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 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra 
 (28. októbra 1815 v Uhrovci) 
 
 

 135. výročie narodenia M.R. Štefánika  
(21. júla 1880 Košariská) 
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Vážení  priatelia, 
 
 
              opäť je tu čas keď hodnotíme a zároveň plánujeme. V kultúrnej 
a osvetovej práci v podstate nikdy  nekončíme,  vždy sú  nové príležitosti 
a nové výzvy a možnosti. Podujatia a aktivity organizované v obciach 
a mestách regiónu svedčia o tom, že ľudia majú záujem sa stretnúť, po-
rozprávať a zabaviť sa, ale zaujíma ich história a samozrejme aj súčasnosť 
mesta, či obce.  
             Kalendár výročí a Katalóg kultúrno-spoločenských podujatí  na rok 
2015 prináša nové impulzy pre tých, ktorí si chcú pripomenúť osobnosť, 
udalosť, alebo výročie, spojené s ich bydliskom. Dobre vieme, že najlepšie 
sa to podarí tam, kde do príprav je zapojených čo najviac občanov 
všetkých vekových kategórií. Príprava  a realizácia je síce náročnejšia, ale 
výsledok poteší viac. Pracovníci Novohradského osvetového strediska v Lu-
čenci – sme pripravení vždy Vám pomôcť a Vaše úspechy sú aj našimi 
úspechmi  a radi sa o ne podelíme.   Sme si istí, že Vy o tom dobre viete. 
           Kultúrno-spoločenské aktivity aj na takom malom území akým je 
náš región, odlišujú jednu obec od druhej a sever od juhu, dávajú im  pečať 
neopakovateľnosti a jedinečnosti.  A čo by malo byť spoločné?  Poviem  to 
jednou vetou. Vytvorenie spolupatričnosti obyvateľov regiónu Novohrad 
a Malohont. 

Je  mnoho komponentov,  ktoré sú potrebné k tomu, aby sme nestáli 
na jednom mieste, ale  aby sme sa viac otvorili a tak sa posúvali dopredu.  
Pobáda nás k tomu aj 200výročie narodenia Ľudovíta Štúra a 135. výročie 
narodenia Milana Rastislava Štefánika dvoch veľkých mužov slovenských 
dejín. Ich odkaz je pre nás jednoznačný. A potešilo by všetkých, keby si 
svoje miesto v podobe  rôznych programov našiel aj  v miestnej kultúre.    
          Veríme, že dáme našej spolupráci nové impulzy a budeme sa stre-
távať, vzájomne sa informovať a obohacovať sa.  S vďakou a úctou. 
 
 

Mária Ambrušová 
riaditeľka NOS 
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Obsah:   
 
KALENDÁR výročí v Novohrade a Malohonte: 

 Výročia obcí 
 Výročia osobností 
 Výročia kolektívov 
 Iné zaujímavosti z histórie 
 Pamiatky a pamätihodnosti 

 
KATALÓG podujatí : 

 Zoznam podujatí podľa mesiacov 
 
ZUČ (záujmová umelecká činnosť) 

 
KTO SME 
 
KONTAKTY 
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(prvá písomná zmienka) 
 

775. výročie (1240)       BELINA 

                                          ČAMOVCE  (6. apríla 1240) 

770. výročie (1245)       ŠURICE  

760. výročie (1255)       BOĽKOVCE    

740. výročie (1275)       ÁBELOVÁ 

730. výročie (1285)       VEĽKÁ SUCHÁ,  

                                          dnes Hrnčiarska Ves po spojení s Pondelkom 

680. výročie (1335)       VIDINÁ  

665. výročie (1350)       BUZITKA 

                                          NITRA NAD IPĽOM 

                                          STARÁ HALIČ                                 

650. výročie (1365)       ŠÍD 

630. výročie  (1385)      LEHÔTKA 

580. výročie  (1435)      BULHARY 

                                          ČESKÉ BREZOVO 

                                          KRNÁ 

                                          SLANÁ LEHOTA, dnes časť Poltára  

500. výročie (1515)       PONDELOK 

  95. výročie (1920)       RAPOVCE (predtým sa používal názov Rap)                       

  60. výročie (1955)       RATKA (vznikla  odčlenením od obce Čakanovce a   

                                          zlúčením osád – Ratka, Horná Bába a Šikov)  

  25. výročie (1990)       KOTMANOVÁ  (31. 8. 1990  zmena názvu obce na  

                                          historicky pôvodný názov, pomenovanie   

                                          Dobročská Lehota  sa používalo od r. 1948) 
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KRIŽO Juraj – 100. výročie nar. (1.1.1915 Lupoč), MUDr., študoval na LF 
Karlovej univerzity, promoval na UK v Bratislave. Až do odchodu na dô-
chodok pracoval ako lekár vo zvolenskej nemocnici. Ako dôchodca sa 
odsťahoval k príbuzným do Hrnčiarskych Zalužian, kde umrel a je tam aj 
pochovaný.  
 
RAKYTKA Ján – 55. výročie nar. (2.1.1960 Lučenec) spisovateľ, publicista 
z Kalinova. Žije v Prahe už od svojich študentských čias. V slovenskom 
a českom jazyku pravidelne publikuje krátke prózy. Knižne debutoval 
zbierkou Detstvo ako sen (1994). Ďalšie knihy: Žít zakázáno, Nevolníci 
Říše, Mladosť ako sen.  
 
MARÓTHY-ŠOLTÉSOVÁ Elena – 160. výročie nar. (6.1.1855 Krupina), slo-
venská spisovateľka, narodila sa v rodine farára Daniela Maróthyho, žila 
v Ľuboreči. Študovala na nemeckom dievčenskom ústave v Lučenci. Pred-
sedníčka Živeny, uznávaná vedúca osobnosť slovenského ženského hnu-
tia. 
 
MÁRTON Milan – 70. výročie nar. (6.1.1945 Poltár), Doc., PhDr., CSc. – fi-
lozof, vysokoškolský učiteľ. 
 
BOSÝ Michal – 235. výročie nar. (8.1.1780 Hnúšťa) ev. farár v Pondelku. 
 
RÝĽOVÁ Flóra – 95. výročie nar. (15.1.1920 Lučenec), učiteľka,  spisova-
teľka, autorka učebníc. Zomrela 4.8.2000 v Košiciach. 
 
HRNČIAR Pavel – 85. výročie nar. (16.1.1930 Tomášovce), chemik, vyso-
koškolský učiteľ. Zomrel 22.8.207 v Bratislave. 
 

JANUÁR 
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STRAPKO Ondrej – 90. výročie nar. (19.1.1925) učiteľ, amatérsky výt-
varník. Patrí k najstarším a najaktívnejším členom Okresného štúdia ama-
térskej výtvarnej tvorby pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučen-
ci. V jeho tvorbe prevládajú obrazy z prírody. Okrem klasických techník – 
akvarel, tempery, olej, si vyskúšal aj tvorbu na veľkých plochách – dre-
vené reliéfy v obradných sieňach v okresoch Lučenec a Poltár. S jeho tvor-
bou sa stretli návštevníci na výstavách v regióne, ale i na krajských a ce-
loslovenských.    

 
Ondrej Strapko                                                     Vladimír Sadílek 

 
SADÍLEK Vladimír – 70. výročie nar. (20.1.1945 Divín), osvetový pra-
covník, herec, režisér. 
 
CHROMEKOVÁ Valéria – 80. výročie nar. (21.1.1935 Lučenec), doc., 
PhDr., CSc. – historička, vysokoškolská pedagogička. 
 
PAULÍNY Gregor – 175. výročie úmrtia (28.1.1840 Poltár), spisovateľ, od 
r. 1792  člen Učenej spoločnosti Malohontskej. 
 
 
 
DEUTSCH Ivan – 70. výročie nar. (1.2.1945 Málinec), hudobný skladateľ, 
žije v Jeruzaleme (Izrael). 
 
PETRENKA Ján – 85. výročie nar. (6.2.1930 Kokava n/R.), Prof., Ing., CSc., 
ekonóm, vysokoškolský učiteľ, profesor Ekonomickej univerzity, rektor 
VŠE Bratislava v r. 1990-91 
 

 

FEBRUÁR 
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CHOVANEC Jaroslav – 80. výročie (7.2.1935 Hrnčiarske Zalužany), prof., 
JUDr., Dr. h.c., CSc., ústavný právnik, teoretik štátu a práva, publicista. Od 
r. 1998  vysokoškolský učiteľ na Katedre právnych a humanitných vied Fa-
kulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 
Súbežne vyučoval na Práv. F UK v Bratislave (2000-03) i na Práv. F UMB 
v Banskej Bystrici (2004-10). V r. 1990 sa stal zakladajúcim členom a ho-
vorcom občianskej iniciatívy 61 krokov k slovenskej identite – Zvrchované 
Slovensko. Je autorom a spoluautorom vyše 60 monografických knižných 
prác, množstva pôvodných vedeckých a odborných štúdií a článkov, vyso-
koškolských učebných textov i encyklopedických prác. 
Je nositeľom viacerých ocenení a vyznamenaní: medaila za zásluhy o roz-
voj okresu Rimavská Sobota (1985), cena Slovenských pohľadov (1993), 
prémia Literárneho fondu (1995), pocta ministra kultúry SR – Zlatý dvoj-
kríž (1995), pamätná medaila Matice slovenskej (2000), pamätná medaila 
Práv. F UK v Bratislave (2000), veľká zlatá medaila Práv. F UMB v Banskej 
Bystrici (2005), štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy (2008). 
 
KORŠÓ Ján – 65. výročie nar. (10.2.1950 Poltár), bývalý primátor mesta 
Poltár. Zomrel 16.1.2004 v Bojniciach. 
 
KUSÝ Ivan  – 15. výročie úmrtia (10.2.2000), literárny vedec, editor, naro-
dil sa v Dobroči. 
 
OŽĎÁNI Ondrej – 65. výročie nar. (12.2.1950 Lučenec), PhDr., CSc., ar-
cheológ, historik. 
 
FALŤAN Samuel – 95. výročie nar. (22.2.1920 Hradište), historik. 
 
BAKO Jaroslav – 65. výročie nar. (22.2.1950 Fiľakovo), strojný inžinier, 
numerológ. Zomrel 19. 3. 2010 v Zlatých Moravciach, pochovaný je na 
cintoríne v rodnom Fiľakove. 
 
KOTTMAN Ján – 85. výročie nar. (23.2.1930 Vidiná), Prof., MVDr., CSc.- 
veterinárny chirurg a ortopéd, vysokoškolský učiteľ. Zomrel 19.10.2003 
v Brne (ČR). 
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VETRÁKOVÁ Milota – 65. výročie nar. (8.3.1950 Málinec) Doc., Ing., PhD.  
ekonomická inžinierka, vysokoškolská učiteľka – od 1994 dekanka Ekono-
mickej Fakulty UMB Banská Bystrica. 
 
SALAJ Ján – 85. výročie nar. (10.3.1930 Tomášovce), Prof., RNDr., DrSc. – 
biológ, vysokoškolský učiteľ. 
 
PROČKO Jozef – 50. výročie nar. (13.3.1965 Lučenec), Mgr., učiteľ, herec, 
humorista. 
 
KUDLÁK Ľudovít – 125. výročie nar. (14.3.1890 Lučenec) akademický 
maliar, študoval na gymnáziu v Lučenci, bojoval v období MRR. Zomrel 
15.1.1960. 
 
MIKOVÍNY Samuel – 265. výročie úmrtia (23.3.1750 na ceste z Trenčína 
do Banskej Štiavnice), prvý slovenský inžinier-zememerač, kartograf a po-
lyhistor. Stredné školy vychodil v Lučenci a v Banskej Bystrici. Študoval 
matematické vedy v Aldorge, Jene a Norimbergu. Cisár Karol VI. ho pove-
ril, aby kartograficky spracoval celé Uhorsko. Mikovíny bol od r. 1735 čle-
nom Pruskej akadémie vied. Jeho mapy uhorských stolíc boli uverejnené 
v Belových Notíciách. V roku 1735 z poverenia panovníka založil v Banskej 
Štiavnici prvú Banskú školu v Európe a stal sa jej riaditeľom a profesorom, 
neskôr bola namiesto nej zriadená Banská akadémia, prvá vysoká škola 
svojho druhu na svete. 
V Ábelovej, na dome kde  pôsobil, má pamätnú tabuľu. Dom je v zlom sta-
ve, zaslúžil by si dôstojnejšiu pozornosť. Ani presný dátum jeho narodenia 
nie je známy (1686 Turíčky resp. 1700 Ábelová). Novšie názory uvádzajú, 
že Samuel Mikovíny sa narodil r. 1686 v Turíčkach, ale od r. 1695 žil v 
Ábelovej. Vypracoval plány na stavbu kráľovského paláca v Budíne.  
 
ZÓLYOMIOVÁ Agnesa – 60. výročie nar. (25.3.1955 Lučenec), PhDr. – mu-
zikologička. 

MAREC 
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HODŽA Michal Miloslav – 145. výročie úmrtia (26.3.1870), prozaik, bás-
nik, predstaviteľ štúrovskej generácie, r. 1835 pôsobil ako vychovávateľ 
v Podrečanoch. 
 
BOCSÁRSZKY Attila – 50. výročie nar. (27.3.1965 Fiľakovo), herec, stre-
doškolský učiteľ. 
 
 
 
KÁRMÁN Jozef st. – 220. výročie úmrtia (5.4.1795 Lučenec), kalvínsky 
biskup, cirkevný spisovateľ, autor modlitebných kníh. 
 
ČEČETKA Ľudovít - 105. výročie nar. (6.4.1910 Polichno), právnik, pub-
licista. 
 
ŠVEHLA Pavol – 135. výročie úmrtia (12.4.1880 Dobroč), básnik, profesor 
reformovaného gymnázia v Lučenci, od r. 1839 evanjelický farár v Dob-
roči. Ako prvý v slovenskej literatúre použil desaťveršovú strofu. Jeho 
báseň „Hádka“ z r. 1835 sa pokladá za možný impulz pre Sládkoviča na 
vytvorenie desať veršovej strofy Maríny. 
 
KREUTZ František – 95. výročie nar. (12.4.1920 Katarínska Huta), učiteľ, 
historik, spisovateľ. Meštiansku školu navštevoval v Lučenci. Pri príle-
žitosti 90. výročia narodenia mu bola odhalená Pamätná tabuľa. Je 
umiestnená na jeho rodnom dome v Katarínskej Hute. Zomrel 19.12.2004 
v Brezne. 
 
MARÓTHY Daniel – 190. výročie nar. (14.4.1825 Mašková), slovenský 
štúrovský básnik, počas štúdií na lýceu v Bratislave správca Jednoty mlá-
deže slovenskej, ev. farár v Ľuboreči, otec E. Maróthy-Šoltésovej.     
 
ČOMAJ   Ján – 80. výročie nar. (17.4.1935 Radzovce), novinár, spisovateľ 
a publicista. 
 
ČOMAJ Miroslav – 70. výročie nar. (28.4.1945 Cinobaňa), Ing. – stavebný 
inžinier, hlavný inžinier projektu – Vodárenská nádrž Málinec. 

APRÍL 
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GORDOŠ Ladislav – 75. výročie nar. (26.4.1940 Fiľakovo), Mgr., učiteľ, 
hudobný skladateľ. Zomrel 26.1.2001 v Bratislave, pochovaný je vo Fiľa-
kove. 
 
LEHÁR Franz Kristóf – 145. výročie nar. (30.4.1870), operný skladateľ. Už 
ako 20 ročný bol na čele vojenského orchestra 25. pešieho pluku v Lu-
čenci, čím sa stal najmladším vojenským kapelníkom Rakúsko-Uhorska. 
 
 
 
FORGÁČ Július – 130. výročie úmrtia (1.5.1885 Kokava n./R.), zakladateľ 
továrne na tabuľové sklo, posledný gróf rodiny Forgáčovcov v Kokave. 
 
RADIČ Ondrej – 90. výročie nar. (3.5.1925 Kokava n./R.), primáš ľudovej 
hudby od r. 1955. Pochádzal zo slávneho muzikantského rodu Radičovcov. 
Už ako osem ročný hrával v kokavskej cimbalovej muzike. Zomrel 7. 11. 
2000 v Kokave, kde je aj pochovaný. Do posledných chvíľ svojho života 
neodložil svoje čarovné husličky. Tri dni pred smrťou, 4.11.2000, odohral 
celovečerný program FS Kokavan.  
 

 

MÁJ 
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RADIČ Stanislav – 60. výročie nar. (7.5.1955 Lučenec), PhDr. – sociológ, 
scenárista, moderátor. Zomrel 8.4.2005 v Bratislave.  
 
PEKÁR Ľudovít – 205. výročie nar. (8.5.1810 Pondelok), evanjelický farár, 
konštruktér. Skonštruoval kosačku, objektív fotoaparátu a ď. 
 
FELIX Belo - 75. výročie nar. (9.5.1940 Divín), Doc., Mgr. – hudobný skla-
dateľ, publicista, vysokoškolský učiteľ. 
 
HRONEC Vladimír – 70. výročie nar. ( 14.5.1945 Lučenec), PhDr. - historik 
umenia, kurátor, kustód, stredoškolský pedagóg. V r. 1984-89 pôsobil vo 
funkcii generálneho sekretára Ústrednej rady  Československej vedecko-
technickej spoločnosti v Prahe. V ďalších rokoch pracoval v Galérii Fran-
tiška Studeného v Nitre, v Nitrianskej galérii a súbežne ako stredoškolský 
učiteľ na Škole úžitkového výtvarníctva v Kremnici. Od r. 2006 pôsobí ako 
kurátor a kustód v Múzeu Miklósa Konkoly-Thegeho pri Slovenskej ústred-
nej hvezdárni v Hurbanove. 
 
REPČOK Štefan – 90. výročie nar. ( 16.5.1925 Kokava nad Rimavicou), 
dlhoročný osvetový pracovník, publicista, fotograf. Zomrel 27.10.2006 
v Hnúšti, pochovaný je v Kokave. V roku 1952 sa stal predsedom Osve-
tovej besedy v Kokave nad Rimavicou, kde pôsobil až do roku 1968, v ro-
koch 1968 – 1973 bol kronikárom obce. Aktívne hral a organizoval ochot-
nícke divadlo. Venoval sa aj národopisnému výskumu kokavského regió-
nu, zbieral ľudové piesne, zvyky a porekadlá, výsledky publikoval knižne 
(Ľudové povesti a balady z Kokavy nad Rimavicou a okolia, 1998, 
Neuveriteľné príhody a ľudové povery z Kokavy nad Rimavicou a okolia, 
2001, Kronika organizovaných foriem folklóru v Kokave nad Rimavicou, 
2001, Tradičná kokavská svadba /Predsvadobné, svadobné a posvadobné 
zvyky a obyčaje na pozadí historických dokumentov/, 2002 a i.). Od roku 
1969 sa venoval amatérskemu fotografovaniu ako tvorca i organizátor 
fotografického diania. Od roku 1976 bol členom Gemerskej vlastivednej 
spoločnosti v Rimavskej Sobote. Spracoval kokavské nárečie, históriu pa-
pierní a sklární v regióne. Získal niekoľko ocenení za amatérsku fotogra-
fickú tvorbu.  
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V roku 1978 založil fotoskupinu Jána Slováka (fotoamatéri zo severu ok-
resu Lučenec), od roku 1976 bol členom Amfoklubu pri KOS v Banskej 
Bystrici a pravidelne sa prezentoval na klubových výstavách. V rokoch 
1970 – 1990 bol pravidelným účastníkom súťaže AMFO (od regionálnej až 
po celoštátnu úroveň), kde získal viaceré ocenenia. Autorské výstavy mal 
v Kokave nad Rimavicou, Lučenci a v Poltári, vystavoval aj v Poľsku a Ma-
ďarsku. 
 
KUBINEC Juraj – 125. výročie nar. (19.5.1890 Utekáč - osada Čechanky), 
nestor slovenských fujaristov a zakladateľ prvého fujarového tria na Slo-
vensku. 

 
Štefan Repčok                                                            Juraj Kubinec 

 
GYURCSÍK Iván – 55. výročie nar. (23.5.1960 Lučenec), právnik, novinár, 
vedecký pracovník. 
 
BAKŠOVÁ Danka - 50. výročie nar. (23.5.1965 Rimavská Sobota), kera-
mička.  
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ZŠ absolvovala v Hrnčiarskych Zalužanoch, SOU stavebné – odbor kera-
mika v Banskej Bystrici a SOUD v Pezinku, odbor umelecko-remeselné 
práce. V roku 1986 jej udelili osvedčenie pracovníka ĽUV. Od roku 1997 
žije a pracuje ako keramička na voľnej nohe v Hrnčiarskych Zalužanoch. 
Vyhotovuje rôzne figúrky, dekoračné a úžitkové predmety, ktoré vysta-
vuje po celom Slovensku, ale aj v zahraničí. 
 
