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Vážení priatelia, 

 

šťastne sme prežili „koniec sveta“ a začíname rok 2013, ktorý nám 

prináša dve najvýznamnejšie výročia – 1150 rokov od príchodu vie-

rozvestcov sv. Cyrila a sv. Metoda a 20. rokov samostatnej Slo-

venskej republiky. 

No počas roka 2013 si budeme pripomínať aj ďalšie historické 

udalosti a výročia, ktoré si pamätajú a pripomenú mnohé mestá 

a obce v regióne Novohrad a Malohont.  

Aj keď nám zo všetkých strán pripomínajú, že to bude zasa ďalší 

ťažký rok, veríme, že spoločne budeme spomínať na výročia výz-

namných osobností, ktoré vo svojom  živote prešli rôznymi peri-

petiami a nemali to ľahké, ale kto to má ľahké.  O tom je život. 

Napriek všetkému chceme aj naďalej spolupracovať pri príprave 

a realizácii programov po celý rok.  

Vždy sme si kládli reálne predsavzatia a ciele, ktoré chceme spolu 

s Vami realizovať.  Sú zamerané na miestnu kultúru. Jej propagáciu 

a rozvoj. Zdá sa, že z roka na rok oslovujú viac samospráv v regióne. 

Získaná dôvera vždy poteší. 

V roku 1013 nechceme prešľapovať na mieste, ale po troche, 

z krôčika na krôčik, dávať vedieť o regióne, o ľuďoch, ktorí v ňom 

žijú a na svoje kultúrne tradície nechcú zabudnúť, ale naopak si ich 

pripomínať a rozvíjať.  

 

Mária Ambrušová 

riaditeľka NOS 

 

 
 

(prvá písomná zmienka) 
 
 
 
775. výročie (1238)        Kalonda 
                                                     Lipovany 
                                                        Veľká nad Ipľom 
 
710. výročie (1303)        Selce 
 
690. výročie (1323)         Hrnčiarske Zalužany 
 
620. výročie (1393)       Mýtna 
                                                       Gregorova Vieska 
                                                       Podrečany 
                                                       Budiná 
                                                       Dobroč 
                                                       Kotmanová 
                                                       Nedelište,  t.č. miestna časť Ábelovej  
 
465. výročie (1548)        Tuhár 
 
440. výročie (1573)       Krná 
                                                       Jelšovec 
                                                       Praha 
                                                       Bystrička  
 
420. výročie (1593)   Utekáč, 1.1.1993  
                                                           – vznik samostatnej obce Utekáč 
     
                 
 
 



Muľka sa spomína r. 1423 a Láza ako obec r. 1573, t.č. sú miestne časti 
obce Trebeľovce 
 
Opatová je v súčasnosti časť Lučenca, ale prvá písomná zmienka o nej  
pochádza  z roku 1548: „V chotári obce na Kráľovskom vŕšku stála 
v polovici 15. storočia pevnosť Jana Jiskru z Brandýsa“. V roku 1573 obec 
mala názov Apadfalwa.  
 

Zdroj:  
Viete, že...(Ing. Miroslav Drobný, Ing. František Radinger),  

Osobnosti Novohradu (NK Lučenec), Kto je kto v Novohrade 1999-2000 
(František Mihály), internet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1.1. 
PETŐFI Sándor 
190. výročie narodenia (1.1.1823 Malý Kereš, maď. Kiskőrös),  
maďarský revolučný básnik slovenského pôvodu, rodený Alexander 
Petrovič. V roku 1845 navštívil Lučenec, Fiľakovo a Šomošku. V Lučenci 
má pamätnú tabuľu na Ulici Vajanského. 
 
ŇUŇUK Ondrej  
80. výročie narodenia (1.1.1933 Kokava nad Rimavicou), 
učiteľ, autor učebných pomôcok pre zemepis: plastická mapa pre 5. 
ročník, kombinovaný glóbus... 
 
2.1. 
KOVÁČ Peter , PhDr. 
55. výročie narodenia (2.1.1958 Fiľakovo), 
divadelný dramaturg, prekladateľ, režisér, umelecké meno – Peter 
Plank. Za dramaturgickú spoluprácu s Karolom Horákom získal cenu 
Literárneho fondu. 
 
9.1. 
LAKATOŠ Samuel  
95. výročie narodenia (9.1.1918 R. Baňa),  
profesor na lučenskom gymnáziu. Zakladateľ Okresného vlastivedného 
múzea. Zomrel v Haliči, 2.12.1971. 
 
 

JANUÁR: 
 



13.1. 
LÁZÁR Ľudovít  
70. výročie narodenia (13.1.1943 Fiľakovo), 
huslista, učiteľ hudby, koncertný majster. Žije v Holandsku. 
 
20.1. 
GYURKOVITS František  
45. výročie úmrtia (20.1.1968 Lučenec), 
maliar, výtvarný pedagóg. Príchodom do Lučenca v r. 1913 rozvinul 
výtvarný život v Novohrade. 
 
GEDŐ-GRÜNWALD Maximilián  
80. výročie úmrtia (20.1.1933 Lučenec), 
matematik, profesor Gymnázia v Lučenci. Narodil sa 3.2.1858. 
 
23.1. 
KOLBANY Pavol  
255. výročie narodenia (23.1.1758 Ozdín),  
lekár, botanik. Prírodovedné a lekárske štúdium nadobudol v Halle a vo 
Viedni, kde v roku 1786 získal doktorát z medicíny. Po ukončení štúdia 
pôsobil ako úradný a praktický lekár v Bratislave a zároveň sa stal 
dopisujúcim členom Lekársko-prírodovedeckej spoločnosti v Erlangene 
a Prírodovednej spoločnosti v Halle. Bol priekopníkom hydroterapie a 
očkovania proti kiahňam v Uhorsku, účinne zasahoval proti týfusu a 
malárii. Jeho osvetová činnosť medzi ľudom bola zameraná najmä na 
presviedčanie obyvateľstva o blahodárnom pôsobení očkovania najmä 
v detskom a dojčenskom veku v Uhorsku a Sedmohradsku. Ako botanik 
skúmal liečivé a jedovaté rastliny. Bol autorom viacerých náučných 
prác, napr. Ungarische Gifpflanzen (Bratislava 1791). 

 

PAVLENDA Viktor 

85. výročie narodenia (23.1.1928 Katarínska Huta),  

ekonóm, predstaviteľ reformného prúdu 60-tych rokov. Zomrel 
v Bratislave, 6.7.1990. 

 
24.1. 
SLANČÍK Pavel  
180. výročie narodenia ( 24.1.1833 Lovinobaňa), 

národne uvedomelý Slovák, 48 rokov bol evanjelickým farárom v Pol-
ichne, spoluzakladateľ Matice slovenskej v Martine. V roku 1863 
zasadil lipu pred kostolom v Polichne na pamiatku tisíceho výročia 
pokresťančenia Slovákov. 

 

25.1. 

ZGÚTH Peter Pavol  

150. výročie narodenia (25.1.1863 Vrbica),  

básnik, literárny historik. Študoval na štátnom učiteľskom ústave v Lu-
čenci v rokoch 1878-81. 

 

28.1. 

TÓČIK Anton  

95. výročie narodenia (28.1.1918  ),  

archeológ, člen SAV. Robil výskum v Prši, spoluautor publikácie NOVO-
HRAD 2/1 (1989). 

 

29.1. 

GOMBALA Milan  

45. výročie narodenia (29.1.1968 Lučenec), 

atlét, športový inštruktor. Účastník ME v Birmighame, MS v Tokiu, OH 
v Barcelone a Atlante. Žije v Prahe. 

       
 
 
 
3.2. 
RELL Pavol  
190. výročie narodenia (3.2.1823 Horný Tisovník),  
kňaz, ovocinár a botanik. Pôsobil v Tomášovciach, Kalinove a Ábelovej, 
kde úspešne pestoval vinič hroznorodý. 
 
CUBIK Jozef  
80. výročie narodenia (3.2.1933 v Poltári),  
redaktor okresných novín, riaditeľ Mestského osvetového domu v Pol-
tári; neskôr zástupca riaditeľa Okresného domu osvety v Lučenci. 
 

FEBRUÁR: 
 



6.2. 
BÚTOR Pavel, Mgr. art.  
65. výročie narodenia (6.2.1948 Rimavská Sobota), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vý tanec a zároveň pôsobil ako tanečný pedagóg FS Partizán. V roku 
1975 sa stal vedúcim choreografom súboru Dimitrovec, ktorý sa v roku 
1991 premenoval na Lipu, a tento súbor vedie dodnes. Krátko pôsobil 
ako riaditeľ SĽUK-u. Viac rokov pôsobil v programových komisiách 
folklórnych slávností v Detve a Myjave. Od septembra 2001 pracuje v 
Národnom osvetovom centre v Bratislave ako odborný pracovník pre 
folklórne súbory a scénický folklorizmus. Sústavne sa venuje práci vo 
folklórnom hnutí na Slovensku ako lektor pre folklór, člen porôt a 
programových komisií folklórnych festivalov. V rokoch 2000-2005 bol 
predsedom Programovej rady FF Východná. Spolupracuje aj pri 
príprave festivalových ročníkov Kolieska. So súbormi dosiahol pekné 
úspechy doma i v zahraničí a pre mnohé súbory Slovenska (Lúčnica, 
SĽUK, Lipa, Vršatec, Zemplín, Zobor, Ponitran, Kokavan, Sinec, Šarišan, 
Jánošík, Rimavan, Vepor, Gornik) vytvoril vyše 60 zaujímavých 
tanečných choreografií.  
 

V roku 2006 s prof. Oskárom Elschekom uviedli výnimočný program  v 
Paríži pri zapísaní fujary do kultúrneho dedičstva UNESCO.  
 
8.2. 
NÓTA Ján  
70. výročie narodenia (8.2.1943 Lučenec),  
spisovateľ a prekladateľ. V r. 1963-66 študoval na Gymnáziu vo Fiľa-
kove. Za preklad „Van Dtiphout“ získal Cenu Imre Madácha. 
 
9.2. 
SÁRA Ladislav  
100. výročie narodenia (9.2.1913 Lopej), 
učiteľ, absolvent učiteľského ústavu v Lučenci. Prvý hlásateľ slobodné-
ho slovenského vysielača v Banskej Bystrici. 
 
11.2. 
HERMEL Edmund, Ing.  
90. výročie narodenia (11.2.1923 Gemerská Hôrka),  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MLYNÁRIK Ján, Prof., PhDr., CSc.  
80. výročie narodenia (11.2.1933 Fiľakovo), 
historik, chartista, politik, vysokoškolský učiteľ, profesor KU v Prahe. 
Vyrastal v Zelenom. Zomrel 26.3.2012 v Prahe, pochovaný je v Rovňa-
noch. 
 
LANGSTEIN Karol, Doc. RNDr., CSc.  
80. výročie narodenia (11.2.1933 Fiľakovo),  
antropológ, vysokoškolský učiteľ. Zomrel 25.2.2012 v Banskej Bystrici. 
 

 

folklorista, tanečník, choreo-
graf, kultúrno-osvetový pracov-
ník, patrí medzi významné 
osobnosti folklórneho hnutia 
na Slovensku. Detské roky pre-
žil v Kokave nad Rimavicou. V 
rokoch 1954 - 1963 tancoval v 
súbore Kokavan, potom v Čier-
ťazni, neskôr bol profesionál-
nym tanečníkom PUĽS-u v Pre-
šove, účinkoval tiež vo FS Já-
nošík v Brne a počas štúdií na 
VŠMU v Bratislave, v triede 
prof. Štefana Nosáľa, pôsobil 
ako tanečník a sólista umelec-
kého súboru Lúčnica. Od roku 
1974 pracoval v Krajskom os-
vetovom stredisku v Banskej 
Bystrici ako metodik pre ľudo-
vý tanec a zároveň pôsobil ako 
tanečný pedagóg FS Partizán. V 
roku 1975 sa stal vedúcim 
choreografom súboru 
Dimitrovec, ktorý sa v roku 
1991 premenoval na Lipu, a 
tento súbor vedie dodnes. 
Krátko pôsobil ako riaditeľ 
SĽUK-u. Viac rokov pôsobil v 
programových komisiách 
folklórnych slávností v Detve a 
Myjave. Od septembra 2001 
pracuje v Národnom 
osvetovom centre v Bratislave 
ako odborný pracovník pre 
folklórne súbory a scénický 
folklorizmus. Sústavne sa 
venuje práci vo folklórnom 
hnutí na Slovensku ako lektor 
pre folklór, člen porôt a 

 

stavebný inžinier, fotograf a historik. Študoval aj 
na Gymnáziu v Lučenci. Autor troch výstav histo-
rických pohľadníc. Spoluautor diela „Lučenec na 
historických pohľadniciach“. Prispieval do novín 
a časopisov. V roku 1993 sa stal zakladateľom 
Clubu Casino. Zomrel 14.3.2002 v Lučenci. 

 



12.2. 
HANUS Július, Ing.  
90. výročie narodenia (12.2.1923 Turíčky),  
stavebný inžinier, vodohospodár, minister, podpredseda vlády.Účasť 
na projektoch a výstavbách vodných diel: Oravská priehrada, Liptovská 
Mara, Nosice a i. 
 
13.2. 
DOLEŽAL Gabriel  
200. výročie narodenia (13.2.1813 Lučenec), 
lekár, jeho dizertácia bola prvou prácou v Uhorsku o rastlinnej fyzio-
lógii.  
 
BERKÓ Alexander  
95. výročie narodenia (13.2.1918 Lučenec),  
básnik maďarskej národnosti žijúci na Slovensku, prekladateľ. Z Lu-
čenca sa presťahoval do Budapešti.  
 
19.2. 
KALESNÝ František, PhDr.  
95. výročie narodenia (19.2.1918 Stará Halič),  
etnograf, muzeológ, publicista. Umelecké meno František Haličan, pseu-
donym F. Matúchov. Diela: Ľudové umenie na Slovensku, Ľudové 
výtvarné umenie, Modranská keramika a i. Zomrel 5.4.2007 v Bratis-
lave. 
 
23.2. 
HOLLÄNDER Pavel, JUDr.  
60. výročie narodenia (23.2.1953 Lučenec),  
právnik, sudca Ústavného súdu ČR, vysokoškolský učiteľ. Autor mono-
grafií, odborných štúdií v oblasti teórie a filozofie práva. 
 
25.2. 
DOMBROVSKÁ Mariana, rod. Rýľová, PhDr.  
65. výročie narodenia (25.2.1948 Lučenec),  
stredoškolská učiteľka, metodička, prekladateľka, tlmočníčka –anglický 
jazyk. 
 
 

26.2. 
BALÁZS Alfréd, Mgr. art.  
50. výročie narodenia (26.2.1963 Lučenec),  
akademický maliar, grafik, žije vo Fiľakove. 
 
27.2. 
SKALICKÝ Juraj, MUDr.  
15. výročie úmrtia (27.2.1998 Bazilej-Švajčiarsko), 
lekár, gynekológ. Narodil sa v Lučenci. Vydal vedecké publikácie doma 
a v zahraničí a viackrát prednášal na medzinárodných kongresoch. 
  
 
 
 

4.3. 
NOVITZKY Béla, RNDr., CSc. 
80. výročie narodenia (4.3.1933 Lučenec),  
matematik, vedecký pracovník. V rokoch 1952-58 študoval v Prahe na 
KU. Ako výskumný pracovník pôsobil v Plzni a Košiciach. 
 
5.3. 
PAULINY Gregor  
245. výročie narodenia (5.3.1768 Hačava), 
spisovateľ, osvietenecký vzdelanec. Od r. 1792 člen Učenej spoločnosti 
Malohontskej. Zomrel v Poltári, 28.1.1840. 
 
GOLDPERGEROVÁ Ema  
160. výročie narodenia (5.3.1853 Ľuboreč), 
národovkyňa, kustódka SNM v Martine, zberateľka ľudového odevu 
a rôznych folklórnych žánrov. 
 
PODLIPNÁ Erika rod. Gáliková  
70. výročie narodenia (5.3.1943 Lučenec-Opatová),  
spisovateľka, publicistka, recenzentka. V r. 1995 získala cenu za literár-
ny debut románu Koláž. Do roku 1989 pracovala v OOS v Banskej 
Bystrici. Od r. 1970 je autorkou rozhlasových príspevkov. Publikovala 
v časopisoch Fragment K, Kultúrny život. Je autorkou románu o D. Ta-
tarkovi.  

(zdroj:  Osobnosti Banskej Bystrice, Snopková, Klimová, Albertová-2010) 

MAREC: 
 



6.3. 
SZVORÁK Zsuzsanna, Mgr.  
50. výročie narodenia (6.3.1963) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v prednese poézie a prózy. Má veľkú zásluhu na založení  Maďarského 
spoločenského  domu vo Fiľakove.  
 
7.3. 
PILIARIK Pavel – Bučko 
90. výročie narodenia  (7.3.1923) a 50. výročie úmrtia (29.3.1963), 
spevák-sólista, tanečník, jeden zo zakladateľov folklórnej skupiny v Ko-
kave nad Rimavicou v 30. rokoch 20. storočia 
 
8.3. 
DĚDIČ Peter, MUDr.  
60. výročie narodenia (8.3.1953 Praha, ČR), 
lekár-internista, kardiológ. V rokoch 1959-1968 navštevoval Základnú 
školu v Poltári, 1968-1971 Strednú všeobecnovzdelávaciu školu v Pol-
tári, 1971-1977 Fakulta všeobecného lekárstva Karlovej univerzity 
v Prahe. Pôsobí v Nemocnici s poliklinikou F.D. Roosevelta v BB. Autor 
viacerých diel. Ocenenie: 2003 – Bronzová plaketa Slovenskej lekárskej 
spoločnosti. 
 
OŽĎANSKY Margit rod. Herzog  
15. výročie úmrtia (8.3.1998 Kolín – SRN), 
tenistka, majsterka Slovenska. Narodila sa v Lučenci 14.2.1904, dcéra 
majiteľa liehovaru Herzog a Kohn v Lučenci. 
10.3. 

TIMKO Anton Emanuel  
110. výročie úmrtia (10.3.1903 Podkriváň), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cované skúsenosti tatranského medveďa MACKA (1876). Bol spolu-
redaktorom a spoluvydavateľom prvých dvoch ročníkov časopisu pre 
školskú mládež Včielka, v r. 1879-80 písal aj prózu pre deti (Vlk 
špekulant, 1877). Jeho prínosom boli fantastické cestopisy “Výprava na 
severnú točňu”, Výlet do Ázie” a iné. Volali ho Perohryz, podľa postavy 
jeho literárneho hrdinu. Narodil sa 27.6.1843 v Selciach – 170. výročie 
nar.  
 
11.3. 
RELL František  
100. výročie narodenia  (11.3.1913 Uhorské),  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a režisér slávnej Tatra revue v Bratislave, z ktorej vzniklo dnešné 
divadlo L + S.  
V roku 2003 mu bola udelená Cena  ministra kultúry SR, pri príležitosti 
životného jubilea - 90. narodenín. Zomrel 9.11.2009 v Bratislave. 

 

učiteľka Gymnázia a predsedkyňa ZO Csema-
doku vo Fiľakove, poslankyňa BBSK.  Vedúca 
mládežníckeho divadelného súboru APROPÓ 
pri Gymnáziu vo Fiľakove, s ktorým pravidel-
ne získava významné ocenenia na divadelnom 
festivale Jókaiho dni v Komárne, ale úspešne 
reprezentuje Fiľakovo aj za hranicami na rôz-
nych festivaloch. Predtým bola vedúca DDS 
ZSIBONGÓ, získali cenu na Podunajskej jari 
v Dunajskej Strede. Držiteľka viacerých ocene-
ní - najlepší pedagóg Banskobystrického kraja, 
najlepší prípravný učiteľ na celoštátnom kole 
v prednese poézie a prózy. Má veľkú zásluhu 
na založení  Maďarského spoločenského  
domu vo Fiľakove.  
 

