
                                                                                                    

Vážení priatelia, 

 

 

      vykročili sme do roku 2012.  Chtiac – nechtiac, len tak mimo-

voľne počúvame  z každej strany katastrofické správy. Už aby sme 

pomaly nezapínali rádio ani televízor, už aby sme si ani nič väčšie 

neplánovali v obavách či niečo stihneme urobiť a zorganizovať.  

Napriek všetkým „nepriaznivým“ prognózam sme  aj v tomto roku 

pripravili celý rad kultúrno-spoločenských podujatí. 

      V uplynulom roku sa nám podarilo mapovať minulosť a prí-

tomnosť  obcí, čo v mnohých zanechalo pozitívnu stopu, alebo dobrý 

pocit a chcú nadviazať na to dobré a úspešné čo sa v ich dedinách 

udialo.  V mnohých to len tak prešli, že hej, že sa stalo...   

     Chceme povzbudiť každého, kto by chcel zorganizovať podujatie, 

alebo stretnutie, alebo inú formu kultúrnej aktivity. Sme pripravení 

a ochotní pomôcť. Jedna z foriem pomoci je inšpirácia Kalendárom 

výročí a katalógom kultúrno-spoločenských podujatí 2012.  

     Pomoc a podpora pri organizovaní rôznych  kultúrnych  aktivít  

smeruje v mnohých prípadoch k obnove, ale aj k vzniku tradície, 

tradičných podujatí, ktoré sú typické pre región Novohradu  a Ma-

lohontu. Nemali by sme dopustiť, aby nám medzi prstami prekĺzlo 

ešte aj to málo, čo sa zachovalo. Bude naším víťazstvom, ak sa 

podarí  pôvodné zachovať a nové  vytvoriť.  

     Veríme, že spoločnými silami sa nám podarí nasmerovať prog-

ramy, aktivity a všetky kultúrne činnosti tak, aby sme  zmysluplne 

obohatili náš každodenný život.  

      Za Vaše                              

                           Novohradské osvetové stredisko  

                                                                                         

                                                      Mária Ambrušová 

                                                              riaditeľka 

 
 
 

 
 
 
 
MATEJČÍK Ján – 15. výročie úmrtia (5.1.1997 Banská Bystrica), 
jazykovedec, vysokoškolský profesor, dekan PF neskôr UMB v Ban-
skej Bystrici. Narodil sa v Lupoči. Pracoval v oblasti dialektológie, 
dejín slovenského jazyka, onomastiky a teórie vyučovania slo-
venského jazyka. Autor jazykovedných a jazykovedno-historických 
publikácií, štúdií a článkov v domácich a zahraničných periodikách. 
Zostavil vecný slovník – LEXIKA NOVOHRADU. 
VANČO Ján – 65. výročie nar. (8.1.1947 Lučenec), akademický so-
chár. Venuje sa plastike, kresbe a maľbe. Tvorbu prezentoval na 
individuálnych a kolektívnych výstavách doma i v zahraničí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je autorom štyroch monografií: Ján Francisci – Rimavský – gene-
alógia rodu (2000). Sihla (2002), Sklárne na Podpoľaní (2004), Dejiny 
Zlatna a sklárskej huty 1833-2005 (2005). Okrem významných štúdií 
(Tradícia výroby riadu v Českom Brezove, Ján Maróthy, málo známy 
burič ...) prispieval a prispieva do zborníkov a časopisov (Obzor 
Gemera-Malohontu, Zborník Slovenského banského múzea, Stredné 
Slovensko, Gemer-Malohont...).  

Január: 
 

ŽILÁK Ján, PhDr., CSc. – 60. výročie nar. 
(13.1.1952 České Brezovo) – historik, ar-
chivár. Pracuje na UMB v Banskej Bystrici 
ako vedeckovýskumný pracovník Centra 
vedy a výskumu. Jeho hlavná činnosť je 
zameraná na samostatné riešenie nároč-
ných inštitucionálnych vedeckovýskum-
ných úloh a riešenie grantových projektov 
– VEGA (vedúci projektu) a v ďalšom 
projekte ako spoluriešiteľ projektu. Je 
garantom výučby archívnictva na Fakulte 
humanitných vied UMB v Banskej Bystrici. 
Je autorom štyroch monografií: Ján Fran-
cisci – Rimavský – genealógia rodu 
(2000). 

 



                                                                                                    

LÓSKA Lajos – 25. výročie úmrtia (15.1.1987 Lučenec) a 95. výročie 
nar. (28.9.1917), spisovateľ píšuci v maďarskom jazyku, pôsobil na 
gymnáziu vo Fiľakove. 
URBANČOK Egon – 65. výročie nar. (16.1.1947 Lučenec), pseu-
donym Toťo, tréner športovej streľby. Štátny tréner reprezentácie 
SR – pištole muži. Držiteľ mnohých ocenení, Certifikát za rozvoj 
olympizmu na Slovensku (1995). 
BAKULÍNY Michal Miloslav   - 120. výročie úmrtia (18.1.1892 Kame-
ňany) – národno-kultúrny pracovník, účastník povstania 1848, 
zakladajúci člen MS a slovenského gymnázia v Revúcej, v r. 1843-48 
učil v Kokave nad Rimavicou, má tu aj pamätnú tabuľu. Narodil sa 
v Pondelku, kde má tiež pamätnú tabuľu. 
Bol vychovávateľom v Brzotíne, krátko učiteľ v Muránskej Dlhej Lúke 
a v Kokave nad Rimavicou. Neskoršie pracoval ako adjunkt a slúžny v 
Štítniku, Muránskej Dlhej Lúke, Revúcej a Kameňanoch. Po vypuk-
nutí revolúcie 1848 agitoval medzi ľudom, organizoval národné 
gardy a stal sa ich veliteľom. Po revolúcii pomáhal roľníkom v spo-
roch s bývalými zemepánmi na urbárskych súdoch. Bol zakladajúcim 
členom Matice slovenskej a gymnázia v Revúcej. V r. 2006 mu bola 
odhalená v Rimavskej Sobote bronzová busta od akad. sochára 
Andreja Melicherčíka.  
BUKOVÝ Wiliam – 80. výročie nar. (18.1.1932 Lučenec-31.7.1968 
Praha), hudobný skladateľ. Autor vyše 100 hudobných diel, šansónov 
(Povedz mi otec...) hudby k viac ako 70 filmom (Boxer a smrť, 
Kristove roky), získal uznania aj za hranicami. V Lučenci má pamätnú 
tabuľu, odhalenú r. 2005 na dome na Kubínyiho námestí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

označovala ako slovenská literárna a vedecká spoločnosť. Písal verše 
a príležitostné básne, teologické, historické, hospodárske knihy s 
ľudovýchovným zameraním, ale bol aj uznávaným prekladateľom, 
organizátorom vzdelávania slovenskej mládeže a buditeľom lite-
rárneho života. Jeho najvýznamnejším dielom je Poezye. Paměti 
česko-slovenských básnířův aneb veršovců, ktoré sú prvými dejinami 
poézie v národnom jazyku, z ktorých vychádzali a nadväzovali na ne i 
neskoršie generácie literárnych historikov. Narodil sa 5.9.1769 
v Českom Brezove. 
CINCÍK Jozef – 20. výročie úmrtia (28.1.1992 Danville-USA), ume-
lecký historik, výtvarník, patril k zakladateľskej generácii slovenských 
historikov umenia, bol tajomníkom umeleckého odboru Matice 
slovenskej, spolupracoval s J.C. Hronským. Od r. 1945 žil v emigrácii 
v USA. 
GÁBOR Ondrej – 90. výročie nar. ( 30.1.1922 Breznička), vysoko-
školský pedagóg, matematik, autor učebníc matematiky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROTARIDES Ján – 190. výročie nar. (15.2.1822 Horné Rokynčice ), 
básnik, učiteľ, zberateľ ľudových piesní. Učil v Lentvore a Nedelišti. 
BANCÍK Samuel – 155. výročie nar. (15.2.1857 Betliar) – evanjelický 
farár, náboženský spisovateľ, 9 rokov pôsobil v Turíčkach a od r. 
1890 do 1925 v Kokave nad Rimavicou, mal veľkú zásluhu na výstav-
be nového ev. kostola po požiari v r.1911, zomrel 22.6.1925 v 
Kokave, kde je aj pochovaný. 

 

TABLIC Bohuslav -  180. výročie úmrtia 
(21.1.1832 Kostolné Moravce) – ev. kaza-
teľ, spisovateľ, prekladateľ literárnych 
diel z nemčiny, angličtiny, francúzštiny. 
Jeho vrcholným dielom sú štyri zväzky 
Poézie a Paměti. Organizoval Učenú spo-
ločnosť banského okolia. Počas štúdií 
v Jene založil spolu s Jurajom Palkovičom 
slovanskú spoločnosť a v roku 1810 počas 
pôsobenia v Kostolných Moravciach Uče-
nú spoločnosť banského okolia, ktorá sa 
označovala ako slovenská literárna a 
vedecká spoločnosť. Písal verše a 
príležitostné básne, teologické, 
historické, hospodárske knihy s 

Február: 
 

SHILL Robert – 65. výročie nar. (14. 2. 
1947 Kokava nad Rimavicou) – amatérsky 
fotograf, člen Okresného štúdia AMFO pri 
NOS v Lučenci. Fotografovaniu sa začal 
venovať v r. 1975. 
Od roku 1978 sa zúčastňoval okresných, 
krajských a celoštátnych výstav amatérskej 
fotografie nielen doma, ale aj v zahraničí 
(Maďarsko, Nemecko, Poľsko).  
Držiteľ mnohých ocenení. 

  



                                                                                                    

CIRÁK Ján – 85. výročie nar. (15.2.1927 Uhorské), vedecký pracov-
ník, vysokoškolský učiteľ, kybernetik. 
SCHERER Lajos – 55. výročie úmrtia (16.2.1957 Kiszombor), redak-
tor, spisovateľ. V rokoch 1921-32 založil a redigoval skautský časopis 
„A Mi Lapunk“. Autor dejín gymnázia v Lučenci, autor učebníc 
nemčiny, vydal aj básnickú zbierku. V Lučenci má pamätnú tabuľu. 
XAVER Rybárik – 40. výročie úmrtia (20.2.1972), MUDr., pochovaný 
je v Kokave. Ako lekár pôsobil v Kokave a v Utekáči, ako prvý mal vo 
svojej ordinácii röntgen, narodil sa 11.12.1921 v Černíku. Písal aj 
divadelné hry a inú prózu.  
KNÖPFLER Karol – 165. výročie nar. (21.2.1847 Kokava n/R.), sklár-
sky podnikateľ 
VÝROSTEK Ján – 125. výročie nar. (24.2.1887 Klenovec), učiteľ, spi-
sovateľ, pôsobil v Kokave nad Rimavicou, kde je aj pochovaný. Pos-
ledný evanjelický učiteľ, kantor, kronikár obce, osvetový pracovník, 
spoluzakladateľ organizovaného folklóru v Kokave v r. 1933, zomrel 
v Košiciach 9.3.1965,  pochovaný je v Kokave nad Rimavicou 
 
 
 
KUBINEC Martin – 70. výročie nar. (1.3.1942 Utekáč), sklár,  výrobca 
a hráč na ľudové nástroje. Spolu s otcom Jurajom a bratom Františ-
kom tvorili známe Trio Kubincov – fujaristov z Utekáča. Žije v Poltári. 
  

 
Súčasné trio fujaristov - J. Kroták, M. Moncoľ a P. Bielčík s M. Kubincom 

JANŠTO Miroslav – 45. výročie nar. (4.3.1967 Lučenec), reštaurátor 
KAFKA Richard – 75. výročie (15.3.1937  Kokava n/R.), vedúci zá-
vodu na  výrobu hliníka a technický riaditeľ a.s. v Žiari nad Hronom 
PEKÁR Ľudovít – 110. výročie úmrtia (18.3.1902 Tomášovce), ev. 
farár, skonštruoval objektív fotoaparátu, kosačku... Narodil sa v Pon-
delku. Študoval v Lučenci, Pešti.  
Bol kaplánom v Lučenci (1839-56) a od r. 1856 farárom v Tomá-
šovciach. Senior Novohradského komitátu, v Lučenci otvoril opat-
rovňu  pre rodiny, ktoré postihli ničivé požiare. 
GERGELY Jozef – 75. výročie nar. (19.3.1937 Šávoľ), stredoškolský 
učiteľ, básnik. Získal viaceré ocenenia, napr. v rámci Jókaiho dní 
v Komárne (1968) cenu za najlepšiu réžiu. 
BREZNICKÝ Ján, MUDr. – 80. výročie nar. (23.3.1932 Tomášovce), 
MUDr. – lekár, internista. Počas vysokoškolských štúdií bol členom 
speváckeho zboru Lúčnica. Ako lekár Štátneho sanatória v Bratislave 
bol osobný lekár významných osobností – Ján Smrek, Jozef Kroner, 
Hana Meličková a ď. 
JAMBRICHOVÁ Eva – 50. výročie nar. (23.3.1962), učiteľka, grafo-
logička. 
GAŠPARIDES Ján Vladár – 150. výročie úmrtia (25.3.1862 Radvaň) – 
ev.farár, spisovateľ, osvietenecký vzdelanec. Od r. 1828 bol 
evanjelickým farárom v Políchne. 
PENER Vladimír – 60. výročie nar. (26.3.1952 R. Sobota), MUDr.,  do 
18-teho roku života žil v Kokave, teraz lekár Fakultnej nemocnice 
neurologickej kliniky v Bratislave, lekár futbalovej reprezentácie SR. 
HLOVÍK Ján – 150. výročie úmrtia (27.3.1862), kultúrny pracovník, 
zberateľ ľudovej slovesnosti. V prvej pol. 19. stor. bol profesorom 
rétoriky na gymnáziu v Lučenci. 
BANŠELL Koloman – 125. výročie úmrtia (28.3.1887 Lučenec), 
evanjelický farár, básnik, publicista, priekopník umeleckého rea-
lizmu. Bol hlavným iniciátorom vydania almanachu Napred v spolu-
práci s Hviezdoslavom. Narodil sa v Točnici, neskôr sa presťahovali  
do Maškovej. Preto často používal pseud. Maškovský. Posledné roky 
života prežil v Lučenci, kde ukončil život samovraždou, na lučenskom 
cintoríne má symbolický hrob. 
Od roku 1874 bol evanjelickým farárom na viacerých miestach, 
potom žil v zabudnutí v Lučenci. Jeho básnická tvorba mala veľa 

Marec: 
 



                                                                                                    

novátorských čŕt, ktorými sa odtrhol od postromantickej literatúry, 
postupne dostávala charakter manifestov a výziev. Svojou tvorbou 
sa snažil o rozhýbanie mladej generácie, no prejavoval sa v nej aj 
jeho vlastný nepokoj, sklamanie, rezignácia, strata ideálov. Vydal 
historickú povesť Atalanta a zbierku poézie Túhy mladosti.  
Jeho najvýznamnešjším literárnym činom bolo v spolupráci s P. O. 
Hviezdoslavom vydanie almanachu Napred, ktorý signalizoval nástup 
novej básnickej generácie.  
SIVÁK Martin – 90. výročie nar. (30.3.1922 Uhorské), vysokoškolský 
pedagóg, autor učebných textov 
 
 
 
BECHER Július – 80. výročie nar. (10.4.1932), prom. fil. – stredoš-
kolský učiteľ na Gymnáziu BST v Lučenci, v 70-tych rokoch založil 
tradíciu literárno-vlastivedných exkurzií gymnázia do Matice sloven-
skej a na Národný cintorín v Martine. 
KACZAROVÁ Iveta – 55. výročie nar. (10.4.1957 Hnúšťa), arche-
ologička, riaditeľka Novohradského múzea a galérie v Lučenci. 
HORVÁTH Lajos – 65. výročie nar. (10.4.1947 Lučenec), herec, re-
žisér, dramaturg, prekladateľ.  
GÁBER Ján – 190. výročie nar. (12.4.1822 Lovinobaňa), publicista, 
zberateľ ľudovej slovesnosti, spolupracovník a priateľ Ľudovíta Štúra. 
Od roku 1841 študoval na bratislavskom lýceu a v roku 1844 odišiel 
študovať do Halle, odkiaľ naďalej ostával v kontakte so štúrovcami. 
Prijal pseudonym Lovinský. V Literárnom archíve Matice slovenskej 
sa zachovala jeho významná reč z prvej porady štúrovcov zo dňa 7. 
februára 1843. V nej sa v hornohradskom nárečí usiloval o prijatie 
slovenského spisovného jazyka. Neskôr sa v byte Ľudovíta Štúra 
v Bratislave (14. februára 1843) zišli jeho najbližší spolupracovníci – 
Ján Francisci-Rimavský, Samo Vozár, Ján Kalinčiak, Ján Gáber-Lo-
vinský a Samko Štúr, v tom čase niečo vyše dvadsaťroční mladíci, 
ktorí sa rozhodli, že odteraz všetko, čo napíšu, budú písať po sloven-
sky. 
HUBÁČEK Žigmund – 40. výročie úmrtia (17.4.1972), medirytec, 
kníhviazač. Pôsobil ako výtvarník v Novohradskej textilke v Lučenci. 
Diela: Pastier (litografia), Záhradník (tepaná meď). 