HONEC Ján – 125. výročie nar. (26.5.1890 Kalinovo), bývalý riaditeľ ZŠ 
v Kalinove. Založil knižnicu, hasičský zbor, úverovú banku, viedol spevokol 
a  bol aj kantorom v tamojšom ev. a. v. cirkevnom zbore.  

 
Danka Bakšová                                                          Ján Honec 

 
 
 
 
KÁRMÁN József ml. – 220. výročie úmrtia (3.6.1795 Lučenec), maďarský 
osvietenecký spisovateľ, dramatik. Žil a pôsobil v Lučenci. 
 
HALUKA Pavel – 70. výročie nar. (5.6.1945 Kokava nad Rimavicou), sta-
vebný technik, publicista, historik - amatér, funkcionár mládežníckych 
organizácií, predseda Klubu mládeže, autor pomníka padlých v II. svetovej 
vojne v Kokave nad Rim. Zozbieral a vytvoril zaujímavé výstavy týkajúce sa 
dejín evanjelickej cirkvi v Kokave nad Rimavicou, autor publikácií: Pečiatky 
a pečate obce Kokava, Zničenie Kokavy, Dejiny osvety v Kokave nad Ri-
mavicou, Železničná trať Poltár – Utekáč. Žije na dôchodku striedavo v Ko-
kave aj  v Prahe. 
 
 

 

JÚN 
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Haluka Pavel                                                  Haluková Jana 

 
 
PALKOVIČ Juraj – 165. výročie úmrtia (13.6.1850), slovenský básnik, pe-
dagóg, novinár, organizátor kultúrneho života, poslanec uhorského sne-
mu. V r. 1794 pôsobil ako učiteľ v Lučenci. 
 
BOBRO Milan – 75. výročie nar. (15.6.1940 Kokava n/R.), Doc., RNDr., 
CSc., geológ, vedecko-výskumný pracovník, vysokoškolský učiteľ – TU Ko-
šice. Je spoluautor vyše 250 vedeckých prác, odborných posudkov a ex-
pertíz v oblasti mineralógie. Umrel 18.7.2008 v Košiciach, urna s jeho te-
lesnými pozostatkami je uložená v kokavskom cintoríne. 
 
MACKO Ivan – 55. výročie nar. (15.6.1960 Lučenec), novinár, publicista. 
 
MELICHERČÍK Andrej – 60. výročie nar. (16.6.1955 Praha), akademický 
sochár. 
 
BETINA Vladimír – 85. výročie nar. (17.6.1930 Ozdín), Prof., RNDr., Ing., 
DrSc., mikrobiológ, vedecký pracovník, vysokoškolský učiteľ.  
 
ŠUFLIARSKY Ján – 75. výročie nar. (18.6.1940), Mgr. – stredoškolský 
učiteľ, basketbalový tréner a funkcionár. 
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NOCIAROVÁ Dita – 55. výročie nar. (20.6.1960 Lučenec), PhDr. – 
etnografka, múzejníčka. V roku 2009 jej bola udelená Pamätná medaila 
ZMS  in memoriam. Zomrela 11.9.2009 v Lučenci.  
 
GÁBOR Kornel – 20. výročie úmrtia (22.6.1995, Košice), huslista, kon-
certný majster. Základné vzdelanie získal v Lučenci, na  škole sa začal učiť 
hru na husle u svojho  otca  Andreja Gábora, ktorý bol zakladateľom a pr-
vým riaditeľom slovenskej hudobnej školy v Lučenci, v r. 1954.  V Lučenci 
navštevoval aj Gymnázium BST. Bol primášom ľudovej hudby FS Marína 
vo Zvolene. Narodil sa 3.11.1941 v obci Prenčov, okr. Banská Štiavnica. 
 
BANCÍK Samuel – 90. výročie úmrtia (22.6.1925), evanjelický farár, 
režisér divadelného krúžku. Pochovaný je v Kokave n/Rimavicou. 
 
ILEK Vít – 90. výročie nar. (25.6.1925 Halič), redaktor, dramaturg, pub-
licista, autor textov populárnych piesní. Zomrel 11.12.2009 v Bratislave.  
 
 
 
EIBNER Ivan – 65. výročie nar. (12.7.1950 Lučenec), PaedDr., stredo-
školský učiteľ, tréner, starosta obce Rapovce. Zomrel 25.7.2012 v Lučenci, 
pochovaný je v Rapovciach. 
 
HALUKOVÁ Jana – 65. výročie nar. (13.7.1950 Kokava n/R.), rodená 
Romaniaková kultúrno-výchovná pracovníčka.  Od roku 1999 na Úrade 
vlády ČR v Prahe, tajomníčka fóra slovenských aktivít. Žije v Prahe. 
 
MOLOTA Štefan – 60. výročie nar. (14.7.1955 Fiľakovo), huslista, kon-
certný majster, zberateľ a interpret slovenských ľudových piesní. 
 
DURAY Miklós – 70. výročie nar. (18.7.1945 Lučenec), RNDr.- geológ, 
politik, poslanec NR SR. 
 
FÁBRY Ján – 185. výročie nar. (21.7.1830 Lučenec), botanik a stredo-
školský profesor. Študoval na univerzite vo Viedni.  V roku 1849 bol vy-
chovávateľom v Rimavských Janovciach, od roku 1850 učiteľ prírodopisu 

JÚL 
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na gymnáziu v Ožďanoch, Rimavskej Sobote, od roku 1897 na dôchodku. 
Funkcionár miestnych spolkov, v roku 1892 spoluzakladateľ, neskôr ria-
diteľ Gemerského múzea v Rimavskej Sobote. Prispieval do sobotských 
novín, viedol miestnu meteorologickú stanicu, venoval sa prevažne 
botanike, autor učebnice botaniky a zoológie pre gymnáziá. Herbár, ktorý 
zhromažďoval 42 rokov a skladá sa asi z 80 zv., je majetkom SNM v 
Bratislave. Zomrel 28. 12. 1907 v Rimavskej Sobote. 
 
BACSKAI Béla – 80. výročie nar. (26.7.1935 Prša), akademický maliar. 
Vyučil sa za kovomodelára a zlievača. Na podnet akademického maliara J. 
Szabóa odchádza študovať v roku 1955 na VŠVU do Bratislavy, odbor mo-
numentálnej maľby k prof. P. Matejkovi. V roku 1962 sa vracia do rodnej 
Prše, kde sa venuje maliarstvu. Venoval sa krajinomaľbe a figurálnej maľ-
be s pracovnými námetmi. Chodil kresliť a maľovať do blízkych tovární 
(Fiľakovo, Opatová pri Lučenci). Jeho zámer namaľovať cyklus z baníckeho 
prostredia sa nepodarilo uskutočniť, zostalo iba niekoľko kresbových skíc. 
Zomrel 7. 11. 1980 v Husinej. 

 



 
18 

 

MEDVECKÝ Samuel – 170. výročie nar. (30.7.1845), zberateľ ľudovej slo-
vesnosti. Študoval na gymnáziu v Lučenci. 
 
 
 

SPIŠIAK Igor – 65. výročie nar. (1.8.1950 Rovňany), pedagóg, vysoko-
školský učiteľ. Vydal niekoľko študijných diel a prispieva aj do časopisov. 
Aktívne sa venuje muzikoterapii. 
 

KOLLÁR Samuel – 185. výročie úmrtia (8.8.1830 Čerenčany), historik. 
Narodil sa 14. 1. 1769 v Hrnčiarskej Vsi-Pondelku. Školu navštevoval v ro-
disku, Ratkovskom Bystrom, gymnázium v Ožďanoch, univerzitu v Halle a 
vo Wittenbergu. Od roku 1791 rektor šľachtickej školy v Ožďanoch, od ro-
ku 1803 ev. farár v Čerenčanoch. Člen Učenej spoločnosti malohontskej, 
ktorej daroval knižnicu. V topografických príspevkoch opísal históriu re-
giónu, polohu a podnebie, obyvateľstvo, výrobu i architektúru. Písal i ná-
boženskú literatúru. 
 

STEHLÍK Rudolf – 75. výročie nar. (12.8.1940 Kokava n./R.), osvetový 
pracovník, titul majster ľudovej výroby mu bol udelený v roku 2009, rez-
bár, výrobca drevených kyjatických hračiek. Zomrel náhle 15.11.2010, po-
chovaný je v Kokave nad Rimavicou. 
 

 

AUGUST 
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RYSUĽA Štefan – 115. výročie nar. (13.8.1900), spisovateľ, publicista. Učil 
na gymnáziu v Lučenci. 
 
BANŠELL Koloman – 165. výročie nar. (26.8.1850 Točnica), evanjelický 
kňaz, básnik, publicista, redaktor, osobnosť Novohradu. Pseudonym Maš-
kovský. V r. 1868 - 71 študoval ev. teológiu na prešovskej akadémii, kde 
literárne spolupracoval s Pavlom Orsághom Hviezdoslavom. Po štúdiách 
nastúpil ako vychovávateľ v rodine veľkostatkára na Gerendáši pri Békeš-
skej Čabe.. V apríli 1873 prešiel do redakcie Slovenských novín v Pešti. 
Nakoniec sa stal ev. farárom v dedinkách (Sámsonház, Veľký Lom a Maš-
ková). Na augustových slávnostiach v Martine r. 1879 jeho duševná kríza 
vyvrcholila pokusom o samovraždu. Liečil sa v Pešti a posledné dva roky 
prežil v biede a zabudnutí v Lučenci. Život skončil samovraždou.  
V roku 1871 vydal s P. Orsághom almanach Napred, ktorý kritika odsúdila. 
V Banšellovej poézii sa začal objavovať stupňujúci nepokoj, rezignácia 
a strata ideálov. V roku 1886 vydal výber zo svojej poézie pod názvom Tú-
hy mladosti. V jeho próze sa stretávame vo väčšej miere s vplyvmi ex-
trémneho romantizmu. Najvýraznejšie sa to prejavuje v novele Atalanta. 
Osobitnú pozornosť si zaslúžia Banšellove teoretické úvahy Rozbor znelky, 
Dľa čoho sa má súdiť báseň?  
 
 
 
TAKÁČOVÁ Adela – 80. výročie úmrtia (1.9.1935 Kokava n./R.), zakla-
dateľka a   režisérka ochotníckeho divadla v Kokave. 
 
GÁBER Ľudovít – 125. výročie úmrtia (6.9.1890 Kokava nad Rimavicou), 
spisovateľ, ľudovo-výchovný pracovník, patril k stúpencom Ľ. Štúra, v r. 
1850-67 bol evanjelickým kazateľom v Lovinobani, potom do 6.9.1890 
pôsobil ako evanjelický farár v Kokave nad Rimavicou, tu je aj pochovaný, 
má obnovený pomník v cintoríne. Bol národný buditeľ, štúrovec, malo-
hontský senior. 
 
TÓTH Ľudovít – 80. výročie nar. (7.9.1935 Čakanovce), Prof., JUDr., CSc., 
bol priekopníkom vyučovania medzinárodného práva obchodného na Vy-
sokej škole ekonomickej.  

SEPTEMBER 
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Osobitný je jeho prínos pri rozvoji nového študijného predmetu hos-
podárska diplomacia, ktorý sa neskôr rozvinul, vďaka jeho iniciatíve, a bol 
rozšírený na študijný odbor hospodárska diplomacia, čím sa Obchodná 
fakulta a neskôr Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity 
v Bratislave, stali priekopníčkami medzi slovenskými vysokými školami.  
Zomrel 18.2.2011.  
 
PODHRADSKÝ Dušan – 75. výročie  nar. (11.9.1940 Ozdín), Prof., Ing., 
DrSc., biochemik, vysokoškolský učiteľ – UPJŠ Košice.  
 
PETIAN Gabriel – 230. výročie nar. (14.9.1755 Polichno), evan. farár. Štu-
doval vo Wittenbergu teológiu. V Ábelovej pôsobil od 19.11.1782 až do 
svojej smrti r.1821 ako ev. farár. Bol veľkým znalcom hebrejčiny. Man-
želka, dcéra Hornostrhárskeho farára Nicolaidesa Anna, mali 3 synov a 5 
dcér. (Z nich napr. Ján Šalamún Petian-Petényi (1799-1855) zoológ, orni-
tológ, ev. farár, prírodovedec). Zomrel v Ábelovej 19.7.1821. 
 
ERDÉLYI Attila – 50. výročie nar. (15.9.1965), Ing. – chemický inžinier, 
amatérsky herec, člen DOS Józsefa Kármána v Lučenci. 
 
ALEXY Janko – 45. výročie úmrtia (22.9.1970), významný maliar, študoval 
na gymnáziu v Lučenci. 
 
 
 
DANKO Ján – 65. výročie nar. (1.10.1950 Málinec), Prof., MUDr., CSc., le-
kár-gynekológ, vysokoškolský učiteľ, prednosta Gynekologicko-pôrodníc-
kej kliniky JLF UK Martin.  
 
BALÁŽOVÁ Eva – 60. výročie nar. (1.10.1955 Fiľakovo), Ing., PhD., vedúca 
Katedry verejnej správy (FEŠRR) SPU v Nitre. 
 
LACIAKOVÁ Irena – 150. výročie nar. (2.10.1865 Polichno) rod. Slančí-
ková, staršia sestra Timravy, spisovateľka. Po učení v Polichne rok navšte-
vovala meštiansku školu v Banskej Bystrici. V roku 1887 redaktorka rodin-
ného rkp. zábavno-poučného časopisu Ratolesť.  

OKTÓBER 



 
21 

 

Písala verše i prózu. Prispievala do slovenských novín a časopisov pod 
pseudonymom Poľanská. Vydala sa za Michala Laciaka (1860–1954 ev. fa-
rára, novohradský senior 1922), pôsobil v Hornom Tisovníku, mali dvoch 
synov a dve dcéry. Po roku 1945 začas žili aj v Lučenci. Zomrela 14.2.1951 
vo Zvolene. 
 
PETIAN-PETÉNYI Ján Šalamún – 160. výročie úmrtia (5.10.1855 Bu-
dapešť), zoológ, člen Uhorskej akadémie vied. Patril medzi prvých propa-
gátorov ochrany fauny v Uhorsku. Narodil sa 30.7.1799 v Ábelovej. Zák-
ladné vzdelanie získal v Lučenci.  
 

 
LENG Ladislav – 85. výročie nar. (8.10.1930 Zelené) etnomuzikológ, ve-
decký pracovník SAV, zameraný na výskum ľudových hudobných nás-
trojov. V Poltári má pamätnú tabuľu. Zomrel 25.7.1973. V hudobno-peda-
gogickej práci sa venoval problematike základnej hudobnej výchovy. Je 
spoluautor učebníc hudobnej výchovy pre základné školy. Priatelia kole-
govia dr. Ladislava Lenga (napr. Ing. Viliam Gruska), iniciovali vznik Súťaže 
výrobcov ľudových hudobných nástrojov o Cenu Dr. Ladislava Lenga (Ins-
trumentum Excellens), ktorá sa konala 1975 – 1985 (obnovená 2001) v 
rámci Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve s medailami ocenenia 
(vytvoril akad. soch. Ján Kulich) ako prehliadka najlepších ľudových hu-
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dobných nástrojov, výrobcov a interpretov z celého Slovenska. Ďalším 
podujatím bola realizácia podujatia Interpretačná súťaž o Cenu Dr. Ladis-
lava Lenga, ktorá sa konala 1986 – 1992 s rôznymi témami v jednotlivých 
ročníkoch, ako napr. fujaristi, gajdoši, píšťalkári, heligónkari, predníci z 
Podpoľania. 
 

BODNÁR Július – 145. výročie nar. (8.10.1870 Uderiná), spisovateľ, 
redaktor, folklorista, historik, vlastivedný bádateľ, publicista. Pseudonym 
Branko Bradlan, Uderiansky. Študoval na gymnáziu v Lučenci. Od 1890 
teológiu v Bratislave, Viedni, Erlangene. Od r. 1896 kaplán v Petrovci, 
Myjave, Békešskej Čabe, ev. farár v Bukovci... 1919 -20 prof. histórie 
a dekan Slov. ev. bohosloveckej fakulty v Bratislave. Zbieral povery, 
svadobné verše, detské hry a povery z Uderinej. Najvýznamnejším dielom 
je historicko-etnografická monografia Myjava (1911).  V edícii Knižnica 
školákov vydával beletristické práce pre deti Rozprávočky z Uderinej 
(1907), Prostonárodné povesti, Jaga a Vlkolak (1918), Nezbedovia (1922) 
a i.  

BODICKÝ Samuel – 165. výročie nar. (9.10.1850), evan. farár, spisovateľ, 
študoval na gymnáziu v Lučenci, v r. 1874-88 bol evanjelickým farárom 
v Ozdíne. 
 
CÚTH Ján – 100. výročie nar. (14.10.1915 Dobrá Niva), evanjelický farár, 
predseda Demokratickej strany, podpredseda MNV, v Kokave nad Rima-
vicou pôsobil v r. 1944-1958. Zomrel v Banskej Bystrici, 4.10.1982. 
 
MAGYAR Imre – 105. výročie nar. (14.10.1910 Lučenec), maďarský spiso-
vateľ. 
 
KUBÁNI Ľudovít - 185. výročie nar. (16.10.1830) slovenský básnik, pro-
zaik, dramatik. Bol úradníkom v Zlatne. Vydával rukopisný časopis Hodiny 
zábavy. 
 
MAJERČÍKOVÁ Elena – 80. výročie nar. (20.10.1935 Lučenec - Opatová), 
učiteľka, publicistka. V publicistickej a bádateľskej činnosti sa venuje re-
gionálnej historiografii. Zomrela 13.2.2012 v Bratislave, pochovaná  
v Opatovej. 
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DOBŠINSKÝ Pavol Emanuel - 130. výročie úmrtia (22.10.1885 Drienčany), 
folklorista, redaktor, básnik, prekladateľ a zberateľ ľudových rozprávok. 
Narodil sa 16. 3. 1828 v Slavošovciach. Gymnázium študoval v Rožňave, 
Miškolci, ev. lýceum v Levoči. V roku 1850 zložil kandidátsku skúšku. Bol 
evanjelickým kaplánom, profesorom jazyka a literatúry na ev. lýceu v 
Banskej Štiavnici a od roku 1861 evanjelickým farárom v Drienčanoch. 
Písal básne, prekladal, v 60-tych rokoch pôsobil ako popredný kritik ge-
nerácie, ako editor sa zaslúžil o vydanie literárnych prác svojich súčas-
níkov. Ťažisko jeho práce spočíva vo folkloristike a národopise. Výbor MS 
ho poveril organizovaním folkloristicko zberateľskej činnosti. Vydal Pros-
tonárodné slovenské povesti. 
 
CSÁKY Károly – 65. výročie nar. (24.10.1950, Kleňany, okr. V. Krtíš), 
PaedDr., PhD., etnograf, regionálny historik, spisovateľ, básnik, autor prác 
o histórii Hontu a Novohradu. 
 
MAGIC Dezider – 95. výročie nar. (24.10.1920 Hrnčiarske Zalužany), Ing., 
RNDr., botanik, biológ, vedecký pracovník a pedagóg. Študoval na Les-
níckej fakulte SVŠT v Bratislave, pôsobil ako asistent v Botanickej záhrade 
a v Botanickom ústave Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, od roku 
1950 pedagóg na VŠP a lesného inžinierstva v Košiciach, od roku 1953 
vedúci Katedry lesnej výroby VŠLD, od roku 1959 pracovník Ústavu pre 
hospodársku úpravu lesov vo Zvolene, neskôr pracovník Ústavu experi-
mentálnej biológie a ekológie SAV. Zakladajúci člen Gemerskej vlastived-
nej spoločnosti. 
 
PERLICZI Ján Daniel – 310. výročie nar. (27.10.1705), lekár novohradskej 
stolice, spisovateľ, prírodovedec.  Bol úradným lekárom Novohradskej 
stolice. Od roku 1754 žil na svojom majetku v Opatovej, kde sa venoval 
bádateľskej činnosti. 
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LIZOŇOVÁ Mária – 95. výročie nar. (1.11.1920 Zvolen), spisovateľka, rod. 
Matlochová, Prvá manželka pána farára Ivana Lizoňa. Počas pobytu v Po-
lichne začala literárne pôsobiť. V roku 1946 vyšla kniha rozprávok „Kocúr 
Žmurko“, písala pod pseudonymom „Teta z Polichna“. V roku 1944 sa ak-
tívne zapojila do SNP. V novembri 1944 zavraždená fašistami, pochovaná 
je vo Zvolene. 
 