 

spisovateľ. Ako učiteľ pôsobil  v Novohrade (Luče-
nec, Veľká nad Ipľom, Halič). Bol jediným predsta-
viteľom slovenskej literárnej fantastiky v období 
realizmu. Zomrel v Trhanovej (teraz Podkriváň), 
kde bol učiteľom  a je tu aj pochovaný, hrob národ-
ného buditeľa bol vyhlásený za kultúrnu pamiat-
ku. Sedem zošitov Grošovej knižnice pre mládež  
sám redigoval. V českom poľovníckom časopise 
Háj uverejňoval popri článkoch aj literárne spra-
cované skúsenosti tatranského medveďa MACKA 
(1876). Bol spoluredaktorom a spoluvydavateľom 
prvých dvoch ročníkov časopisu pre školskú 
mládež Včielka, v r. 1879-80 písal aj prózu pre deti 
(Vlk špekulant, 1877). Jeho prínosom boli 
fantastické cestopisy “Výprava na severnú točňu”, 
Výlet do Ázie” a iné. Volali ho Perohryz, podľa 
postavy jeho literárneho hrdinu. Narodil sa 
27.6.1843 v Selciach – 170. výročie nar.  
 

 

významný divadelník, učiteľ, režisér, drama-
turg, prekladateľ. Pseudonym Fero Novohrad-
čan. Divadlo hrával už ako dieťa v rodnej obci 
Uhorské a v Poltári. Zakladateľ a v rokoch 1945 
- 54 aj režisér a dramaturg Slov. divadla v Preš-
ove (dnes Divadlo J. Záborského), v rokoch 
1954-55 umelecký šéf a šéf činohry DJGT vo 
Zvolene, 1955-59, umelecký šéf, režisér a dra-
maturg spevohry Novej scény v Bratislave, 
zakladateľ a v rokoch 1959-62 umelecký šéf, 
režisér spevohry DJGT v Banskej Bystrici (dnes 
Štátna opera). V rokoch 1963-1970 riaditeľ 
a režisér slávnej Tatra-revue v Bratislave, na 
troskách ktorého vyrástlo dnešné divadlo L + S. 
V roku 2003 mu bola udelená Cena  ministra 
kultúry SR, pri príležitosti životného jubilea - 
90. narodenín. Zomrel 9.11.2009 v Bratislave. 
 



V prešovskom divadle popri činohre, ktorá za jeho pôsobenia uviedla aj 
klasické veselohry z ľudového prostredia Inkognito, Drotár, Kozie 
mlieko, uvádzali klasické operety Mamzelle Nitouche, Zem úsmevov, 
Dom u troch dievčatiek, Cigánsky barón, Netopier. 
Ako režisér naštudoval množstvo divadelných hier domácej i zahra-
ničnej proveniencie: So srdcom sa nedá hrať, Posledná prekážka, Ko-
média plná omylov, Zem úsmevov, Surovô drevo a mnohé ďalšie. V 
Banskej Bystrici naštudoval opery: Eva, Hubička, operety Hrnčiarsky 
bál, Modrá ruža. 
 
Z ruštiny, nemčiny a maďarčiny preložil množstvo divadelných hier a 
operetné libretá. Je autorom veselohry Búrka v zátiší a Šarišské čudo a 
hry s tematikou SNP Hrob neznámeho vojaka. 
 
14.3.  
SLAVKOVSKÁ Elena  
70. výročie narodenia (14.3.1943 Poltár), 
učiteľka, v r. 1975-1990 riaditeľka ZŠ v Poltári. Hrala v ochotníckom 
divadle. Bola dušou všetkých nielen školských, ale aj kultúrno-
spoločenských aktivít v meste Poltár . 
 
16.3. 
ŠUPÍN Mikuláš, prof. h.c., Prof. Ing., CSc.  
60. výročie narodenia  (16.3.1953 Ružiná),  
lesnícko-drevársky inžinier, vysokoškolský pedagóg, v rokoch 1992-98 
dekan DF TU vo Zvolene, od r. 1998 predseda Akademického senátu 
TU.  
 
17.3. 
LIČKO Miroslav  
65. výročie narodenia (17.3.1948 Lučenec),  
spevák populárnej hudby. Okrem koncertov, účinkoval v televíznych 
a rozhlasových reláciách. 
 
 
 
20.3. 
SUP Karel  
40. výročie úmrtia (20.3.1973 Velká nad Veličkou), 

maliar, pedagóg. Ako učiteľ pôsobil na viacerých miestach. V Lučenci 
učil 20 rokov. Zo Slovenska odišiel r. 1939 v dôsledku politickej 
situácie. Patril k tzv. Horňáckej skupine výtvarníkov. 
  
RAČIAK Ján  
120. výročie narodenia (20.3.1893 Kokava n/R., osada Cisársko), 
zakladateľ a jediný tajomník Slovenskej Rimsko-katolíckej jednoty na 
Slovensku so sídlom v Kokave. Zomrel 20.4.1980 v Kokave, kde je aj po-
chovaný. 
 
23.3. 
GÁL Ladislav  
60. výročie narodenia (23.3.1953 Fiľakovo), 
huslista, koncertný majster, učiteľ hudby. 
 
24.3. 
JASOVSKÝ Štefan  
90. výročie narodenia (24.3.1923),  
učiteľ na ZŠ v Poltári od roku 1961, učil 24 rokov. Kronikár od roku 
1984, v roku 1987 získal v okresnej kronikárskej súťaži I. miesto. 
 
29.3. 
DOBROCKÝ Juraj, Ing. arch. 
55. výročie narodenia (29.3.1958 Lučenec), architekt. 
V 90-tych rokoch realizoval architektonické diela: Zlatá ulička, budova 
Reduty, Obchodná zóna v Lučenci, Zámocká ulica v Bratislave a i. 
 
 
 
 
1.4. 
MAŽÁR Krištof  
305. výročie úmrtia (1.4.1708 Zolná), 
barokový spisovateľ. Pôsobil ako farár v Lovinobani. Narodil sa v To-
mášovciach. 
 
ADAMOVÁ Mária rod. Veselá  
65. výročie narodenia (1.4.1948 Lučenec),  

APRÍL: 
 



archivárka. Pracovala v štátnom okresnom archíve v Lučenci, ako ria-
diteľka.  Spracovala históriu viacerých obcí v Novohrade. Toho času 
kronikárka mesta  Lučenec. 
 
6.4. 
PERLICI Ján Daniel  
235. výročie úmrtia (6.4.1778 Lučenec-Opatová),  
úradný lekár Novohradskej stolice, prírodovedec a spisovateľ. Od r. 
1754 žil na svojom majetku v Opatovej. 
 
12.4. 
MÉZEŠ Viliam, Prof. MUDr., DrSc. 
85. výročie narodenia (12.4.1928 Hradište), 
lekár, biochemik, univerzitný profesor, zakladateľ Katedry chémie 
a biochémie na JLF UK v Martine, dekan Jesseniovej Lekárskej fakulty 
UK v Martine. 
 
13.4. 
BARTSCH Alexander, Dipl. Ing.  
85. výročie narodenia (13.4.1928 Lučenec),  
inžinier architekt. Architektonické návrhy: Steinerova ulica v Bratislave 
(1. cena v súťaži), kúpele Trenčianske Teplice (1. cena), reumatologický 
liečebný ústav Bad Wildbad vo V. Tatrách a i. 
 
17.4.  
VARGA Lajos Nándor  
35. výročie úmrtia (17.4.1978 Budapešť),  
grafik, medirytec, autor odborných publikácií. Od r. 1938 predseda 
Spolku maďarských grafikov. Narodil sa v Lučenci, 1.1.1895. 
 
18.4. 
MARÓTHY Daniel  
135. výročie úmrtia (18.4.1878 Ľuboreč),  
štúrovský básnik. Od r. 1855 bol evanjelickým farárom v Ľuboreči, kde 
pôsobil 23 rokov až do svojej smrti.  Narodil sa 14.4.1825 v Maškovej, 
pseudonym Danko Maškovský. Otec spisovateľky Eleny Maróthy-
Šoltésovej.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

úlohy dedinského kňaza.“ 
Odbor Slovenskej Matice v Lučenci označil rodný dom Maróthyho pa-
mätnou doskou dňa 13.4.1925. 
 
 

Daniel Maróthy       
              
              VYTRIEZVEJÚ ...    (výber) 

Vytriezvejú naši vrahovia, 

vytriezvejú – veď sú ľudia! 

Skôr, neskôr i v jejich sa duši 

City ľudskosti zobudia: 

nahliadnu – jak hroznými – sami 

krivdami, ach, stíhali nás – 

láskavejšie naložia s nami,  

navrátia, čo nám vzali, zas. 

 

Vytriezvejú naši vrahovia! 

Verte, príde tá hodina: 

ale strašné bude volanie 

k pokániu od Hospodina! 

 

Autor spomienkových próz Rozpomienky na dni 
peknej mladosti a Turčianska ruža. Významné 
vlastenecké básne: „Vám“, „Našim ubehlíkom“, 
„Čo nás spasí“, „Verili sme a veríme“. Stručne, ale  
výstižne oceňuje jeho význam, dcéra Elena 
Šoltészová v autobiografickej rozprave „Sedem-
desiat rokov života“: 
     „Bol on nielen mravným, duchovným vodcom 
svojho kruhu, najmä cirkevníkov, slovom i vlast-
ným príkladom, no mával na starosti aj ich hmot-
né záujmy, čo je po istú mieru i neodlučné od 
úlohy dedinského kňaza.“ 
 



19.4. 
MRÁZ František, Mgr.   
60. výročie narodenia (19.4.1953 Žilina),  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V roku 2010 získal cenu Kvet kultúry a umenia, ktorú udeľuje BBSK. 
 
24.4. 
AGÓCS Zoltán, Prof., Dr., Ing., Prof. h.c., PhD. 
75. výročie narodenia (24.4.1938 Fiľakovo),  
stavebný inžinier, vysokoškolský učiteľ. Autor vysokoškolských 
učebníc, monografií, výskumných projektov a odborných článkov. 
Zrekonštruovaný Most Márie Valérie spájajúci Štúrovo s maďarským 

Ostrihomom. Za slovenskú stranu  riešila Stavebná fakulta STU pod 

jeho vedením.  
 
KOVAČOVIČ Igor, Mgr.  
75. výročie narodenia (24.4.1938 Kokava nad Rimavicou),  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gramoplatní a gramoalbumov s ľudovou hudbou.  
25.4. 

ŽIGO Pavol, Prof., PhDr., CSc.  
60. výročie narodenia (25.4.1953  Lučenec),  
jazykovedec, vysokoškolský učiteľ. Zameral sa na dejiny a vývin slov. 
jazyka a na výskum nárečí.   Osobitnú pozornosť venuje všeobecnej 
jazykovede a slavistike. Detstvo prežil v Lovinobani.  
 
29.4. 
SZVORÁKOVÁ Katalin  
55. výročie narodenia (29.4.1958 Lučenec),  
speváčka ľudových maďarských piesní, popredná sólistka. ZŠ a SŠ 
navštevovala vo Fiľakove. Študovala v Budapešti. Naspievala niekoľko 
desiatok platní a účinkovala na viac ako 1000 koncertoch po celom 
svete. 
 
 
 
 
 
2.5. 
DRENKO ZOLTÁN, PhDr. 
75.  výročie narodenia (2.5.1938 Fiľakovo),  
archeológ a historik. Vedecké štúdie publikoval v zborníkoch SNM. 
Prispieva do viacerých časopisov. Žije v Bratislave. 
 
3.5. 
KALIČIAK Jaromír, JUDr. 
65. výročie narodenia (3.5.1948 Čakanovce),  
právnik, colný prezident. V rokoch 1993-99 pracoval ako generálny 
riaditeľ na Colnom riaditeľstve SR v Bratislave. Od r. 2010 primátor 
mesta Fiľakovo. 
 
4.5. 
HRNČIAR Peter  
85. výročie narodenia (4.5.1928 Halič),  
v 60  a 70 - tych rokoch známy redaktor, konferencier, dramaturg, 
televízny pracovník. Zomrel v Bratislave, 8.11.1980. 
 
 
 

 

učiteľ, výtvarník, karikaturista, autor mnohých 
komiksov. Riaditeľ ZUŠ vo Fiľakove. 
V súčasnosti sa venuje voľnej maliarskej a gra-
fickej tvorbe, karikatúre, komiksu, novinovej a 
ilustrátorskej tvorbe, typografii a iným výtvar-
ným disciplínam - napr. scénografii v spolupráci 
s divadelným súborom APROPÓ či návrhom na 
potlač diplomov, pamätných listov, logá kult. 
organizácií a pod. 
    Svoju výtvarnú tvorbu prezentoval na 

množstve domácich i zahraničných, 

kolektívnych i individuálnych výstav. 

    Vrcholom jeho „osobnej“ realizácie je 

KOMIKS. Zhŕňa v sebe toľko odborností, že 

jeho tvorba si vyžaduje skutočne poriadnu 

dávku znalostí, vytrvalosti a tvorivej fantázie. 

 

 

folklorista, tanečník, choreograf, kultúrno-osve-
tový pracovník, umelecký vedúci FS PARTIZÁN, 
podpredseda MS, čestný občan Kokavy nad Ri-
mavicou. Od roku 1963 vytvoril 94 choreografií 
pre folklórne súbory na Slovensku, najmä v 
Banskej Bystrici, i v zahraničí. Scenáristicky, 
choreograficky a režijne pripravil 15 televíznych 
filmov, 18 scenárov a réžií Slovenského roz-
hlasu. Autorsky sa podieľal na 26 publikáciách a 
štúdiách z oblasti tradičnej kultúry. Je zostavo-
vateľom a spoluzostavovateľom viacerých 
gramoplatní a gramoalbumov s ľudovou 
hudbou.  
 

MÁJ: 
 



6.5. 
JANKO Július  
105. výročie narodenia (6.5.1908 Mašková), 
evanjelický teológ, prekladateľ, vysokoškolský profesor. Bol vynika-
júcim znalcom hebrejčiny a patril k prekladateľom Biblie. Zomrel v Bra-
tislave, 9.3.1975. 
 
15.5. 
GÁBOR Andrej  
105. výročie narodenia (15.5.1908 Zombor), 
 hudobný pedagóg, zakladateľ a prvý riaditeľ slovenskej hudobnej ško-
ly v Lučenci. Zomrel 17.7.1991 v Lučenci. 
 
16.5. 
GEGUŠ Ján 
220. výročie narodenia (16.5.1793 Pleš), 
spisovateľ, pedagóg a prekladateľ. V r. 1836 vydal kázeň na podporu 
slepeckého ústavu v Pešti. Preložil dielo nemeckého pedagóga Cam-
peho. Zomrel v Očovej. 
 
20.5. 
KAČÁNI Vladislav, Prof., PhDr., DrSc.  
80. výročie narodenia (20.5.1933 Mládzovo), 
psychológ, vysokoškolský učiteľ. V r. 1971-1995 pôsobil na Katedre 
pedagogickej psychológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave, od r. 
1995 na Pgf UMB v Banskej Bystrici. Autor publikácií: Príručka z psy-
chológie a pedagogiky (1967), Úvod do pedagogiky a i. 
 
RÁDAI Pavol  
280. výročie úmrtia (20.5.1733 Péceli, MR), 
historik, kurucký diplomat, kancelár Františka II. Rákociho, vyslanec 
Novohradskej župy, spisovateľ a publicista kuruckého obdobia. Prvé 
číslo novín vyšlo 6. 6.1705. Najvýznamnejším dielom Pavla Rádaiho je 
jeho modlitebná knižka, ktorá obsahuje 20 modlitieb a 23 duchovných 
piesní na rôzne príležitosti. Od r. 1700 bol notár Novohradskej župy. 
Narodil sa v Lučenci, 2.7.1677 a tu je aj pochovaný.  
 
 
 

PAP Gyula  
170. výročie narodenia (20.5.1843 Felsőpálfalva, MR),  
básnik. Od r. 1868 mal právnickú prax vo Fiľakove. Zozbieral mnoho 
palóckych ľudových piesní a rozprávok. Vydal ich pod názvom „Palóc 
népköltemény“ (Palócka ľudová tvorba). V roku 1903 bol zvolený za 
člena Petőfiho spolku. 
 
21.5. 
FARKAŠOVÁ Veronika, PhDr. 
70. výročie narodenia (21.5.1943 Lučenec),  
historička umenia, stredoškolská a vysokoškolská učiteľka. Autorka ka-
talógov výstav: Súčasná slovenská grafika, Robotnícke motívy v dielach 
Bélu Bacskaiho a ď. 
 
24.5. 
ŠIŠÁK Ján  
85. výročie narodenia (24.5.1928 Veľká Suchá), 
geograf, vedec a univerzitný profesor. Od roku 1964 pôsobil na PgF 
UPJŠ v Prešove, od roku 1981 univerzitný profesor. Zaoberal sa 
regionálnou geografiou – najmä Gemera, publikoval o. i. v odborných 
periodikách. Člen Gemerskej vlastivednej spoločnosti. Zomrel v Pre-
šove,  22. 12. 1986. 
 
 
26.5. 
POLÍVKA Vladimír   
120. výročie narodenia a 75. výročie úmrtia (26.5.1893 Zdice-
2.4.1938 Strážky),  
profesor učiteľského ústavu v Lučenci, poslanec Národného zhro-
maždenia 1929-38, vedúci činiteľ Čs. národnosocialistickej strany na 
Slovensku, publicista, autor prvej slovensky písanej knihy o Novohrade  
„Lučenec a kraj novohradský“ (1928) – 85. výročie. Ani súčasný turista 
by sa nestratil, keby išiel podľa tejto knihy. Vydal korešpodenciu dr. 
M.R. Štefánika a jeho Ekvádorský zápisník. Jednateľ a starosta Sokola 
v Lučenci. 
 
 
 
 



 
 
 
2.6. 
MIADOKOVÁ Milica, Doc., RNDr., CSc.  
85. výročie narodenia (2.6.1928 Montreal, Kanada),  
chemička, vysokoškolská učiteľka. Ľudovú školu navštevovala 
v Mládzove, meštianku v Kokave n/R. V roku 1948 maturovala na 
Gymnáziu v Lučenci. Pôsobila na PF UK v Bratislave v rokoch 1951-
1991 v odbore fyzikálna chémia, špeciálna elektrochémia a chemická 
kinetika. Autorka viacerých odborných publikácií, ale aj iných – 
Cirkevný život v Mládzove po r. 1936 (2000) a Dedina môjho detstva 
(2009). 
 
3.6. 
VODA Gustáv  
45. výročie úmrtia (3.6.1968 Lučenec), 
lekárnik, slovenský národovec a publicista. Aktívne spolupracoval pri 
založení Slovenského lekárnického  múzea v Bratislave.  Založil spevác-
ky zbor Ozvena pri MO MS v Lučenci. V Lučenci má pamätnú tabuľu  pri 
MsÚ.  Narodil sa v Modre.  
 
5.6. 
GALANDA Mikuláš  
75. výročie úmrtia (5.6.1938 Bratislava),  
maliar, grafik, ilustrátor. Študoval na Gymnáziu v Lučenci. 
 
8.6. 
MÄKKÝ Jozef  
100. výročie narodenia (8.6.1913 Poltár),  
stredoškolský profesor, v rokoch 1935-1974 pôsobil v Poltári. 
 
18.6. 
TŐRE Jozef  
80. výročie narodenia (18.6.1933 Boľkovce), 
pästiar, tréner, olympionik a viacnásobný majster ČSSR. Zúčastnil sa 
OH v Ríme r. 1960. Zomrel 8.8.2007 v Kolíne (ČR), pochovaný je 
v Prahe na Olšanských cintorínoch.  
 

21.6. 
LIZOŇ Peter, Prof., Dr., Ing., Akad.arch., Dr. h.c.  
75. výročie narodenia (21.6.1938 Lučenec),  
architekt, urbanista. Výber z projektov: interiér Živnostenskej banky 
Bratislava a ď.  
 
MEDEOVÁ Gabriela rod. Schneider  
85. výročie narodenia  (21.6.1928 Lučenec),  
herečka. Od roku 1983 členka divadelného súboru Zsáksínház vo 
Fiľakove. Získala viacero ocenení na Jókaiho dňoch v Komárne. Zomrela 
v Lučenci, 29.5.2005, pochovaná je vo Fiľakove. 
 
24.6. 
ČEČETKA Juraj  
30. výročie úmrtia (24.6.1983 Bratislava),  
pedagóg, univerzitný profesor. Narodil sa v Polichne, 23.4.1907. Autor 
mnohých pedagogických diel. Jeho pedagogické názory sú pozoruhod-

né aj dnes: „Škola má byť dielňou ľudskosti, ale nesmieme zabúdať, 

že žiaka môžu najlepšie vychovať za človeka len ľudia“. 
 
