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Vážení priatelia, 

práve ste otvorili Kalendár výročí a katalóg podujatí , ktoré vydalo 

Novohradské osvetové stredisko v Lučenci ako osobitnú informačnú,  

ale aj dramaturgickú pomôcku, návod,  načo  zamerať  kultúrne 

a historické výročia a aktivity v našom regióne. 

Chceme povzbudiť   k organizovaniu spomienkových podujatí, ale aj 

Dní obce, rôznych odborných seminárov,  k odhaľovaniu pamätných 

tabúľ, ale aj  k uskutočneniu netradičných foriem kultúrnych podu-

jatí, ako napr. rôzne produkcie v prírode , v lesoch, na temenách 

vrchov , na hradoch, významných a pamätných stavbách a budov  

a pod. 

Do kultúrneho života v obciach a mestách povzbudzujeme zaradiť  aj 

organizovanie jednorázových, ale aj periodických festivalov, sláv-

ností, prehliadok  a osláv venovaných tradičnej a ľudovej kultúre, 

dejinným udalostiam a  osobnostiam slovenskej kultúry , ako aj 

šíreniu duchovných hodnôt. 

Pri tejto náročnej práci sa prosím s dôverou obracajte na Novo-

hradské osvetové stredisko v Lučenci, kde vám radi pomôžeme 

a poradíme.  

Želám Vám veľa síl  a tvorivých činov v roku 2010.  

 

                                                                         Mária Ambrušová    
riaditeľka NOS 

 
 
 
 

 



VVÝÝRROOČČIIAA  OOSSOOBBNNOOSSTTÍÍ::  
 

Január: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARÓTHY-ŠOLTÉSOVÁ Elena – 155. výročie nar. (6. 1. 1855), 
slovenská spisovateľka, narodila sa v rodine farára Daniela Ma-
róthyho, žila v Ľuboreči. Študovala na nemeckom dievčenskom 
ústave v Lučenci. Predsedníčka Živeny, uznávaná vedúca osobnosť 
slovenského ženského hnutia. 
 

MÁRTON Milan – 65. výročie nar. (6.1.1945 Poltár), Doc., PhDr., 
CSc. – filozof, vysokoškolský učiteľ. 
 

BOSÝ Michal – 230. výročie nar. (8.1.1780 Hnúšťa) ev. farár 
v Pondelku. 
 

RÝĽOVÁ Flóra – 90. výročie nar. (15.1.1920 Lučenec), učiteľka,  
spisovateľka, autorka učebníc. 
 

HRNČIAR Pavel – 80. výročie nar. (16.1.1930 Tomášovce), chemik, 
vysokoškolský učiteľ. 
 

STRAPKO Ondrej – 85. výročie nar.(19.1.1925) učiteľ, amatérsky 
výtvarník  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S jeho tvorbou sa stretli návštevníci na výstavách v regióne, ale i na 
krajských a celoslovenských.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CHROMEKOVÁ Valéria – 75. výročie nar. (21.1.1935 Lučenec), Doc., 
PhDr., CSc. – historička, vysokoškolská učiteľka. 
 

PAULÍNY Gregor – 170. výročie úmrtia (28.1.1840 Poltár), spisovateľ, 
od r. 1792  člen Učenej spoločnosti Malohontskej. 
 

Február: 
 
DEUTSCH Ivan – 65. výročie nar. (1.2.1945 Málinec), hudobný 
skladateľ. 
 
PETRENKA Ján – 80. výročie nar. (6.2.1930 Kokava n/R.), Prof., Ing., 
CSc., ekonóm, vysokoškolský učiteľ – po 1989 rektor VŠE Bratislava. 
 
KORŠÓ Ján – 60. výročie nar. (10.2.1950 Poltár), bývalý primátor 
mesta Poltár. 

 

RAKYTKA Ján – 50. výročie nar. (2. 1. 1960 Lu-
čenec) spisovateľ, publicista z Kalinova. Žije v Prahe 
už od svojich študentských čias.  
V slovenskom a českom jazyku pravidelne publikuje 
krátke prózy. Knižne debutoval zbierkou Detstvo 
ako sen (1994).  
Ďalšie knihy: Žít zakázáno, Nevolníci Říše, Mladosť 
ako sen.  
 

 

Patrí k najstarším a najaktívnejším členom Ok-
resného štúdia amatérskej výtvarnej tvorby pri 
Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci. 
V jeho tvorbe prevládajú obrazy z prírody. Okrem 
klasických techník – akvarel, tempery, olej, si 
vyskúšal aj tvorbu na veľkých plochách – drevené 
reliéfy v obradných sieňach v okresoch Lučenec a 
Poltár.  

S jeho tvorbou sa stretli návštevníci na výstavách 
v regióne, ale i na krajských a celoslovenských.    
 

 

SADÍLEK Vladimír – 65. výročie nar. (20.1.1945 
Divín), osvetový pracovník, herec, režisér. 
Často spolupracuje s  Divadlom Józsefa Kármána 
v Lučenci (Sonáta príšer, Mali oči nevidia, mali 
uši nepočujú, Pes, anjel a tí druhí, Perón – 2009). 
Dlhoročne pôsobí ako lektor divadelných dielní a 
workshopov na Slovensku i v zahraničí. 



KUSÝ Ivan  – 10. výročie úmrtia (10.2.2000), literárny vedec, editor, 
narodil sa v Dobroči. 
 
OŽĎÁNI Ondrej – 60. výročie nar. (12.2.1950 Lučenec), PhDr., CSc. – 
archeológ, historik. 
 
FALŤAN Samuel – 90. výročie nar. (22.2.1920 Hradište), historik. 
 
KOTTMAN Ján – 80. výročie nar. (23.2.1930 Vidiná), Prof., MVDr., 
CSc.- veterinárny chirurg a ortopéd, vysokoškolský učiteľ. 
 

Marec: 
 
VETRÁKOVÁ Milota – 60. výročie nar. (8.3.1950 Málinec) Doc., Ing., 
PhD.  ekonomická inžinierka, vysokoškolská učiteľka – od 1994 de-
kanka Ekonomickej Fakulty UMB Banská Bystrica. 
 
SALAJ Ján – 80. výročie nar. (10.3.1930 Tomášovce), Prof., RNDr., 
DrSc. – biológ, vysokoškolský učiteľ. 
 
PROČKO Jozef – 45. výročie nar.(13.3.1965 Lučenec), Mgr.- učiteľ, 
herec, humorista. 
 
KUDLÁK Ľudovít – 120. výročie nar. (14.3.1890 Lučenec) akademický 
maliar, študoval na gymnáziu v Lučenci, bojoval v období MRR. 
Zomrel 15.1.1960. 

MIKOVÍNY Samuel – 260. výročie úmrtia 
(23.3.1750), prvý slovenský inžinier-zememe-
rač, kartograf a polyhistor. Študoval matema-
tické vedy v Aldorge, Jene a Norimbergu. Bol 
členom vedeckej akadémie v Berlíne. Cisár 
Karol VI. ho poveril, aby kartograficky spracoval 
celé Uhorsko. Jeho mapy uhorských stolíc boli 
uverejnené v Belových Notíciách.  
 

Bol poverený zriadením prvej baníckej školy na území Uhorska, 
v Banskej Štiavnici. Stal sa jej riaditeľom, neskôr bola namiesto nej 
zriadená Banská akadémia, prvá vysoká škola svojho druhu na svete. 
 
ZÓLYOMIOVÁ Agnesa – 55. výročie nar. (25.3.1955 Lučenec), PhDr. 
– muzikologička. 
 
HODŽA Michal Miloslav – 140. výročie úmrtia (26.3.1870), prozaik, 
básnik, predstaviteľ štúrovskej generácie, r. 1835 pôsobil ako 
vychovávateľ v Podrečanoch. 
 

Apríl: 
 
KÁRMAN Jozef st. – 215. výročie úmrtia (5.4.1795 Lučenec), 
kalvínsky biskup, cirkevný spisovateľ. 
 