ORAVCOVÁ Gabriela – 60. výročie nar. (1.11.1955 Lučenec), Mgr. – uči-
teľka. 
 
ARDAMICA Zorán – 45. výročie nar. (4.11.1970 Lučenec), Mgr., učiteľ, 
prekladateľ, hudobník. 
 
BECHER Klaudia – 60. výročie nar. (5.11.1955 Lučenec), huslistka, učiteľka 
husľovej hry, členka komorného orchestra. Od r. 2004 je členkou komor-
ného orchestra Hamburger Camerata. Žije v mestečku Glinde pri Hambur-
gu.  
 
SIHELSKÝ Ján – 55. výročie nar. (7.11.1960), PaedDr., futbalový rozhodca, 
býval v Poltári. Bývalý generálny riaditeľ Ústredia práce, soc. vecí a rodiny. 
 
GALKO Milan – 55. výročie nar. (12.11.1960 Hnúšťa), RNDr., hydrogeológ 
Stredoslovenských vodární a kanalizácií v B. Bystrici. Zmapoval výskyt bo-
cianov bielych v okresoch B. Bystrica a Brezno, metodickú činnosť Horskej 
služby v BB. Vypracoval podklady z ornitologického mapovania okolia Ko-
kavy nad Rimavicou, kde prežil detské roky. 
 
MOLNÁR Ján – 60. výročie nar. (17.11.1955 Fiľakovo), elektromechanik, 
kultúrny pracovník. V r. 1990-2003 pôsobil ako riaditeľ Domu kultúry vo 
Fiľakove. Od r. 2003 pracoval ako manažér predaja pre tuzemský trh a 
strednú Európu vo firme THORMA - VÝROBA Fiľakovo. Žije vo Fiľakove.  
 

NOVEMBER 
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PAUČO Jozef – 40. výročie úmrtia (18.11.1975 Middletown-USA), no-
vinár, spisovateľ a vydavateľ. Narodil sa 18.1.1914 v Píle, v osade Gúrovci 
(zvanej tiež Feranche). Používal aj pseudonym J.P. Javorov. Od r. 1942 bol 
šéfredaktor tlačového orgánu HSĽS Slovák. V r. 1945 emigroval, od r. 1946 
bol vydavateľom a redaktorom viacerých krajanských periodík (Slobodné 
Slovensko, Jednota, Bulletin SNR v zahraničí, Slovák v Amerike, Literárny 
almanach Slováka v Amerike a i.) v Middletowne. Knižne debutoval publi-
káciou Ľudovýchova u štúrovcov (1943). Ťažisko jeho tvorby spočíva v 
publicistike Dr. Jozef Tiso o sebe (1952), Tisov odkaz (1953) a i. Autor kníh 
Čo po komunizme? (1952), Štefan Furdek a slovenské prisťahovalectvo 
(1955), Slovenská rehoľa sestier sv. Cyrila a Metoda (1957), Slováci a ko-
munizmus (1957 a i. Zakladajúci člen SNR v zahraničí a jej predsedom bol 
do roku 1958, do r. 1961 generálny tajomník. Od roku 1950 bol tajomní-
kom Slovenskej ligy v Amerike, od r. 1970 jeden z vedúcich činiteľov tzv. 
Svetového kongresu Slovákov až do smrti. 
Dňa 5. marca 1994 sa v rodnej Píle uskutočnil slávnostný seminár na 
počesť 80. výročia jeho narodenia, ktorý organizovala Matica slovenská a 
Stredisko zahraničných Slovákov.  
 
 
 
FISCHER Juraj – 95. výročie nar. (9.12.1920 Lučenec), príslušník čsl. Ar-
mády na Západe. V rámci tankového práporu sa zúčastnil vylodenia spo-
jeneckých vojsk v Normandii (Francúzsko) v júni 1944. Zomrel 9.5.2007 
v Bratislave, pochovaný v Lučenci. 
 
SÓLYOM László – 105. výročie nar. (9.12.1910 Lučenec), bankový úradník, 
publicista. Vo svojom voľnom čase sa venoval najmä publicistike. Pôsobil 
ako športový tlačový spravodajca pre Československý rozhlas, pre denníky 
Smer, Új Szó či mestské noviny. Svojimi článkami prispieval aj do Roľníc-
kych novín, do Ipľa, do časopisov Hét, Irodalmi Szemle, Haladás a i. V rod-
nom Lučenci sa zapájal do kultúrneho života v rámci Csemadoku, kde od r. 
1950 dlhodobo zastával funkciu pokladníka. Zomrel 20. 11. 1989 v Lu-
čenci, pochovaný je na tunajšom Mestskom cintoríne. 
 

DECEMBER 
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BADINKA Jozef – 60. výročie nar. (15.12.1955) stolár, amatérsky výt-
varník z Kokavy nad Rimavicou. 

 
 
BLECH Richard – 85. výročie nar. (16.12.1930 Kokava n/R.), PhDr., filmový 
kritik a historik, publicista, vysokoškolský učiteľ – VŠMU Bratislava.  
 
DETVAI Štefan – 70. výročie nar. (17.12.1945 Fiľakovo), JUDr.- právnik, 
advokát, predseda Slovenskej advokátskej komory. 
 
KÁLNICKÝ Ondrej – 200. výročie nar. (18.12.1815 Kalinovo), básnik, 
učiteľ. 
 
BODICKÝ Michal – 80. výročie úmrtia (23.12.1935) národno-cirkevný 
dejateľ, publicista, študoval na gymnáziu v Lučenci, v r. 1878-95 bol 
evanjelickým farárom v Pondelku (Hrnčiarska Ves). 
 
ŠULEK Štefan – 80. výročie nar. (24.12.1935 Kokava nad Rimavicou), 
folklorista, spevák kokavských ľudových piesní, zomrel 7.2.2005 – 10. 
výročie. 
 
JESENSKÝ Janko – 70. výročie úmrtia (27.12.1945), slovenský básnik, 
prozaik, prekladateľ. Pracoval ako advokátsky koncipient v Lučenci. 
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GLOSIUS Ján  - 345. výročie narodenia (1670 Pondelok), autor slovenskej 
a latinskej barokovej literatúry, pôsobil ako evanjelický farár v Kalinove 
a Tomášovciach. 
 
MAŽÁR Krištof – 360. výročie narodenia (1655 Tomášovce), barokový spi-
sovateľ, pôsobil ako evanjelický farár v Lovinobani. 
 
Gašpar MADÁCH - 425. výročie narodenia (1590 Dolná Strehová), najprv 
bol novohradským slúžnym a neskôr sa stal podžupanom. Jeho autorstvo 
sa pripisuje satirickým a žartovným básňam Lepšie v dome s medom ko-
relku piť a Reverende pater. 
 
 
 

Zdroj – Literatúra:  
Zdroj: 1. František Mihály: Kto je kto v Novohrade 1999-2000, 2.  

František Mihály: Osobnosti Novohradu, Lučenec, MsÚ 1995, internet 
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PPRROO  KKUULLTTÚÚRRAA  ––  9955..  vvýýrrooččiiee  
Mužský spevácky zbor bol založený v roku 1920 pod názvom Maďarský 
spevokol a členovia boli robotníci fiľakovskej smaltovne. Po vzniku Csema-
doku sa spevokol premenoval na Robotnícky zbor až do 80-tich rokov. 
Počet členov bol 50-60. Zo začiatku mali v repertoári hlavne robotnícke a 
ľudové pesničky od autorov (Bartók, Kodály, Bárdos, Karai). Postupne roz-
šírili repertoár aj o iné žánre. V r. 1975 získali Strieborný veniec na III. Ko-
dályových dňoch v Galante, r. 1996 na X. ročníku dosiahli najvyššie ohod-
notenie – Zlatý veniec, ktoré neskôr získali ešte viackrát. Od roku 2001 sa 
spevácky zbor osamostatnil ako občianske združenie PRO KULTÚRA a tak-
to pôsobí dodnes. Predsedom združenia je Alexander Tódor. Súčasnými 
dirigentmi sú Miklós Fehér a Adrián Balog. Členovia sú pedagógovia, pod-
nikatelia, robotníci ... 
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DDiivvaaddeellnnýý  oocchhoottnníícckkyy  ssúúbboorr  TTIIMMRRAAVVAA  vv  LLuuččeennccii  ––  7700..  vvýýrrooččiiee  
Vznikol v roku 1945 pri MO MS a ešte v tom roku prijal meno Timrava. Už 
od svojho vzniku sa úspešne prezentoval na celoslovenských súťažiach 
a bol účastníkom Jiráskovho Hronova, čo znamenalo, že patril k špičke 
vtedajšieho ochotníckeho divadla. Po úspechoch v päťdesiatych a šesťde-
siatych rokoch nastalo obdobie normalizácie a prinieslo dočasný zánik ús-
pešného súboru. Prvým predstavením, v okt. 1945 bola „Marína Havra-
nová“ od Ivana Stodolu v réžii Pavla Karasa. Prvé predstavenie sa hralo v 
miestnosti Meštianskej besedy, potom v Živnostenskom dome a neskôr v 
Redute, ktorú však po zrútení časti javiska v r. 1969, pochopiteľne počas 
predstavenia, zatvorili na 25 rokov.  Timrava prešla dlhú cestu, slávy aj 
neslávy, ale v roku 1987 opäť povstala a hrať začala. Súbor uviedol od 
svojho vzniku viac ako 100 premiér. Vystriedalo sa mnoho režisérov a ešte 
viacej hercov. V súčasnosti je divadelný súbor členom OZ Timrava. Spo-
menúť je potrebné aspoň tie najväčšie úspechy. Až dvakrát vystupovali na 
scéne ND v Bratislave, 3x na celoštátnej súťaži Jiráskov Hronov. V r. 1953 
si z Prahy priniesli titul „Laureát festivalu ĽUT“ za inscenáciu hry L. Mňač-
ka „Mosty na východ“. Hra mala taký úspech, že štyria členovia DS (P. 
Karas, E.Ľuptáková-Nociarová, O. Gábor a P. Danko) za vynikajúce herecké 
výkony dostali pozvanie za profesionálnych hercov do Dedinského divadla 
v Bratislave. 
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V roku 1987 sa podarilo DOS oživiť, kedy sa pri príležitosti 120. výročia 
narodenia B. S. Timravy prezentoval inscenáciou jej poviedky Hrdinovia. 
Odvtedy každý rok premiéroval novú hru. V roku 1994 postúpil s insce-
náciou „Evanjelium nie na dni sviatočné“  na Scénickú žatvu.  
Rok 2007 sa stal začiatkom pre OZ Timrava, ktorého súčasťou je aj DS 
Timrava. Takto vznikla nová éra s omladeným kolektívom a začala sa písať 
nová história DS Timrava.  
Už v roku 2008 sa DS Timrava dočkal úspechu, na krajskej prehliadke 
Zochova divadelná Revúca získal za autorskú divadelnú hru Katky Mi-
šíkovej „Chodíte sem často ?“ druhé miesto. To bol len začiatok. V roku 
2009 dostala Katka Mišíková, na krajskej prehliadke, ocenenie za autorskú 
reflexiu aktuálnych tém v hre "Som žena. A čo?" V tom istom roku sa DS s 
hrou "Azyl" predstavil aj slovenskému divákovi žijúcemu v Maďarsku na 
medzinárodnom festivale "Spolu na javisku" v Sarvaši.  
V roku 2011 získalo komorné štúdio DS Timrava 3.miesto na celoštátnej 
súťažnej prehliadke "Palárikova Raková" v Čadci,  s hrou "Zradné ilúzie" 
Pod režisérskou taktovkou sa vystriedali viacerí, ale najznámejší je Arpád 
Szabó, za všetkým v súčasnosti stojí  predsedníčka OZ Sylvia Golianová. 
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MMllááddeežžnníícckkyy  ffoollkkllóórrnnyy  ssúúbboorr  KKOOKKAAVVAANN  ––  4455..  vvýýrrooččiiee  ((1122..88..11997700))  
Vznikol na podnet mladých ľudí v obci a za podpory miestnej osvetovej 
besedy, ktorej vedúcim bol Rudolf Stehlík. Umeleckými vedúcimi boli Pa-
vel Zajac a Mária Bobrová. Hudbu viedol Jozef Franko. 
 

 
 

Mládežnícky folklórny súbor KOKAVAN sa dnes radí medzi popredné a uz-
návané kolektívy folkloristov. Umeleckým vedúcim súboru je Ján Blahuta, 
organizačnou vedúcou Janka Krotáková, vedúca Miestneho kultúrneho 
strediska v Kokave nad Rimavicou. Ľudovú hudbu vedie Gejza Šereš a Pe-
ter Fizoľa. Je to súbor mladých ľudí, ktorí v tancoch a piesňach zacho-
vávajú tradície kokavského folklóru v skutočnej originalite a ktorých spája 
láska k ľudovému umeniu. Zúčastňuje sa folklórnych festivalov doma i v 
zahraničí. Kokavský folklór obdivovali v Anglicku, v Grécku, v Juhoslávii, vo 
Francúzsku, v Poľsku, v Maďarsku, v Čiernej Hore, v Česku, v Srbsku. 
FS KOKAVAN rozdáva radosť, pohodu a krásu, zachováva folklórne tradície 
Kokavy pre budúce generácie a dôstojne ju reprezentuje na vystúpeniach 
doma i v zahraničí. Repertoár súboru tvoria prevažne tance z Kokavy – 
hajduch, redikanie, šuchon, drgon. Autormi 19 choreografií sú Pavel Bútor 
(Tance Hajduch, Šuchon, Na Ondreja), Igor Kovačovič (Tance Gemer, 
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Hron), Ivan Murín (Gazdovský tanec), Jaroslav Piliarik (Kokavská svad-
ba...), Ján Blahuta (Bačova pieseň II) a ď. 
 
Súčasťou súboru je Ľudová hudba Ondreja Radiča. Členmi ľudovej hudby 
sú: Gejza Šereš – primáš, Peter Fizoľa – husle, ale aj druhý primáš, Ondrej 
Radič – kontrabas, Ladislav Fizoľa – kontry, Július Deme – cimbal, a Ra-
doslav Dusa - druhé husle. 
 
Členmi súboru sú aj fujaristi a heligonkári. Fujarové trio v zložení Pavel 
Bielčik,  Ján Kroták a Miroslav Moncoľ. Všetci traja sú niekoľkonásobnými 
držiteľmi Ceny Dr. Ladislava Lenga za interpretáciu a výrobu ľudových nás-
trojov. Heligonkári hrajú v zložení Juraj Krahulec starší a mladší, Milan 
Klapiš  a Vladimír Sihelský, Vladislav Kouba, Jaroslav Obročník, Pavel 
Šustek, Evka a Patrik Obročníkovci. 
 
Zo všetkých vystúpení majú nahrávky na DVD nosičoch, naposledy, v r. 
2008, vydali CD pod názvom ...z kokavských kolešní. Dnes súbor tvorí 40 
členov, z  toho  23 mužov a 17 žien. 
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ŽŽeennsskkýý  ssppeevvookkooll  SSOOBBOOTTIIEENNKKAA  ––  4400..  vvýýrrooččiiee  
V roku 1975 vznikol v Mučíne ženský 19 členný spevokol Sobotienka, za-
ložil ho a viedol vtedajší riaditeľ školy Ján Rovňan.  
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DDiivvaaddeellnnýý  oocchhoottnníícckkyy  ssúúbboorr  vv  PPoollttáárrii  ––  3355..  vvýýrrooččiiee  
Vznikol v  roku 1980 pri JRD Pokrok. Zakladateľom, umeleckým vedúcim 
a režisérom bol Ing. Daniel Žilák. Cieľom súboru bolo nacvičiť jednu hru 
ročne. Už 13.2.1981 sa konala premiéra divadelnej hry „Puknutý mlieč-
nik“. Potom to bola hra „Na fašiangy“, o rok neskôr „Mirandolína“, s kto-
rou získal druhé miesto na okresnej súťaži. Nasledovali  „Hriešna dedina 
alebo zabudnutý čert“ a Mozoľovci. V roku 1986 nacvičil súbor hru Petra 
Kováčika „Zásnuby“, celoslovenskej premiéry sa zúčastnil aj sám au-
tor a súbor s ňou vystúpil na prehliadke v Šuranoch. Dietlove „Nepokojné 
hody sv. Kataríny“ nacvičil v roku 1987, potom „Vidiecku komédiu“. Rok 
1990 bol pre súbor výnimočný, nacvičil dve hry, a to „Vernú neveru“ a 
„Drotára“, s ktorým v roku 1990 vystúpili pre krajanov v Békescsabe. 
Súbor s vtedajším Mestským kultúrnym strediskom zorganizovali v roku 
1987 I. ročník celoslovenskej prehliadky amatérskych ochotníckych sú-
borov pod názvom Divadelný Poltár, v roku 1989 sa konal II. ročník. Po 
roku 1990 súbor pracoval nepravidelne. V súčasnosti časť pôvodných čle-
nov pracuje ako OZ Opona a raz ročne sa predstavujú nielen v Poltári, ale 
aj v regióne.  
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MMllááddeežžnníícckkyy  ffoollkkllóórrnnyy  ssúúbboorr  RRAAKKOONNCCAA  ––  2200..  vvýýrrooččiiee  
Vznikol v roku 1995, funguje pod záštitou Centra voľného času Iuvenes vo 
Fiľakove, s cieľom autentického sprostredkovania maďarského tanečného 
folklóru. Za 19-ročné pôsobenie absolvovali takmer 500 vystúpení, pravi-
delne sa zúčastňujú súťaží a festivalov celoštátneho a medzinárodného 
charakteru. Súbor trikrát získal zlaté pásmo na celoštátnej prehliadke ma-
ďarských folklórnych súborov Eszterlánc, v rokoch 1999 a 2003 reprezen-
tovali Banskobystrický kraj na celoštátnej prehliadke, a taktiež úspešne 
reprezentovali Fiľakovo na medzinárodných folklórnych festivaloch v Ma-
ďarsku, Rumunsku, Turecku, Čiernej Hore, Slovinsku, Rakúsku, Srbsku, 
Bulharsku a v Poľsku. Taneční sólisti Kinga Palčová a Erik Brusznyai na 
celoštátnej súťaži Šaffova ostroha 2014, ako najmladší tanečný pár v 
kategórii dospelých si vytancovali zlaté pásmo, kým speváčka súboru 
Fruzsina Benko sa dostala až do semifinále prestížnej maďarskej folklórnej 
televíznej súťaže pod názvom „Fölszállott a páva“. Súbor v roku 2004 
získal ocenenie Za rozvoj kultúry Novohradu, a v roku 2006 cenu pri-
mátora mesta Fiľakovo za úspešnú reprezentáciu mesta. Vedúcimi súboru 
sú Lia a Norbert Vargovci. 
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DDeettsskkýý  ddiivvaaddeellnnýý  ssúúbboorr  BBUUDDÍÍČČEEKK  ––  1155..  vvýýrrooččiiee    
Vznikol v roku 2000 pri ZŠ s MŠ v Utekáči. Hneď od svojho vzniku patril 
k najúspešnejším detským divadelným súborom v regióne. Pod vedením 
Mgr. Evy Švingálovej a Aleny Štromajerovej bol šesťkrát účastníkom kraj-
skej prehliadky Rozprávkové javisko, kde pravidelne získaval ocenenia, 
trikrát postúpil na celoslovenskú prehliadku Zlatá priadka. S inscenáciou 
Rúfusovej poézie Čert slúži, získal v roku 2008 - 2. miesto na krajskej pre-
hliadke v umeleckom prednese a divadiel poézie Sládkovičova Radvaň. 
DDS pripravuje každoročne autorské divadelné inscenácie, divadlo poézie, 
tanečné miniatúry a účinkuje pri rôznych príležitostiach v regióne.  
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HHAALLIIČČAANN  ––  1100..  vvýýrrooččiiee  
Hudobno-spevácka skupina HALIČAN vznikla roku 2005. Počas svojej exis-
tencie účinkovala na rôznych vystúpeniach, prehliadkach a súťažiach, kde 
získala jedno zlaté a jedno strieborné pásmo. Snaží sa zachovávať auten-
tický folklór, udržiavať zvykoslovia a tradície obce. Tancom, spevom a 
hovoreným slovom predstavuje  zvyky v obci i v širšom okolí. V roku 2011 
sa členovia skupiny rozhodli o vytvorenie občianskeho združenia s náz-
vom  „Hudobno-spevácka skupina HALIČAN“. Hudobno-spevácka skupina 
má 14 členov, z toho štyria členovia tvoria hudbu. Vo svojom repertoári 
má spracované množstvo ľudových piesní, programové bloky zamerané 
na rôzne zvyky ako sú napr. fašiangové zvyky,  stavanie mája, váľanie má-
ja, jarmok, páračky a vianočné zvyky, ale aj hranie na svadbách pred so-
bášom u ženícha, nevesty a po sobáši, polnočné čepčenie nevesty i  rôzne 
firemné večierky, rodinné oslavy. 
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SSppeevváácckkoo--ttaanneeččnnýý  ssúúbboorr  HHRRNNČČIIAARRKKAA  ––  1155..  vvýýrrooččiiee  
Založili ho 19. mája 2000 ženy z obce Hrnčiarske Zalužany a funguje 
doteraz. Vedúcou je Mgr. Ľubica Markotánová a vystupujú na fašiangy, 
vynášanie Moreny, Deň matiek, Mikulášsky večierok a p. 
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CChhrráámmoovvýý  zzbboorr  CCAAMMPPAANNAA  ––  1155..  vvýýrrooččiiee  
Vznikol ako chrámový zbor farnosti Breznička. Od roku 2000 účinkuje 
v miešanej zostave speváckych hlasov. Svojim spevom sprevádza liturgiu 
na slávnostných sv. omšiach.  