 
28.6. 
VIGH Károly, PhDr., DrSc. 
95. výročie narodenia  (28.6.1918 Lučenec),  
historik, vedecký pracovník. Zaoberal sa otázkami maď. národnostnej 
menšiny na Slovensku. 
 
 
 
 
5.7. 
KOSZTKA-CSONTVÁRY Teodor  
160. výročie narodenia (5.7.1853 Sabinov), 
maliar, lekárnik v Haliči od r. 1884. V Paríži vystavoval prvýkrát v roku 
1907. Svoj posledný obraz (Jazdci na morskom pobreží) namaľoval 
v roku 1909 a práve týmto obrazom sa dostal medzi 50 veľdiel svetovej 
literárnej moderny. Úspech zaznamenal maďarský film Csontváry 
(1980) nakrútený Zoltánom Huszárikom. Zomrel v Budapešti, 20. 6. 
1919. V Haliči má pamätnú tabuľu. 

JÚN: 
 

JÚL: 
 



MARÓTHY Ľudovít  
150. výročie narodenia (5.7.1863 Ľuboreč), 
spisovateľ, evanjelický farár. Používal pseudonym Ľudovít Ľuborečský. 
 
7.7. 
REŠETÁR Žigmund  
100. výročie narodenia (7.7.1913 Pondelok) 
od 1.9.1940 učiteľ vo Veľkej Vsi,  kde zastával viacero funkcií, vie-

dol Pamätnú knihu obce, predseda Združ. evanj. mládeže, predseda 

osvetovej komisie a ď. V Lučenci predseda MS. 
 
8.7. 
HRK Ján, PhDr.  
90. výročie narodenia (8.7.1923 Ľuboreč),  
hudobný skladateľ, rozhlasový a televízny pracovník. Študoval na 
Gymnáziu v Lučenci. Pracoval v Čsl. rozhlase a televízii. Zomrel 4. 6. 
1991 v Bratislave. 
 
9.7. 
ŽILÁK Ondrej  
15. výročie úmrtia (9.7.1998 Bratislava),  
evanjelický farár. Narodil sa v Málinci 22.4.1914 a ľudovú školu nav-
števoval v Hradišti. Bol autorom vyše 500 článkov z oblasti evanje-
lických cirkevných dejín. 
 
18.7. 
HARŤANSKÝ František, Ing.  
85. výročie narodenia (18.7.1928 Cinobaňa), 
technik, vojak z povolania. Bojoval v SNP ako partizán. V rokoch  1956-
1981  zastával veliteľské a pedagogické funkcie pri vyšších jednotkách 
a vojenských školách. 
 
MATEJČÍK Ján, Prof., PhDr., CSc.  
80. výročie narodenia (18.7.1933 Lupoč),  
jazykovedec, vysokoškolský učiteľ. Hlavnou oblasťou jeho činnosti bola 
slavistika a dejiny slovenskej literatúry. Z diel: Lexika Novohradu, 
Lexikálne fragmenty z Novohradu a i. Zomrel v Banskej Bystrici, 5. 1. 
1997. 
 

20.7. 
HRAŠKO Ján, Ing. arch., CSc.  
90. výročie narodenia  (20.7.1923 Kalinovo), 
architekt, historik umenia, vysokoškolský profesor. Z diel: Súpis pa-
miatok na Slovensku 1.-4. 
 
22.7. 
STANÍK Jozef st.  
105. výročie narodenia (22.7.1908),  
sklársky majster, autor svetoznámej súpravy Zlatá Zuzana. Prvé vzorky 
sa začali vyrábať v roku 1956 a vyviezlo sa ich viac ako 5 mil. ks do 
celého sveta. Poháriky sa vyrábali v rôznych veľkostiach a vo viacerých 
farebných odtieňoch. Poznávacím znakom boli práve tri zlaté guľočky 
na stopke pohára. Názov Zuzana bol odvodený od mena manželky 
prvého odberateľa z Kanady. Zomrel v Zlatne r. 1986. 
 
24.7. 
ŽILÁK Ján, Ing.  
85. výročie narodenia (24.7.1928 Poltár),  
ekonomický inžinier, sólista baletu, dramaturg. Napísal libretá k bale-
tom a prispieval do kultúrnych časopisov.  V r. 1949-1952 bol členom 
tanečnej zložky Lúčnice, od r. 1955 tanečníkom, sólistom a drama-
turgom baletu ŠD v Košiciach. 
 
25.7. 
BOBRO Štefan  
110. výročie narodenia (25.7.1903 Kokava nad Rimavicou),  
učiteľ a riaditeľ ZŠ, folklorista, spevák kokavských ľudových piesní, 
autor mnohých scenárov pre folklórnu skupinu, zomrel 8.6.1972 
v Kokave, kde je aj pochovaný. 
 
LENG Ladislav, PhDr., CSc.  
40. výročie úmrtia (25.7.1973 Bratislava),  
 
 
 
 
 
  

etnomuzikológ, hudobný pedagóg. Ťažiskom jeho celo-
životného diela bol terénny výskum ľudovej inštrumen-
tálnej  tvorby. Výber z diel: Hráme na fujaru, Slovenské 
ľudové nástroje a i. Na Folklórnych slávnostiach pod 
Poľanou v Detve sa udeľuje Cena Dr. Ladislava Lenga 
od r. 1975 v rámci Súťaže výrobcov ľudových hudob-
ných nástrojov. Narodil sa v Zelenom, 8.10.1930. 
V Poltári mu bola  v roku 2010 odhalená pamätná 
tabuľa pri príležitosti nedožitého 80. výročia 
narodenia. 



ných nástrojov. Narodil sa v Zelenom, 8.10.1930. V Poltári mu bola  
v roku 2010 odhalená pamätná tabuľa pri príležitosti nedožitého 80. 
výročia narodenia. 
 
31.7. 
BUKOVÝ Viliam - William Brühl 
45. výročie úmrtia (31.7.1968 Praha), 
slovenský skladateľ židovského pôvodu, jeho rodina sa od r. 1942 

skrývala v obci Krná, po vojne si zmenila meno.Venoval sa najmä fil-
movej hudbe. Vytvoril vyše 100 hudobných diel. Je autorom hudby k  
filmu Juraja Jakubiska „Kristove roky“ a i. Za hudbu k filmu „Boxer 

a smrť“ získal v r. 1963 na festivale v San Franciscu Cenu Daria Mil-

hauda.  Pochovaný je na židovskom „Olšanskom hřbitove“ v Prahe. 
Narodil sa v Lučenci, 18.1.1932. 
 
 
 
 
2.8. 
SKÁCELOVÁ Ida  rod. Langhofferová  
90. výročie narodenia (nar. 2.8.1923 Podrečany), 
členka SND v opernom speve. 
 
3.8. 
JIRÁSEK Ján 
105. výročie narodenia (3.8.1908 Lučenec),  
advokát, štatistik. Autor monografií, stredoškolských a vysokoškol-
ských učebníc. Zomrel v Bratislave, 2.8.1973 – 40. výročie. 
 
HRONEC Milan, Prof., Ing., DrSc.  
70. výročie narodenia (3.8.1943 Uhorské),  
chemik, vysokoškolský učiteľ. Je autorom a spoluautorom vyše 140 
vedeckých prác. Bolo mu udelených 85 patentov.  
 
4.8. 
SPIŠIAK Pavel  
15. výročie úmrtia (4.8.1998 v Kokave nad Rimavicou), 
železničiar, osvetový pracovník, herec ND v Bratislave, režisér a organi-
zátor ochotníckeho divadla v Kokave nad Rimavicou.  

Ako herec odohral 40 charakterových postáv. Autor knihy „Ochotnícke 
divadlo v Kokave nad Rimavicou. Narodil sa v Kokave n/R., 28.7.1916. 

(zdroj: Sprievodca minulosťou a súčasnosťou obce, 2011) 
 
10.8. 
BALÁŽ Ján  
55. výročie narodenia (nar. 10.8.1958 Lučenec),  
zberateľ dobových fotografií a pohľadníc, publicista 
 
NOCIAR Ondrej Milan   
75. výročie narodenia (10.8.1938), 
riaditeľ SOU sklárskeho v Poltári. 
 
11.8. 
SIMÁNDY Pavol  
35. výročie úmrtia (11.8.1978 Budapešť), 
spisovateľ a publicista, vlastným menom Ferenc Gombos. V r. 1915-
1917 vyučoval v Lučenci náboženstvo. V r. 1920 emigroval z Maďarska 
do Lučenca a usadil sa tu. Počas jeho pôsobenia v Lučenci až do r. 1931 
bol organizátorom kultúrneho života. Roku 1923 bol jedným zo 
zakladateľov literárno-kultúrnej spoločnosti Madách-kör.  Zastával 
funkciu tajomníka YMCA. 
 
18.8. 
HRNČIAR Juraj  
85. výročie nar. (18.8.1928 Gregorova Vieska), 
lekár, internista, endokrinológ. Písal monografie a odborné články. 
 
20.8. 
HELLER Ivo  
75. výročie narodenia (20.8.1938 Lučenec),  
chemický inžinier, herec, spevák, sólista spevohry. Vlastným menom 
Ivan Grajciar. V repertoári spevohry Novej scény vytvoril množstvo 
postáv. Najznámejšie piesne: Mátoha parohatá, Tatiana, Červený balón... 
 
 
 
 
 

AUGUST: 
 



21.8. 
MÁTEJ Jozef, Prof., PhDr., CSc.  
90. výročie narodenia (21.8.1923 Lupoč),  
pedagóg, univerzitný profesor. Autor viacerých publikácií z dejín 
pedagogiky a školstva. Učil v Lovinobani, Divíne a Lučenci.  Zomrel 
v Bratislave, 2.7.1987.  
 
 
23.8. 
CSABA Mikuláš  
75. výročie narodenia (23.8.1938 Radzovce), 
učiteľ hudby, dirigent. V rokoch 1962-1990 bol dirigentom Mužského 
speváckeho zboru vo Fiľakove a zároveň aj dirigentom ženského spe-
váckeho zboru v Radzovciach. 
 
26.8. 
GAŠPAROVIČ Vladimír  
100. výročie narodenia  (26.8.1913),  
v rokoch 1934-37 bol učiteľom na obecnej a meštianskej škole v Pol-
tári. 
 
27.8. 
GÁBOR Ondrej, Doc., PhDr.,  CSc.  
15. výročie úmrtia (27.8.1998 Banská Bystrica),  
matematik, vysokoškolský učiteľ. Autor učebníc matematiky napr.  
„Teória vyučovania matematiky“. V r. 1946-60 učil na meštianskej 

škole a Gymnáziu v Lučenci. Stál pri zrode divadelného ochotníc-

keho súboru Timrava v Lučenci, vynikajúci herec, dve sezóny ako 

hosť vystupoval v opernom súbore Divadla J. G. Tajovského v B. 

Bystrici. Podieľal sa na činnosti Klubu priateľov Novohradu a bol 

predsedom Spolku Novohradčanov v B. Bystrici. Narodil sa v Brez-
ničke, 30.1.1922. 
 

HORVÁTH Emil Jozef  
90. výročie narodenia (27.8. 1923 Zlatno), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

filmoch: Štvorylka, Čert nespí, Skalní v ofsajde, Smrť prichádza v daždi, 
Trofej neznámeho strelca, či Stratená dolina. Mnoho postáv stvárnil aj v 
televíznych filmoch, seriáloch a inscenáciách.  
Zomrel vo Svite, 1.1.2001, pochovaný je v Martine na národnom cin-
toríne. V Poltári mu bolo venované spomienkové podujatie v r. 2008, na 
ktorom  mu bola udelená Cena Mesta In Memoriam a prevzal ju jeho 
syn Emil Horváth ml. 
 
 
 
 
 
 
1.9. 
HRUŠKOVIČ Samuel  
265. výročie úmrtia (1.9.1748 B. Bystrica),  
barokový spisovateľ a prekladateľ. V roku 1717 študoval v Lučenci. 
Skladal latinské verše a náboženskú lyriku. Jeho najvýznamnejším 
dielom je  latinská rukopisná autobiografia „Vita Samuelis Hruscowitz“ 
(Život Samuela Hruškovica). 
 
 

 

herec, otec herca, režiséra a pedagóga Emi-
la Horvátha ml. Pochádzal zo sklárskej ro-
diny. V rokoch 1929-34 navštevoval ZŠ 
v Zlatne, 1934-39 Reformné reálne gymná-
zium v Lučenci a 1939-40 v Banskej Bystri-
ci. V r. 1941-44 bol členom hereckého sú-
boru Slovenského ľudového divadla v Nitre 
a popri činohre účinkoval aj v operete. V r. 
1947 nastúpil do martinského Divadla SNP, 
kde patril medzi najvýraznejšie osobnosti 
súboru a v r. 1959-1960 bol jeho umelec-
kým šéfom. Patril ku kmeňovým hercom 
slovenskej kinematografie - debutoval men-
šou rolou vo veselohre Katka a hral aj vo 
filmoch: Štvorylka, Čert nespí, Skalní v 
ofsajde, Smrť prichádza v daždi, Trofej 
neznámeho strelca, či Stratená dolina. 
Mnoho postáv stvárnil aj v televíznych 
filmoch, seriáloch a inscenáciách.  
Zomrel vo Svite, 1.1.2001, pochovaný je 
v Martine  na národnom cintoríne. V Poltári 
mu bolo venované spomienkové podujatie 
v r. 2008, na ktorom  mu bola udelená Cena 
Mesta In Memoriam a prevzal ju jeho syn 
Emil Horváth ml. 
 

SEPTEMBER: 
 

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


6.9. 
PETIAN Daniel  
185. výročie úmrtia (6.9.1828 Príbelce),  
národnokultúrny pracovník, kňaz. Národný buditeľ, od r. 1810 člen 
Učenej spoločnosti banského okolia. Prispieval na katedru reči a lite-
ratúry slovenskej pri evanjelickom lýceu v Banskej Štiavnici. Propa-
goval a podporoval slovenskú tlač. Narodil sa v Polichne, 19.9.1772.  
 
NYÁRY Albert 
185. výročie úmrtia (6.9.1828 Budapešť),  
maliar, historik, archeológ. Na vlastné náklady sa podieľal na viacerých 
archeologických vykopávkach. Svoju tvorbu vystavoval  na mnohých 
výstavách. Narodil sa vo Fiľakove, 2.6.1871. 
 
10.9. 
BEZÁK  Viktor, Prof., RNDr., DrSc.  
75. výročie narodenia (10.9.1938 Lučenec), 
fyzik, vysokoškolský učiteľ, vedecký pracovník. 
 
11.9. 
PANTOČEK Leo Valentín  
120. výročie úmrtia (11.9.1893 Zlatno),  
lekár, vynálezca. Pôsobil ako chemik v sklárni v Zlatne. Položil základy 
hyaloplastiky, počas pôsobenia v Zlatne vyrobil aj sklenené peniaze (na 
svetovej výstave v Paríži bol odmenený zlatou medailou). Pod jeho 
vedením sa vyrábali aj prvé zrkadlá v Uhorsku. 
 
13.9. 
HORÁK Karol, Prof., PhDr., CSc  
70. výročie narodenia (13.9.1943 Katarínska Huta),  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.9. 
KÁRMÁN Jozef  st.  
275. výročie narodenia (17.9.1738 Lučenec),  
cirkevný spisovateľ, kalvínsky biskup. Vyštudoval v Bazileji. Pričinil sa 
o zriadenie teologického ústavu v Lučenci r. 1791. Kráľ Lipót II. ho 
povýšil do šľachtického rodu. Za biskupa bol menovaný v r. 1794. 
Zomrel v Lučenci, 5.4.1795 a je tu aj pochovaný. 
 
19.9. 
KUBÍNYI Augustín  
140. výročie úmrtia (19.9.1873 Budapešť),  
prírodovedec, archeológ, Od roku 1821 pôsobil v Novohrade na rôz-
nych postoch v evanjelickej cirkvi.  
Bol riaditeľom Uhorského národného múzea. Za jeho pôsobnosti bola 
zriadená Uhorská geologická spoločnosť. Narodil sa vo Vidinej, 
30.5.1799. Od roku 1821 bol podnotárom v Novohrade a dvadsať rokov 
bol dušou všetkého kultúrneho života. Roku 1843 sa stal správcom 
Národného Múzea, zriadil najmä Pyrkerovu obrazáreň. V Lučenci 
založil významnú čitárenskú spoločnosť a knižnicu, ktoré boli zničené 
r. 1849 Rusmi. Roku 1853 sa stal riaditeľom Akadémie.  
 
20.9. 
ŠUTTA Juraj, Prof., MVDr. ,CSc  
90. výročie narodenia (20.9.1923 Mýtna), 
veterinár, vysokoškolský profesor. Ako pedagóg sa zaslúžil o výchovu 
veterinárnych lekárov v oblasti chirurgie. Zomrel 28.10.1981 v Alger 
(Alžírsko), pochovaný je v Mýtnej. 
 
23.9. 
MICHALKOVÁ Eleonóra rod. Melicherčíková  
60. výročie narodenia (23.9.1953 Lovinobaňa), 
botanička, vedecká pracovníčka. Je autorkou vyše 20 odborných 
publikácií z geobotaniky a je spoluriešiteľkou projektu Flóra Slovenska. 
  
27.9. 
KURUC Ladislav  
60. výročie narodenia  (27.9.1953 Fiľakovo),  
strojmajster, publicista. Je autorom knihy: Železničné koľajové vozidlá 
na Slovensku (1998).  

spisovateľ, dramaturg, ochotník, scenárista, režisér a vy-

sokoškolský učiteľ.  Ešte ako študent, založil Študentské 

divadlo pri Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika, 

v ktorom pôsobil ako herec, dramaturg a režisér. Od roku 

1965 pôsobí ako pedagóg – v súčasnosti profesor v In-

štitúte estetiky, vied o umení a kulturológie Filozofickej 

fakulty Prešovskej univerzity. V rokoch 1971 – 1977 bol 

súčasne dramaturgom v Divadle J. Záborského v Pre-

šove. Žije v Prešove. 

 



 
 
 
2.10. 
BARATTA – DRAGANO Alojz  
185. výročie narodenia (2.10.1828),  
barón, zemepán a továrnik. Bol zakladateľom súkromnej školy v Poltári 
(1866). Zaslúžil sa o postavenie busty kráľovnej Alžbety (Sissi) v Pol-
tári (1899). 
 
 
LACIAKOVÁ Irena  
145. výročie narodenia (2.10.1968 Polichno),  
spisovateľka, sestra B.S. Timravy. Používala pseudonym Poľanská, 
Irena Zorislava Slančík. V r. 1887 bola redaktorkou rodinného rkp. 
Časopisu Ratolesť, v ktorom začala spolu s Timravou literárne tvoriť. 
Zomrela vo Zvolene,  14.2.1865.  
 
3.10. 
NOGE Július  
20. výročie úmrtia (3.10.1993 Bratislava), 
literárny historik a kritik. Venoval sa najmä slovenskej próze.  Narodil 
sa vo Vidinej, 30.1.1931. 
 
5.10. 
KOVÁCS Peter  
45. výročie narodenia (5.10.1968 Lučenec),  
fotograf, výtvarník, umeleckým menom Garp. Je autorom návrhu a re-
alizácie súsošia „Zmierenie“ na námestí vo Fiľakove. 
 
8.10. 
KLAMÁRIK Ján  
115. výročie úmrtia (8.10.1898 Banská Bystrica),  
učiteľ, štátny tajomník. Pseudonym Kemény. Zaslúžil sa o modernizáciu 
stredných škôl. V r. 1889 bol vymenovaný za ministerského radcu. 
Narodil sa v Lučenci, 7.2.1832. 
 
 
 

SERL Tibor  
35. výročie úmrtia (8.10.1978 Londýn),  
huslista, violista, hudobný skladateľ. Bol žiakom Františka Liszta. Jeho 
prácu si vysoko vážil Béla Bartók, inštrumentálne spracoval jeho dielo 
„Koncert pre violu“. Natrvalo sa usadil v New Yorku. je po ňom pome-

novaný ženský spevácky komorný zbor „SERLY“ pri ZO Csemado-

ku v Lučenci. Narodil sa v Lučenci, 5.11.1901. 
 
13.10. 
SÁNDOR László  
20. výročie úmrtia (13.10.1993),  
kritik, prekladateľ. V Lučenci bol od r. 1933 redaktorom časopisu Figye-
lő a jedným zo zakladateľov časopisu Indulás.  
 
