučenec), osvetový
pracovník, učiteľ, školský inšpektor v Lučenci. (24.7.1864 Sebedín – Bečov
– zomrel 6.10.1932 Lučenec). Učil v Polichne, na Učiteľskom ústave v Lučenci, autor slovenskej gramatiky pre ľudové školy.
Pochovaný je v Lučenci.

ORAVCOVÁ Zlatica

– 85. výročie nar. (7.10.1932 Pondelok - Hrnčiarska Ves, pochovaná je v Pondelku), poetka, autorka duchovnej poézie,
ev. farárka. Základné vzdelanie získala v rodisku a v Tisovci, kde jej otec
pôsobil ako profesor na tamojšom gymnáziu. V roku 1951 maturovala na
gymnáziu v Rimavskej Sobote. Študovala na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave.
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V roku 1955 nastúpila ako kaplánka do Martina. Od roku 1959 pôsobila v
Košiciach, neskôr vo Vyšnej Pokoradzi (dnes Rimavská Sobota) a od roku
1963 v Kraskove. V roku 1977 sa natrvalo usadila v Žehni pri Prešove. Venovala sa tvorbe duchovnej poézie, celé desiatky jej básní a modlitieb boli
uverejnené v Evanjelickom posle spod Tatier, v Cirkevných listoch, v Tranovského kalendári, v časopise Cestou svetla, Stráž na Sione a v iných. Jej
precítená lyrická poézia je preplnená láskou k Bohu, plná porozumenia
i uvažovania o zmysle života a ľudského údelu. Jej básne sa dodnes recitujú na mnohých cirkevných slávnostiach. V roku 1990 vydala prvú básnickú zbierku V moci Tvojej lásky, nasledovali zbierky Verše moje, leťte v diaľ
(1993), Poď za mnou (1999), a Podaj nám ruku (2008). V rukopise ostal
nedokončený autobiografický román Moje detstvo, mnohé poviedky, básne a zveršované biblické príbehy pre deti. Jej menom je pomenovaná
Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote. Zomrela
9.7.1991 v obci Žehňa v okrese Prešov.

UNGVÁRY Ján

- 210. výročie úmrtia (10.10.1807 ), dramatik. Zakladateľ prvej divadelnej spoločnosti v Uhorsku v r. 1790. Narodil sa 28.11.1763
v Lučenci.

BOBROVSKÁ Norina – 65. výročie nar.

(11.10.1952 Lučenec), herečka. Jej bývalý manžel bol popredný džezový spevák Peter Lipa.

JANOŠKA Juraj – 135. výročie nar. (16.10.1882), politik, právnik, zastupujúci novohradský župan v Lučenci, zakladateľ časopisu Tatranský sokol.

BOBULOVÁ Brigita – 85. výročie nar. (19.10.1932 Lučenec), rod. Máčajová, herečka, sólistka činohry. Vytvorila vyše 100 divadelných postáv.
Vo filme Šiesta veta, ktorý mal premiéru r. 1985 v Lučenci, stvárnila postavu matky B.S. Timravy.
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PETIK Rezső – 100. výročie nar. (19.10.1917), učiteľ, novinár, regionálny historik. Svoje celoživotné dielo zasvätil národnostnému školstvu a kultúre, zaslúžil sa o šírenie slovenského jazyka v meste Sátoraljáújhely. Zomrel 5.2.2010 v Sátoraljaújhely (Maďarsko).

GOLDPERGEROVÁ Ema – 100. výročie úmrtia (28.10.1917 Martin),
etnografka, múzejníčka. Prvá kustódka SNM v Martine, spolupracovníčka
Andreja Kmeťa. Narodila sa 5.3.1853 v Ľuboreči. Zberateľka ľudového
odevu a rôznych folklórnych prejavov. Zbierala piesne najmä z Novohradu. Medzi nimi boli aj svadobné piesne, v rozsahu 90 strán a 13 voľných
listov z roku 1896-1907, ktoré sú uložené v Literárnom archíve MS. V Slovenských pohľadoch vyšla r. 1899 séria príspevkov opisujúcich priebeh
tradičnej svadby v Ľuboreči. Pre prof. Františka Pastrnka, známeho českého literáta a priaznivca Slovákov, zbierala nárečové slová.

November:
GASPER Ján, Ing. arch.

– 20. výročie úmrtia (3.11.1997 Košice),
architekt, projektant, urbanista. Narodil sa 13.11.1934 v Málinci. V rokoch
1940 – 49 navštevoval ľud. meštiansku školu v Málinci, 1949 – 53 študoval
na gymnáziu v Lučenci, 1954 – 60 na Fak. Architektúry a pozemného staviteľstva VUT v Brne. Na študijných cestách bol v Dánsku, Francúzsku, Juhoslávii, NDR, Poľsku, Rakúsku, Švajčiarsku, Švédsku, Taliansku a v ZSSR.
R. 1953 – 54 osvetový inšpektor na ONV v Hurbanove, 1960 – 61 urbanista na Stredoslov. KNV, 1961 – 65 vedúci stavebnej skupiny Št. inštitútu
pre typizáciu a vývoj, 1965 – 66 zakladateľ a vedúci projekcie Krajskej organizácie pre rozvoj a zavádzanie novej techniky KORT v Banskej Bystrici,
1966 – 75 vedúci projekčného odd. Interprojektu, 1975 – 94 vedúci ateliéru a vedúci projektant Urbionu v Košiciach, od 1994 na dôchodku.
Autor početných architektonických a urbanistických projektov, v ktorých
sa zameriaval najmä na projektovanie priemyselných, poľnohospodárskych a bytových komplexov, pričom ich realizácia bola spojená prevažne
s vých. Slovenskom.

44 | Novohradské osvetové stredisko

KALENDÁR VÝROČÍ
A KATALÓG KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ

2017

Zaoberal sa aj problematikou starých slov. sklární (v Málinci a i.) a históriou sklárskej výroby na Slovensku vôbec, ale aj vlastivedným výskumom a príspevky s touto problematikou publikoval v periodikách Nové
obzory, Obzor Gemera, Sklář a keramik, Slov. archeológia, Smer, Technické noviny, Vlastivedné štúdie Gemera, Vlastivedný časopis a i. Ako študent – brigádnik baní v Karvinej, sa koncom 50. rokov zaslúžil o založenie
prvej slovenskej školy v Čechách. Vypracoval rodokmeň a dejiny rodu Gasperovcov z Málinca od roku 1762 (1989). Od 1966 člen Gemerskej vlastivednej spoločnosti, 1968 – 97 MS, od 1973 Zväzu slov. architektov. R.
1984 vzorný pracovník Slov. komisie pre vedecko-technický a investičný
výber.

RAGAČOVÁ Lýdia

– 70. výročie nar. (6.11.1947 Lučenec), spisovateľka, dramaturgička, scenáristka, redaktorka. Autorka viacerých publikácií, televíznych a filmových scenárov (Postav dom, zasaď strom), filmovej
dramaturgie (Kosenie Jastrabej lúky).

OKRUCKÁ Božena – 90. výročie úmrtia (9.11.1927 Zvolen), rod. Kompišová, prvá slovenská spisovateľka žijúca v Lučenci. Autorka: Slovenské
rozprávky (1918), Obrázky z Lučenca (1921). Pseudonym Elena Petrovická.

GULYÁŠ Gabriel

– 55. výročie nar. (21.11.1962 Lučenec), huslista,

orchestrálny hráč.

BENEDIKTI Ján Blahoslav

– 170. výročie úmrtia (25.11.1847 Kežmarok), slovenský národný buditeľ, spisovateľ, zberateľ ľudových piesní.
Narodil sa v Ľuboreči, študoval na gymnáziu v Lučenci. Na kežmarskom lýceu založil prvý slovenský študentský spolok Slovenská spoločnosť.

MORHÁČ Július, Ing. –

90. výročie narodenia (25.11.1927 Zelené),
poľnohospodársky inžinier. Po skončení meštianky v Kokave nad Rim. Odišiel študovať na Strednú vyššiu hospodársku školu v Martine, ktorú ukončil v Košiciach. V roku 1951 ukončil Vysokú školu zemědelskú v Brne.
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Prakticky až do dôchodku pracoval v jednom podniku Poľnohospodársky
projektový ústav – ústredie Bratislava. Bol hlavný technológ. Tu pôsobil
celkom 42 rokov. Je autorom a spoluautorom piatich knižných publikácií,
v ktorých prezentoval najnovšie technológie chovov hospodárskych zvierat.

ŠTEVČINA Martin – 85. výročie narodenia (31.11.1932), učiteľ v Poltári, v rokoch 1970-1973 riaditeľ strednej všeobecnovzdelávacej školy,
neskôr premenovanej na gymnázium. Riaditeľ Pedagog.-psych. poradne
v Lučenci. Zomrel 9.5.2011 v Banskej Bystrici.

December:
ŠMOK Ján

– 20. výročie úmrtia (10.12.1997 Praha), kameraman, fotograf a výtvarný teoretik, zakladateľ a dlhoročný vedúci katedry umeleckej fotografie FAMU v Prahe. Autor publikácií: Akt vo fotografii, Za tajomstvom fotografie. Narodil sa v Lučenci (30.12.1921).

KATONA Štefan – 285. výročie nar. (13.12.1732 Boľkovce), historik,
univerzitný profesor, kanonik a publicista, zomrel 19.8.1811 v KalocsiMR. Ako profesor pôsobil na univerzite v Trnave a od r. 1769 ako vedúci
katedry svetových dejín. V roku 1777 bola univerzita premiestnená do
Budína, kde v r. 1782-83 pôsobil ako dekan filozofickej fakulty. Venoval sa
historickej a náboženskej tematike, vydal celkom 27 prác. Už ako 74 ročný
bol v roku 1806 vymenovaný za rektora kaločského seminára. V testamente nezabudol ani na rodnú obec Boľkovce. 18. júna 1911 postavili
študenti Gymnázia v Lučenci pri príležitosti 100. výročia jeho úmrtia pomník, na ňom je maďarský nápis: „ Tu sa narodil Štefan Katona, uhorský
dejepisec, 13. decembra 1732. Venoval krúžok J. Kármána z lučenského
gymnázia. Jeden zo základných pilierov bývalej moci“.
V r. 2011 vydal OÚ Boľkovce publikáciu „Štefan Katona 1732-1811“.
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ČIČMANEC Ivan – 130. výročie nar. (1887 Martin), publicista, okresný
náčelník v Lučenci od r. 1924, predseda MO MS, predseda južnej oblasti
Slovenskej ligy.

VOJTEK Ivan Béla – 60. výročie nar. (17.12.1957 Lučenec), herec, režisér. Začínal ako amatérsky herec a režisér v ZK ROH Poľana v Lučenci.
Spolu s A. Szabóom režíroval v DDS dramatizáciu A. Gajdara: Timur a jeho
družina a vlastnú hru - Veterná medulienka. Neskôr účinkoval v Divadle na
križovatke „M“ v Lučenci a v divadle poézie Piate koleso, ako režisér a herec v inscenáciách Plnou parou a Hirošima.
Herectvo vyštudoval v rokoch 1976 až 1980 na Divadelnej fakulte VŠMU
v ročníku profesora Mikuláša Hubu. Po štúdiu strávil štyri sezóny v Divadle
Jonáša Záborského v Prešove, od roku 1984 je stálym členom hereckého
súboru DAB v Nitre, kde počas svojho pôsobenia stvárnil takmer stovku
postáv. Okrem nitrianskeho javiska hosťoval napríklad v Divadle Aréna, či
v Mestskom divadle Bratislava. Pravidelne spolupracuje s rozhlasom, televíziou a filmom. Stvárnil postavy vo filmoch - Sladké bezvládie, Dunajské
rozprávky, Tvár v rose či Obhliadka a i. Diváci ho mohli vidieť tiež v mnohých seriáloch, za všetky spomeňme Mesto tieňov, Búrlivé víno, Ordinácia
v ružovej záhrade či Labyrint. Doteraz prepožičal svoj hlas postavám
v približne dvoch desiatkach filmov a seriálov. Príležitostne sa venuje aj
divadelnej réžii a literárnej tvorbe.

47 | Novohradské osvetové stredisko

KALENDÁR VÝROČÍ
A KATALÓG KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ

2017

FÁBRY Ján – 110. výročie úmrtia 28.12.1907 Rimavská Sobota) – botanik, stredoškolský učiteľ. Študoval na univerzite vo Viedni. Pôsobil ako vychovávateľ v Rimavských Janovciach, ako učiteľ na gymnáziu v Ožďanoch
a Rimavskej Sobote. Funkcionár miestnych spolkov, spoluzakladateľ Gemerského múzea, potom jeho riaditeľ. Viedol aj miestnu meteorologickú
stanicu a venoval sa prevažne botanike. Vydal práce o flóre Gemera a
učebnice botaniky a zoológie pre stredné školy. Jeho herbár, ktorý zhromažďoval 42 rokov sa skladá z 80 zväzkov a nachádza sa v SNM v Bratislave a jeho časť aj v Gemerskom múzeu v Rimavskej Sobote. Narodil sa
21.7.1830 v Lučenci.

