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200. výročie narodenia (12. 4. 1822, Lovinobaňa) Jána Kvetoslava
GÁBERA, predstaviteľ štúrovského hnutia v Novohrade,
národnokultúrny pracovník, dôverník Ľudovíta Štúra.
155. výročie narodenia (2. 10. 1867, Polichno) Boženy Slančíkovej
Timravy, spisovateľky a národnej umelkyne.
Deň osvetových pracovníkov – 26. októbra 2022.
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Osveta je podľa krátkeho slovníka slovenského jazyka činnosť zacielená
na povznesenie vzdelanosti, kultúry. Osvetári – osvetoví pracovníci majú svoj
deň, každoročne pripadá na 26. októbra.
Slovo osveta použil literárne ako prvý Ján Kollár (1793 – 1852), definoval ju ako výchovný systém spoločnosti, najmä výchovu a vzdelávanie dospelých.
Vývoj nezastavíš, dnes názov osvetový pracovník nepozná ani len katalóg
pracovných činností. Napriek tomu sa patrí aspoň poďakovať tým nedoceneným, ešte „dožívajúcim“ osvetárom, zvyknú si hovoriť aj starí, lebo sa osvetovej činnosti venujú celý život alebo viac ako 30 rokov. Ich budúcnosť je
neistá. Dnes sú v kurze údajní „manažéri“ kultúry.
Pozdravujeme všetkých osvetárov, osobitne v našom regióne, ak keď
pravdu povediac, v Novohrade a Malohonte je ich ako šafránu. Kultúrne strediská boli po revolúcii skoro všetky zrušené. V okrese Lučenec, zostalo iba
Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove a v okrese Poltár iba Miestne kultúrne
stredisko v Kokave nad Rimavicou. Na niektorých obecný úradoch ešte pracujú
kultúrni pracovníci či referenti.
Osveta, to je práca s ľuďmi a tá je najťažšia. Vymyslieť atraktívne podujatie, objaviť talent už v škole či v mladom veku, poradiť a podať pomocnú ruku, často neľahká spolupráca s úradníkmi... toto nikto nechce počuť..., ale každý chce vidieť len výsledok, avšak kým sa hudobník, herec, tanečník... postaví
pred divákov ako „hviezda“, na to je potrebný čas.
Málokto sa ňou stane zo dňa na deň. V tých „dedinských“ súboroch a kolektívoch väčšinou každý začínal, ale po skončení školy sa už nevrátil, mnohí
pokračovali v profesionálnych kolektívoch.
My osvetári to vieme, že bez tej práce zdola, odmalička, nie sú možné
úspechy ani hore. Jednoduché, ale výstižné prirovnanie, ani veľrieka sa ňou
nestane automaticky, musí predsa niekde prameniť, postupne vlievaním potokov a potôčikov sa na svojej ceste stáva tou veľkou riekou.
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Úvodný príhovor
Rok sa zišiel s rokom a Vy opäť držíte v ruke publikáciu Kalendár
výročí a Katalóg kultúrno-spoločesnkých podujatí. V marci vstúpime už do
tretieho roka náročného obdobia. Doba, ktorú žijeme, je komplikovaná
a ťažká pre všetky oblasti života, nielen na Slovensku ale na celom svete.
Jednou z najviac postihnutou oblasťou je, žiaľ, kultúra. V priebehu
celej pandémie sa kultúrne stánky, divadelné a koncertné sály či kluby
zatvárali ako prvé a v prípade poľavení opatrení otvárajú ako posledné.
Plynutie času nezastaví žiadna epidémia, a tak aj v roku 2022 si pripomíname množstvo výročí osobností či dejinných súvislostí, ktoré majú
navždy svoj príbeh spojený aj s Novohradom.
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Sme presvedčení, že naša publikácia Vás presvedčí o tom, že my, Novohradčania máme byť na čo hrdí, čo sa týka významných osobností
a rôznych výročí.
Pandemické okolnosti situáciu len pozvoľna uvoľňujú, ale vďaka
aspoň za to, že máme nádej, že rok 2022 už bude kultúrne žičlivejší. Verím,
že sa uvidíme na mnohých podujatiach, ktoré sa nachádzajú v tomto kalendári. Tešíme sa na Vás...