ČEČETKA Juraj - 105. výročie nar. (23.4.1907 Polichno), pedagóg, 
univerzitný profesor, študoval na gymnáziu v Lučenci. Autor niekoľ-
kých vysokoškolských učebníc, monografických a pedagogicko - 
historických diel.  
KRÁĽ Janko – 190. výročie nar. (24.4.1822). slovenský romantický 
básnik, počas revolučných rokov 1848-49 podnietil s J. Rotaridesom 
v Honte ľudové povstanie, začo ich uväznili v Šahách. Po revolúcii 
pôsobil ako úradník v Novohrade – Modrom Kameni a Lučenci 
(1850). Pri tejto príležitosti bola vydaná v Lučenci r. 1996 publikácia 
„Janko Kráľ a Novohrad“, ktorej autorom bol PhDr. Jozef Drenko.  
KRÚDY Gabriel – 15. výročie úmrtia (27.4.1997 Lučenec), historik, 
pamiatkár, publicista, autor turistických príručiek, pôsobil ako ria-
diteľ KPÚ v Lučenci. 
 
 
 
FURMÁNEK Václav  - 70. výročie nar. (1.5.1942), archeológ, vedecký 
pracovník. Realizoval veľké archeologické výskumy v Novohrade – 
Radzovce, Ratka, Pinciná. 
KÁLNICKÝ Ondrej – 150. výročie úmrtia (4.5.1862 Miškolc) - učiteľ, 
básnik.  Narodil sa v Kalinove, učil v Cinobani a Lučenci. 
KRÁLIK Pavel Jaroslav – 75. výročie nar. (10.5.1937 Žihľava), 
stredoškolský učiteľ, od r. 1990 bol riaditeľom SZŠ v Lučenci.  Dra-
maturg, ochotnícky herec a režisér DOS Timrava v Lučenci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apríl: 
 

Máj: 
 

 

SZABÓ Gyula – 40. výročie 
úmrtia a 105. výr. nar. (8. 6. 
1907 Budapešť – 25.5.1972 
Praha, pochovaný je v Lučenci), 
maliar, grafik, zaslúžilý umelec, 
V Lučenci má galériu, pamätnú 
tabuľu, je po ňom pomenovaná 
ulica. 

 



                                                                                                    

BARTHOLOMAEIDES Ján Ladislav – 150. výročie úmrtia (15.5.1862 
Uhorské), evan. farár, od r. 1825 pôsobil v Uhorskom, náboženský 
spisovateľ, autor niekoľkých historicko-biografických prác a kázní. 
Narodil sa v Ochtinej (10.1.1787) – 225. výr. narodenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HELLO Ján – 150. výročie nar. (16.5.1862), prvý lekárnik v Kokave, 
zomrel 9.3.1929 
 v Kokave, kde je aj pochovaný. 
KOTEK Tibor, Mgr. – 70. výročie nar. (19.5.1942 České Brezovo), 
učiteľ. V r. 1990-95 bol prednostom OÚ v Lučenci, od r. 1995 riaditeľ 
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. 
HORÁK Jozef – 40. výročie úmrtia (4.5.1972 Bratislava ) - právnik, 
spisovateľ nar. 13.2.1944 v Haliči.   
ČAPLOVIČ Ján – 165. výročie nar. (29.5.1847 Viedeň), právnik, 
spisovateľ, etnograf. Navštevoval gymnázium v Lučenci. Bol uhor-
ským patriotom, ale nevyberavé spôsoby maďarizácie ho postavili na 
obranu práv Slovákov. Bol autorom  mnohých článkov, v ktorých 
odsúdil národný útlak a maďarizáciu. 
PAULIČEK Peter – 75. výročie nar. (30.5.1937 Lučenec), právnik, 
priemyselník, od r. 1994 bol honorárny konzul SR v Brazílii. 
 
 
 
GÁL Jenó – 55. výročie nar. (2.6.1957 Fiľakovo)-  literárny  historik, 
lingvista, hungarista, vysokoškolský učiteľ. 
HRONCOVÁ Elena – 70. výročie nar. (3.6.1942 Kokava nad Rima-
vicou), rod. Bieniková, učiteľka, kultúrno-výchovná pracovníčka. Je 
zakladateľkou folklórneho súboru Rimavan v Rimavskej Sobote. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BARNA Július, MUDr. – 80. výr. nar. (8.6.1932 Vidiná) - lekár-
chirurg, Počas štúdia na gymnáziu v Lučenci aktívne pracoval v DOS 
Vidiná a v DOS Timrava v Lučenci pod vedením Pavla Karasa. 
SZEBERÉNYIOVÁ Judita – 80. výročie nar. (8.6.1932 Fiľakovo), rod. 
Zupková, pedagogička, vysokoškolská učiteľka. V r. 1961-96 PdF 
VŠPg v Nitre. 
SKLADANÝ Ján – 90. výročie nar. (12.6.1922 Lučenec), huslista, 
stredoškolský a vysokoškolský učiteľ. V r. 1974 – 80 prorektor VŠMU.  
DEBNÁR Miroslav – 50. výročie nar. (13.6.1962 Lučenec), výtvarník, 
dizajnér, od r. 1992 vysokoškolský učiteľ na VŠVU v Bratislave. 
PONIČAN Ján – 110. výročie nar. (13.6.1902 Očová), spisovateľ, 
prekladateľ, publicista. V r. 1920 zmaturoval na gymnáziu v Lučenci,  
písal pod pseud. Ján Rob Poničan. 
HANDZOVÁ-MIHÁLIKOVÁ Viera – 15. výročie úmrtia (15.6.1997), 
spisovateľka, prekladateľka, redaktorka. Diela: Madlenka, Kamaráti 
do zlého počasia. Narodila sa v Kokave nad Rimavicou. 
ČERVENÁK Benjamín Pravoslav – 170. výročie úmrtia (15.6.1842), 
pedagóg, člen študentskej Spoločnosti českoslovanskej. Študoval na 
gymnáziu v Lučenci, bol námestníkom profesora na bratislavskom 
lýceu. Jeho veľkolepý náčrt na obsiahlu pedagogiku zachoval Hurban 
vo vydanom posmrtnom diele 
KÁKA Ján – 60. výročie nar. (18.6.1952 Lučenec), fotograf. Venuje sa 
výtvarnej i komerčnej fotografii. V Lučenci mal viacero individu-
álnych výstav. 
 

 

KOBLIČEK  Tibor – 75. výročie nar. (16. 5. 
1937 Turíčky), tvorca ľudových hudob-
ných nástrojov, amatérsky výtvarník, 
interpret ľudovej hudobnej kultúry. Od r. 
1975 dostal Cenu Dr. Ladislava Lenga 
„Instrumentum excellens“ na folklórnych 
slávnostiach v Detve, odvtedy ju získaval  
každý rok. 

 

KOŠKOVÁ Hana - 70. výročie nar. 
(7.6.1942 Tuhár) – rod. Grešová, 
poetka, publicistka, lektorka literár-
neho klubu pri NOS Lučenec. Je autor-
kou 12 publikácií, prispieva do literár-
nych časopisov, jej tvorba bola pre-
ložená v Poľsku, Bulharsku, Rumun-
sku a na Ukrajine. 

 

Jún: 



                                                                                                    

KRŇAN František  – 25. výročie úmrtia (15.6.1987), matematik. Od 
r. 1969 pôsobil na Katedre matematiky VŠP v Nitre, od r. 1970 ako 
vedúci katedry. Narodil sa 17.11.1909 v Českom Brezove. 
 
 
 
LACIAK Emil Bohuslav – 160. výročie nar. (1.7.1852 Ozdín), hudobný 
skladateľ, pedagóg, upravovateľ slovenských ľudových piesní. Zo-
mrel v USA.  
RÁDAY Pál - 335. výročie nar. (2.7.1677 Lučenec), kurucký diplo-
mat, publicista. Vydal knižku vlastných modlitieb a kalvínskych pies-
ní. V Lučenci má kryptu s erbom. 
MÁTEJ Jozef – 25. výročie úmrtia (2.7.1987), pedagóg, univerzitný 
profesor. Narodil sa v Lupoči (21.8.1923).  
GALLO Ján – 90. výročie nar. (3.7.1922 Chyžné - 12. 12. 2008 Prešov) 
- učiteľ, zveľaďovateľ kultúry Gemera a Novohradu. Študoval v 
Spišskej Kapitule a v Bratislave na Pedagogickej fakulte UK. Ako 
učiteľ pôsobil v Poltári, Kokave n./Rimavicou,  Tisovci a v Revúcej, od 
roku 1972 ako docent na FF UPJŠ v Prešove. V Poltári  bol riaditeľom  
JSŠ. Okrem pedagogickej práce dirigoval detský spevácky zbor a 
miešaný spevokol v Poltári. V Kokave založil a dirigoval dychovú 
hudbu a bol správcom osvetovej izby. Od r.1943 do r.1953, viedol v 
Kokave cirkevný miešaný spevokol, v r.1947 založil mandolínový 
súbor v Kokave, potom sláčikový súbor a dychovú hudbu, zberateľ 
kokavských piesní a blízkeho okolia, boli vydané SAV v Bratislave v II.  
zväzku Slovenských ľudových piesní. Počas svojho pôsobenia v 
Revúcej sa pričinil o otvorenie pamätných izieb I. slovenského 
gymnázia, v ktorej významne pomohol zhromaždiť bohaté archívne 
materiály. Napísal množstvo odborných článkov a publikácií, napr. 
Revúcke gymnázium 1862 - 1874, Dejiny stredných škôl na Gemeri 
do polovice 19.stor., Muránska Zdychava, Muráň, Chyžné, P. J. 
Šafárik ako vychovávateľ, učiteľ a pedagóg, Portréty profesorov 
Slovenského evanjelického gymnázia v Revúcej a iné. Mestské 
zastupiteľstvo v Revúcej doc. PhDr. Jánovi Gallovi, CS. udelilo dňa 16. 
mája 1997 Čestné občianstvo mesta Revúca za celoživotnú prácu 
venovanú spracovaniu histórie Revúcej a Prvého slovenského 
gymnázia.  

PLÁVKA Andrej – 30. výročie úmrtia (11.7.1982) a 105.výročie nar. 
(18.11.1907), slovenský básnik, publicista. V rokoch 1930-31 pôsobil 
v Lučenci v YMCE. V prózach, ktoré vyšli pod názvom Smädný mile-
nec, sa venuje aj spomienkam na Lučenec.  
PONICKÁ Hana – 90. výročie nar. (15.7.1922 Halič), spisovateľka, 
prekladateľka, redaktorka. predstaviteľka slovenského disentu. Žila v 
Ríme, kde pôsobil jej manžel, spisovateľ Štefan Žáry ako dopisovateľ 
ČTK. Neskôr bola redaktorkou Smeny na nedeľu, po auguste 1968 
však musela z tohto miesta odísť.  
V r. 1988 ju súdili za snahu uctiť si obete 21. augusta 1968. Dielo: 
Ábelovský dom, Prísť, odísť, Bosými nohami, Lukavické zápisky, pre 
deti: Slávikove husličky, O Štoplíkovi, Halúzky. Prekladala z talian-
činy, francúzštiny, maďarčiny a nemčiny. Podľa jej scenára bol 
nakrútený film Zlatá réva.  
HOJTELOVÁ Jela – 60. výročie nar. (17.7.1952 Kokava nad Rima-
vicou), učiteľka, výtvarníčka. Od r. 1974 učiteľka ZUŠ v Lučenci, v r. 
1982-89 riaditeľka školy. Ako študentka pôsobila vo folklórnom 
súbore Kokavan. 
BAZOVSAKÝ Ľudovít – 140. výročie nar. (22.7.1872 Závada), práv-
nik, publicista, národovec, prvý slovenský novohradský župan. Po-
chovaný je v Lučenci. V r. 1909 založil v Lučenci Všeobecnú banku. 
 
 
 
 
KRIŠKA Tomáš – 50. výročie nar. (5.8.1962 Bratislava), baptistický 
kazateľ, od r. 1998 predseda Rady BJB na Slovensku. 
PUPÁK Jozef – 100. výročie nar. (7.8.1912 Málinec) - učiteľ, dôs-
tojník.  
JAČMENÍK Jozef  - 55. výročie  nar. (24.8.1957 Fiľakovo) – technik, 
maliar, reštaurátor 
BRŤKA Juraj – 100. výročie nar. (25.8.1912 Mýtna), vysokoškolský 
pedagóg, študoval na Učiteľskom ústave v Lučenci. Písal publikácie 
a články najmä z oblasti didaktiky. 
 