GANDL Ladislav – 25. výročie úmrtia (29.12.1992 Bratislava), akademický maliar, výtvarný pedagóg na VŠVU v Bratislave, v jeho tvorbe dominuje monumentálno-dekoratívna kompozícia vo verejných architektonických objektoch. Narodil sa 8.12.1919 v Kalinove.

KROTÁK Ján – 65. výročie nar. (29.12.1952 Poprad),

interpret ľudových piesní a hry na fujare, výrobca ľudových hudobných nástrojov, nositeľ dvoch Cien Dr. Ladislava Lenga za interpretáciu hry na fujare, člen FS
Kokavan od jeho vzniku v r. 1970, od roku 1953 žije v Kokave nad Rimavicou.
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VYTŘÍSAL Ľubomír, Ing.

– 20. výročie úmrtia (20.12.1997), súdny
znalec v odbore ovocinárstva, vášnivý zberateľ a nadšenec histórie – zachránil bustu Sissy a daroval ju v roku 1993 mestu Poltár, žiaľ dodnes to
pri vystavenej buste nie je spomenuté! Narodil sa 20.5.1935.

PÁSTOR Július – 130. výročie nar. (30.12.1887 Lukovištia) – učiteľ, riaditeľ a správca školy, knihovník, kronikár a organizátor kultúrneho, športového a spoločenského diania. Do učiteľskej služby vstúpil dňa 1. októbra
1907 (110. výročie) v Poltári, kde učil až do 1. decembra 1950, teda 44 rokov. Zomrel 31.7.1982 (35. výročie) v Prešove. Založil školskú kroniku, divadlo, spevokol, športový klub a ď. V roku 2007 mu bola udelená CENA
MESTA POLTÁR IN MEMORIAM – za aktivity pri rozvoji školstva, ako aj
za celkový rozvoj kultúrneho, športového a spoločenského dianie v meste
Poltár. Cenu prevzala dcéra, pani Marta Brziaková, ktorá krátko nato zomrela a pochovaná je tiež v Poltári. V tom istom roku, 19. októbra, mu bola
odhalená pamätná tabuľa v rámci podujatia „Pástorov rok 2007“.

BANCÍKOVÁ Darina, ThBc. – 95. výročie nar. (31.12.1922 Kokava
nad Rimavicou) –prvá evanjelická farárka na Slovensku. Zomrela 30. 7.
1999, pochovaná je v Kokave. V roku 2011 jej bola odhalená Pamätná tabuľa na ev.a.v. kostole.

Leonard Valentin Pantoček

– 205. výročie nar. (1812), lekár. Do
sklárne v Zlatne prišiel v r. 1848. Bol vynálezca irisovaného skla (sklo sfarbené dúhovými odtieňmi) a hyaloplastiky. Bol prvým človekom v Uhorsku,
ktorý sa zaoberal dagerotypiou (najstarší spôsob fotografie). Svetoznáme
sa stali jeho sklenené mince, za ktoré putovala zo svetovej výstavy v Paríži, do Zlatna zlatá medaila. Býval u majiteľa sklární - Záhna v kaštieli. V
záhrade neďaleko skleníka mu dal Záhn postaviť laboratórium.
(Zdroj: PhDr. Jozef Drenko – Etniká, národnosti a menšiny v dejinách Lučenca)
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MUDr. et PhDr. Ján Daniel Perliczi

(1705-1772 Lučenec-Opatová), stoličný lekár v Lučenci, od roku 1731 člen matematickej sekcie kráľovskej spoločnosti v Berlíne (prispieval aj nemecky do Zborníka o Novohradskej stolici), od r. 1742 člen cisárskej akadémie pre prírodné vedy vo
Viedni.

Božena Němcová

(1820-1862), navštevovala manžela v r. 1851-53,
1855 v Slov. Ďarmotách, kde má aj pamätnú tabuľu. Autorka: Slovenské
pohádky a pověsti (1857-58).

susedného Gemera a Malohontu, ktoré si zaslúžia pozornosť:

Ján Francisci-Rimavský (1.6.1822 Hnúšťa), národný buditeľ, politik,
básnik, publicista, redaktor, pedagóg, zberateľ ľudovej slovesnosti, zakladateľ a funkcionár Matice slovenskej.

Štefan Marko - Daxner

(26.12.1822 Tisovec -11.4.1892 Tisovec) –
politik, právnik, národovec, publicista. Bol jednou z hlavných postáv vrcholnej a záverečnej fázy obrodeneckého hnutia v 19. storočí. Bol autorom Memoranda slovenského národa z roku 1861, iniciátorom a organizátorom prvého slovenského gymnázia v Revúcej (r. 1862) a stál pri zrode
Matice slovenskej (r. 1863).

Vladimír Clementis (20.9. 1902 Tisovec - 3.12.1952 Praha) - politik,
právnik, spisovateľ, prekladateľ a publicista.
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Vladimír Mináč (10. 8.1922 v Klenovec - 25. 10.1996 Bratislava) – prozaik, redaktor, literárny kritik, publicista, esejista, kultúrny a politický činiteľ. Na rodnom dome v Klenovci má od r. 1997 pamätnú tabuľu, jeho menom je pomenovaná Základná škola v Klenovci. Ministerstvo kultúry SR
zriadilo Nadáciu Vladimíra Mináča na každoročné udeľovanie Ceny Vladimíra Mináča za výnimočný prínos v oblasti kultúry.

140. výročie (1877) -

zomrel básnik Janko Matúška, predstaviteľ štúrovskej generácie. Autor textu hymnickej piesne Nad Tatrou sa blýska,
ktorú zložil cestou do Levoče, keď spolu s ostatnými študentmi opustili na
protest proti suspendovaniu Ľudovíta Štúra bratislavské evanj. lýceum a
ktorá je základom slovenskej štátnej hymny.

30. výročie (1987)-

zomrel český fotograf, etnograf Karel Plicka. V r.
1924-38 sa v Matici slovenskej v Martine venoval dokumentácii ľudovej
kultúry a zbieraniu ľudových piesní zo Slovenska, Moravy a Čiech. Založil
archív národopisných fotografií, nakrútil niekoľko dokumentov: Za slovenským ľudom, Po horách, po dolách, Zem spieva.

15. výročie (2002) - zomrel filmový dokumentarista a etnograf Martin
Slivka, významná osobnosť slovenskej kultúry. Podpísal sa pod vyše 140
filmov, bol priekopníkom etnografickej línie slovenského dokumentarizmu.
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Dychová hudba KOKAVČANKA
– 70. výročie (1947)
Terajšia DH bola založená katolíckou cirkvou, učiteľom a kantorom Jánom
Gallom a farárom Ľudovítom Bialom, ktorá mala účinkovať pri rôznych
cirkevných slávnostiach. Časť nástrojov zostala z predchádzajúcej sklárskej
DH, ďalšie boli dokúpené. Zakladajúcimi členmi boli: Ján Gallo – dirigent,
Jozef Pener, Štefan Hronec, Ladislav Cagan, Gejza Nosáľ, Eduard Pener,
Pavel Zuberec, Ján Hofman, Štefan Šimegh, Štefan Ľalik, Pavel Bubelíny,
Jan Turňa, Ján Perenčay. Z týchto zakladajúcich členov najdlhšie hrával
Pavel Bubelíny, až do roku 2000, kedy zomrel. Neskôr sa DH rozšírila aj
o evanjelickú mládež a žiakov z Meštianskej školy. Celkom sa postupne
vystriedalo vyše 70 muzikantov.
V súčasnosti tvoria Dychovú hudbu KOKAVČANKA títo členovia: JUDr.
Pavel Piliarik – šéfdirigent, Ján Grekčo, Milan Kubinec, MUDr. Daniel
Beracko, Ladislav Banga, Marcel Lipták, Matej Lipták . Na podujatiach si
vypomáhajú hudobníci vzájomne z celého regiónu.
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Dedinská folklórna skupina ŠKOREC Vidiná
- 25. výročie založenia
Folklórna skupina „Škorec“ bola založená r. 1992 pri MO Matice slovenskej vo Vidinej. Vedú ju Jozef Kucej a Oľga Sujová. Repertoár čerpá zo
starých zvykov na dedine a z oblasti Novohradu – Ábelovej a Polichna. Boli
víťazmi okresných súťaží a zúčastnili sa krajských súťaží. Pravidelne vystupujú nielen v regióne, ale aj v Slavošovciach a susednom Maďarsku. Má
spracovaných viacero programov – Šúpanie kukurice... Skupina má viac
ako 20 členov, má svoju vlastnú hudobnú skupinu. Viac info – Rekus č.
5/2015 a www.noslc.sk.
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Ženská spevácka skupina KONVALINKA
– Gyöngyvirág Asszonykórus
– 25. výročie založenia
Vznikla v roku 1992, zriaďovateľom je obec Čakanovce a pracuje pri domove dôchodcov. Vedúcou od založenia až dodnes je Mária Kolpaská. Ich
repertoár tvoria maďarské ľudové piesne, na vystúpeniach sa prezentujú
v kostýmoch, ktorých majú 5 rôznych. Nechýbajú viaceré originálne časti
odevov, ako zástery. Celé kroje im v roku 2014 daroval starosta obce.
Skupina má založenú vlastnú kroniku. Okrem piesní majú spracované
viaceré zvyky a pásma. V roku 2007 pri príležitosti 15. výročia im bola
udelená Cena za rozvoj kultúry v Novohrade.
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Rómska tanečná skupina ROMANI LULUĎI
– 20. výročie založenia
V roku 1997 ju v Kokave nad Rimavicou založil Vladimír Sendrei s kamarátom Ľubomírom Radičom. Názov znamená Rómsky kvietok. Od roku
2013 je vedúcou Janka Sendreiová ml. Skupina sa snaží o uchovávanie
pôvodnej rómskej kultúry, čomu prispôsobili a spracovali viacero tanečných choreografií - tanec lúky, šukar čhaja, láčho kamiben, štyri choreografie ruských a maďarských tancov. Dosiahli mnohé úspechy a získali viaceré ocenenia. Podrobnejšie sme ich prezentovali v Rekuse č. 4/2015 a na
našom webe – www.noslc.sk.
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Ženská spevácka skupina VIDOVENKY
– 15. výročie založenia
Založená bola 15.9.2002 a zriaďovateľom od r. 2013 je obec Vidiná. Vedúcou od vzniku až dodnes je Viera Kamenská. Ich prvým verejným vystúpením bol benefičný vianočný koncert, ktorý sa konal 18.12.2002 v Lučenci. Od roku 2003 spolupracujú s FS Ipeľ a DFS Radosť z Lučenca pod
vedením Mgr. Marcely Janštovej. Majú spracovaný spoločný program,
s ktorým už vystupovali nielen v obciach regiónu, ale aj ďaleko za jeho
hranicami. Úzko spolupracujú s deťmi z Klubu Stromu života Borievka
z Lučenca. Vidovenky majú spracovaný bohatý repertoár ľudových piesní.
Z obradových sú to najmä svadobné a z kalendárnych obradových zas
jánske, ale ponúkajú aj pijanské či žartovné. Podrobnejšie sme ich predstavili v Rekuse č. 5/2015 a viac o nich je aj na našej web stránke
(www.noslc.sk) v časti folklór.
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OZ Folklórny a divadelný súbor DUBKÁČIK
– 5. výročie založenia združenia
Občianske združenie FaDS Dubkáčik v Buzitke bolo založené 16.11.2012.
Od tohto obdobia je aj zriaďovateľom súboru Dubkáčik, ktorý vznikol v roku 1993 najskôr ako divadelný a od roku 2011 aj folklórny. V súčasnosti je
ich hlavným cieľom zachovávať a rozvíjať ľudové a kultúrne tradície, divadlo, zvyky a obyčaje z Novohradu i z celého Slovenska, pestovať tak tradičný aj štylizovaný folklór, tento prezentovať doma i v zahraničí a reprezentovať tak obec Buzitka a okres Lučenec. Súbor doprevádza ľudová
hudba Podjavorská muzika s predníkom Michalom Brodnianskym. Tanečný a spevácky repertoár súboru v súčasnosti pozostáva z regiónov Novohrad a Podpoľanie. Riaditeľkou OZ je Slavomíra Očovanová. Repertoár
je bohatý, nechýbajú v ňom Priadky, Páračky, Betlehemci, Na Luciu, Vynášanie Moreny a ď., ktoré spracovala Mgr. Veronika Stančíková. Ale viac sa
o činnosti a vystúpeniach dozviete na web stránke
www.dubkacik.webnode.sk
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775. výročie (2.2.1242) - prvá písomná zmienka o hrade Fiľakovo,
z listu pápežovi, v ktorom je fiľakovský hrad spomínaný ako jeden
z hradov, ktoré prežili tatárske nájazdy. V súčasnosti sa uvádza ako
prvá písomná zmienka listina uhorského kráľa Belo IV. z 10.1.1246.

770. výročie (3.8.1247) - prvá písomná zmienka o Lučenci v listine
kráľa Belu IV., pamätný deň založenia obce.
395. výročie (3. novembra 1622) - vojská Gabriela Betlena (Bethlen)
vypálili Lučenec, popravili 130 občanov a na mesto vyrubili vojenskú
daň. Prvý krát to bolo r. 1451 v priebehu bojov zn. ako „Bitka pri Lučenci“, tretí krát r. 1849.
335. výročie (1682) – dobytie hradu a mesta Fiľakovo tureckokuruckými vojskami. Hradná posádka proti vôli hradného kapitána
Štefana Koháryho II. kapitulovala 10.9.1682 po dvojtýždňovom obliehaní.