 
Od roku 2005 sa zbor začal úspešne zúčastňovať rôznych festivalov doma 
a v zahraničí. Zbor vydal dva CD nosiče: Vianoce (2006) a Pater meus 
(2011). Dirigentkou zboru je MgA. et Mgr.art. Oľga Budinská. Vedúcou 
zboru je Erika Šoltésová.  
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LLuuppooččsskkáá  ddiivvaaddeellnníícckkaa  mmllááddeežž  SSTTRRAAŠŠIIDDLLÁÁ  ––  55..  vvýýrrooččiiee  
Ochotnícky súbor v Lupoči vznikol na základe úspešného projektu pod-
poreného Nadáciou SPP v programe Dedičstvo regiónov v roku 2010, 
vďaka ktorému sa zišiel pomerne hojný počet – až 15 mládežníkov, vz-
hľadom na takú malú dedinku. Začínali  veselohrou na motívy hry Stra-
šidlo od Ferka Urbánka, ktorá mala premiéru pri príležitosti Lupočskej 
hostiny v r. 2011. Kostýmy na hru sme si šili svojpomocne, kulisy nám po-
mohli vyrobiť, ale maľovali sme si ich sami. Ďalšiu hru Verejné tajomstvo 
na motívy hry Pokuta za hriech od Ferka Urbánka  odpremiérovali v r. 
2012. Úspešne  sa zúčastnili Prehliadky ochotníckych divadelných súborov 
v r. 2012. Vedúcou je Mgr. Mirka Kaňuchová.  
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Lučenec:  

 825. výročie (1190) - v časti  Opatová sa spomína kláštor (valis lucida), 
ktorý plnil aj hospodársku a obchodnú funkciu. 

 815. výročie (1200) - ako majitelia územia dnešného mesta sa spo-
mínajú uhorské šľachtické rody Zaah a Szemere. 

 735. výročie (1280) - v listine kráľa Ladislava IV. sa Lučenec spomína 
ako osada (possessio Lusunch). 

 260. výročie (1755) – bol založený rímsko-katolícky cintorín. 

 225. výročie (1790) – dramatik Ján Ungváry (*28.11.1763 Lučenec) 
založil prvú divadelnú spoločnosť v Uhorsku. 

 185. výročie (1830) - ulice mesta osvetlené 24 petrolejovými lampami 
(Lučenec mal v tom čase len štyri ulice). 

 170. výročie (1845) – na Vajanského ulici č. 5 býval básnik Sándor 
Petőfi v dome advokáta A. Stellera, dom je dnes označený pamätnou 
tabuľou. 

 135. výročie (25.5.1880)  - bol vydaný štatút bordelu v Lučenci – obsa-
hoval 21 poriadkov. 

 120. výročie (11.12.1895) – slávnostné otvorenie divadelnej sály v Re-
dute. 

 105. výročie (1910) - bola založená parná tehelňa Juraja Rákottyai 
v Lučenci. 

 90. výročie (8.9.1925) -  bola vysvätená neologická synagóga v Lučenci, 
hlavným rabínom bol dr. Arthúr Reschovszky a slúžila pôvodnému 
účelu do roku 1944. 

 70. výročie (14.1.1945) – oslobodenie mesta Lučenec. 

 70. výročie (1945) – bol v Lučenci znovu založený MO Matice slo-
venskej a pri ňom aj divadelný súbor. 

 25. výročie (1990) – osamostatnenie súboru a premenovanie na Diva-
delný súbor Józsefa Kármána. S hrou „Salto Mortále“ (r. Arpád Szabó) 
získal hlavnú cenu na Jókaiho dňoch v Komárne. Od r.2000 funguje ako 
neziskové občianske združenie, dodnes aktívne pracuje a riaditeľom je 
Štefan Csák. 
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 20. výročie (1995) – DOS J. Kármána S hrou „Sonáta príšer“ (r. Vlado 
Sadílek) získal na Jókaiho dňoch hlavnú cenu za réžiu a Štefan Csák za 
najlepší herecký výkon. 

 
Fiľakovo: 

 400. výročie (4.5.1615) -  vypukol požiar na hrade, horelo aj  mesto. 

 290. výročie (1725) - Štefan Koháry dal po návrate zo zajatia postaviť 
nový kostol s kláštorom františkánov. 

 105. výročie (1910) – skrachovala fiľakovská smaltovňa. Dôvodom zni-
žovania zamestnanosti boli následky hospodárskej krízy, ktoré zamest-
návatelia vždy riešili na účet zamestnancov. 

 
Poltár: 

 685. výročie (17.4.1330) –  Felicián Zach sa pokúsil spáchať atentát na 
uhorského kráľa Karola Róberta z Anjou. Tento nevydarený čin stál hla-
vu nielen samotného atentátnika, ale aj vyvraždenie jeho celého rodu. 

 300. výročie (25.9.1715) – odsúdenie a poprava  Levočskej bielej pani v 
Györi. Opísal to vo svojom románe maďarský spisovateľ Mór Jókai. 
Júlia Korponayová bola rodená Géczyová a údajne žila aj v Poltári. 

 190. výročie (1.3.1825) – Vzbura poddaných v Zelenom. Poddaní od-
mietli nastúpiť na panské, vodcov vzbury- bratov Ročkárovcov uväznili 
v stoličnom väzení v Balážskych Ďarmotách. Vystúpenie poddaného ľu-
du zo Zeleného spracoval dr. István Horváth zo Šalgótarjánu. Výstava 
vzbury spracovaná v grafických kresbách Ferencza Czinkeho bola inšta-
lovaná v Poltári r. 1990. Gustáv Srniš dal v r. 1980, pri príležitosti 155. 
výročia vzbury vyraziť strieborné a bronzové medaily.  

 105. výročie (1910) – bol založený mužský spevokol Júliusom Pász-
torom 

 90. výročie (23.4.1925) -  zriadenie Obecnej knižnice v Slanej Lehote. 

 90. výročie (29.4.1925) – zriadenie Obecnej knižnice v Poltári. 
 
Budiná: 

 125. výročie (1890) - vzbura roľníkov, ktorú podnietilo nespravodlivé 
rozdelenie pozemkov.  

 120. výročie (1895) - Budinú postihol veľký požiar, ďalší vypukol 18. 
októbra 1935. 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ro%C4%BEn%C3%ADk
http://sk.wikipedia.org/wiki/18._okt%C3%B3bra
http://sk.wikipedia.org/wiki/18._okt%C3%B3bra
http://sk.wikipedia.org/wiki/1935
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 70. výročie (24.1.1945) - na Budínskych lazoch bolo obesených 19 
občanov na stromoch.  Na pamiatku popravených bolo toto miesto 
vyhlásené za Pamätný les pri Budinej. 

 
Boľkovce 

 80. výročie (septembri1935) - uskutočnilo sa slávnostné otvorenie kul-
túrneho domu, ktorý stojí až dodnes. 

 
Buzitka 

 90. výročie  (1925) - bol majetok Coburga rozdelený a pridelený kolo-
nistom – českým a slovenským legionárom. Ich zásluhou začal aj rozvoj 
v oblasti kultúry. Prvá zmienka o kultúrnej činnosti je z roku 1926, keď 
pri slávnostnom otvorení školy 22. júna 1926 bolo večer prvé divadelné 
predstavenie Spolku divadelných ochotníkov „Falešná kočička“. Za 10 
ročné obdobie práce legionárov sa vybudoval aj kultúrny dom (1935). 
Pri príležitosti osláv 10. výročia založenia Bozity, dňa 31.5.1936 bola 
odhalená pamätná tabuľa na budove KD s nápisom: „ K službe vlasti – 
tobě domov. V duchu T.G.Masaryka, gen. R.M. Štefánika a Dr. E. 
Beneše zbudovali kolonisté v Bozitě r. 1935“. 

 5. výročie ( 14.1.2010)  - založený Dobrovoľný hasičský zbor Buzitka - 
Obecný hasičský zbor Buzitka. 

 
Cinobaňa  

 40. výročie (1975) – Tibor Kobliček sa prvýkrát s vlastnoručne vyro-
benou fujarou prezentoval  na Folklórnych slávnostiach v Detve na sú-
ťaži výrobcov ľudových hudobných nástrojov. 

 
České Brezovo 

 235. výročie (november 1780) -  občania obce sa stali členmi deputácie, 
ktorá predstúpila pred cisára Jozefa II. vo Viedni s požiadavkou 
osamostatnenia Česko-brezovského evanjelického cirkevného zboru , 
ďalej žiadali rozšíriť existujúcu modlitebňu a prístavbu novej veže so 
zvonmi. Cisár ich požiadavkám vyhovel. 
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Divín: 

 440. výročie (25.7.1575) - hrad v obci obsadili Turci, ovládali ho do 
26.11.1593. 

 365. výročie (1650) vymohli Balašovci právo trhov a jarmokov pre Di-
vín, ktoré mali svoje pevné termíny 13.1. (Juliánsky jarmok), 18.3. (To-
mášovský), 10.5. (Filipovský), 26.7. (Svätoanenský), 18. 10. (Luká-
šovský). 

 55. výročie (1960) - bol zriadený divadelný súbor Javor, ktorého pred-
sedom bol Vojtech Papp. 

 
Dobroč 

 55. výročie (máj 1960) - Kultúrny dom, v ktorom sídli aj obecný úrad 
bol slávnostne otvorený. 

 
Halič: 

 340. výročie (1675) - Anton Forgáč vydal listinu pre osídlencov a pod-
daných, podľa ktorej každý, kto prišiel pešo alebo na koni, musel sa 
hlásiť u hradných úradníkov v Haliči, ktorí mu ukázali miesto pre dom, 
záhradu. Dom a pozemok mohli dediť aj potomkovia. Panstvo nežia-
dalo od nich žiadne poplatky, ale ich poslušnosť bola „zárukou ich 
slobôd a istôt“. Nikto z usadlíkov však nesmel verejne ani tajne sekať 
mäso, predávať víno, pivo a pálenku.  

 245. výročie (1770) - manufaktúra v Haliči sa stala majetkom účastinnej 
spoločnosti. Riaditeľom sa stal Ján Forgáč, zakladateľ manufaktúry 
a najväčší účastinár. 

 65. výročie (1950) – otvorenie kina Hviezda 
 
Hradište 

 295. výročie (1720) - z Hradišťa do Békešskej župy v Maďarsku sa 
odsťahovali 3 rodiny. 

 70. výročie (1945) – začal sa hrávať organizovaný volejbal. Prvý turnaj, 
na ktorom sa zúčastnilo družstvo Sokola Hradište, bol v obci Veľká 
Suchá a Hradište vyhralo putovný pohár, druhý turnaj sa hral vo Fiľa-
kove v r. 1946, kde sa stretlo vo finále s Lučencom. Aj tento turnaj 
Hradište vyhralo. V r. 1954 vyhrali krajské majstrovstvá a postúpili na 
celoslovenské majstrovstvá do Košíc.  
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Turnaj vyhralo a stalo sa po linke Sokola majstrom Slovenska. V r. 1955 
postúpilo do Slovenskej národnej ligy.  

 95. výročie (1920) - na podnet starostu obce Jána Majka-Hubu bola 
vystavená obecná vyhňa a spoločný mlyn na rieke Ipeľ.  

 20. výročie (apríli 1995) - starosta novovzniknutej obce Čabasabady  p. 
Matej Kešjar požiadal o nadviazanie vzájomných priateľských kontak-
tov. V máji 1995 navštívila prvýkrát Hradište delegácia z obce Čabasa-
bady. Odvtedy začala tradícia pravidelných vzájomných stretnutí. V r. 
2005 bola dohodnutá vzájomná spolupráca OZ PreHradište so Spolkom 
z Čabasabady. 

 
Hrnčiarska Ves 

 470. výročie (1545) - bola na Suchej založená ľudová škola podľa „Ca-
nonica visitátio“.  

 220. výročie (24.6.1795) - vyhorela celá obec Veľká Suchá a obeťou sa 
stal i starobylý kostolíček (drevený z XIII. stor.) 

 30. výročie (22.7.1985) - založenie divadelného súboru „HAD“ , zás-
luhou Jána Klinčoka. 

 
Hrnčiarske Zalužany 

 15. výročie (30.9.2000) – cez obec prešiel posledný vlak po zrušenej 
železničnej trati spájajúcej Poltár a Rimavskú Sobotu. Dôvodom na 
ukončenie prevádzky bol údajne zlý technický stav iba 30 km dlhej tra-
te. V obci je ešte prekrásna typická budova staničky, ako z filmu. 

 35. výročie (1980) – od vedenia obecnej kroniky obyvateľom obce Ing. 
Jánom ADAMOM. Vedie ju vzorne, dokonca zaznamenáva okrem poča-
sia aj hodnoty atmosferického tlaku - presné denné merania. 

 
Kalinovo 

 125. výročie (1890) -  bola založená Kalinovská šamotová továreň. 
V tomto roku začal pracovať v Kalinove závod na výrobu šamotu ako 
prvý priemyselný podnik. Založil ho Bartolomej Deutch so spolumaji-
teľom Petrom Krauzom. 

 55. výročie (1960) - zlúčenie dvoch historických obcí Kalinovo a Hra-
bovo v jednu strediskovú obec. 

 55. výročie (3.10.1960) -  otvorenie novej budovy ZŠ. 
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Kokava nad Rimavicou: 

 265. výročie (1750) -  vznikla  manufaktúra na výrobu papiera. 

 95. výročie (28.10.1920) - po prvýkrát účinkoval v Kokave  spevokol, 
ktorý so školskou mládežou založil a viedol učiteľ Andrej Lipták. 

 85. výročie (31.12.1930) - z podnetu kokavského notára Jozefa Beláčika 
sa prvýkrát na Silvestrovskej zábave čítala "Kokavská trúba", ktorá sa 
vydávala každoročne. 

 80. výročie (4.10.1935) – prišiel do Kokavy rozhlasový autobus Rádio-
žurnálu z Košíc. Jeho prostredníctvom sa popoludní a večer uskutočnil 
prvý priamy rozhlasový prenos z našej obce o jej minulosti a ľudových 
zvykoch. Z reproduktora na námestí počúvalo toto vysielanie vyše 1500 
obyvateľov Kokavy. 

 80. výročie (12.11.1935) – v Kokave n./R. bola založená Pamätná kniha 
zásluhou p. Výrosteka. 

 75. výročie (29.6.1940) – bol slávnostne otvorený pôvodný Kultúrny 
dom v Kokave nad Rimavicou (Staré kino), medzi darcami boli – Úve-
rové družstvo, Urbárska a pasienková spoločnosť, Clara Utekáč, firma 
Kiwisch and Company, učitelia ľudovej a meštianskej školy a iní. Zbier-
ku na postavenie KD zorganizovali matičiari v celkovej hodnote 340 ti-
síc korún. V súčasnosti sa budova nevyužíva. 

 70. výročie (14.10.1945) – v Kokave n./R. založili učiteľky Slovenský 
zväz žien, prvá predsedníčka bola Pantučková, k spojeniu so Živenou 
došlo 3.12.1945. 

 45. výročie (12.8.1970) - vznik mládežníckeho FS Kokavan. 

 30. výročie (1.1.1985) – z bývalej Osvetovej besedy v Kokave n/R. 
vzniklo Miestne kultúrne stredisko. 

 30. výročie (4.9.1985) – v Kokave n./R. bol slávnostne otvorený Klub 
dôchodcov, mal 35 členov a predsedom bol Pavol Zajac. 

 30. výročie (27.11.1985) – uznesením plenárneho zasadania MNV Ko-
kava č. 20/1985 boli schválené erb, zástava a pečať obce, ktoré sa 
s menšími úpravami zodpovedajúcimi historickej predlohe zo 16. Sto-
ročia a schválenými Obecným zastupiteľstvom 25.8.1995, používajú 
ako oficiálne symboly obce aj v súčasnosti. 
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Krná 

 55. výročie (1960) -  obec odkúpila budovu bývalého panského kaštieľa 
a bola zriadená kinosála so stálym javiskom. V tom istom roku bol 
zakúpený premietací stroj a premietaním filmov bol poverený Ján Hric-
Táčik. 

 85. výročie (1.7.1930) - prvé záznamy pozorovaní v Krnej sú 
zaznamenané v archíve SHMÚ, zrážkomerná stanica je umiestnená na 
dvore u Borošov, ktorí údaje pravidelne zaznamenávajú. 

 10. výročie (2005) - Obecný úrad vydal pri príležitosti 570. výročia prvej 
písomnej zmienky publikáciu pod názvom „Krná 1435-2005“, autormi 
sú Mária Adamová a Dr. András Szomszéd. 

 
Lovinobaňa: 

 275. výročie (1740) - bola obnovená ťažba drahých kovov v Lovinobani.  

 130. výročie (1885) - spomínal sa Mandlov liehovar a pálenica slúžiaca 
na výrobu borovičky. Liehovar neskôr zanikol, pálenica však ešte v roku 
1910 bola v činnosti. 

 
Málinec 

 90. výročie (1925) - bola založená obecná knižnica a prvým knihov-
níkom bol učiteľ August Slaný. 

 
Mašková 

 115. výročie (1900) - Dobrovoľný hasičský zbor bol založený  na „Pos-
viacku“, pravidelne usporadúval tanečné zábavy. 

 90. výročie (1925) - bola založená prvá slovenská knižnica. 

 70. výročie (17.1.1945) - Nemci zničili kostol, na jeho mieste potom 
postavili nový evanjelický kostol, základný kameň bol položený 24.10. 
1969. 

 
Mýtna  

 95. výročie (1920) bola zriadená Ľudová knižnica.  

 75. výročie (1940) – zriadenie kina. 
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Polichno 

 85. výročie (23.9.1930) - návšteva prvého prezidenta ČSR Tomáša 
Garrigue Masaryka. Zdržal sa len krátko, ale jeho dcéra Dr. Alica Masa-
ryková si všimla a obzrela pekne zachovalý vyšívaný slovenský kroj.  

 
Rovňany 

 75. výročie (1940) - z bývalej modlitebne miestne združenie evanjelic-
kej mládeže upravilo kultúrnu sieň so stálym javiskom. Svojmu účelu 
bola slávnostne odovzdaná 5. mája. 

 
Ružiná 

 50. výročie (9.5.1965) bol otvorený nový kultúrny dom, kde sa na-
chádzalo aj kino Magnezit. 

 
Tomášovce 

 35. výročie (1980) - Pri MKS bol vytvorený tanečný a spevácky súbor 
„CIMRAVA“ a pravidelne sa predstavoval programom zo zvykov – 
páračky, stavanie a váľanie májov a pod. Vedúcou bola Eva Slováková.  

 75. výročie (18.2.1940) – slávnostné spustenie železničnej trate Tomá-
šovce-Veľká Ves, vtedajším ministrom dopravy Júliusom Stanom. Zru-
šená bola 15.5.1949. OZ Naše Tomášovce začalo organizovať pochody 
po zaniknutej trati. 

 
Tuhár 

 40. výročie (1975) - bol vybudovaný nový kultúrny dom. 

 20. výročie (21.6.1995) - RNDr. Ľudovít Gaál a Ing. František Radinger 
zmerali jaskyňu pod Bralcom známu ako Medvedia jaskyňa. 