 
 

Júl: 
 

August: 
 



                                                                                                    

 
 
 
KOLLER Igor, Ing. – 60. výročie nar.  (2.9.1952 České Brezovo)- novi-
nár, fotograf, horolezec 
KRAUS Dušan – 75. výročie nar. (11.9.1937), spisovateľ, detstvo pre-
žil v Ábelovej, kde navštevoval aj ZŠ. Autor knihy poviedok Posledná 
pošta Ábelová. 
RYBÁRIK Andrej – 115. výročie nar. (12.9.1897), slovenský prozaik, 
pôsobil ako notár a účtovník v Kokave nad Rimavicou. Úradník, 
spisovateľ, prozaik vyznamenaný pápežským veľkokrížom Svätej 
stolice Pro ecclesia et pontifice". Zomrel v Kokave 18.8.1965, kde je 
aj pochovaný 
VOLEJNÍČKOVÁ Lýdia – 60. výročie nar. (14.9.1952 Radzovce), rod. 
Korimová, speváčka. 
AMBRUŠOVÁ Mária - 60. výročie nar. (15.9.1952), kultúrno-osve-
tová pracovníčka, riaditeľka Novohradského osvetového strediska v 
Lučenci 
PETIAN Daniel – 240. výročie nar. (19.9.1772 Polichno). Cirkevný 
historik, zberateľ ľudovej slovesnosti, jeho album z cesty, ktorú 
podnikol v r. 1794 - 95 sa radí medzi významné kultúrnohistorické 
dokumenty svojej doby. Študoval aj v Lučenci a väčšiu časť svojho 
života prežil v Príbelciach, kde aj zomrel. Zostavil významný doku-
ment Album kultúrneho a literárneho života na Slovensku. 
ŠTÚR Ján – 185. výročie nar. (21.9.1827 Uhrovec), národný buditeľ, 
redaktor, najmladší brat Ľudovíta Štúra. Pôsobil ako úradník vo 
Fiľakove, kde sa narodila aj jeho dcéra Gustáva (31.12.1857), ktorá 
sa v r. 1877 vydala  za syna J.M. Hurbana.  
MÁZIK István – 55. výročie nar. (23.9.1957 Fiľakovo), kultúrno-osve-
tový pracovník, ochotnícky herec a režisér, básnik. Od r. 1980 riadi-
teľ MsKS vo Fiľakove. 
BODICKÝ Michal – 160. výročie nar. (25.9.1852), národnocirkevný 
buditeľ, autor viacerých biografických prác. V r. 1875-78 bol ev. 
farárom v Pondelku. 
Michal Tompa (28.9.1817 Rimavská Sobota - 30.6.1868 Chanava) - 
básnik. Študoval filozofiu, právo a teológiu.  

Po revolúcii v r. 1849 sa stal kňazom v dedinke Chanava pri Rimav-
skej Sobote, kde žil až do smrti. Jeho lyrika vrcholí v dobe abso-
lutizmu, keď filozoficky a spoločensky angažovaný obsah vyjadril 
alegorickou formou. Vo svojej lyrike hovorí o celonárodných 
problémoch, idyle rodinného života a prírode (Povesti o kvetinách). 
Po páde Bachovho režimu sa Tompova poézia stáva optimistic-
kejšou. Nový Simeon, Ikarus a iné hlásajú revolučné myšlienky z 
1848. Tompa popri Petöfim a Aranyovi patrí k významným predsta-
viteľom maďarskej národnej lyriky. V Chanave má náhrobník s pom-
níkom a pamätnú izbu, v Rimavskej Sobote sú po ňom pomenované 
dve školy, kníhkupectvo a fuguje aj klub Mihálya Tompu. Po tomto 
poetovi je nazvaná aj celoštátna súťaž v prednese poézie a prózy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BODICKÝ Daniel – 80. výročie úmrtia (6.10.1932 Lučenec)-  osvetový 
pracovník, učiteľ, školský inšpektor v Lučenci. (24.7.1864 Sebedín – 
Bečov – zomrel 6.10.1932 Lučenec). Učil v Polichne, na Učiteľskom 
ústave v Lučenci. Autor slovenskej gramatiky pre ľudové školy.  
Pochovaný je v Lučenci. 
ORAVCOVÁ Zlatica – 80. výročie nar. (7.10.1932 Pondelok – Hrn-
čiarska Ves, pochovaná je v Pondelku) - poetka, autorka duchovnej 
poézie, ev. farárka. Základné vzdelanie získala v rodisku a v Tisovci, 
kde jej otec pôsobil ako profesor na tamojšom gymnáziu. V roku 
1951 maturovala na gymnáziu v Rimavskej Sobote. Študovala na 
Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave. V roku 
1955 nastúpila ako kaplánka do Martina.  

September: 
 

Október: 
 

 

TIMRAVA – Božena Slančíková – 145. 
výročie nar. (2.10.1867 Polichno), slo-
venská spisovateľka, národná umel-
kyňa. V LC má sochu pred budovou 
Gymnázia, ktoré nesie jej meno, pa-
mätnú tabuľu na dome, kde žila, bus-
tu na cintoríne. Je po nej pomenovaný 
DS, OZ Timrava, KD a Literárna súťaž 
Timravina studnička. 

 



                                                                                                    

Od roku 1959 pôsobila v Košiciach, neskôr vo Vyšnej Pokoradzi (dnes 
Rimavská Sobota) a od roku 1963 v Kraskove. V roku 1977 sa 
natrvalo usadila v Žehni pri Prešove. Venovala sa tvorbe duchovnej 
poézie, celé desiatky jej básní a modlitieb boli uverejnené v 
Evanjelickom posle spod Tatier, v Cirkevných listoch, v Tranovského 
kalendári, v časopise Cestou svetla, Stráž na Sione a v iných. Jej 
precítená lyrická poézia je preplnená láskou k Bohu, plná poro-
zumenia i uvažovania o zmysle života a ľudského údelu. Jej básne sa 
dodnes recitujú na mnohých cirkevných slávnostiach. V roku 1990 
vydala prvú básnickú zbierku V moci Tvojej lásky, nasledovali zbierky 
Verše moje, leťte v diaľ (1993), Poď za mnou (1999), a Podaj nám 
ruku (2008). V rukopise ostal nedokončený autobiografický román 
Moje detstvo, mnohé poviedky, básne a zveršované biblické príbehy 
pre deti. Jej menom je pomenovaná Evanjelická základná škola 
Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote.  
UNGVÁRY Ján - 205. výročie úmrtia (10.10.1807 ) Zakladateľ prvej 
divadelnej spoločnosti v Uhorsku v r. 1790, dramatik. Narodil sa 
28.11.1763 v Lučenci. 
BOBROVSKÁ Norina – 60. výročie nar.  (11.10.1952 Lučenec), he-
rečka. Jej manžel je popredný džezový spevák Peter Lipa. 
JANOŠKA Juraj – 130. výročie nar. ( 16.10.1882), politik, právnik, 
zastupujúci novohradský župan v Lučenci, zakladateľ časopisu Tat-
ranský sokol. 
BOBULOVÁ Brigita – 80. výročie nar. (19.10.1932 Lučenec), rod. Má-
čajová, herečka, sólistka činohry. Vytvorila vyše 100 divadelných 
postáv. Vo filme Šiesta veta, ktorý mal premiéru r. 1985 v Lučenci, 
stvárnila postavu matky B.S. Timravy. 
PETIK Rezső – 95. výročie nar. (19.10.1917), učiteľ, novinár, regio-
nálny historik. Svoje celoživotné dielo zasvätil národnostnému škol-
stvu a kultúre, zaslúžil sa o šírenie slovenského jazyka v meste Sáto-
raljáújhely. 
GOLDPERGEROVÁ Ema – 95. výročie úmrtia (28.10.1917 Martin) -  
kustódka SNM v Martine (nar. 5.3.1850 Ľuboreč). 
 
 
 
 

 
 
 
RAGAČOVÁ Lýdia – 65. výročie nar. (6.11.1947 Lučenec), spiso-
vateľka, dramaturgička, scenáristka, redaktorka. Autorka viacerých 
publikácií, televíznych a filmových scenárov (Postav dom, zasaď 
strom), filmovej dramaturgie (Kosenie Jastrabej lúky).   
OKRUCKÁ Božena – 85. výročie úmrtia (9.11.1927 Zvolen), rod. 
Kompišová, prvá slovenská spisovateľka žijúca v Lučenci. Autorka: 
Slovenské rozprávky (1918), Obrázky z Lučenca (1921). Pseudonym 
Elena Petrovická 
GULYÁŠ Gabriel – 50. výročie nar. (21.11.1962 Lučenec), huslista, 
orchestrálny hráč. 
BENEDIKTI Ján Blahoslav – 165. výročie úmrtia (25.11.1847), 
slovenský národný buditeľ, spisovateľ, zberateľ ľudových piesní. 
Narodil sa v Ľuboreči, študoval na gymnáziu v Lučenci. Na kežmar-
skom lýceu založil prvý slovenský študentský spolok Slovenská 
spoločnosť. 
 
 
 
KATONA Štefan – 280. výročie nar. (15.12.1732 Boľkovce), profesor 
na univerzite v Trnave, vedec – polyhistor, písal historickú a ná-
boženskú literatúru. V r. 2011 vydal OÚ Boľkovce publikáciu „Štefan 
Katona 1732-1811“. 
VOJTEK Ivan – 55. výročie nar. (17.12.1957 Lučenec), herec, režisér. 
ŠMOK Ján – 15. výročie úmrtia (19.12.1997 Praha), kameraman, 
fotograf a výtvarný teoretik, zakladateľ a dlhoročný vedúci katedry 
umeleckej fotografie FAMU v Prahe. Autor publikácií: Akt vo foto-
grafii, Za tajomstvom fotografie. Narodil sa v Lučenci (30.12.1921). 
FÁBRY Ján – 105. výročie úmrtia 28.12.1907 Rimavská Sobota) – bo-
tanik, stredoškolský učiteľ. Študoval na univerzite vo Viedni. Pôsobil 
ako vychovávateľ v Rimavských Janovciach, ako učiteľ na gymnáziu 
Ožďanoch a Rimavskej Sobote. Funkcionár miestnych spolkov, 
spoluzakladateľ Gemerského múzea, potom jeho riaditeľ. Viedol aj 
miestnu meteorologickú stanicu a venoval sa prevažne botanike.  

November: 
 

December: 
 



                                                                                                    

Vydal práce o flóre Gemera a učebnice botaniky a zoológie pre 
stredné školy. Jeho herbár, ktorý zhromažďoval 42 rokov sa skladá z 
80 zväzkov a nachádza sa v SNM v Bratislave a jeho časť aj v 
Gemerskom múzeu v Rimavskej Sobote. Narodil sa 21.7.1830 
v Lučenci. 
GANDL Ladislav – 20. výročie úmrtia (29.12.1992 Bratislava) – 
akademický maliar, výtvarný pedagóg na VŠVU v Bratislave, v jeho 
tvorbe dominuje monumentálno-dekoratívna kompozícia vo verej-
ných architektonických objektoch. Narodil sa 8.12.1919 v Kalinove. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BANCÍKOVÁ Darina – 90. výročie nar. (31.12.1922 Kokava nad 
Rimavicou) -evanjelická a.v. farárka. Zomrela 30.7.1999,  pochovaná 
je v Kokave.   

 
 

(Zdroj: PhDr. Jozef Drenko  
– Etniká, národnosti a menšiny v dejinách Lučenca) 

 
Michal Beheim (1416-1474), nemecký básnik, účastník bitky pri Lu-
čenci v r. 1451, napísal básnickú zbierku „Bitva u Lučence“ . 
Dr. Ľudovít Bazovský (1872 Závada - 1958 Ľubochňa), poch. v Lu-
čenci, advokát, organizátor slovenského národného hnutia v Lučen-
ci, prvý slovenský župan Novohradu. V Lučenci má pamätnú tabuľu 
a pamätník na cintoríne. V Lučenci od r. 1900, zakl. Slovenskej banky 
(1909), predseda SNR Horného Novohradu (1918-19), funkcionár 
MS, Živeny. 

Ivan Čičmanec (1887 Martin - 1964 Pukanec), publicista, okresný 
náčelník v Lučenci od r. 1924, predseda MO MS, predseda južnej 
oblasti Slovenskej ligy. 
Juraj Janoška (1882 Lipt. Sielnica - 1945 Lučenec), právnik, politik, 
v rokoch 1919 - 22 zast. Novohradský župan v Lc, účastník SNP. 
Autor diela: Z histórie prevratu (1927) 
Dr. Jozef Hudec (1901 Štiavnické Bane-1972 Topoľčany), profesor št. 
gymnázia v Lučenci, kronikár mesta Lučenec (1933-38) 
 
 

 
 

MUDr. et PhDr. Ján Daniel Perliczi (1705-1772 Lučenec-Opatová), 
stoličný lekár v Lučenci, od roku 1731 člen matematickej sekcie krá-
ľovskej spoločnosti v Berlíne (prispieval aj nemecky do Zborníka 
o Novohradskej stolici), od r. 1742 člen cisárskej akadémie pre prí-
rodné vedy vo Viedni. 
Božena Němcová (1820-1862), navštevovala manžela v r. 1851-53, 
1855 v Slov. Ďarmotách, kde má aj pamätnú tabuľu. Autorka: Slo-
venské pohádky a pověsti (1857-58) 
Alois Jirásek (1851-1930), navštívil Lučenec 20. augusta 1896, autor 
trilógie Bratství. I diel „Bitka pri Lučenci“ bol vydaný knižne r. 1900. 
V Lučenci – Opatovej má pamätnú tabuľu, ktorá bola odhalená v r. 
1936. 
 

 
 
Karel Sup (27.1.1897 -20.3.1972 ), maliar, prof. učiteľského ústavu 
v Lučenci. 
 

 

KROTÁK Ján – 60. výročie nar. (29.12.1952 
Poprad), interpret ľudových piesní a hry na 
fujare, výrobca ľudových hudobných nástroj-
ov, nositeľ dvoch Cien  Dr. Ladislava Lenga za 
interpretáciu hry na fujare, člen FS Kokavan 
od jeho vzniku v r. 1970, od roku 1953 žije 
v Kokave nad Rimavicou. 

 



                                                                                                    

 
ktoré si zaslúžia pozornosť: 

 
Ján Francisci - Rimavský (01.06.1822 Hnúšťa), národný buditeľ, po-
litik, básnik, publicista, redaktor, pedagóg, zberateľ ľudovej sloves-
nosti, zakladateľ a funkcionár Matice slovenskej 
Štefan Marko - Daxner (26.12.1822 Tisovec -11.4.1892 Tisovec) – 
politik, právnik, národovec, publicista. Bol jednou z hlavných postáv 
vrcholnej a záverečnej fázy obrodeneckého hnutia v 19. storočí. Bol 
autorom Memoranda slovenského národa z roku 1861, iniciátorom a 
organizátorom prvého slovenského gymnázia v Revúcej (r. 1862) a 
stál pri zrode Matice slovenskej (r. 1863).  
Vladimír Clementis (20.9. 1902 Tisovec - 3.12.1952 Praha) - politik, 
právnik, spisovateľ, prekladateľ a publicista. 
Vladimír Mináč (10. 8.1922 v Klenovec - 25. 10.1996 Bratislava) - 
prozaik, redaktor, literárny kritik, publicista, esejista, kultúrny a 
politický činiteľ. Na rodnom dome v Klenovci má od r. 1997 pamätnú 
tabuľu, jeho menom je pomenovaná Základná škola v Klenovci. 
Ministerstvo kultúry SR zriadilo Nadáciu Vladimíra Mináča na 
každoročné udeľovanie Ceny Vladimíra Mináča za výnimočný prínos 
v oblasti kultúry. 
 

 
 

135. výročie (1877) -  zomrel básnik Janko Matúška, pred-
staviteľ štúrovskej generácie. Autor hymnickej piesne Nad Tatrou sa 
blýska, ktorú zložil cestou do Levoče, keď spolu s ostatnými 
študentmi opustili na protest proti suspendovaniu Ľudovíta Štúra 
bratislavské evanj. lýceum a ktorá je základom slovenskej štátnej 
hymny. 

85. výročie (20.1.1927) - v Hriňovej sa narodil choreograf 
Štefan Nosáľ, dlhoročný umelecký vedúci tanečného súboru Lúč-
nica, priekopník v scénickej štylizácii ľudového tanca.  