58 | Novohradské osvetové stredisko

KALENDÁR VÝROČÍ
A KATALÓG KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ

2017

685. výročie (1332) - v listine sa spomína staršia obec Polihna, od rodu
Záchovcov ju dal kráľ roku 1332 pre Celenovho syna Jána (z rodu Ákoš),
ale majiteľmi sa stali Kartaliovci. Túto zaniknutú stredovekú obec treba
hľadať južne od Poltára medzi Tenkötelke (neskôr pod názvom Slaná
Lehota) a Eleztyen (Olostyn). Bohuslav Tablic spisovateľ, rodák z
neďalekého Českého Brezova pri Poltári o Polichne píše v roku 1812:
„Sláva věncem ozdobená
Tam na Polichne slávna věštkyně
čest, jméno měla moudré bohyně
Ta všechno navlas oznamovala
co drzá sprostost vědět žádala:
jak dlouhý žít měl člověk tentověk?“
560. výročie (1457) - Najstarší erotický zápis objavený na Slovensku "O
mila panna, čo ty máš, čo mi dáš - nevieš raz!" Písomné zaznamenanie
tohto textu je vlastne pisárske "probotio calami" (rozpísanie pera), ktorými Leonard z Uničova spestril Novohradský daňový register.
370. výročie (28.4.1647) – Nariadenie zemského snemu, aby kostol
v Maškovej dostali evanjelici, nakoľko zámocká pani Katarína Forgáčová, rod. Pálfyová im ho v roku 1622 zhabala a odovzdala katolíkom.
Forgáčová aj napriek rozhodnutiu vyslala do Maškovej hajdúchov, ktorí
mali evanjelikom kostol odobrať. Kostol sa im však nepodarilo obsadiť,
lebo im v tom zabránili cirkevníci z Prahy, ktorí boli ukrytí v kostole
a s motykami, sekerami a vidlami ich odohnali.
250. výročie (1767)- V Haliči bola zriadená prvá manufaktúra na súkno
na Slovensku, prvý parný stroj bol zavedený r. 1832. V roku 1867 sa
v Haliči inštaloval prvý mechanický tkáčsky stav na Slovensku.
245. výročie (1772) – pri ev. ref. kostole v Lučenci, údajne na veľkom
plochom kameni, ako na pranieri stáli cudzo ložnice a „prespaté“ dievčatá a prosili o odpustenie počas bohoslužieb.
240. výročie (22.8. 1777) - panovníčka Mária Terézia vydala nariadenie
o reorganizácii školstva v monarchii pod názvom Ratioeducationis.
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Dokument v osvieteneckom duchu po prvýkrát vyslovil zásadu všeobecnej školskej povinnosti – dochádzky do ľudovej školy.
230. výročie (1787) – gróf Anton Forgáč otvoril v Utekáči skláreň, avšak
viaceré pramene uvádzajú rok 1824, podrobnejšie problematiku vzniku
sklárne opisuje PhDr. Ján Žilák (Sklárne v Malohonte, 2001).
230. výročie 1787 Prvá kodifikácia spisovnej slovenčiny Anton Bernolák
uzákonil prvú formu spisovnej slovenčiny na základoch kultúrnej západoslovenčiny. V r.1787 vyšiel spis JAZYKOVEDNO-KRITICKÁ ROZPRAVA
O SLOVENSKÝCH PÍSMENÁCH a GRAMATICA SLAVICA (Slovenská gramatika). Bernolákovčina sa síce nestala spisovným jazykom všetkých
Slovákov, ale používala sa až do r. 1843, teda vyše 50 rokov.
195. výročie (1822) – začal projekt cesty Eger – Lučenec s rozpisom trás
aj Fiľakovo-Radzovce.
175. výročie (4.8.1842) – konalo sa zhromaždenie uhorských lekárov
a prírodovedcov v Banskej Bystrici, ktoré si uctil sklársky podnikateľ Anton Pichler a venoval im pokál v troch farbách s nápisom v slovenskom
preklade: „Ako pamiatku na zhromaždenie Prírodovedeckej spoločnosti
v auguste 1842 venuje mestu Banská Bystrica Anton Pichler z Utekáča
v Stolici Gemersko-malohontskej“. Zdroj: J.Žilák, R. Kafka, Š. Repčok:
Sklárne v Malohonte.
170. výročie (1847) – v Cinobani vznikla železiareň, majiteľom bol Ján
Kossuch
160. výročie (1857) – zriadenie prvej školy v obci Mýtna.
155. výročie 1862 Založenie prvého slovenského gymnázia v Revúcej
Osemročné slovenské evanjelické gymnázium v Revúcej bolo prvou
strednou školou v Uhorsku, na ktorej sa vyučovalo v slovenskom jazyku. Myšlienka sa zrodila na stretnutí gemerských a malohontských
národovcov, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti smútočnej slávnosti na
počesť zosnulého P. J. Šafárika v novembri 1861. Táto idea bola realizovaná 16. septembra 1862.
150. výročie (1867) – založenie spolku pre vzdelávanie žien v Budapešti. Založila ho rodáčka z Trebeľoviec – Lázy Hermína Benická – Veresová.
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115. výročie (1902) – začiatok ťažby magnezitu v Ružinej, ťažil sa do r.
1958.
105. výročie (4.4.1912) – odovzdanie lokálnej železnice Rimavská Sobota-Poltár
95. výročie (1922) – kronikár Poltára, J. Pástor, zachytil tento výrok
funkcionárov obecného zastupiteľstva, keď odmietli reguláciu potoka
Poltarica: „Nán regulácia nenačin! Kot tôt potok doposav ta tiekov tak
ako tečie, ta potečie aj zatento.
95. výročie (26.6.1922) - v Ružinej vypukol štrajk baníkov magnezitových lomov, bol súčasťou generálneho štrajku robotníkov Rimamuránskej spoločnosti. Spolok baníckych robotníkov v Ružinej mal svoju
zástavu.
90. výročie (1927) – celoslovenská premiéra hry „Páva“ od B.S. Timravy
v Lovinobani.
75. výročie (1942) – odstavenie poslednej báne na území obce Hrnčiarska Ves, u Ondreja Kojnoka (Kikín).
75. výročie (1942) – zriadenie železničnej zastávky Píla.
70. výročie (1947) - zriadenie autobusovej linky Lučenec-Zelené-Krná,
do Hradišťa prišiel 12.12.1947 prvý autobus.
70. výročie (1947) – v Hradišti bola postavená nová družstevná budova, v nej bolo umiestnené Potravné a úverové družstvo, obecný dom,
divadelná sála.
65. výročie (1952) – v Radzovciach bola založená MO Csemadoku.
65. výročie (1952) – vznikol folklórny súbor Jánošík v Málinci, viedli ho
Ján Novodomský a Mária Dianišková, dnes už neexistuje.
65. výročie (1952) – začali vychádzať okresné roľnícke noviny Pokrok
v Poltári. Od 19.9.1956 sa redaktorom stal Július Mačuda. Do okresných novín Pokrok (cena 15 halierov) prispieval kritickými článkami
„Baťa Mišo“ v poltárskom nárečí. Ilustratívne vyberáme: „Mili čitatelie!
Kcen Ván napísati edon chýr s kereho budete mati šecej rados. Dosév
son Ván písav len o zlom...“
45. výročie (1972) – Vaľkovo bolo pričlenené k Českému Brezovu.
40. výročie (1977) - bol postavený most v dolnej časti Šiatorošu a moderný hraničný prechod Šiatorská Bukovinka-Somoskaújfalu s nepretržitou prevádzkou.
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40. výročie (1977) – vznik cykloturistickej akcie Poltár-Dukla-Poltár,
ktorú založili Dušan a Milan Marcikovci z Rovnian.
25. výročie (1.- 4.10.1992) – konali sa Novohradské dni v mestách
a obciach regiónu.
20. výročie (29.6.1997) – vysviacka rímsko-katolíckeho kostola sv. Petra a Pavla v Tomášovciach, vysvätil ho mons. Eduard Kojnok, biskup
rožňavský.
15. výročie (28.3.2002) – bola oficiálne v Stredisku pre asteroidy zaregistrovaná planéta č. 14509 s pomenovaním Lučenec. Objavili ju Adrián Galád a Alexander Pravda ešte v roku 1996 v Astronomickom observatóriu UK v Modre. Keďže p. Galád prežil celé detstvo v Lučenci, to
ovplyvnilo aj výber názvu planéty.
15. výročie (2002) – v tomto roku lučenskými jaskyniarmi boli zamerané a publikované dve jaskyne - Voňačka pri Lupoči a Morháčova jaskyňa pri Tuhári. Prvú pomenovali podľa zápachu z nej vanúceho, druhú
po jaskyniarovi Michalovi Morháčovi.
15. výročie (2002) – Hradište získalo pohár na Klobásovom festivale
v Békešskej Čabe, ako najlepšie zahraničné družstvo.
10. výročie (2007) – založenie Hradného múzea vo Fiľakove.
10. výročie (2007) – vybudovaný cyklistický náučný chodník na trase
Lučenec – Málinec.
10. výročie (2007) – začal v Cinobani, polohe Jarčanisko a hradisko na
vrchu Strieborná, archeologický výskum AÚ SAV Nitra.

Halič
425. výročie (1592) čo sa stal barón Žigmund II. Forgách Novohradským županom.
230. výročie (*11. 10. 1787, Halič -+ 22. 7. 1841, Dóbling pri Viedni)
grófa Jána XIX. Nepomuka Forgácha od jeho narodenia v Haliči.
150. výročie uplynulo odvtedy, čo bol Novohradským županom (posledným z haličskej vetvy Forgách) gróf Jozef VII. Forgách (bol zvolený
dna 24. 4. 1867).
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145. výročie odvtedy, čo sa vzdal Novohradského župana gróf Jozef VII.
Forgách, posledný Novohr. župan z haličskej vetvy Forgách.
40. výročie od smrti posledného majiteľa haličského zámku grófa Antona VII. Forgácha (*29. 11. 1915, Viedeń -+ 24. 4. 1977, Heusden).
Zdroj: Ján Hikker Haličský