 
Uhorské 

 395. výročie (1620) – vznikla prvá 7 ročná Evanjelická škola, existovala 
322 rokov, do roku 1942, kedy bola premenovaná na Obecnú školu. 

 
Utekáč 

 95. výročie (1920) – bola nacvičená prvá divadelná hra „Už sú všetci v 
jednom vreci“ a prvým režisérom divadelného krúžku bol Jaroslav 
Pavlík. 
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Vidiná 

 85. výročie (13.9.1930) - Cez Vidinú prechádzal T.G. Masaryk, prezident 
republiky aj so svojim sprievodom, celá dedina ho vítala slávnostnou 
výzdobou. 

 

 
 

 V r. 1740 začala platiť nová organizácia verejnej správy. Jozef II. zrušil 
stolice a zriadil väčšie správne jednotky – dištrikty. Novohrad bol začle-
nený do Peštianskeho dištriktu. 

 5.5.1860 začal v Banskej Bystrici vychádzať  „Sokol – časopis pre krásne 
umenie a literatúru“, ktorý redigoval Pavol Dobšinský. 

 13.3.1870 v Martine vyšlo prvé číslo Národných novín. 

 Uhorská vláda vydala r. 1881 zákon (1890 ho novelizovala), podľa kto-
rého každá skláreň, ktorá prejde na vykurovanie plynom, bude na 10 
rokov oslobodená od platenia daní – napr. Katarínska Huta bola oslo-
bodená od r. 1885.  

 
 

 
 
Biskupice 

 15. výročie (27.5.2000) – odhalenie  pamätnej tabule MILLENNIUM  na 
obecnom úrade . 

 
Breznička 

 775. výročie (1240) - stála pevnosť na vrchu Cicvár (320 m n.m.), ktorý 
sa vypína priamo nad obcou. Podľa archeologických výskumov sa na 
ňom nachádzalo drevené slovanské strážne hradisko už v 8.-9. storočí. 
Našla sa keramika tehlovočervenej farby. 

 230. výročie (11.9.1785) – rímskokatolícky kostol bol posvätený a 
zasvätený úcte sviatku Narodenia Panny Márie. 
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Budiná 

 115. výročie (1900) -  evanjelická fara, nachádzajúca sa v strede obce. 
 
Čakanovce 

 25. výročie (1990) – bola na rozlohe 0,69 ha s náučným chodníkom 
dlhým 1,3 km, vyhlásená prírodná pamiatka Čakanovský profil, ktorá 
predstavuje geologický odkryv a je dokladom vývoja príbrežnomor-
ských a kontinentálnych usadenín spodného miocénu v Cerovej vr-
chovine. 

 
Divín  

 345- výročie - renesančný štvorvežový kaštieľ z roku 1670. 
 
Dobroč 

 40. výročie (1975) - pomník padlých v SNP. 
 
Ďubákovo 

 25. výročie (1990) – vyhlásený chránený areál Jasenina s výskytom 
niekoľkých chránených druhov rastlín, najmä vzácnej mäsožravej rast-
liny, rosičky okrúhlolistej (Drosera rotundifolia). 

 
Fiľakovské Kováče 

 175. výročie (1840) - v Kurtáni bola postavená panská Kúria Ľudovíta 
Mocsáryho, budova stojí ešte aj dnes, ale je v pomerne zlom stave. 

 
Halič  

 180. výročie (1835) -  bol postavený klasicistický rímskokatolícky kostol 
Nájdenia sv. Kríža s dvoma vežami. 

 
Hradište 

 30. výročie (1985) – premiestnenie pomníka padlým do 
novovybudovaného parčíka, kde stojí dodnes. Pôvodne stál pri kostole, 
odhalený bol 29.8.1946. 
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Hrnčiarska Ves:  

 385. výročie (1630) -  kostol evanjelický v časti Pondelok, rozšírený bol 
r. 1695. 

 365. výročie (1650) – dve zemianske kúrie. 

 200. výročie (1815) – kostol rímskokatolícky v časti Veľká Suchá. 
 
Hrnčiarske Zalužany 

 190. výročie (1825) - Kaplnka klasicistická. 

 180. výročie (1835) - kostol rímskokatolícky sv. Anny. 
 
Krná  

 195. výročie (1820) - kúria klasicistická bola postavená na mieste 
renesančnej kúrie zo 17. storočia, kedy túto Čemnického kúriu vlastnila 
rodina Horkovičovcov. V roku 1820 ju prestaval a renovoval Samuel 
Platthy. Dnes v nej sídli OÚ 

 110. výročie (1905) - Evanjelický kostol bez veže a s rovným stropom,  
s oltárnym obrazom od akad. maliara Ľudovíta Kubányiho. 

 15. výročie (2000) – rekonštrukcia zvonice, ktorá bola postavená v roku 
1912. 

 
Lehôtka 

 120. výročie (1895) - zvonica  
 
Lipovany  

 25. výročie (1.5.1990) – vyhlásenie prírodnej pamiatky Lipovianske 
pieskovce. Jedná sa o významnú geologickú lokalitu medzinárodného 
významu. 

 
Lovinobaňa  

 175. výročie (1840) – evanjelický kostol v časti Uderiná 

 155. výročie (1860) - oltárny obraz maliara Petra Bohúňa  

 40. výročie (1975) - Pamätník padlým  
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Ľuboreč 

 705. výročie (1310) – svätyňa evanjelického kostola (NKP) je jeho 
najstaršia časť, gotické nástenné maľby sú z r.1385. 

 
Mašková 

 90. výročie (1925) - bola na Ev.a.v. škole –  v rodnom dome Daniela 
Maróthyho – na pamiatku 100. výročia jeho narodenia umiestnená 
pamätná doska. Básnik, rodák z Maškovej, sa podpisoval ako Danko 
Maškovský. 

 
Málinec  

 220. výročie (1795)  - bol postavený evanjelický kostol 

 195. výročie (1820) - veža  

 25. výročie (1990) - Málinské maklury boli vyhlásené za chránené 
stromy a stromoradie je pozostatkom záhrady zakladateľov sklární. 
Maklura oranžová (Maclura pomifera) patrí do čeľade morušovitých. 

 
Mládzovo 

 150. výročie (1865) - kostol evanjelický 
 
Mučín 

 10. výročie (2005) – bol vybudovaný náučný chodník k Mučínskej 
jaskyni, dlhý 2,5 km. Začína priamo v obci, je tam informačná tabuľa a 
končí pred vchodom do jaskyne, kde je okrem infotabule aj priestor na 
oddych. V roku 2010 bol náučný chodník obnovený a predĺžený po 
štátnu hranicu s MR. 

 
Opatová  

 155. výročie (1860) - Neogotický kaštieľ.  
 
Ozdín  

 740. výročie (1275) – prvý krát sa spomína hrad. Hrad spomína aj 
kronikár Antonio Bonfini v roku 1460 pod názvom Uzdin. 
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Panické Dravce 

 105. výročie (1910) - rímsko-katolícky kostol Najsvätejšej Trojice. Po 
100 rokoch, čiže v roku 2010 bol obnovený a nanovo vysvätený 
biskupom E. Kojnokom. 

 
Píla 

 265. výročie (1750) – bola postavená murovaná zvonica štvorcového 
pôdorysu. 

 
Poltár 

 240. výročie (1775) – kúria klasicistická 

 180. Výročie (1835) - evanjelický kostol v Zelenom 
 
Ružiná 

 265. výročie (1750) – bola postavená kaplnka ľudovo zvaná „Káplonka 
ne rebníku“ a nachádza sa smerom k vápencovému lomu pri prameni 
Pod káplonkou. 

 260. výročie (1755) - rímsko-katolícky kostol, jeho patrónom je Sv. 
František z Assisi. 

 
Stará Halič  

 665. výročie (1350) - Gotický kostol svätého Juraja s kamennou ohra-
dou. V jeho interiéri sa zachovali zvyšky gotických nástenných malieb.  

 55. výročie (22.5.1960) – do užívania bol odovzdaný kultúrny dom. 

 40. výročie (1975) – údolie Tuhárskeho potoka, ktorý preteká obcou, 
bolo vyhlásené za chránené územie. 

 
Šávoľ 

 235. výročie (1780) - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie. 
 
Šíd  

 135. výročie (1880) - klasicistická kúria, dnes budova obecného úradu. 
 
Tomášovce 

 50. výročie (1965) - Pomník padlým v SNP,  bol postavený  v miestnom 
parku, vybudovanom v strede obce. 
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Uhorské  

 775. výročie (1240) – vybudovaný hrad v Cerinách, nie sú o ňom za-
chované dostupné písomnosti. Dnes je ešte dobre rozpoznateľný val na 
mieste bývalého hrádku. 

 
Utekáč 

 215. výročie (1800) - kaštieľ grófa Forgáča. 
 
Veľké Dravce  

 300. výročie (1715)  - bol postavený rímskokatolícky kostol sv. Gallusa, 
pôvodne barokový, prestavaný a rozšírený bol v roku 1909 a opra-
vovaný v roku 1958. 

 
Vidiná  

 115. výročie (1900) - Neobarokový rímskokatolícky kostol Božieho 
Srdca. 
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 1.1. Vítanie roku 2015, ohňostroj, príhovor starostu a kultúrny 
program,  

org.: Obec Kokava nad Rimavicou, miesto: Námestie 

 10.1. Mestský reprezentačný ples, tradičné zahájenie plesovej sezóny 
v Meste Lučenec,  

miesto: Reduta o 18.30 hod. 

 14.1.  Oslava oslobodenia Mesta Lučenec, položenie vencov a pietna 
spomienka,  

miesto: Pamätník pred ZŠ J. Kármána o 14.00 hod. 

 23.1. Detské fašiangové popoludnie v maskách, odmenenie najkrajších 
masiek,  

org.: MKS Kokava nad Rimavicou, miesto: Dom kultúry 

 27.1. Môj prvý koncert, koncert detí z prípravného a 1. Ročníka, org.: 
ZUŠ Poltár,  

miesto: Koncertná sála ZUŠ v Poltári 

 28.1. Oslavy oslobodenia obce Cinobaňa – 70. výročie,  
org.: Obec Cinobaňa 

 31.1. Osvetársky ples,  
hl. org.: MKS Kokava nad Rimavicou, miesto: Dom kultúry 

 Výstava fotografií Alana Hyžu, spojená s krstom publikácie o živote 
ľudí so zdravotným postihnutím,  
miesto: Novohradská knižnica Lučenec, odd. náučnej literatúry, org.: NK 

v spolupráci s DSS Slatinka a nadácia SOCIA 

 Betlehemy, prezentácia betlehemov zo zbierok Slovenského banského 
múzea v Banskej Štiavnici a súčasných výrobcov betlehemov na 
Slovensku,  

org. a miesto: Novohradské múzeum a galéria Lučenec 

 Šaliansky Maťko, oblastná súťaž  v prednese prózy, propagácia života 
a diela J.C. Hronského,  

org.: Dom Matice slovenskej Lučenec 

 70. výročie oslobodenia obce Halič,  
organizátor: Obec Halič 

JANUÁR 
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 13.2.  Valentín v meste, oslava sv. Valentína,  
org.: Mesto Lučenec, miesto: ulice mesta o 10.00 hod. 

 13.2. Fašiangové pampuškové posedenie,  
org.: ZO SZZP, miesto: Dom kultúry Kokava nad Rimavicou 

 14.2. Deň svätého Valentína čas lásky nám pripomína, bozky 
zamilovaných párov pod Valentínskou bránou, balóny šťastia,  

org.: MKS Kokava n./R., miesto: Námestie pred DK 

 14.2. Rozlúčka s fašiangami – sprievod masiek,  
org.: MKS Kokava n./R., miesto obec 

 14.2. Výstup na Striebornú – 37. ročník,  
org.: Obec Cinobaňa a KST Lampáš Lučenec 

 15.2.  Fašiangy, pochovávanie basy, tradičná zabíjačka, remeselný trh 
a bohatý kultúrny program,  

org.: Mesto Lučenec, miesto: Mestská tržnica o 10.00 hod. 

 Do 28.2. Výstava „Mojim národom“ – Príbehy z veľkej vojny,  
 org. Hradné múzeum Fiľakovo,  

miesto: Mestské vlastivedné múzeum-Galéria 

 Výstava autogramov Richarda Straku,  
org. a miesto: Novohradská knižnica Lučenec 

 Vlado Sadílek a jeho životné jubileum, priateľské posedenie 
s režisérom a hercom,  

org. a miesto: Novohradská knižnica Lučenec 

 Betlehemy, prezentácia betlehemov zo zbierok Slovenského banského 
múzea v Banskej Štiavnici a súčasných výrobcov betlehemov na 
Slovensku,  

org. a miesto: Novohradské múzeum a galéria Lučenec 

 Fašiangy,  
organizátor a miesto: Obec Halič 

 Haličský ples,  
org.: Obec Halič 

 Karneval na ľade, veselé rodinné dopoludnie,  
org.: Mesto Lučenec, miesto: Zimný štadión o 10.00 hod. 

 
 

FEBRUÁR 
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 13.3. Hrad svetov VII. – Medzinárodná fotografická výstava, potrvá do 
10. mája 2015,  

org.: Hradné múzeum vo Fiľakove,  
miesto: Mestské vlastivedné múzeum-Galéria a Bebekova veža 

 24.3. Rodinný koncert pri príležitosti Dňa učiteľov, zamuzicírujú si deti 
spolu s rodičmi,  

org.: ZUŠ Poltár, miesto: Koncertná sála ZUŠ v Poltári 

 31.3. ROZPRÁVKOVÁ SKRINKA, regionálna prehliadka detskej 
dramatickej tvorivosti,  

org.: Novohradské osvetové stredisko v Lučenci v spolupráci  
s mestom Poltár, miesto: KD Poltár 

 31.3. Pódium mladých umelcov 2015, nadregionálna súťaž 14 ZUŠ,  
miesto: Koncertná sála ZUŠ Poltár 

 Týždeň slovenských knižníc, každý deň v týždni – podujatia o vzniku 
knihy a dejinách knižníc pre žiakov MŠ, ZŠ a SŠ,  

org. a miesto: Novohradská knižnica Lučenec, odd. pre deti 

 Noc s Andersenom, čítaním rozprávok a stretnutím s osobnosťami 
regiónu strávia deti noc v knižnici, 

 org. a miesto: Novohradská knižnica Lučenec, odd. pre deti 

 Zoltán Agócs – výber z tvorby, autorská výstava mladého umelca, 
rodáka z Novohradu, absolventa Fakulty výtvarných umení v B. Bystrici,  

org. a miesto: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci 

 Jarné prebudenie, výstava venovaná veľkonočným sviatkom,  
org. a miesto: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci 

 Prečo som na svete rád/rada, 21. ročník celosvetového 
protidrogového výtvarného projektu,  

org.: NOS Lučenec a Dom MS, miesto: Dom Matice slovenskej Lučenec 

 Deň učiteľov – slávnostné odovzdávanie pochvalných uznaní starostu 
obce Cinobaňa, 

org.: Obec Cinobaňa 
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 1.4. Výchovné koncerty pre MŠ a 1.-2. roč. ZŠ,  
org. a miesto: ZUŠ Poltár 

 6.4. Palócka Veľká noc na Fiľakovskom hrade, folklórny program 
v znamení oživenia a uchovávania tradícií v popredí tvorivých dielní, 
bohatého programu pre deti a remeselníckeho jarmoku,  

hl. org.: Hradné múzeum vo Fiľakove,  
miesto: hradný areál a nádvorie NTIC 

 9.-10.4. Výchovné koncerty ZUŠ Poltár,  
miesto: ZŠ Kalinovo 

 29.4. Zlatý dážď a výstava VO, jarný koncert,  
org.: ZUŠ Poltár, miesto: KD Poltár 

 30.4. Stavanie mája,  
org.: Mesto Lučenec, miesto: pred Divadlo B.S.Timravy  

o 17.00 hod. 

 30.4. Stavanie mája,  
org.: Obec Cinobaňa 

 Veľkonočný jarmok, prvý jarmok v roku vo veľkonočnom šate,  
org.: Mesto Lučenec, miesto: Novohradská ulica v Lučenci 

 Hviezdoslavov Kubín,  
org.: NOS a Dom MS Lučenec 

 Les ukrytý v knihách, environmentálne vzdelávanie zamerané na 
spoznávanie prírody prostredníctvom hier a čítania kníh,  

org. a miesto: Novohradská knižnica Lučenec 

 70 rokov mieru, výstava zo zbierok NMG a klubu vojenskej histórie 
Slovensko pri príležitosti 70. výročia ukončenia  2. svetovej vojny,  

org. a miesto: Novohradské múzeum a galéria Lučenec 

 Deň Zeme, vzdelávacie podujatie pre 1. stupeň ZŠ pri príležitosti Dňa 
Zeme, v spolupráci so Správou CHKO Cerová vrchovina v Rimavskej 
Sobote, 

 org.: Novohradské múzeum a galéria Lučenec, 
 miesto: nádvorie múzea 

 Pódium mladých umelcov 2015, nadregionálna súťaž 14 ZUŠ,  
org. ZUŠ Poltár,  

miesto: Koncertná sála – spev (10.4.), akordeón (15.4.) 

APRÍL 
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 Pódium mladých tanečníkov 2015, nadregionálna prehliadka,  
org.: ZUŠ Poltár a ZUŠ Hnúšťa, miesto: DK Hnúšťa 

 
 
 

 HELIGÓNKY NAD BUDINOU, 21. ročník regionálnej prehliadky 
heligónkarov,   

org.: Novohradské osvetové stredisko v Lučenci v spolupráci s obcou 
Budiná, miesto: KD Budiná 

 1.5. Stavenie mája - FS Kokavan,  
org. MKS Kokava nad Rimavicou, miesto: Námestie 

 7.5. Krajský detský folklórny festival,  
org.: BBSK, HIOS Veľký Krtíš a MKS Kokava n/R.,  

miesto: DK Kokava nad Rimavicou 

 7.5. Krátky program a pietny akt pri príležitosti 70. výročia oslobodenia 
vlasti,  

org.: Obec Kokava nad Rimavicou, miesto: pri Pamätníku padlých 

 7.5. Oslavy víťazstva nad fašizmom a vatra,  
org.: Obec Cinobaňa 

 9.5. Cinobanský kotlík a jarmok,  
org.: Obec Cinobaňa a OZ Cinobančan 

 10.5. Deň matiek,  
organizátor a miesto: Obec Halič 

 16.5. Noc v múzeu, netradičná prezentácia NMG, podujatie sa koná pri 
príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií,  

org. a miesto: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci 

 16.5. Noc múzeí a galérií, celovečerné podujatie spojené s vernisážou 
výstavy v sprievode tematicky sa viažuceho kultúrneho programu, 

hl. org.: Hradné múzeum Fiľakovo,  
miesto: Fiľakovský hrad, Mestské vlastivedné múzeum 

 16.5. Výstava „Kamenári – kamenné kvety“, potrvá do 7. 8.2015,  
 org.: Hradné múzeum vo Fiľakove,  

miesto: Mestské vlastivedné múzeum-Galéria  

 16.5. Výstava „Naša budúcnosť v našej minulosti“, potrvá až do 
13.9.2015,  

org.: Hradné múzeum Fiľakovo, miesto: Bebekova veža 

MÁJ 
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 16.5. Stretnutie heligónkarov v Cinobani – VIII. ročník,  
org.: Obec Cinobaňa, NOS a BBSK 

 18.-29.5. Verejné koncerty ZUŠ Poltár,  
miesto: Poltár, Kalinovo, Málinec, Kokava, Utekáč, Cinobaňa 

 31.5. MDD – rodinné podujatie konané pri príležitosti MDD,  
org.: mesto Lučenec, miesto: Mestský park o 10.00 hod. 

 31.5. Váľanie mája,  
organizátor a miesto: Obec Halič 

 30.5. Festival histórie a remesiel,  
hlav. org.: OZ Prvá Iskra Utekáč, miesto: Utekáč 

 Oslava ukončenia II. sv. vojny, položenie vencov,  
org.: Mesto Lučenec, miesto: Pamätník padlých o 10.00 hod. 