V r. 1953 absolvoval Stavebnú fakultu v Bratislave a v r. 1957 Vysokú 
školu múzických umení v Bratislave (VŠMU). Od r. 1968 bol peda-
gógom na VŠMU, v r. 1972-92 vedúci Katedry tanečnej tvorby 
 

25. výročie (1987 )- zomrel český fotograf, etnograf Karel 
Plicka. V r. 1924-38 sa v Matici slovenskej v Martine venoval doku-
mentácii ľudovej kultúry a zbieraniu ľudových piesní zo Slovenska, 
Moravy a Čiech. Založil archív národopisných fotografií, nakrútil 
niekoľko dokumentov: Za slovenským ľudom, Po horách, po dolách, 
Zem spieva. 
 

10. výročie (2002) - zomrel filmový dokumentarista a etno-
graf Martin Slivka, významná osobnosť slovenskej kultúry. Podpísal 
sa pod vyše 140 filmov, bol priekopníkom etnografickej línie 
slovenského dokumentarizmu. 
 

 
 

Folklórny súbor IPEĽ – 35. výročie vzniku. 
Folklórny súbor bol založený  v roku 1977 pri ZŤS, neskôr prešiel pod 
mesto Lučenec, kde pôsobí dodnes, ale v súčasnosti existuje ako OZ.  

 
 
Vedie ho Mgr. Marcela Janštová. Členskú základňu tvoria prevažne 
študenti a mladí ľudia.  



                                                                                                    

Súbor má výborných spevákov a inštrumentalistov. Okrem tradič-
ných vystúpení realizuje aj výchovné koncerty pre školy.  Repertoár 
súboru vychádza najmä z oblasti Novohradu – tanec z Madačky, 
tanec Svadobný Uterákový z Ábelovej a Políchna, ale aj z opačnej 
časti Novohradu z Málinca - Málinské koleso a z okolia Lučenca 
tance - Jánske ohne, Jarmok v Lučenci, Páračky. Má spracovaný  ma-
teriál aj zo susedných  regiónov  Gemer, Hont a Podpoľanie. Vznikli 
tak tance - Šatkovec – tanec zamilovaných, Tanec s fľaškami(tancujú 
ženy nie chlapi), Očovský párový, Babský tanec. Na spestrenie reper-
toáru  ponúka  Cigánsky tanec a tanec z Horehronia. 
Súbor je pravidelným účastníkom regionálnych a krajských podujatí 
a súťaží. V lete sa zúčastňuje folklórnych festivalov- Detva, Kokava 
nad Rimavicou - Koliesko, ale vystupoval aj vo Východnej. Každo-
ročne je domácim - uvítacím súborom na Medzinárodnom folklór-
nom festivale v Lučenci. Vo februári 2010  dostal pozvanie do relácie 
„Kapura“, kde  úspešne /2.miesto/, reprezentoval Novohradský 
región. Minulý rok dostal pozvanie aj do Českej republiky na festival 
Jánošíkov dukát. 
Dychová hudba KOKAVČANKA – (1947)  - 65. výročie 
Terajšia DH bola založená katolíckou cirkvou – farárom Ľudovítom 
Bialom a učiteľom Jánom Gallom.  

 
Postupne sa v nej vystriedalo okolo 80 muzikantov. Neskôr sa 
vedeniu venoval učiteľ Pavol Javor. Po ňom Jozef Benko z Hnúšte, 
ďalej Daniel Roman a dlhý čas ju viedol Milan Jurica, Po jeho 
odchode na dôchodok sa dirigentom a kapelníkom stal JUDr. Pavel 
Piliarik.  

Účinkovanie dychovej hudby bolo v minulosti rozmanité – zábavy, 
ľudové veselice, plesy, koncerty, estrády a prvomájové oslavy. V sú-
časnosti najčastejšie účinkuje na obecných oslavách štátnych 
sviatkov a na poslednej rozlúčke s občanmi. 
Dedinská folklórna skupina ŠKOREC Vidiná - 20. výročie založenia. 
Folklórna skupina „Škorec“ bola založená r. 1992 pri MO Matice 
slovenskej vo Vidinej. Vedú ju Jozef Kucej a Oľga Sujová.  

 
Repertoár čerpá zo starých zvykov na dedine a z oblasti Novohradu – 
Ábelovej a Polichna. Boli víťazmi okresných súťaží a zúčastnili sa 
krajských súťaží. Pravidelne vystupujú  nielen v regióne, ale aj 
v Slavošovciach a susednom Maďarsku. Má spracovaných viacero 
programov – Šúpanie kukurice... Skupina má viac ako 20 členov, má 
svoju vlastnú hudobnú skupinu 

 
 765. výročie (3.8.1247) - prvá písomná zmienka o Lučenci 

v listine kráľa Belu IV. 

 770. výročie  (2.2.1242) -  prvá písomná zmienka o hrade 
Fiľakovo, z listu pápežovi, v ktorom je fiľakovský hrad  
spomínaný ako jeden z hradov, ktoré prežili tatárske 
nájazdy. V súčasnosti sa uvádza ako  prvá písomná zmienka 
listina uhorského kráľa Belo IV. z   10.1.1246. 

 390. výročie (3. novembra 1622) -  vojská Gabriela Betlena 
(Bethlen) vypálili Lučenec, popravili 130 občanov a na mesto 
vyrubili vojenskú daň. Prvý  krát to bolo r. 1451 v priebehu 
bojov zn. ako „Bitka pri Lučenci“, tretí krát r. 1849. 



                                                                                                    

 330. výročie (1682) – dobytie hradu a mesta Fiľakovo turec-
ko-kuruckými vojskami. Hradná posádka proti vôli hradného 
kapitána Štefana Koháryho II. kapitulovala 10.9.1682 po 
dvojtýždňovom obliehaní. 
 

 
 
680. výročie (1332) - v listine sa spomína  staršia obec Po-

lihna, od rodu Záchovcov ju dal kráľ roku 1332 pre Celenovho syna 
Jána (z rodu Ákoš), ale majiteľmi sa stali Kartaliovci. Túto zaniknutú 
stredovekú obec treba hľadať  južne od Poltára medzi  Tenkötelke 
(neskôr pod názvom Slaná Lehota) a Eleztyen (Olostyn). Bohuslav 
Tablic spisovateľ, rodák z neďalekého Českého Brezova pri Poltári o 
Polichne píše v roku 1812:  

„Sláva věncem ozdobená 
Tam na Polichne slávna věštkyně 
čest, jméno měla moudré bohyně 
Ta všechno navlas oznamovala 
co drzá sprostost vědět žádala: 
jak dlouhý žít měl člověk tentověk?“  

 
                245. výročie (1767)- V Haliči bola zriadená prvá manufak-
túra na súkno na Slovensku, prvý parný stroj bol zavedený  r. 1832. 
                240. výročie (1772) – pri ev. ref. kostole v Lučenci, údajne 
na veľkom plochom kameni, ako na pranieri stáli cudzo ložnice 
a „prespaté“ dievčatá a prosili o odpustenie počas bohoslužieb.   
               235. výročie (22.8. 1777) - panovníčka Mária Terézia  vydala 
nariadenie o reorganizácii školstva v monarchii pod názvom Ratio-
educationis. Dokument v osvieteneckom duchu po prvýkrát vyslovil 
zásadu všeobecnej školskej povinnosti – dochádzky do ľudovej školy. 

190. výročie (1822) – začal projekt cesty Eger – Lučenec 
s rozpisom trás aj Fiľakovo-Radzovce. 

145. výročie (1867) – založenie spolku pre vzdelávanie žien 
v Budapešti. Založila ho rodáčka z Trebeľoviec – Lázy Hermína Be-
nická – Veresová.  

85. výročie (1927) – celoslovenská premiéra hry „Páva“ od 
B. S. Timravy v Lovinobani. 

155. výročie (1857) – zriadenie prvej školy v obci Mýtna. 
110. výročie (1902) – začiatok ťažby magnezitu v Ružinej, ťa-

žil sa do r. 1958. 
20. výročie (1.- 4. 10.1992) – konali sa Novohradské dni 

v mestách a obciach regiónu. 
10. výročie (28.3.2002) – bola oficiálne v Stredisku pre aste-

roidy zaregistrovaná planéta č. 14509 s pomenovaním Lučenec. 
Objavili ju  Adrián Galád a Alexander Pravda  ešte v roku 1996 v As-
tronomickom observatóriu UK v Modre. Keďže p. Galád prežil celé 
detstvo v Lučenci, to ovplyvnilo aj výber názvu planéty. 

10. výročie (2002) – v tomto roku lučenskými jaskyniarmi 
boli zamerané a publikované dve jaskyne - Voňačka pri Lupoči 
a Morháčova jaskyňa pri Tuhári. Prvú pomenovali  podľa zápachu 
z nej vanúceho, druhú po jaskyniarovi Michalovi Morháčovi. 
 

Kokava nad Rimavicou: 
110. výročie (1.9.1907) – bola v Kokave zriadená štátna 

„opatrovňa“ (t.j. materská škola), na ktorú miestny veľkostatkár 
Karol Knöpfler venoval 6 tisíc korún s tou podmienkou, že sa v nej 
bude hovoriť iba po maďarsky. Prvou opatrovateľkou sa stala Gizela  
Peková. 

90. výročie (4.9.1922) – bola v Kokave otvorená meštianska 
škola 

90. výročie (23.11.1922) - bola založená MO MS v Kokave, 
pri zakladaní mala 27 členov, predsedom bol Ondrej Lipták 

85. výročie (24.7.1927) - zmena názvu obce na dnešný Ko-
kava nad Rimavicou (16.12.1918 - zmena názvu obce z bývalého 
RIMAKOKOVA na Rimavská Kokava, od roku 1920 do r.1927 sa pou-
žíval názov  KOKAVA) 

55. výročie (1.9.1957) -  vznikla v Kokave n./R. Lesnícka 
škola, jediná svojho druhu na Slovensku, trvala do roku 1989, za toto 
obdobie – 1500 absolventov, riaditeľom školy bol počas celého 
obdobia pán Ing. Ján Baník 
 
 



                                                                                                    

 
Fiľakovo 

 100. výročie (29.6.1912) – dokončenie budovy mestského 
úradu, zvláštnosťou je hliadková veža 

Poltár  
 45. výročie (1967) – Archeologické nálezisko – Kostolisko, 

Pivnica 130. výročie (1882) – výstavba pobočky poltárskej 
šamotky v Zelenom 

Veľká Ves  
 235. výročie (1777) – postavený evanjelický barokový kostol 

bez veže 

 210. výročie (1802) – dokončenie kostola a postavenie 
murovanej zvonice 

 75. výročie (1937) – postavenie kultúrneho domu 

Rovňany 
 15. výročie (1997) – posvätenie nového rímskokatolíckeho 

kostola 

Polichno 
 140. výročie (1872) – postavenie ev. fary – rodného domu 

B.S. Timravy, národnej kultúrnej pamiatky 
 

 

   
(prvá písomná zmienka) 

 
 

 

765. výročie (3. 8. 1247) – Lučenec (ako Luchunch) 

                                    -  Tomášovce 

710. výročie (1302) – Poltár, metačná listina z 9.11.1302,  

                                       v ktorej sa spomína Poltár ako sídlo  

                                       (najstaršou zachovanou písomnou správou, 

                                       ktorá sa týka územia  Poltára,  

                                       je listina Belu IV. z 10.1.1246) 

680. výročie (1332) – Mašková, Nové Hony, Uhorské, Veľká Ves 

685. výročie (1327) – Trenč 

605. výročie (1407) – Selce 

545. výročie (1467) – Polichno, Točnica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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



                                                                                                    

 

kultúrno-spoločenských podujatí: 
 
 
 
V novom šate  
- výstava jedinečných zbierkových predmetov NMG v Lučenci, ktoré 
boli zreštaurované v rámci niekoľkých projektov. Fotodokumentácia 
pred zásahom reštaurátora, postup vykonaných reštaurátorských 
prác, až po súčasnú podobu samotného predmetu. 

Organizátor: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci 
 
„Divadlo“  
- Výstava umeleckých prác žiakov ZUŠ v Lučenci na tému „ Divadlo“. 
Vek vystavujúcich umelcov od 6 do 20 rokov. 

Organizátor: Novohradská knižnica v Lučenci 
 
13. 1. Oslavy oslobodenia mesta  
– pietny akt kladenia vencov - Námestie Oslobodenia  

Organizátor  Mesto Poltár, MsV SZPB 
 - Kladenie vencov pri príležitosti oslobodenia mesta Lučenec 
 
Mestský ples v Lučenci 

Organizátor: Mesto Lučenec – MsÚ,  
odd. školstva, soc. vecí, kultúry a športu 

 
28.1.  Obecná zabíjačka – Jarmok 

Organizátor: Obecný úrad Málinec  
 
29.1.  – Detské fašiangové popoludnie v maskách  
              - odmenenie najlepších masiek 

Organizátor: MKS Kokava nad Rimavicou 
 

29. 1. –  67. výr. oslobodenie  obce  Málinec 
Organizátor: Obecný úrad Málinec 

 
31. 1. „Môj prvý koncert“  
- koncert najmenších talentovaných detí ZUŠ z prípravného ročníka 
a 1. ročníka - koncertná sála, Železničná 6, I. poschodie. 

Organizátor: ZUŠ  
18. 1. Šaliansky Maťko  
- okresná súťaž žiakov ZŠ v prednese prózy, propagácia života a diela 
J.C.Hronského, víťazi postupujú do krajského kola 

Organizátor.  Dom MS Lučenec 
Interopereta  
– galaprogram z Budapešti – MsKS Fiľakovo 
    Výstava – MsKS Fiľakovo 
    Deň maďarskej kultúry – Maďarský spol. dom vo Fiľakove 
    Vznik SR – spomienková slávnosť – Dom MS Fiľakovo 
 
 
 
Hmyz trópov  
- prírodovedná výstava najzaujímavejších druhov hmyzu žijúcich 
v tropických dažďových pralesoch v Južnej Amerike, Afrike a Indii zo 
súkromnej zbierky Vladimíra Zachara z Prievidze. 

Organizátor: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci 
 
Prednáška  
jazykovedca Slavomíra Ondrejoviča, riaditeľa Jazykovedného ústavu 
SAV v Bratislave. 