ČEČETKA Ľudovít -  100. výročie nar. (6.4.1910 Polichno), právnik, 
publicista. 
 
ŠVEHLA Pavol – 130. výročie úmrtia (12.4.1880 Dobroč), básnik, 
profesor reformovaného gymnázia v Lučenci, od r. 1839 evanjelický 
farár v Dobroči. Ako prvý v slovenskej literatúre použil desaťveršovú  
strofu. 
 
KREUTZ František – 90. výročie nar. (12.4.1920 Katarínska Huta), 
učiteľ, historik, spisovateľ. Meštiansku školu navštevoval v Lučenci.  

 

MARÓTHY Daniel – 185. výročie nar. (14.4.1825 
Mašková), slovenský štúrovský básnik, počas štúdií 
na lýceu v Bratislave správca Jednoty mládeže 
slovenskej, ev. farár v Ľuboreči, otec E. Márothy-
Šoltésovej.     
 

ČOMAJ Ján – 75. výročie nar. (17.4.1935 Radzovce), novinár, 
spisovateľ a publicista. 

 

 



ČOMAJ Miroslav – 65. výročie nar. (28.4.1945 Cinobaňa), Ing. – 
stavebný inžinier, hlavný inžinier projektu – Vodárenská nádrž 
Málinec. 
 
GORDOŠ Ladislav – 70. výročie nar. (26.4.1940 Fiľakovo), Mgr., 
učiteľ, hudobný skladateľ. 
 
LEHÁR Franz Kristóf – 140. výročie nar. (30.4.1870), operný 
skladateľ. Už ako 20 ročný bol na čele vojenského orchestra 25. 
pešieho pluku v Lučenci, čím sa stal najmladším vojenským 
kapelníkom Rakúsko-Uhorska. 
 

Máj: 
 
FORGÁČ Július – 125. výročie úmrtia. (1.5.1885 Kokava n./R.), 
zakladateľ továrne na tabuľové sklo, posledný gróf rodiny 
Forgáčovcov v Kokave. 
 
RADIČ Ondrej – 85. výročie nar. (3.5.1925 Kokava n./R.), dlhoročný 
primáš ľudovej hudby v Kokave,   zomrel 7.11.2000 v Kokave, kde je 
aj pochovaný. 
 
RADIČ Stanislav – 55. výročie nar.(7.5.1955 Lučenec), PhDr. – 
sociológ, scenárista, moderátor. 
 
PEKÁR Ľudovít – 200. výročie nar. (8.5.1810 Pondelok), evanjelický 
farár, konštruktér. Skonštruoval kosačku, objektív fotoaparátu a ď. 
 
FELIX Belo - 70. výročie nar. (9.5.1940 Divín), Doc., Mgr. – hudobný 
skladateľ, publicista, vysokoškolský učiteľ. 
 
HRONEC Vladimír – 65. výročie nar. ( 14.5.1945 Lučenec), PhDr. - 
historik umenia. 
 

REPČOK Štefan – 85. výročie nar. ( 16. 5. 1925 Kokava nad 
Rimavicou), osvetový pracovník, publicista, fotograf, funkcionár OÚ, 
zberateľ historických faktov o Kokave a kokavskom folklóre, zomrel 
27.10.2006 v Hnúšti, pochovaný je v Kokave. 
 
GYURCSÍK Iván – 50. výročie nar. (23.5.1960 Lučenec), právnik, 
novinár, vedecký pracovník. 
 
HONEC Ján – 120. výročie nar. (26.5.1890 Kalinovo), bývalý riaditeľ 
ZŠ v Kalinove. 
 

Jún: 
 

KÁRMÁN József ml. – 215. výročie úmrtia (3.6.1795 Lučenec), 
maďarský osvietenecký spisovateľ, dramatik. Žil a pôsobil v Lučenci. 
 
HALUKA Pavol – 65. výročie nar. (5.6.1945 Kokava nad Rimavicou), 
stavebný technik, publicista, historik - amatér, funkcionár 
mládežníckych organizácií, predseda Klubu mládeže, autor pomníka 
padlých v II. svetovej vojne v Kokave nad Rim. Zozbieral a vytvoril 
zaujímavé výstavy týkajúce sa dejín evanjelickej cirkvi v Kokave nad 
Rimavicou, autor publikácií: Pečiatky a pečate obce Kokava, Zničenie 
Kokavy, Dejiny osvety v Kokave nad Rimavicou, Železničná trať 
Poltár – Utekáč. Žije na dôchodku striedavo v Kokave aj  v Prahe. 
 
PALKOVIČ Juraj – 160. výročie úmrtia (13.6.1850), slovenský básnik, 
pedagóg, novinár, organizátor kultúrneho života, poslanec 
uhorského snemu. V r. 1794 pôsobil ako učiteľ v Lučenci. 
 
BOBRO Milan – 70. výročie nar. (15.6.1940 Kokava n/R.), Doc., 
RNDr., CSc., geológ, vedecko-výskumný pracovník, vysokoškolský 
učiteľ – TU Košice. 
 
MACKO Ivan – 50. výročie nar. (15.6.1960 Lučenec), novinár, 
publicista. 



MELICHERČÍK Andrej – 55. výročie ( 16.6.1955), akademický sochár. 
 
BETINA Vladimír – 80. výročie nar. (17.6.1930 Ozdín), Prof., RNDr., 
Ing., DrSc., mikrobiológ, vedecký pracovník, vysokoškolský učiteľ. 
 
ŠUFLIARSKY Ján – 70. výročie nar. ( 18.6.1940), Mgr. – stredoškolský 
učiteľ, basketbalový tréner a funkcionár. 
 
NOCIAROVÁ Dita – 50. výročie nar. ( 20.6.1960 Lučenec), PhDr. – 
etnografka, múzejníčka. 
 
GÁBOR Kornel – 15. výročie úmrtia (22.6.1995), huslista, koncertný 
majster. Študoval v Lučenci, jeho otec Andrej bol zakladateľom 
a prvým riaditeľom slovenskej hudobnej školy v Lučenci. 
 
BANCÍK Samuel – 85. výročie úmrtia (22.6.1925), evanjelický farár, 
režisér divadelného krúžku. Pochovaný je v Kokave n/Rimavicou. 
 
ILEK Vít – 85. výročie nar. ( 25.6.1925 Halič), redaktor, dramaturg, 
publicista, autor textov populárnych piesní. 
 

Júl: 
 
EIBNER Ivan – 60. výročie nar. (12.7.1950 Lučenec), PaedDr., 
stredoškolský učiteľ, tréner, starosta obce Rapovce. 
 
HALUKOVÁ Jana – 60. výročie nar. (13.7.1950 Kokava n/R.), rodená 
Romaniaková kultúrno-výchovná pracovníčka.  Od roku 1999 na 
Úrade vlády ČR v Prahe, tajomníčka fóra slovenských aktivít. Žije v 
Prahe. 
 
MOLOTA Štefan – 55. výročie nar. ( 14.7.1955 Fiľakovo), huslista, 
koncertný majster, zberateľ a interpret slovenských ľudových piesní. 
 

DURAY Miklós – 65. výročie nar. (18.7.1945 Lučenec), RNDR.- 
geológ, politik, poslanec NR SR. 
 
BACSKAI Béla – 75. výročie nar. (26.7.1935 Prša), akademický 
maliar. Bol žiakom Júliusa Szabóa. 
 
MEDVECKÝ Samuel – 165. výročie nar. (30.7.1845), zberateľ ľudovej 
slovesnosti. Študoval na gymnáziu v Lučenci. 
 

August: 
 
SPIŠIAK Igor – 60. výročie nar. (1.8.1950 Rovňany), pedagóg, 
vysokoškolský učiteľ. 
 
KOLLÁR Samuel – 180. výročie úmrtia (8.8.1830), historik, narodil sa 
v Pondelku, bol rektorom školy v Ožďanoch, patril k najagilnejším 
členom Učenej spoločnosti malohontskej. 
 