14.10. 
URBANČOK Milan  
85. výročie narodenia (14.10.1928 Cinobaňa-Turíčky),  
jazykovedec. Z diel: Slovník slovenského jazyka, Morfológia sloven-
ského jazyka. Zomrel v Bratislave, 15.4.1981, pochovaný je v rodisku. 
 
15.10. 
LUKÁČ Bohuslav, RNDr., CSc  
70. výročie narodenia (15.10.1943 Ábelová),  
fyzik, astronóm, vedecko.výskumný pracovník, stredoškolský a vysoko-
školský učiteľ. Zomrel 27.8. 2009 v Bratislave, pochovaný je v Ko-
márne. 
 
ZUPKO Mária, rod. Illéšová, Mgr.  
60. výročie narodenia (15.10.1953 Fiľakovo),  
špeciálna pedagogička, logopedička. Prispieva do časopisov Rodina 
a škola, Efeta. 
 
21.10. 
LAKATOŠ Ladislav, Doc., Ing., CSc.  
90. výročie narodenia (21.10.1923 Stará Halič),  
strojný inžinier, vedecký pracovník a vysokoškolský učiteľ. 
 
 
 

OKTÓBER: 
 



24.10. 
LEHÁR Franz Christian  
65. výročie úmrtia (24.10.1948 Bad Ischl-Rakúsko), 
hudobný skladateľ. V rokoch 1890-94 bol kapelníkom 25. pešieho plu-
ku v Lučenci. Pri poslednom koncerte v Lučenci dostal Lehár taktovku 
s pozlátenou lutnou a nápisom „Fran. Lehárovi ml. dámy mesta Luče-
nec... 4. 3. 1894“. Narodil sa 30.4.1870 v Komárne. 
 
DAMJANOV Krasimir, Mgr.  
55. výročie narodenia (24.10.1958 Svišťov, Bulharsko),  
historik, od r. 1984 pracoval v Novohradskom múzeu v Lučenci, neskôr 
ako jeho riaditeľ. 
 
27.10. 
LÚČANOVÁ Mária, rod. Bakuľová, Doc., PhDr., CSc.  
25. výročie úmrtia (27.10.1988 Bratislava),  
scenáristka, redaktorka ČST a vysokoškolská učiteľka. Dielo: scenár 
k filmu „Brána k domovu“ (1975). Narodila sa v Málinci, 25.2.1937. 
 
 
 
 
 
1.11. 
PUNTIGÁN Jozef, RNDr. 
55. výročie narodenia (1.11.1958 Lučenec),  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.11.  
HRONEC Pavol, Ing.  
65. výročie narodenia (3.11.1948 Kalinovo),  
ekonomický inžinier. 
 
8.11. 
DEMECS Dezső Deziderio, Prof., Dr., PhD.  
90. výročie narodenia (8.11.1923 Boľkovce), 
filozof, vedecko-výskumný pracovník, vysokoškolský učiteľ. Zomrel 
v Pine Bluff (USA), 21.8.2002. 
 
13.11. 
ADAMOVIČ Štefan  
110. výročie narodenia (13.11.1903 Moravské Lieskové),  
cirkevný historik, pedagóg, ev. farár v Mládzove. Od roku 1930 farár 
v obci Turíčky a taktiež profesor na stredných školách v Lučenci. Počas 
SNP bol prednostom osvetového oddelenia na povereníctve školstva, 
spolu redaktor povstaleckého Hlasu ľudu. Používal pseudonym: Cino-
banský, Novohradský, Evanjelik z Novohradu a i. 
 
15.11. 
ŠVEHLA Pavol  
200. výročie narodenia (15.11.1813 Rimavská Baňa),  
básnik, autor balád a románov. Bol profesorom v Lučenci a od roku 
1839 evanjelickým farárom v Dobroči, kde aj zomrel 12.4.1880. 
 
17.11. 
HERZ Alexander  
75. výročie úmrtia (17.11.1938 Vladivostok), 
lekár, politik, humanista. V rokoch 1902-1930 praktický, zubný a úrad-
ný železničný lekár v Lučenci.  Účastník zakladajúceho zjazdu KSČ 
v Prahe, zakladateľ MO KSS v Lučenci (1921).  
 
KUBÁNOVÁ Elena, rod. Horniaková  
90. výročie narodenia (17.11.1923 Tomášovce),  
lekárka, internistka, hematologička. Autorka viacerých vedeckých pub-
likácií. 
 
 

NOVEMBER: 
 

 

matematik-programátor, publicista a preklada-
teľ. Je zakladajúcim členom Korunk Ifjusági klub, 
Kármán József Színkör. V roku 1995  získal 
Madáchovu cenu. Autor a spoluautor publikácií 
a monografií, najmä z Novohradu. Významný 
lokál-patriot. 

 



28.11. 
UNGVÁRI Ján  
250. výročie narodenia (28.11.1763 Lučenec), 
inžinier, dramatik. V roku 1790 spolu s Kazinczym a Rádayim založili 
prvú divadelnú spoločnosť v Uhorsku (v Budíne ). 
 
 
 
 
1.12. 
ORSÁG Ľudovít, PaedDr.  
85. výročie narodenia  (1.12.1928), 
učiteľ, riaditeľ JSŠ v Poltári (1960-70), vedúcim odboru školstva ONV 
v Poltári, neskôr podpredsedom ONV v Lučenci. 
 
3.12. 
FABRICIOVÁ Jaroslava, rod. Ďurišková  
90. výročie narodenia (3.12.1923 Ozdín), 
akademická sochárka, stredoškolská učiteľka. Z tvorby: pamätné tabule 
sestier Royových – Stará Turá, plaketa Terézie Vansovej pre Vansovej 
Lomničku. Zomrela 5.5.2002 v Bratislave, pochovaná je na cintoríne 
v Slávičom údolí.  
 
PIUSSI Ján  
90. výročie narodenia (3.12.1923 Lučenec),  
operetný spevák, šéf spevohry, prekladateľ, zaslúžilý umelec. Základnú 
školu a Gymnázium navštevoval v Lučenci. Od r. 1948 sólista a od r. 
1978 umelecký šéf spevohry v Prešove. Absolvoval 170 premiér. Zom-
rel v Prešove, 4.12.1997. 
 
6.12. 
SEDLICKÝ Tibor, Mgr.  
60. výročie narodenia  (6.12.1953 Kremnica),  
hudobný pedagóg, riaditeľ Konzervatória Jána Levoslava Bellu v Ban-
skej Bystrici. Jeho otec doc., PhDr. Tibor Sedlický, CSc. sa narodil 
v Poltári, kde má aj pamätnú tabuľu. 
 
 
 

9.12. 
ALGŐVER Michal  
105. výročie úmrtia (9.12.1908 B. Ďarmoty),  
jazykovedec, publicista, zberateľ ľudových rozprávok. Vyrastal v rodine 
zememerača v Ľuboriečke a Divíne. Gymnázium navštevoval v Lučenci. 
Pseudonym Ľuborečský. 
 
 
10.12. 
BAZOVSKÝ Ľudovít  
55. výročie úmrtia (10.12.1958 Ľubochňa),  
politik, advokát, novinár, zakladateľ slovenských peňažných inštitúcií. 
Ako advokát sa dostal do Lučenca v roku 1900. Prvé slovenské ľudové 
zhromaždenie novohradských Slovákov usporiadal v Ozdíne. V Lučenci 
založil 21.2.1909 Účastinný spolok Všeobecnej banky. V rokoch 1919-
1920 bol prvým novohradským županom. Pochovaný je v Lučenci, kde 
má pamätnú tabuľu a pamätník na cintoríne. Predseda SNR Horného 
Novohradu (1918-19), funkcionár MS, Živeny. 
 
HRUBEC Igor, PhDr.  
15. výročie úmrtia (10.12.1998 Nitra),  
archeológ. Narodil sa vo Fiľakove, 16.10.1926. Z diel: Rannodejinné 
nálezy z Fiľakova, Hrádok v Š. Bukovinke, Despot železných nástrojov 
zo Sklabine a i. 
 
11.12. 
MIHÁLY František, PhDr.  
55. výročie narodenia (11.12.1958 Lučenec),  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECEMBER: 
 

 

učiteľ hudby, publicista, kulturológ.  Autor 
publikácií o osobnostiach Novohradu: Osob-
nosti Novohradu (1995), Kto je kto v Novo-
hrade 1999-2000 (2001), Výberová personál-
na bibliografia 1985-2008 (2008) a i. Prispieva 
do slovenských a maďarských časopisov.  
Stály dopisovateľ nášho regionálneho kultúr-
neho spravodajcu – REKUS. 
 



12.12. 
ZSÉLYI Aladár  
130. výročie narodenia (12.12.1883 Čeláre),  
prvý konštruktér lietadla v Uhorsku, vlastným menom Koch. Študoval 
v Lučenci. 
 
14.12. 
HAJKOVÁ Mária, rod. Mócová  
90. výročie narodenia (14.12.1923 Mýtna),  
najznámejšia autorka slovenských kuchárskych kníh. Ľudovú a meš-
tiansku školu navštevovala v Mýtnej. Od roku 1943 žila v Bratislave 
v slobodnom povolaní ako autorka kuchárskych kníh. Z diel: Múčniky, 
Chcete si pochutnať ? (1984), Čo zo zemiakov a i.  
Prvá kniha tejto autorky Múčniky, vyšla v roku 1956 a hovorí sa, že na 
nej vyrastali celé generácie gazdiniek. Medzitým napísala ďalšie ku-
chárske knihy, ktoré boli preložené aj do iných jazykov. V roku 1995 jej 
vyšla kniha „Dobrá kuchárka Márie Hajkovej“, obsahuje úctyhodných 
1476 receptov. 
 
Recept: 
Lučenecké rezy 
 
Suroviny: 
440 g polohrubej múky,  
¼ balíčka prášku do pečiva, 
280 g masla alebo rastlinného tuku, 
240 g práškového cukru,  
200 g zomletých orechov,  
2 vajcia, podľa potreby smotana alebo mlieko, džem. 
 
Postup: 
V múke rozmiešanej s práškom do pečiva rozmrvíme maslo alebo tuk, 
pridáme cukor, orechy, vajcia, podľa potreby smotanu a zamiesime 
cesto. Cesto rozdelíme na dva diely a každý osobitne vyvaľkáme. Jeden 
vyvaľkaný diel dáme na plech, natrieme džemom, prikryjeme druhým 
a upečieme. Vychladnuté pokrájame na rezy a posypeme práškovým 
cukrom. 
 
 

15.12. 
GROSMANN Tomáš  
65. výročie narodenia (15.12.1948 Fiľakovo), 
novinár, redaktor. Spoluautor publikácie Kronika olympijských hier. 
Bol tlačovým atašé dvoch slovenských olympijských výprav na OH v At-
lante a Nagane. 
 
17.12. 
ALEXY Štefan  
80. výročie narodenia (17.12.1933 Lučenec),  
lekár, chirurg. 
 
18.12. 
ELIÁŠ Imrich  
100. výročie narodenia (18.12.1913 Stará Halič),  
stredoškolský a vysokoškolský učiteľ, umeleckým menom I.E. Dolinský. 
Príspevky do časopisov: Zborník profesorov Slovákov, Slovák, Slo-
venská reč a i. 
 
19.12. 
ČAJAK Ján  
150. výročie narodenia (19.12.1863 Liptovský Ján),  
publicista, spisovateľ, syn štúrovského básnika Janka Čajaka. Štyri de-
saťročia stál v centre kultúrnych a politických snáh dolnozemských 
Slovákov. Študoval v Lučenci. Zomrel v Petrovci. 
 
27.12. 
TELEKIOVÁ Helena, rod. Nagyová  
80. výročie narodenia (27.12.1933 Trebeľovce),  
lingvistka, hungaristka, vysokoškolská učiteľka, literárnym menom 
Telekiné Nagy Ilona. Z diel: Zemepisné názvy obce Trebeľovce, učeb-
nice maďarského jazyka pre rôzne stupne ZŠ a SŠ a i. 
 
29.12. 
CRISTEA Peter John  
60. výročie narodenia (29.12.1953 Lučenec), 
inžinier, architekt. ZDŠ a strednú školu navštevoval v Lučenci. Žije 
v USA.  
 



LUKNIŠ Karol  
25. výročie úmrtia (29.12.1988 Lučenec), 
insitný umelec maliar, známy výrobca huslí. Držiteľ ceny dr. L. Lenga. 
 
31.12. 
FIGULI F. Samuel  
190. výročie narodenia (31.12.1823 Klenovec),  
V službe tureckého sultána sa zúčastnil Krymskej vojny v Rusku 
a neskôr talianskeho národnooslobodzovacieho odboja vedeného G. 
Garibaldim. Potom sa dostal do Ameriky, kde pôsobil v období občian-
skej vojny známej ako „Juh proti Severu“ (1861-1864) v Lincolnovej 
armáde. Údajne dosiahol hodnosť generála. Pravdepodobne ako prvý 
Slovák získal americké občianstvo. Zomrel 24.12.1880 počas návštevy 
svojej sestry v Kokave, kde je aj pochovaný. Jeho hrob dodnes označuje 
kamenný pomník, na ktorom má vytesaný stručný životopis. 
 

Zdroj: Osobnosti Novohradu-Kalendár výročí osobností na rok 2008, 
internet 

 

 
 
Juraj Jánošík (25.1.1688 Terchová - 18.3.1713 Liptovský Mikuláš)  
zbojnícky kapitán, ľudový hrdina. Ako osemnásťročného ho zverbovali 
do kuruckého vojska Františka II. Rákociho, neskôr ho začlenili do 
strážneho oddielu na Bytčianskom zámku. Tam ho Tomáš Uhorčík 
nahovoril na zboj. Utiekli spoločne s inými príslušníkmi „zelených 
regimentov“ a zoskupili ozbrojenú družinu. Prepadali kupcov a pánov v 
Trenčianskej, Oravskej, Liptovskej a Gemersko-Malohontskej stolici, ale 
aj v Poľsku, Sliezsku a na Morave. Keď sa Uhorčík oženil a odišiel žiť 
ako krčmár pod falošným menom Martin Mravec do Klenovca, Jánošík 
prevzal vodcovstvo v družine. Zimu na prelome rokov 1712 a 1713 
prečkával Jánošík práve v Klenovci v dome Tomáša Uhorčíka. Prvýkrát 
ho tu aj s Uhorčíkom chytili na jeseň 1712. Zadržiavali ich v Hrachove, 
no potom ich prepustili. Na jar v roku 1713 ho drábi opäť v Klenovci 
chytili a stoličný súd v Liptovskom Mikuláši ho odsúdil na smrť.  
 
 

Básnik náš Janko Kráľ navštívil asi r. 1844 do 1847 naschvál Klenovec a 
Kokavu, aby tu pri Rymave doznával sa o Jánošíkovi. Zde na Kokave 
sedliak Matej Zdutov rozprával mu: Jánošík sluhoval na Klenovci u 
Štefánika. Gazda nevedel koho to má u seba a považoval ho len za takého 
papľucha 
 
16.3.1828 sa narodil v Slavošovciach Pavol Dobšinský. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.11.1848 boli odsúdení v Plešivci národní buditelia Štefan Marko 
DAXNER, Ján FRANCISCI a Michal M. BAKULÍNY  -  160. výročie 
 
 
4.8.1863 - v Turčianskom sv. Martine sa konalo prvé valné zhromaž-
denie Matice  slovenskej, celonárodnej kultúrnej inštitúcie, na ktorom 
sa zišlo okolo 5000 národovcov. Za predsedu MS zvolili Štefana Moy-
zesa (katolíka, banskobystrického biskupa)  a 1. podpredsedom sa stal 
Karol Kuzmány (evanjelik, superintendant cirkevných zborov).  
 
 
1.4.1918 - v Budapešti sa narodil slovenský filmový režisér Ján Kadár. 
Začínal ako asistent v bratislavskom Krátkom filme, po vojne pôsobil v 
Prahe. Po návrate na Slovensko v roku 1950 debutoval filmom Katka. S 
českým režisérom Elmarom Klosom nakrútili osem celovečerných fil-
mov: Únos, Hudba z Marsu, Tam na konečné, Tři přání, Mládí,  Smrt si 
říká Engelchen, Obžalovaný, Touha zvaná Anada. Ich film Obchod na 
korze je prvým československým filmom, ktorý bol ocenený Oscarom 
(1966). Od roku 1968 žil Kadár v USA. Nakrútil filmy: Modrý hotel,  Čo 
mi otec naklamal (Zlatý glóbus 1976), Mandelštamovo svedectvo,  Iná 
strana pekla, Cesta k slobode. Zomrel 1. júna 1979 v Los Angeles. 

 

Bol farárom v Drienčanoch, pomocným redaktorom 
Slovenských pohľadov, redigoval časopis Sokol. Celý 
život sa venoval zbieraniu rozprávok. S A. H. Škul-
tétym vydal súbor fantastických rozprávok Sloven-
ské povesti.  Vrcholom jeho zberateľského úsilia je  
osemzväzkové dielo Prostonárodné slovenské po-
vesti. Prekladal z angličtiny a poľštiny, patril k po-
predným literárnym kritikom.  
 



31.10.1928 - v Turí sa narodil tanečník, choreograf a režisér Juraj 
Kubánka. Začínal ako tanečník v Liptovských Sliačoch, ako vysoko-
školák založil a viedol v Bratislave skupinu Odzemkári, ktorá sa neskôr 
stala mužskou tanečnou zložkou Lúčnice. Jeden zo zakladateľov 
Slovenského ľudového a umeleckého kolektívu (SĽUK) v r. 1949, pô-
sobil tu ako tanečník, choreograf, neskoršie umelecký vedúci tanca a 
režisér.  
V r. 1957 absolvoval štúdium choreografie tanca na VŠMU v Bratislave. 
Popri Nosáľovi najväčšia osobnosť javiskovej choreografie ľudového 
tanca. 
 
20.9.1933 - v žilinskom kine Grand Bio Univerzum bola odohraná 
slovenská premiéra dok. filmu o práci, živote a kultúre slovenského 
ľudu pod názvom Zem spieva. O vznik filmu sa zaslúžila Matica slo-
venská a jeho tvorcom bol Karol Plicka.  
 
17.12.2003 - v Bratislave zomrel herec a režisér Karol L. Zachar, vl. 
m. Legény. Patril k najvšestrannejším slovenským umelcom. Bol 
výborným fujaristom a spevákom ľudových piesní, karikaturistom a 
rezbárom. Vytvoril množstvo postáv v divadle, filme, rozhlase i tele-
vízii, hral napr. vo filmoch: Vlčie diery, Priehrada, Rodná zem, Tango 
pre medveďa, Otec ma zderie tak či tak a i. Z činoherných réžií vyniklo 
pásmo Rok na dedine, Tajovského Statky-zmätky a mimoriadny úspech 
mal ľudový muzikál Na skle maľované. Režíroval televízne inscenácie: 
Dobrodružstvo pri obžinkoch, Kocúrkovo, Škriatok a i. Narodil sa 12. 
januára 1918 vo Sv. Antone. 
 
12.10.2008 - zomrel Ján Berky-Mrenica, slovenský husľový virtuóz. 
Excelentný muzikant  a skladateľ, preslávil svoju rodnú Očovú a celé 
Slovensko v 52 krajinách sveta jedinečnou interpretáciou ľudových 
piesní. Narodil sa 11. mája 1939. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MELÓDIA - ženský spevácky zbor  z Fiľakova – 35. výročie zalo-
ženia 

 
Založili ho v roku 1978 pedagógovia Základnej školy s vyučovacím ja-
zykom maďarským.  Od roku 2003 funguje ako Občianské združenie, 
predsedníčkou je Mária Agócsová. Počet členov je 34. Zbor vystupuje 
na miestnych a regionálnych  podujatiach, benefičných koncertoch ako 
aj na cirkevných oslavách. Koncertuje doma i v zahraničí, úspešné vys-
túpenia mal na koncertoch v  Chorvátsku, Rakúsku, Česku, Maďarsku, 
Srbsku a v Rumunsku. Na Celoslovenskej kvalifikačnej súťaži spevác-
kych zborov po strieborných a bronzových oceneniach,  v  roku 2008 
získal „Zlaté ocenenie“. Za úspešnú prácu a reprezentáciu mesta bol 
vyznamenaný „Cenou mesta“ ako aj „Cenou za rozvoj novohradskej kul-
túry“. Na krajskej prehliadke speváckych zborov - Chrámová pieseň 
2012 - v októbri, porota zboru udelila „ Zlaté pásmo“. Pravidelne orga-
nizuje koncerty, tradičnými sa stali vianočné koncerty zboru, ktoré sa 
stretávajú s nevšedným záujmom. Repertoár zboru  je rôznorodý, 
pozostávajúci zo skladieb sakrálnych, tvorby 20. storočia, úpravy 
ľudových piesní a zo skladieb svetových klasikov.  