Organizátor: Novohradská knižnica v Lučenci 
Karneval na ľade 
 
Krištáľový kľúč 

Organizátor: Mesto Lučenec  
Fašiangy v Novohrade: 
Fašiangy s pochovávaním basy 

Organizátor: Mesto Lučenec 
 

JANUÁR: 
 

FEBRUÁR: 
 



                                                                                                    

POLTÁRSKE FAŠIANGY 
- sprievod masiek, pochovávanie basy - Námestie pred KD 
 a kinosála KD 

Organizátor: Mesto Poltár, Kultúrne stredisko, FS Úvrať 
 
Fašiangové popoludnie - Klub dôchodcov 

Organizátor: Obecný úrad Málinec 
 
4.2. – Reprezentačný ples  
 - hrá skupina AKCENT,  hlavný organizátor plesu – MKS 

Organizátor: MKS Kokava nad Rimavicou 
 
10.2.  – Fašiangové pampuškové posedenie  
- pre ZO SZZP s kultúrnym programom – MKS 

Organizátor: MKS Kokava nad Rimavicou 
 
18.2. – Sprievod fašiangových masiek obcou  
- rozlúčka s fašiangami, pochovávanie basy 

Organizátor: MKS Kokava nad Rimavicou 
 
18.2. – Obecný ples – 6. ročník 

Organizátor: Obecný úrad Málinec 
XI. ročník plesu SČK MS Poltár 

Organizátor: SČK MS Poltár 
Poľovnícky ples v Tuhári 

Organizátor: PZ Tuhár 
 
Február - jún   Pódium  mladých výtvarníkov – KD Poltár 
Bienále výtvarnej tvorby usporiadané každé dva roky žiakmi 
výtvarných odborov 14 ZUŠ regiónov Novohrad-Gemer-Malohont 
 
Divadlo Kármán Színház – div. predstavenie – MsKS Fiľakovo 
Ples Csemadoku – MsKS Fiľakovo 
Fašiangové „BANYA“ stretnutie – MsKS Fiľakovo 
Matičná zábava – MsKS Fiľakovo 
 
 

 
 
 
Stavebnica Merkur  
- prezentácia známej polytechnickej stavebnice Merkur, modely 
zanieteného zberateľa pána Jiřího Mládka z Českej republiky.  
Výstava oboznámi návštevníkov s históriu Merkuru od prvopočiatku 
(r.1925), až po súčasnosť. Jej súčasťou bude aj herňa, kde bude 
možnosť zostaviť  vlastné modely.  

Organizátor: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci 
 
ROZPRÁVKOVÁ SKRINKA  
– okresná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti - Kultúrny dom 
Poltár 

Organizátor: Novohradské osvetové stredisko Lučenec,  
Mesto Poltár-KS 

 

 
 
„Do knižnice“  
- Putovná výstava z  najlepších výtvarných a grafických návrhov 
plagátov, komiksov, bilbordov, animovaných spotov, hudobných 
textov a sloganov podporujúcich čítanie a knižnice. 

Organizátor: Novohradská knižnica v Lučenci 
 
Filmové predstavenia počas prázdnin 

Organizátor: Mesto Lučenec – MsÚ,  
odd. školstva, soc. vecí, kultúry a športu 

 

MAREC: 



                                                                                                    

Besedy a prednášky v knižnici 
Organizátor: Obecný úrad Málinec 

 
Vynášanie Moreny  
(Kvetná nedeľa) – Turecký most v Zelenom 

Organizátor: KS, FS Úvrať v Poltári  
 
Otváranie studničiek 

Organizátor: KS, ZŠ v Poltári 
Veľká noc očami detí  
– výstava výtvarných prác, vestibul KD 

Organizátor: KS, ZŠ a MŠ v Poltári 
 
Mesiac knihy 

Organizátor: Mestská knižnica, ZŠ, MŠ v Poltári 
 
Divadelné predstavenie – OZ Opona – KD Poltár 

Organizátor: OZ Opona 
 
MDŽ – zasadačka OcÚ 

Organizátor: Obecný úrad Lupoč  
 
24. 3. HĽADÁ SA TALENT – KD Poltár 

Organizátor: Únia rómskych materských centier Poltár 
 
30. 3. Noc s Andersenom  
- Akcia pre deti, ktorá sa začne v piatok večer a skončí v sobotu ráno, 
stretnutie so zaujímavými ľuďmi, čítanie rozprávok, kultúrny prog-
ram.   

Organizátor: Novohradská knižnica v Lučenci 
 
27. - 30. 3. Výchovné koncerty  
pre žiakov MŠ a 1.-2. roč. ZŠ  - Koncertná sála ZUŠ 
Organizačná forma vyučovania pre deti MŠ, ZŠ kde deti sú vtiahnuté 
priamo do výchovno-vzdelávacieho procesu – koncertu; hudobno-
dramatické predstavenie 

Organizátor: ZUŠ Poltár 

Oslavy výročia revolúcie 1848 – MsKS Fiľakovo 
 
MISS Fiľakovo 2012 – MsKS Fiľakovo 
 
Výstava „GEMER – kde žijeme“ – Hradné múzeum Fiľakovo 
 
Divadelné predstavenie – DJGT Zvolen – MsKS Fiľakovo 
 
Divadelné predstavenie – Divadlo Zsákszínház – MsKS Fiľakovo 
 
 
 
Lučenec včera a dnes  
- výstava fotografií a pohľadníc dr. J. Puntigána   spojená s pred-
náškou Istvána Böszörményiho o mestskej toponýmii v kontexte 
historických udalostí a osobností Lučenca.  

Organizátor: Ministerstvo vnútra SR,  
Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Lučenec Kubínyiho nám. 1, 

984 01 Lučenec,  Občianske združenie Phoenix Lutetia 
 
Stavebnica Merkur  
- prezentácia známej polytechnickej stavebnice Merkur  

Organizátor: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci 
 
Deň Zeme  
- ekohry pre 1. stupeň ZŠ v okrese, v spolupráci so Správou CHKO 
Cerová vrchovina v Rimavskej Sobote - nádvorie NMG, Kubínyiho 
nám.3, Lučenec 

Organizátor: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci 
 
Mesiac multikultúrnej komunikácie  
– stretnutie a beseda s predstaviteľmi iných štátov 
 
Deň Zeme  
– Výstava „Vážky“ spojená s lektorskými prednáškami o téme. 

Organizátor: Novohradská knižnica v Lučenci 
 

APRÍL: 
 



                                                                                                    

Veľkonočný jarmok 
 
Vítanie jari - Vynášanie Moreny 

Organizátor: Mesto Lučenec – MsÚ, 
 odd. školstva, soc. vecí, kultúry a športu 

 
8.4. Medzinárodný deň rómov – KD Poltár 

Organizátor: Únia rómskych materských centier Poltár 
 
9.4. Palócka Veľká noc   
Podujatie sa uskutočňuje v hradnom areáli vo veľkonočný pondelok. 
Návštevníkov očakávajú ukážky ľudového umenia, predstavenia 
folklórnych tanečných súborov, tvorivé dielne, ponuka tradičných 
palóckych koláčov (medovník, mlynársky koláč, štrúdľa), tradičných 
jedál a program pre deti. Záverom programu je vystúpenie známeho 
interpreta ľudovej hudby. V súčasnosti už tradičné podujatie láka z 
roka na rok väčší počet návštevníkov do historického jadra nášho 
mesta, a spestruje veľkonočný sviatok záujemcov zo širokého okolia. 

Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove,  
Občianske združenie Rodná zem 

 
17. 4. Pódium mladých umelcov 2012  
- zobcová a priečna flauta - umelecká súťaž žiakov z regiónov Novo-
hrad, Gemer, Malohont -14 ZUŠ. Cieľom súťažnej prehliadky v hre 
zobcovej a priečnej flaute je umelecké súťaženie žiakov v daných 
vekových kategóriách, repertoár je zostavený z 2 štýlových období 

Organizátor: ZUŠ Poltár 
 
19. 4. Jarný koncert „Andantino jari“ a výstava VO  
– kultúrny dom Poltár Integrovaný koncert všetkých odborov žiakov 
i učiteľov ZUŠ 

Organizátor: ZUŠ Poltár 
 
Apríl - „Pódium mladých tanečníkov 2012“  
– tanečný odbor  - DK Rimavská Sobota. Umelecká prehliadka žiakov 
z regiónov Novohrad, Gemer, Malohont -14 ZUŠ tanečných odborov 
 

27.4. Galakoncert víťazov PMU 2012  
- Koncertná sála hrad M. Kameň 
Galakoncert víťazov 2012 v speve, klavíri, dychových nástrojoch 

Organizátor: ZUŠ Poltár a ZUŠ M. Kameň 
 
Cesta za umením III  - Nitra, Zvolen 
Umelecký zájazd za umením výtvarným, hudobným, tanečným 
(opera, muzikál, galérie...) 

Organizátor: ZUŠ Poltár 
 
DEŇ NARCISOV  

Organizátor: Slovenský červený kríž,  
miestny spolok Poltár 

 
24.4. Veľkonočná zábava  v kultúrnom dome so živou hudbou 

Organizátor: Obec  Tuhár 
 
Divadelné predstavenie  
Amatérskeho divadla pre verejnosť a divadelné predstavenie pro-
fesionálneho divadla pre žiakov ZŠ. 

Organizátor: MKS Kokava nad Rimavicou 
 
Deň Rómov – Hradný areál Fiľakovo 
 
30. 4.  Stavanie  májov :  
 
Lučenec 
Fiľakovo – Nám. slobody 
Poltár -  Námestia pred KD,  

organizátor: Mesto Poltár, KS, FS – ÚVRAŤ 
Málinec -  Ďúrsky málinský  jarmok  -  námestie obce,  

organizátor: Obecný úrad Málinec 
Kokava nad Rimavicou - kultúrny program súborov ZUČ,  

org. MKS Kokava n/R. 
Lupoč                                                                     org. Obecný úrad Lupoč 
 
 



                                                                                                    

 
 
 
1.5. -   Stavanie mája a kultúrny program súborov ZUČ v obci 

Organizátor: MKS Kokava nad Rimavicou 
 
4.5. - Krajský detský hudobný festival-  MKS 

Organizátor: MKS Kokava nad Rimavicou 
 
5. 5. HELIGÓNKY NAD BUDINOU  
– 19. ročník regionálnej  prehliadky heligónkarov na Budinej 

Organizátor: Novohradské osvetové stredisko Lučenec,  
obec Budiná 

 

 
 
19.5. Noc v múzeu  
- Netradičná prezentácia Novohradského múzea a galérie v rámci 
medzinárodného projektu. Podujatie sa koná pri príležitosti Medzi-
národného dňa múzeí  

Organizátor: Novohradské múzeum a galéria,  
Kubínyiho nám.3, Lučenec 

 
19.5.  - Stretnutie heligónkarov v Cinobani – V. ročník 
Regionálna prehliadka heligónkarov z blízkeho a vzdialenejšieho 
okolia  

Organizátor: Obec Cinobaňa 

25.5.-13.6.  - Výchovné koncerty  
pre žiakov ZŠ, SŠ - Verejné koncerty pre okres Poltár, Kalinovo, 
Málinec, Kokava, Utekáč, Ožďany, Cinobaňa 

Organizátor: ZUŠ Poltár 
 
28.5. Deň detí v divadle – Spišské divadlo 

Organizátor: OZ CADUCEUS Lučenec 
 
Prehliadka heligónkarov – XV. ročník 

Organizátor: MKS Kokava nad Rimavicou 
 
Remeslá v Novohrade včera a dnes  
- výstava zo zbierok NMG predstaví minulosť i súčasnosť remeselnej 
výroby v Novohrade. Počas jej trvania budú ukážky práce  jednot-
livých remesiel. Sprievodným podujatím k výstave budú aj pred-
náškové cykly o histórii remeselnej výroby v našom regióne. Potrvá 
do polovice júna 2012 

Organizátor: Novohradské múzeum a galéria,  
Kubínyiho nám.3, Lučenec 

 
Beseda so spisovateľkou Hanou Koškovou  
Životné jubileum regionálnej autorky Hany Koškovej oslávime aj 
v knižnici. Beseda so spisovateľkou o jej živote a diele spojená 
s prezentáciou  kníh. 

Organizátor: Novohradská knižnica v Lučenci 
 
Oslavy víťazstva nad fašizmom – pietny akt kladenia vencov 
- Lučenec – kladenie vencov                                      org. Mesto Lučenec 
- Poltár – Nám. Oslobodenia                   org.: Mesto Poltár, MsV SZPB 
- Málinec – zapálenie vatry                           org.: Obecný úrad Málinec 
 
Váľanie – rúcanie májov: 
- Tuhár                                                                   org.: Obecný úrad Tuhár 
- Lupoč                                                                   org :Obecný úrad Lupoč 
 
Deň matiek 
- Lučenec - Koncert ku Dňu matiek                         org:. Mesto Lučenec  

MÁJ: 
 



                                                                                                    

- Poltár                                                    org.: SČK, miestny spolok Poltár 
- Akadémia ku Dňu matiek – KD                  org.: ZŠ – Slobody 2 Poltár 
- Málinec – 13. mája                                       org.: Obecný úrad Málinec 
- Lehôtka                                                          org.: Obecný úrad Lehôtka  
 
MAJSTROVSTVÁ NOVOHRADU  
vo varení a jedení bryndzových halušiek  - Námestie pred KD, 

 organizátor: Mesto Poltár, KS 
 
Krajský detský hudobný festival v Kokave  

Organizátor: MKS Kokava nad Rimavicou 
 
Guľášový festival – Hradný areál Fiľakovo 
 
IV. kresťanský majáles – MsKS Fiľakovo 
Divadelné predstavenie – Divadlo Jókaiho z Komárna – MsKS Fiľa-
kovo 

Noc múzeí   
na Fiľakovskom hrade. Vo výstavných priestoroch sa koná vernisáž 
aktuálnej výstavy. Výnimočnú atmosféru podujatia dotvárajú fakľami 
osvetlené hradby a sprievodný kultúrny program, ktorý trvá až do 
neskorých večerných hodín.  

Organizátor:Hradné múzeum Fiľakovo 
 
Týždeň európskych geoparkov v Novohrade -Nógrád geoparku 
Séria podujatí zameraných hlavne na ochranu geologických hodnôt 
neživej prírody a spoznávanie dedičstva Zeme, vrátane živej prírody, 
ľudovej kultúry a histórie. Podujatie informuje širokú verejnosť o 
geoturistike a vzdelávacích aktivitách geoparkov. Prostredníctvom 
rozličných environmentálnych vedomostných súťaží, diskusných fór, 
organizovanej turistiky a horskej cykloturistiky na oboch stranách 
slovensko-maďarských hraníc predstavuje tajomstvá prírodných 
živlov formujúcich našu Zem čo najširšiemu okruhu záujemcov.  

Organizátor: Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád,  
Novohrad – Nógrád Geopark Nonprofit Kft. 

 

„Za vôňou tabaku II.“ – výstava – Hradné múzeum Fiľakovo 

„Zdravá žena pilier rodiny“ – beseda s lekárom 
Organizátor: Únia rómskych materských centier Poltár 

 
 
 
 

Szabóov grafický Lučenec  
- XV. ročník celoslovenskej a VIII. ročník medzinárodnej výtvarnej 
súťaže detí, mládeže a dospelých v grafike. Koná sa každoročne na 
počesť významnej osobnosti Novohradu, maliara a grafika Júliusa 
Szabóa, v tomto roku na tému „Živel III. - Vzduch“. Realizuje sa 
v spolupráci s Mestom Lučenec. 

Organizátor: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci 
 
KULTÚRNE LETO  
– MDD v parku, V. Lučenská všehochuť, Szabóov grafický Lučenec,  
Stredoveký jarmok, Streetball turnaj 

Organizátor: Mesto Lučenec - MsÚ,  
odd. školstva, soc. vecí, kultúry a športu 

 
XII. Fiľakovské historické hradné hry  
Podujatie sa obvykle uskutočňuje posledný júnový víkend v hradnom 
areáli Fiľakovského hradu. Počas dvojdňových slávností môžete 
vidieť Medzinárodnú súťaž v historickej lukostreľbe o titul „Luko-
strelec Novohradu“ a o hodnosť „Obranca Fiľakovského hradu“. V 
hlavnom programe vystúpia domáci a zahraniční lukostrelci, histo-
rickí šermiari a sokoliari, a v sprievodnom programe sa širokému 
obecenstvu predstavia hudobné a tanečné súbory, ľudoví reme-
selníci, žongléri a jazdecké skupiny. V programe pre deti nebude 
chýbať kolotoč, drevená hojdačka, a malí odvážlivci si môžu vyskúšať 
lukostreľbu, či jazdu na koni. 