STEHLÍK Rudolf – 70. výročie nar. (12.8.1940 Kokava n./R.), osvetový 
pracovník, titul majster ľudovej výroby mu bol udelený v roku 2009, 
rezbár, výrobca drevených kyjatických hračiek. 
 
RYSUĽA Štefan – 110. výročie nar. (13.8.1900), spisovateľ, publicista. 
Učil na gymnáziu v Lučenci. 

 
BANŠELL Koloman – 160. výročie nar. (26.8.1850 
Točnica), slovenský spisovateľ a publicista, s P.O. 
Hviezdoslavom vydal almanach Napred, r. 1886 vydal 
výber zo svojej poézie Túhy mladosti, osobnosť 
Novohradu .  
 
 

 
 
 



September: 
 
TAKÁČOVÁ Adela – 75. výročie úmrtia (1.9.1935 Kokava n./R.), 
zakladateľka a   režisérka ochotníckeho divadla v Kokave. 
 
GÁBER Ľudovít – 120. výročie úmrtia (6.9.1890 Kokava nad 
Rimavicou), spisovateľ, ľudovo-výchovný pracovník, patril 
k stúpencom Ľ. Štúra, v r. 1850-67 bol evanjelickým kazateľom 
v Lovinobani, potom do 6.9.1890 pôsobil ako evanjelický farár 
v Kokave nad Rimavicou, tu je aj pochovaný, má obnovený pomník 
v cintoríne. Bol národný buditeľ, štúrovec, malohontský senior. 
 
PODHRADSKÝ Dušan – 70. výročie  nar.(11.9.1940 Ozdín), Prof., Ing., 
DrSc., biochemik, vysokoškolský učiteľ – UPJŠ Košice. 
 
PETIAN Gabriel – 255. výročie nar. (14.9.1755 Polichno), evan. farár. 
 
ERDÉLYI Attila – 45. výročie nar.( 15.9.1965), Ing. – chemický 
inžinier, amatérsky herec, člen DOS Józsefa Kármána v Lučenci. 
 
ALEXY Janko – 40. výročie úmrtia (22.9.1970), významný maliar, 
študoval na gymnáziu v Lučenci. 
 

Október: 
 
DANKO Ján – 60. výročie nar. (1.10.1950 Málinec), Prof., MUDr., 
CSc., lekár - gynekológ, vysokoškolský učiteľ, prednosta Gyne-
kologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK Martin.  
 
BALÁŽOVÁ Eva – 55. výročie nar. (1.10.1955 Fiľakovo), Ing., PhD. - 
ekonomická inžinierka,viceprimátorka Mesta Lučenec. 
 
LACIAKOVÁ Irena – 145. výročie nar. (2.10.1865 Polichno) rod. 
Slančíková, staršia sestra Timravy, spisovateľka, pseudonym Po-
ľanská. 

PETIAN-PETÉNYI Ján Šalamún – 155. výročie úmrtia (5.10.1855 
Budapešť), zoológ, člen Uhorskej akadémie vied. Patril medzi prvých 
propagátorov ochrany fauny v Uhorsku. Narodil sa v Ábelovej. 
 
LENG Ladislav – 80. výročie nar. (8.10.1930 Zelené) etnomuzikológ, 
vedecký pracovník  
SAV, zameraný na výskum ľudových hudobných nástrojov. 
 
BODNÁR Július – 140. výročie nar. (8.10.1870 Uderiná), spisovateľ, 
redaktor, folklorista, historik. 
 
BODICKÝ Samuel – 160. výročie nar. (9.10.1850), evan. farár, 
spisovateľ, študoval na gymnáziu v Lučenci, v r. 1874-88 bol 
evanjelickým farárom v Ozdíne. 
 
MAGYAR Imre – 100. výročie nar. (14.10.1910 Lučenec), maďarský 
spisovateľ. 
 
KUBÁNI Ľudovít -  180. výročie nar. (16.10.1830) slovenský básnik, 
prozaik, dramatik. Bol úradníkom v Zlatne. Vydával rukopisný 
časopis Hodiny zábavy. 
 
MAJERČÍKOVÁ Elena – 75. výročie nar. ( 20.10.1935 Opatová), 
učiteľka, publicistka. 
 
CSÁKY Károly – 60. výročie nar. (24.10.1950), PaedDr., PhDr., 
etnograf, regionálny historik, spisovateľ, básnik, autor prác o histórii 
Hontu a Novohradu. 
 
PERLICZI Ján Daniel – 305. výročie nar. (27.10.1705), lekár 
novohradskej stolice, spisovateľ, prírodovedec. Žil na svojom 
majetku v Opatovej. 
 
 
 



November: 
 
ORAVCOVÁ Gabriela – 55. výročie nar. (1.11.1955 Lučenec), Mgr. – 
učiteľka. 
 
ARDAMICA Zorán – 40. výročie nar. (4.11.1970 Lučenec), Mgr., 
učiteľ, prekladateľ, hudobník. 
 
SIHELSKÝ Ján – 50. výročie nar. (7.11.1960), PaedDr., futbalový 
rozhodca, býval v Poltári. V súčasnosti generálny riaditeľ Ústredia 
práce, soc. vecí a rodiny. 
 

December: 
 
FISHER Juraj – 90. výročie nar. (9.12.1920 Lučenec), príslušník čsl. 
armády na Západe.  
 
BADINKA Jozef – 55. výročie nar. (15.12.1955) stolár, amatérsky 
výtvarník z Kokavy nad Rimavicou. 
 
BLECH Richard – 80. výročie nar. (16.12.1930 Kokava n/R.), PhDr., 
filmový kritik a historik, publicista, vysokoškolský učiteľ – VŠMU 
Bratislava.  
 
DETVAI Štefan – 65. výročie nar.(17.12.1945 Fiľakovo), JUDr.- 
právnik, advokát, predseda Slovenskej advokátskej komory. 
 
KÁLNICKÝ Ondrej – 195. výročie nar. (18.12.1815 Kalinovo), básnik, 
učiteľ. 
 
BODICKÝ Michal – 75. výročie úmrtia (23.12.1935) národno-cirkevný 
dejateľ, publicista, študoval na gymnáziu v Lučenci, v r. 1878-95 bol 
evanjelickým farárom v Pondelku (Hrnčiarska Ves). 
 

JESENSKÝ Janko – 65. výročie úmrtia (27.12.1945), slovenský básnik, 
prozaik, prekladateľ. Pracoval ako advokátsky koncipient v Lučenci. 
Bez presného dátumu: 

GLOSIUS Ján  - 340. výročie narodenia (1670 Pondelok), autor 
slovenskej a latinskej barokovej literatúry, pôsobil ako evanjelický 
farár v Kalinove a Tomášovciach. 
 

MAŽÁR Krištof – 355. výročie narodenia (1655 Tomášovce), 
barokový spisovateľ, pôsobil ako evanjelický farár v Lovinobani. 
 

Gašpar MADÁCH - 420. výročie narodenia (1590 Dolná Strehová), 
najprv bol novohradským slúžnym a neskôr sa stal podžupanom. 
Jeho autorstvo sa pripisuje satirickým a žartovným básňam Lepšie 
v dome s medom korelku piť a Reverende pater. 
 

KKoolleekkttíívvyy::  
 

Divadelný ochotnícky súbor Timrava v Lučenci – 65. výročie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vznikol v roku 1945 pri MO MS a ešte v tom roku prijal meno 
Timrava.  

 



Už od svojho vzniku sa úspešne prezentoval na celoslovenských 
súťažiach a bol účastníkom Jiráskovho Hronova, čo znamenalo, že 
patril k špičke vtedajšieho ochotníckeho divadla. Po úspechoch 
v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch nastalo obdobie normalizácie 
a prinieslo dočasný zánik úspešného súboru. V roku 1987 sa podarilo 
DOS oživiť, kedy sa pri príležitosti 120. výročia narodenia B. S. 
Timravy prezentoval inscenáciou jej poviedky Hrdinovia. Odvtedy  
každý rok premiéroval novú hru. V roku 1994 postúpil s inscenáciou 
Evanjelium nie na dni sviatočné na Scénickú žatvu. V súčasnom 
období pracuje DS na báze OZ a úspešne sa predstavil na krajskej 
Zochovej Revúcej, kde v roku 2008 získal za autorskú divadelnú hru 
Katky Mišíkovej „Chodíte sem často ?“ 2. miesto. 
 