Dirigentka: Makainé Simon Katalin - profesorka Umeleckej školy 
v Šalgótarjáne / MR/. Klavírny sprievod: Angelika  Bodorová – učiteľ-
ka ZUŠ vo Fiľakove. Mária Agócsová, predseda zboru.                        
 
ZVONČEK – dievčenská folklórna spevácka skupina pri ZŠ Vajanského 
Lučenec –  20. výročie (1993). Spieva najmä piesne regiónu. V roku 
1999 nahrala kazetu s piesňami Novohradu. S ňou sa  škola zapojila i do 
medzinárodného projektu Zaspievajme si spolu r. 2001. Vedúcou je 
Mgr. Goljanová Zuzana. 
 

 
 

 905. výročie (1108) - prvá písomná správa o Novohradskej 
stolici, ako novohradský župan sa v nej uvádza Slauic. 

 875. výročie - NOVOHRAD – prvá listina o Novohrade je z r. 
1138 (Naugrad) 

 710. výročie - prvá zachovaná stoličná listina pochádza z roku 
1303, vydal ju župan Štefan a štyria slúžni. 

 590. výročie (1423) – Fiľakovo získalo mestské privilégiá 

 530. výročie (1483) -  fiľakovský hrad dobili vojská Mateja 
Korvína 

 

 500. výročie (1513) – Lazarus Roseti vytvoril prvú mapu, na 
ktorej je mesto Lučenec zaznamenané ako LOSONTZ, ale tlačou 
vyšla až po jeho smrti v r. 1528 ako Mapa Uhorska  

 420. výročie (27.11.1593) -  skončila vláda Turkov na fiľakov-
skom hrade   

 420. výročie (26.11.1593) – spod tureckej nadvlády sa vymanil 
hrad v Divíne, turci ho dobyli v roku 1575 a  stal sa ich oporným 
bodom.  

 
 395. výročie (1618) - potvrdenie výsad mesta Lučenec kráľom 

Matejom II. v art. 27 v Bratislave  

 295. výročie (1718) – prichádzajú prví osadníci z Novohradu 
do Békešskej Čaby. Podľa historika Békešskej stolice Ľudovíta 
Haana v diele „Pametnosti Békeš – Čabanské“, (Pešť 1866) boli 
medzi prvými obyvateľmi Čaby rodiny z obce Hradište: Bavko, 
Hanko, Ozdin, Pepo, Sekerka, Tokár 

 240. výročie (1773) - územie Novohradskej stolice sa členilo 
na štyri slúžnovské okresy (dlho sa nazývali podľa slúžnych 
alebo ich sídla). V roku 1773 to bol Lučenský okres (lat. Pro-
cessus Lossoncziensis), pomenovaný podľa názvu sídla Lučenec 
- Lossoncz.  

 195. výročie (1818) - postavený kúpeľný dom v Lučenských 
kúpeľoch 



 165. výročie (1848) po tomto roku sa používal názov No-
vohradská župa, v ktorej boli ďalej administratívne vyčlenené 
početné okresy (aj lučenský). 

 145. výročie (10.6. 1868)  pod názvom „Prosba pred Kráľovské 
ministerstvo ohľadom železnice a priemyslu v Novohrade“ 
podalo žiadosť asi dvesto novohradských statkárov a obchod-
níkov, aby sa sídlo stolice Balašské Ďarmoty spojili s celoštát-
nou železničnou sieťou a súčasne, aby sa štátne cesty prime-
rane k dobe budovali a opravovali. 

 105. výročie (15.3.1908) -  vyšlo v Lučenci prvé číslo časopisu 
Népjog, orgánu novohradského sociálneho robotníctva. 

 105. výročie (26.11.1908) – príchodu prvého vlaku do Kokavy 
nad Rimavicou. 

 100. výročie (6.7.1913) – vysvätenie nového evanjelického 
kostola v Kokave nad Rimavicou, vykonal ho biskup Heinrich 
Geduly, starý kostol zhorel pri požiari v roku 1911 

 

 95. výročie (1918) – vznik samostatnej Československej re-
publiky 

 95. výročie (5.11.1918) – v Kokave n/R. bola vytvorená 
Miestna národná rada, jej predsedom bol Ján Beracko (Ma-
darás) 

 95. výročie (6.11.1918) - vznikla Hornonovohradská slovenská 
národná rada v Lučenci na čele s Dr. Ľudovítom Bazovským.  

 95. výročie (27.11.1918) – na školách v Kokave n/R. sa začalo 
opäť vyučovať len po slovensky (maďarčina bola povinne za-
vedená v roku 1879) 

 90. výročie (20.11.1923) - bola založená Obecná knižnica v Ko-
kave nad Rimavicou, prvým knihovníkom bol Ondrej Lipták, 
správca Ľudovej školy 

 85. výročie (1928) – vydanie publikácie Lučenec a kraj novo-
hradský od V. Polívku 

 85. výročie (9.9.1928) – v Kokave n/R. bola založená Slovenská 
liga, prvým predsedom bol Pavol Bysterský 
 

 

 
 
 

 590. výročie (1423) – začali v Mýtnej vyberať  mýto. 

 370. výročie (1643) -  v Lučenci bol založený cech hrnčiarov (8 
majstrov). 

 320. výročie (1693) - Cech gombičkárov v Lučenci (7 majstrov). 

 310. výročie (1703) - Cech súkenníkov v Lučenci 

 310. výročie (24.8.1703) v okolí Trebeľoviec sa objavili výzved-
né kurucké hliadky 

 300. výročie (1713) – Cech krajčírov v Lučenci 

 290. výročie (1723) – kráľ Karol III. potvrdil mestu Lučenec 
právo na jarmoky 

 205. výročie (1808) - pomenovanie obce Halič  

 180. výročie (1833) príchodu J. Š. Petiana do Ábelovej, dnes je 
jeho dom zrúcanina 



 170. výročie (14.2.1843) – Deň vzkriesenia slovenčiny – v byte 
Štúra v Bratislave sa stretlo len 6 osobností (Ľ. Štúr, Janko 
Francisci-Rimavský, Samo Vozár, Ján Kalinčiak, Ján Gáber Lo-
vinský) 

 155. výročie (27.6.1858) - cisár František Jozef venoval farárovi 
Ľudovítovi Pekárovi tisíc zlatých na obnovu cirkevných budov 
v Tomášovciach počas jeho návštevy Viedne s prosbopisom.... 

 150. výročie (31.5.1863) boli schválené stanovy Matice slo-
venskej   

 135. výročie (1.10.1878) dal postaviť richtár „Starú krčmu“ na 
Žihľave 

 120. výročie (15.3.1893) skláreň v Zlatne prevzala sklárska 
akciová spoločnosť z Budapešti 

 115. výročie (1898) – v Lučenci sa konalo prvé filmové predsta-
venie  

 110. výročie (1903) - obec Tomášovce odkúpila územie známe 
ako Halier od baróna Hallera 

 105. výročie (1908) Málinec navštívili sestry Royové, zakl. Ab-
stinenčného spolku Modrý kríž 

 100. výročie (1913) - Prvé slovenské noviny v Lučenci vychá-
dzali pod názvom Ipeľ a Rimava (redaktormi boli Ján Sirotka a 
Ján Virostek). 

 95. výročie (16.12.1918) – bola vykonaná zmena názvu obce 
z bývalého názvu RIMAKOKOVA na Rimavská Kokava, od r. 
1920 do r. 1927 sa používal názov Kokava 

 90. výročie (1923)-  udelenie štátnej ceny B. S. Timrave 

 90. výročie (2.9.1923) - Po vzniku 1. ČSR bola v Lučenci zalo-
žená Okresná hasičská jednota  

 90. výročie (1923) v Lučenci  bol zreorganizovaný dobrovoľný 
hasičský zbor 

 90. výročie (25.11.1923) – Pamätný deň obce Dobroč – obno-
venie chrámu a zakúpenie nového organu 

 85. výročie (1.10.1928) – založenie spevokolu v obci Dobroč 

 85. výročie (1928) -  založenie kapely v Ružinej starostom Já-
nom Líškom, zanikla r. 1945 

 85. výročie (8.12.1928) – bola v Kokave založená Živena, mala 
32 členov, prvou predsedníčkou bola Irma Liptáková 

 80. výročie (23. apríla 1933) bolo otvorené múzeum Spolku  
samostatných remeselníkov v Lučenci, známe aj pod názvom 
Iparos múzeum 

 80. výročie (19.12.1933) v Poltári sa stal  kronikárom obce 
Pavel Hronec Dobročský, viedol Pamätnú knihu obce Poltár, 
vydaná mu bola zbierka básní „Piesne slobody a žiaľu“, nar. sa 
26.3.1892 v Dobroči. V. Polívka v knihe Lučenec a kraj novo-
hradský napísal : Sl. Lehota – tam pôsobí ako učiteľ horlivý 
veršovec Pavel Hronec Dobročský 

 75. výročie (4.8.1938) vypukol v smaltovni Sfinx vo Fiľakove 
štrajk, pri ktorom zastavilo prácu vyše 2000 robotníkov 

 75. výročie (1938) - Lovinobaňa  sa stala okresným sídlom 

 65. výročie (1948)  úradné názvy obcí Trebeľovce a Radzovce 

 65. výročie (8.1.1948) – založenie ml. div. krúžku  „Snaha“ 
v Dobroči 

 65. výročie (27.6.1948) – v Kokave n/R. bol zriadený miestny 
rozhlas a schválený Obecnou radou, montáž vedenia a zaria-
denia – miestna firma Šmatlík 

 65. výročie (19.12.1948) – bol prvýkrát na námestí v Kokave 
postavený vianočný stromček 

 60. výročie založenia ZUŠ vo Fiľakove - v roku 1953 začala 
pôsobiť pod názvom Závodná hudobná škola pri n.p. Kovosmalt 
Fiľakovo 

 55. výročie (1958) - Počiatky širokouhlého premietania  v kine 
Moskva Lučenec 

 55. výročie (1958) - vznikol pri OB v Málinci divadelný súbor – 
vedúci Ján Novodomský 

 45. výročie (1968) – odovzdanie KD v Tomášovciach do uží-
vania, začal sa stavať 5.5.1959 

 40. výročie (1973) - ukončenie stavby vodnej nádrže Ružiná 

 35. výročie (1978) – Štefan Repčok z Kokavy založil fotoskupinu 
Jána Slováka (fotoamatéri zo severu okresu Lučenec) 

 35. výročie (1978)  - obnovenie zaniknutej hudobnej skupiny  
TIENE 78 (Ladislav Janku, Ivan Burin a Braňo Ondrejovič)  

 30. výročie (1983) - konal sa 1. ročník Hrnčiarskych slávností 
v obci Hrnčiarske Zalužany 



 20. výročie (1993) - konal sa 40. Slovenský zraz turistov na 
Ružinej 

 15. výročie (1998) – vyhlásenie prírodnej rezervácie Pobrežie 
Ružinej 

 15. výročie (do 30.11.1998) fungovala Clara Utekáč, známa 
výrobou termosiek  

 10. výročie (31.8.2003) výroba v sklárni Zlatno  bola zastavená  

 5. výročie (26.2.2008) – derniéra novely B.S. Timravy „Veľké 
šťastie“ v úprave Petra Pavlaca  v SND, udržala sa na javisku od 
r. 2003, teda 5 rokov 

 5. výročie (2008) – v Cinobani bolo odhalené pohrebisko kyja-
tickej kultúry pod Striebornou. 

 

 

 
 
 
Lučenec 

 230. výročie (1783) – postavený barokovo-klasicistický rím-
skokatolícky kostol Navštívenia Panny Márie  

 160. výročie (1853) -  post. neogotický kalvínsky kostol  so 64 
metrov vysokou vežou, na jej vrchole je umiestnený otáčavý 
kohút, charakteristický pre panorámu mesta. Kostol bol posta-
vený viedenským architektom Františkom Wieserom na mieste 
pôvodného stredovekého kostola. 

 155. výročie (1858) - evanjelický kostol vybudovaný na 
základoch tolerančného chrámu 

 150. výročie (1863) - Pod vedením predsedu náboženskej obce 
Alberta Schmiedla postavili v roku 1863 nákladom asi 23000 
zlatých synagógu so štyrmi štíhlymi vežami v maurskom slohu. 

 85. výročie - Pamätná tabuľa hlásajúca činy Hornonovo-
hradskej slovenskej národnej rady z roku 1918 bola odhalená 
28. októbra 1928 na dome lekárnika Dr. Gustáva Vodu, odha-
lenie vykonal správca Matice slovenskej Dr. Jozef Škultéty. 
 

Nesie nápis „V tejto budove sa utvorila a zasadala roku 1918 
Horno-novohradská Slovenská národná rada za predsedníctva 
Ľudovíta Bazovského, ktorá na ľudovom zhromaždení celého 
Slo-venského Novohradu dňa 28. novembra 1918 s odušev-
nením prijala Martinskú deklaráciu zo dňa 30. oktróbra 1918 a 
verejne vypovedala odtrhnutie sa od Uhorska a pripojenie sa 
Lučenca a Novohradu k Československej republike“.  
Túto pamätnú tabuľu umiestnil v desiate výročie slobody 
Slovákov Odbor Matice Slovenskej v Lučenci na večitú pamiatku 
a k povzbudeniu v slovenskom národnom cítení ďalších gene-
rácií. Pamätná tabuľa bola obnovená v roku 1968 s doplnkom 
textu Obnovená s pôvodným textom pri päťdesiatom výročí 
vzniku našej Republiky. V období totality odstránená a odov-
zdaná do depozitu Novohradského múzea; 

 80. výročie (1933) - Mesto Lučenec vedie vlastnú kroniku od 
tohto roku. Mestskými kronikármi boli Jozef Hudec, Ivan Čer-
venák, od roku 1992 do 2012 bol mestským kronikárom PhDr. 
Jozef Drenko, v súčasnosti Mária Adamová. 

 
Fiľakovo 

 5. výročie (2008) – v auguste sprístupnilo Hradné múzeum 
v Bebekovej bašte stálu expozíciu „Stáročia Fiľakovského hra-
du“.  

 
Poltár  

 235. výročie (1778) - postavenia najstaršieho kamenného domu 
v meste, dal ho postaviť Gabriel Géci a je evidovaný ako Pamät-
ný dom v Zozname hmotných nehnuteľných pamätihodností 
obce, dnes sa v ňom nachádza Múzeum 

 95. výročie (18.12.1918) -  konalo sa  v Poltári verejné ľudové 
zhromaždenie, zvolali ho M. Račko a JUDr. Bazovský, prvý slo-
venský župan Novohradu. Prvý krát sa objavili v Poltári sloven-
ské zástavy 

 50. výročie (9.5.1963) – slávnostné otvorenie Kultúrneho domu 
 
 



  
Fašiangy pred KD v Poltári 

 

 25. výročie  (24.2.1988) - bol schválený erb mesta (strieborný 
džbán v červenom štíte), autor Ladislav Vrteľ, je súčasťou 
Zoznamu hmotných hnuteľných pamätihodností obce. 

 20. výročie (26.5.1993) bola znovuobjavená busta Sissi (občan-
mi Michalom Abelovským, Jánom Kováčom a Marianom Bala-
jom) na pozemku Ing. Ľubomíra Vytřísala. V súčasnosti je 
umiestnená na MsÚ v Poltári a je v Zozname hmotných hnuteľ-
ných pamätihodností mesta 

 15. výročie (1998) – zriadenie Mestského múzea 

 60. výročie (1953) začiatok výstavby umelej vodnej nádrže – 
rybníka v Zelenom 

 

Kokava nad Rimavicou 

 20. výročie (1993) – postavenia kultúrneho domu 

 

Radzovce  

 100. výročie (1913) -  postav. rímsko-katolícky kostol 
Blahoslavennej Panny Márie  

 

Lovinobaňa  

 150. výročie (1863) -  kostol evanjelický  

 20. výročie (1993) - kostol rímsko-katolícky  

 

 

Veľká nad Ipľom  

 110. výročie (1903) -  socha Panny Márie pred kostolom  

 80. výročie (1933) - založenie kultúrnej organizácie Charitas 

 55. výročie (1958) – vznikla prvá tanečná folklórna skupina 

Čakanovce  

 235. výročie (1778) -  rímsko-katolícky kostol sv. Alžbety  

Podrečany – 

 120. výročie (1893) -  kaštieľ Kuchynkovcov   

Šurice  

 145. výročie (1868) - rímsko-katolícky kostol sv. Michala, NKP 

Málinec  

 250. výročie (1763) - zvonica neskorobaroková 

 80. výročie (1933) - postavili manž. Urbašíkovci „Trafiku“ na 
námestí, r. 2007 ju darovali obci. 

 45. výročie (25.8.1968) - bol odhalený pamätník Pustovgar nad 
obcou – Na stráni 

Hradište  

 90. výročie (1923) - katolícka kaplnka Božského Srdca na 
lazoch, dal ju postaviť  Ján Štefančík 

 5. výročie (5.6.2008) – odhalenie pamätnej tabule na pamiatku 
290 rokov príchodu prvých slovenských usadlíkov na Dolnú 
zem - Čabasabada 

 5. výročie  (2008) -   vybudovanie rozhľadne na Jasenine 

Zlatno  
 15. výročie (1.1.1998) - vznik samostatnej obce 



Utekáč – Drahová 
 100. výročie (1913) -  Kaplnka sv. Vendelína  

 
 

 

Ozdín  

 200. výročie (1813) - kostol evanjelický  (klasicizmus) 

 

Polichno 

 150. výročie (1863) – vysadenie lipy v Polichne za pôsobenia 
ev. farára Pavla Slančíka z príležitosti tisícročného výročia 
príchodu sv. Cyrila a Metoda 

 

Ábelová  

 85. výročie (19.11.1928) - Pamätník padlým v I. sv. vojne  

 
 
 

 

kultúrno-spoločenských podujatí: 
 
 
 
5.1.  Novoročný pochod, zraz na námestí v Utekáči, odchod autobu- 
          som na Lom nad Rimavicou a pešo hrebeňom Polianky do Ute- 
          káča,  

org.: Odbor Klubu slov. turistov v Utekáči – František Štromajer 
 
25.1. Detské fašiangové popoludnie v maskách  

org.: MKS Kokava nad Rimavicou 
 
26.1. Obecná zabíjačka – Jarmok  

usporiadateľ: OÚ Málinec 
27.1. 68. výr. oslobodenie  obce  Málinec  

usporiadateľ : OÚ Málinec 
 
28.1.  Oslavy oslobodenia Utekáča – spomienkový akt pri pomíku pad- 
             lých 

org.: Obec Utekáč, Ľubomíra Šajgalíková 
 
29.1. „Môj prvý koncert“, miesto: Koncertná sála ZUŠ, 

org.: ZUŠ Poltár 
 
Kladenie vencov pri príležitosti oslobodenia Lučenca 

org.: Mesto Lučenec 
Mestský ples  

org. Mesto Lučenec 
 
Stretnutie s odborníkmi vybraných relaxačných centier 
a kúpeľných stredísk -podujatie zamerané na zlepšenie kvality života 
seniorov.  