Mgr. Stanislav Spišiak
riaditeľ
Novohradského osvetového strediska Lučenec
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Obsah:
KALENDÁR výročí v Novohrade a Malohonte
 výročia obcí
 výročia osobností
 výročia udalostí
 pamiatky a pamätihodnosti
 výročia kolektívov ZUČ
KATALÓG kultúrno-spoločenských podujatí
 zoznam podujatí podľa mesiacov
 záujmová a umelecká činnosť (ZUČ)
kto sme
 kontakty na organizátorov
 zoznam mestských a obecných úradov v okresoch Lučenec a Poltár
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(prvá písomná zmienka, osamostatnenie)
775. výročie (1247) Lučenec, listina kráľa Bela IV. z 3. 8. 1247
Tomášovce, listina kráľa Belu IV. z 3. 8. 1247
720. výročie (1302) Poltár, metačná listina z 9. 11. 1302, v ktorej sa
spomína ako sídlo
695. výročie (1327) Trenč
Veľká nad Ipľom, prvá písomná zmienka o panstve
690. výročie (1332) Mašková
Nové Hony (Keresztúr)
Uhorské
Veľká Ves
660. výročie (1362) Hrnčiarske Zalužany
625. výročie (1397) Málinec
615. výročie (1407) Sušany
555. výročie (1467) Polichno
Točnica
Uderiná, ako samostatná obec, od r. 1990
je miestnou časťou Lovinobane
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JANUÁR 
MATEJČÍK, Ján, prof. PhDr., CSc. – 25. výročie úmrtia (5. 1. 1997 Banská
Bystrica), jazykovedec, vysokoškolský učiteľ, v rokoch 1970 – 1983 dekan Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici. Predseda pobočky Združenia slovenských jazykovedcov pri SAV v Banskej Bystrici (1963 – 66), predseda Slovenskej onomastickej komisie (1973 – 83), člen vedeckého kolégia SAV pre jazykovedu a vedy o literatúre a umení (1975 – 82), člen vedeckého kolégia jazykovedy ČSAV (1976 – 81). Pracoval v oblasti dialektológie, dejín slovenského jazyka, onomastiky a teórie vyučovania slovenského jazyka. Autor jazykovedných a jazykovedno-historických publikácií, štúdií a článkov v domácich a zahraničných periodikách. Z diel: Lexikálne fragmenty z Novohradu (1971), Slovník východoslovenského nárečia (1972), Lexika Novohradu. Vecný slovník
(1975)... Narodil sa 18. 7. 1933 v Lupoči.
MELICHERČÍK, Ján, prof. Ing., CSc. – 95. výročie narodenia (6. 1. 1927
Lovinobaňa), elektrotechnický inžinier, vysokoškolský učiteľ na ETF ČVUT
v Prahe (1961 – 1972) a na ETF SVŠT v Bratislave (1972 – 1991). Zomrel 30.
11. 2003 v Bratislave, pochovaný je v Lovinobani, časti Horné Fafáky.
VANČO, Ján – 75. výročie narodenia (8. 1. 1947 Lučenec), akademický sochár. Venuje sa plastike, kresbe a maľbe. Tvorbu prezentoval na individuálnych
a kolektívnych výstavách doma i v zahraničí.
ŽILÁK, Ján, PhDr., CSc. – 70. výročie narodenia (13.
1. 1952 České Brezovo), historik, archivár. Pôsobil ako
archivár v Štátnom ústrednom banskom archíve v Banskej
Štiavnici (1976 – 88) a Štátnom oblastnom archíve v Banskej Bystrici (1988 – 2007), v r. 1988 – 90 ako riaditeľ archívu. Od 1. 1. 2008 do 31. 8. 2014 (až do odchodu na
starobný dôchodok) pracoval na Univerzite Mateja Bela
v Banskej Bystrici ako vedeckovýskumný pracovník Centra vedy a výskumu.
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Jeho hlavnou činnosťou bolo riešenie náročných inštitucionálnych vedeckovýskumných úloh a riešenie grantových projektov. Súčasne bol aj garantom študijného predmetu archívnictvo na Fakulte humanitných vied, od 1. 1. 2014 Filozofickej fakulte UMB Banská Bystrica.
Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa venuje predovšetkým hospodárskym
dejinám (baníctvo, hutníctvo, sklárstvo, papierne, píly, mlyny, potravné a úverné družstvá), spracúvaniu rodostromov významných osobností našej histórie (Š.
M.Daxner, M. Hrebenda, L. Bartolomeides, J. Bulík, K. Banšel, S. Holko, S.
Libay, S. Mikovíni...). Je autorom monografií: Ján Francisci-Rimavský – genealógia rodu (2000), Sihla (2002), Sklárne na Podpoľaní (2004), Dejiny
Zlatna a sklárskej huty 1833 − 2005 (2005), Zrod a vývoj slovenského skla.
Sklárne stredného Slovenska (2012). Má spracovanú monografiu rodnej obce.
LÓSKA, Lajos – 35. výročie úmrtia (12. 1. 1987 Lučenec) a 105. výročie
narodenia (28. 9. 1912 Košice), spisovateľ píšuci v maďarskom jazyku, ako
stredoškolský učiteľ pôsobil na Gymnáziu vo Fiľakove (1951 – 1982).
URBANČOK, Egon – 75. výročie narodenia (16. 1. 1947 Lučenec), pseudonym Toťo, tréner športovej streľby. Štátny tréner reprezentácie SR – pištole
muži. Držiteľ mnohých ocenení, napr. Certifikát za rozvoj olympizmu na Slovensku (1995).
HUDEC, Jozef – 50. výročie úmrtia (17. 1. 1972 Topoľčany), pedagóg
a prekladateľ. Od roku 1930 pôsobil ako stredoškolský profesor v Lučenci.
V rokoch 1933 – 38 kronikár mesta Lučenec. Narodil sa 8. 7. 1901 v Štiavnických Baniach.
BAKULÍNY, Michal Miloslav – 130. výročie úmrtia (18. 1. 1892 Kameňany), národno-kultúrny pracovník, účastník povstania 1848, zakladajúci člen MS
a slovenského gymnázia v Revúcej, učil v Kokave nad Rimavicou (1843 – 48),
kde pamätnú tabuľu. Bol vychovávateľom v Brzotíne, krátko učiteľ v Muránskej Dlhej Lúke a v Kokave nad Rimavicou. Neskoršie pracoval ako adjunkt a
slúžny v Štítniku, Muránskej Dlhej Lúke, Revúcej a Kameňanoch. Po vypuknutí revolúcie 1848/49 agitoval medzi ľudom, organizoval národné gardy a stal sa
ich veliteľom. Po revolúcii pomáhal roľníkom v sporoch s bývalými zemepánmi na urbárskych súdoch. Bol zakladajúcim členom Matice slovenskej a gymnázia v Revúcej. V r. 2006 mu bola odhalená v Rimavskej Sobote bronzová
busta od akad. sochára Andreja Melicherčíka. Narodil sa 16. 7. 1819 v Pondelku, kde má pamätnú tabuľu.
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BUKOVÝ, William – 90. výročie narodenia (18. 1.
1932 Lučenec), hudobný skladateľ židovského pôvodu, rodným menom Brüll. Meno si rodina, ktorá sa od
roku 1942 skrývala v obci Krná, zmenila po vojne na
Bukový. Autor vyše 100 hudobných diel, šansónov
(Povedz mi otec...), hudby k viac ako 70 filmom
(Boxer a smrť, Kristove roky), uznania získal aj v zahraničí. V Lučenci má z iniciatívy F. Mihálya pamätnú
tabuľu (odhalená 27. 10. 2005 na rodnom dome na
Kubínyiho námestí). Zomrel 31. 7. 1968 v Prahe.
NOSÁĽ, Štefan, prof. Ing. – 95. výročie narodenia (20. 1. 1927 Hriňová),
choreograf, tanečník, režisér, vysokoškolský profesor. Dlhoročný umelecký vedúci tanečného súboru Lúčnica, priekopník v scénickej štylizácii ľudového
tanca. V r. 1953 absolvoval Stavebnú fakultu v Bratislave a v r. 1957 Vysokú
školu múzických umení (VŠMU) v Bratislave. Od r. 1968 bol pedagógom na
VŠMU, v r. 1972 – 92 vedúci Katedry tanečnej tvorby. Vychoval viacerých
tanečníkov z Novohradu a Malohontu, napr. Pavla Bútora z Kokavy nad
Rimavicou. Zomrel 22. 7. 2017 v Bratislave.
TABLIC, Bohuslav – 190. výročie úmrtia (21. 1.
1832 Kostolné Moravce), ev. kazateľ, spisovateľ,
prekladateľ literárnych diel z nemčiny, angličtiny a
francúzštiny. Organizoval Učenú spoločnosť banského
okolia. Počas štúdií v nemeckej Jene založil spolu s
Jurajom Palkovičom učenú spoločnosť Societasslavica
– Slovanskú spoločnosť. V r. 1810 počas pôsobenia v
Kostolných Moravciach založil Učenú spoločnosť
banského okolia, ktorá sa označovala ako slovenská
literárna a vedecká spoločnosť. Písal verše a príležitostné básne, teologické, historické, hospodárske knihy
s ľudovýchovným
zameraním,
ale bol aj uznávaným
s ľudovýchovným zameraním,
ale bol aj uznávaným
prekladateľom,
organizáprekladateľom,
vzdelávaniaživota.
slovenskej
torom vzdelávania slovenskej
mládeže organizátorom
a buditeľom literárneho
Jeho
a Paměti
buditeľom
literárneho básnířův
života. aneb
Jeho
najvýznamnejším dielommládeže
je Poezye.
česko-slovenských
najvýznamnejším
veršovců (1806 / 1812), ktoré
sú prvými dejinami poézie v národnom jazyku, z
ktorých vychádzali a nadväzovali na ne i neskoršie generácie literárnych historikov. Narodil sa 5. 9. 1769 v Českom Brezove.
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SUP, Karel – 125. výročie narodenia a 50. výročie úmrtia (27. 1. 1897 – 20.
3. 1973 ), maliar, stredoškolský učiteľ na Učiteľskom ústave v Lučenci.
CINCÍK, Jozef – 30. výročie úmrtia (28. 1. 1992 Danville-USA), umelecký
historik, výtvarník, patril k zakladateľskej generácii slovenských historikov
umenia. Od r. 1932 bol tajomníkom umeleckého odboru Matice slovenskej,
spolupracoval s J.C. Hronským. Študoval na gymnáziu v Lučenci (1919 –
1928), navrhoval scény pre divadelný súbor Timrava. Od r. 1945 žil v emigrácii
v USA. Narodil sa 8. 3. 1909 Clopodia, Rumunsko.
GÁBOR, Ondrej, doc. PhDr., CSc. – 100. výročie narodenia ( 30. 1. 1922
Breznička), vysokoškolský pedagóg, matematik. Štúdiá: 1928 – 37 ľudová