Detský divadelný súbor Budíček – 10. výročie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vznikol v roku 2000 pri ZŠ s MŠ v Utekáči. Hneď od svojho vzniku 
patril k najúspešnejším detským divadelným súborom v regióne. Pod 
vedením Mgr. Evy Švingálovej a Aleny Štromajerovej bol šesťkrát 
účastníkom krajskej prehliadky Rozprávkové javisko, kde pravidelne 
získaval ocenenia, trikrát postúpil na celoslovenskú prehliadku Zlatá 
priadka. S inscenáciou Rúfusovej poézie Čert slúži získal v roku 2008 
- 2. miesto na krajskej prehliadke v umeleckom prednese a divadiel 
poézie Sládkovičova Radvaň. DDS pripravuje každoročne autorské 
divadelné inscenácie, divadlo poézie, tanečné miniatúry a účinkuje 
pri rôznych príležitostiach v regióne.        

Divadelný ochotnícky súbor v Poltári – 30. výročie 
Vznikol v  roku 1980 pri JRD Pokrok. Zakladateľom, umeleckým 
vedúcim a režisérom bol Ing. Daniel Žilák. Cieľom súboru bolo 
nacvičiť jednu hru ročne.  
Už 13.2.1981 sa konala premiéra divadelnej hry „Puknutý mliečnik“. 
Potom to bola hra „Na fašiangy“, o rok neskôr „Mirandolína“, 
s ktorou získal druhé miesto na okresnej súťaži. Nasledovali  
„Hriešna dedina alebo zabudnutý čert“ a Mozoľovci. V roku 1986 
nacvičil súbor hru Petra Kováčika „Zásnuby“, celoslovenskej 
premiéry sa zúčastnil aj sám autor a súbor s ňou vystúpil na 
prehliadke v Šuranoch. Dietlove „Nepokojné hody sv. Kataríny“ 
nacvičil v roku 1987, potom „Vidiecku komédiu“. Rok 1990 bol pre 
súbor výnimočný, nacvičil dve hry, a to „Vernú neveru“ a „Drotára“, 
s ktorým v roku 1990 vystúpili pre krajanov v Békescsabe. Súbor 
s vtedajším Mestským kultúrnym strediskom zorganizovali v roku 
1987 I. ročník celoslovenskej prehliadky amatérskych ochotníckych 
súborov pod názvom Divadelný Poltár, v roku 1989 sa konal II. 
ročník. Po roku 1990 súbor pracoval nepravidelne. V súčasnosti časť 
pôvodných členov pracuje ako OZ Opona a raz ročne sa predstavujú 
nielen v Poltári, ale aj v regióne.  
  
 

VVÝÝRROOČČIIAA  UUDDAALLOOSSTTÍÍ::  
 
Lučenec – historické udalosti v rokoch: 
 
1190 -  nepriama zmienka. V časti  Opatová sa spomína kláštor  
             (valis lucida), ktorý plnil aj hospodársku a obchodnú funkciu. 
1200 -  Ako majitelia územia dnešného mesta sa spomínajú uhorské   
             šľachtické rody Zaah a Szemere. 
1280 -  V listine kráľa Ladislava IV. sa Lučenec spomína ako osada  
             (possessio Lusunch). 
1790 – dramatik Ján Ungváry (*28.11.1763 Lučenec) založil prvú  
             divadelnú spoločnosť v Uhorsku. 

 



1830 - Ulice mesta osvetlené 24 petrolejovými lampami (Lučenec  
            mal v tom čase len štyri ulice). 
11.12.1895 – slávnostné otvorenie divadelnej sály v Redute 
1910  - bola založená parná tehelňa Juraja Rákotaia v Lučenci. 
8.9.1925 bola vysvätená synagóga, slúžila pôvodnému účelu do roku  
             1944. 
1945 – bol v Lučenci znovu založený MO Matice slovenskej a pri ňom  
             aj divadelný súbor. 
1990 – osamostatnenie súboru a premenovanie na Divadelný súbor  
             Józsefa Kármána. S hrou „Salto Mortále“ (r. Arpád Szabó)  
             získal hlavnú cenu na Jókaiho dňoch  v Komárne. 
1995 – S hrou „Sonáta príšer“ (r. Vlado Sadílek) získal na Jókaiho  
             dňoch hlavnú cenu za réžiu a Štefan Csák za najlepší herecký  
             výkon. 
 
Fiľakovo: 
Štefan Koháry dal po návrate zo zajatia postaviť nový kostol (1725) s 
kláštorom františkánov. 
4.5.1615 zhorel fiľakovský hrad i mesto. 
V r. 1910 skrachovala fiľakovská smaltovňa. Dôvodom znižovania 
zamestnanosti boli následky hospodárskej krízy, ktoré zamestná-
vatelia vždy riešili na účet zamestnancov. 
 
Poltár: 
1.3.1825 – Vzbura poddaných v Zelenom – 185. výročie. Poddaní 
odmietli nastúpiť na panské, vodcov vzbury- bratov Ročkárovcov 
uväznili v stoličnom väzení v Balážskych Ďarmotách. Vystúpenie 
poddaného ľudu zo Zeleného spracoval dr. István Horváth zo 
Šalgótarjánu. Výstava vzbury spracovaná v grafických kresbách 
Ferencza Czinkeho bola inštalovaná v Poltári r. 1990. Gustáv Srniš 
dal v r. 1980, pri príležitosti 155. výročia vzbury vyraziť strieborné 
a bronzové medaily.  
17.4.1330 – Nevydarený atentát Feliciána Zacha na Karola Róberta 
z Anjou  - 680. výročie. 
1910 – bol založený mužský spevokol Júliusom Pásztorom. 

23.4.1925 -  zriadenie Obecnej knižnice v Slanej Lehote. 
29.4.1925 – zriadenie Obecnej knižnice v Poltári. 
25.9.1715 (uvádza sa aj rok 1714) – Poprava Levočskej bielej pani 
(Júlia Géciová-Korponayová).  
 
Budiná: 
V roku 1890 vyvolala pozornosť vzbura roľníkov, ktorú podnietilo 
nespravodlivé rozdelenie pozemkov. V roku 1895 postihol Budinú 
veľký požiar, ďalší vypukol 18. októbra 1935. 
 
České Brezovo: 
V novembri 1780,  občania obce sa stali členmi deputácie, ktorá 
predstúpila pred cisára Jozefa II. vo Viedni s požiadavkou 
osamostatnenia Česko-brezovského evanjelického cirkevného zboru, 
ďalej žiadali rozšíriť existujúcu modlitebňu a prístavbu novej veže so 
zvonami. Cisár ich požiadavkám vyhovel. 
 
Divín: 
Roku 1575 (25.7.) hrad v obci obsadili Turci, ovládali ho 21 rokov. 
V r. 1650 vymohli Balašovci právo trhov a jarmokov pre Divín.  
 