Kokava nad Rimavicou:
170. výročie (1847) – kaplnka sv. Jána Nepomuckého.
145. výročie (28.7.1872) - premiéra prvého ochotníckeho divadla v Kokave, V.Vraný - Láska zdolá všetko a Popol v oku.
120. výročie (27.8.1897) - bol v Kokave založený Remeselnícky spolok
pod názvom Kokavský remeselnícky čítací a vzdelávací kruh.
110. výročie (1.9.1907) – bola v Kokave zriadená štátna „opatrovňa“
(t.j. materská škola), na ktorú miestny veľkostatkár Karol Knöpfler venoval 6 tisíc korún s tou podmienkou, že sa v nej bude hovoriť iba po
maďarsky. Prvou opatrovateľkou sa stala Gizela Pecková.
105. výročie (23.3.1912) - položený základný kameň ev. kostola v Kokave nad Rimavicou - po zhorení Kokavy.
95. výročie (4.9.1922) – bola v Kokave otvorená meštianska škola.
95. výročie (23.11.1922) - bol založený MO MS v Kokave, pri zakladaní
mal 27 členov, predsedom bol Ondrej Lipták.
90. výročie (24.7.1927) - zmena názvu obce na dnešný Kokava nad
Rimavicou.
(16.12.1918 - zmena názvu obce z bývalého RIMAKOKOVA na Rimavská Kokava, od roku 1920 do r.1927 sa používal názov KOKAVA).
90. výročie (11.12.1927) - bola v Kokave založená miestna organizácia
telocvičnej jednoty „Sokol“, (jej prvým náčelníkom sa stal Václav Klikár
a predsedom Štefan Zajac).
60. výročie (1.9.1957) - vznikla v Kokave n./R. Lesnícka škola, jediná
svojho druhu na Slovensku, trvala do roku 1989, za toto obdobie –
1500 absolventov, riaditeľom školy bol počas celého obdobia pán Ing.
Ján Baník.
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Ábelová
85. výročie (9.10.1932) – v Ábelovej otvorili novú školu.
40. výročie (1977) - Pamätný dom Timravy s bustou od K. Dúbravského
z roku 1962, bol sprístupnený ako špecializovaná expozícia venovaná
životu a dielu tejto významnej slovenskej prozaičky.
Budiná
10. výročie (2007) – odhalili pamätník na mieste popravy pri Pamätnom lese nad Budinou.
České Brezovo
95. výročie (15.10.1922) – evanjelický kostol (NKP) vysvätený biskupom
Samuelom Zochom.
Divín
360. výročie (1657) – Kostol Všetkých svätých na staršom gotickom
základe.
Dobroč
245. výročie (1772) – zachovaný drevený oltár a drevená kazateľnica
v kostolíku.
Fiľakovo
105. výročie (29.6.1912) – dokončenie budovy mestského úradu,
zvláštnosťou je veža.
Fiľakovské Kováče
55. výročie (1962) – kultúrny dom.
Halič
405. výročie (1612) – Na opevnenom a strategickom mieste postavil
zámok župan Žigmund Forgáč, ktorý bol majiteľom panstva od roku
1598. Na pôdoryse pretiahnutého nepravidelného šesťuholníka vznikla
poschodová budova so šiestimi nárožnými baštami, zabezpečená obrannou priekopou a násypovými valmi. Krídla pretiahnutého šesťuholníka sa obracali do dvora hladkými stenami, ktoré mali medzi oknami a
vstupmi nástenné maľby s nadživotnými postavami rímskych cisárov a
uhorských kráľov.
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255. výročie (1762) – hrad bol prestavaný na renesančný zámok, podľa
projektov architekta A. Mayerhoffera. Haličský zámok sa opäť obnovuje, keď sa do rodiny Forgách prižení František Wenckheim, ktorý ho
dáva rekonštruovať na počesť svojej manželky v roku 1897, čo dokladá
nápis na bielych mramoroch v nikách pri hlavnom vstupe.
Hrnčiarske Zalužany
135. výročie (1882) – rímsko-katolícky kostol Nanebovzatia Panny
Márie.
Jelšovec
110. výročie (1907) – rímsko-katolícky kostol Panny Márie Kráľovnej.
Kotmanová
10. výročie (2007) – z vlastných zdrojov obce bola zrekonštruovaná
zvonica, pamätihodnosť obce.
Krná
105. výročie (1912) – zvonica, rekonštruovaná bola r. 2000.
Lehôtka
5. výročie (1.9.2012) – otvorili v budove OÚ „Slovenskú izbu“.
Lipovany
55. výročie (1962) – kostol Sedembolestnej Panny Márie.
Lovinobaňa
350. výročie (1667) - zachovaná pečať s nápisom: SIGIL: TOTE: COMUNIT: OPIDI: LOVINOBANENSIS štít po oboch stranách dopĺňa rozdelený
letopočet 16 - 67. Priemer pečate je 31 mm. V centre pečate je renesančný štít, vnútri ktorého z trojvršia vyrastajú banícke insígnie:
sprava kopáč, dvojstranné kladivo je v strede, sekera vľavo. Tri prvky
umiestnené v štíte lovinobanskej pečate sú ojedinelým zjavom v slovenskej sfragistike. Nad štítom pečate je kráľovská koruna, ktorá však z
heraldického hľadiska nemá funkciu a symbolizuje iba snahu nadniesť
význam obce. Letopočet 1667 na pečati pravdepodobne označuje rok,
v ktorom bola obec Lovinobaňa zbavená povinnej vojenskej služby
remeselníkov.
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V miestnej časti Uderiná:
180. výročie (1837) – evanjelický kostol postavený v neskorom románskom štýle ako obdĺžniková stavba, pred ktorou je vysunutá veža
kostola. Drevený oltár bol v roku 1972 dôsledkom zlého stavu vymenený za nový.
Ľuboreč
295. výročie (1722) – hlavný barokový oltár v evanjelickom kostole
(NKP).
5. výročie (2012) – nový rímskokatolícky kostol Božieho milosrdenstva.
Málinec
85. výročie (1932) – kaplnka v časti Dobrý potok, v minulosti Ipeľský
potok.
Mašková
50. výročie (1967) – odovzdaný do prevádzky kultúrny dom v Maškovej.
Mládzovo
45. výročie (9.5.1972) – odhalený pomník padlým sovietskym vojakom
v Mládzove, nachádza sa v miestnom cintoríne.
Mýtna
245. výročie (1772) - Kazateľnica neskorobaroková. Vyrobil ju neznámy
majster polychromovanou drevorezbou. Na kruhovom schodišti po
pravej strane, ktoré je členené pilastrami, je reliéf zobrazujúci dvanásťročného Ježiša Krista v chráme. Celkový vzhľad dotvára modrý mramor
a zlatá a strieborná ornamentika.
Píla
235. výročie (1782) - obecná pečať. V pečatnom poli sú písmená H.J.
pod ktorým je letopočet 1782. Kruhopis: „PECSET POCTIVE OSADI PILA“.
Polichno
190. výročie (1827) – postavenie ev. fary – rodného domu B.S. Timravy,
národnej kultúrnej pamiatky.
50. výročie (1967) – osadenie pamätnej tabule na rodnom dome B. S.
Timravy.
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Poltár
235. výročie (1782) – klasicistický kaštieľ s parkom.
135. výročie (1882) – výstavba pobočky poltárskej šamotky v Zelenom.
50. výročie (1967) – Archeologické nálezisko – Kostolisko, Pivnica.
20. výročie (1997) – rímsko-katolícky kostol sv. Cyrila a Metoda.
10. výročie (2007) – schválenie zoznamu pamätihodností, je uverejnený na webe mesta.
Rapovce
25. výročie (1992) – vyhlásený chránený areál Volavčia kolónia, hniezdisko Volavky popolavej.
Rovňany
80. výročie (1937) – prestavaný evanjelický a.v. kostol z r. 1896.
35. výročie (1982) – začala v obci výsadba ruží v zelených pásoch medzi
cestou a chodníkom.
Túto nevšednú krásu udržiavajú aj v súčasnosti.
20. výročie (23.8.1997) – posvätenie nového rímskokatolíckeho kostola
mons. Eduardom Kojnokom.
Šíd
120. výročie (1897) – rímsko-katolícky kostol Mena Panny Márie.
45. výročie (1972) – kultúrny dom.
Šurice
255. výročie (1762) – prebudovaný rímsko-katolícky kostol sv. Michala
Archanjela.
Tomášovce
395. výročie (1622) – budova ev. školy.
Trenč
120. výročie (1897) – Kaplnka sv. Jozefa.
Veľká nad Ipľom
255. výročie (1762) – neskorobarokový rímsko-katolícky kostol Všetkých svätých, r. 1896 prešiel rekonštrukciou a v r. 1997 bol opravený
a vymaľovaný aj z vonkajšej strany.
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Veľká Ves
240. výročie (1777) – postavený evanjelický barokový kostol bez veže,
ku ktorému bola r. 1802 pristavená murovaná zvonica (215. výročie).
80. výročie (28.11.1937) – slávnostné otvorenie kultúrneho domu,
rekonštruovaný bol 8.10.1977.
15. výročie (2002) – rímsko-katolícky kostol Svätej rodiny.
Zdroj:
J. Žilák, R. Kafka, Š. Repčok: Sklárne v Malohonte,
Viete, že...
(Ing. Miroslav Drobný, Ing. František Radinger),
Osobnosti Novohradu (NK Lučenec),
Kto je kto v Novohrade (PhDr. František Mihály), internet

Neskorobarokový rímsko-katolícky kostol
Všetkých svätých Veľká nad Ipľom
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JANUÁR
1.1. Novoročný výstup na Javor,
org.: KST Javor Divín
1.1. Vítanie nového roka, ohňostroj,
miesto: Halič – Podzámocké námestie
1.1. Oslava Nového roka ohňostrojom pred OÚ,
miesto: Lehôtka
1.1. Novoročný pochod,
org.: ZO SZT v Utekáči
13.1. Oslava oslobodenia mesta Lučenec,
položenie vencov pri pamätníku, pietna spomienka,
miesto: Pamätník padlým na ulici J. Kármána
14.1. Ples Mesta Fiľakovo,
miesto: MsKS, org.: Mesto Fiľakovo a MsKS
21.1. Mestský ples, slávnostný reprezentačný ples Mesta Lučenec,
miesto: Synagóga o 18.30
21.1. Cirkevný ples,
miesto: KD Divín, org.: Farský úrad Divín
23.1. Oslobodenie obce Halič,
miesto: Halič, pamätník a park
24. – 29.1. Spoznajme sa! – Dni maďarskej kultúry,
miesto: MsKS, org.: MsKS, NOS Lučenec a ZO Csemadok Fiľakovo
26.1. 72. výročie oslobodenia obce,
miesto: Park padlých hrdinov, org. Obec Kokava nad Rimavicou
27.1. Oslavy oslobodenia obce – 72. výročie,
org. a miesto: Obec Cinobaňa
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27.1. Detské fašiangové podujatie v maskách,
org. a miesto: MsKS Kokava nad Rimavicou
27.1. Pietna spomienka – oslobodenie Utekáča,
org. a miesto: Obec Utekáč
28.1. Ples ZRPŠ,
miesto: KD Divín, org.: ZRPŠ pri ZŠ Divín
28.1. Rómsky ples – II. ročník,
miesto: KD Kokava n/R., org.: KVOZ Láčho drom
29.1. Zberateľské burzy starožitností a kuriozít,
miesto: Mestská tržnica od 7.00 do 12.00
Do 29.1. XII. Trienále akvarelu, medzinárodná súťažná prehliadka
súčasnej akvarelovej tvorby,
miesto: Novohradské múzeum a galéria Lučenec
Január – Výstava fotografií umelcov z Novohradu,
miesto: Novohradská knižnica Lučenec
– oddelenie náučnej literatúry, galéria
Január - Šaliansky Maťko, oblastná súťaž v prednese prózy žiakov
základných škôl a gymnázií z celého okresu,
org. a miesto: Dom Matice slovenskej Lučenec
Január - Prednáška sociologičky Zszsanny Lampl,
org.: Hradné múzeum Fiľakovo, miesto: Mestská knižnica
Január - Páračky klubu žien pri OÚ,
miesto: Lehôtka
Január - Oslavy oslobodenia obce Málinec,
org. a miesto: Obec Málinec
Január - Športové turnaje z príležitosti oslobodenia Málinca
– futbalový, volejbalový, tenisový a stolnotenisový,
org. a miesto: Obec Málinec
Január - Hokejový turnaj,
org. a miesto: Obec Cinobaňa
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FEBRUÁR:
4.2. Karneval na ľade, zábava, hry a súťaže,
org.: Mesto Lučenec, miesto: Zimný štadión o 10.00
4.2. Ples Miestneho spolku SČK – 2. ročník,
miesto: DK Kokava /R.,
org. MS SČK Kokava nad Rimavicou
10.2. Fašiangové pampuškové posedenie,
miesto: DK, org. ZO SZZP Kokava nad Rimavicou
11.2. Páračky
org. a miesto: Obec Polichno
14.2. Valentín v meste, oslavu sviatku zaľúbených,
miesto: Ulice mesta o 10.00
18.2. Výstup na Striebornú – 39. ročník,
org.: Obec Cinobaňa a KST Lampáš Lučenec
18.2. Obecný ples,
org.: Obec Málinec, miesto: Spoločenský dom v Málinci
19.2. Zberateľské burzy starožitností a kuriozít,
miesto: Mestská tržnica Lučenec od 7.00 do 12.00
25.2. Cinobanský ples,
org.: Obec Cinobaňa a OZ Cinobančan
25.2. Fašiangová zabíjačka,
org. a miesto: Obec Hrnčiarska Ves
25.2. Sprievod fašiangových masiek FS Kokavan,
org.: MKS Kokava nad Rimavicou
25.2. Ples rodákov,
org. a miesto: Obec Utekáč
26.2. Fašiangy – pochovávanie basy,
jarmok, zabíjačka, súťaž vo výrobe klobás,
org.: Mesto Lučenec,
miesto: Mestská tržnica v Lučenci o 8.00
Február - Mojim národom! Príbehy z veľkej vojny- výstava SNM - Múzea
kultúry Maďarov na Slovensku umožňuje nahliadnuť do vojnového diania
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tov a zbierkou exponátov z múzeí na Slovensku, chronologicky približuje
priebeh 1.svetovej vojny,
miesto: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
Február – Litografie - výstava litografií (kameňotlače) mladej umelkyne
z Košíc,
miesto: Novohradská knižnica Lučenec
– odd. náučnej literatúry
Február - Detský fašiangový karneval, súťaže pre deti,
org. a miesto: Obec Halič, veľká sála KD
Február - Pochovávanie basy s folklórnym súborom Haličan,
batôžková zábava,
org. a miesto: Obec Halič, veľká sála KD
Február - Výstava maliarky Adél Vass,
org.: Hradné múzeum Fiľakovo,
miesto: Mestské vlastivedné múzeum
Február - Beseda so spisovateľkou Petrou Nagyovou-Džerengovou,
org.: Hradné múzeum Fiľakovo, miesto: Mestská knižnica
Február - Fašiangy v obci – veselica,
org. a miesto: Lehôtka
Február - Fašiangy,
miesto: Utekáč, org.: Obec Utekáč v spolupráci so ZŠ s MŠ
Február - Koncert v KD,
org. a miesto: Obec Cinobaňa
Február - Šachový turnaj,
org. a miesto: Obec Cinobaňa
Február - Karneval ZŠ a farského úradu,
miesto: KD Divín, org.: ZŠ a Farský úrad v Divíne