a meštianska škola v Brezničke, 1937 – 38 Učiteľský ústav v Lučenci, 1938 –
41 Učiteľský ústav v Banskej Bystrici. Študoval na Prírodovedeckej fakulte UK
v Bratislave (1951 – 56). Učil na Gymnáziu v Lučenci (1950 – 60) a Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici do r. 1985. Autor učebníc matematiky. Spoluautor vysokoškolskej učebnice Teória vyučovania matematiky I. Bol členom
redakčnej rady časopisu Matematika a fyzika v škole. Za jeho zásluhy mu bolo
roku 1984 udelené čestné členstvo JČSMF. Patril medzi zakladajúcich členov
DOS Timrava v Lučenci, kde účinkoval ako herec a režisér v r. 1945 – 1962.
Ako hosť účinkoval v troch operetách Divadla J.G. Tajovského v Banskej Bystrici – Hrnčiarsky bál, Voľný vietor a S bubnom na vtákov. Zomrel 27. 8. 1998
v Banskej Bystrici.
FEBRUÁR 
KAČÁNI, Vladislav, prof. PhDr., DrSc. – 15. výročie úmrtia (2. 2. 2007
Bratislava), psychológ, vysokoškolský učiteľ na Katedre psychológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave (1971 – 1995) a na Katedre psychológie Pedagogickej fakultyUMB v Banskej Bystrici (1995 – 2006). Narodil sa 20. 5. 1933
v Mládzove.
VODRÁŽKA, Jozef, prof. MVDr., DrSc. – 100. výročie narodenia (5. 2.
1922 Málinec-Hámor), veterinárny lekár, vysokoškolský učiteľ a zakladateľ
školy na Katedre farmakológie VŠV v Košiciach (1959 – 1989). Zomrel 27. 6.
2010 v Košiciach.
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FALŤAN, Ľubomír, Mgr., CSc. – 75. výročie
narodenia (7. 2. 1947 Bratislava), vedúci vedecký
pracovník, od r. 2005 riaditeľ Sociologického ústavu
Slovenskej akadémie vied v Bratislave, vedecký sekretár SAV. Autor viacerých vedeckých projektov a publikácií. Okrem mnohých funkcií pôsobil ako člen
Predsedníctva Slovenskej komisie UNESCO.
Jeho otec pochádzal z Novohradu, ku ktorému sa aj on
s hrdosťou hlási a pravidelne ho prostredníctvom viacerých aktivít navštevuje.
MOTOŠKA, Vladimír, doc. PhDr., CSc. – 95. výročie narodenia (12. 2.
1927 Tomášovce), historik, vysokoškolský učiteľ na Vyššej pedagogickej škole, od r. 1959 Pedagogickom inštitúte, od 1964 Pedagogickej fakulte (do r.
1992) v Banskej Bystrici. Z tvorby: Protifašistický odboj v Novohrade (1974),
Tomášovce – vlastivedná monografia (1997). Zomrel 3. 6. 2016 v Banskej Bystrici.
MAJERČÍKOVÁ, Elena – 10. výročie úmrtia (13. 2. 2012 Bratislava), učiteľka, publicistka. Od r. 1977 riaditeľka ZŠ v Lučenci-Opatovej. V spolupráci
s M. Adamovou vydala knihu Opatová v zrkadle storočí (2005). Narodila sa 20.
10. 1935 v Opatovej.
SCHILL, Robert – 75. výročie narodenia (14. 2.
1947 Kokava nad Rimavicou), amatérsky fotograf,
člen Okresného štúdia AMFO pri NOS v Lučenci.
Fotografovaniu sa začal venovať v r. 1975. Od r. 1978
sa zúčastňoval okresných, krajských a celoštátnych
výstav amatérskej fotografie nielen doma, ale aj v zahraničí (Maďarsko, Nemecko, Poľsko). Držiteľ mnohých ocenení.
ROTARIDES, Ján – 200. výročie narodenia (15. 2. 1822 Horné Rokynčice ),
básnik, učiteľ, zberateľ ľudových piesní. Po návrate z väzenia v Pešti pôsobil
ako učiteľ v Lentvore a Nedelišti. V Horných Príbelciach stojí dom, v ktorom
býval a kde ho navštevoval aj štúrovský básnik Janko Kráľ.
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BANCÍK, Samuel – 165. výročie narodenia (15. 2. 1857 Betliar), farár, dekan, konsenior ECAV, náboženský spisovateľ. Otec Pavel Bancík pôsobil na
evanjelickej cirkevnej škole v Kokave nad Rimavicou (1861 – 92). Študoval na
Prvom slovenskom ev. a. v. gymnáziu v Revúcej (1871 – 73). Po násilnom zrušení revúckeho gymnázia maturoval v Bratislave, kde r. 1879 ukončil aj teologické štúdium. Počas štúdia v Revúcej sa zapájal do divadelných aktivít a zúčastňoval sa na besedách, aj v Kokave n/Rimavicou. Po skončení štúdia teológie bol kaplánom vo Zvolene. Vysvätený bol v Békešskej Čabe (1879). Ako
zvolenský kaplán bol 24. 5. 1880 zvolený za farára v Turičkách, kde úspešne
pôsobil deväť rokov. Pri obnove chrámu objavil pod starou maľovkou vzácne
gotické fresky (1886), ktoré patrili k najstarším pamiatkam tohto druhu v Uhorsku. Pri stavbe nového kostola (1928) boli obnovené a sú súčasťou kostola
dodnes. Z Turičiek prešiel r. 1889 za farára do Turieho Poľa, kde pôsobil jeden
a pol roka. R. 1890 bol povolaný za farára na miesto Ľudovíta Gábera do kokavskej ECAV, kde sa stal dekanom a vykonával funkciu konseniora malohontského seniorátu (1908 – 18). Po príchode do Kokavy sa začal zaujímať o
históriu cirkevného zboru, ktorého krátke dejiny napísal do časopisu Stráž na
Sione. Po veľkom požiari obce v auguste 1911, pri ktorom zhorela skoro celá
obec, vrátane evanjelického kostola, fary i dvoch budov cirkevnej školy, prejavil veľa duševnej sily a energie. Precestoval celé Rakúsko-Uhorsko, Nemecko a
po cirkevných zboroch robil zbierku na výstavbu nového kostola a obce. U nemeckého maliara Rudolfa Jellina v Štutgarde objednal oltárny obraz, ktorý je
dodnes ozdobou evanjelického kostola. Patrí mu zásluha za obnovenie ochotníckej divadelnej činnosti v Kokave nad Rimavicou po 34-ročnej prestávke. R.
1906 nacvičil s kokavskou mládežou slovenskú divadelnú hru Martina Húsku
Betlehem. Už na Vianoce 1912 odohral túto divadelnú hru v novopostavenej
cirkevnej škole a v r. 1919 − 24 nacvičil 13 divadelných hier. Zomrel 22. 6.
1925 v Kokave nad Rimavicou, kde je aj pochovaný.
CIRÁK, Ján – 95. výročie narodenia (15. 2. 1927 Uhorské), vedecký pracovník, vysokoškolský učiteľ, kybernetik. Riaditeľ Ústavu technickej kybernetiky
SAV (1971 – 79), vysokoškolský pedagóg na STU v Bratislave (1979 – 92).
SCHERER, Lajos – 65. výročie úmrtia (16. 2. 1957 Kiszombor), redaktor,
spisovateľ. Založil a redigoval skautský časopis „A Mi Lapunk“ (1921 – 32).
Autor dejín gymnázia v Lučenci, autor učebníc nemčiny, vydal aj básnickú
zbierku. V Lučenci má pamätnú tabuľu.
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XAVER, Rybárik, MUDr. – 50. výročie úmrtia (20. 2. 1972), pochovaný je
v Kokave nad Rimavicou. Ako lekár pôsobil v Kokave nad Rimavicou a v Utekáči, ako prvý mal vo svojej ordinácii röntgen. Písal aj divadelné hry a prózu.
Narodil sa 11. 12. 1921 v Černíku.
KNÖPFLER, Karol – 175. výročie narodenia (21. 2. 1847 Kokava nad Rimavicou), sklársky podnikateľ.
MAŤAŠ, Michal, Ing., DrSc. – 100. výročie narodenia (23. 2. 1922 Lovinobaňa), chemik, vedeckovýskumný pracovník, člen korešpondent SAV. Pôsobil
ako riaditeľ Výskumného ústavu pre ropu a uhľovodíkové plyny v Bratislave
(1953 – 88) a súbežne v r. 1962 – 64 bol prvým námestníkom riaditeľa Slovnaftu Bratislava. Zomrel 30. 12. 2002 v Bratislave.
GALLAY, Daniel – 35. výročie úmrtia ( 23. 2. 1987), učiteľ, výtvarník. V DS
Timrava v Lučenci vyhotovil alebo navrhol scény pre 32 divadelných hier a režíroval 28 inscenácií.
VÝROSTEK, Ján Baťko – 135. výročie narodenia (24 .2. 1887 Klenovec),
učiteľ, spisovateľ, pôsobil v Kokave nad Rimavicou. Posledný evanjelický učiteľ, kantor, kronikár obce, osvetový pracovník, spoluzakladateľ organizovaného
folklóru v Kokave nad Rimavicou (1933). Zomrel 9. 3. 1965 v Košiciach, pochovaný je v Kokave nad Rimavicou.
LÚČANOVÁ, Mária, doc. PhDr., CSc. – 85. výročie narodenia (25. 2. 1937
Málinec), rod. Bakuľová, scenáristka, redaktorka ČST a vysokoškolská učiteľka na FF UK v Bratislave. Dielo: scenár k filmu Brána k domovu (1975), Čierna karavána (1977), Odviate cesty (1978)... Dramaturgicky a autorsky sa výrazne podieľala na profilácii televíznej relácie Nedeľná chvíľka poézie. Zomrela
27. 10. 1988 v Bratislave.
REIMAN, István, doc. RNDr., CSc. – 95. výročie narodenia (26. 2. 1927 Fiľakovo), matematik, geometer, vysokoškolský učiteľ na Katedre geometrie Budapeštianskej technickej univerzity (1970 – 96). Zomrel 11. 3. 2012 v Budapešti.
TÖRÖK, Zoltán – 165. výročie narodenia (29. 2. 1852 Podrečany), advokát,
od r. 1890 mešťanosta Lučenca. Hlavný župan Novohradu (1898 – 1905).
Zomrel 2. 10. 1919 v Lučenci.
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MAREC 
GOMBALA, Eduard, prof. PhDr., CSc. – 90. výročie narodenia (1. 3. 1932
Detvianska Huta), literárny kritik a historik, vysokoškolský učiteľ. Študoval na
meštianskej škole vo Fiľakove (1946 – 49). Je autorom veľkého množstva vedeckých štúdií, odborných článkov, publicistických príspevkov, recenzií a i.
Zomrel 1. 9. 2019 v Banskej Bystrici.
KUBINEC, Martin – 80. výročie narodenia (1. 3.
1942 Utekáč), sklár, výrobca a hráč na ľudové nástroje. Spolu s otcom Jurajom a bratom Františkom tvorili
známe Trio Kubincovcov – fujaristov z Utekáča. Žije
v Poltári.