 

 Srdce na dlani, koncert ku Dňu matiek,  
org.: Mesto Lučenec, miesto: Kostol na Rúbanisku  

 Čítajme si, VI. ročník celoslovenského detského čitateľského maratónu,  
miesto: Novohradská knižnica v Lučenci 

 70 rokov mieru, výstava zo zbierok NMG a klubu vojenskej histórie 
Slovensko pri príležitosti 70. výročia ukončenia  2. svetovej vojny,  

org. a miesto: Novohradské múzeum a galéria Lučenec 

 Deň Štefánika, spomienkové oslavy na M.R. Štefánika,  
org.: Dom MS LC, MO MS, Mesto Lučenec, ZŠ M.R. Štefánika 

 Beh mládeže o Pohár DMS,  
org.: Dom Matice slovenskej v Lučenci, miesto: ulice mesta Lučenec 

 Guľášový festival, súťaž vo varení guľášu,  
hl. org. MO SMK, miesto: hradný areál Fiľakovo 

 Týždeň európskych geoparkov v Novohrad-Nógrád geoparku, séria 
podujatí zameraných na ochranu geologických hodnôt neživej prírody 
a spoznávanie dedičstva Zeme prostredníctvom vedomostných 
a šikovnostných súťaží, diskusných fór, turistiky a poznávacích výletov.  

Hl. org.: Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád, miesto: Fiľakovský hrad, 
areál NTIC, územie geoparku, potrvá aj v mesiaci jún 2015 

 Cesta za umením, zájazd do divadiel,  
org.: ZUŠ Poltár 
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 POIPEĽSKÝ UMELECKÝ FESTIVAL, 14. ročník prezentácie tradičnej 
kultúry v Novohrade,  

org.: NOS, NOV Csemadoku a obec Radzovce, miesto: Radzovce 

 1.6. MDD,  
org.: Obec Cinobaňa a ZŠ s MŠ Cinobaňa 

 5.6. Absolventský koncert a výstava,  
org. a miesto: ZUŠ Poltár 

 6.6. Stretnutie heligónkarov – XVIII. ročník,  
org.: MKS Kokava nad Rimavicou, miesto: Dom kultúry 

 9.6. Talentík múz 2015, 11. ročník okresnej súťažnej prehliadky detí 
MŠ a žiakov I. stupňa ZŠ okresu Poltár,  

org. a miesto: ZUŠ Poltár 

 24.-26.6. Tanečný krok 2015, 5. ročník školskej súťažnej prehliadky,  
org. a miesto: ZUŠ Poltár 

 22.-26.6. Arteliér 2015, 1. roč. súťaže výtvarníkov o originálny detský 
artefakt,  

org. a miesto: ZUŠ Poltár 

 25.6. Záverečný koncert a výstava,  
org.: ZUŠ Poltár, miesto: KD v Poltári 

 27.-28.6. XVI. Fiľakovské historické hradné hry, v rámci ktorých sa 
uskutoční Medzinárodná súťaž v historickej lukostreľbe o titul 
„Lukostrelec Novohradu“ a hodnosť „Obranca fiľakovského hradu“, 
šermiari, jazdecké skupiny, detské atrakcie a remeselnícky jarmok.  

Hl. org.: OZ Koháry, miesto: Fiľakovský hrad, Podhradská ul. 
 

 27.6. Memoriál Štefana Hronca,  
org.: Obec Kokava n./R., TJ Štart, miesto: Štadión TJ 

 27.6. Memoriál Evalda Kantoráka,  
org.: Obec Cinobaňa a CŠK 

 Koncert spevokolu Ozvena, koncert,  
org.: Mesto Lučenec, miesto: Kalvínsky kostol o 17.00 hod. 

 Lučenská všehochuť, nesúťažná prehliadka lučenských hudobných 
skupín,  

org.: Mesto Lučenec, miesto: Amfiteáter o 18.00 hod. 
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 70. výročie ukončenia druhej svetovej vojny, prednáška Mgr. 
Chrastinu spojená s výstavou kníh,  

org. NMG a NK,  miesto: Novohradská knižnica Lučenec 

 Szabóov grafický Lučenec, medzinárodná súťažná prehliadka 
vybraných grafických prác žiakov, študentov a dospelých na tému 
„Šport“,  

org. a miesto: Novohradské múzeum a galéria Lučenec 

 Palo Macho – výber z tvorby, autorská výstava sklárskeho umelca,  
org. a miesto: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci 

 Deň detí,  
org. a miesto: Obec Halič 

 

 Stretnutie Slovákov,  
org. a miesto: Rátka 

 
 
 

 MEDZINÁRODNÝ NOVOHRADSKÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL, 20. ročník 
festivalu, ktorý sa koná v mestách a obciach v slovenskej i maďarskej 
časti Novohradu za účasti domácich a zahraničných súborov. 
Krojovaným sprievodom ulicami Lučenca vždy začína.  

Hl.org.: Novohradské osvetové stredisko Lučenec,  
spouorg.: Mesto Lučenec, mesto Fiľakovo a obce regiónu, 

 miesto: Novohrad 

 11.7. Divadelné predstavenie Medzinárodného workshopu 
pod názvom Vyšehrad bez bariér, 2. Medzinárodný workshop divadla 
a tanca sa vo Fiľakove uskutoční v dňoch 28.6. – 11.7.2015.  
Je stretnutím mladých ľudí z krajín Vyšehradskej štvorky, ktorí sa počas 
práce na spoločnom diele – tanečno-divadelnom predstavení na motív 
balady Zverbovaní od Janka Kráľa – naučia, ako komunikovať i bez 
hovoreného slova – bez bariér, iba prostredníctvom tanca a pohybu.  

Hl. org.: Arkové sdružení CYLINDR Ostrava a Hradné múzeum  
vo Fiľakove, miesto: areál Fiľakovského hradu 

 18.7. Vatra zvrchovanosti,  
hl. org.: MO MS a Dom Matice slovenskej vo Fiľakove 
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 18.7. „O pohár starostu obce Kokava n./R.“- volejbalový turnaj mix,  
org.: Volejbalový klub,  miesto: Multifunkčné ihrisko TJ 

 18.7. Zapačský zlatý kantár,  
org.: Ranč Cyndium,  miesto: Lehota nad Rimavicou, Zapač 

 30.7. – 2.8. KOLIESKO 2015 – XXV. ročník, festival ľudovej kultúry, 
stretnutie mladých folkloristov,  

hl. org. a miesto: Obec Kokava nad Rimavicou 

 Lučenské kultúrne leto,  
org. a miesto: Mesto Lučenec 

 Palo Macho – výber z tvorby, autorská výstava sklárskeho umelca,  
org. a miesto: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci 

 XXVII. Medzinárodné keramické sympózium 2015, tvorivý pobyt 
účastníkov sympózia sa realizuje v spolupráci so závodom Žiaromat a.s. 
Kalinovo, SVÚ – Združením keramikov Slovenska, Obcou Kalinovo 
a Mestom Lučenec, Sympózium je výnimočné pre neateliérové 
továrenské podmienky, využívanie miestneho žiaruvzdorného 
materiálu – šamotu a možnosť vypaľovania diel vo veľkokapacitných 
peciach,  

org.: Novohradské múzeum a galéria Lučenec,  
miesto: závod Žiaromat Kalinovo 

 
 
 

 14.-16.8. Dni mesta a XXV. Palócke dni a oslavy mesta Fiľakovo,  
hl. org.: MsKS Fiľakovo, miesto: MsKS,  

Námestie slobody a hradný areál 

 14.8. Výstava „Remeslá včera a dnes“, potrvá až do 16.10.2015,  
org.: Hradné múzeum vo Fiľakove,  

miesto: Mestské vlastivedné múzeum 

 15.-16.8. Haličské slávnosti, v rámci nich pietny akt a položenie kytice 
pri pamätnej tabuli a hrobe spisovateľky Hany Ponickej pri príležitosti 
8. výročia jej úmrtia,  

org. a miesto: Obec Halič 

 20.-23.8.  IV. Lučenské hodovanie, Dni mesta Lučenec, IV. Lučenská 
legenda, III. street dance party,  

org. a miesto: Mesto Lučenec 

AUGUST 
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 21.-22.8. Balvalfest – XV. ročník, festival rómskej hudby, spevu a tanca, 
org.: OZ Láčhodrom Kokava nad Rimavicou,  

miesto: Amfiteáter Kokava n/R. 

 22.8. Turistický výstup na Jaseninu,  
org.: Mikroregión Hornohrad 

 28.8.  71. výročie SNP, pietny akt s krátkym kultúrnym programom,  
org. a miesto: Obec Kokava nad Rimavicou 

 28.8. Oslavy SNP,  
org.: Obec Cinobaňa a UO SZPB Cinobaňa 

 28.8. SNP,  
org. a miesto: Obec Halič 

 Oslavy SNP,  
org.: Mesto Lučenec, miesto: Pamätník padlých 

 Bažant kinematograf, putovná prehliadka českých a slovenských filmov 
pod holým nebom,  

org. a miesto: Mesto Lučenec 

 XXVII. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec-Kalinovo 2015, 
výstava výsledkov tvorivého pobytu účastníkov sympózia,  

org. a miesto: Novohradské múzeum a galéria Lučenec, potrvá do 
konca septembra 2014  

 Folklórny festival Trebeľovce,  
org.: Obec Trebeľovce a FS Jánošík, miesto: Trebeľovce 

 Stretnutie rodákov Mláky,  
miesto: Látky - Mláky 

 
 

 

 19.9. Brdárska kapustnica – VI. ročník,  
org. a miesto: Obec Veľká Ves 

 23.9. Výstava „Smaltované umenie“, potrvá do 15.11.2015,  
org.: Hradné múzeum vo Fiľakove, miesto: Bebekova veža 

 23.9. Výstava „Značkované tehly z územia historického Novohradu 
a Gemera-Malohontu“, potrvá do 15.11.2015,  

org.: Hradné múzeum vo Fiľakove a Gemersko-malohontské múzeum 
Rimavská Sobota, miesto: Bebekova veža 

 

SEPTEMBER 



 
65 

 

 Deň bez áut, podujatie na podporu mobility obyvateľstva,  
org.: Mesto Lučenec, miesto: Námestie republiky 

 XXVII. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec-Kalinovo 2015, 
výstava výsledkov tvorivého pobytu účastníkov sympózia,  

org. a miesto: Novohradské múzeum a galéria Lučenec,  
potrvá do konca septembra 2014  

 Deň obetí holokaustu a rasového násilia – beseda spojená s návštevou 
židovského cintorína,  

org. a miesto: Novohradská knižnica  

 Hurá škola – ZUŠka volá – koncert,  
org.: ZUŠ Poltár, miesto: tribúna pred DK 

 
 
 

 DIVADELNÁ JESEŇ 

 3.10. Deň prezentácie mikroregiónu Hornohrad a súťaž  
„O najlepšiu hornohradskú klobásu“,   

miesto: Obec Krná 

 17.10. Úcta k starším – slávnostné posedenie,  
org.: Obec Cinobaňa 

 23.10. Výstava miestnej maliarky Timei Mihalidesovej,  
potrvá do 27.11.2015,  

org.: Hradné múzeum vo Fiľakove, 
 miesto: Mestské vlastivedné múzeum - Galéria 

 31.10. Strašidelná tržnica IV.,  
org.: Mesto Lučenec, miesto: Mestská tržnica o 18.30 hod. 

 31.10. Zlomené krídla, pietna spomienka na zosnulých,  
org.: Mesto Lučenec, miesto: mestský cintorín o 17.00 hod. 

 Program naším seniorom v rámci Mesiaca úcty k starším,  
org.: Mesto Lučenec, miesto: Divadlo B.S. Timravy 

 Timravina studnička, okresné kolo súťaže v prednese prózy,  
org.: Mesto Lučenec, miesto: CVČ Magnet o 10.00 hod.  

 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra – prednáška jazykovedca 
Júliusa Lomenčíka spojená s výstavkou kníh,  

org. a miesto: Novohradská knižnica Lučenec 

OKTÓBER 
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 Ľudové staviteľstvo  - prednáška s prof. Böszörmenyim v rámci Dní 
európskeho kultúrneho dedičstva,  

org. a miesto: Novohradská knižnica Lučenec 

 Jesenné stretnutie, prezentácia tvorby neprofesionálnych výtvarníkov 
združených pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci,  

org. NOS a NMG, miesto: Novohradské múzeum a galéria Lučenec 

 Timravin chodníček, 24. ročník literárno-turistického podujatia na 
počesť spisovateľky B.S. Timravy, prehliadka jej rodného domu 
v Polichne a pamät. domu v Abelovej,  

org.: Dom Matice slovenskej v Lučenci, miesto: Polichno, Ábelová 

 Maľujeme Timravu – výtvarný projekt venovaný pamiatke B.S. 
Timravy, výstava,  

org.: Obec Polichno a Dom MS Lučenec, miesto: Polichno 

 Stretnutie jubilantov v rámci Mesiaca úcty k starším,  
org. a miesto: Obec Halič 

 
 
 

 Divadelná jeseň 

 1.-2.11. Zlomené krídla, pietna spomienka na zosnulých,  
org.: Mesto Lučenec, miesto: mestský cintorín o 17.00 hod. 

 Timravina studnička, celoslovenská súťaž v prednese pôvodnej 
slovenskej prózy,  

org.: Mesto Lučenec, miesto: Divadlo B.S. Timravy  

 Nedeľa módy, módna prehliadka lučenských butikov,  
org.: Mesto Lučenec, miesto: Reduta 

 Literárny Lučenec, vyhodnotenie  celoslovenskej literárnej súťaže vo 
vlastnej tvorbe, výstava tvorby B.S. Timravy,   

org.: Novohradská knižnica Lučenec 

 60 rokov Novohradského múzea a galérie, výstava z archeologických, 
historických, etnologických a výtvarných zbierok NMG pri príležitosti 
60. výročia založenia múzea,   

org. a miesto: Novohradské múzeum a galéria Lučenec 

 Divadelné predstavenie pre verejnosť a pre žiakov ZŠ,  
org. a miesto: Obec Kokava nad Rimavicou 

 

NOVEMBER 
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 Divadelné predstavenie v rámci festivalu Divadelná jeseň,  
org.: Obec Cinobaňa a NOS Lučenec 

 Portréty 2015 – verejný koncert ZUŠ Poltár,  
miesto: Koncertná sála 

 
 
 

 Divadelná jeseň 

 ADVENTNÉ STRETNUTIE, 8. ročník prehliadky cirkevných a svetských 
speváckych zborov,  

org.: NOS Lučenec, miesto: Rímskokatolícky kostol Breznička 

 POSOLSTVO VIANOC, vianočné programy v obciach regiónu,  
org. NOS Lučenec 

 4.12. Výstava „Veterány“, potrvá až do 28.2.2016,  
org.: Hradné múzeum vo Fiľakove,  

miesto: Mestské vlastivedné múzeum 

 4.12. Stretnutie detí s Mikulášom, anjelom a čertom,  
org. a miesto: MKS Kokava nad Rimavicou 

 5.12. Vianočné trhy – zimné radovánky – Mikuláš pre deti,  
org.: Obec Cinobaňa a OZ Cinobančan 

 6.12. Mikuláš v meste,  
org.: Mesto Lučenec, miesto: Nám. republiky o 17.00 hod. 

 6.12. Adventný koncert,  
org.: Obec Kokava n/R., miesto: Evanjelický chrám 

 11.12. Domáca zabíjačka s ochutnávkou zabíjačkových špecialít,  
org. a miesto: Obec Kokava nad Rimavicou, miesto: námestie 

 11.12. Vianočný program žiakov ZŠ a FS KOKAVAN „Od Ondreja do 
Troch kráľov“, výstava a predaj vianočných ozdôb,  

org.: ZŠ a MKS Kokava nad Rimavicou, miesto: DK 

 24.-25.12. Chodenie s Betlehemom, vinšovanie v domácnostiach,  
org.: FS KOKAVAN, miesto: Obec Kokava nad Rimavicou 

 26.12. Vianočný beh, polmaratón, ktorý už neodmysliteľne patrí 
k Vianociam v Lučenci,  

org.: Mesto Lučenec, miesto: ulice mesta o 8.00 hod. 
 

DECEMBER 
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 31.12. Silvester v meste, jednoducho dobrá nálada - diskotéka, vítanie 
nového roka, ohňostroj,  

org.: Mesto Lučenec, miesto: Nám. republiky o 22.30 hod. 

 31.12. Silvester na námestí v Cinobani,  
org.: Obec Cinobaňa a OZ Cinobančan 

 Vianočné trhy a Vianočná  veselica, zábava a trhy s bohatým 
kultúrnym programom,  

org.: Mesto Lučenec, miesto: Nám. republiky  

 Svieť, svetlo svieť, ekumenické vianočné stretnutie,  
org.: Mesto Lučenec, miesto: Kubínyiho nám. 

 60 rokov Novohradského múzea a galérie, výstava z archeologických, 
historických, etnologických a výtvarných zbierok NMG pri príležitosti 
60. výročia založenia múzea,  

 org. a miesto: Novohradské múzeum a galéria Lučenec 

 Rozprávková krajina, putovná výstava víl a škriatkov pani Klimentovej, 
org. a miesto: Novohradská knižnica Lučenec 

 Radujme sa! Folklórny program pre deti, vianočné tvorivé dielne 
a malý adventný jarmok,  

org.: MO Csemadok Fiľakovo, miesto: MsKS Fiľakovo 

 Vianočný koncert,  
org.: OZ Melódia, miesto: MsKS Fiľakovo 

 Mikuláš, stretnutie detí s Mikulášom,  
org. a miesto: Obec Halič 

 Vianočný koncert,  
org. Obec Halič, miesto: Rímskokatolícky kostol v Haliči 

 Cinobanský bludár  - turistická akcia,  
org.: Obec Cinobaňa a KST Lučenec 
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Divadlo:  
 
Divadelné súbory 

 HAVKÁČI Tomášovce, Ľubica Hrnčiarová, 0918566381 

 OPONA (Ochotnícki Poltárski Nadšenci) - Divadelný ochotnícky súbor 
mesta Poltár, Edita Klembasová, 0904259179 

 STRAŠIDLÁ - Lupočská divadelnícka mládež  OZ Pod Skaličkou,  
Mgr. Mirka Kaňuchová,  0904947474 

 TIMRAVA Lučenec - Sylvia Golianová, 0908559124,  
e-mail: oztimrava@gmail.com, www.oztimrava.sk  

 
Divadelné súbory - maďarské 

 DS Apropó - Gymnázium Fiľakovo, Mgr. Szvorák Zsuzsanna, 
0905639343  

 DS J. Kármána - Lučenec, Mgr. Štefan Csák, 0905113377,  
e-mail: kultman@zoznam.sk, www.kultman.estranky.sk   

 DS Zsákszínház - MSKS Fiľakovo, PhDr. Štefan Mázik,  
047/ 4381002,0915812503, e-mail: msks@filakovo.sk, 
zsakszinhaz@filakovo.sk 

 
Divadlo dospelých pre deti 

 Pramienok - CVČ Magnet Lučenec – Mgr. Jana Murgašová, 
riaditeľka, 047/4333797 e-mail: cvcmagnetlc@gmail.com, 
www.cvclc.edu.sk  

 
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 

 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 

mailto:oztimrava@gmail.com
http://www.oztimrava.sk/
mailto:kultman@zoznam.sk
http://www.kultman.estranky.sk/
mailto:msks@filakovo.sk
mailto:zsakszinhaz@filakovo.sk
http://www.cvclc.edu.sk/
http://www.noslc.sk/index_subory/bocianik.htm
http://www.noslc.sk/index_subory/budicek.htm
http://www.noslc.sk/index_subory/dokoran.htm
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 DDS Na Opatovskom kopci – súkromná ZUŠ Lučenec-Opatová,  
PhD. Terézia Bahledová 

 DDS Rapkáčik - ZŠ Farská lúka, Fiľakovo, Mgr. Edita Mrázová 

 DDS SME! - pri ZŠI pre sluchovo postihnutých Lučenec,  
Sylvia Golianová, Dušana Nôtová 

 DDS Ťuťmáci - ZŠ s MŠ Breznička, Mgr. Janka Mesiariková 

 Divadlo SMS - ZUŠ Poltár, Mgr. Eva Žírošová 

 DDS Vrabčiaci – ZUŠ Poltár,  
 
Folklór: 
 
Folklórne súbory 

 IPEĽ – OZ,  Lučenec, Mgr. Marcela Janštová, 0905926498,  
e-mail: macatothova@centrum.sk  

 JÁNOŠÍK – Dom MS Fiľakovo, Ing. Alena Rezková, riaditeľka, 0918 
904 930, e-mail: dommslucenec@gmail.com, Ing. Jozef Šulek,  
0905 389 063, e-mail: sulek64@gmail.com 

 KOKAVAN - MKS Kokava nad Rimavicou, org. ved.: Janka Krotáková, 
047/4293 245, 0903 559 014, e- mail:  janka.krotakova@kokava.sk, 
um. ved.: Ján Blahuta, 0903562880    

 NÓGRÁD – MKS a Csemadok Radzovce, Bc. Mária Mártonová, 
0918494963, e-mail: marimar.hu@gmail.com, József Póczos, 
0908222132 

 RAKONCA – CVČ IUVENES, MsKS Fiľakovo, Mgr. Norbert Varga, 
0908041947, e-mail: binor@stonline.sk,  Mgr. Kornélia Vargová  

 ÚVRAŤ- Poltár, Iveta Kýpeťová,  Michal Obročník, 0944232795, 
fsuvrat@gmail.com, michal.obrocnik@gmail.com  

 
Detské folklórne súbory 

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

 DFS Kokavan - ZŠ, MKS Kokava nad Rimavicou, Mgr. Jana Becániová, 
0903795167, a Jana Obročníková, 0903853728 

 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 

http://www.noslc.sk/index_subory/rapkacik.htm
http://www.noslc.sk/index_subory/sme.htm
mailto:macatothova@centrum.sk
mailto:dommslucenec@gmail.com
mailto:sulek64@gmail.com
mailto:janka.krotakova@kokava.sk
mailto:marimar.hu@gmail.com
mailto:binor@stonline.sk
mailto:fsuvrat@gmail.com
mailto:michal.obrocnik@gmail.com
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 Dubkáčik – folklórny a divadelný súbor Buzitka, 0907069886,  
e-mail: fadsdubkacik@gmail.com  

 
Folklórne skupiny 

 Gyöngyvirág Asszonykórus (Konvalinka) – ženská spevácka skupina 
Čakanovce 

 Romani Luludi - rómska folklórna skupina - KVOZ Láčho drom, 
Vladimír Sendrei    

 Škorec – dedinská folklórna skupona MO MS a OÚ Vidiná,  
Jozef Kucej  

 Hrnčiarka – ženská spevácka skupina, Hrnčiarske Zalužany 

 Haličan – OZ Hudobno-spevácka skupina, Halič, 0949 866 638, 0907 
889 360, e-mail: obcianskezdruzenie.halican.hss@gmail.com  

 Vidovienky – ženská spevácka skupina z Vidinej, Danica Koryťáková, 
0915361778 

 Sobotienka – ženský spevokol, Mučín 

 Ľahotianky – ženská spevácka skupina, Lehôtka 
 
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 

 pri DFS Kokavan – ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou,  
Mgr. Jana Becániová a Jana Obročníková 

 pri DFS Radosť Lučenec, Mgr. Marcela Janštová 

 rómska DSS – Lovinobaňa, Igor Berky 

 Zvonček – ZŠ Vajanského Lučenec, Mgr. Zuzana Golianová 
 

 
Tanec 
 
Tanečná skupiny 

 Palócok – pri ZO Csemadoku Čakanovce, Gyüre Erika 
 
 

mailto:fadsdubkacik@gmail.com
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Hudba: 
 
Ľudová hudba 

 ĽH pri FS Kokavan v Kokave nad Rimavicou, Gejza Sereš 

 Lúčina - žiacka ľudová hudba ZUŠ Poltár, Barnabáš Szabó, DiS. art. 
 