MAREC:
10.3. Oslavy MDŽ,
miesto: sála MKS, org.: Obec Utekáč v spolupráci so ZŠ s MŠ
19.3. ABBORN, veľkolepá show v štýle škandinávskej disko kapely ABBA,
org.: Mesto Lučenec, miesto: Kino Apollo o 19.00
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24.3. Mestský deň učiteľov,
miesto: MsKS, org.: Mesto Fiľakovo a MsKS Fiľakovo
26.3. Zberateľské burzy starožitností a kuriozít,
miesto: Mestská tržnica Lučenec od 7.00 do 12.00
Marec - Divadelné predstavenie J. Pročko a priatelia,
org.: Mesto Lučenec, miesto: Kino Apollo o 19.00
Marec - Mojim národom! Príbehy z veľkej vojny
- výstava SNM - Múzea kultúry Maďarov na Slovensku,
miesto: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
Marec - Výstava fotografií - Andrásfalvi Faragó Zoltán
- z oblasti životného prostredia spojená s výstavou detských kníh
zo Salgótarjánu,
miesto: Novohradská knižnica Lučenec,
odd. náučnej literatúry
Marec – Týždeň slovenských knižníc, každý deň v týždni sa budú konať
podujatia pre žiakov materských, základných a stredných škôl
o vzniku knihy a dejinách knižníc,
miesto: Novohradská knižnica Lučenec, odd. pre deti
Marec – Deň ľudovej rozprávky, podujatie venované pamiatke
Pavla Dobšinského – slovenského rozprávkára.
Dramatizácia rozprávky z jeho tvorby študentmi PaSa,
miesto: Novohradská knižnica Lučenec
– Komunitná miestnosť.
Marec – „Stáročia Fiľakovského hradu“ – otvorenie zmodernizovanej
a rozšírenej stálej expozície,
org.: Hradné múzeum Fiľakovo,
miesto: Bebekoba bašta, 4. Poschodie
Marec - Prednáška toxikológa Dr. Gábora Zachera v rámci mesiaca knihy,
org.: Hradné múzeum Fiľakovo, miesto: Mestská knižnica
Marec – Vydanie knihy „Zažili sme prvú republiku“, editori Mišo Šesták
a Július Lomenčík, zápisky z obecných kroník obcí poltárskeho
okresu z obdobia Rakúsko-Uhorska a prvej republiky.
Marec – Vedená pešia túra na území Novohrad-Nógrád Geoparku
(zvyčajne posledná sobota v mesiaci)
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Marec – Deň učiteľov, slávnostné odovzdávanie pochvalných uznaní
starostu obce,
org. a miesto: Obec Cinobaňa
Marec - Krížová cesta-vystúpenie,
miesto: Kostol Všetkých svätých Divín, org.: Farský úrad Divín
Marec - Otvorenie turistickej sezóny,
org.: KST Javor Divín
Marec - Veľkonočná burza
Marec - ROZPRÁVKOVÁ SKRINKA, regionálna prehliadka detskej
dramatickej tvorivosti,
org.: Novohradské osvetové stredisko v Lučenci
v spolupráci s mestom Poltár, miesto: KD Poltár

APRÍL:
1.4. Detská tour Petra Sagana, cyklistické podujatie pre deti,
org.: Mesto Lučenec, miesto: Mestský park o 8.00
7.-8.4. Veľkonočný jarmok,
org.: Mesto Lučenec, miesto: Námestie republiky o 10.00
12.4. Škola života – pre deti ZŠ,
org. a miesto: MKS Kokava nad Rimavicou
17.4. Palócka Veľká noc,
miesto: Hradný areál-Fiľakovský hrad,
org.: MsKS Fiľakovo, HM
23.4. Koncert hudobnej skupiny Kollárovci,
org. a miesto: MKS Kokava nad Rimavicou
25.4. Adam Ďurica – Spolu tour,
org.: Mesto Lučenec, miesto: Kino Apollo o 19.00
28.4. Stavanie mája,
org.: Mesto Lučenec, miesto: pred Divadlom B.S. Timravy o 17.00
28.4. Krajský detský folklórny festival,
org. a miesto: MKS Kokava nad Rimavicou
29.4. Medzinárodný deň tanca, org. a miesto: MsKS Fiľakovo
30.4. Zberateľské burzy starožitností a kuriozít,
miesto: Mestská tržnica Lučenec od 7.00 do 12.00
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30.4. Stavanie mája,
org. a miesto: Obec Cinobaňa
30.4. Stavanie mája, kultúrny program,
miesto: Halič – Podzámocké námestie
30.4. Stavanie mája,
org.: Obec Hrnčiarska Ves,
miesto: areál Zóna baru o 18.00
Apríl – Koncert Ivana Acetová Quartet,
otvárací koncert mestského múzea,
org.: Mesto Lučenec, miesto: Radnica Lučenec
Apríl – Jarná pieseň, prehliadka spevokolov,
org.: Mesto Lučenec, miesto: Divadlo B.S.Timravy
Apríl – Avari a Slovania - cieľom výstavy z Podunajského múzea
v Komárne je predstaviť vzájomné spolužitie Avarov a Slovanov na
území dnešného Slovenska. Je zameraná na ich sídliská, odievanie,
remeslá, poľnohospodárstvo a spôsob pochovávania,
miesto: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
Apríl – Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť - prezentácia prác
študentov Súkromnej strednej umeleckej školy z Hodruše –
Hámrov, ktorí inšpirovaní originálnymi nálezmi zo zbierok SNM
- Archeologického múzea v Bratislave vytvorili ich repliky,
miesto: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
Apríl – Deň Zeme - vzdelávacie podujatie pre 1. stupeň ZŠ pri príležitosti
Dňa Zeme, v spolupráci so Správou Chránenej krajinnej oblasti
Cerová vrchovina v Rimavskej Sobote,
miesto: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
Apríl - Noc s Andersenom, tradičné podujatie, pri ktorom deti strávia noc
v knižnici čítaním rozprávok a stretnú sa so zaujímavými
osobnosťami nášho regiónu,
miesto: Novohradská knižnica Lučenec, odd. pre deti
Apríl - Jubilejná výstava BIB 1967-2015, putovná výstava pri príležitosti
výročia Bibiany, medzinárodného domu umenia pre deti, obsahuje
detské knihy, ilustrácie a premietanie animovaných filmov.
miesto: Novohradská knižnica, odd. náučnej literatútry

75 | Novohradské osvetové stredisko

KALENDÁR VÝROČÍ
A KATALÓG KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ

2017

Apríl – Hviezdoslavov Kubín, súťaž v umeleckom prednese prózy
a divadelnej poézie,
miesto: Dom Matice slovenskej,
hlavný org.: NOS Lučenec, spoluorg.: Dom MS
Apríl – Detský folklórny festival v spolupráci s NOS,
miesto: Halič
Apríl - Medzinárodný geodetický päťboj – IG5, 12. ročník súťaže pre
stredné školy s geodetickým a geoinformatickým zameraním,
org.: Stredná priemyselná škola stavebná
Oskara Winklera Lučenec
Apríl - Výchovné koncerty pre MŠ a ZŠ v Lučenci,
org. a miesto: Súkromná ZUŠ, Novohradská 2, Lučenec
Apríl - Ďurský jarmok,
org.: Obec Málinec, miesto: Málinec - námestie
Apríl - Veľkonočná burza,
miesto: KD Divín, org.: Jednota dôchodcov Divín
Apríl - Lukostrelecká súťaž v Divíne,
org.: Lukostrelecký klub Divín

MÁJ:
1.5. Stavanie mája,
1.5.
5.5.

5.5.

6.5.

org.: MKS Kokava n/R., miesto: pred DK
Otváranie Timravinej studničky a retro 1. máj,
org. a miesto Obec Polichno
Oslava ukončenia II. svetovej vojny, položenie vencov
pri pamätníku, pietna spomienka,
org.: Mesto Lučenec,
miesto: Pamätník padlým na ulici J. Kármána o 14.00
Vatra oslobodenia – majáles, vystúpenie FS Hrnčiarka, guláš,
diskotéka ap.,
org. a miesto: Obec Hrnčiarske Zalužany
Oslavy víťazstva nad fašizmom,
org. a miesto: Obec Cinobaňa
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6.5. Cinobanský kotlík a jarmok,
org.: Obec Cinobaňa a OZ Cinobančan
6.5. Hrnčiarska kapusta – VI. ročník súťaže,
org.: Obec Hrnčiarska Ves, miesto: areál ZŠ o 13.00,
vatra slobody o 19.00
6.5. Výstup rodičov s deťmi na Pasiečky,
org.: ZO SZT v Utekáči a Obec Utekáč
6.5. HELIGÓNKY NAD BUDINOU,
24. ročník regionálnej prehliadky heligónkarov,
org.: Novohradské osvetové stredisko v Lučenci
v spolupráci s obcou Budiná, miesto: KD Budiná
7.5. Deň matiek,
miesto: Halič, veľká sála KD
12.5. Festival BBB (Bach, Beethoven, Bartók)
a súborovej hry ZUŠ v rámci PMU 2017,
org. a miesto: Súkromná ZUŠ, Novohradská 2, Lučenec
13.5. Míľa pre mamu, podujatie pre celé rodiny
venované sviatku Dňa matiek,
org.: Mesto Lučenec, miesto: Námestie republiky o 14.00
14.5. Srdce na dlani, koncert ku Dňu matiek,
org.: Mesto Lučenec, miesto: kostol na Rúbanisku o 15.00
14.5. Deň matiek, uvítanie detí do života a vystúpenie žiakov,
miesto: obradná sieň, sála MKS o 16.00,
org.: Obec Utekáč v spolupráci so ZŠ s MŠ
19.5. Koncert a výstava nástrojov ľudovej hudby pri príležitosti
životného jubilea Tibora Kobličeka,
miesto: Synagóga
20.5. Noc v múzeu - netradičná prezentácia Novohradského múzea
a galérie, v rámci ktorej ponúka zaujímavé programy pre všetky
vekové kategórie návštevníkov. Podujatie sa koná pri príležitosti
Medzinárodného dňa múzeí a galérií,
miesto: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
20.5. Noc múzeí a galérií,
org. a miesto: Hradné múzeum Fiľakovo
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20.5. Medzinárodný šachový turnaj – III. ročník,
org.: Šachový klub Slovana H. Zalužany
a Obec Hrnčiarske Zalužany, miesto: Sála obecného úradu
25.-26.5. IV. ročník medzinárodnej konferencie policajných historikov,
miesto: Synagóga a Radnicav Lučenci
27.5. Beh zdravia, porozumenia a nádeje 2017,
org.: Obec Divín a Komisia pre rozvoj vzdelania,
kultúry, mládeže a športu
27.5. Tvorivé dielne,
org.: ZŠ a Obec Divín, Komisia pre rozvoj vzdelania,
kultúry, mládeže a športu
27.5. Dni obce – Juraj Kubinec, nestor slovenských fujaristov,
org. a miesto: Obec Utekáč
28.5. Zberateľské burzy starožitností a kuriozít,
miesto: Mestská tržnica od 7.00 do 12.00
29.5. – 11.6. Týždeň európskych geoparkov, výstavy, vedené pešie
a poznávacie túry, vedomostné súťaže,
org.: Geopark Novohrad-Nógrád Fiľakovo
31.5. Váľanie mája so spevom a pohostením,
miesto: Halič-Podzámocké námestie
Máj – Jarný koncert lučenckých ZUŠ,
miesto: Synagóga
Máj - Avari a Slovania,
miesto: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
Máj - Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť,
miesto: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
Máj – Les ukrytý v knihe, enviromentalné vzdelávanie zamerané na
spoznávanie prírody, prírodných tajomstiev prostredníctvom hier,
zážitkov a čítania kníh,
miesto: Novohradská knižnica Lučenec, odd. náučnej literatúry
Máj – Deň Štefánika, spomienkové oslavy na M. R. Štefánika
pri jeho pamätníku,
organizátori: DMS LC, Mesto Lučenec, MO MS Lučenec,
ZŠ M.R.Štefánika
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Máj - Beh mládeže o Pohár Domu Matice slovenskej,
org.: Dom Matice slovenskej v spolupráci s Mestom Lučenec
Máj - Absolventský koncert,
org. a miesto: Súkromná ZUŠ, Novohradská 2 v Lučenci
Máj - Výstava výtvarných prác absolventov výtvarného odboru,
org. a miesto: Súkromná ZUŠ, Novohradská 2 v Lučenci
Máj – Vydanie knihy „Utekáč na dobových fotografiách 3:
školstvo, cirkev, kultúra a šport“,
autori Milan Pupala a Gabika Šusteková
Máj – Stavanie mája a vatra pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom,
org. a miesto: Obec Lehôtka
Máj - Oslavy Dňa matiek,
org. a miesto: Obec Lehôtka
Máj - Oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom,
org.: Obec Málinec, miesto: Málinec – pri pomníku SNP
Máj - Oslavy Dňa matiek,
org. a miesto: Obec Málinec
Máj – Vedená pešia túra na území Novohrad-Nógrád Geoparku
(zvyčajne posledná sobota v mesiaci)
Máj – Majster Tibor Kobliček – jubileum 80 r.,
org.: Obec Cinobaňa, NOS, BBSK
Máj - Stavanie mája,
miesto: Námestie mieru Divín, org.: ZŠ a MŠ Divín,
Obec Divín, Komisia pre rozvoj vzdelania, kultúry, mládeže a športu
Máj – Deň matiek,
miesto: KD Divín, org.: MŠ Divín
Máj - Váľanie mája,
miesto: Námestie mieru Divín, org. Obec Divín
a Komisia pre rozvoj vzdelania, kultúry, mládeže a športu