MORHÁČ, Martin – 120. výročie narodenia (3. 3. 1902 Breznička), obchodník, politik. Prívrženec politiky Slovenskej ľudovej strany, neskôr člen
HSĽS, agitátor za jej politiku v Novohrade. R. 1942 predseda okresnej organizácie HSĽS v Lovinobani. Zomrel 22. 10. 1955 v Horných Orešanoch.
JANŠTO, Miroslav – 55. výročie narodenia (4. 3. 1967 Lučenec), reštaurátor.
LONGAUER, Ľubomír, Mgr. – 65. výročie narodenia (8. 3. 1957 Banská
Bystrica), stredoškolský učiteľ, tréner zápasenia. Bol riaditeľom gymnázia vo
Fiľakove (1995 – 2001). Od r. 1970 reprezentoval ČSSR a SR na medzinárodnej úrovni v zápasení v oddiele Dukla Banská Bystrica, je viacnásobným
majstrom Slovenska a ČR. Po skončení aktívnej činnosti bol od r. 1992 trénerom zápasenia vo Fiľakove a rozhodca Slovenského zápasníckeho zväzu.
Badiny-Jós, Ferenc, prof. Dr., CSc. – 15. výročie úmrtia (10. 3. 2007 Budapešť), vojenský pilot, historik, sumerológ, publicista, vydavateľ, vysokoškolský
učiteľ. Po štúdiách na Akadémii Ludovika v Budapešti začal dôstojnícku činnosť v armáde. R. 1940 z maďarského kráľovského vojska vystúpil a pokračoval v štúdiách na budapeštianskej Technickej univerzite. R. 1946 odišiel do
Argentíny, kde sa začal zaoberať sumerológiou.
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Založil Katedru sumerológie na Jezuitskej univerzite v Buenos Aires (1966),
kde zároveň začal vyučovať a ako univerzitný profesor tu pôsobil do r. 1991. R.
1997 založil Katedru pravekých blízkovýchodných a sumerských kultúr na súkromnej univerzite Kráľa Ľudovíta Veľkého v maďarskom Miskolci, ktorú viedol ako univerzitný profesor až do svojej smrti. Jeho otec Ferenc Jós (Jorcsik)
bol do r. 1913 vedúcim Župného úradu v Haliči, potom ho premiestnili do Balážskych Ďarmôt. Matka Ilona Badiny sa narodila v Rovňanoch (Ipolyróna).
Narodil sa 3. 6. 1909 v Haliči.
HERMEL, Edmund, Ing. – 20. výročie úmrtia (14.3.2002 Lučenec), fotograf, historik. Ľudovú školu navštevoval v Tornali a vo Fiľakove, gymnázium
v Banskej Bystrici a v Lučenci. Venoval sa fotografovaniu a zbieraniu historických pohľadníc. Dielo: Lučenec na historických pohľadniciach (1977). Autor
troch výstav historických pohľadníc. Prispieval do novín a časopisov. R. 1993
sa stal jedným zo zakladateľov Clubu Casíno v Lučenci. Narodil sa 11. 2. 1923
v Gemerskej Hôrke.
PARTI, Zoltán – 70. výročie narodenia (14. 3. 1952), autor viacerých publikácií o Fiľakove.
ONÓDY, Albert Karol – 25. výročie úmrtia (14. 3. 1997 Lučenec, pochovaný v Haliči), rímskokatolícky kňaz, OFM, navštevoval ľudovú rímskokatolícku
školu v Haliči (1922 – 27) a meštiansku školu v Lučenci (1927 – 31), slovenské
gymnáziu v Lučenci (1931 – 37) a slovenské gymnázium rádu sv. Františka v
Malackách (1937 – 39), kde maturoval. Po Viedenskej arbitráži (2. 11. 1938),
keď Lučenec aj Halič pripadli Maďarsku, študoval na Filozofickej fakulte v
Jászberényi (1939 – 41) a na Teologickej fakulte v Gyöngyösi (1941 – 44).Za
kňaza bol vysvätený 7. 5. 1944 v Gyöngyösi. R. 1945 prišiel ako kaplán do
Fiľakova, kde sa stal správcom farnosti (1949), potom zastával úrad školského
dekana (od r. 1952) a úrad okresného dekana (od r. 1958). Kňazskú činnosť vo
Fiľakove vykonával až do r. 1996, teda plných 50 rokov na jednom mieste.
Pochovaný bol 18. 3. 1997 biskupom Mons. Eduardom Kojnokom do rodinného hrobu na cintoríne v rodnej Haliči. Narodil sa 30. 4. 1916 v Haliči.
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KAFKA, Richard, doc. Ing. – 85. výročie narodenia
(15. 3. 1937 Kokava nad Rimavicou), publicista, bádateľ. Vyštudoval Priemyselnú školu chemickú v Banskej Štiavnici a Hutnícku fakultu Vysokej školy technickej v Košiciach, po skončení nastúpil do hlinikárne
ZSNP v Žiari nad Hronom. Prešiel rôznymi riadiacimi
funkciami až po funkciu technického riaditeľa ZSNP,
a.s. Aktívne sa podieľal na projekte modernizácie výroby hliníka v ZSNP, ktorého výsledkom bolo založenie a spustenie spoločnosti Slovalco. Je spolutvorcom piatich autorských osvedčení a prihlášok dvoch
vynálezov. Okrem svojej odbornej práce veľkú pozornosť venoval štúdiu histórie hutníctva. Podujal sa na
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horení obce sa vybral s prosbopisom
k samotnému cisárovi Františkovi Jozefovi
do Viedne, ktorý mu 27. 6. 1858 venoval 1000 zlatých na obnovu cirkevných
budov. Od r. 1865 pôsobil aj ako senior novohradského seniorátu. Bol neobyčajne nadaný. Popri teológii študoval aj medicínu. Všetok svoj voľný čas venoval medicíne a farmakológii. Úspešne liečil vnútorné, nervové a očné choroby.
Navštevovali ho pacienti z celého Novohradu a Horného Uhorska. Bol i fyzikom-optikom a zručným technikom. Sám zhotovil kosačku – stroj na kosenie
trávy, dva roky predtým ako podobný mechanizmus patentovali v Nemecku.
Vlastnoručne vyrobil šošovku do fotografického aparátu, zhotovil hodiny, ktoré
na jedno natiahnutie išli jeden rok, no pre jeho skromnosť a podceňovanie
zápisov sa výsledky jeho prác nedostali do prírodných a možno i technických
dejín Slovenska.
18