Organizátor: Občianske združenie Koháry 
1.6. MDD 
- Lučenec – Deň detí  
plný zábavy, rozprávok a súťaží spojený s knihou a čítaním 

                    org.: Novohradská knižnica v Lučenci 

JÚN: 
 



                                                                                                    

Poltár – Rozprávkový deň - Námestie pred KD  
org.: Mesto Poltár, KS, ZŠ, MŠ 

Poltár – Športový deň – Nám. pred KD, detský park  
org. Únia rómskych materských centier Poltár 

Kokava nad Rimavicou                                         org.: MKS Kokava n/R. 
Málinec - Deň detí  - športové podujatie 

 Org.: Obecný úrad a ZŠ Málinec 
Lupoč                                                                    org.: Obecný úrad Lupoč 
 
8.6.  Absolventský koncert žiakov ZUŠ v Poltári a záverečná výstava 
žiakov VO – KD Poltár. Verejné vystúpenia i výstava absolventov I. 
a II. Stupňa, ŠPD ZUŠ                                           Organizátor: ZUŠ Poltár 
 
12. 6. Talentík múz 2012 a výstava súťažiacich výtvarnej múzy  
- 8. ročník okresnej súťažnej tvorivej prehliadky detí MŠ od 5- 10 
rokov a žiakov I. stupňa ZŠ v okrese PT  

Organizátor: ZUŠ Poltár 
16.6. - Spieva celá dolina  – 11. ročník  
Kultúrno-spoločenské podujatie, v ktorom sa predstavia spevom, 
tancom a hrou na rôzne hudobné nástroje občania obce Cinobaňa 
a jej častí 

Organizátor podujatia: Obec Cinobaňa 
 
21.6. Záverečný koncert žiakov ZUŠ v Poltári a záverečná výstava 
žiakov VO – KD Poltár 

Organizátor: ZUŠ Poltár 
23.6.  - Jánske dni – 14. ročník - Jánsky  málinský jarmok  

Organizátor: Obecný úrad  Málinec 
 
28.6. Krištáľová lýra 2012  
- 4. ročník školskej súťažnej prehliadky pre  žiakov HO ZUŠ - 
Koncertná sála ZUŠ Poltár 

Organizátor: ZUŠ Poltár 
30.6. - Memoriál Štefana Hronca – 32. ročník 

Organizátor: MKS Kokava nad Rimavicou 
 
 

Beh mládeže o „Pohár DMS“  
– tradičné športové podujatie, beh ulicami mesta 

Organizátor: Dom MS Lučenec 
 
IV. Na krídlach  medzinárodných melódií  
– stretnutia speváckych zborov – MsKS Fiľakovo 
Koncert ženského speváckeho zboru 

Organizátor: ŽSZ Poltár 
Firemné hry mesta Poltár – telocvičňa ZŠ 

Organizátor: ZŠ – Slobody 2 
 
„Svetový deň darcov krvi, DEŇ OTCOV“  

Organizátor: SČK, miestny spolok Poltár 
 
Posedenie s Hanou Koškovou(krst knihy) a maliarom Lukášom 
Čemanom, spojené s Dňom detí 

Organizátor: Obecný úrad Tuhár 
 
 
 
XVII. Medzinárodný novohradský folklórny festival  
 

 
- sa koná v mestách a obciach v slovenskej  i maďarskej časti 
Novohradu za účasti súborov z rôznych štátov sveta. Sprievodné 
podujatia: sprievody zúčastnených súborov, jarmok remesiel. 

Organizátor: Novohradské osvetové stredisko Lučenec,  
Mesto Lučenec 

JÚL: 
 



                                                                                                    

Poipeľský umelecký festival  
– prezentácia živej kultúry v regióne Novohrad – 12. ročník 

 
Organizátor: Novohradské osvetové stredisko Lučenec,  

NOV Csemadoku v Lučenci, Obec Radzovce 
 
Palócky ľudovoumelecký tábor - Látky 

 
Organizátor: Novohradské osvetové stredisko Lučenec,  

ZO Csemadok 

Miroslav Debnár  
- autorská  výstava dizajnéra  pri príležitosti jeho životného jubilea. 

Organizátor: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci  
 
XIV. Medzinárodné keramické sympózium  
-tvorivý pobyt účastníkov sympózia, realizuje sa v spolupráci so 
závodom Žiaromat a.s. Kalinovo 

Organizátor: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci 

 
 
KULTÚRNE LETO  
– Vtedy na západe - Country popoludnie,  Medzinárodný 
novohradský folklórny festival, Dychovka v parku,  Koncert vážnej 
hudby,  Dixielandový koncert v parku - altánok 

Organizátor: Mesto Lučenec – MsÚ,  
odd. školstva, soc. vecí, kultúry a športu 

 
5. 7. Oslavy sv. Cyrila a Metoda - Rímskokatolícky kostol 

Organizátor: RC Poltár 
 
13.-14.7. – Zapačský zlatý kantár 

Organizátor: MKS Kokava nad Rimavicou 
 



                                                                                                    

20.-21.7. – Country fest 2012 – 10. ročník – MKS 
Organizátor: MKS Kokava nad Rimavicou 

 
Vatra zvrchovanosti 

Organizátor: Dom MS Fiľakovo 
Rockový koncert  - Hradný areál Fiľakovo 
 
X. Medzinárodný mládežnícky krášľovací tábor – Fiľakovský hrad 

Cyklomaratón  MERIDA - 8. ročník, štart a cieľ  v obci Málinec  
Organizátor: Cyklistický klub a obec Málinec  

 
Stretnutie rodákov a folklórne popoludnie: 
Folklórne popoludnie s heligónkarmi, folklórnymi súbormi, spevákmi 
Zábava so živou hudbou 

Organizátor:  Obecný úrad Tuhár , OZ Pre rozvoj obce Tuhár 
 

 
 
 
 
XXIV. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo 
2012  
- výstava výsledkov tvorivého pobytu účastníkov sympózia. 

Organizátor: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci 
 
KULTÚRNE LETO – DNI MESTA  
- Bažant kinematograf,  Lučenský jarmok, športové stretnutie mláde-
že, oslavy SNP 

Organizátor: Mesto Lučenec- MsÚ,  
odd. školstva, soc. vecí, kultúry a športu  

 
2. – 5. 8. – KOLIESKO 2012  
– festival ľudovej kultúry, stretnutie mladých folkloristov – XXII. 
ročník 

Organizátor: MKS Kokava nad Rimavicou, NOS Lučenec 
 

10.-12. 8. XXII. Palócke dni – trojdňový kultúrny festival 
Podujatie sa uskutočňuje na hody vo Fiľakove, v auguste,  a ponúka 
bohatý program rôznych žánrov pre široké obecenstvo. Zahŕňa 
vystúpenia modernej a ľudovej hudby domácich a zahraničných 
interpretov. Záujemcov očakávajú predstavenia domácich a zahra-
ničných divadelných súborov, tvorivé dielne, tradičné palócke dobro-
ty, palócka zábava a program pre deti. Poslaním tohto podujatia je 
zároveň predstavia perličky z literárnej tvorby palóckych autorov, 
ako aj zvyky a obyčaje palóckej ľudovej kultúry príznačnej pre tento 
región.  

 
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko Fiľakovo 

 
17. - 18. 8. – Balval fest  
– festival rómskej hudby, spevu a tanca – MKS Kokava n/R. 
 
25. 8. – Lupočská hostina 

Organizátor: Obecný úrad Lupoč 
 
Matičný deň – Dom MS Fiľakovo 
Tematický zájazd – OZ Koháry Fiľakovo 
 
GOMBOVECFEST  
– súťaž vo varení a jedení gombovcov -   Námestie pred KD 

Organizátor: Mesto Poltár 

AUGUST: 
 



                                                                                                    

Oslavy   SNP  -  zapálenie vatry: 
- Poltár – 29.8. 
- Málinec                                organizátor: Obecný úrad Málinec  

  
Turistický výstup na vrch Jasenina z námestia obce Málinec 

Organizátor: Obecný úrad Málinec  
 
 
 
 
4. Deň otvorených dverí v lučeneckom archíve 
Pobočka štátneho archívu v Lučenci má nezastupiteľné miesto 
v širšom spektre kultúrnych inštitúcií v Lučenci, má svoje krásne 
poslanie - preberať, uchovávať, odborne spracovávať a širokej verej-
nosti poskytovať prístup k archívnym dokumentom, jedinečným 
prameňom nášho kultúrneho dedičstva.  Navštíviť archív a prezrieť si 
jeho archívne dokumenty a zbierky nie je bežný jav ako návšteva 
múzea alebo knižnice. Ak sa predsa len rozhodnete navštíviť archív 
môžete si prezrieť jeho priestory, nahliadnuť do depozitára kde sú 
uložené vzácne a najvýznamnejšie archívne fondy,  preštudovať 
písomnosti ktoré sú pre verejnosť neprístupné, dozvedieť sa rôzne 
zaujímavosti z oblasti genealógie, heraldiky, diplomatiky, sfragistiky 
a ešte k tomu prijať účasť  na medzinárodnú konferenciu, ktorá na 
pozadí udalostí prvej svetovej vojny objasní osudy obyvateľov nášho 
mesta, obete hrôzy a dôsledky tejto nezmyselnej vojny. Konferenciu 
bude doprevádzať i tematická výstava z dobových archívnych 
dokumentov. 

Organizátor: Ministerstvo vnútra SR,   
Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Lučenec 

Kubínyiho nám. 1, 984 01 Lučenec  
a Občianske združenie Phoenix Lutetia 

 
6. 9. ZUŠKA – DO UŠKA 

Organizátor: Mesto Poltár – ZUŠ Poltár 
 
 
 

28.- 30. 9. Celoslovenský festival zhudobnených veršov  
– 7. ročník  - Fiľakovo 

Organizátor: Novohradské osvetové stredisko Lučenec,  
Novohradský oblastný výbor Csemadoku v Lučenci,  

mesto Fiľakovo 
 
Starajme sa o svoje zdravie  
– prednáška pracovníka zdravotníctva o zdravej výžive pre študentov 
ZŠ a SŠ. 

Organizátor: Novohradská knižnica v Lučenci 
 
Divadelné predstavenie divadla Thália – MsKS Fiľakovo 
 
Týždenný kultúrny festival Rómov – Hradný areál Fiľakovo 
 
PRVÁCKA PASOVAČKA – prijímanie nových prvákov v ZŠ 

Organizátor: ZŠ – Slobody 2 v Poltári 
 
Príbehy z letných prázdnin – príbehy a kresby žiakov ZŠ a MŠ 

Organizátor: Mestská knižnica, ZŠ a MŠ v Poltári 
 
Turistický pochod 

Organizátor: SČK, miestny spolok Poltár 
 
Dary  zeme - výstava 

Organizátor: Obecný úrad Málinec       
 
Michalský málinský jarmok 

Organizátor: Obecný úrad Málinec      
 
 
 
 
 
 
 
 

SEPTEMBER: 
 



                                                                                                    

 
 
 
DIVADELNÁ JESEŇ  
– prehliadka  slovenských a maďarských, amatérskych a prof. 
divadelných súborov 

 
Organizátor: Novohradské osvetové stredisko Lučenec,  

mesto Lučenec, OZ Caduceus 
 
11.10. Novohradská improvizačná liga  
– 5. ročník v divadelnej improvizácii, kategória 16-116 rokov 

Organizátor: OZ CADUCEUS Lučenec 
 
Prezentácia prác študentov Súkromného SOU umelecko – prie-
myselného Jána Peterku z Hodruše Hámre 

Organizátor: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci 
 
Prednáška poslanca miestnej samosprávy v rámci „Týždňa európ-
skej demokracie“. 

Organizátor: Novohradská knižnica v Lučenci 
 
Mesiac úcty k starším: 
-Lučenec – koncert, Zlomenné krídla- spomienka na zosnulých 

 org. Mesto Lučenec – MsÚ,  
odd. školstva, soc. vecí, kultúry a športu 

Poltár – zábavný program - kinosála KD,  
organizátor: Mesto Poltár-KS, Sociálna komisia 

Kokava nad Rimavicou                                        org. MsKS Kokava n/R. 
Málinec - Stretnutie jubilantov obce 

 organizátor: Obecný úrad Málinec      
Lupoč - zasadačka OcÚ                        organizátor: Obecný úrad Lupoč 
 
20.10. Úcta k starším - posedenie starších spoluobčanov 

Organizátor: Obec Cinobaňa  
 
Divadelné predstavenie v rámci Divadelnej jesene – KD Poltár 

Organizátor: Mesto Poltár, NOS Lučenec 
 
Najkrajšie strašidlo z tekvice – výstava - KD 

Organizátor: Mesto Poltár – KS, ZŠ a MŠ 
 
Deň školskej knižnice – čítanie rozprávok deťom 

Organizátor: Mestská knižnica, ZŠ a MŠ v Poltári 
 
Timraviným chodníčkom  
- tradičné literárno-turistické podujatie konané na počesť spiso-
vateľky B.S. Timravy. Turistický pochod zvyčajne v prvú októbrovú 
sobotu vedie po miestach, kde žila a tvorila spisovateľka B.S, Tim-
rava. Súčasťou pochodu je prehliadka jej rodného domu na fare 
v Políchne, spomienka na spisovateľku v kostole v Políchne aj pre-
hliadku pamätného domu v Abelovej. Podujatie je zakončené kultúr-
nym programom.   

Organizátor: Dom Matice slovenskej Lučenec      
 
Spomienková oslava  
– kladenie vencov – Nám. padlých hrdinov Fiľakovo 
Vystúpenie divadla Zsákszínház  - MsKS Fiľakovo 
 
Drogové závislosti – beseda s príslušníkom PZ  - MsKS Fiľakovo 
  
 
 

OKTÓBER: 
 



                                                                                                    

 
 
 
DIVADELNÁ JESEŇ  
– prehliadka  slovenských a maďarských, amatérskych a prof. Diva-
delných súborov 

Organizátor: Novohradské osvetové stredisko Lučenec,  
mesto Lučenec, OZ Caduceus 

 
Fotografická výstava - pri príležitosti Mesiaca fotografie  

Organizátor: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci, 
Novohradské osvetové stredisko v Lučenci 

 
Literárny Lučenec  
– Vyhodnotenie celoslovenskej súťaže vo vlastnej tvorbe spojené 
s výstavou tvorby Boženy Slančíkovej Timravy. 