Halič: 
1675 - Anton Forgáč vydal listinu pre osídlencov a poddaných, podľa 
ktorej každý, kto prišiel pešo alebo na koni, musel sa hlásiť 
u hradných úradníkov v Haliči, ktorí mu ukázali miesto pre dom, 
záhradu. Dom a pozemok mohli dediť aj potomkovia. Panstvo 
nežiadalo od nich žiadne poplatky, ale ich poslušnosť bola „zárukou 
ich slobôd a istôt“. Nikto z usadlíkov však nesmel verejne ani tajne 
sekať mäso, predávať víno, pivo a pálenku.  
1770 sa manufaktúra v Haliči stala majetkom účastinnej spoločnosti. 
Riaditeľom sa stal Ján Forgáč, zakladateľ manufaktúry a najväčší 
účastinár. 
Hradište 
Roku 1720 sa z Hradišťa do Békešskej župy v Maďarsku odsťahovali 3 
rodiny 

http://sk.wikipedia.org/wiki/1890
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ro%C4%BEn%C3%ADk
http://sk.wikipedia.org/wiki/1895
http://sk.wikipedia.org/wiki/18._okt%C3%B3bra
http://sk.wikipedia.org/wiki/1935


Kalinovo 
50. výročie spojenia obcí Kalinovo a Hrabovo v jednu strediskovú 
obec 
3.10. 1960 - 50. výročie otvorenia novej budovy ZŠ 
 
Kokava nad Rimavicou: 
1750 -   vznikla  manufaktúra na výrobu papiera. 
29.6.1940 – bol slávnostne otvorený Kultúrny dom v Kokave nad 
Rimavicou (Staré kino ), medzi darcami boli – Úverové družstvo, 
Urbárska a pasienková spoločnosť, Clara Utekáč, firma Kiwisch and 
Company, učitelia ľudovej a meštianskej školy a iní. Zbierku na 
postavenie KD zorganizovali matičiari v celkovej hodnote 340 tisíc 
korún. 
28.10.1920 – po prvýkrát účinkoval v Kokave  spevokol, ktorý so 
školskou mládežou založil a viedol učiteľ Andrej Lipták. 
31.12.1930 - z podnetu kokavského notára Jozefa Beláčika sa 
prvýkrát na Silvestrovskej zábave čítala "Kokavská trúba", ktorá sa 
vydávala každoročne. 
4.10.1935 – prišiel do Kokavy rozhlasový autobus Rádiožurnálu z 
 Košíc. Jeho prostredníctvom sa popoludní a večer uskutočnil prvý 
priamy rozhlasový prenos z našej obce o jej minulosti a ľudových 
zvykoch. Z reproduktora na námestí počúvalo toto vysielanie vyše 
1500 obyvateľov Kokavy. 
júl 1970 - vznik mládežníckeho FS Kokavan - 40. výročie. 
27.11.1985 - uznesením plenárneho zasadania MNV Kokava č. 
20/1985 boli schválené erb, zástava a pečať obce, ktoré sa s menšími 
úpravami zodpovedajúcimi historickej predlohe zo 16. storočia 
a schválenými Obecným zastupiteľstvom 25.8.1995, používajú ako 
oficiálne symboly obce aj v súčasnosti. 
 
Lovinobaňa: 
V r. 1740 bola obnovená ťažba drahých kovov v Lovinobani. Okolo 
roku 1885 sa v obci spomínal i Mandlov liehovar a pálenica slúžiaca 
na výrobu borovičky. Liehovar neskôr zanikol, pálenica však ešte v 
roku 1910 bola v činnosti. 

 
 
 
 
 
 
 

IINNÉÉ  ZZAAUUJJÍÍMMAAVVOOSSTTII  ZZ  HHIISSTTÓÓRRIIEE::  
  

 V r. 1740 začala platiť nová organizácia verejnej správy. Jozef 

II. zrušil stolice a zriadil väčšie správne jednotky – dištrikty. 

Novohrad bol začlenený do Peštianskeho dištriktu. 

 5.5.1860 začal v Banskej Bystrici vychádzať belestrický 

časopis Sokol, ktorý redigoval Pavol Dobšinský. 

 13.3.1870 v Martine vyšlo prvé číslo Národných novín. 

 Uhorská vláda vydala r. 1881 zákon (1890 ho novelizovala), 

podľa ktorého každá skláreň, ktorá prejde na vykurovanie 

plynom, bude na 10 rokov oslobodená od platenia daní – 

napr. Katarínska Huta bola oslobodená od r. 1885.  

 24.1.1945 na Budínskych lazoch bolo obesených 19 občanov 

na stromoch.  Na pamiatku popravených bolo toto miesto 

vyhlásené za Pamätný les pri Budinej. 

 
 
 
 
 
 



PPaammiiaattkkyy  aa  ppaammäättiihhooddnnoossttii::    
 
Divín -  renesančný štvorvežový kaštieľ z roku 1670. 

Halič – r. 1835 bol postavený klasicistický kostol sv. Kríža 

Hrnčiarska Ves: - Veľká Suchá – kostol rímskokatolícky klasicistický 
z r. 1815 (195. výročie) 

 Pondelok – kostol evanjelický renes. z 1630 (380. výročie), 
rozšírený 1695 

 dve zemianske kúrie z r. 1650. 

Kokava nad Rimavicou – Kostol evanjelický renes. z r. 1560 so 
zvyškami gotickej veže. 

Krná - Evanjelický kostol z roku 1905 s oltárnym obrazom od akad. 
maliara Ľudovíta Kubányiho. 

Lipovany - prírodná pamiatka Lipovianske pieskovce bola vyhlásená 
1. 5. 1990. Jedná sa o významnú geologickú lokalitu medziná-
rodného významu. 

Málinec – r. 1795 postavený kostol 

Opatová – Neogotický kaštieľ r. 1860   

Ozdín - zrúcaniny stredovekého hradu, ktorý sa prvý krát spomína v 
roku 1275 a bol postavený neďaleko staršieho hradiska. 

Poltár  

 Evanjelický kostol z roku 1835 v Zelenom 

 Kúria klasicistická z roku 1775 

Stará Halič – Gotický kostol svätého Juraja s kamennou ohradou 
z roku 1350. V jeho interiéri sa zachovali zvyšky gotických 

nástenných malieb. Pri kostole sa nachádza drevená zvonica so 
štyrmi zvonmi. 

Šíd - klasicistická kúria z roku 1880 – dnes budova obecného úradu 

Uhorské – hrad v Cerinách vybudovaný  r. 1240, nie sú o ňom 
zachované dostupné písomnosti. 

Veľké Dravce – r. 1715 bol postavený kostol 

Vidiná – Neobarokový rímskokatolícky kostol Božieho Srdca z roku 
1900 

 
  

VVýýrrooččiiaa  vvzznniikkuu  oobbccíí  
vv  ookkrreessoocchh  LLuuččeenneecc  aa  PPoollttáárr  vv  rrookkuu  22001100::  
 
 
Ábelová – obec sa spomína r. 1275, vznikla začiatkom 13. stor. 
Patrila Haličskému, od konca 16. stor. i Divínskemu panstvu – 735. 
výročie. 

Belina – územie sa spomína r. 1240 a patrila Ratoldovcom – 770. 
výročie. 

Boľkovce – obec je doložená r. 1320 a 1435 – 690. výročie. 

Bulhary – prvá zmienka je z r. 1435, v 1. pol. 16. stor. patrila 
Fiľakovskému panstvu – 575. výročie. 

Buzitka – prvá zmienka z r. 1350, obec patrila Fiľakovskému 
hradnému panstvu – 660. výročie. 

Čamovce – obec vznikla v 12. stor., doložená je r. 1240. Patrila 
panstvu Hajnačka, Felediovcom a Lórantfyovcom – 770. výročie. 

http://sk.wikipedia.org/wiki/1275


České Brezovo – obec je doložená r. 1435, do 1330 patrila 
Zachovcom – 575. výročie (680. 

výročie). 

Hrnčiarska Ves: - Pondelok – obec sa spomína 1515 – 495. výročie. 
Veľká Suchá -  písomná zmienka 1285, obec bola známa jarmokmi –    
725. výročie. 

Krná – prvá písomná zmienka je z r. 1435 – 575. výročie. 

Lehôtka – obec vznikla 1385, spustla za tureckých vojen začiatkom 
17. stor. a znova sa spomína r. 1657 ako osada patriaca Divínskemu 
panstvu. V obci sa nachádza  zvonica z roku 1895 – 625. výročie. 

Nitra nad Ipľom – obec je doložená r. 1350, ale vyvinula sa zo st. 
osídlenia. Patrila Fiľakovskému hradnému panstvu - 660. výročie. 