Fujaristi: 

 Trio fujaristov pri FS Kokavan – Pavel Bielčik, Miroslav Moncoľ  
a Ján Kroták 

 Tibor Koblíček z Turičiek 
 
Heligónkari: 

 Breznička – Milan Plavucha, Močiar 

 Budiná – Milan Gábor, Miroslav Gábor, Ľubomír Gábor, Ivan Zvara 

 České Brezovo – Vladimír Sihelský 

 Divín – Ľubomír Mišík, Jozef Fízeľ 

 Kalinovo – Ľuboš Paprnák 

 Kokava nad Rimavicou – Milan Klapiš, Juraj Krahulec, Ladislav Kouba,  
Jaroslav Obročník, Ján Kvanda 

 Lovinobaňa – Milan Halaj 

 Lučenec – Štefan Kumštár, Rudolf Václavík, Ján Kantorák,  
Ondrej Strapko 

 Mýtna – Robert Kanda 

 Píla – Tomáš Suja 

 Podrečany – Miroslav Kubíček 

 Poltár – Pavel Obročník, Ján Kubiš, Jozef Krupa 

 Ružiná – Jozef Kvačkaj 

 Šoltýska – Ľuboš Laššák 

 Točnica – Daniel Ivanič, Ľubomír Karásek 

 Tomášovce – Milan Gibaľa, Tomáš Gibaľa, Ján Badinka 

 Utekáč – Rastislav Skrutek 

 Veľká Ves – Miroslav Jambrich, Ján Suja 

 Vidiná - Milan Šulek, Juraj Olšiak  
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Moderná hudba 

 Junior´s Band pri ZUŠ Poltár, Ing. Ladislav Černák 

 Syntakt,  Poltár– Daniel Kamas, vedúci, 0907 688000,  
e-mail: danokamas@gmail.com, Ferko Klempár, Jakub Vrana,  
Nikol Stromajerová 

 Akcent,  Lučenec – Vladimír Oláh, Ján Riečica, Tibor Fazekaš,  
e-mail: akcent@wbl.sk 

 ESO Lučenec – Ján Slabej (0905 382 277), Miroslav Olšiak (0915 
824 736) 

 IMPULZ Lučenec – Jozef Paška  
 
 

Zborový spev: 

 CAMPANA - chrámový spevácky zbor farnosti Breznička,  
Erika Šoltésová, vedúca, e-mail: soltesova@campana.sk,  
Oľga Budinská, dirigentka, e-mail: budinska@campana.sk, 
www.campana.sk  

 CAMPANELLA - detský spevácky zbor farnosti Breznička,  
Mgr. Terézia Kelementová, vedúca a dirigentka,  
e-mail: kelementova@campana.sk, www.campana.sk  

 JÁZMIN z Radzoviec, Bc. Mária Mártonová 

 JAVOR – spevácky zbor v Divíne, um. ved.: Mgr. Eva Ticháková,  
org. ved.:  Zita Kozová 

 KRIŠTÁLIK – detský spevácky súbor pri ZUŠ v Poltári,  
Mgr. Dagmar Vývleková DiS. art. 

 LETOKRUHY - ženský spevácky zbor v Poltári, Edita Klembasová, 
Mgr. Ľuboslava Slebodníková,  

 OZVENA – miešaný spevácky zbor pri Dome Matice slovenskej 
v Lučenci, Mgr. Dagmar Novodomská  

 OZ MELÓDIA – ženský spevácky zbor vo Fiľakove,  Mária Agócsová, 
e-mail: agocs.melodia@gmail.com 

 PRO KULTÚRA - mužský spevácky zbor Fiľakovo, Alexander Tódor, 
Ing. Attila Mag, 0905 248804, e-mail: mag.attila2@gmail.com  

 Spevácky zbor pri kostole sv. Cyrila a Metoda v Poltári,  
Mgr. art. Mária Sihelská  

 PRO MUSICA Biskupice, MO Csemadok, Eva Katonová 

mailto:danokamas@gmail.com
mailto:akcent@wbl.sk
mailto:soltesova@campana.sk
mailto:budinska@campana.sk
http://www.campana.sk/
mailto:kelementova@campana.sk
http://www.campana.sk/
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 ZLATÝ KLAS (Aranykalász)  - ženská spevácka skupina Pleš,  
Andrea Mederiová 

 Spevokol evanjelickej cirkvi Kokava nad Rimavicou, Janka Krotáková 

Ľudoví remeselníci: 

 Albert Štefan – výrobca umeleckých nožov, Fiľakovo 

 Agócs Alexander  - výrobca tárogató, Šávoľ  

 Bakšová Dana  - hrnčiarstvo, keramika, Hrnčiarske Zalužany, 
0905304837, e-mail: danka.baksova@gmail.com  

 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, 
0915302993 

 Gyetvai Štefan  – keramika, hrnčiarstvo, Fiľakovo  

 Kobliček Tibor  - výrobca ľudových hudobných nástrojov, Turíčky, 
047/ 4395301   

 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 

 Meszárosová Emília – mozaika, Fiľakovo, 0910921697,  
e-mail: milka1775@zoznam.sk  

 Mojžiš Július  - umelecký kováč,  Halič, 0918356221  

 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, 0903515199 

 Rechtoríková Anna  – figúrky zo šúpolia, Poltár  

mailto:danka.baksova@gmail.com
mailto:milka1775@zoznam.sk
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 Sanislová Viera  - paličkovaná čipka, Kalinovo, 
vsanislova@gmail.com    

 Sujová Miroslava – šúpolie, Mýtna, 0908056501,  
e-mail: mirka.sujova@gmail.com  

 Žilková Ľubomíra  - tkanie na krosnách, Kokava nad Rimavicou, 
0905576065, e-mail: lubomira.zilkova@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, 0903432926 

 Benko Pál – zdobenie tekvíc, viazanie pálky, Šíd 
 Kapsa Júlia – navliekanie a tkanie korálikov, Veľké Dravce 
 Gyetvaiová Zuzana – drôtovanie kraslíc, Fiľakovo, 0907 807981 
 Mgr. György Henrieta – tkanie, pletenie šnúr rôznymi technikami, 

batikovanie, zdobenie kraslíc voskom, Radzovce 
 Mgr. Molnár Monika – výroba dekoračných predmetov zo slamy, 

zdobenie kraslíc slamou, Fiľakovo 

 

 
 

 
      

BBSK- Novohradské osvetové stredisko v Lučenci je príspevkovou or-
ganizáciou s právnou subjektivitou, pôsobiacou v zmysle osvetového zá-
kona, ktorej zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj. 

Sídlom Novohradského osvetového strediska je Lučenec. Organizá-
cia sídli v jednej zo secesných budov v centre mesta, zaradenej do zoz-
namu kultúrnych pamiatok pod názvom Meštiansky dom. 

Poslaním Novohradského osvetového strediska je prispievať k roz-
voju kultúrneho spôsobu života v podmienkach miest a obcí v územnom 
obvode okresov Lučenec a Poltár. 

mailto:vsanislova@gmail.com
mailto:mirka.sujova@gmail.com
mailto:lubomira.zilkova@gmail.com
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Ako  kultúrna organizácia pôsobiaca v Novohrade napomáha zvyšo-
vať všeobecnú kultúrnu  úroveň ľudí tým, že sprostredkúva informácie a 
poznatky z kultúry. Snaží sa prehlbovať vzťah obyvateľov k vlastnému štá-
tu, ku kultúrnej identite národa a národnostných menších, k starostlivosti 
o životné prostredie, vychovávať umením a k umeniu rozvíjaním záuj-
movo-umeleckej činnosti, vyhľadávať, uchovávať a sprístupňovať ľudové 
tradície. 

Pri rozvíjaní kultúrno-vzdelávacích aktivít NOS, spolupracujeme so 
samosprávou, s regionálnymi a miestnymi kultúrnymi inštitúciami a ob-
čianskymi združeniami. 

Organizujeme  okresné, krajské a celoslovenské súťaže a prehliadky 
vo všetkých žánroch ZUČ v regióne. 
 
Oblasti  pôsobenia:  

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

 
Ponúkame: 

 pomoc pri príprave a realizácii rôznych kultúrno-spoločenských 
podujatí  
 poradenské a metodické služby v jednotlivých žánroch ZUČ  
 výchovná a vzdelávacia činnosť (tematické okruhy podľa požiada-
viek)  
 tvorivé dielne ľudových remesiel i moderných techník  
 spoluprácu na projektoch v prospech regiónu a jeho obyvateľov  
 sprostredkovanie kontaktov na folklórne súbory, ľudových remesel-
níkov  
 tlač a odbornú pomoc pri vydávaní materiálov menšieho rozsahu 
(plagáty, pozvánky, bulletiny a pod.)   
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Fotografia: 
AMFO - Štúdio amatérskej fotografie bolo zriadené pri NOS Lučenec, za 
niekoľko desaťročí  si získalo dobré meno. Viacerí významní autori získali 
mnoho ocenení na celoštátnych výstavách. 
 

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

 
Tvorivá dielňa ľudových remesiel  bola otvorená v máji 2006. Činnosť 
dielne je zameraná na zachovanie a obnovenie tradičných techník, 
vychádzajúcich zo starých remesiel, ako je drotárstvo, rezbárstvo, košikár-
stvo, hrnčiarstvo, tkanie, paličkovanie, zdobenie kraslíc a ďalšie.  
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MAREC - Rozprávková skrinka 
Regionálna prehliadka detskej dramatickej tvorivosti sa koná pravidelne 
v KD Poltár v rámci dlhoročnej úspešnej spolupráce s Mestom Poltár. 
Cieľom je, aby sa na nej mohli prezentovať všetky DDS, ktoré v regióne 
pracujú (súbory slovenské, maďarské, súbory pracujúce s postihnutými a 
ináč znevýhodnenými deťmi). Chceme poskytnúť priestor aj začínajúcim 
súborom, pre ktoré je prehliadka zdrojom inšpirácie a rozborové semi-
náre sú tou najlepšou školou pre tvorcov divadla hraného deťmi.  
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MÁJ - Heligónky nad Budinou 
Táto súťažná prehliadka je už tradičným stretnutím priaznivcov gom-
bíkovej harmoniky - heligónky a tiež miestom pre konfrontáciu inštrumen-
tálnych výkonov heligónkarov. Každoročne túto prehliadku pripravujeme 
v spolupráci s Obecným úradom Budiná. 

 
 

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

 
JÚL – AUGUST  
- Medzinárodný novohradský folklórny festival 
Od roku 1995 ho organizuje Župné osvetové a turistické stredisko v Šal-
gotarjáne /MR/. Spoločná hranica so Slovenskom a veľmi dobré susedské 
vzťahy so Slovenským Novohradom podnietili organizátorov od roku 2000 
vytvoriť spoločný festival v jednom termíne na obidvoch stranách hraníc, 
ktorý je ojedinelým projektom v Európe. NOS je hlavným organizátorom 
v SR. Cieľom festivalu je uchovávanie ľudových tradícií. V rámci festivalu 
sa organizujú rôzne sprievodné podujatia - výstavy, tvorivé dielne a pod. 
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AUGUST – Festival ľudovej kultúry Koliesko  
NOS je každoročne organizátorom  dvoch výstav a ani  na jubilejnom 25. 
ročníku festivalu ľudovej kultúry v Kokave nad Rimavicou to nebude inak. 
Po minuloročnom úspechu Osvetárskeho dvora, plánujeme pokračovať 
v prezentácii ďalších častí ľudového odevu, v rámci gastronómie predsta-
viť tradičnú špecialitu a Dvor Paľa Bútora bude trochu  inak... 
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OKTÓBER – DECEMBER - Divadelná jeseň 
Divadelná jeseň sa pôvodne niesla pod názvom Jesenné divadelné dni a 
má za sebou už dlhoročnú tradíciu. Za ten čas sa stali divákmi obľúbenou 
prehliadkou slovenských i maďarských divadelných súborov a divadelných 
ochotníckych súborov nášho regiónu. Podujatie je príležitosťou k pre-
zentácii práce ochotníckych divadelných súborov nášho regiónu a k 
vzájomnej konfrontácii s hosťujúcimi pozvanými súbormi. Súčasťou po-
dujatia sú – otvárací happening - divadelný sprievod mestom, ktorého 
cieľom je podujatie živo spropagovať a vytvoriť tú správnu divadelnícku 
atmosféru 
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DECEMBER – Adventné stretnutia   
Prehliadka cirkevných a svetských speváckych zborov, koná sa v rímsko-
katolíckom kostole v Brezničke. 

 
 

DECEMBER – Posolstvo Vianoc 
Pásmo vianočných zvykov a kolied organizované v obciach regiónu. 
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BBSK -Novohradské osvetové stredisko, J. Kármána 2, 984 01  Lučenec 
riaditeľka: Mária Ambrušová   
tel.: 047/ 4331534, 4512703, e-mail: noslc@noslc.sk,  www.noslc.sk 
BBSK - Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho nám. 3,  
984 01 Lučenec 
riaditeľka: Mgr. Iveta Kaczarová 
tel.: 047/4332502, 4332397, e-mail: nmlc@stonline.sk,  www.nmg.sk 
BBSK – Novohradská knižnica, Kubínyiho nám. 3, 984 01 Lučenec 
riaditeľka: PhDr. Mgr. Daša Filčíková 
tel.: 047/4513238, e-mail: sluzby@nklc.sk, www.nklc.sk 
Dom Matice slovenskej Lučenec, Rázusova 33, 984 01 Lučenec, 
riaditeľka: Ing. Rezková Alena 
tel.: 047/4320480, 0918 904 930,  
e-mail: dommslucenec@gmail.com, www.dmslucenec.sk  
 
Zoznam mestských a obecných úradov v okresoch Lučenec a Poltár: 

OKRES LUČENEC 

LUČENEC  - Mestský úrad, Ulica novohradská č. 1,  984 01 Lučenec 
Primátorka: PhDr. Alexandra Pivková - tel.: 047/4307220, 
www.lucenec.sk, e-mail: primatorka@lucenec.sk  
Oddelenie školstva, soc. vecí, kultúry a športu – Bc. Martina Hoduliakova 
– tel.: 047/4307231, e-mail: hoduliakova@lucenec.sk, 
Mestské noviny - Ján Šnúrik – tel.: 047/4307234, e-mail: 
mestskenoviny@lucenec.sk,  
MIC – Mestské informačné centrum, Divadlo B.S.Timravy, 047/4331513,  
e-mail: mic@lucenec.ak, michaela.hrnciarova@lucenec.sk  
 
FIĽAKOVO  - Mestský úrad, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo  
Primátor: Mgr. Attila Agócs, PhD. - tel.: 047/438 1001 ,www.filakovo.sk, 
e-mail: primator@filakovo.sk,  
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Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 12, 986 01 Fiľakovo  
riaditeľ: PhDr. István Mázik, tel.: 047/4381665,   
e-mail: msks@filakovo.sk 
 
Hradné múzeum,, Hlavná ul. 14, 986 01 Fiľakovo,  tel.: 047/4382017,   
e-mail: hradnemuzeum@filakovo.sk 
 
Novohradské turisticko-informačné centrum, Podhradská 14, 986 01 
Fiľakovo, Ing. Zuzana Páleníková -  tel.: 047/4382016,   
e-mail: ntic@filakovo.sk  
 
ÁBELOVÁ  - Obecný úrad, 985 13 Ábelová 
Starosta: Viliam Kőrösi - tel.: 047/437 95 10, 0917 871289,  
www.abelova.sk, e-mail: korosi.abelova@zoznam.sk  
 
BELINA  - Obecný úrad, č. 194, 986 01 Fiľakovo 
Starosta: István Csaba - tel.: 047/438 91 31, 0905 270593, 
www.belina.webnode.sk, e-mail: obecbelina@centrum.sk 
 
BISKUPICE  - Obecný úrad, Biskupická 61/132, 986 01 Fiľakovo,  
tel.: 047/4381815 
Starosta: Ing. Ladislav Noskó -  0908 930167,  www.obecbiskupice.sk,   
e-mail:  obecbiskupice@gmail.com 
 
BOĽKOVCE  - Obecný úrad,  č. 80,   984 01 Lučenec  
Starosta: Peter Kamenský  - tel.: 047/4394144, www.bolkovce.sk,  
e-mail: bolkovce@slovanet.sk   
 
BUDINÁ  - Obecný úrad Budiná č. 96,  985 12 Tuhár  
Starosta: Ing. Marian Čerpák - tel.: 0474397335, 0908 626866,  
e-mail: obecbudina@tuhar.net  
 
BULHARY  - Obecný úrad, č. 96,  986 01 Fiľakovo  
Starosta: Dezider Szakó, tel.: 047/4381772, www.bulhary.ocu.sk,  
e-mail: bulhary@hotmail.com  

mailto:hradnemuzeum@filakovo.sk
mailto:ntic@filakovo.sk
http://www.abelova.sk/
mailto:korosi.abelova@zoznam.sk
http://www.belina.webnode.sk/
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mailto:obecbiskupice@gmail.com
http://www.bolkovce.sk/
mailto:bolkovce@slovanet.sk
mailto:obecbudina@tuhar.net
http://www.bulhary.ocu.sk/
mailto:bulhary@hotmail.com
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BUZITKA  - Obecný úrad, č. 126, 985 41 Šávoľ , tel.: 438 0291 
Starostka: Helena Ševčíková - tel.: 047/438 01 83,  
www.buzitka.estranky.sk, e-mail: obecbuzitka@gmail.com   
 
ČAKANOVCE  - Obecný úrad Čakanovce 312,  985 58 Radzovce,  
tel.: 449 1280 
Starosta: Vojtech Bodor -  tel.: 047/4491123,  0907821338, 
www.cakanovce.sk,   e-mail: sekretariat@obeccakanovce.sk 
 