Novohradské osvetové stredisko – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja

2022

Kalendár výročí a Katalóg kultúrno-spoločenských podujatí

V Lučenci otvoril opatrovňu pre rodiny, ktoré postihli ničivé požiare. Okresný
predseda Spolku pre výchovu ľudu v hornom Novohrade. Zaslúžil sa o
výstavbu škôl a kostolov. V Lučenci na Námestí republiky má pamätnú tabuľu.
Narodil sa v Pondelku.
GERGELY, Jozef – 85. výročie narodenia (19. 3. 1937 Šávoľ), stredoškolský
učiteľ, básnik. Jeho básne vychádzali od r. 1965 v rôznych maďarských časopisoch na Slovensku. Získal viaceré ocenenia, napr. v rámci Jókaiho dní v Komárne (1968) cenu za najlepšiu réžiu za produkciu „Tamangotáncolj“. Zomrel
9. 1. 2007 v Lučenci.
BÖSZÖRMÉNYI, Štefan – 75. výročie
narodenia (20. 3. 1947 Lučenec), stredoškolský učiteľ, regionálny historik, publicista.
Základné vzdelanie získal v rodnom meste,
neskôr maturoval na Gymnáziu vo Fiľakove,
kde od r. 1972 učil. V r. 1989 – 95 vydal sériu
85 článkov pod názvom Naše spomienky o histórii Lučenca a Fiľakova.
ŠPAUR, Jozef – 110. výročie narodenia (22. 3. 1912), učiteľ, správca a riaditeľ školy v Ružinej, osvetový a kultúrny pracovník. Člen okresného výboru
MS, iniciátor založenia MO MS v Ružinej. Kroniku viedol do 1. 1. 1957.
BREZNICKÝ, Ján, MUDr. – 90. výročie narodenia (23. 3. 1932 Tomášovce), lekár, internista. Počas vysokoškolských štúdií bol členom speváckeho
zboru Lúčnica. Ako lekár Štátneho sanatória v Bratislave bol osobným lekárom
významných osobností – Ján Smrek, Jozef Kroner, Hana Meličková a ď. Zomrel 10. 2. 2015 v Bratislave.
JAMBRICHOVÁ, Eva – 60. výročie narodenia (23. 3. 1962), učiteľka, grafologička.
GAŠPARIDES, Ján Vladár – 160. výročie úmrtia (25. 3. 1862 Radvaň), ev.
farár, spisovateľ, osvietenecký vzdelanec. V r. 1828 – 55 bol ev. farárom v Polichne. Narodil sa 24. 5. 1794 v Lešti.
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HRONEC- Dobročský, Pavel – 130. výročie narodenia (26. 3. 1892 Dobroč),
učiteľ, básnik. Ľudovú školu navštevoval v rodisku, meštianku vo Zvolene, učiteľský ústav v Szarvasi (Sarvaš). Pôsobil ako učiteľ v Slanej Lehote (od 1. 7.
1917), na evanjelickej škole v Poltári (od 1. 10. 1928). Manželka Sabína Kasáčová, s ktorou sa vzali ešte v Slanej Lehote.
Svoj nekrológ Pavel Hronec vlastnoručne zapísal do Školskej kroniky zv. I.
strana 154. Pozn. Prvý zväzok školskej kroniky mal 184 strán so 65 prílohami.
Od 19. 12. 1933 bol kronikárom obce Poltár, viedol Pamätnú knihu obce Poltár. Zomrel 4. 9. 1940 v Poltári, kde je aj pochovaný. Vladimír Polívka v knihe
Lučenec a kraj novohradský (1928) na s. 130 píše: V Slanej Ľahote pôsobí ako
učiteľ horlivý veršovec Pavel Hronec Dobročský. Autor básnickej zbierky Piesne slobody a žiaľu, vydal Kníhtlačiarsky účastinársky spolok Rimavská Sobota
(1937).
PENER, Vladimír, MUDr. – 70. výročie narodenia (26. 3. 1952 Rimavská
Sobota), do 18-teho roku života žil v Kokave nad Rimavicou, teraz lekár Fakultnej nemocnice neurologickej kliniky v Bratislave, lekár futbalovej reprezentácie SR.
SZIKORA, Pavol – 70. výročie narodenia (26. 3. 1952 Lučenec), strojný
technik, atlét (športová chôdza), olympionik, zaslúžilý majster športu. Bol reprezentantom Československa v športovej chôdzi na 50 km. Zomrel 22. 5. 2021
vo Fiľakove.
MLYNÁRIK, Ján Zoltán, prof. PhDr., CSc. – 10. výročie úmrtia (26. 3.
2012 Praha, pochovaný je v Rovňanoch), historik, vysokoškolský učiteľ. Základné vzdelanie získal v Zelenom, gymnázium navštevoval v Lučenci. Jeden z
prvých signatárov Charty 77, neskôr poslanec Federálneho zhromaždenia ČSFR
za VPN. Narodil sa 11. 2.1933 vo Fiľakove.
HLOVÍK, Ján – 160. výročie úmrtia (27. 3. 1862), kultúrny pracovník, zberateľ ľudovej slovesnosti. V prvej pol. 19. stor. bol profesorom rétoriky na
gymnáziu v Lučenci.
BANŠELL, Koloman – 135. výročie úmrtia (27. 3. 1887 Lučenec), evanjelický farár, básnik, publicista, priekopník literárneho realizmu. Detstvo prežil
v Maškovej, preto často používal pseudonym Maškovský. Posledné roky života
prežil v Lučenci, kde ukončil život samovraždou, na lučenskom cintoríne má
symbolický hrob. Od r. 1874 bol ev. farárom na viacerých miestach, potom žil
v zabudnutí v Lučenci.
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Jeho básnická tvorba mala veľa novátorských čŕt, ktorými sa odpútal 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 a strata ideálov. Vydal historickú
povesť Atalanta (1873)a zbierku poézie Túhy mladosti (1886). Jeho najvýznamnejším literárnym činom bolo v spolupráci s P. O. Hviezdoslavom vydanie
almanachu Napred (1871), ktorý signalizoval nástup novej básnickej generácie.
Narodil sa 26. 8. 1850 v Točnici.
SIVÁK, Martin – 100. výročie narodenia (30. 3. 1922 Uhorské), strojný
inžinier, vysokoškolský pedagóg, autor učebných textov. Zomrel 27. 4. 1982 vo
Zvolene.
APRÍL 
MERKA, Andrej, Jozef, MUDr.– 40. výročie úmrtia (1. 4. 1982, Bratislava).
Jeho otec bol aj richtárom (r. 1940). Základnú ľudovú rímskokatolícku školu
vychodil v Haliči (1920 – 1925) a Československé štátne reformné reálne gymnázium v Lučenci ukončil v školskom roku 1933/34,triedny profesor bol Jozef
Werner. Na Kráľovskej maďarskej univerzite Pétera Pázmanya v Budapešti bol
promovaný za doktora medicíny (21. 6. 1941). Cez 2. svetovú vojnu pôsobil
ako lekár pri maďarskej armáde. V 40. až 60. r. 20. stor. pracoval ako zubár
v okresnom meste Lučenci. Poznámka: r. 1964 boli u neho na mesačnej praxi
MUDr. M. Potužák a MUDr. J. Potužáková, rod. Merková, z Prahy, ktorí sa vyjadrili takto: „Veľa nás naučil. Mal veľa vedomostí, praxe aj mal šikovné ruky.
Bol rozhľadený nielen v zubárstve. Keď sme s manželom nastúpili do zamestnania, tak nám jeho rady veľmi pomohli, pretože prax u Dr. A. Merku v ordinácii vypadala trochu ináč ako práca na klinike v Prahe“. Neskôr sa s rodinou
odsťahovali do Bratislavy. Narodil sa 7. 10. 1914 v Haliči.
GAJDOŠ, Ján – 100. výročie narodenia (9. 4. 1922 Fiľakovo), učiteľ hudby,
dirigent Závodnej dychovej hudby v Poľane Opatová. Bol riaditeľ ĽŠU
v Lučenci (1972 – 82),člen Krajského symfonického orchestra v Banskej
Bystrici, dirigent Mestskej dychovej hudby pri MsKS v Lučenci (1972 – 83).
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BECHER, Július – 90. výročie narodenia (10. 4. 1932 Gemerček), prom.
filozof, stredoškolský učiteľ na Gymnáziu B. S. Timravy v Lučenci (1955 –
92), v 70. r. založil tradíciu literárno-vlastivedných exkurzií gymnázia do Matice slovenskej a na Národný cintorín v Martine. Zomrel 3. 7. 2011 v Lučenci.
KACZAROVÁ, Iveta, Mgr. – 65. výročie narodenia (10.4.1957 Hnúšťa), archeologička, riaditeľka
Novohradského múzea a galérie v Lučenci.