Ratka – obec vznikla r. 1955 odčlenením osád od obce Čakanovce – 
55. výročie. 

Rovňany – obec sa spomína 1430 – 580. výročie. 

Stará Halič – obec je doložená 1350, patrila Haličskému panstvu – 
660. výročie. 

Slaná Lehota – prvý listinný doklad je z r. 1435 – 575. výročie. 

Šíd – obec vznikla v 11.-12. stor., doložená je 1365 – 645. výročie. 

Šurice – osada vznikla v pol. 13. stor. s hradom, doložená je 1245. 
V druhej polovici 13. stor. ju dostali Kazaiovci. Hrad spustol v 15.-16. 
stor. – 765. výročie. 

Uhorské –obec vznikla asi v 13. stor., doložená je 1435, patrila 
Fiľakovskému panstvu – 575. výročie. 

Veľká Ves – už začiatkom 14. storočia patrí k významnejším obciam 
Divínskeho panstva, spomína sa 1335. Od roku 1540 bola 
poddanskou obcou rodiny Mocsáryovcov - 675. výročie. 

Veľké Dravce – obec sa spomína 1350. 

Vidiná – obec vznikla koncom 13. stor., prvá zmienka je z roku 1335. 
Po 15. stor. tu bola najjužnejšia bratrícka pevnôstka.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: 
František Mihály: Kto je kto v Novohrade,  
Kultúrno-historický kalendár 
Vlastivedný slovník obcí na Slovensku 
Encyklopédia slovenských spisovateľov 
Regionálna vlastivedná monografia 2/1 - Novohrad 
internet 



KKAATTAALLÓÓGG  
kkuullttúúrrnnoo--ssppoollooččeennsskkýýcchh  ppoodduujjaattíí  

vv  rrookkuu  22001100  
 
Január 
 
23.01. -  65. výročie oslobodenie obce Halič  
Usporiadateľ: OÚ Halič  
 
26.01. – pietny akt položenia kvetov pri príležitosti 65. výročia 
oslobodenia obce Kokava n/R. 
Usporiadateľ: OU Kokava nad Rimavicou 
 
29.01. – detské fašiangové podujatie v maskách,  
Usporiadateľ: MKS Kokava nad Rimavicou, tel.: 047/4293245, 
krotakova@kokava.sk 
 
Karneval na ľade  
Usporiadateľ: Mesto Lučenec 
 
„Dedina v údolí Ipľa“ – otvorenie stálej výstavy fotografií – zábery 
z histórie 
Usporiadateľ: OÚ Kalinovo 
 
Koncert v Betánii – kvarteto z Banskej Bystrice 
Usporiadateľ: OÚ Kalinovo 
 
Oslavy oslobodenia obce 
Usporiadateľ: OÚ Tomášovce 
 
8. reprezentačný ples SNS ( výťažok z podujatia venovaný MŠ Divín) 
Usporiadateľ: Kultúrno-školská komisia pri Obecnom úrade Divín 
 

Február 
 
Fašiangový sprievod obcou Halič, detský karneval 
Usporiadateľ: OÚ Halič 
 
Fašiangový karneval 
Usporiadateľ: OÚ Tomášovce 
 
Fašiangy – sprievod obcou 
Usporiadateľ: OÚ Gregorova Vieska 
 
Fašiangy (v spolupráci s klubom dôchodcov) 
Usporiadateľ: Kultúrno-školská komisia pri Obecnom úrade Divín 
 
Páračky v Obecnej knižnici – starý ľudový zvyk s miestnym ľudovým 
humorom -v priestoroch čitárne 
Usporiadateľ: OÚ Kalinovo 
 
13.02. – Reprezentačný ples MKS  
Usporiadateľ: MKS Kokava nad Rimavicou 
 
19.02. – Fašiangový pampuškový večierok s členmi ZO SZZP 
Usporiadateľ: MKS a ZO SZZP v Kokave nad Rimavicou 
 
20.02. – Ukončenie fašiangov – sprievod masiek obcou 
Usporiadateľ: MKS Kokava nad Rimavicou 
 
Marec 
 
Rozprávková skrinka – regionálna súťažná prehliadka detskej 
dramatickej tvorivosti v KD Poltár 
Usporiadateľ: Novohradské osvetové stredisko Lučenec a mesto 
Poltár 
 



MDŽ – slávnosť na počesť žien, program žiakov ZŠ-MŠ Kalinovo, 
posedenie s hudbou, scénky – členky Združenia dôchodcov 
Usporiadateľ: OÚ Kalinovo 
 
MDŽ – oslavy sviatku žien v KD Lupoč 
Usporiadateľ: OÚ Lupoč 
 
07.03. – Ženy ženám – podujatie k MDŽ 
Usporiadateľ: MKS Kokava nad Rimavicou 
 
30.03. -   Veľkonočné ozdoby - Tvorivá dielňa  
Usporiadateľ: MKS Kokava nad Rimavicou 
 
Veľkonočné zvyky - Veľkonočná burza 
Usporiadateľ: Kultúrno-školská komisia pri Obecnom úrade Divín 
 
Hviezdoslavov Kubín – súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy 
– okresné kolo 
Usporiadateľ: NOS Lučenec 
 
Vyhodnotenie najlepších čitateľov v rámci Mesiaca knihy, beseda 
o knihe, posedenie 
Usporiadateľ: OÚ Kalinovo 
 
Turistická vychádzka – náučný chodník 
Usporiadateľ: Kultúrno-školská komisia pri OÚ Divín 
 
Apríl 
 
Veľkonočná paráda – výstava ručných prác, kraslíc a výrobkov 
s témou Veľká noc, Vystúpenie spevokolu ECAV Kalinovo 
Usporiadateľ: OÚ Kalinovo 
 
30.4. Stavanie mája – kultúrny program 
Usporiadateľ: Kultúrno-školská komisia pri Obecnom úrade Divín 

Máj 
 
Heligonky nad Budinou – 17. ročník – regionálna prehliadka 
heligonkárov v KD Budiná 
Usporiadateľ: NOS Lučenec, OÚ Budiná 
 
01.05. – Stavanie mája + kultúrny program súborov ZUČ 
Usporiadateľ: MKS Kokava nad Rimavicou 
 
Stavanie „Mája“ – ľudová slávnosť 
Usporiadateľ: OÚ Kalinovo 
 
07.05. – Pietny akt položenia kvetov pri príležitosti 65. výročia 
skončenia II. svetovej vojny  
Usporiadateľ: MKS Kokava nad Rimavicou 
 
Zapálenie vatry 
Usporiadateľ: OÚ Gregorova Vieska 
 
08.05. – „Stretnutie heligonkárov v obci Cinobaňa - III. ročník"- KD v 
Cinobani. Je to regionálna prehliadka heligonkárov, ktorá propaguje 
ľudovú pieseň.  
Usporiadateľ: OÚ Cinobaňa, Silvia Očovanová, kultúrny pracovník 
0907/407821, ocovanova@cinobana.sk, Bližšie informácie budú 
zverejnené na webovej stránke obce : www.cinobana.sk 
 
Oslavy – kladenie vencov – ukončenei II. sv. vojny 
Usporiadateľ: OÚ Tomášovce 
 
09.05. Deň matiek  
Usporiadateľ: OÚ Halič   
 
Deň matiek 
Usporiadateľ:  Kultúrno-školská komisia pri Obecnom úrade Divín
   

mailto:ocovanova@cinobana.sk
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Deň matiek – slávnostná akadémia 
Usporiadateľ: OÚ Kalinovo    
 
Deň matiek 
Usporiadateľ: OÚ Tomášovce  
 
22.05. – Stretnutie heligonkárov v Kokave nad Rimavicou – XIII. 
ročník 
Usporiadateľ:  MKS Kokava nad Rimavicou 
 