Org.: Novohradská knižnica s finančným príspevkom CBA Slovakia, s.r.o. 
Centrum pre filantropiu 

JANUÁR: 
 



68. výročie oslobodenia obce Halič  
usporiadateľ: Obec  Halič 

 
Oslavy výročia oslobodenia mesta                                 org.: Mesto Poltár 
 
Poklady z Bojnického zámku - výstava z historických zbierok   
SNM - Múzeum Bojnice 

org.: Novohradské múzeum a galéria Lučenec 
 
Obec Divín: 
Nový rok Vám vinšujeme – vystúpenie miestneho spevokolu v rím.-kat. 
kostole                                                                                   org.: JDS, Farský úrad 
Novoročný výstup na Javor                                                         org.: KST Javor 
II. Ples ZRPŠ (12.1.)                                                                      org.: ZRPŠ Divín 
II. Farský ples (26.1.)                                                              org.:JDS, Far. úrad 
 
Obec Kalinovo: 
Vítanie nového roku 2013 – prípitok, ohňostroj, miesto: námestie pri 
zvonici                                                                                       org.: Obec Kalinovo 
Páračky – zimný podvečer pri humore a perí  

org.: Komisia kultúry so združením dôchodcov v Kalinove 
Trojkráľový volejbalový turnaj – súťaž o „Ceny starostu obce“ 

org.: Obec Kalinovo 
 
Oslava vzniku SR spojená s občerstvením a ohňostrojom 

org. Obec Lehôtka 
 
 
 
2.2. Reprezentačný ples 

Hl. organizátor: MKS Kokava nad Rimavicou 
8.2.  Fašiangové pampuškové posedenie pre ZO SZZP s kultúrnym 
          programom 

organizátor: MKS Kokava nad Rimavicou 
9.2. Pochovávanie basy, rozlúčka s fašiangami, sprievod fašian-

gových masiek obcou 
organizátor: MKS Kokava nad Rimavicou 

9.2. Obecný ples – 7. ročník 
org.: OÚ Málinec 

9.2. Fašiangy – sprievod masiek spojený s pochovávaním basy  
org.: Divadelný súbor „Žiadna ochota“ a Obec Utekáč 

 – Ľubomíra Šajgalíková 
do 10.2. Poklady z Bojnického zámku - výstava z historických zbierok   
                SNM - Múzeum Bojnice 

org.: Novohradské múzeum a galéria Lučenec 
 
Karneval na ľade a Krištáľový kľúč 

organizátor: Mesto Lučenec 
Karneval na ľade 

org.: Mesto Poltár 
22.2. Žiacky koncert 

miesto: koncertná sála ZUŠ Fiľakovo 
 
23.2. Ples rodákov  

org.: Obec Utekáč, Ľ. Šajgalíková 
 
Banalita a noblesa - 14. ročník medzinárodnej výstavy textilných 
miniatúr, v spolupráci so Slovenským  združením textilných výtvar-
níkov TXT Bratislava (február-marec 2013) 

org.: Novohradské múzeum a galéria Lučenec 
 
Fašiangy – pochovávanie basy a sprievod masiek  

org.: Mesto Poltár 
Fašiangové popoludnie 

miesto: Klub dôchodcov Málinec 
 
Medzinárodný deň materinskej reči (UNESCO) – prednáška regio-
nálneho jazykovedca Júliusa Lomenčíka o rozmanitosti slovenského 
jazyka a jeho nárečiach.  

org.: Novohradská knižnica Lučenec 
Fašiangy  

usporiadateľ: Obec Halič 
III. Lehôtsky ples – KD 

org.: Obec Lehôtka 
Fašiangová zábava  

org.: Obec Prša 
 

FEBRUÁR: 
 



Fašiangy s pampúšikmi – tanečná zábava, tombola a súťaže (viazanie 
kravaty, navliekanie do ihly... 

miesto: KD Kalinovo 
 
Obec Divín: 
Obecná zabíjačka, sprievod fašiangových masiek a faš. zábava 

org.: OZ POKROD, Obec 
Fašiangové posedenie                                                org.: Denné centrum, JDS 
Kurz varenia                                                                                                 org.: JDS 
 
 
 
8.3.   Medzinárodný deň žien – vystúpenie žiakov ZŠ s MŠ 

org.: Obec Utekáč 
 

21.3. Pódium mladých umelcov 2013, súťažná prehliadka v hre na 
akordeón, nadregionálna súťaž celkom 14 ZUŠ, vrátane ZUŠ Pol-
tár 

miesto: ZUŠ Tisovec 
 

22.3. Pódium mladých umelcov 2013, súťažná prehliadka v hre na 
sláčikové nástroje – husle, violončelo, nadregionálna súťaž cel-
kom 14 ZUŠ, vrátane ZUŠ Poltár  

           miesto: ZUŠ Revúca 
 

23.3.  MISS  Fiľakovo – súťaž krásy a ples podnikateľov 
org.: MsKS Fiľakovo 

 
27.-30.3. Výchovné koncerty pre žiakov MŠ a 2. roč. ZŠ,  
                     miesto: Koncertná sála ZUŠ,  

                organizátor: ZUŠ Poltár 
 
Rozprávková skrinka – regionálna prehliadka detských divadelných 
súborov, miesto: KD Poltár 

organizátori: NOS Lučenec a Mesto Poltár 
 
30.3. Veľkonočná zábava  

org.: MsKS Fiľakovo 
 

Fašiangy s pochovávaním basy  
org. Mesto Lučenec 

Besedy a prednášky v knižnici 
org.: OÚ Málinec 

 
Týždeň slovenských knižníc – každý deň v týždni -  podujatia pre žia-
kov materských, základných a stredných škôl o vzniku knihy a dejinách 
knižníc. V rámci TSK sa bude konať aj Deň ľudovej rozprávky.   

Org.: Novohradská knižnica, Lučenec 
 
Stretnutie s odborníkom na zdravú výživu v oblasti a prezentácia 
nových kuchárskych kníh a kníh o zdravej výžive.  
org.: Novohradská knižnica Lučenec s fin.  príspevkom CBA Slovakia, s.r.o. 

Centrum pre filantropiu. 
 
Oslava MDŽ – estrádny program pre ženy 

org.: Mesto Poltár 
 
Deň učiteľov                                                                              org. Mesto Poltár 
 
MDŽ                                                                                organizátor: Obec Lupoč 
 
Obec Kalinovo:   
MDŽ – slávnostná akadémia 
Deň učiteľov – slávnostný obed a zápis do pamätnej knihy obce 
Deň knihy – vyhodnotenie najlepších čitateľov 
Tvorivé záujmy občanov – Iveta Kuricová – výstava obrazov 

                                              Július Križáni – výstava fotografií 
                                              Viera Sanislová, Jana Gasperová – čipka 

 
Obec Divín: 
Mesiac knihy - 3. roč. prehliadky detskej dramatickej tvorivosti,  

org.: Obecná knižnica, ZŠ 
Rómska superstar                                                               org.: OZ Šťastný život 
Veľkonočná burza                                                                                      org.:  JDS 
Prvé vystúpenie na novom námestí 

org.: ZŠ, MŠ, spevokol, Bachtale čave, POKROD 
Výstava fotografií žiakov a občanov                                            org.: Obec, ZŠ 
 

MAREC: 
 



 
 
 
Divadelné predstavenia amatérskeho divadla pre verejnosť a pro-
fesionálneho divadla pre žiakov ZŠ.   

organizátor: MKS Kokava nad Rimavicou 
 
1.4.    Palócka Veľká noc na Fiľakovskom hrade – tvorivé dielne,  
             remeselnícky jarmok a bohatý program pre deti, miesto: hradný  
             areál a nádvorie NTIC 

org.: Hradné múzeum Fiľakovo 
 

12.4. Pódium mladých umelcov 2013 – gitara, umelecká súťaž 
žiakov z regiónov Novohrad, Gemer a Malohont – celkom 14 ZUŠ, 
miesto: Koncertná sála,                                  organizátor: ZUŠ Poltár 

 
13.4.   Nedospievaná pieseň – spomienka na osobnosť kokavského  
              folklóru – Pavla Piliarika, Bučka 

miesto: Dom kultúry Kokava nad Rimavicou 
 

16.4. Pódium mladých umelcov 2013, nadregionálna súťaž celkom 
14 ZUŠ,  

miesto: Koncertná sála ZUŠ Veľký Krtíš 
 

18.4. „Dolce na javisku“ koncert venovaný 1 150. výročiu Cyrila 
a Metoda a výstava VO, miesto: KD Poltár 

 organizátor: ZUŠ Poltár 
 
19.4.   Žiacky koncert 

miesto: Koncertná sála ZUŠ Fiľakovo 
 
Pódium mladých tanečníkov, umelecká  prehliadka 14 ZUŠ 

miesto: DK Rimavská Sobota 
 
27.4. Ďúrsky málinský  jarmok -námestie obce 

usporiadateľ : OÚ Málinec 
 
27.4. Galakoncert víťažov PMU 

miesto: Koncertná sála – hrad Modrý Kameň 

Cesta za umením IV, umelecký zájazd do Divadla A. Bagara v Nitre  
org.: ZUŠ Poltár 

30.4. Stavanie mája – zachovávanie tradícií  
organizátor: Obec Ratka 

30.4.  Stavanie mája 
org.: Obec Prša 

Stavanie mája                                                                        org. Mesto Lučenec 
Stavanie mája                                                                               org. OÚ Málinec 
 
Deriváty, salón odvodených Lučenčanov 
- hravá, viacplánová a zážitková prezentácia najaktuálnejších umelec-
kých trendov prostredníctvom tvorby súčasných autorov bytostne spo-
jených s mestom Lučenec, projekt sa realizuje v spolupráci s galériou 
Priestor (apríl - máj 2013) 

org.: Novohradské múzeum a galéria Lučenec 
 
Deň Zeme - vzdelávacie podujatie pre 1. stupeň ZŠ pri príležitosti Dňa 
Zeme, v spolupráci so Správou CHKO Cerová vrchovina v Rimavskej 
Sobote (apríl 2013) 

Miesto: nádvorie Novohradského múzea a galérie Lučenec 
 
Noc s Andersenom - tradičné podujatie, pri ktorom deti strávia noc 
v knižnici čítaním rozprávok a stretnú sa so zaujímavými osobnosťami 
z  regiónu.  

org.: Novohradská knižnica Lučenec 
 
Les ukrytý v knihách - environmentálne vzdelávanie zamerané na 
spoznávanie prírody, života v lese a objavovanie prírodných tajomstiev 
prostredníctvom hier, zážitkov a čítania kníh s touto tematikou.  

org.: Novohradská knižnica  Lučenec 
 
Vynášanie Moreny a Veľká noc očami detí –výstava výtvarných prác, 

org.: Mesto Poltár 
 
Obec Kalinovo:  
Veľkonočná paráda – výstava kraslíc, ručných prác žien a remeselných  
                                          prác mužov 
Koncert žiakov ZUŠ 
Vynášanie Moreny s deťmi MŠ 

APRÍL: 
 



Slávnostné odhalenie nainštalovanej zväčšeniny fotografie  neskoro-
renesančného KAŠTIEĽA zo 17. storočia na mieste, kde pôvodne stál  
a bude tvoriť vstupnú dominantu do revitalizovaného miestneho 
parku. Súčasťou podujatia bude pestrý kultúrny program, položenie 
kytice k pamätníku Mateja Bela, ktorý navštevoval školu v kaštieli, 
čítanie z knihy Pavla Jánoša a ď.  

org.: Komisia pre kultúru, mládež a šport pri OZ v Kalinove 
 
Obec Divín: 
Zberaťeľská výstava                                                                                  org.: JDS 
Stavanie mája, vystúpenie folkl. súboru                         org.: Obec, POKROD 
 
 
 
 
1.5.  Stavanie mája a kultúrny program súborov ZUČ v obci 

organizátor: MKS Kokava nad Rimavicou 
 
1.5. Prvomájový pochod dôchodcov – zraz na námestí, autobusom na  
         Drahovú a pešo na Strojár a späť 

org.: Obec Utekáč a SZZP, kont.: Ľ. Šajgalíková a El. Štromajerová 
 
2.-31.5   Výchovné koncerty pre žiakov ZŠ a SŠ 
                   miesto: KD Poltár a obce v okrese PT  

organizátor: ZUŠ Poltár 
 

3.5. Krajský detský hudobný festival 
organizátor: MKS Kokava nad Rimavicou 

 
8.5. Vatra oslobodenia 

 organizátor: Obec Ratka  
 
Koncert ku Dňu matiek a Kladenie vencov pri príležitosti víťazstva 
nad fašizmom 

org.: Mesto Lučenec 
 
8.5.  Spomienková akcia pri príležitosti ukončenia 2. sv. vojny –   
           kladenie vencov pri pomníku padlých 

org.: Obec Utekáč a SZPB, kont.: Ľ. Šajgalíková 

10.5. Slávnostný koncert a výstava pri príležitosti 60. výročia  
            založenia školy,  

miesto: Koncertná výstavná sála ZUŠ, org. ZUŠ Fiľakovo 
 
11.5.  68. výročie ukončenia II. svetovej vojny, slávnostné otvorenie  
             Hájika - miesto pre oddych, športový deň. Stručná charakte- 
             ristika:  Položenie venca k pomníku padlých, príhovor. V miest- 
             nom Hájiku slávnostne otvoríme oddychovú zónu a budú sa  
             tu konať športové aktivity, občerstvenie, kultúrny program .....  

org.: Obec Buzitka 

11.5. Výstup rodičov a detí na Pasiečky – súťaže 
org.: Odbor KST a Obec Utekáč, kont.: F. Štromajer 

 
11.5. Vatra pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom  
            – kopec Kopane 

org.: Obec Lehôtka 
12.5. Deň matiek  

usporiadateľ: Obec Halič 
12.5. Deň matiek                     uspor.: OÚ Málinec v spolupráci so ZŠ a MŠ 
12.5.  Oslavy Dňa matiek v KD                                         org.: Obec Lehôtka 
12.5.  Deň matiek – uvítanie detí do života v obradnej sieni 

org.: ZPOZ pri OcÚ Utekáč 
 
14.-15.5. Ukážkové koncerty pre fiľakovské ZŠ a MŠ 

miesto: Koncertná sála ZUŠ Fiľakovo 
 
18.5. Noc v múzeu - netradičná prezentácia Novohradského múzea 

a galérie v rámci medzinárodného projektu. Podujatie sa koná 
pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií.   

org.: Novohradské múzeum a galéria Lučenec 

 
18.6. Noc múzeí a galérií – celovečerné podujatie, vernisáž výstavy,   
               miesto: Fiľakovský hrad a Mestské vlastivedné múzeum 

org.: Hradné múzeum Fiľakovo 
 
25.5.  II. Rockový majáles – celodenný program slovenských  

              a zahraničných rockových skupín miesto: Fiľakovský hrad,  
hlav. org.: MsKS Fiľakovo 

 

MÁJ: 
 



27.5.-7.6. Výstava prác absolventov výtvarného odboru 
miesto: ZUŠ Fiľakovo 

 
31.5.  Váľanie mája 

usporiadateľ: Obec Halič 
 
Spomienková vatra – Deň víťazstva nad fašizmom 

org.: OÚ Málinec 
 
Stretnutie seniorov s deťmi – čítanie rozprávok, tvorivé dielne 
a odovzdávanie vzájomných životných skúseností – posilňovanie 
medzigeneračných vzťahov, pocit užitočnosti a sebarealizácie.  

org.: Novohradská knižnica Lučenec 
 
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.  

hlavný organizátor:  Linky detskej istoty pri SV UNICEFF, 
spoluorganizátor: Novohradská knižnica  Lučenec 

 
Mesto Poltár:  
Stavanie mája na námestí pred KD 
Oslavy výročia oslobodenia našej vlasti  
Envirofilm - prehliadka filmov a výstavy  
Deň matiek - slávnostný program MŠ a ZŠ venovaný matkám  
Majstrovstvá Novohradu vo varení a jedení bryndzových halušiek  
 
Stavanie mája na „Turíce“ pred OÚ                               org.: Obec Lehôtka 
 
Stavanie a rúcanie mája                                                         org.: Obec Lupoč 
 
Obec Kalinovo: 
Stavanie mája – ľudová veselica s gulášom, sprievod dedinou - ul. M.  
                                Bela – vyhodnotenie rekonštrukcie starých domov 
8. máj – pietny akt k ukončeniu II. sv. vojny  
                 – 68. kahancov bude zapálených pri pamätníku padlých 
Deň matiek – akadémia žiakov ZŠ a MŠ Kalinovo v sále KD 
 

Obec Divín: 
Váľanie mája                                                                            org.: Obec, POKROD 
Deň matiek                                                                                         org.: Obec, MŠ 
Medzinárodná súťaž v lukostreľbe                          org.: Lukostrelecký klub 
 
 
 
 
1.6.    MDD 

organizátor: MKS Kokava nad Rimavicou 
 
1.6.    Prehliadka heligónkarov – 16. ročník  

organizátor: MKS Kokava nad Rimavicou 
 
1.6.    Deň detí 

usporiadateľ: ZŠ s MŠ Halič + Obec Halič  
1.6. Oslava MDD- športové ihrisko 

org. Obec Lehôtka 
2.6.   Turistický výstup na vrch hrad Ozdín,  
          Deň detí  - športové podujatie 

         usporiadateľ : OÚ Málinec a ZŠ 
 
5.-16.6. Szabóov grafický Lučenec - XVI. ročník celoslovenskej  
      a IX. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže detí, mládeže a dospe- 
      lých v grafike na tému „Živel IV. - Zem“,  v spolupráci s Mestom Luče- 
      nec. 

org.: Novohradské múzeum a galéria Lučenec 
 
7.6.    Absolventský koncert a výstava VO 
            miesto: Koncertná sála 

organizátor: ZUŠ Poltár 
 
7.6. Záverečný koncert absolventov  

miesto: Koncertná sála ZUŠ Fiľakovo 
 
10.-25.6. Výstava prác výtvarného odboru   
         Žiaci končiaci štúdium ISCED 1 B 

miesto: ZUŠ Fiľakovo 
 

JÚN: 
 



12.6.  Talentík múz 2013 – 9. ročník okresnej súťažnej tvorivej  
              prehliadky detí MŠ a žiakov I. stupňa ZŠ v okrese PT  
              miesto: Koncertná sála 

organizátor: ZUŠ Poltár 
 
15.6.  Súťaž DHZ O pohár starostky obce 

org. DHZ a Obec Utekáč, kont.: Ľ. Šajgalíková a Miroslav Červenka  
 
20.6.   Záverečný koncert žiakov ZUŠ v Poltári 

miesto: KD Poltár 
 
22.6.   Jánske dni – 15.  ročník a Jánsky  málinský jarmok 

usporiadateľ : OÚ Málinec 
 
22.-23.6. XIV. Fiľakovské historické hradné dni 
Dvojdňové  podujatie. V rámci programov priblížia históriu a umenie 
divákom jednotlivci a skupiny z domova a zo zahraničia prezentujúci 
rôzne žánre, predovšetkým v oblasti historického dedičstva, bohatý 
program pre deti a tradičný remeselnícky jarmok. 
Počas hradných hier sa uskutoční VII. ročník Medzinárodnej súťaže v 
historickej lukostreľbe o titul "Lukostrelec Novohradu" a  hodnosť  
"Obranca fiľakovského hradu".   
Miesto: Hradný areál a Podhradná ulica, hl. org.: OZ KOHÁRY vo Fiľakove 
 
24.-26.6.  Tanečný krok a Krištáľová lýra 2013 
                     - 5. ročník školskej prehliadky 

organizátor: ZUŠ Poltár 
 
24.-26.  Arteliér 2013 – I. ročník súťaže mladých výtvarníkov  
                 o originálny detský artefakt 

organizátor: ZUŠ Poltár 
 
29.6.  Memoriál Štefana Hronca – 33. Ročník 

organizátor: MKS Kokava nad Rimavicou 
 
29.6.  Memoriál Ondreja Vargica – súťaž futb. mužstiev z okolia  
              a súťaže pre deti a dospelých 

org.: FO TJ Iskra Utekáč a Obec Utekáč,  
kont.: Ľ. Šajgalíková a Ing. Ivan Šáli 

Stretnutie Slovákov  - 8. ročník kultúrno – spoločenskej akcie,  
miesto: Ratka 

Obec Ratka  ako hlavný organizátor každoročne organizuje podujatie, 
ktorého cieľom je zachovať tradície, udržiavať identitu, ukázať spôsob 
života predkov a rozvíjať podpoliansku kultúru v južnej časti okresu 
Lučenec . Okrem iného sa vyznačuje prezentovaním rôznych špecialít 
okolitých obcí, bohatým kultúrnym programom...  

organizátor:  Obec Ratka /Ing. Milan Spodniak, 0905 607983, 
starosta.ratka@gmail.com/, spoluorganizátori: Dom MS a MO MS vo 