HORVÁTH, Ľudovít (Lajos) – 75. výročie narodenia (10. 4. 1947 Lučenec),
herec, režisér, dramaturg, prekladateľ. Pôsobil ako herec a režisér v Divadle
Thália v Košiciach (1969 – 85), dramaturg a režisér v Jókaiho divadle v Komárne (1985 – 92), kultúrno-výchovný pracovník v Mestskej knižnici v Prahe
(1993 – 97) a od r. 1998 šéfredaktor vydavateľstva PK 62 v Prahe. Zomrel 27.
10. 2003 v obci Nová Ves pod Pleší, okres Příbram. Pochovaný je na Olšanských cintorínoch v Prahe.
KALESNÝ, František, PhDr., DrSc. – 15. výročie úmrtia (10. 4. 2007 Bratislava), umeleckým menom František Haličan, pseudonym F. Matúchov; etnograf, muzeológ, publicista. Ľudovú školu navštevoval v Haliči a Reformované
reálne gymnázium v Lučenci (1929 – 37). Naposledy pôsobil ako vedúci odboru Mestského múzea v Bratislave (1962 – 84). Dielo: Ľudové umenie na
Slovensku, Ľudové výtvarné umenie, Modranská keramika a iné. Prispieval do
zborníkov a časopisov. Pochovaný je na Martinskom cintoríne v Bratislave.
Narodil sa 19. 2. 1918 v Starej Haliči.
GÁBER, Ján Kvetoslav Krasomil – 200. výročie narodenia (12. 4. 1822
Lovinobaňa), publicista, zberateľ ľudovej slovesnosti, spolupracovník a priateľ
Ľudovíta Štúra. Od r. 1841 študoval na bratislavskom lýceu a r. 1844 odišiel
študovať do nemeckého mesta Halle, odkiaľ naďalej ostával v kontakte so štúrovcami. Prijal pseudonym Lovinský.
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V Literárnom archíve Matice slovenskej sa zachovala jeho významná reč z prvej porady štúrovcov zo dňa 7. 2. 1843. V nej sa v hornohradskom nárečí usiloval o prijatie slovenského spisovného jazyka. Neskôr sa v byte Ľudovíta Štúra
v Bratislave (14. februára 1843 – deň vzkriesenia slovenčiny) zišli jeho najbližší spolupracovníci – Ján Francisci-Rimavský, Samo Vozár, Ján Kalinčiak, Ján
Gáber-Lovinský a Samko Štúr, v tom čase niečo vyše dvadsaťroční mladíci,
ktorí sa rozhodli, že budú písať po slovensky. Pracoval ako právnik Zvolenskej
župy a neskôr v Slovenskej Ľupči. V Bratislave je po ňom pomenovaná ulica −
Lovinská.
HUBACSEK, Žigmund – 50. výročie úmrtia (17. 4. 1972 Hody pri Galante),
medirytec, insitný maliar, kníhviazač. Pracoval ako výtvarník v Novohradskej
textilke v Lučenci (1939 – 45). R. 1947 sa stal výtvarníkom v ÚĽUV-e a r.
1953 pri Okresnom osvetovom stredisku v Lučenci založil skupinu amatérskych výtvarníkov. Z diel: Spiaci pastier (tepaná meď). Narodil sa 8. 3. 1906
v Budapešti.
SZAKAL, Anton – 170. výročie narodenia (18. 4. 1852), hlavný slúžny okresu Halič. Bol reformovanej (kalvínskej) viery. Otec František (Ferenc) Szakal
bol zemepán, matka Margita, rod. Zadubanová, pochádzala z Lučenca. Ako okresný slúžny dal opraviť kaštielik v Starej Haliči (r. 1911 tu bola zriadená
rímskokatolícka ľudová škola). Rod Szakal získal šľachtický erb r. 1688, ktorého charakteristika je nasledovná: „V modrom na zelenom podklade viťúz na
koni v pravej ruke drží červeno-bielu zástavu, v ľavej ruke meč s nastoknutou
tureckou hlavou. Prikrývadlá modrozlato-červenozlatisté“. Zomrel 19. 11.
1904, pochovaný je v Starej Haliči.
MORHÁČ, Miroslav, Ing., DrSc. – 70. výročie narodenia (20. 4. 1952
Kalinovo), vedec. Po získaní základného vzdelania v Kalinove pokračoval na
Strednej elektrotechnickej priemyslovej škole Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici. Vysokoškolské vzdelanie absolvoval na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v
Bratislave, odbor počítače a kybernetika. Od r. 1978 pracoval na oddelení jadrovej fyziky Fyzikálneho ústavu SAV. Zaoberal sa problematikou modulárneho
systému CAMAC a spracovaním a vizualizáciou jadrových dát. Veľký rozsah
svojej vedeckej práce ukončil kandidátskou prácou, ktorú obhájil na Ústave
technickej kybernetiky SAV (1985). Zúčastnil sa na expertnej misii Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu na Fyzikálnom ústave v vietnamskom
Hanoji. Svoju vysokú vedeckú kvalifikáciu preukázal vytvorením viac ako 120
vedecky originálnych publikácií a 130 konferenčných príspevkoch. Zomrel 6. 8.
2011.
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ČEČETKA, Juraj, prof. PhDr. – 115. výročie narodenia (23. 4. 1907 Polichno), pedagóg, univerzitný profesor. Študoval na gymnáziu v Lučenci. Bol
prvým vysokoškolským profesorom pedagogiky slovenskej národnosti. Jeho
pedagogické názory sú aj v súčasnosti mimoriadne pozoruhodné, napr. v rozumovej výchove: „K dobrému ustrojeniu školy patrí aj dobrý učiteľ. Škola má
byť dielňou ľudskosti, ale nesmieme zabúdať, že žiaka môžu najlepšie vychovať
za človeka len ľudia“. Po r. 1945 sa stal vedúcim Katedry pedagogiky a psychológie Filozofickej fakulty UK a v r. 1953/54 a 1956/57 i prodekanom pre
pedagogické veci. Od r. 1964 pracoval vo Výskumnom ústave pedagogickom
a r. 1972 sa vrátil na Filozofickú fakultu UK, kde bol až do dôchodku (1972).
Jeho pedagogické dielo obsahuje 24 knižných prác, 33 štúdií v zborníkoch a
okolo 400 časopiseckých článkov a recenzií. Zomrel 24. 6. 1983 v Bratislave.
SIMON, Ján, Ing. – 65. výročie narodenia (23. 4. 1957 Kalonda), elektrotechnický inžinier, stredoškolský učiteľ, organista, kantor. Študoval na maďarskom gymnáziu vo Fiľakove (1972 – 76). V podniku Kovosmalt navrhol rekonštrukciu a modernizáciu viacerých kľúčových strojov (zváracie listy, automat
mlynčekov na mäso a i.), vypracoval novú metodiku obaľovania a skúšania
práškového smaltu, vyvinul novú koncepciu mikrovlnnej sušiarne dreva, ktorá
získala najvyššiu cenu rezortu Ministerstva hospodárstva SR. Je členom mužského speváckeho zboru vo Fiľakove a funkcionárom Csemadoku. Od r. 1990
pôsobí ako kantor-organista vo farskom kostole v Biskupiciach a od r. 1994 tiež
v rímskokatolíckom kostole vo Fiľakove.
KRÁĽ, Janko – 200. výročie narodenia (24. 4. 1822 Liptovský Mikuláš),
slovenský romantický básnik, počas revolučných rokov 1848/49 podnietil s J.
Rotaridesom v Honte ľudové povstanie, začo ich uväznili v Šahách. Po revolúcii v decembri 1849 pôsobil ako úradník v Balašských Ďarmotách, r. 1850 bol
námestníkom hlavného slúžneho a sudcu v Modrom Kameni a Lučenci. Pri tejto príležitosti bola vydaná v Lučenci publikácia Janko Kráľa Novohrad (1996),
ktorej autorom je PhDr. Jozef Drenko. 20. 9. 1844 cestoval po stopách Juraja
Jánošíka v Malohonte, Kokave nad Rimavicou a Klenovci.
PAPP, Tibor, MA. MPhil., PhD. – 65. výročie narodenia (25. 4. 1957 Lučenec), politológ, informatik, vedeckovýskumný pracovník. Pôsobil ako poradca
predsedu NR SR v Bratislave i ako spoluautor a manažér projektu INFOVEK
v Bratislave (1998 – 2002).
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Bol generálnym riaditeľom na Ministerstve školstva SR v Bratislave (2002 –
03), generálnym riaditeľom na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
v Bratislave (2003 – 06) a výkonným viceprezidentom firmy eSlovensko v Bratislave (2006 – 08). Od r. 2008 je riaditeľom Inštitútu informatiky a štatistiky
INFOSTAT v Bratislave.
KRÚDY, Gabriel, PhDr. – 25. výročie úmrtia (27.
4. 1997 Lučenec), historik, pamiatkar, publicista, autor turistických príručiek. Pôsobil ako riaditeľ Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany
prírody v Lučenci (1984 – 97). Od r. 1971 viedol rekonštrukciu hradu Šomoška a r. 1987 inicioval úpravu prameňa na náučnom chodníku Šomoška, ktorý
bol podľa neho pomenovaný. Narodil sa 9. 11. 1929
v Lučenci.
MÁJ 
FURMÁNEK, Václav, prof. PhDr., DrSc. – 80. výročie narodenia (1. 5.
1942 Ostrava), archeológ, vedecký pracovník, Archeologický ústav SAV Nitra.
Realizoval veľké archeologické výskumy v Novohrade – Radzovce, Ratka
a Pinciná.
KÁLNICKÝ, Ondrej – 160. výročie úmrtia (4. 5. 1862 Miskolc), evanjelický učiteľ, básnik. Učiteľ v Cinobani (1835 – 38) a Lučenci (1838 – 52). Jeho
vlastenecké básne boli uverejnené v časopise Květy, Tatranka a Slovenský pozorník. Spoločenský život v Lučenci a jeho okolí opisuje v denníku pod názvom: Dennjk na rok 1842 w Lučenci. Narodil sa 18. 12. 1815 v Kalinove.
HORÁK, Jozef, JUDr. – 50. výročie úmrtia (4. 5. 1972), právnik, spisovateľ.
Študoval na Osemročnej strednej škole (OSŠ) v Haliči (1950 – 58) a na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Lučenci (1958 –62). Vysokoškolské vzdelanie získal na Právnickej fakulte UK v Bratislave (1962 – 67). Počas štúdií na
VŠ pracoval ako vedecký ašpirant Katedry správneho a finančného práva Právnickej fakulty. Autor 8 štúdií a článkov v odborných časopisoch, príspevkov
v novinách. Pre deti písal do časopisu Včielka. Publikoval aj básne pod pseudonymom Juraj Hôrny. Narodil sa 13. 2. 1944 v Haliči.
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FABRICIOVÁ, Jaroslava – 20. výročie úmrtia (5. 5. 2002 Bratislava), rod.
Ďurišková, akademická sochárka, stredoškolská učiteľka na Strednej umeleckopriemyselnej škole (SUPŠ), neskôr na Škole úžitkového výtvarníctva v Bratislave (1962 – 81). Základné a stredoškolské vzdelanie získala v Lučenci. Realizované plastické práce: pamätné tabule sestier Royových – Stará Turá, plaketa
Terézie Vansovej. Narodila sa 3. 12. 1923 v Ozdíne.
HAJKOVÁ, Mária – 15. výročie úmrtia (7. 5. 2007 Bratislava), rod. Mócová,
autorka viacerých kuchárskych kníh v slobodnom povolaní. Syn prof. Dalimír
Hajko je filozof, kulturológ. Pochovaná je v rodnej obci. Diela: Múčniky, Chcete si pochutnať?, Dobrá kuchárka Márie Hajkovej, Nepečené múčniky a iné.
Narodila sa 14. 12. 1923 v Mýtnej.
SZEBERÉNYIOVÁ, Judita, PhDr., CSc. – 90. výročie narodenia (8. 5.
1932 Fiľakovo), pedagogička, vysokoškolská učiteľka. Je autorkou mnohých
publikácií (Zoznam maďarských kníh a publikácií v SPK, Metodika vyučovania
maďarského jazyka a literatúry pre poslucháčov pedagogických fakúlt a i.) a
príspevkov do časopisov (Szocialista nevelés, Jednotná škola, Katedra a i.).
Zomrela 14. 4. 2013 v Komárne.
PETRUS, Peter, Mgr. – 50. výročie narodenia (8. 5. 1972 Lučenec), redaktor. Základnú školu navštevoval v Poltári. Stredoškolské vzdelanie ukončil
na Gymnáziu Boženy Slančíkovej Timravy v Lučenci. Vyštudoval históriu a filozofiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení nastúpil pracovať ako redaktor v Tlačovej agentúre SR, následne pracoval
v denníku Sme, v rádiu TWIST, televízii TA3.V súčasnosti pracuje v TV JOJ.
FISCHER, Juraj – 15. výročie úmrtia (9. 5. 2007
Bratislava), obchodník so železiarskym tovarom, manažér firmy Železiarstvo bratia Fischer v Lučenci.
Príslušník československej armády na Západe, zúčastnil sa vylodenia spojeneckých vojsk v Normandii
v júni 1944. R. 2004 mu pri príležitosti 60. výročia
vylodenia udelil francúzsky prezident najvyššie štátne vyznamenanie spojené s udelením titulu „Rytier
čestnej légie“. Narodil sa 9. 12. 1920 v Lučenci.
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KRÁLIK, Pavel Jaroslav, Mgr. – 85. výročie narodenia (10. 5. 1937 Žihľava), stredoškolský učiteľ.
Bol riaditeľom Strednej zdravotníckej školy v Lučenci
(1990 – 2002).
Dramaturg, ochotnícky herec a režisér DOS Timrava
v Lučenci.