31.05. Váľanie mája 
Usporiadateľ: OÚ Halič  
 
Váľanie mája 
Usporiadateľ:  Kultúrno-školská komisia pri Obecnom úrade Divín 
 
Jún 
 
MDD – „Rozprávkový les“ – slávnosť na ihrisku TJ Baník Kalinovo 
Usporiadateľ: OÚ Kalinovo 
 
MDD – kultúrny dom Lupoč 
Usporiadateľ: OÚ Lupoč 
 
Deň detí – nádvorie kaštieľa  
Usporiadateľ:  Kultúrno-školská komisia pri Obecnom úrade Divín 
 
Deň detí 
Usporiadateľ: OÚ Tomášovce 
 
01.06. – Program k MDD 
Usporiadateľ: MKS Kokava nad Rimavicou 
 
24.06. – Kokavská hviezdička – súťaž detí v speve populárnych 
piesní 

Usporiadateľ: MKS Kokava nad Rimavicou 
 
12.6. Stretnutie Slovákov  v Rátke - folklórne vystúpenia, sprievodné 
akcie... priestor pod baňou (medzi Fiľakovom a Ratkou). 
Usporiadateľ: OÚ Ratka  
 
Fiľakovské hradné hry 
Usporiadateľ: Mesto Fiľakovo 
 
Slávnosť pri príležitosti odovzdania novej budovy ZŠ – 50. výročie 
Usporiadateľ: OÚ Kalinovo 
 
Júl 
 
XV. Medzinárodný novohradský folklórny a gastronomický festival 
- folklórny festival, ktorý sa koná v mestách a obciach v slovenskej  
i maďarskej časti Novohradu za účasti súborov z rôznych štátov 
sveta. Sprievodné podujatia: sprievody zúčastnených súborov, 
ľudová gastronómia, výstavy, jarmok remesiel 
Usporiadateľ: NOS Lučenec, Mesto Lučenec 
 
Leto pod Divískym hradom:  
3.7.  Otvorenie Leta pod Divínskym hradom 2010  

 - príhovor starostu obce 
 - výstrel z dela 
 - divadelné predstavenie 
 - tanečná zábava  

12.7. Deň plný hier, súťaží a zábavy - nedeľné zábavné popoludnie 
pre deti (zábavné hry, súťaže) - VN Ružiná - rekreačná oblasť Divín 
18.7. Slovenské národné dni a vatra zvrchovanosti 
              - 14.00 hod. Otvorenie a vystúpenie folklórneho súboru  

 - 15.30 hod. vystúpenie hudobníkov a spevákov z obce 
 - 17.00 hod. kultúrny program 
 - 19.00 hod. Vatra zvrchovanosti  
 - 21.00 hod. Tanečná zábava 



23.7.  Stretnutie pod Divínskym hradom  
           Divadelné predstavenie  
24.7. „Hradné hry“  - 10.ročník streľby z historickej kuše 

- vystúpenie skupiny historického šermu s novým progra-   
   mom, lukostrelci, sokoliari, Stanly a Kapucíni 
- jarmok remesiel 

25.7. Odpustová slávnosť sv. Anny - podujatie v kaštieli - Divín 
Usporiadateľ: Kultúrno-školská komisia pri Obecnom úrade Divín 
 
X. Poipeľský umelecký festival – Amfiteáter Radzovce – prezentácia 
živej kultúry v Novohrade 
Usporiadateľ: NOS, NOV Csemadoku, OÚ Radzovce 
 
Palócky ľudovoumelecký tábor - prázdninový tábor, v ktorom sa 
deti učia pod dohľadom odborných lektorov- ľudové tance, piesne 
a ľudové remeslá – Látky- Prašivá 
Usporiadateľ: NOS Lučenec, NOV Csemadoku 
 
23. a 24.07. – Country fest 2010 – IX. ročník, 
Usporiadateľ: OZ Kokavská mládež a Obec Kokava n./R. 
 
August:  
 
05. – 08. 08. – Folklórny festival KOLIESKO 2010 – jubilejný XX. roč-
ník – celoslovenský festival ľudovej kultúry s medzinárodnou 
účasťou, stretnutie mladých  folkloristov  
Usporiadateľ: Obec Kokava nad Rimavicou a spoluusporiadatelia - 
NOS Lučenec, Matica slovenská, univerzity 
 
14.-15.08 Haličské slávnosti   
-  14.8.2010 –   bohatý kultúrny program  
-  15.8.2010 –   slávnostná sv. omša v Rímsko-kat. kostole v Haliči 

 volejbalový turnaj – športový areál obce Halič 

 majstrovský futbalový zápas– športový areál obce 
Usporiadateľ: OÚ Halič 

20.08. – 3. výročie úmrtia spisovateľky Hany Ponickej ( + 21.8.2007)   
- pietny akt pri hrobe na miestnom  cintoríne a položenie kytíc pri 
pamätných tabuliach Hane Ponickej a maliarovi a lekárnikovi Tiva-
darovi Kosztka - Csontvárymu 
Usporiadateľ: OÚ Halič      
 
27. a 28.08. – Balvalfest –  medzinárodný festival rómskej hudby 
a spevu v Kokave n/R. 
Usporiadateľ: OZ Láčho drom 
 
27.08. – pietny akt položenia kvetov pri príležitosti 66. výročia SNP 
Usporiadateľ: OÚ Kokava nad Rimavicou 
 
Tanečná zábava s country skupinou, Divadelné predstavenie, 
streľba z luku – medzinárodná súťaž 
Usporiadateľ: Kultúrno-školská komisia pri Obecnom úrade Divín 
 
„Liečba umením“ výstava keramických diel sochárov v rámci 
„Keramického sympózia“ v priestoroch záhrady 
Usporiadateľ: OÚ Kalinovo 
 
Palócke dni vo Fiľakove 
Usporiadateľ: Mesto Fiľakovo 
 
Medzinárodné keramické sympózium Lučenec 
 
Pivný festival 
Usporiadateľ: Mesto Lučenec 
 
21.08. Ľupočská  hostina -  podujatie s tanečnou zábavou v KD 
Lupoč 
Usporiadateľ: OÚ Lupoč 
 

27.08. SNP -  zapálenie vatry  

Usporiadateľ: OÚ Halič 
SNP – povstalecká poézia – hold hrdinom pri pamätníku pred ZŠ 



Usporiadateľ: OÚ Kalinovo 
 
September 
 
Svetový deň cestovného ruchu Fiľakovo 
Usporiadateľ: Mesto Fiľakovo 
 
Čo záhrada dala 
Usporiadateľ: OÚ Kalinovo 
 
11.09. Oslavy prvej písomnej zmienky o obci 
Usporiadateľ: OÚ České Brezovo 
 
25.09. Dni obce 
Usporiadateľ: OÚ Utekáč 
 
Divínska  40 – tka -  turistické podujatie  
Ukončenie Leta pod Divínskym hradom 2010 
55. výročie zahájenia činnosti kultúrneho domu 
Záhradkárska výstava ovocia a zeleniny 
Usporiadateľ: Kultúrno-školská komisia pri Obecnom úrade Divín 
 
Dni obce 
Usporiadateľ: Obec Hrnčiarska Ves 
 
Október 
 
Divadelná jeseň (október – december) 
 – festival, na ktorom sa prezentujú divadelné súbory- profesionálne 
i amatérske, detské aj dospelých, slovenské a maďarské. Sprievodné 
podujatia: divadelný happening, tvorivé dielne 
Usporiadateľ: NOS Lučenec, Mesto Lučenec, OZ Caduceus, OZ 
Timrava  
 
Mesiac úcty k starším 

Usporiadateľ: OÚ a MKS Kokava nad Rimavicou 
 
Celoslovenský festival zhudobnených veršov v maďarskom jazyku – 
6. ročník, prezentácia zhudobnenej národnostnej poézie – MsKS 
Fiľakovo 
Usporiadateľ: NOS Lučenec, NOV Csemadoku 
 
Úcta k starším –stretnutie s programom a posedením pri hudbe 
Usporiadateľ: OU Kalinovo 
 