ČAMOVCE  - Obecný úrad, č. 69   986 01 Fiľakovo  
Starosta: Pavel Urbančok - tel.: 047/4389101,  
www.camovce.webnode.sk, e-mail: camovce@gmail.com   
 
DIVÍN  - Obecný úrad, Námestie Mieru 654/3,  985 52 Divín  
Starosta: Ján Koza - tel.:  047/4397301, www.divin.sk,  
e-mail: starosta@divin.sk, 
 
Osvetové stredisko správy kultúrnych pamiatok – Ing. František Radinger, 
tel.: 047/4512558,  e-mail:  radinger@centrum.sk   
 
DOBROČ  - Obecný úrad Dobroč, č. 140,  985 53 Mýtna  
Starosta: Miroslav Remeník - tel.: 047/439 71 05, 0905270533,  
www.dobroc.ocu.sk, e-mail: dobroc@mail.t-com.sk 
 
FIĽAKOVSKÉ KOVÁČE  - Obecný úrad Fiľakovské Kováče 275,  
986 01 Fiľakovo 
Starosta: Oto Agócs - tel.: 047/4380233, e-mail:  filkovace@post.sk 
 
GREGOROVA VIESKA  - Obecný úrad , 985 56 Tomášovce  
Starostka: Mária Gáfriková - tel.: 047/4392000, 0907032712,  
www.gregorovavieska.e-obce.sk,  
e-mail: ou.gregorovavieska@stonline.sk  
 
 
 

http://www.buzitka.estranky.sk/
mailto:obecbuzitka@gmail.com
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HALIČ  - Obecný úrad, Mieru č. 66,  985 11 Halič, tel.: 439 2637 
Starosta: Juraj Machava - tel.: 047/4392356,  www.halic.sk,  
e-mail: obec@obechalic.sk 
Kultúrny pracovník: Mária Veselovská –  tel.: 047/4511694, e-mail: 
kniznica@obechalic.sk   
 
HOLIŠA  - Obecný úrad, č. 61,  985 57 Holiša  
Starosta: Karol Ferencz - tel.: 047/4394222, www.ocuholisa.sk, ,  
e-mail: ocuholisa@stonline.sk   
 
JELŠOVEC  - Obecný úrad Jelšovec, č. 74,  985 32 Veľká nad Ipľom 
Starostka: Viera Sárová - tel.: 047/4374108, 0948423368, 0903493451,  
e-mail: sarovaviera@gmail.com  
 
KALONDA  - Obecný úrad Kalonda, Mierová 67, 985 31 Rapovce  
Starostka: Alžbeta Erdélyiová - tel.: 047/4398108, 0905 234936,   
e-mail: obeckalonda@mail.t-com.sk 
 
KOTMANOVÁ  - Obecný úrad  Kotmanová, č. 122, 985 53 Mýtna 
Starostka: Mária Oravcová - tel.: 047/4397109,  0905270590, 
www.kotmanova.ocu.sk, e-mail: obec@kotmanova.sk  
 
LEHÔTKA  - Obecný úrad Lehôdka, č. 23,  985 11 Halič  
Starosta: Richard Laššan - tel.: 047/4392346, www.obeclehotka.ocu.sk,  
e-mail: oculehotka@stonline.sk  
 
LENTVORA  - Obecný úrad Lentvora, č. 61,  985 13 Ábelová  
Starosta: Dušan Sudár - tel.: 047/4379547, 0915214686  
 
LIPOVANY  - Obecný úrad  Lipovany, č. 46, 985 31 Rapovce  
Starosta: Milan Matuška - tel.: 047/439 98 72, 0905270434,  
www.lipovany.sk, e-mail: lipovany@dkn.sk   
 
LOVINOBAŇA  - Obecný úrad, SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa, 
Starosta: Ing. Marián Lenhard - tel.: 047/4512516, www.lovinobana.sk,  
e-mail: starosta@lovinobana.sk  
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LUPOČ  Obecný úrad  Lupoč, č. 102, 985 11 Halič  
Starosta: Pavel Koporec - tel.: 047/4392345, www.lupoc.sk,   
e-mail: starosta@lupoc.sk  
 
ĽUBOREČ  - Obecný úrad Ľuboreč, č. 138, 985 11 Halič 
Starosta: Mgr. Marcel Šupica - tel.: 047/4372823, 0903547601, 
www.luborec.sk, e-mail: obecluborec@stonline.sk  
 
MAŠKOVÁ  - Obecný úrad Mašková, č. 76, 985 11 Halič 
Starostka: Bronislava Brablicová - tel.: 047/4392362, 091847412,  
www.maskova.sk,  e-mail: obec.maskova@gmail.com  
 
MIKUŠOVCE  - Obecný úrad Mikušovce, č. 1, 984 01 Lučenec 
Starosta: Ing. Imrich Ágošton - tel.: 047/4329132, 0905270432, 
www.mikusovce.eu, e-mail: mikusovce@centrum.sk    
 
MUČÍN  - Obecný úrad Mučín, Bernolákova  1, 985 31 Rapovce 
Starosta: Zoltán Benkó - tel.: 047/4378870, 0905272673, 
www.mucin.ocu.sk, e-mail: urad.mucin@mail.t-com.sk 
 
MÝTNA  - Obecný úrad Mýtna, č. 47,  985 53 Mýtna 
Starosta: Ing. Pavel Greksa - tel.: 047/4397107, www.mytna.sk,  
e-mail: obec@mytna.sk 
 
NITRA NAD IPĽOM  - Obecný úrad  Nitra nad Ipľom, č. 96,  985 57 Holiša 
Starosta: Tivadar Berky - tel.: 047/43941 97, 0908559894,  
e-mail: obecnitranadiplom@post.sk  
 
NOVÉ HONY  - Obecný úrad  Nové Hony, Hlavná 13, 985 42 Veľké Dravce 
Starostka: Alena Spodniaková - tel.: 047/4373112, 
www.novehony.ocu.sk, e-mail: obecnovehony@gmail.com  
 
PANICKÉ DRAVCE  - Obecný úrad Panické Dravce, č. 51,   
985 32 Veľká nad Ipľom 
Starosta:  Atilla Papp - tel.: 047/437 41 34, www.panickedravce.sk,  
e-mail: starosta@panickedravce.sk, oupdravce@stonline.sk   
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PÍLA  - Obecný úrad  Píla, č. 174,  985 53 Mýtna  
Starosta: Ing. Milan Dobrocký - tel.: 047/439 71 04, www.pila.ocu.sk,   
e-mail: ingmido@post.sk  
 
PINCINÁ - Obecný úrad  Pinciná, č. 12, 984 01 Lučenec 
Starostka: Ing. Valéria Votoupalová - tel.: 047/439 41 87, 0907 776566,  
www.pincina.sk, e-mail: oupincina@stonline.sk  
 
PLEŠ  - Obecný úrad  Pleš, č. 7,  985 31 Rapovce 
Starostka: Dorota Molnárová - tel.: 047/439 98 41, 
www.obecples.biznisweb.sk, e-mail: obecnyurad. ples@centrum.sk,  
 
PODREČANY - Obecný úrad, č. 190,  985 55 Podrečany  
Starosta: Edmund Palička - tel.: 047/4396171, www.podrecany.sk,  
e-mail: obec@podrecany.sk  
 
POLÍCHNO  - Obecný úrad  Polichno, č. 4,  985 13 Ábelová 
Starosta: Pavel Kyseľ - tel.: 047/4379533, 0905 270436,  
www.polichno.sk, e-mail: kysel@polichno.sk, polichno@polichno.sk  
 
PRAHA  - Obecný úrad Praha, č. 37,  985 11 Halič  
Starosta: Erik Marčok - tel.: 047/4392348, 0905 346779,  
e-mail: obecpraha@azet.sk 
 
PRŠA  - Obecný úrad Prša, č. 79,  985 41 Šávoľ 
Starostka: Mária Nagyová - tel.: 0474380190,  
e-mail: ocu.prsa@centrum.sk  
 
RADZOVCE  - Obecný úrad, č. 506,  985 58 Radzovce 
Starosta: Ing. Peter György - tel.: 047/4491127,  www.radzovce.ocu.sk,  
e-mail: obecradzovce@mail.t-com.sk  
 
Vedúca MKS: Bc. Mária Mártonová, 0918494963, e-mail: 
marimar.hu@gmail.com  
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RAPOVCE  - Obecný úrad , Hlavná 99, 985 31 Rapovce  
Starosta: Ing. Ladislav Sóky, tel.: 047/4398100, www.obecrapovce.sk,   
e-mail: rapovce@dkn.sk 
 
RATKA  - Obecný úrad  Ratka, č. 109,  986 01 Fiľakovo  
Starosta: Ing. Milan Spodniak - tel.: 047/4383431,  0905607983,  
www.ratka.sk,  e-mail: starosta.ratka@gmail.com  
 
RUŽINÁ  - Obecný úrad Ružiná, č. 102, 985 52 Divín  
Starosta: Jozef Líška - tel.: 047/4396116,  www.ruzina.ocu.sk,  
e-mail: starosta.ruzina@gmail.com  
 
STARÁ HALIČ  - Obecný úrad, č. 116/49,  985 11 Halič  
Starosta: Ing. Jozef Gembec - tel.: 047/4392331, 0918678866, 
www.starahalic.sk, e-mail: starahalic@mail.t-com.sk , 
starosta@starahalic.sk  
 
ŠÁVOĽ  - Obecný úrad, č. 220,  985 41 Šávoľ  
Starosta: Július Ferencz - tel.: 047/4380105,  www.obecsavol.estranky.sk , 
e-mail: ocu.savol@gmail.com  
 
ŠIATORSKÁ BUKOVINKA  - Obecný úrad Šiatorská Bukovinka, č. 41, 985 
58 Radzovce  
Starosta: Juraj Badinka - tel.: 047/4491154,  www.siatbukovinka.sk,  
e-mail: obec@siatbukovinka.sk, ocusiat.buk@stonline.sk  
 
ŠÍD  - Obecný úrad Šíd, č. 37, 986 01 Fiľakovo 
Starosta: Arnold Kurunci- tel.: 047/4389213, 0905218807,  
e-mail: ocusid@stonline.sk  
 
ŠURICE   - Obecný úrad Šurice, č. 179, 980 33 Hajnačka  
Starosta:  Zoltán Végh - tel.: 047/4389282,  
e-mail: starostasurice@zoznam.sk, obecsurice@zoznam.sk  
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TOČNICA  - Obecný úrad  Točnica, č. 113,  985 22 Cinobaňa  
Starostka: Jana Ivaničová - tel.: 047/4396175, 0903 184789, 
www.tocnica.sk, e-mail: obec.tocnica@stonline.sk   
TOMÁŠOVCE  - Obecný úrad Tomášovce, Partizánska 132,  985 56 
Tomášovce 
Starosta:  Ing. Ján Mičuda - tel.: 047/4371446, 0908941808, 
www.tomasovce.sk, e-mail: obec@tomasovce.sk, starosta@tomasovce.sk   
 
TREBEĽOVCE  - Obecný úrad Trebeľovce, č. 109, 985 31 Rapovce 
Starosta: Štefan Šulek - tel.: 047/4398714, 0905270591,  
www.obectrebelovce.sk, e-mail: obectrebelovce@dkn.sk  
 
TRENČ  - Obecný úrad Tren, č. 11, 985 32 Veľká nad Ipľom 
Starosta: Andrej Barcík  - tel.: 047/4399765,   www.trenc.sk,  
e-mail: obectrenc@lucenec.net 
 
TUHÁR  - Obecný úrad, č. 56,  985 12 Tuhár 
Starosta: Peter Čeman - tel.: 047/4377621, 0911491250,  www.tuhar.sk, 
e-mail: obecnyurad@tuhar.sk  
 
VEĽKÁ NAD IPĽOM  - Obecný úrad, č. 86,  985 32 Veľká nad Ipľom 
Starosta: Ing. Gabriel Rácz - tel.: 047/4374102,  www.velkanadiplom.sk, 
e-mail: starosta@velkanadiplom.sk  
 
VEĽKÉ DRAVCE  - Obecný úrad , Školská 240, 985 42 Veľké Dravce  
Starostka:  Mgr: Viera Rubintová - tel.: 047/4373122,  
www.velkedravce.ocu.sk, e-mail: obecvelkedravce@gmail.com  
 
VIDINÁ  - Obecný úrad, Športová 1,  985 59 Vidiná 
Starosta: Ing. Ján Šupica,  tel.: 047/4511524, www.vidina.sk,  
e-mail: obec@vidina.sk 
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OKRES POLTÁR 
 
POLTÁR  - Mestský úrad, Železničná 489/1,  987 01 Poltár  
Primátor: Pavel Gavalec - tel.: 047/4308424, 0902056170,  
www.poltar.sk, e-mail: primator@poltar.sk 
Kultúrny dom –Peter Slavkovský, tel.: 047/4223858,  
e-mail: kultura@poltar.sk   
 
Základná umelecká škola-  Železničná 6, 987 01 Poltár  
riaditeľka.: Mgr. Ľuboslava Slebodníková 
tel.:047/4222058, 0905262227, e-mail: 
luboslava.slebodnikova@gmail.com, www.zuspt.eu   
 
BREZNIČKA  - Obecný úrad , č. 206, 985 02 Breznička 
Starosta: Branislav Knechta - tel.: 047/448 67 22 
 
CINOBAŇA  - Obecný úrad, č. 299,  985 22 Cinobaňa  
Starosta: Jozef Melicher - tel.: 047/4511733, www.cinobana.sk,  
e-mail: starosta@cinobana.sk 
 
Kultúrna pracovníčka: Silvia Očovanová – 0907407821,  
e-mail: ocovanova@cinobana.sk  
 
ČESKÉ BREZOVO  - Obecný úrad, č. 97, 985 03 České Brezovo  
Starosta: Viera Stanová - tel.: 047/4292122, www.ceskebrezovo.sk,  
e-mail: starostka@ceskebrezovo.sk  
 
ĎUBÁKOVO  - Obecný úrad, č. 45,  985 07 Šoltýska  
Starosta: Miroslav Škrabák - tel.: 047/4295722, www.dubakovo.com 
 
HRADIŠTE  - Obecný úrad, č. 112, 985 25 Hradište 
Starosta: Pavol  Lašák - tel.: 047/4291825,  www.hradiste.sk,  
e-mail: obec_hradiste@stonline.sk  
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HRNČIARSKA VES  - Obecný úrad, Pondelok 87,  980 13 Hrnčiarska Ves 
Starosta: Ján Melicher - tel.: 047/5674317, www.hrnciarskaves.sk,  
e-mail: hrnciarskaves@gmail.com  
 
HRNČIARSKE ZALUŽANY  - Obecný úrad, Hlavná 90,   
980 12 Hrnčiarske Zalužany  
Starosta: Ing. Branislav Nociar - tel.: 047/5672111, 0908903587,  
www.hrnciarskezaluzany.sk, e-mail: starosta@hrnciarskezaluzany.sk  
 
KALINOVO  - Obecný úrad, SNP 138/14, 985 01 Kalinovo  
Starosta: Ján Šárkan - tel.: 047/4390205, www.kalinovo.sk,  
e-mail: obec@kalinovo.sk  
 
KOKAVA NAD RIMAVICOU  - Obecný úrad, Námestie 1. mája 1,   
985 05 Kokava n./ Rim. 
Starosta: Ing. Ján Chromek - tel.: 047/4293101, 0907144793, 
www.kokava.sk, e-mail: starosta@kokava.sk  
 
MKS – Janka Krotáková, vedúca, 047/4293245, 0903559014,  
e-mail: janka.krotakova@kokava.sk 
 
KRNÁ  - Obecný úrad, č. 49,  985 25 Hradište  
Starostka: Drahomíra Hricová - tel.: 047/4291955,  0908 046365, 
www.krna.sk, e-mail: obec@krna.sk  
 
MÁLINEC  - Obecný úrad, č. 474, 985 26 Málinec  
Starosta: Ing. Igor Čepko - tel.: 4047/291121, 0905410540, 
www.malinec.sk, e-mail: malinec.starosta@stonline.sk,  
malinec@stonline.sk  
 
Kultúrna pracovníčka: Anna Kančová – tel.: 047/4291122, 0908651192, 
kultura.kancova@gmail.com  
 
MLÁDZOVO  - Obecný úrad, 985 02 Breznička 
Starosta: Miroslav Čičmanec - tel.: 047/4486822,  
e-mail: obecmladzovo@mail.t-com.sk  
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OZDÍN - Obecný úrad, č. 52,  985 24 Rovňany  
Starosta: Dušan Vývlek - tel.: 047/4291301, 0911 875697, 
www.ozdin.ocu.sk,  e-mail: starostaozdin@gmail.com 
 
ROVŇANY  - Obecný úrad, č. 98,  985 24 Rovňany 
Starostka: Jana Cabanová - tel.: 047/4223459, 0908911031, 
www.rovnany.ocu.sk, e-mail: ocurovnany@ma-net.sk  
 
SELCE  - Obecný úrad Selce.  980 13 Hrnčiarska Ves  
Starosta: Vladimír Bodnár - tel.: 047/5423491, 0910944851, e-mail: 
selcegemer@gmail.com  
 
SUŠANY  - Obecný úrad, č. 87,  980 12 Hrnčiarske Zalužany 
Starosta: Mgr. Štefan Václavík - tel.: 047/5678124,0911238912, 
www.susany.ocu.sk , e-mail: osusany@post.sk     
 
ŠOLTÝSKA  - Obecný úrad, č. 4,  985 07 Šoltýska  
Starosta: Mgr. Marian Habovčík - tel.:047/4295723, 0915569811, 
www.soltyska.sk, e-mail: starosta@soltyska.sk  
 
UHORSKÉ  - Obecný úrad, č. 8,  985 25 Uhorské  
Starosta: Jozef Sakala - tel.: 047/422 34 28, 0903521344, 
www.uhorske.sk, e-mail: obec.uhorske@ma-net.sk  
 
UTEKÁČ - Obecný úrad, č. 52,  985 06 Utekáč  
Starosta: Miroslav Barutiak - tel.: 047/4514131 www.utekac.sk,  
e-mail: obecutekac@stonline.sk  
 
VEĽKÁ VES  - Obecný úrad Veľká Ves, č. 53,  985 01 Kalinovo  
Starosta: Jozef Líška - tel.: 047/4390922,  0903506559,  www.velkaves.sk , 
e-mail: velkaves@stonline.sk   
 
ZLATNO  - Obecný úrad, č. 62,  985 04 Zlatno  
Starosta: Margaréta Murínová - tel.: 047/4292310, 0908922106,  
e-mail: margaretamurinova@gmail.com   
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Lučenec telefón: 0905 642785 

www.powersound.sk  

 

Profil: Zvukár Peter Kalmár začal súkromne podnikať ako zvukár. S vlas-
tnoručne vyrobenou aparatúrou ozvučoval zábavy, koncerty, fes-
tivaly. Spolupracoval s kapelami Recept, Team ... V deväťdesia-
tych rokoch začal nahrávať demo nahrávky pre kapely, pracujúce 
na západe. Od roku 1995 sa s plným nasadením venuje na-
hrávaniu, v súčasnosti je majiteľom nahrávacieho štúdia Power 
Sound. U nás nahrávali: fatal shore, traditional band a peter lipa, 
chia, ens, guta perča, dissideo, messengers, ä, sitňan, fc defi-
nition, screaming beterfly, antares, pexeso, children of the sun, 
livery, zva 12-82, evidence, hudba z marsu, sláčikové slávnosti, 
sandonorico, wrong, fairy tale, snehulienka & 7 trpaslíkov, 
hematit, best of pray, ťycho, strix, navara, kyrdy, sad, bjb, duo 
tres, borovienka z lančára, romathan, unexpected things, kar-
patské chrbáty, saigon, kresby na chodníku, actual, waymanyka 
shastra, no future, albion, brings, flowers, kutáč, komojtalán 
kapcsolat, omd gloriam, wycroy crowje, space, spiral scraps, 
bermudy, aeneas, tatranka, jupiter, the flash band, islander, 
bastila, curseo, slovenský raj, dark wood, phenobarbital, stofold, 
patre  

 
Kalendár výročí v roku 2015 

a Katalóg kultúrno-spoločenských podujatí v roku 2015 
 

Vydalo: Novohradské osvetové stredisko v Lučenci 
Zodpovedná: Mária Ambrušová, riaditeľka NOS 

Zostavil: Michal Abelovský 
Tlač a graf. úprava: Renata Ádamová, NOS Lučenec 

Foto: NOS, Z. Schnelczer, P. Vranský, internet 
Rok: 2015 

http://www.powesound.sk/