Fiľakove a obce: Š. Bukovinka, Mučín, Lipovany 
 
Futbalový turnaj - časť Horná Bába  

organizátor:  Obec Ratka 
Kultúrne leto v Lučenci          
MDD park                                                        
V. Lučenská všehochuť 
Szabóov grafický Lučenec                                
Stredoveký jarmok                                          
Streetball turnaj 

org.: Mesto Lučenec  
Medzinárodný deň detí                                                       org.: Mesto Poltár 
MDD                                                                                                 org.: Obec Lupoč 
 
Obec Divín: 
MDD- rozprávkové bytosti pod hradom Divín, Tvorivé dielne  

org.: ZŠ, MŠ, Obec 
Juniáles                                                                                                           org.: JDS 
Svätojánska nočná vychádzka s vatrou                                   org.: KST Javor  
 
Obec Kalinovo: 
MDD 
Jánovská veselica 
Ukončenie školského roku 
Futbalový turnaj žiakov O pohár predsedu BBSK 
 
Človek a nekonečný vesmír - výstava zo zbierok Novohradského 
múzea a galérie tematicky zameraná na vesmírne javy a úkazy v dielach 
autorov  (jún - júl 2013) 

org.: Novohradské múzeum a galéria Lučenec 

mailto:starosta.ratka@gmail.com/


 
 
 
Kultúrne leto v Lučenci  
Vtedy na západe - Country popoludnie    
Medzinárodný novohradský folklórny festival   
Dychovka koncert v parku                                                                         
Koncert vážnej hudby                                     
Dixielandový koncert v altánku park     

org.: Mesto Lučenec   
 
5.7. 160. výročie narodenia Tivadara Csontváryho  Kosztku, umelca- 
          maliara, ktorý pôsobil v Haliči ako lekárnik – spomienkové  
          podujatie.  

org. Obec Halič 
5.-7.7. Stretnutie Lehôt a Lhôt 

miesto: Obec Veľká Lehota 
 
6.7.    Zapačský zlatý kantár 

organizátor: MKS Kokava nad Rimavicou 
 
13.7.  „O pohár starostu obce“ – volejbalový turnaj mix 

miesto: Kokava nad Rimavicou 
13.7.  Deň obce, stretnutie rodákov a bývalých obyvateľov obce 
             - II. ročník 

org.: Obec Buzitka 
 
19. – 20.7. Country fest 2013 – 11. ročník 

organizátor: MKS Kokava nad Rimavicou 
 
Cyklomaratón  MERIDA - 9. ročník  - Štart a cieľ  v obci Málinec  

organizátor : Cyklistický klub a obec Málinec  
 
27.7. Medzinárodný novohradský folklórny festival  
Folklórny festival, ktorý sa uskutočňuje koncom júla už druhé desaťročie, 
sa nesie v znamení medzinárodnej súdržnosti a uchovávania kultúrnych 
tradícií národov. 

miesto: hradný areál, hl.org. Hradné múzeum Fiľakovo 

1 150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. 
Novohradská knižnica v spolupráci s Novohradským múzeom a galé-
riou Lučenec, Štátnym archívom Lučenec a Domom Matice slovenskej 
v Lučenci pripraví a zrealizuje k spomínanému výročiu nasledovné 
podujatie: 
Výstavu kníh z knižničného fondu knižnice 
Výstavu archívnych zbierok a materiálov zo Štátneho archívu v Lučenci 
Literárno-dramatické pásmo, úryvok zo života vierozvestcov (Proglas) 
Beseda s historikom na danú tému 
Hudobno-dramatické vystúpenie speváckeho zboru OZVENA  
 
XXV. Medzinárodné keramické sympózium  - tvorivý pobyt účast-
níkov sympózia, realizuje sa v spolupráci so závodom Žiaromat a.s. 
Kalinovo, SVÚ - Združením keramikov Slovenska, Obcou Kalinovo 
a Mestom Lučenec (júl 2013) 

miesto: závod Žiaromat, a.s. Kalinovo, NMG Lučenec  
 
Večerné prehliadky Fiľakovského hradu v sprievode kultúrneho 
programu  
Mimoriadnu prehliadku hradnej expozície počas letných večerov dopĺňa 
kultúrny program zameraný na významné historické obdobia Fiľa-
kovského hradu. 

org.: Hradné múzeum Fiľakovo 
 
Mesto Poltár: 
Koncert profesionálnej hudobnej skupiny  
                                             (Desmod, Horkýže Slíže a pod.)  
Leto s divadlom - divadelné predstavenie amatérskeho,  
                                   resp. poloprofesionálneho div. súboru  
 
Deň detí                                                                                            org.: Obec Prša 
 
Prázdninové hry spojené s diskotékou        org.: Obec Utekáč – ZPOZ 
 
Obec Divín: 
Odpustová slávnosť sv. Anny                                   org.: FÚ, Obec, FC Slovan 
Annenský jarmok, športové popoludnie, Divínska guľášovica,  

org.: POKROD, Obec 
 

JÚL: 
 



 
 
 
Kultúrne leto v Lučenci  
Bažant kinematograf                                                         
Lučenský jarmok 
Dni mesta                                                       
Športové stretnutie mládeže 
Oslavy SNP 

org. Mesto Lučenec 
 
1.- 4. 8.  KOLIESKO 2013 – festival ľudovej kultúry, stretnutie mladých  
                 folkloristov – 23. ročník  

miesto:  Kokava nad Rimavicou 
 
9.-11.8. XXIII. Palócke dni a oslavy mesta Fiľakovo 
                  Trojdňový kultúrny festival – realizácia multitematického ná- 
                  rodnostného festivalu. Programy rôzneho žánru, vystúpenie  
                  profesionálnych a amatérskych skupín a jednotlivcov. 
                  Miesto: MsKS Fiľakovo, Námestie slobody a hradný areál 

hl. org.: MsKS Fiľakovo 
 
17.-18.8. Haličské slávnosti 
                    Program:   
                     17.8. jarmok + bohatý kultúrny program, výstava  
                     reprodukcií obrazov „Csontváry-zabudnutý umelec“,  
                     6. výročie úmrtia spisovateľky Hany Ponickej (21.8.2007)  
                     – pietny akt pri hrobe na miestnom cintoríne a položenie  
                     kytice pri pamätnej tabuli na námestí,  
                     18.8. slávnostná sv. omša v rím.-kat. kostole, volejbalový  
                     turnaj a majstrovský futbalový zápas – športový areál obce  
                     Halič 

usp.: Obec Halič  a MO Matice slovenskej 
 
24.8.  Oslavy   SNP   a spomienková vatra  

usporiadateľ : OÚ Málinec 
 
29.8.  Oslavy SNP – kladenie vencov a zapálenie vatry  

org.: Obec Utekáč a SZPB 

Balvalfest – festival rómskej hudby, spevu a tanca 
miesto: Kokava nad Rimavicou 

 
Deň Obce - tradícia, ktorá zbližuje ľudí , umožňuje stretnutia rôznych 
generácií, vyznačuje sa bohatým kultúrnym programom, varením 
guľášu rôznych druhov, nohejbalový turnaj...  

organizátor:  Obec Ratka 
 
Turistický výstup na vrch Jasenina z námestia obce Málinec 
 
Mesto Potár:  
Leto s divadlom - divadelné predstavenie amatérskeho, resp.  
                                   poloprofesionálneho div. súboru  
Folk v Poltári - nesúťažná prehliadka folkových spevákov  
Oslavy SNP  
 
Lupočská hostina                                                                      org.: Obec Lupoč 
 
Obec Kalinovo:  
Pietny akt k SNP 
Keramické sympózium – 20. výročie v spol. s NMG v Lučenci,  
                                                  súčasťou  bude beseda o novej knihe rodáka  
                                                  Jána Rakytku „SLEPEC“ 
 
Turistický zájazd do Nízkych Tatier – výstup na Kriváň 

org.: Odbor KST Utekáč, kont.: F. Štromajer a Ľ. Šajgalíková 
 
Večerné prehliadky Fiľakovského hradu v sprievode kultúrneho 
programu  
Mimoriadnu prehliadku hradnej expozície počas letných večerov dopĺňa 
kultúrny program zameraný na významné historické obdobia Fiľa-
kovského hradu. 

org.: Hradné múzeum Fiľakovo 
 
XXV. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo 
2013  
- výstava výsledkov tvorivého pobytu účastníkov sympózia  
  (august - september 2013)  

org.: Novohradské múzeum a galéria Lučenec 

AUGUST: 
 



 
 
 
Hurá škola – ZUŠka volá 

organizátor: ZUŠ Poltár 
 
Výstava  -   Dary  zeme 

usporiadateľ : OÚ Málinec 
Gombovecfest 

org.: Mesto Poltár 
 
Majstrovstvá sveta v pečení toční, súťaže o najrýchlejšie nastrúhané 
zemiaky, o najchutnejšiu točňu, najrýchlejšie zjedenie točne a iné 

org.: Obec Utekáč a ZPOZ 
14.9. Brdárska kapustnica – IV. ročník 

miesto: Veľká Ves 
28.9.  Michalský málinský jarmok  

usporiadateľ : OÚ Málinec 
Oslavy „Dní obce“ – Lehôtska hostina 2013 

org.: Obec Lehôtka 
Obec Kalinovo:  
Otvorenie nového školského roku 
Výstava „Čo záhrada dala“ – plody, kvety, výpestky 
 
Obec Divín: 
Divínska 40-tka – turistický pochod                                         org.: KST Javor 
Kurz varenia                                                                                                 org.: JDS 
 
 
 
5.10. Utekáčská horská 30. – zraz na námestí, autobusom do  
             Skorušinej, výstup na Vepor a potom do Utekáča 

org.: Odbor KST – F. Štromajer 
 
Tradičný ľudový odev Novohradu - etnologická výstava zo zbierok 
Novohradského múzea a galérie predstaví bohatú kolekciu ľudového 
odevu nášho regiónu (október - november 2013) 

org.: Novohradské múzeum a galéria Lučenec 

Európsky týždeň miestnej demokracie – beseda s predstaviteľom 
verejného života určená pre študentov stredných škôl.   

org.: Novohradská knižnica Lučenec 
 
Programy pre seniorov k Mesiacu úcty 

organizátor: MKS Kokava nad Rimavicou 
 
Koncert k Mesiacu úcty k starším 

org. Mesto Lučenec  
 
Mesiac úcty  k starším - Stretnutie jubilantov obce roku 2013 

usporiadateľ : OÚ Málinec 
 
Stretnutie jubilantov v rámci Mesiaca úcty k starším - kultúrny pro-
gram a spoločné posedenie 

usporiadateľ:  Obec Halič 
 
VII. Eszterlánc- Celoslovenský festival maďarských detských folklórnych 
súborov, Miesto: MsKS Fiľakovo,  

hl. org.: Fond ľudových tradícií 
 
Mesto Poltár: 
Mesiac úcty k starším - vystúpenie profesionálneho súboru  
Najkrajšie strašidlo z tekvice - výstava prác detí  
 
Posedenie seniorov s občerstvením a kultúrnym programom v KD  

org.: Obec Lehôtka 
Mesiac úcty k starším 

org. Obec Lupoč 
 
100. výročie rímskokat.kostola Ružencovej Panny Márie  
1913-2013                                                                                                    

org.: Obec Prša 
 
Pamätný deň akademického maliara Bélu Bacskaiho  
- stolno-tenisový turnaj o Putovný pohár bratov Bacskaiovcov 

org.: Obec Prša 
 
 

SEPTEMBER: 
 

OKTÓBER: 
 



Obec Kalinovo: 
„Október – mesiac úcty k starším“ – slávnostná akadémia 
Tekvičková slávnosť – na námestí pri zvonici 
Kapustové hody 
 
Obec Divín: 
Mesiac úcty k starším                                     org.: Obec, Denné centrum,JDS 
Záhradkárska výstava                                                                         org.: JDS, ZŠ 
Poďakovanie za dary Zeme, tekvicové strašidielka, 
                                                       lampióny šťastia, jeseň v kostýmoch detí,  

org.: Obec, ZŠ, MŠ 
Strašidlá z tekvíc – sprievod obcou                                     org.:  Obec, ZŠ, MŠ 
 
 
 
Portréty 2013 – koncertný cyklus hudby 20. a 21. st. v v rámci Európ-
skeho kultúrneho života SR  

organizátor: ZUŠ Poltár 
 
Divadelné predstavenie pre verejnosť a žiakov ZŠ 

organizátor: MKS Kokava nad Rimavicou 
 
Timravina studnička 
Študentské dni 
Divadelná jeseň 

org.: Mesto Lučenec 
 
Spomienkové stretnutie – Klub dôchodcov 
Vianočná IKEBANA  -  Spoločenský dom 

org.: Obec Málinec 
 
Literárny Lučenec 2013– vyhodnotenie VII. ročníka celoslovenskej 
literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe.  

org.: Novohradská knižnica Lučenec 
 
15.11.  Posedenie s dôchodcami – kult. program ZŠ s MŠ 

org.: ZPOZ pri OcÚ Utekáč a ZŠ s MŠ 
 
 

15.11.  Žiacky koncert jesenný  
miesto: Koncertná sála ZUŠ Fiľakovo 

 
23.11.  Zlatý Kohút regionálna súťaž populárnych piesní  
                a Katarínska zábava 
               Obnovenie amatérskej súťaže interpretov populárnych piesní 

miesto a org.: MsKS Fiľakovo 
   
Mesto Poltár:  
17. november - Deň študentstva - hudobný koncert  
Kosturov výtvarný Poltár - výstava výtvarných prác detí  
Dni mesta Poltár - z príležitosti prvej písomnej zmienky o meste Poltár  
                                  - div. predstavenie prof. divadelného súboru  
1. adventná nedeľa – vystúpenie speváckych zborov   
 
Spomienkové stretnutie venované Pamiatke na  zosnulých – miestny 
cintorín, Dom smútku 

org.: Obec Lehôtka 
 
Obec Kalinovo: 
Pietny akt k pamiatke zosnulých v spol. s miestnymi cirkvami 
Koledy v Betánii. 
 
Obec Divín:  
Kurz varenia                                                                                                 org.: JDS 
 
 
 
 
6.12.   Stretnutie detí s Mikulášom, anjelom a čertom  

organizátor: MKS Kokava nad Rimavicou 
 

6.12.  Vianočné trhy a obecná zabíjačka  
miesto: Kokava nad Rimavicou 

 
8.12.   Adventný koncert v evanjelickom kostole,  

miesto: Kokava nad Rimavicou  
13.12. Vianočný koncert   

miesto: Koncertná  sála ZUŠ Fiľakovo 

NOVEMBER: 
 

DECEMBER: 
 



15.12.  Vianočný koncert detí ZŠ a MKS  
miesto: Kokava nad Rimavicou 

 
17.-19. 12. Vianočné koncerty pre fiľakovské ZŠ  

miesto: Koncertná sála ZUŠ Fiľakovo 
 
20.12. Vianočný program a predajná výstava vian. výrobkov  

org.: ZŠ s MŠ a Obec Utekáč 
 
21.12.  Vianočný málinský jarmok – námestie 

org.: OÚ Málinec 
 
21.12.  Vianočné zvyky, posedenie pri punči,  koledy, vinše, Kubo  
               - predvedie miestny Folklórny a divadelný súbor Dubkáčik 

 org.: Obec Buzitka 
 
22.12.  Veselé Vianoce - kultúrny program – SD 

usporiadateľ : OÚ Málinec, ZŠ, MŠ  
 
24.-25.12. Chodenie Betlehemcov po Kokave,  
                       vinšovanie v domácnostiach 

miesto: Kokava nad Rimavicou  
 
25.12. Vianočný výstup na Pasiečky s opekaním a harmonikou 

org.: Odbor KST Utekáč 
 
25.12.  Štefánska zábava 

org.: Obec Utekáč, Ľ. Šajgalíková 
 
31.12.  Silvestrovská párty v KD, rozlúčka so Starým rokom a vítanie  
                Nového roka 2013 na námestí s ohňostrojom 

miesto: Kokava nad Rimavicou 
 
 
Mikuláš v meste – zapaľovanie stromčeka,  
Svieť svetlo svieť  
Vianočný beh  
Silvester  

org. Mesto Lučenec 

31.12. Silvestrovský ples 
org.: Obec Lupoč 

 
Vítanie Nového roku  na námestí obce - ohňostroj, vypúšťanie lam-
piónov šťastia 

usporiadateľ : OÚ Málinec 
 
Mikuláš v knižnici – veselé čítanie rozprávok a básničiek, kreslenie 
ilustrácii o zime a Vianociach. Každý, kto sa zúčastní dostane od Miku-
láša sladkú odmenu. 

org.: Novohradská knižnica Lučenec 
 
Mikuláš – stretnutie detí s Mikulášom, vystúpenie detí z MŠ Halič 

 usporiadateľ: Obec Halič 
 
Vianočný koncert –Rímsko-kat. kostol v Haliči,   

usporiadateľ:  Obec Halič 
Mesto Fiľakovo:  
Radujme sa – miesto: MsKS                hl.org.: MO Csemadok-u vo Fiľakove 
Vianočný koncert v sále MsKS                                           hl. org.: OZ Melódia 
Silvestrovská zábava v MsKS 
 
Mesto Poltár: 
Mikuláš v meste - rozdávanie darčekov  
2. res. 3. adventná nedeľa  
Vianočný program - vystúpenie FS Úvrať  
Silvester   
 
Oslava Mikuláša, Silvester-ohňostroj a dobrá zábava pri pohári vína 
na námestí 

org.: Obec Lehôtka 
Mikuláš                                                                                          org.: Obec Lupoč 
Privítanie Mikuláša                                                                     org.: Obec Prša 
 
Obec Kalinovo: 
Uvítanie Mikuláša v spolupráci so ZŠ – MŠ Kalinovo 
Štefánska zábava 
Záver roka – ohňostroj a veselica 
 



XI. Trienále akvarelu 
- medzinárodná súťažná prehliadka súčasnej akvarelovej tvorby  
  (december 2013 – jan. 2014) 

org.: Novohradské múzeum a galéria Lučenec 
Obec Divín: 
Mikuláš v kultúrnom dome                                                                 org.: MŠ,ZŠ 
Nočný Luciový výstup na Javor                                                  org.: KST Javor 
Vianočný koncert                                                                  org.: POKROD, Obec 
Vianočná burza                                                                                             org.:JDS 
Vianočná akadémia žiakov                                                                        org.: ZŠ 
Vianoce pod Divínskym hradom                              org.: Lukostrelecký klub 
 

 
 
Kultúrne inštitúcie:  

 BBSK - Novohradské osvetové stredisko, J. Kármána 2, 984 01 
Lučenec 

 BBSK – Novohradská knižnica, J. Kármána 2, 984 1 Lučenec 
 BBSK - Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho nám. 3,  

984 01 Lučenec 
 Mesto Lučenec- MsÚ, Odd. kultúry a športu, 984 01 Lučenec 
 MsKS Fiľakovo 
 NTIC Fiľakovo 
 Hradné múzeum Fiľakovo 
 Poltár – Kultúrne stredisko 
 MKS Kokava nad Rimavicou 

 
Školy: 

 ZUŠ Fiľakovo 
 ZUŠ Poltár 

 
Mestá a obce okresu Lučenec: 

 Lučenec 
 Fiľakovo 
 Buzitka 
 Divín 
 Halič 

 Lehôtka 
 Lupoč 
 Prša 
 Ratka 

 

 
 
 
Zreštaurovaná busta Sissi 

okres Poltár: 
 Poltár 
 Kokava nad Rimavicou 
 Kalinovo 
 Málinec 
 Utekáč 

 

okres Poltár: 
 Veľká Ves 

 



 
 

 BBSK -Novohradské osvetové stredisko,  
riad.: Mária Ambrušová   
J. Kármána 2, 984 01  Lučenec 
tel.: 047/4512703, 4331534,  
e-mail: noslc@noslc.sk,  www.noslc.sk 

 BBSK - Novohradské múzeum a galéria,  
riad.: Mgr. Iveta Kaczarová 
Kubínyiho nám. 3, 984 01 Lučenec 
tel.: 047/4332502, 4332397,  
e-mail: nmlc@stonline.sk, bizeova@nmg.sk, 
postmaster@nmg.sk, skodova@nmg.sk, kobolova@nmg.sk,  
 www.nmg.sk 

 BBSK – Novohradská knižnica,  
riad.: PhDr. Mgr. Daša Filčíková 
J. Kármána 2, 984 01 Lučenec 
tel.: 047/4513238, e-mail: sluzby@nklc.sk, www.nklc.sk 