JÚN:
3.6. Mestský deň detí,
miesto: Mestský park vo Fiľakove, org.: MsKS, HMF, školy ...
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3.6. MDD,
org.: Obec Cinobaňa, ZŠ s MŠ Cinobaňa, DHZ Cinobaňa
3.6. Deň detí – súťaže pre deti, pohostenie, Haličský matrtáň-II. ročník,
miesto: Halič –Podzámocké námestie
3.6. Stretnutie heligónkarov – XX. ročník,
org. a miesto: MKS Kokava nad Rimaviocu
4.6. MDD v parku, rodinné podujatie konané pri príležitosti MDD,
org.: Mesto Lučenec, miesto: Mestský park o 9.30
17.6. Nohejbalový turnaj – Pohár starostu obce – I. ročník,
org.: Obec Hrnčiarska Ves, miesto: tenisový kurt o 9.00
17.-18.6. XVIII. Fiľakovské historické hradné hry,
org.: Hradné múzeum Fiľakovo, miesto: Hradný areál
18.6. Deň otcov,
org. a miesto: Obec Utekáč
23.6. Lučenské kultúrne leto 2017 - otvorenie,
org.: Mesto Lučenec, miesto: Amfiteáter o 19.00
24.6. Jánske dni,
org.: Obec Málinec, miesto: športový areál v Málinci
24.6. Jánske ohne,
org.a miesto: Obec Polichno
25.6. Zberateľské burzy starožitností a kuriozít,
miesto: Mestská tržnica Lučenec od 7.00 do 12.00
30.6. Ukončenie povinnej školskej dochádzky-odovzdávanie vysvedčení,
org. a miesto: Obec Utekáč
Jún – Szabóov grafický Lučenec - XX. ročník celoslovenskej a XIII. ročník
medzinárodnej výtvarnej súťaže detí, mládeže a dospelých v grafike
na tému „Hračky“. Realizuje sa v spolupráci s Mestom Lučenec,
miesto: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
Jún – Včelárov rok - výstava zo zbierok NMG v Lučenci predstaví prácu
včelárov počas celého roka prostredníctvom ukážok pracovného
náradia, ktoré sa používali v rámci starostlivosti o včelstvo a pri
spracovaní medu v minulosti,
miesto: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci.
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Jún – Július Szabó (1907-1972) - výber z celoživotnej tvorby významnej
osobnosti nášho regiónu, Júliusa Szabóa pri príležitosti 110. výročia
jeho narodenia,
miesto: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
Jún – Čítajme si, VI. ročník celoslovenského detského čitateľského
maratónu. V určený deň od 9.00 do 15.00 deti, ktoré prídu do
knižnice budú predčítavať z vybranej knihy s cieľom prekonať
minuloročný čitateľský rekord,
miesto: Novohradská knižnica Lučenec
Jún – Celé Slovensko číta deťom, „Poď, budem ti čítať“ projekt zameraný
na čítanie dospelých deťom. Čítanie známych osobností deťom MŠ
a ZŠ v Lučenci,
miesto: Divadlo B.S.Timravy, org.: Novohradská knižnica
Jún – Deň detí na Fiľakovskom hrade,
org.: Hradné múzeum Fiľakovo, miesto: hradný areál
Jún – Jánsky jarmok,
org.: Obec Málinec, miesto: Málinec – námestie
Jún- Slávnostné prijatie jubilantov,
org. DHZ v spolupráci s Obcou Utekáč
Jún – Vedená pešia túra na území Novohrad-Nógrád Geoparku
(zvyčajne posledná sobota v mesiaci)
Jún – Stretnutie heligónkarov v Cinobani – X. ročník,
org.: Obec Cinobaňa, NOS, BBSK
Jún – Prijatie a ocenenie úspešných žiakov ZŠ s MŠ,
org. a miesto: Obec Cinobaňa
Jún – Cesta rozprávkovým lesom pod Divínskym hradom,
org.: ZŠ a Obec Divín, Komisia pre rozvoj vzdelania
Jún – Divínsky Boyard,
org.: JASIV, o.z., Obec a ZŠ Divín, Komisia pre rozvoj vzdelania,
kultúry, mládeže a športu
Jún - Vychádzka za svätojánskymi muškami,
org.: KST Javor Divín
Jún - Minifutbal – súťaž o pohár starostu obce,
miesto: ihrisko pri ZŠ v Divíne, org. Bc. Marek Žilka
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JÚL:
1.7. Lesná hudba,
miesto: Mestský park vo Fiľakove,
org.: Mesto Fiľakovo, MskS, Nadácia Lesná hudba z MR
2.7. Spomienkový deň – Pál Ráday,
miesto: Lučenec
5.7. Koncert vážnej hudby a otvorenie výstavy pre letnú sezónu,
org.: Mesto Lučenec, miesto: Synagóga o 18.00
6.- 8.7. UDVART – kultúrno-spoločenský festival na „dvore umení“
(Umenie-Dvor-ART),
miesto: Dvor Mestského vlastivedného múzea Fiľakovo,
org.: MsKS, HM
8.7. Rozprávkový altánok,
miesto: Mestský park, altánok o 16.00
15.7. V. Muzikantský juliáles, koncert lučenských hudobných skupín,
miesto: Reštaurácia Biela labuť, Mestský park o 15.00
22.7. Športový deň obce Pondelok proti Suchej,
org.: Obce Hrnčiarska Ves, miesto: futbalový areál o 13.00
22.7. POIPEĽSKÝ UMELECKÝ FESTIVAL, 14. ročník prezentácie tradičnej
kultúry v Novohrade,
org.: NOS, NOV Csemadoku a obec Veľká nad Ipľom,
miesto: Veľká nad Ipľom
24. - 28.7. Palócky ľudovoumelecký tábor,
miesto: Látky
29.7. XXII. Medzinárodný folklórny festival, krojovaný sprievod mestom,
folklórny galavečer,
org.: Mesto Lučenec, miesto: Amfiteáter o 18.00
30.7. Zberateľské burzy starožitností a kuriozít,
miesto: Mestská tržnica od 7.00 do 12.00
Júl – Július Szabó (1907-1972) - výber z celoživotnej tvorby významnej
osobnosti nášho regiónu, Júliusa Szabóa pri príležitosti 110. výročia
jeho narodenia,
miesto: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
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Júl - XXIX. Medzinárodné keramické sympózium 2017 - tvorivý pobyt
účastníkov sympózia, realizuje sa v spolupráci so SVÚ - Združením
keramikov Slovenska, závodom Žiaromat, a.s. Kalinovo, Obcou
Kalinovo a Mestom Lučenec,
miesto: Kalinovo, Lučenec
Júl - Deň keramiky- stretnutie verejnosti s účastníkmi XXIX. ročníka
Medzinárodného keramického sympózia – prezentácia
o medzinárodných keramických sympóziách od r. 1989 po súčasnosť,
miesto: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
Júl – XV. Medzinárodný mládežnícky skrášľovací tábor,
org.: Hradné múzeum Fiľakovo, miesto: Fiľakovský hrad
Júl – Memoriál Ondreja Vargica-futbalový turnaj,
org. a miesto: Obec Utekáč
Júl - Svätá Anna,
org.: Farský úrad Divín

AUGUST:
3.-6.8. KOLIESKO 2017 – XXVII. ročník – festival ľudovej kultúry,
stretnutie mladých folkloristov,
org. a miesto: Obec Kokava nad Rimavicou
7.-11.8. Letný tábor Novohrad – Nógrád Geoparku
11.8. Hrnčiarske slávnosti – Deň obce, vystúpenie FS Hrnčiarka a žiakov
ZŠ, udeľovanie čestných uznaní starostom, ľudová veselica ap.
Org.: Obec Hrnčiarske Zalužany,
miesto: Námestie pri obecnom úrade
11. – 13.8. PALÓCKE DNI a DNI MESTA FIĽAKOVO,
org.: MsKS, Mesto Fiľakovo, HMF a ď.
11. - 13.8. Haličské slávnosti – divadlo, kultúrny program, jarmok,
súťaž v pití piva - III. ročník,
miesto: Halič
17.-20.8. VI. Lučenské hodovanie, vyvrcholenie Lučenského kultúrneho
leta, koncerty, divadelné predstavenia, VI. Mega street dance
party, Fotrova kára, Lučenský jarmok, Rozprávkové pódium,
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Pivný festival, Majstrovstvá vo varení babgulášu a ď.,
org.: Mesto Lučenec,
miesto: Námestie republiky, Masarykova ulica,
Mestský park, Kubínyiho námestie o 10.00
21.8. 10. výročie úmrtia Hany Ponickej, pietny akt pri hrobe,
miesto: Halič - cintorín
25.8. Oslava SNP, položenie vencov pri pamätníku, pietna spomienka,
org.: Mesto Lučenec,
miesto: Pamätník padlých na ulici J. Kármána o 14.00
27.8. Zberateľské burzy starožitností a kuriozít,
miesto: Mestská tržnica Lučenec od 7.00 do 12.00
28.8. Oslavy SNP,
org. a miesto: Obec Cinobaňa a ZO SZPB Cinobaňa
28.8. Vatra SNP – kultúrny program, súťaže ap.,
miesto: Halič – areál ZŠ
August - XXIX. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo
2017 - prezentácia výsledkov tvorivého pobytu účastníkov
sympózia,
miesto: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
August - Mgr.art Adela Vasová - autorská výstava súčasnej novohradskej
umelkyne, ktorá vytvára živé obrazy zo sveta fantázie, ale aj
z reálneho sveta okolo nás,
miesto: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
August – Turistický výstup na vrch Jasenina,
org.: Mikroregión Hornohrad
August – Oslavy SNP,
org. a miesto: Obec Utekáč
August – Súťaž DHZ o pohár starostu obce,
org.: DHZ v Utekáči a Obec Utekáč
August - Divínska hradná guľášovica,
miesto: Kaštieľ, org.: OZ POKROD Divín
August - Bodka za prázdninami,
org.: Farský úrad Divín
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SEPTEMBER:
2.9. DEŇ OBCE 2017,
org.: Obec Hrnčiarska Ves,
miesto: areál základnej školy o 14.00
2.-3.9. Dni obce Lehôtka,
org. a miesto: Obec Lehôtka
3.9. Zraz veteránov vo Fiľakove,
miesto: Námestie slobody Fiľakovo,
org.: MsKS, Kurtáňsky tím a Veterán klub Lučenec
9.9. Chassidic songs – J. Ľupták, B. Lenko, M. Baruch,
koncert pri príležitosti pamätného dňa holokaustu,
org.: Mesto Lučenec,
miesto: Synagóga o 18.00
16.9. Brdárska kapustnica,
org. a miesto: Obec Veľká Ves
21.9. Ukončenie Lučenského kultúrneho leta 2017, koncert vážnej hudby,
org.: Mesto Lučenec,
miesto: Synagóga o 19.00
22.9. Európsky týždeň mobility a športu,
org.: Mesto Lučenec,
miesto: Námestie republiky o 9.00
24.9. Zberateľské burzy starožitností a kuriozít,
miesto: Mestská tržnica Lučenec
od 7.00 do 12.00
30.9. Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce,
org. a miesto: Obec Utekáč
September – Divadelné predstavenie,
miesto: Divadlo B.S. Timravy o 19.00
September - XXIX. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec –
Kalinovo 2017 - prezentácia výsledkov tvorivého pobytu
účastníkov sympózia,
miesto: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
September - Mgr.art Adela Vasová - autorská výstava,
miesto: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
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September - Jesenné stretnutie 2017- výstava diel neprofesionálnych
výtvarníkov, ktorí vyvíjajú svoju činnosť v Oblastnom štúdiu
pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci,
miesto: Novohradské múzeum a galéria Lučenec
September - Božena Slančíková Timrava (1867 - 1951) - výstava o živote a
tvorbe významnej spisovateľky z Novohradu pri príležitosti
150. výročia jej narodenia,
miesto: Novohradské múzeum a galéria Lučenec
September - Fotografická výstava Neznámi hrdinovia - putovná výstava
filmára Dušana Hudeca. Rovnomenný film získal hlavnú cenu
na festivale Jeden svet,
miesto: Novohradská knižnica Lučenec,
odd. náučnej literatúry
September – Vydanie knihy Tibora Koteka „Krídla nad Novohradom“
o histórii lietania v Novohrade.
September – Michalský jarmok,
org.: Obec Málinec, miesto: Málinec - námestie
September – Medzinárodný jesenný divadelný festival,
miesto: MsKS Fiľakovo, org.: MsKS a NOS
September – Majstrovstvá sveta v pečení toční – VI. ročník,
org. a miesto: Obec Utekáč
September – Vedená pešia túra na území Novohrad-Nógrád Geoparku
(zvyčajne posledná sobota v mesiaci)
September – Divínska 40-tka,
org.: KST Javor Divín
September - Divínsky Boyard,
org.: JASIV, o.z., Obec a ZŠ Divín,
Komisia pre rozvoj vzdelania, kultúry, mládeže a športu