Mesiac úcty k starším – posedenie s občanmi v KD Lupoč 
Usporiadateľ: OÚ Lupoč 
 
Mesiac úcty k starším  
Usporiadateľ: OÚ Tomášovce 
 
Stretnutie jubilantov v rámci Mesiaca úcty k starším 
Usporiadateľ: OÚ Halič 
 
Jubilanti – stretnutie s oslávencami 
Usporiadateľ: OÚ Gregorova Vieska 
 
Mesiac úcty k starším 
Usporiadateľ: Kultúrno-školská komisia pri Obecnom úrade Divín 
 
November: 
 
„Tekvicová slávnosť“ – výstava výpestkov a naaranžovanie tekvíc 
Usporiadateľ: OÚ Kalinovo 
 
Timravina studnička –  celoslovenská súťažná prehliadka 
v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy 
Usporiadateľ: Mestský úrad – odd. kultúry a športu, Lučenec 
 
December 



Adventné stretnutie  – prehliadka cirkevných speváckych zborov – 
4. ročník - rímskokatolícky kostol Lučenec 
Usporiadateľ: NOS Lučenec 
 
Mikuláš – prechod postavy obcou 
Usporiadateľ: OÚ Kalinovo 
 
Mikuláš –  kultúrny program pre deti v Lupoči 
Usporiadateľ: OÚ Lupoč 
 
05.12. - Mikuláš  
Usporiadateľ: OÚ Halič 
 
06.12. – Mikuláš pre deti MŠ a ZŠ, filmy pre deti alebo divadlo,  
Usporiadateľ: MKS Kokava nad Rimavicou 
 
12.12. – Adventný koncert v evanjelickom kostole 
Usporiadateľ: MKS Kokava nad Rimavicou  
 
Lucia – chodenie po domoch a stretnutie v „Babinci“ 
Usporiadateľ: OÚ Gregorova Vieska 
 
20.12. – Vianočný program – v  Základnej škole 
Usporiadateľ: Základná škola Kokava n./R. 
           -  Šťastia, zdravia vinšujemo ván v MKS 
Usporiadateľ: MKS Kokava nad Rimavicou  
 
Posolstvo Vianoc – vianočné programy v obciach okresov Lučenec 
a Poltár 
Usporiadateľ: NOS Lučenec a obce 
 
Vianočný koncert - Rímsko-kat. kostol v Haliči 
Usporiadateľ: OÚ Halič 
 
Vianočná burza - Vianočný koncert 

Usporiadateľ: Kultúrno-školská komisia pri Obecnom úrade Divín 
 
Vianočný výstup na Sedem chotárov 
Usporiadateľ: OÚ Gregorova Vieska a KST Sova 
 
24.12. a 25.12. – Chodenie s Betlehemom po domácnostiach 
a v katolíckom kostole,  
Usporiadateľ:  Folklórny súbor KOKAVAN 
 
25.12. – Štefanská zábava 
Usporiadateľ: OZ Kokavská mládež 
 
Rozlúčka so starým rokom 
Usporiadateľ: OÚ Tomášovce 
 
31.12. – Rozlúčka so starým rokom a vítanie Nového na námestí – 
hymna, ohňostroj 
Usporiadateľ: OÚ a MKS Kokava nad Rimavicou 
 
31.12. Silvestrovský ples – bohatý kultúrny program s tradičnou 
kapustnicou v KD Lupoč 
Usporiadateľ: OÚ Lupoč 
 
31.12. Vítanie Nového roku  
Usporiadateľ: OÚ Halič 
 
31.12. Silvester – ohňostroj 
Usporiadateľ: OÚ Kalinovo 
 
 
 
 
 
 
 



Kontakty na usporiadateľov: 
 
Lučenec: 
Novohradské osvetové stredisko Lučenec,   
J. Kármána 2, 984 01  Lučenec 
Riaditeľka: Mária Ambrušová 
tel.: 047/4512703, e-mail: noslc@noslc.sk, web: www.noslc.sk 
 
Mestský úrad, Novohradská 1,  984 01 Lučenec 
Primátor: Ing. Milan Marko, tel.: 047/4307220, www.lucenec.sk 
Oddelenie kultúry a športu – vedúci: Mgr. Spišiak Stanislav,  
tel.: 047/4512190, 4332121  
 
Fiľakovo:  
Mestský úrad, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo 
Primátor: Ing. Jozef Agócs - tel.: 438 16 65 ,www.filakovo.sk  
Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 12, 986 01 Fiľakovo  
Riaditeľ: PhDr. István Mázik, tel.: 4381665, e-mail: msks@filakovo.sk 
Hradné múzeum vo Fiľakove , Hlavná ul. 14, 986 01 Fiľakovo  
Riaditeľ: Mgr. Attila Agócs, tel.: 4382017,  
e-mail:hradnemuzeum@filakovo.sk 
 
Poltár: 
Mestský úrad, Železničná 489/1, 987 01 Poltár 
Primátor: Ing. Pavel Rončák, tel.: 047/4222270, www.poltar.sk 
Kultúrny dom – Slavkovský, Kýpeťová, 047/4223858,  
e-mail: kultura@poltar.sk 
 
Budiná – starosta: Ing. Marian Čerpák 
tel.: 047/4397335 
 
Cinobaňa – Obecný úrad, č. 299, 985 22 Cinobaňa, www.cinobana.sk 
Starostka: Ing. Mária Švikruhová, tel.: 451 17 33 
Silvia Očovanová, kultúrny pracovník 0907/407821, 
e-mail: ocovanova@cinobana.sk 

České Brezovo – Obecný úrad, č. 97, 985 03 České Brezovo 
Starostka Viera Stanová, 047/ 4292122, ceskebrezovo@zoznam.sk 
 
Divín – Obecný úrad, Námestie Mieru 654/3, 985 52 Divín 
Starosta: Ján Koza, 047/4397301, www.divin.sk 
Mária Strečková – kultúrny referent, kniznicadivín@zoznam.sk           
 
Gregorova Vieska – starostka: Mária Gáfriková, 047/4392000, 
ou.gregorovavieska@stonline.sk 
 
Halič - Obecný úrad , Mieru č.66, 985 11 Halič, halic@obechalic.sk 
Vladimír Rehanek – starosta obce, 047/4392637 
Ing. Eva Bánovská – kultúrna pracovníčka, matrika@obechalic.sk, 
047/4511695 
 
Hrnčiarska Ves – starostka: Mária Peržeľová, 047/567 43 17,  
www.hrnciarskaves.gemer.org 
 
Kalinovo – Obecný úrad, SNP 138/14, 985 01 Kalinovo, 
Starosta: Ján Šárkan, 047/4390205, www.kalinovo.sk,   
obec@kalinovo.sk 
 
Kokava nad Rimavicou: 
Obecný úrad, Námestie 1. mája 480/1,  
985 05 Kokava nad Rimavicou 
Starosta: Ing. Ján Chromek, 047/4293101, www.kokava.sk 
Miestne kultúrne stredisko,  
Riaditeľka: Krotáková Jana, tel.:047/4293245, krotakova@kokava.sk 
 
Lupoč – starostka: Božena Petrusová 
tel.: 047/4392345, e-mail: obeclupoc@gmail.com,  
web: www.lupoc.ocu.sk 
 
Radzovce – starosta: Ing. Péter Győrgy 
tel.: 047/4491127, www.radzovce.sk 
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Ratka – starosta: Ing. Milan Spodniak 
tel.: 0905 607 983, e-mail: milan.spodniak@azet.sk,  
web: www.ratka.ocu.sk 
 
Stará Halič – Obecný úrad č. 116, 985 11 Halič, 047/4392331, e-mail: 
obecsth@stonline.sk 
 
Tomášovce – starosta: Karol Dovala, 047/ 4512414, e-mail: 
obec@tomasovce.sk 
 
Utekáč – starostka: Zuzana Paľašová,  
Ľubomíra Šajgalíková, 047/4514131,  
e-mail: obecutekac@stonline.sk 
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