 Mesto Lučenec - primátorka: PhDr. Alexandra Pivková,  
e-mail: primatorka@lucenec.sk  

 Mestský úrad, Odd. školstva, soc. vecí, kultúry a športu, 
Novohradská1,  984 01  Lučenec,  
tel.:047 4307231, hoduliakova@lucenec.sk  

 Mesto Fiľakovo - primátor: JUDr. Jaromír Kaličiak,  
e-mail: primator@filakovo.sk  

 Mestské kultúrne stredisko Fiľakovo,   
riaditeľ: PhDr. István Mázik,  
tel.: 4381002, 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 

 NTIC – Novohradské turisticko-informačné centrum 
Fiľakovo 
Podhradská 1985/14, 986 01 Fiľakovo,  
Bc. Denisa Pócsaová, sam. ref. pre CR,  
tel.: 4382016, e-mail: ntic@filakovo.sk  

 ZUŠ Fiľakovo – Mgr. František Mráz, riaditeľ 

Koháryho nám. 8, 986 01 Fiľakovo 
tel.: 047/4381926,  
e-mail: zusfilakovo@stonline.sk, www.zusfilakovo.sk  

 Mesto Poltár  - primátor: Pavel Gavalec,  
e-mail: primator@poltar.sk  

 Kultúrne stredisko, 
Slobody 492/24, 987 01 Poltár 
tel.: 047/4223858, e-mail: kultura@poltar.sk 

 ZUŠ Poltár – Mgr. Ľuboslava Slebodníková, riaditeľka 
Železničná 6, 987 01 Poltár 
tel.:047/4222058, 0905262227,  
e-mail: luboslava.slebodnikova@gmail.com, www.zuspt.eu    

 Kokava nad Rimavicou  
Starosta: Ing. Ján Chromek, e-mail: starosta@kokava.sk  

 Miestne kultúrne stredisko Kokava nad Rimavicou,  
Janka Krotáková,  
e-mail: janka.krotakova@kokava.sk,  
047/4293245, www.kokava.sk  

 Obecný úrad Málinec, č. 474, 985 26 Málinec  
Starosta: Ing. Igor Čepko - tel.: 429 11 21, www.malinec.sk,  
e-mail: malinec@stonline.sk  
Kultúrny pracovník: Anna Kančová – tel.: 0908651192, 
kultura.kancova@gmail.com 

 Obecný úrad Halič, Ul. mieru 66, 985 11 Halič 
Starosta: Vladimír Rehánek, 047/4392637,  
e-mail: starosta@obechalic.sk, www.halic.sk  

 Obecný úrad Lehôtka 
Starosta: Richard Laššan, tel.: 047/4392346,  
e-mail: oculehotka@stonline.sk, www.obeclehotka.ocu.sk  

 Obecný úrad  Lupoč, č. 102, 985 11 Halič  
Starosta: Božena Petrusová, tel.: 047/4392345, www.lupoc.sk, 
e-mail: obeclupoc@gmail.com 

 Obec Prša 
Starostka: Mária Nagyová, tel.: 047/ 4380190,  
e-mail: ocu.prsa@centrum.sk  
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 Obec Ratka 
Starosta:  Ing. Milan Spodniak, 0905607983,  
e-mail: starosta.ratka@gmail.com, www.ratka.ocu.sk  

 Obec Veľká Ves 
Starosta: Jozef Líška, Obec Veľká Ves 53, 985 01 Veľká Ves 
Tel.: 047/ 43 909 22, mob.: 0903 506559,  
e-mail: velkaves@stonline.sk, www.velkaves.sk  

 Obec Buzitka 
Starostka: Helena Ševčíková, tel.: 047/4380183, 0905669432, 
buzitka.starostka@gmail.com 

 Obec Divín 
Starosta: Ján Koza, Obec Divín, Nám. Mieru 654/3, 985 52 Divín, 
tel.: 047/4512552, e-mail: starosta@divin.sk , www.divin.sk  
Mária Strečková, tel.: 047/4377651, kniznica@divin.dk  

 Obec Utekáč 
Starostka: Zuzana Paľašová, 985 06 Utekáč, 047/4514131, 
e-mail: obecutekac@stonline.sk, www.utekac.sk  

 

 
 

záujmovej umeleckej činnosti v okresoch Lučenec a Poltár: 
 
Divadlo:  
Divadelné súbory 
 

 DS OZ Timrava, Lučenec - Silvia Golianová, www.oztimrava.sk, 
e-mail: oztimrava@gmail.com 

 Divadelný ochotnícky súbor mesta Poltár - OZ OPONA,  
Edita Klembasová 

 Lupočská divadelnícka mládež STRAšidlá,  
zastrešuje ju OZ Pod Skaličkou, Miroslava Petrusová 

 DS „Žiadna neochota“ Utekáč – Mgr. Martina Pinková  
 DS  Píla  
 DS HAVKÁČI Tomášovce, Ľubomíra Hrnčiarová 
 DUBKÁČIK Buzitka 

 

Divadlo dospelých pre deti 
 

 Pramienok - CVČ Magnet Lučenec, e-mail: cvcmagnet@szm.sk 
 
Divadelné súbory – maďarské 
 

 DS Apropó - Gymnázium Fiľakovo, Szvorák Zsuzsanna  
 DS J. Kármána - Lučenec, Mgr. Štefan Csák, 

 www.kultman.estranky.sk,   
e-mail: kultman@zoznam.sk, kultman54@gmail.com  

 DS Zsákszínház - MSKS Fiľakovo, PhDr. Štefan Mázik 
 
Detské divadelné súbory 
 

 DDS Athéna  - ZŠ s MŠ Cinobaňa, Viera Albertová 
 DDS Bocianik - ZŠ s MŠ Kalinovo, Mgr. Zuzana Demjanovičová 
 DDS Budíček - ZŠ s MŠ Utekáč, Alena Štromajerová 
 Čojaviem - ZUŠ Lučenec, Mgr. Ján Adamove 
 DDS Dokorán - ZŠ L. Novomeského Lučenec,  

Mgr. Monika Szaboová    
 DDS Eňoňuňo - ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou,  

Mgr. Eva Švingálová 
 DDS Kukuk  - ZUŠ Lučenec, Mgr. Zuzana Garajová 
 DDS Myšičky – ZŠ Mučín, Andrea Bendeová 
 DDS Pošteklím ťa – súkr. ZUŠ Lučenec, Zuzana Kaššová 
 DDS Rapkáčik - ZŠ Farská lúka, Fiľakovo, Mgr. Edita Mrázová 
 DDS SME! - pri ZŠI pre sluchovo postihnutých Lučenec,  

Silvia Golianová, Dušana Nôtová 
 DDS Ťuťmáci - ZŠ s MŠ Breznička, Mgr. Janka Mesiariková 
 Divadlo SMS-ky - ZUŠ Poltár,  Mgr.art. Peter Dobiáš 
 DDS Vrabčiaci – ZUŠ Poltár, Mgr.art. Peter Dobiáš 
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Folklór: 
 
 
Folklórne súbory 
 

 FS Ipeľ – OZ, pôsobí pri meste Lučenec, Mgr. Marcela Janštová, 
e-mail: macatothova@centrum.sk  

 FS Kokavan - Obec Kokava nad Rimavicou, Jana Krotáková,  
Ján Blahuta    

 FS Nógrád - MKS, Csemadok Radzovce, Mária Mártonová 
 FS Rakonca – CVČ IUVENES, MsKS Fiľakovo, Mgr. Norbert Varga  

 
 
Detské folklórne súbory 
 

 DFS Kis Rakonca – CVČ IUVENES, MsKS Fiľakovo,  
Mgr. Norbert Varga  

 DFS Kokavan - ZŠ, MKS Kokava nad Rimavicou, Viera Brezinová   
 DFS Malý Nógrád - ZŠ Radzovce, Ernest György 
 DFS Pitypang - ZŠ J. Kármána s VMJ Lučenec, Nora Kertészová  
 DFS Radosť - Lučenec, Mgr. Marcela Janštová  
 DFS Szederinke – ZŠ s vyuč. jazykom maďarským Fiľakovo,  

Mgr. Denisa Agócs 
 DFS Úvratík - KS Poltár,  Iveta Kýpeťová  

 
 
Folklórne skupiny 
 

 Jánošík - Dom Matice slovenskej Fiľakovo, Bc. Alica Pisárová, 
Ing. Jozef Šulek 

 Uvrať - KS Poltár, Iveta Kýpeťová   
 Romani Luludi - rómska folklórna skupina - KVOZ Láčho drom, 

Vladimír Sendrei    
 Škorec - MO MS a OÚ Vidiná, Jozef Kucej  

 
 
 

 

Spevácke skupiny: 

 ženská spevácka skupina MEZEICSOKOR  

Fiľakovské Kováče – Veronika Gálová 

 ženská spevácka sk. pri DD Radzovce – Alžbeta Princzová 

 ŽSS VIDOVENKY  z Vidinej  pri OZ Ipeľ  

– Danica Koryťáková 

 ŽSS SOBOTIENKA Mučín – Katarína Šumecová 

 ŽSS LIESKOVČEK Vidiná – Jozef Šever, Anna Porubiaková 

 ŽSS ZLATÝ KLAS – Aranykalász Pleš – Andrea Magyarová 

 ŽSS Gyöngyvirág Asszonykórus - Konvalinka Čakanovce  
 
 
Detské spevácke skupiny 
 

 Kvietok – ZŠ Farská lúka Fiľakovo, Marian Bozó 
 Furmanky od heligónky – ZŠ Cinobaňa, Katarína Lenhartová 
 Srdiečko – ZŠ s MŠ Halič, Katarína Gálová 
 Snežienky – ZŠ Školská Fiľakovo, J. Kľuka 
 DSS pri DFS Kokavan – ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou,  

Viera Brezinová 
 DSS pri DFS Radosť Lučenec, Marcela Janštová 
 rómska DSS – Lovinobaňa, Igor Berky 
 Zvonček – ZŠ Vajanského Lučenec, Mgr. Goljanová Zuzana 

 
 
Ľudová hudba 
 

 Žiacka ľudová hudba Lúčina – ZUŠ Poltár, Barnabáš Szabó 
 Rozmaring – citarová skupina Belina  
 FS Kokavan – Gejza Šereš 
 ĽH Maroša Demeho – Kokava nad Rimavicou 
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Spevácke zbory:  
 

 CAMPANA - chrámový zbor farnosti Breznička,   
Terézia Kelementová  

 CAMPANELLA - detský zbor farnosti Breznička 
 DIVINČIANKA z Divína, Mária Fridrichová 
 JAZMÍN z Radzoviec, Mária Mártonová 
 KRIŠTÁLIK – detský spevácky súbor pri ZUŠ v Poltári,  

Mgr. Dagmar Vývleková 
 LETOKRUHY - ženský spevácky zbor v Poltári,  

Edita Klembasová, Mgr. Ľuboslava Slebodníková 
 OZVENA – miešaný spevokol pri Dome Matice slovenskej 

v Lučenci, Dagmar Novodomská  
 OZ MELÓDIA – ženský spevácky zbor vo Fiľakove,   

Mária Agócsová 
 PRO KULTÚRA - mužský spevácky zbor Fiľakovo,  

Alexander Tódor, Ing. Attila Mag 
 Zbor pri rím.-kat. kostole v Poltári 
 Zbor pri evan. kostole v Kokave nad Rimavicou 

 ŽSS SERLY pri OZ Csemadoku v Lučenci  

– Eva Hahnová, dirig. Ildiko Gálová 
  

 
 
Dychová hudba 
 
KOKAVČANKA – Kokava nad Rimavicou, šéfdirigent JUDr. Pavel 
Piliarik 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ľudoví remeselníci: 

 Albert Štefan – výrobca umeleckých nožov, Fiľakovo 
 Agócs Alexander  - výrobca tárogató, Šávoľ  
 Bakšová Dana  - hrnčiarstvo, keramika, Hrnčiarske Zalužany  
 Badinka Jozef  - výrobky z dreva a iných materiálov, Kokava nad 

Rimavicou 
 Bambura Ján - výrobky z dreva, nábytok a hračky, Kokava nad 

Rimavicou  
 Bielčik Pavel  - výrobca fujár a píšťaliek, Kokava nad Rimavicou 
 Čordáš Peter  - výroba ľudových hudobných nástrojov, Buzitka   
 Gyetvai Štefan  – keramika, hrnčiarstvo,  Fiľakovo  
 Habran Bohumil  - výroba nábytku a drevených hračiek, Kokava 

nad Rimavicou  
 Kalinka Erik – drevorezbár, Fiľakovo 
 Kobliček Tibor  - výrobca ľudových hudobných nástrojov, 

Turíčky   
 Kobliček Ladislav  - výrobca ľudových hud. nástrojov a 

umelecký kováč, Kalinovo 
 Kökény Pál – výrobca umeleckých mečov a dýk, Fiľakovo 
 Kovács Zoltán – výrobca drevených sôch, obrazov a palíc, 

Fiľakovo 
 Kurucová Jana  - kraslice (vosk), Tomášovce 
 Likavec  Ján  - drevené výrobky, plastiky Poltár 
 Mojžiš Július  - umelecký kováč,  Halič  
 Mojžiš Radoslav  – šperkárstvo, Halič 
 Molnár Peter - výrobca sláčikových hud. nástrojov, najmä huslí, 

Fiľakovo  
 Moncoľ Miroslav  - výrobca drumble, fujár a opaskov, Kokava 

nad Rimavicou 
 Pupala Ivan - výrobca ľudových plastík a hudobných nástrojov, 

Lučenec 
 Rechtoríková Anna  – figurky zo šúpolia, Poltár  
 Sanislová Viera  - paličkovaná čipka,  Kalinovo 
 Sujová Miroslava – šupolienky,  

Mýtna, e-mail: mirka.sujaova@gmail.com    
 Žilková Ľubomíra  - tkanie na krosnách, Kokava nad Rimavicou 
 Milka Meszárošová – ručná výroba mozaiky, Fiľakovo,  

tel.: 0910 921 697 

mailto:mirka.sujaova@gmail.com


     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 
J. Kármána 2  
984 01 Lučenec 
Tel.:  + 421 47 433 15 34         
e-mail: noslc@noslc.sk, www.noslc.sk 
 
      BBSK- Novohradské osvetové stredisko v Lučenci je  príspevkovou 
organizáciou s vlastnou právnou subjektivitou pôsobiacou v zmysle 
osvetového zákona, ktorej zriaďovateľom je Banskobystrický samos-
právny kraj.  
      Sídlom Novohradského osvetového strediska je Lučenec. Organi-
zácia 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 zvy-
šovať všeobecnú kultúrnu úroveň ľudí tým, že sprostredkúva infor-
mácie a poznatky z kultúry. Snaží sa prehlbovať vzťah obyvateľov k 
vlastnému štátu, ku kultúrnej identite národa a národnostných men-
ších, k starostlivosti o životné prostredie, vychovávať umením a k 
umeniu rozvíjaním záujmovo-umeleckej činnosti, vyhľadávať, ucho-
vávať a sprístupňovať ľudové tradície. 
     Pri rozvíjaní kultúrno-vzdelávacích aktivít NOS, spolupracujeme so 
samosprávou, s regionálnymi a miestnymi kultúrnymi inštitúciami a 
občianskymi združeniami. 
     Organizujeme  okresné, krajské a celoslovenské súťaže a prehliadky 
vo všetkých žánroch ZUČ v regióne. 
 
Oblasti  pôsobenia:  

 záujmovo-umelecká činnosť (ZUČ)  
 výchovná a vzdelávacia činnosť  
 miestna kultúra - spolupráca s obcami  
 práca s menšinami  
 cezhraničná spolupráca 
 edičná činnosť - mesačník  REKUS (regionálny kultúrny 

spravodajca), Kalendár výročí  
 Katalóg podujatí 

 

 

mailto:noslc@noslc.sk


Ponúkame: 
 pomoc pri príprave a realizácii rôznych kultúrno-spoločenských 

podujatí  
 poradenské a metodické služby v jednotlivých žánroch ZUČ  
 výchovná a vzdelávacia činnosť (tematické okruhy podľa požia-

daviek)  
 tvorivé dielne ľudových remesiel i moderných techník  
 spoluprácu na projektoch v prospech regiónu a jeho obyvateľov  
 sprostredkovanie kontaktov na folklórne súbory, ľudových re-

meselníkov  
 tlač a odbornú pomoc pri vydávaní materiálov menšieho rozsa-

hu (plagáty, pozvánky, bulletiny a pod.)   
 
Rozprávková skrinka 
Regionálna prehliadka detskej dramatickej tvorivosti sa koná pra-
videlne v KD Poltár v rámci dlhoročnej  úspešnej spolupráce s Mestom 
Poltár. Koná sa každoročne v mesiaci marec a tento ročník bude o to 
významnejší, že sa uskutoční v roku 185. výročia narodenia nášho 
najznámejšieho rozprávkara Pavla Dobšinského. 
 

 
 

Heligónky nad Budinou 
Táto súťažná prehliadka je už tradičným stretnutím priaznivcov gom-
bíkovej harmoniky - heligónky a tiež miestom pre konfrontáciu 
inštrumentálnych výkonov heligónkarov. Každoročne túto prehliadku 
pripravujeme v spolupráci s Obecným úradom Budiná. V tomto roku to 
bude 20. ročník. 

 
Poipeľský umelecký festival 
Festival rôznych žánrov záujmovej umeleckej činnosti, na ktorom sa 
prezentujú slovenské, maďarské a rómske súbory a jednotlivci. V roku 
2013 sa uskutoční v obci Veľká nad Ipľom už 13. ročník prezentácie 
kultúry v regióne Novohrad. V rámci podujatia sa koná už tradične 
súťaž vo varení halaszlé v spolupráci s obcou Veľká nad Ipľom a NOV 
Csemadoku. 
 
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. Už tradične sa koná v mesiaci júl 
v rekreačnom stredisku Látky. 



 
KOLIESKO 2013 – festival ľudovej kultúry a stretnutie mladých 
folkloristov – XXIII. ročník 
Hlavným organizátorom je Obec Kokava nad Rimavicou. Festival si 
získal priaznivcov už tradičnými podujatiami - kokavské  dvory, 
remeselnícka ulica, jarmok remesiel, program na strechách a balkó-
noch, koliesko pri fontáne ... NOS Lučenec,  ako spoluorganizátor, 
každoročne pripravuje výstavy v KD a synagóge. Uskutoční sa v dňoch 
1- 4. augusta 2013. 
 
Medzinárodný novohradský folklórny festival 
Od roku 1995 ho organizuje Župné osvetové a turistické stredisko v 
Šalgótarjáne /MR/. Spoločná hranica so Slovenskom a veľmi dobré 
susedské vzťahy so Slovenským Novohradom podnietili organizátorov 
od roku 2000 vytvoriť spoločný festival v jednom termíne na obidvoch 
stranách hraníc, ktorý je ojedinelým projektom v Európe. NOS je 
hlavným organizátorom v SR a v tomto roku je to už XV. ročník. Cieľom 
festivalu je uchovávanie ľudových tradícií. V rámci festivalu sa  
organizujú rôzne sprievodné podujatia - výstavy, tvorivé dielne a pod. 

 
Divadelná jeseň 

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

 
 
Adventné stretnutie – VII. ročník 
Regionálna prehliadka cirkevných a svetských  speváckych zborov sa 
koná už tradične v rímsko-katolíckom kostole v Brezničke, najmä 
vďaka úzkej spolupráce NOS s obcou  Breznička a s farským úradom 
v Brezničke, či chrámovým zborom Campana. 
 



 
 
Posolstvo Vianoc 
Pásmo vianočných zvykov  organizované vždy v iných  obciach  Novo-
hradu. 
 
Tvorivá dielňa ľudových remesiel  bola otvorená v máji 2006. 
Činnosť dielne je zameraná na zachovanie a obnovenie tradičných tech-
ník, vychádzajúcich zo starých remesiel, ako je drotárstvo, rezbárstvo, 
košikárstvo, hrnčiarstvo, tkanie, paličkovanie, zdobenie kraslíc a ďalšie.  

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

 
 
Jaroslav Spišiak – z regionálnej súťažnej prehliadky sólistov spevákov, inštru-
mentalistov, speváckych skupín a ľudových hudieb –  Festival hudobného folklóru – 
Vidiná 2012 
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