OKTÓBER:
2.10. Utekáčska horská tridsiatka,
org.: ZO SZT v Utekáči
7.10. – Maľujeme Timravu,
org.: Obec Polichno a Dom Matice slovenskej Lučenec
86 | Novohradské osvetové stredisko

KALENDÁR VÝROČÍ
A KATALÓG KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ

2017

7.10. - Timravin chodníček, 26. ročník literárno-turistického pochodu
B.S. Timravy,
org.: Dom Matice slovenskej Lučenec,
Obec Polichno, Obec Ábelová, MO MS Polichno,
Gymnázium B.S. Timravy
14.10. Úcta k starším – slávnostné posedenie,
org. a miesto: Obec Cinobaňa
19.-20.10. IV. Jazzové lístie, sviatok jazzu v Lučenci,
org.: Mesto Lučenec, miesto: Historická radnica o 18.00
29.10. Zberateľské burzy starožitností a kuriozít,
miesto: Mestská tržnica Lučenec od 7.00 do 12.00
31.10. Zlomené krídla, pietna spomienka na zosnulých
a ekumenické stretnutie,
miesto: Mestský cintorín Lučenec o 16.30
Október – Naším seniorom, program pri príležitosti mesiaca
úcty k starším,
miesto: Divadlo B.S. Timravy Lučenec o 17.00
Október – Stretnutie so seniormi,
Org.: Obec Hrnčiarska Ves,
miesto: spoločenská sála OcÚ
Október - Divadelná jeseň 2017,
miesto: Divadlo B.S.Timravy Lučenec o 18.00
Október - Timravina studnička, okresné kolo v prednese prózy,
miesto: CVČ Magnet Lučenec o 10.00
Október - Glassmovement - Výber zo sklárskych sympózií
– medzinárodná výstava výsledkov tvorivého pobytu účastníkov
sympózií, ktoré sa konali v Novohrade,
miesto: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
Október – Prednáška poslanca miestnej samosprávy v rámci
„Európskeho týždňa miestnej demokracie“,
miesto: Novohradská knižnica Lučenec
Október – Blahoželanie jubilantom,
miesto: Halič – KD
Október - Haličská šarkaniáda – II. ročník, súťaž a pohostenie pre deti,
miesto: Halič – areál ZŠ
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Október – 70. výročie založenia Obchodnej akadémie v Lučenci,
org.: Obchodná akadémia Lučenec
Október – Medzinárodný jesenný divadelný festival,
miesto: MsKS Fiľakovo, org.: MsKS a NOS
Október - Stretnutie generácií,
miesto: MsKS Fiľakovo, org.: Mesto Fiľakovo,
MsKS a MO Jednoty dôchodcov
Október - Deň zo zemiakov, kapusty a kysnutého cesta
– ochutnávka špecialít,
org. a miesto: Obec Lehôtka
Október - Mesiac úcty k starším – posedenie seniorov,
miesto: Obec Lehôtka
Október - Mesiac úcty k starším – stretnutie seniorov,
org.: Obec Málinec, miesto: Spoločenský dom v Málinci
Október – Prezentačný deň mikroregiónu Hornohrad
a súťaž o najlepšiu klobásu,
miesto: Cinobaňa, org.: Obec Cinobaňa a MR Hornohrad
Október – Záhradkárska výstava,
miesto: Denné centrum Divín, org.: JD Divín
Október - Mesiac úcty k starším,
miesto: KD Divín
Október – Jubilanti,
miesto: Denné centrum, org.: Obec Divín
a Komisia pre rozvoj vzdelania, kultúry, mládeže a športu
Október – Hallowen,
miesto: Kaštieľ, org.: Obec a ZŠ Divín,
Komisia pre rozvoj vzdelania, kultúry, mládeže a športu

NOVEMBER:
1.11. Zlomené krídla, pietna spomienka na zosnulých
a ekumenické stretnutie,
miesto: Mestský cintorín Lučenec o 16.30
25.11. III. ročník stretnutia priateľov regionálnej histórie,
miesto: Hradište
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26.11. Zberateľské burzy starožitností a kuriozít,
miesto: Mestská tržnica Lučenec od 7.00 do 12.00
November – Timravina studnička, celoslovenské finále súťaže v prednese
pôvodnej slovenskej prózy,
miesto: Divadlo B.S.Timravy Lučenec o 10.00
November – Nedeľa módy, módna prehliadka z kolekcie lučenských
butikov,
org.: Mesto Lučenec, miesto: Synagóga o 15.00
November - Glassmovement - Výber zo sklárskych sympózií –
medzinárodná výstava,
miesto: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
November – Literárny Lučenec, vyhodnotenie celoslovenskej súťaže vo
vlastnej tvorbe spojenej s výstavou tvorby
Boženy Slančíkovej-Timravy,
miesto: Novohradská knižnica
November – Medzinárodný jesenný divadelný festival,
miesto: MsKS Fiľakovo, org.: MsKS a NOS
November – Haličský štoplík, recitačná súťaž žiakov,
miesto: Halič, org.: ZŠ v spolupráci s obcou
November – Vydanie knihy Spomienok z Novohradu, autor - Mišo Šesták
vyzýva - kto má zaujímavé príbehy z Novohradu minulého či
predminulého storočia, zápisky po rodičoch a starých
rodičoch, ktoré nechcete, aby zapadli prachom, píšte na
adresu: kniha.hornohrad@gmail.com
November – Pamiatka zosnulých, spomienkové stretnutie,
org. a miesto: Obec Lehôtka
November - Vedená pešia túra na území Novohrad-Nógrád Geoparku
(zvyčajne posledná sobota v mesiaci)
November – Divadelné predstavenie,
miesto: KD Cinobaňa, org.: Obec Cinobaňa a NOS Lučenec

DECEMBER:
2.12. Vianočné trhy a zimné radovánky – Mikuláš pre deti,
org.: Obec Cinobaňa, OZ Cinobančan, ZŠ s MŠ Cinobaňa
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5.12. Možno príde Mikuláš, rozsvietenie stromčeka,
org.: Obec Hrnčiarska Ves,
miesto: areál Zóna baru o 16.30
6.12. Mikuláš v meste, Mikuláš, čert a anjel na koči v uliciach mesta,
rozsvecovanie vianočnej výzdoby v meste,
org.: Mesto Lučenec,
miesto: Ulice mesta a Námestie republiky o 16.30
6.12. Stretnutie detí s Mikulášom, anjelom a čertom,
org. a miesto: MKS Kokava n/R.
8.12. Mikulášsky večierok, vystúpenia žiakov ZŠ a MŠ,
odovzdávanie balíčkov,
org.: ZŠ s MŠ v spolupráci s obcou H. Zalužany,
miesto: Hrnčiarske Zalužany - sála OÚ
9.12. Vianočný trh šikovných rúk,
miesto: Mestská tržnica Lučenec o 8.00
11.-12.12. Hudba: Náš spoločný jazyk – multikultúrny hudobný festival,
vianočný jarmok,
miesto: Námestie slobody a MsKS vo Fiľakove,
org.: MsKS Fiľakovo
11.12. Adventný koncert,
org. a miesto: MKS Kokava nad Rimavicou
17.12. Zberateľské burzy starožitností a kuriozít,
miesto: Mestská tržnica od 7.00 do 12.00
17.12. Od Ondreja do Troch kráľov, vianočný program FS Kokavan,
org. a miesto: MKS Kokava nad Rimavicou
17.12. Tvorivé dielne a výstava vianočných ozdôb,
org. a miesto: Kokava n/R.
22.12. Vianočný program,
miesto: sála MKS, org.: ZO SZT v Utekáči
24. a 25.12. Chodenie s Betlehemom,
org.: MKS Kokava nad Rimavicou
25.12. Vianočný koncert sláčikového orchestra,
miesto: Halič – rímsko-katolícky kostol
25.12. Vianočné pásmo kolied,
org.: FS Hrnčiarka, miesto: Hrnčiarske Zalužany
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26.12. 50. Vianočný beh mesta Lučenec, tradičné vianočné športové
podujatie s heslom: Prídi aj Ty vybehať kapra...!,
miesto: Štart pred Divadlom B.S. Timravy o 8.00
26.12. Štefánsky výstup na Pasiečky,
org.: ZO SZT v Utekáči v spolupráci so ZŠ s MŠ
26.12. Party pod smrekom, zimná edícia II. ročník,
miesto: sála MKS Utekáč, org.: Rastislav Batyas
30.12. Cinobanský bludár – 11. ročník turistickej akcie,
org.: Obec Cinobaňa a KST Lučenec
31.12. Silvester v meste, diskotéka, ohňostroj, vítanie nového roka,
org.: Mesto Lučenec, miesto: Námestie republiky o 22.30
31.12. Silvester na námestí v Cinobani,
org.: Obec Cinobaňa a OZ Cinobančan
31.12. Silvestrovský punč,
miesto: Námestie mieru Divín, org.: Obec Divín a
Komisia pre rozvoj vzdelania, kultúry, mládeže a športu
31.12. Silvestrovská zábava a novoročný ohňostroj,
org.: MS ČK a Obec Hrnčiarske Zalužany
31.12. Silvestrovský ples,
org.: Obec Hrnčiarska Ves,
miesto: spoločenská sála OcÚ o 18.00
December - Salvador Dalí (1904 - 1989) - výber z rozsiahlej tvorby
španielskeho surrealistického maliara Salvadora Dalího.
Miesto: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci.
December – Celé Slovensko číta deťom na Mikuláša, vianočné čítanie
známych osobností pre deti MŠ a ZŠ v Lučenci,
miesto: Novohradská knižnia – Divadlo B.S. Timravy
December – Mikuláš, kultúrny program a pohostenie,
miesto: Halič – Podzámocké námestie
December – „Sladké Vianoce“ – výstava,
org.: Hradné múzeum Fiľakovo,
miesto: Mestské vlastivedné múzeum
December – Mikulášsky koncert, vianočná akcia najmenších žiakov SZUŠ,
org. a miesto: Súkromná ZUŠ, Novohradská 2 v Lučenci
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December – Verejný vianočný koncert – vianočné podujatie
s prezentáciou najúspešnejších študentov,
org. a miesto: Súkromná ZUŠ, Novohradská 2 v Lučenci
December - Oslava Mikuláša, Vianoc a Silvestra,
org. a miesto: Obec Lehôtka, pred OÚ a v KD
December – Mikuláš v MŠ, ZŠ a spoločenskom dome, Veselé Vianoce –
vianočný program, Vianočné trhy,
org. a miesto: Obec Málinec
December - Slávnostné prijatie jubilantov,
org. a miesto: Obec Utekáč
December – Advent v Cinobani,
org. a miesto: Obec Cinobaňa
December - Mikuláš na námestí,
miesto: Námestie mieru Divín, org.: ZŠ a Farský úrad Divín
December - Nočný Luciový výstup na Javor,
org.: KST Javor Divín
December – Vianočná burza,
miesto: KD Divín, org.: Jednota dôchodcov v Divíne

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
Hradné múzeum Fiľakovo, NTIC Fiľakovo
Dom Matice slovenskej, M. Rázusa 33, 984 01 Lučenec
Miestne kultúrne stredisko, Nám. 1. mája 10,
985 05 Kokava nad Rimavicou
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Mestá a obce:
Mesto Lučenec- MsÚ, Odd. školstva, soc. vecí, kultúry a športu,
Novohradská 1, 984 01 Lučenec
Mesto Fiľakovo
Obec Cinobaňa
Obec Divín
Obec Halič
Obec Hrnčiarska Ves
Obec Hrnčiarske Zalužany
Obec Hradište
Obec Kokava nad Rimavicou
Obec Lehôtka
Obec Málinec
Obec Polichno
Obec Utekáč
Obec Veľká Ves
Školy:
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera, B. Němcovej 1,
Lučenec
Obchodná akadémia, Lúčna 4, 984 16 Lučenec
Súkromná ZUŠ, Novohradská 2, 984 01 Lučenec

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,

93 | Novohradské osvetové stredisko

KALENDÁR VÝROČÍ
A KATALÓG KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ

2017

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
DS HRCINA (Hŕstka Cinobanských Nadšencov), Cinobaňa
– Mgr. Vladimíra Albertová, vedúca 0908 867 214,
e-mail: vladka1972@gmail.com
DS RADOSTNÍCI, Stará Halič – Miroslava Schmidtová, 0910 910 364,
e-mail: mimaschmidtova@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
DDS Kukuk pri ZUŠ Lučenec, Mgr. Zuzana Garajová
DDS Na Opatovskom kopci pri SZUŠ Lučenec-Opatová,
Mgr. Terézia Kelementová
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DS APROPÓ a ZSIBONGÓ pri Gymnáziu Fiľakovo,
Mgr. Szvorák Zsuzsanna
DDS Maskované Guliverky pri ZUŠ Poltár, Veronika Berkyová
DDS Šuliteatro pri ZUŠ Poltár, Veronika Berkyová
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
DDS Havkáčik Tomášovce