TEPLAN, Igor. Ing. arch. – 25. výročie úmrtia (14. 5. 1997 Banská Bystrica), architekt. Narodil sa 1. 3. 1934 v Zelenom. Pochovaný je v Uhorskom.
BARTHOLOMAEIDES, Ján Ladislav – 160. výročie úmrtia (15. 5. 1862
Uhorské) a 230. výročie narodenia (10. 1. 1787 Ochtiná), ev. farár, od r. 1825
pôsobil v Uhorskom, náboženský spisovateľ, autor niekoľkých historicko-biografických prác a kázní.
KOBLIČEK, Tibor – 85. výročie narodenia (16. 5.
1937 Turičky), tvorca ľudových hudobných nástrojov,
amatérsky výtvarník, interpret ľudovej hudobnej kultúry. R. 1975 dostal Cenu Dr. Ladislava Lenga „Instrumentum excellens“ na folklórnych slávnostiach v Detve, odvtedy ju získaval každý rok.

HELLO, Ján – 160. výročie narodenia (16. 5. 1862), prvý lekárnik v Kokave
nad Rimavicou. Zaslúžil sa o založenie Úverného družstva (1905) a až do svojej smrti bol predsedom správy. Zomrel 9. 3. 1929 v Kokave nad Rimavicou,
kde je aj pochovaný.
MÄKKÝ, Jozef – 25. výročie úmrtia (18. 5. 1997), stredoškolský profesor.
Pôsobil v Poltári (1935 – 74). Narodil sa 8. 6. 1913.
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BELLO, Igor, prof. Dr. Ing. – 75. výročie narodenia (18. 5. 1947 Hrabovo),
vedecký pracovník. Základnú školu ukončil v Kalinove a strednú školu v Poltári. Potom študoval odbor mikroelektroniky na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, kde ukončil aj doktorandské štúdium. Bol docentom na Elektrotechnickej fakulte v Bratislave. Pôsobil vo Veľkej Británii na Univerzite Salford. Neskôr bol priemyselným konzultantom v
Kanade, kde sa stal profesorom materiálového inžinierstva a fyziky tuhých
látok na University of Western Ontario. V súčasnosti je profesorom fyziky
a materiálovej vedy v City University of HongKong. Je zakladajúcim členom
dvoch výskumných centier a CVD diamondcompany. Je významný profesor a
vedecký pracovník v oblasti vedy materiálov, nanomateriálov a nanoelektronických prístrojov. Je svetovým priekopníkom vo vývoji syntetických diamantov,
kubického bornitridu a super ľahkých a super pevných materiálov pre kozmické
a vojenské účely. Publikoval vyše 300 vedeckých prác. Bolo mu udelených 10
amerických patentov. Žije v zahraničí. Je slovenským a kanadským občanom,
ktorý sa rád vracia do svojho rodiska.
KELEMEN, Milan, Mgr. – 80. výročie narodenia
(18. 5. 1942 Zelené), učiteľ, kultúrno-výchovný pracovník. Popri zamestnaní študoval na Pedagogickej
fakulte v Banskej Bystrici (1965 – 71), kde absolvoval
kombináciu matematika – hudobná výchova. Cez letné prázdniny robil asistenta L. Lengovi pri výskumoch v dedinách. Pôsobil ako učiteľ na ZDŠ v Málinci (1960 – 70) a na Strednej pedagogickej škole v
Lučenci (1971 – 82). Pracoval ako kultúrno-výchovný
pracovník v Mestskom kultúrnom stredisku (MsKS) v
Lučenci (1982
(1982 –– 87),
87), kde
kde zároveň
zároveň vykonával
vykonávalfunkciu
funkciu riaditeľa MsKS, a ako
Lučenci
učiteľ na Základnej
školeučiteľ
v Poltári
– 2002).
riaditeľa
MsKS, a ako
na (1987
Základnej
školeOdv r. 2002 žil na dôchodku v
Lučenci.(1987
Významná
je jeho
v Poltári,
kde popri
Poltári
– 2002).
Od r.činnosť
2002 žil
na dôchodku
v pedagogickej práci viedol aj mestský
spevokol
– 2001).
Na dôchodku často zastupoval nepríLučenci.
Významná
je jeho(1987
činnosť
v Poltári,
tomných učiteľov matematiky na lučenských základných školách. Mgr. Milan
Kelemen zomrel 20. 3. 2017 v Lučenci, pochovaný je na cintoríne v Poltári –
mestská časť Zelené.
ČERVENÁK, Ivan – 10. výročie úmrtia (18. 5. 2012 Lučenec), historik,
archivár, kronikár, vlastivedný pracovník. Narodil sa 24. 3. 1930 v Lučenci.
Pracoval v Štátnom okresnom archíve (1955 – 90), od r. 1968 ako riaditeľ. Od
r. 1964 začal viesť kroniku mesta Lučenec, ktorú viedol do r. 1992. Je autorom
11 zväzkov mestských kroník za roky 1938 – 91.
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KOTEK, Tibor, Mgr. – 80. výročie narodenia (19. 5. 1942 České Brezovo),
učiteľ. Bol prednostom OÚ v Lučenci (1990 – 95), od r. 1995 riaditeľ Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.
ČAPLOVIČ, Ján – 175. výročie úmrtia (29. 5. 1847 Viedeň), právnik,
spisovateľ, etnograf. Navštevoval gymnázium v Lučenci (1795 – 1796). Autor
šiestich obrán slovenského národa proti maďarizácii, autor početných etnografických prác a spoluzakladateľ slovenskej etnografie ako nezávislého vedného
odboru. Jeho dielo Slováci v Uhorsku vyšlo až r. 1997 zásluhou Ruda Brtáňa.
Narodil sa 22. 9. 1780 v Horných Príbelciach.
SZABÓ, Július (Gyula) – 50. výročie úmrtia a 115.
výr. narodenia (25. 5. 1972 Praha – 8. 6. 1907 Budapešť), maliar, grafik, zaslúžilý umelec. Pochovaný je
v Lučenci, kde má Pamätný dom, pamätnú tabuľu, je po
ňom pomenovaná ulica a v cintoríne má náhrobný
kameň.

GYÖRGY, Norbert – 50. výročie narodenia (29. 5. 1972 Lučenec), spisovateľ, filmový režisér. Študoval na SOŠ vo Fiľakove (1990). Pôsobil v regionálnej
televízií TV Locall (2000 – 02). Momentálne v slobodnom povolaní. Jeho hrané
krátke filmy účinkovali na rôznych festivaloch (Amatőrfilm; Túlélet; Gabika és
Hugó; Poszt; A lejárat napja). Medzi jeho významné diela patria: Klára (román,
2004), Átmeneti állapot (román, 2011).
PAULIČEK, Peter, JUDr. – 85. výročie narodenia (30. 5. 1937 Lučenec),
právnik, priemyselník. Od r. 1994 bol honorárny konzul SR v Brazílii. Zomrel
27.12.2016 v Sao Paolo (Brazília).

29

Novohradské osvetové stredisko – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja

2022

Kalendár výročí a Katalóg kultúrno-spoločenských podujatí

JÚN 
GÁL, Eugen (Jenő) – 65. výročie narodenia (2. 6. 1957 Fiľakovo), literárny
historik, lingvista, hungarista, vysokoškolský učiteľ. Študoval v Prahe na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity (FF KU) maďarský a český jazyk. Ako redaktor pracoval v novinách ÚjSzó. Od r. 1988 je odborný asistent na FFKU v
Prahe.
HRONCOVÁ, Elena, PaedDr. – 80. výročie narodenia
(3. 6. 1942 Kokava nad Rimavicou), rod. Bieniková,
učiteľka, kultúrno-výchovná pracovníčka. Je zakladateľkou folklórneho súboru Rimavan v Rimavskej Sobote.
Bola riaditeľkou Regionálneho kultúrneho centra v Rimavskej Sobote (1991 – 95).