Organizátor: Novohradská knižnica v Lučenci 
 
Timravina studnička, Študentské dni, Divadelná jeseň, Halloween v 
meste – Deň svetlonosov, Deň boja za slobodu  demokraciu 

Organizátor: Mesto Lučenec - MsÚ,  
odd. školstva, soc. vecí, kultúry a športu 

 
Napíšem vianočnú rozprávku  
– súťaž detí z MŠ a ZŠ – najkrajší vianočný príbeh 

Organizátor: Mestská knižnica, ZŠ a MŠ v Poltári 
 
Adventné stretnutie – námestie pred KD 

Organizátor: Mesto Poltár,  
Rímskokatolícka cirkev a Evanjelická cirkev 

 
Spomienkové stretnutie – Klub dôchodcov 
 
Vianočná IKEBANA  -  Spoločenský dom  

Organizátor: Obecný úrad Málinec 
 
Divadelné predstavenie – MKS Kokava nad Rimavicou 

19. ročník Karolovského výstupu na Bralo a Bralce  
- tradičný turistický výstup , odchod z centra obce , občerstvenie 
zabezpečené, Karolovská zábava 

Organizátor:  KST Bralo Tuhár,  OÚ Tuhár,  
OZ Pre rozvoj obce Tuhár 

 
15.11. - 15. výročie otvorenia Domu Matice slovenskej v Lučenci  
Dom Matice slovenskej je stále pracovisko MS a plní svoje kultúrno-
spoločenské aktivity nielen vo vzťahu k členskej základni MS, ale 
i voči širokej verejnosti. Organizovaním záujmovo-umeleckej tvo-
rivosti vykonáva aj výchovno-vzdelávaciu činnosť. Dom MS v Lučenci 
organizuje podujatia širšieho charakteru, akými sú, pravidelné 
výstavy miestnych amatérskych umelcov, maliarov, fotografov, 
uskutočňuje literárne súťaže okresného charakteru, ďalej sú to krsty 
kníh domácich autorov, či kurzy umeleckej tvorivosti. Široký záber 
aktivít podčiarkuje cezhraničná spolupráca s maďarskou obcou 
Šamšonháza, kde žijú občania slovenskej národnosti. Dom MS 
aktívne spolupracuje s Mestom Lučenec, ako aj s miestnymi samos-
právami obcí okresov Lučenec a Poltár. Úzko spolupracuje aj s Novo-
hradským osvetovým strediskom. Pri DMS pôsobí miešaný spevokol 
Ozvena, ktorý okrem domácich vystúpení viackrát vystupoval aj 
v zahraničí.  
 
22.11. „LÍSTIE PADÁ“ – jesenný koncert – KD Poltár 

Organizátor: ZUŠ Poltár 
 
Súťaž v speve slovenských ľudových piesní – Dom MS Fiľakovo 
 
Divadelné predstavenie  
v rámci festivalu Divadelná jeseň – MsKS Fiľakovo 
 
História Fiľakova I.-II.-III. časť – séria prednášok – MsKS Fiľakovo 
 
 
 
 
 

NOVEMBER: 
 



                                                                                                    

 
 
 
DIVADELNÁ JESEŇ  
– prehliadka  slovenských a maďarských, amatérskych a prof. diva-
delných súborov 

Organizátor: Novohradské osvetové stredisko Lučenec,  
mesto Lučenec, OZ Caduceus 

 
11.12. Novohradská improvizačná liga  
– 4. ročník súťaže v divadelnej improvizácii, kategória 9 – 15 rokov 

Organizátor: OZ CADUCEUS Lučenec 
 
RADUJME SA!  
Toto podujatie je veľmi zaujímavým spestrením predvianočného 
obdobia. Folklórny program zahrňuje divadelné predstavenie pre 
deti, tvorivé dielne a dom tanca. Deti si môžu vyskúšať niektoré 
ľudové remeslá a môžu si osvojiť aj základy ľudových tancov. Počas 
podujatia sa každoročne usporiada malý vianočný jarmok. 

Organizátor: ZO Csemadok, NOS Lučenec 
 
Naše kresťanské mená  
-  prostredníctvom zbierkových predmetov, sôch a portrétov výs-
tava predstavuje jednotlivé mená, ktoré sa u nás bežne používajú a 
ktoré majú pôvod v kresťanskej mytológii. Výstava potrvá do januára 
2013. 

Organizátor: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci 
 
„Najkrajšie české a slovenské detské knihy“  
– výstava, ktorú poskytne Medzinárodný dom umenia pre deti 
BIBIANA 

Organizátor: Novohradská knižnica v Lučenci 
MIKULÁŠ: 
Lučenec - Mikuláš v meste – zapaľovanie stromčeka,  

org. Mesto Lučenec- MsÚ,  
odd. školstva, soc. vecí, kultúry a športu 

 

Mikuláš v knižnici – Mikulášske posedenie s deťmi ZŠ a MŠ 
org. Novohradská knižnica v Lučenci  

Poltár  - Mikuláš v meste (6.12.) - kultúrny dom 
 organizátor: Mesto Poltár 

Kokava nad Rimavicou - Stretnutie detí s Mikulášom,  
                                             anjelom a čertom (6.12.),  

                                              org.:  MKS Kokava n/R. 
Lupoč                                                      organizátor: Obecný úrad Lupoč 
Málinec - Stretnutie s Mikulášom  
– Spol. dom, Klub dôchodcov, ZŠ, MŠ 

organizátor:  Obecný úrad Málinec 
Tuhár – program pre deti aj dospelých                          org. obec Tuhár 
 
VIANOČNÉ PODUJATIA: 
 
Adventné stretnutie – prehliadka speváckych zborov – 6. Ročník 
 

 
 
Posolstvo Vianoc  

Organizátor: NOS Lučenec 
 
 

DECEMBER: 
 



                                                                                                    

Lučenec – Svieť svetlo svieť, Vianočný beh 
org. Mesto Lučenec – MsÚ, o 

dd. školstva, soc. vecí, kultúry a športu 
Fiľakovo – MsKS Fiľakovo    
 
Poltár – Vianočný koncert – ženský spevácky zbor Letokruhy 
 
Kokava nad Rimavicou  

Adventný koncert  v evanjelickom kostole (15.12.) 
Vianočné trhy (14.12.), domáca zabíjačka, tvorivé dielne,   
                           kultúrne programy ZŠ a MKS 
Chodenie Betlehemcov (24.-25.12.), vinšovanie  
Štefanská zábava v Kultúrnom dome (25.12.) 
                                                      organizátor: MKS Kokava n/R. 

 
Málinec  

Pečenie medovníčkov   
                  -  Spoločenský dom  - Klub dôchodcov      

Vianočný málinský jarmok s trad. zabíjačkou  -  námestie  
Veselé Vianoce -  21.12.  -  kultúrny program   
Štefanská zábava   

                          organizátor: Obecný úrad Málinec 
       
20.12. „ZIMNÉ MELÓDIE“ – vianočný koncert a výstava 

Organizátor: ZUŠ Poltár 
      
SILVESTER: 
 
Lučenec  

organizátor: Mesto Lučenec – MsÚ,  
odd. školstva, soc. vecí, kultúry a športu 

Fiľakovo - MsKS 
 
Poltár - Námestie pred KD                             organizátor: Mesto Poltár 
 
 
 

Kokava nad Rimavicou - Silvestrovská párty v KD,  
rozlúčka so starým rokom a vítanie Nového roka 2013 na námestí 
s ohňostrojom  

organizátor: MKS Kokava nad Rimavicou 
 
Málinec - Vítanie Nového roku  na námestí obce – ohňostroj  

org.: Obecný úrad Málinec 
 
Lupoč - Silvestrovský ples, sála KD 

organizátor: Obecný úrad Lupoč 
 
História Fiľakova – IV. časť  
– séria prednášok – MsKS Fiľakovo 
 
Adventná zborová muzika – kostol Fiľakovo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 
 
 
Štátne inštitúcie:  

 Ministerstvo vnútra SR,  
Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Lučenec 

 
Kultúrne inštitúcie:  

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

 BBSK – Novohradská knižnica, J. Kármána 2, 984 1 Lučenec 

 BBSK - Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho nám. 3, 
984 01 Lučenec 

 Mesto Lučenec- MsÚ, Odd. kultúry a športu, 984 01 Lučenec 

 MsKS Fiľakovo 

 NTIC Fiľakovo 

 Hradné múzeum Fiľakovo 

 Poltár – Kultúrne stredisko, Mestská knižnica, ZUŠ  

 MKS Kokava nad Rimavicou 

 Dom Matice slovenskej Lučenec 

 OZ CADUCEUS Lučenec 
 
Obce okresu Lučenec: 

 Lučenec 

 Fiľakovo 

 Lupoč 

 Tuhár 
Obce okresu Poltár: 

 Poltár 

 Kokava nad Rimavicou 

 Cinobaňa 

 Málinec 
 
Základná umelecká škola Poltár 
 
 

 
 
 
 
 BBSK -Novohradské osvetové stredisko  

Riaditeľka: Mária Ambrušová   
J. Kármána 2, 984 01  Lučenec, tel.: 047/4512703, 4331534, 
e-mail: noslc@noslc.sk,  www.noslc.sk 

 BBSK - Novohradské múzeum a galéria 
Riaditeľka: Mgr. Iveta Kaczarová 
Kubínyiho nám. 3, 984 01 Lučenec 
tel.: 047/4332502, 4332397, fax: 047/4332980,  
e-mail: nmlc@stonline.sk, www.nmg.sk 

 BBSK – Novohradská knižnica 
Riaditeľka: PhDr. Mgr. Daša Filčí-ková 
J. Kármána 2, 984 01 Lučenec, tel.: 047/4511933,  
e-mail: riaditelka@nklc.sk, sluzby@nklc.sk, naucna@nklc.sk, 
bibliografia@nklc.sk , www.nklc.sk 

 Mesto Lučenec – Mestský úrad,  
Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu, 
Novohradská  984 01  Lučenec, tel.:047 4307231,  
e-mail: hoduliakova@lucenec.sk  
Dom Matice slovenskej Lučenec 
Rázusova 33, 984 01 Lučenec 
Riaditeľka: Ing. Rezková Alena, 047/4320480, 0918 904 930 
e-mail: dommslucenec@gmail.com 

 OZ CADUCEUS Lučenec, Ing. Milan Haluška 
e-mail: oz.caduceus@azet.sk 

 Ministerstvo vnútra SR,  
Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Lučenec 
Kubínyiho nám. 1, 984 01 Lučenec 
kontakt: Mgr. Kristina Becaniová, pobočka ŠA,  
tel.č. 047/4331 559, kristina.becaniova@sabb-plc.vs.sk 

 Mestské kultúrne stredisko Fiľakovo,  
Hlavná 12, 986 01 Fiľakovo 
Riaditeľ: PhDr. István Mázik, tel.: 4381665,  
e-mail:msks@filakovo.sk 

DO KALENDÁRA A KATALÓGU 2012 PRISPELI: 
 

KONTAKTY NA ORGANIZÁTOROV: 
 

mailto:noslc@noslc.sk
http://www.noslc.sk/
mailto:nmlc@stonline.sk
http://www.nmg.sk/
mailto:riaditelka@nklc.sk
mailto:sluzby@nklc.sk
mailto:naucna@nklc.sk
mailto:bibliografia@nklc.sk
http://www.nklc.sk/
mailto:hoduliakova@lucenec.sk
mailto:dommslucenec@gmail.com
mailto:kristina.becaniova@sabb-plc.vs.sk


                                                                                                    

 Hradné múzeum vo Fiľakove   
Hlavná ul. 14, 986 01 Fiľakovo  
Riaditeľ: Mgr. Attila Agócs, tel.: 4382017,  
e-mail: hradnemuzeum@filakovo.sk 

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

 Mesto Poltár – Kultúrne stredisko 
        Slobody 492/24, 987 01 Poltár 

tel.: 047/4223858, e-mail: kultura@poltar.sk 
 Mesto Poltár – Mestská knižnica 

Družby 483/16, 987 01 Poltár 
tel.: 047/4223714, e-mail: kniznica@poltar.sk 

 Základná umelecká škola - ZUŠ 
Železničná 6, 987 01 Poltár 
tel.:047/4222058, e-mail: luboslava.slebodnikova@gmail.sk   

 Miestne kultúrne stredisko Kokava nad Rimavicou,  
Janka Krotáková, e-mail: janka.krotakova@zoznam.sk,  
0903 559014 

 Obecný úrad Cinobaňa, č. 299,  985 22 Cinobaňa , 
tel.: 439 5106, 0907 407821 
Starosta: Jozef Melicher - tel.: 451 17 33, www.cinobana.sk, 
e-mail: obeccinobana@stonline.sk.  
Kultúrny dom: Silvia Očovanová – tel.: 4395106, 
 0907407821, e-mail: ocovanova@cinobana.sk 

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

 Obecný úrad  Lupoč, č. 102, 985 11 Halič 
Starosta: Božena Petrusová - tel.: 439 23 45, 
 www.lupoc.ocu.sk, e-mail: obeclupoc@gmail.com 

 Obecný úrad Tuhár, č. 56, 985 12 Tuhár, tel.: 4377621 
Starosta: Peter Čeman, www.tuhar.ocu.sk,  
e-mail: obecnyurad@tuhar.net 

 
 
 
 
Divadlo:  
Divadelné súbory 

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

 Divadelný ochotnícky súbor mesta Poltár - OZ OPONA,  
Edita Klembasová 

 Lupočská divadelnícka mládež STRAšidlá,  
zastrešuje ju OZ Pod Skaličkou 

 DS „Žiadna neochota“ Utekáč – Mgr. Martina Pinková  

 DS  Píla  

 DS Tomášovce 
 
Divadlo dospelých pre deti 

 Pramienok - CVČ Magnet Lučenec,  
e-mail: cvcmagnet@szm.sk 

 
Divadelné súbory - maďarské 

 DS Apropó - Gymnázium Fiľakovo, Mgr. Szvorák Zsuzsanna  

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

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

 DDS Athéna  - ZŠ s MŠ Cinobaňa, Viera Albertová 

 DDS Bocianik - ZŠ s MŠ Kalinovo,  
Mgr. Zuzana Demjanovičová 

 DDS Budíček - ZŠ s MŠ Utekáč, Alena Štromajerová 

 Čojaviem - ZUŠ Lučenec, Mgr. Ján Adamove 

 DDS Dokorán - ZŠ L. Novomeského Lučenec, 
 Mgr. Elena Kočiová, Mgr. Monika Szaboová    

 DDS Eňoňuňo - ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou,  
Mgr. Eva Švingálová 

KOLEKTÍVY 
záujmovej umeleckej činnosti v okresoch Lučenec a Poltár: 

 

mailto:hradnemuzeum@filakovo.sk
mailto:kultura@poltar.sk
mailto:kniznica@poltar.sk
mailto:luboslava.slebodnikova@gmail.sk
mailto:janka.krotakova@zoznam.sk
http://www.cinobana.sk/
mailto:obeccinobana@stonline.sk
mailto:ocovanova@cinobana.sk
http://www.malinec.sk/
mailto:malinec@stonline.sk
mailto:kancova@centrum.sk
http://www.lupoc.ocu.sk/
http://www.tuhar.ocu.sk/
mailto:obecnyurad@tuhar.net
http://www.oztimrava.sk/
http://www.kultman-astranky.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


                                                                                                    

 DDS Kukuk  - ZUŠ Lučenec, Mgr. Zuzana Garajová 

 DDS Myšičky – ZŠ Mučín, Andrea Bendeová 

 DDS Pošteklím ťa – súkr. ZUŠ Lučenec, Zuzana Kaššová 

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

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

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

 Divadlo SMS - ZUŠ Poltár, Bc. Monica Zaharová 

 DDS Vrabčiaci – ZUŠ Poltár, Bc. Monica Zaharová 
 
Folklór: 
 
Folklórne súbory 

 FS Ipeľ – OZ, pôsobí pri meste Lučenec,  
Mgr. Marcela Janštová  

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

 FS Nógrád - MKS, Csemadok Radzovce, Mária Mártonová 

 FS Rakonca – CVČ IUVENES, MsKS Fiľakovo,  
Mgr. Norbert Varga, Kornélia Vargová  

 
Detské folklórne súbory 

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

 DFS Kokavan - ZŠ, MKS Kokava nad Rimavicou,  
Mgr. Viera Brezinová, Mgr. Jana Becániová   