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 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
Detské folklórne súbory
DFS Radosť, Lučenec, Mgr. Marcela Janštová, 0905 926498,
e-mail: macatothova@centrum.sk
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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
DFsk KUKULIENKY Lovinobaňa – Daniela Rafajová 0908955034,
Zuzana Kurajská 0918562635
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, 0915811734
Dievčenská spev. skupina Furmanky od heligónky,
ZŠ s MŠ Cinobaňa
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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
Dychová hudba
Kokavčanka, Kokava nad Rimavicou, JUDr. Pavel Piliarik vedúci
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
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Ružiná – Jozef Kvačkaj
Šoltýska – Ľuboš Laššák
Točnica – Daniel Ivanič, Ľubomír Karásek
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
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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
Ing. Šuleková Daniela – bábky
Žilková Ľubomíra - tkanie na krosnách, Kokava nad Rimavicou
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

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.
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 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, inšpiruje
a aktivizuje záujemcov, o kultúrno-spoločenské aktivity. Snahou organizácie je vytvárať a organizovať podujatia, ktoré prehlbujú vzťah obyvateľov k vlastnému štátu, ku kultúrnej identite národa a národnostných
menších, k starostlivosti o životné prostredie.
Výchova umením k umeniu a rozvíjanie záujmovej-umeleckej činnosti,
vyhľadávanie ale aj uchovávanie a sprístupňovanie ľudových tradícií
sú aktivity, ktoré oslovujú veľkú časť obyvateľov regiónu.
 Pri rozvíjaní kultúrno-vzdelávacích aktivít NOS, spolupracujeme so samosprávou, s regionálnymi a miestnymi kultúrnymi inštitúciami a občianskymi združeniami.
 Organizujeme okresné, krajské a celoslovenské súťaže a prehliadky vo
všetkých žánroch ZUČ v regióne.
Oblasti pôsobenia:
 záujmovo-umelecká činnosť (ZUČ)
 výchovná a vzdelávacia činnosť
 miestna kultúra - spolupráca s obcami
 práca s menšinami
 cezhraničná spolupráca
 edičná činnosť - mesačník REKUS (regionálny kultúrny spravodajca),
Kalendár výročí, Katalóg podujatí
Ponúkame:
 pomoc pri príprave a realizácii rôznych kultúrno-spoločenských podujatí
 poradenské a metodické služby v jednotlivých žánroch ZUČ
101 | Novohradské osvetové stredisko

KALENDÁR VÝROČÍ
A KATALÓG KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ

2017

 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.)
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
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.

Pravidelné podujatia
MAREC - Rozprávková skrinka
Regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti sa koná
pravidelne v KD Poltár v rámci dlhoročnej úspešnej spolupráce s Mestom
Poltár. Jej cieľom je možnosť prezentácie všetkých DDS v regióne. (súbory
slovenské, maďarské, súbory pracujúce s postihnutými a ináč znevýhodnenými deťmi).
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Priestor, ktorý patrí aj začínajúcim súborom, je zdrojom inšpirácie a rozborové semináre sú tou najlepšou školou pre tvorcov divadla hraného
deťmi.
MÁJ - Heligónky nad Budinou
Súťažná prehliadka je už tradičným stretnutím priaznivcov „gombíkovej
harmoniky – heligónky“ a tiež miestom pre konfrontáciu inštrumentálnych výkonov heligónkarov. Okrem heligonkárov účinkujú v programe
zaujímavé folklórne zoskupenia a sólisti. Každoročne túto prehliadku pripravuje NOS 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. Striedajú
sa obce Radzovce a Veľká nad Ipľom. V rámci podujatia sa koná už X.
ročník populárneho Novohradského gulášového festivalu Radzovce a Halászlé Veľká nad Ipľom.
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
Organizuje v súčasnosti Mesto Lučenec v spolupráci s NOS ako prehliadku
domácich a zahraničných folklórnych súborov a sólistov. Galaprogram festivalu je už tradične v Lučenci.
AUGUST – KOLIESKO - Festival ľudovej kultúry – stretnutie mladých folkloristov
v Kokave nad Rimavicou. Počas troch dní mladí ľudia vytvoria jedinečnú
atmosféru, plnú tanca, spevu a dobrej muziky. Okrem toho sa môžu záujemcovia o ľudovú kultúru dozvedieť rôzne zaujímavé a potrebné informácie či stretnúť sa s priateľmi.
OKTÓBER – DECEMBER - Divadelná jeseň
Divadelná jeseň začala ako Jesenné divadelné dni a má za sebou už
dlhoročnú tradíciu. Stala sa divákmi obľúbenou prehliadkou slovenských
i maďarských, ale aj českých a poľských divadelných súborov a divadelných ochotníckych súborov nášho regiónu. Podujatie je príležitosťou k
prezentácii práce ochotníckych divadelných súborov regiónu a k vzájom103 | Novohradské osvetové stredisko
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nej konfrontácii s hosťujúcimi pozvanými súbormi. Súčasťou podujatia sú
– otvárací happening - divadelný sprievod mestom, ktorého cieľom je podujatie živo spropagovať ale aj vzdelávacie podujatia pre členov divadelných ochotníckych súborov z rôznych oblastí.
DECEMBER – Adventné stretnutia
Prehliadka cirkevných a svetských speváckych zborov, koná sa v rímskokatolíckom kostole v Brezničke, ale inde.

Kultúrne inštitúcie:
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,
skodova@nmg.sk, chrastina@nmg.sk, mazorova@nmg.sk,
www.nmg.sk
BBSK – Novohradská knižnica, riaditeľka: PhDr. Mgr. Daša Filčíková
J. Kármána 2, 984 01 Lučenec
tel.: 047/4513238, 4511932, 4326369, 4324477,
e-mail: sluzby@nklc.sk, naucna@nklc.sk, bibliografia@nklc.ck,
predeti@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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Geopark Novohrad – Nógrád, pover.
riaditeľka: Ing. arch. Anderko Erika
Podhradská 14, 984 01 Fiľakovo,
vedúci kancelárie: RNDr. Puntigán József
tel.: 0917 646 551, e-mail: geopark.filakovo@gmail.com

Školy:
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera,
riaditeľ: Mgr. Ladislav Vikor
B. Němcovej 1, 984 15 Lučenec
Tel.: 047/4321072 – sekretariát , 047/4333200,
0915818562 – riaditeľ školy
Web: www.spsstavebnalc.edu.sk; www.spssow.edupage.org
Obchodná akadémia,
Lúčna 4, 984 16 Lučenec
Tel.: 047/4321646, e-mail: katarina.bencikova@oalc.sk
Súkromná základná umelecká škola,
riaditeľka: Mgr. Jana Kemeníková
Novohradská 2, 984 01 Lučenec
Tel.: 0911857299, e-mail: zusluc@gmail.com

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,
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Mestské noviny - Ján Šnúrik – tel.: 047/4307234,
e-mail: mestskenoviny@lucenec.sk,
MIC – Mestské informačné centrum, Radnica, Ul. Dr. Herza 240/01,
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: andrea.illes.kosik@filakovo.sk, 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, www.hradfilakovo.sk
Novohradské turisticko-informačné centrum, Podhradská 14, 986 01
Fiľakovo, Ing. Zuzana Páleníková, ref. pre CR - tel.: 047/4382016,
0918 994 481, e-mail: ntic@hradfilakovo.sk
ÁBELOVÁ - Obecný úrad, 985 13 Ábelová
Starosta: Viliam Kőrösi - tel.: 047/437 95 10, 0917 871289,
www.abelova.sk, www.tuhar.net.sk,
e-mail: korosi.abelova@zoznam.sk
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
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BUDINÁ - Obecný úrad Budiná č. 96, 985 12 Tuhár
Starosta: Ing. Marian Čerpák - tel.: 0474397335, 0908 626866,
e-mail: obecbudina@tuhar.net , www.budina.obceinfo.sk
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.: 047/ 438 0291
Starostka: Miroslav Malatinec - tel.: 047/438 01 83, 0905 669 432,
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 – Mgr. Dana Marková,
PhD., tel.: 047/4512558, e-mail: markova@divin.sk
MKS – Obecná knižnica – Mária Strečková, 047/4377651
DOBROČ - Obecný úrad Dobroč, č. 140, 985 53 Mýtna
Starosta: Ing. Miroslav Remeník - tel.: 047/439 71 05, 0917961326,
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
107 | Novohradské osvetové stredisko

KALENDÁR VÝROČÍ
A KATALÓG KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ

2017

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.: 047/ 439 2356
Starosta: Juraj Machava - tel.: 047/4392637, 0907 858 440,
www.obechalic.sk, e-mail: podatelna@halic.sk
Obecná knižnica - 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: starosta@ocuholisa.sk
JELŠOVEC - Obecný úrad Jelšovec, č. 74, 985 32 Veľká nad Ipľom
Starostka: Mgr. Viera Sárová - tel.: 047/4374108, 0903493451,
e-mail: sarovaviera@gmail.com, obecjelsovec@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, www.kalonda.ocu.sk
KOTMANOVÁ - Obecný úrad Kotmanová, č. 122, 985 53 Mýtna
Starostka: Bc. 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
LENTVORA - Obecný úrad Lentvora, č. 61, 985 13 Ábelová
Starosta: Dušan Sudár - tel.: 047/4379547, 0915214686,
e-mail: obeclentvora@gmail.com
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LIPOVANY - Obecný úrad Lipovany, č. 46, 985 31 Rapovce
Starosta: Milan Matuška - tel.: 047/439 98 72, 0905270434, e-mail:
starosta.lipovany@gmail.com, lipovany@dkn.sk, www.lipovany.sk
LOVINOBAŇA - Obecný úrad, SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa,
tel.: 047/4512516
Starosta: Ing. Marián Lenhard - tel.: 047/43333396402,
www.lovinobana.sk, e-mail: obeclovinobana@stonline.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. 14, 984 01 Lučenec
Starosta: Ing. Imrich Ágošton - tel.: 047/4329132, 0905270432,
www.mikusovce.com, 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: info@nitranadiplom.sk, www.nitranadiplom.sk
NOVÉ HONY - Obecný úrad Nové Hony č. 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. 280, 985 32 P.
Dravce
Starosta: Atilla Papp - tel.: 047/437 41 34, 0905 359
860www.panickedravce.sk, e-mail: starosta@panickedravce.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, 0917674482,
www.obecples.biznisweb.sk, e-mail: obecnyurad.ples@centrum.sk,
PODREČANY - Obecný úrad, č. 190, 985 54 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
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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
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. Péter György - tel.: 047/4491127, www.radzovce.sk,
e-mail: starosta@radzovce.sk, info@radzovce.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, 0918629849,
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, 0918 629 849,
www.ruzina.eu, 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
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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
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, 0917 451 483,
www.obecsurice.sk, e-mail: starostasurice@gmail.com,
obecsurice@zoznam.sk, obecsurice179@gmail.com
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, 0905 661 928,
www.trenc.sk, e-mail: trenc@lucenec.net, starosta@trenc.sk
TUHÁR - Obecný úrad, č. 56, 985 12 Tuhár
Starosta: Bc. Peter Čeman - tel.: 047/4377621, 0911491250,
www.tuhar.sk, e-mail: obecnyurad@tuhar.sk,
starosta.tuhar@gmail.com
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VEĽKÁ NAD IPĽOM - Obecný úrad, č. 86, 985 32 Veľká nad Ipľom
Starosta: Ing. Gabriel Rácz - tel.: 047/4374102, 0948 242 680,
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
VIDINÁ - Obecný úrad, Športová 1, 985 59 Vidiná
Starosta: Ing. Ján Šupica, tel.: 047/4511524, 0905 270 437,
www.vidina.sk, e-mail: podatelna@vidina.sk, starosta@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
Mestská knižnica – Renáta Macove, 047/4223714,
e-mail: kniznica@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: Mgr. Branislav Knechta - tel.: 0911794180, 0903 468722,
www.obecbreznicka.sk, e-mail: starosta@obecbreznicka.sk
CINOBAŇA - Obecný úrad, Banská ulica 315/1, 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
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ČESKÉ BREZOVO - Obecný úrad, č. 97, 985 03 České Brezovo
Starosta: Ivan Miko - tel.: 047/4292122, 0903254386,
www.ceskebrezovo.sk, e-mail: starosta@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: pavol.lasak@hradiste-pt.dcom.sk, obec_hradiste@stonline.sk,
www.hradiste.sk
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,
ou@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, Nám. 1. mája 1,
985 05 Kokava n./ Rimavicou
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
MĽK – Anna Murínová, 047/4293101, e-mail: kniznica@kokava.sk
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KRNÁ - Obecný úrad, č. 49, 985 25 Hradište
Starostka: Drahomíra Hricová - tel.: 047/4291955, 0908 046365,
www.krna.sk, e-mail: obeckrna@gmail.com
MÁLINEC - Obecný úrad, č. 474, 985 26 Málinec
Starosta: Ing. Igor Čepko - tel.: 047/4291121, 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, 0918 437 339,
www.mladzovo.sk, e-mail: obecmladzovo@gmail.com
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 č. 1, 980 13 Hrnčiarska Ves
Starosta: Vladimír Bodnár - tel.: 047/5423491, 0910944851,
e-mail: selcegemer@gmail.com, www.obecselce.szm.scom
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. 48, 985 07 Šoltýska
Starosta: Mgr. Marian Habovčík - tel.:047/4295723, 0915569811,
www.soltyska.sk, e-mail: starosta@soltyska.sk
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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, 0911 252 433,
www.obecutekac.sk, e-mail: starosta@obecutekac.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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