 DFS Malý Nógrád - ZŠ Radzovce, Ernest György 

 DFS Pitypang - ZŠ J. Kármána s VMJ Lučenec,  
Nora Kertészová  

 DFS Radosť - Lučenec, Mgr. Marcela Janštová  

 DFS Szederinke – ZŠ s vyuč. jazykom maďarským Fiľakovo, 
Mgr. Denisa Agócs 

 DFS Úvratík - KS Poltár,  Iveta Kýpeťová  
 
 
 

Folklórne skupiny 
 

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

 Uvrať - KS Poltár, Iveta Kýpeťová   

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

 Škorec - MO MS a OÚ Vidiná, Jozef Kucej  
 
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. Viera Brezinová, Mgr. Jana Becániová 

 pri DFS Radosť Lučenec, Mgr. Marcela Janštová 

 rómska DSS – Lovinobaňa, Igor Berky 

 Zvonček – ZŠ Vajanského Lučenec, Katarína Fridrichová 
 
Ľudová hudba 

 Žiacka ľudová hudba Lúčina – ZUŠ Poltár, Barnabáš Szabó 
 
Spevácke zbory:  
 

 CAMPANA - chrámový zbor farnosti Breznička,  
Igor Gombala, Terézia Kelementová  

 CAMPANELLA - detský zbor farnosti Breznička 

 DIVINČIANKA z Divína, Mária Fridrichová 

 JAZMÍN z Radzoviec, Mária Mártonová 

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

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

 OZVENA – miešaný spevokol  
pri Dome Matice slovenskej v Lučenci, Dagmar Novodomská 

http://www.noslc.sk/index_subory/rapkacik.htm
http://www.noslc.sk/index_subory/sme.htm


                                                                                                    

 OZ MELÓDIA – ženský spevácky zbor vo Fiľakove,   
Mária Agócsová 

 PRO KULTÚRA - mužský spevácky zbor Fiľakovo,  
Alexander Tódor, Ing. Attila Mag 

Ľudoví remeselníci: 

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

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

nad Rimavicou  
 Bielčik Pavel  - výrobca fujár a píšťaliek, Kokava nad Rima-

vicou 
 Čordáš Peter  - výroba ľudových hudobných nástrojov, Bu-

zitka   
 Gyetvai Štefan  – keramika, hrnčiarstvo,  Fiľakovo  
 Habran Bohumil  - výroba nábytku a drevených hračiek, 

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

Turíčky   
 Kobliček Ladislav  - výrobca ľudových hud. nástrojov a 

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

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

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

Kokava naRimavicou 

 Pupala Ivan - výrobca ľudových plastík a hudobných 
nástrojov, Lučenec 

 Rechtoríková Anna  – figurky zo šúpolia, Poltár  
 Sanislová Viera  - paličkovaná čipka,  Kalinovo   
 Žilková Ľubomíra  - tkanie na krosnách, Kokava nad 

Rimavicou 

Spoločnosť MOTOLLA Fiľakovo: 

 Mgr. Anderko Andrea – výroba textilných bábok, medov-
níkov a dekoračných predmetov zo šúpolia, Lučenec 

 Benko Tünde – zdobenie kraslíc, navliekanie korálkov-výroba 
šperkov, Šíd 

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

technikami, batikovanie, zdobenie kraslíc voskom, Fiľakovo 
 Mgr. Molnár Monika – výroba dekoračných predmetov zo 

slamy, zdobenie kraslíc slamou, Fiľakovo 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    

 

 

 

N á z o v :    

                               
D á t u m: M i e s t o: 

Stretnutie divadelníkov -  

Poradný zbor pre DOS 

Poradný zbor pre DDS 

19.1. 

20.1  

NOS Lučenec 

NOS Lučenec 

Stretnutie okresného štúdia 

amatérskej výtvarnej tvorby    

11. 2.  NOS Lučenec 

Stretnutie folkloristov – 

poradný zbor 

február NOS Lučenec 

Tvorivá dielňa pre 

začínajúcich režisérov DOS 

február Lučenec 

Tvorivá dielňa 
divadelníkov  

– práca s hercom 

február Lučenec 

Prípravné výbory XVII. 

Medzinárodný novohradský 

folklórny festival 

marec – 

apríl – máj - 

jún 

Lučenec - 

Salgótarján 

Stretnutie okresného štúdia 

amatérskej fotografie 

10. 3.  NOS Lučenec 

Kármánové dni  marec  Lučenec 

Prednes poézie a prózy 

Mihálya Tompu – okresné 

kolo 

20.-21. 3. CVČ  

Lučenec 

Prednes poézie a prózy 

Mihálya Tompu – krajské 

kolo 

27. 3. CVČ 

Lučenec 

Hviezdoslavov Kubín- 

regionálna prehliadka 

v umeleckom prednese – 

spádové kolá 

20. – 23. 3.  Lučenec 

Hviezdoslavov Kubín – 

obvodné kolo 

19. 3. Poltár 

 

 

Rozprávková skrinka – 

regionálna prehliadka DDT 

28. 3. Poltár 

Stretnutie vedúcich 

speváckych zborov 

marec Lučenec 

Ekologické minimum – 

kombinované podujatie 

20.3.  

Prečo som na svete 

rád/rada – celoslovenská 

putovná výstava výtv. prác 

s protidrogovou tematikou 

23. 3. – 4.4. Dom MS 

Lučenec 

Regionálna súťaž DOS apríl Lučenec 

Regionálna súťažná 

prehliadka v mod.tanci 

  4. 4. Divadlo BST 

Lučenec 

Svetový deň zdravia 12.4. Obce regiónu 

Hviezdoslavov Kubín – 

regionálne kolo 

17. 4. Lučenec 

Detský festival ľudovej 

hudby (aj v ľudovom speve 

detí O zlatú guľôčku) 

20. 4.  KD Halič 

Deň zeme 20.4. ZŠ Lučenec 

Inštruktáže DDS a DOS  

 

január-apríl 

september- 

november 

Lučenec 

Inštruktáže recitátorov  

 

február-máj 

september-

november 

Lučenec 

Inštruktáže pre FS máj - 

október 

miesto 

pôsobenia FS 

Stretnutia LK V.L.A.S. január-

december 

NOS Lučenec 

Škola moderovania - 

cyklické školenie pre 

začínajúcich moderátorov 

apríl-

september 

Lučenec 

DEŇ ZEME apríl Lučenec 

Svetový deň životného 

prostredia 

máj Obce regiónu 

Termíny podujatí NOS Lučenec na rok 2012 
 



                                                                                                    

„Heligónky nad Budinou“ 
– súťažná prehliadka 

heligónkarov – 19. ročník 

5. 5. KD Budiná 

Otváranie studničiek na 

Turíce 

27. máj. Región 

Novohradu 

Krajská tvorivá dielňa 
AVT, AMFO, FILM 

18.-20. 5. 

 

Vinica 

Náučný chodník 

 

jún Cinobaňa 

Stretnutie s píšťaľou, 

fujarou a gajdami – 

program a tv. dielňa so 

zameraním na výrobu ľud. 

hud. nástrojov 

jún Cinobaňa 

Deti deťom – vystúpenia 

najúspešnejších DDS 

jún Málinec, 

Kalinovo, 

Cinobaňa, 

Radzovce 

Schody do pekla – Svetový 

deň boja proti drogám 

jún Obce regiónu 

Oslavy sviatku Cyrila  

a Metoda 

5. 7. Poltár, Rím.-

kat. kostol 

Palócky ľudovoumelecký 

tábor – 8. ročník 

 júl Látky 

Poipeľský umelecký 

festival – 12. ročník 

júl Radzovce 

Medzinárodný 

novohradský folklórny 

festival 

júl - august Lučenec, 

Fiľakovo, 

Radzovce, 

Divín 

 

KOLIESKO 2012 – 

festival ľudovej kultúry – 

stretnutie mladých 

folkloristov – XXII. ročník 

- výstavy  

  2. – 5. 8.  Kokava nad 

Rimavicou 

Pod klobúkom – tvorivá  

dielňa a prezentácia trad. 

kokavských klobúkov 

august Kokava nad 

Rimavicou 

Školenie folkloristov september  

Celoslovenský festival 

zhudobnených veršov 

28.-30. 

september 

Fiľakovo 

Autorská výstava fotografií  

Roberta Schilla pri 

príležitosti životného 

jublilea autora 

26.9.-12.10. Dom MS 

Lučenec 

Festival hudobného 

folklóru -regionálna 

súťažná prehliadka  

október KD Vidiná 

Tvorivá dielňa pre 

divadelníkov a recitátorov  

október Lučenec 

Divadelná jeseň   

 

október-

december 

Lučenec 

AMFO – regionálna výstava 

am. fotografie 

9.11 – 9.12.l NMG Lučenec 

Stretnutie okresného štúdia 

AVT 

november NOS Lučenec 

Európsky týždeň boja 

proti drogám 

november Obce regiónu 

Stretnutie okresného štúdia 

AMFO 

november NOS Lučenec 

Svetový deň boja proti 

AIDS 

december Obce regiónu 

Adventné stretnutie 

 – VI. ročník 

december Lučenec 

„Letisko pre sny“  december Lučenec 

Radujme sa! Predvianočný 

program  

december Fiľakovo 

„Posolstvo Vianoc“ – 

vianočný program 

december Obce okresov 

Lučenec a 

Poltár 



                                                                                                    

Novohradské osvetové stredisko 
J. Kármána 2  
984 01 Lučenec 
Tel.:  + 421 47 433 15 34         
e-mail: noslc@noslc.sk, www.noslc.sk 

      BBSK- Novohradské osvetové stredisko v Lučenci je  príspevkovou 
organizáciou s vlastnou právnou subjektivitou pôsobiacou v zmysle 
osvetového zákona, ktorej zriaďovateľom je Banskobystrický 
samosprávny kraj.  
      Sídlom Novohradského osvetového strediska je Lučenec. 
Organizácia sídli v jednej zo secesných budov v centre mesta, 
zaradenej do zoznamu kultúrnych pamiatok pod názvom Meštiansky 
dom. 
      Poslaním Novohradského osvetového strediska je prispievať k 
rozvoju kultúrneho spôsobu života v podmienkach miest a obcí v 
územnom obvode okresov Lučenec a Poltár. 
      Ako  kultúrna organizácia pôsobiaca v Novohrade napomáha 
zvyšovať všeobecnú kultúrnu  úroveň ľudí tým, že sprostredkúva 
informácie a poznatky z kultúry. Snaží sa prehlbovať vzťah 
obyvateľov k vlastnému štátu, ku kultúrnej identite národa a 
národnostných menších, k starostlivosti o životné prostredie, 
vychovávať umením a k umeniu rozvíjaním záujmovo-umeleckej 
činnosti, vyhľadávať, uchovávať a sprístupňovať ľudové tradície. 
     Pri rozvíjaní kultúrno-vzdelávacích aktivít NOS, spolupracujeme so 
samosprávou, s regionálnymi a miestnymi kultúrnymi inštitúciami a 
občianskymi združeniami. 
Organizujeme  okresné, krajské a celoslovenské súťaže a prehliadky 
vo všetkých žánroch ZUČ v regióne. 
 
Oblasti  pôsobenia:  

 záujmovo-umelecká činnosť (ZUČ)  

 výchovná a vzdelávacia činnosť  

 miestna kultúra - spolupráca s obcami  

 práca s menšinami  

 cezhraničná spolupráca 

 edičná činnosť  
o  mesačník  REKUS (regionálny kultúrny spravodajca), 
o Kalendár výročí,  
o Katalóg podujatí 

 
 
Ponúkame: 

 pomoc pri príprave a realizácii rôznych kultúrno-spolo-
čenských podujatí  

 poradenské a metodické služby v jednotlivých žánroch ZUČ  

 výchovná a vzdelávacia činnosť (tematické okruhy podľa 
požiadaviek)  

 tvorivé dielne ľudových remesiel i moderných techník  

 spoluprácu na projektoch v prospech regiónu a jeho oby-
vateľov  

 sprostredkovanie kontaktov na folklórne súbory, ľudových 
remeselníkov  

 tlač a odbornú pomoc pri vydávaní materiálov menšieho 
rozsahu (plagáty, pozvánky, bulletiny a pod.)   

 
 

 

mailto:noslc@noslc.sk


                                                                                                    

Medzinárodný novohradský folklórny festival 
 
Od roku 1995 ho organizuje Župné osvetové a turistické stredisko v 
Šalgótarjáne /MR/. Spoločná hranica so Slovenskom a veľmi dobré 
susedské vzťahy so Slovenským Novohradom podnietili orga-
nizátorov od roku 2000 vytvoriť spoločný festival v jednom termíne 
na obidvoch stranách hraníc, ktorý je ojedinelým projektom v 
Európe. NOS je hlavným organizátorom v SR a v tomto roku je to už 
XV. ročník. Cieľom festivalu je uchovávanie ľudových tradícií. V rámci 
festivalu sa  organizujú rôzne sprievodné podujatia - výstavy, tvorivé 
dielne a pod. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heligónky nad Budinou 
 
Táto súťažná prehliadka je už tradičným stretnutím priaznivcov 
gombíkovej harmoniky - heligónky a tiež miestom pre konfrontáciu 
inštrumentálnych výkonov heligónkarov. Každoročne túto prehliad-
ku pripravujeme v spolupráci s Obecným úradom Budiná. 
 

 
 
 
Palócky ľudovoumelecký tábor 
 
Prázdninový tábor, v ktorom sa deti učia pod dohľadom odborných 
lektorov- ľudové tance, piesne a ľudové remeslá, napr.  hrnčiarstvo, 
tkanie, pletenie košíkov a pod. 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

Poipeľský umelecký festival 
 
Festival rôznych žánrov záujmovej umeleckej činnosti, na ktorom sa 
prezentujú slovenské, maďarské a rómske súbory a jednotlivci. 
V rámci podujatia sa koná už IX. ročník populárneho Novohradského 
gulášového festivalu. 
 

 
 
Divadelná jeseň  
 
Divadelná jeseň sa pôvodne niesla pod názvom Jesenné divadelné 
dni a má za sebou už dlhoročnú tradíciu. Za ten čas sa stali divákmi 
obľúbenou prehliadkou slovenských i maďarských divadelných 
súborov a divadelných ochotníckych súborov nášho regiónu 
Podujatie je príležitosťou k prezentácii práce ochotníckych diva-
delných súborov nášho regiónu a k vzájomnej konfrontácii s 
hosťujúcimi pozvanými súbormi. 
Súčasťou podujatia sú – otvárací happening - divadelný sprievod 
mestom, ktorého cieľom je podujatie živo spropagovať a vytvoriť tú 
správnu divadelnícku atmosféru.  

 
 
Tvorivá dielňa ľudových remesiel  bola otvorená v máji 2006. Čin-
nosť dielne je zameraná na zachovanie a obnovenie tradičných 
techník, vychádzajúcich zo starých remesiel, ako je drotárstvo, 
rezbárstvo, košikárstvo, hrnčiarstvo, tkanie, paličkovanie, zdobenie 
kraslíc a ďalšie.  

 
 

Zdroj: Kultúrny a historický kalendár 1991, Kultúrno-historický kalendár 1996, 
Osobnosti Novohradu 2000, Prehľad významných výročí 1986-2000, 

 Kto je kto v Novohrade 1999-2000, internet. 