NITRA, Maximilián – 100. výročie narodenia (5. 6. 1922 Lučenec), filmový
scenárista, dramaturg. Ako filmový recenzent pôsobil v redakciách novín v Bratislave a filmový scenárista v Slovenskej filmovej tvorbe na Kolibe (1948 – 83).
Autor scenárov k filmom: Katka, Štvorylka, Skalní v ofsajde, Sebechlebskí hudci... Zomrel 23. 3. 2008 v Bratislave.
KOŠKOVÁ, Hana – 80. výročie narodenia (7. 6. 1942
Tuhár), rod. Grešová, poetka, publicistka, lektorka literárneho klubu V.L.A.S. pri NOS Lučenec. Po absolvovaní
Strednej zdravotníckej školy v Lučenci (1960) pracovala
ako zdravotná sestra v Okresnom ústave národného zdravia v Lučenci (1960 – 78), ako redaktorka okresných novín Ipeľ, neskôr regionálneho týždenníka Novohrad v Lučenci (1978 – 92), od r. 1992 pôsobí v slobodnom povolaní. Do slovenskej literárnej vstúpila r. 1976 básnickou
zbierkou Pod teplom krvi (Cena I. Krasku). Odvtedy jej
vydaných
takmer
dvadsať
kníh. Jejdopoézia
bola
bolo vydaných takmerbolo
dvadsať
kníh. Jej
poézia
bola preložená
literárnych
preložená Rumunsku
do literárnych
Poľsku,prispieva
Bulharsku,
časopisov v Poľsku, Bulharsku,
a načasopisov
Ukrajine. vAutorka
do
Rumunsku
a
na
Ukrajine.
Autorka
prispieva
do
časopisov
časopisov Nové slovo, Romboid, Slovenské pohľady, Slovenské národné noviSlovenské
pohľady,
Slovenské
ny, Literárny týždenníkNové
a iné.slovo,
VenujeRomboid,
sa recenzistike
a literárnej
kritike.
národné noviny, Literárny týždenník a iné. Venuje sa
recenzistike a literárnej kritike. Získala mnoho ocenení,
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Získala mnoho ocenení, napr. Cena vydavateľstva Slovenský spisovateľ (1988
− Spätné zrkadlo), Prémia Spolku slovenských spisovateľov (2000 – Záhrada,
zviera vo mne) a ď. R. 2000 jej udelili Cenu Slovenských pohľadov za poéziu.
Za dlhoročnú literárnu tvorbu si Hana Košková 11. 2. 2000 prevzala Cenu
mesta Lučenec.
Tvorba: Pod teplom krvi (1976), Spojitosť (1978), Spätné zrkadlo (1982), Tvár
pri tvári (1988), Vnútrozemie (1989), Záhrada, zviera vo mne (2000), Náhrdelník z hrdličiek (2001), Súrodenci zo sna (2006), Príbehy z Ľudožrútskej ulice
(2007), Mara medvedia: Povesti a legendy z Novohradu (2007), Vitajte v Krkaháji (2009), Poludnica z Čerepeša (2011), Robotnica na poslednú chvíľu
(2012), Uľa-Fuľa krotí farby (2012), Janičiarka – Legenda z Novohradu
(2015), Repujúci grep (2017), Piešťanko a pani Nitková (2017), Mlynárske
povesti (2018), Odprevadiť záveje (2019), Jašenie s Jašom (2019), Chránené
územie (2020), Kde pršia dáždniky (2021).
BARNA, Július, MUDr. – 80. výročie narodenia (8. 6. 1932 Vidiná), lekárchirurg. Počas štúdia na gymnáziu v Lučenci aktívne pracoval v DOS Vidiná
a v DOS Timrava v Lučenci, pod vedením Pavla Karasa.
SZEBERÉNYIOVÁ, Judita – 90. výročie narodenia (8. 6. 1932 Fiľakovo),
rod. Zupková, pedagogička, vysokoškolská učiteľka. Pôsobila na Pedagogickej
fakulte, neskôr Fakulte humanitných vied v Nitre (1961 – 96). Zomrela 12. 4.
2013 v Komárne.
PLICHTA, Samuel, MUDr. – 190. výročie narodenia (12. 6. 1832 Rimavská
Sobota), hlavný lekár novohradskej župy, robil meteorologické pozorovania v
Lučenci, publicista, kráľovský radca. Člen prírodovedných spoločností. Vyznamenal sa v boji proti epidémii cholery, zakladateľ Dobrovoľného hasičského
zboru v Lučenci. Na Námestí republiky v Lučenci má pamätnú tabuľu.
SKLADANÝ, Ján, prof. Mgr. – 100. výročie narodenia (12. 6. 1922 Lučenec), huslista, stredoškolský a vysokoškolský učiteľ. V r. 1974 – 80 prorektor
VŠMU Bratislava. Zomrel 8.2.2003 v Bratislave.
DEBNÁR, Miroslav, doc. Mgr. – 60. výročie narodenia (13. 6. 1962
Lučenec), výtvarník, dizajnér. Od r. 1992 vysokoškolský učiteľ na VŠVU
v Bratislave, od r. 2002 vedúcim katedry dizajnu, od r. 2005 je docentom.
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PONIČAN, Ján – 120. výročie narodenia (13. 6. 1902 Očová), spisovateľ,
prekladateľ, publicista. R. 1920 maturoval na gymnáziu v Lučenci, písal pod
pseudonymom Ján Rob Poničan.
FISCHER, František – 100. výročie narodenia (14. 6. 1922 Lučenec), športovec, stredoškolský učiteľ. Pôsobil na Strednej priemyselnej škole stavebnej
v Lučenci (1951 – 84). Zomrel 15. 12. 2004 v Lučenci.
ČERVENÁK, Benjamín Pravoslav – 180. 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 J. M. Hurban vo vydanom posmrtnom
diele.
KRŇAN, František, prof. RNDr.– 35. výročie úmrtia (15. 6. 1987 Bratislava), matematik, vysokoškolský učiteľ na viacerých školách. Bol vedúcim
Katedry matematiky a geodézie na Mechanizačnej fakulte VŠP v Nitre (1969 –
74) a na Pedagogickej fakulte v Nitre (1974 – 77). Narodil sa 17. 11. 1909
v Českom Brezove.
HANDZOVÁ-MIHÁLIKOVÁ, Viera – 25. výročie úmrtia (15. 6. 1997 Bratislava), spisovateľka, prekladateľka, redaktorka. Po štúdiách trvale žila a pôsobila v Bratislave: redaktorka Slovenského vydavateľstva krásnej literatúry
(1953 – 55), spisovateľka a prekladateľka v slobodnom povolaní (1955 – 69),
redaktorka vydavateľstva Obzor (1969 – 70), časopisu Nové slovo (1970 – 74),
vedúca redaktorka pôvodnej tvorby vo vydavateľstve Smena (1974 – 81), od r.
1981 opäť spisovateľka v slobodnom povolaní. Bola prvou manželkou básnika
Vojtecha Mihálika. Autorka zbierky poviedok Madlenka (1957), reportážnocestopisnej knižky Číše gruzínského (1960), románovej novely Človečina
(1960), románov Zrieknite sa prvej lásky (1965), Zdravas Marta (1966), Lebo
sme vedeli, čo činíme (1969), Chvíle dvoch slnovratov (1975), knižky pre
mládež Dávno sa tmy nebojím (1977) a románu o dnešnej žene Kamaráti do
zlého počasia (1978). Jeho šesť príbehov sa stalo námetom pre napísanie scenára televíznej inscenácie Šesťkrát žena (1988). Vydala historicko-regionalisticky zamerané memoáre svojho starého otca J. Výrostka Pamäť pamätí
(1985), detskému čitateľovi určila zbierku lyrických čŕt Kdeže ste mi, vtáčatká?
(1986). Dva roky po smrti vyšla kniha jej posledných poviedok Konštatovanie
citu (1999), ktorú vydala jej dcéra Žofia. Z češtiny a ruštiny preložila okolo 25
titulov beletrie, osobitne sa orientovala na preklady diel J. Haška a M. Šolochova. Narodila sa 12. 5. 1931 v Kokave nad Rimavicou.
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HUSZÁR, Tibor, doc. MgA., ArtD. – 70. výročie
narodenia (16. 6. 1952 Reca), fotograf. Študoval na
Katedre umeleckej fotografie FAMU v Prahe (1976
– 83) pod vedením profesora Jána Šmoka. Začiatkom 90. r. odišiel do New Yorku, kde pracoval ako
nezávislý fotograf a pedagóg. Preslávil ho cyklus
Cigáni. R. 2003 vyučoval fotografiu a viedol fotografický ateliér študentov Fakulty masmediálnej komunikácie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. R. 2004 učil na Akadémii dramatických umení
v Banskej Bystrici predmet dokumentárna fotografia. Na Hradištských vrchoch v severnej časti Novohradu prežil posledné roky, tu organizoval tvorivé
dielnemasmediálnej
pre študentov
Fakulty UCM
masmediálnej
dielne pre študentov Fakulty
komunikácie
v Trnave.
UCMpriestoru“
v Trnave.
O svojom
vzťahu
O svojom vzťahu k tomutokomunikácie
„kúsku svetového
povedal:
„Pre mňa
sú
k tomuto
svetového
priestoru“
najkrajším miestom Hradištské
vrchy,„kúsku
kde som
zrekonštruoval
starú povedal:
laznícku
mňa sú najkrajším miestom Hradištské vrchy,
školu“. Zomrel 11. 9. 2013„Pre
v Modre.
kde som zrekonštruoval starú laznícku školu“.
Zomrel
11. 9.
2013
v Modre.
KARAS, Pavol – 30. výročie
úmrtia
(16.
6. 1992),
knižný inšpektor, zaslúžilý
učiteľ (učil na stredných školách v Lučenci). Zakladajúci člen divadelného
ochotníckeho súboru Timrava v Lučenci. DOS Timrava v jeho réžiách sa stal
víťazom aj na celoštátnych súťažiach. Na Námestí republiky v Lučenci má pamätnú tabuľu.
KÁKA, Ján – 70. výročie narodenia (18. 6. 1952
Lučenec), fotograf. Venuje sa výtvarnej i komerčnej
fotografii. V Lučenci mal viacero individuálnych
výstav.
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JÚL 
LACIAK, Emil Bohuslav – 170. výročie narodenia (1. 7. 1852 Ozdín), hudobný skladateľ, pedagóg, upravovateľ slovenských ľudových piesní. Študoval
na revúckom gymnáziu, gymnáziu v Banskej Štiavnicia na teologickej fakulte
vo Viedni (1870 – 71). Bol evanjelickým kaplánom v Békéscsabe, odkiaľ prišiel za výpomocného učbára do prostredia, ktoré mu bolo známe zo študentských čias. Zomrel r. 1891 v USA.
RÁDAY, Pál – 345. výročie narodenia (2. 7. 1677 Lučenec), spisovateľ,
diplomat, publicista. Najznámejší kurucký diplomat (v službách Františka II.
Rákócziho). Redigoval noviny Mercurius veridicus ex Hungaria. Prvý generálny dozorca uhorskej Ev. reformovanej cirkvi, vydal knižku vlastných modlitieb
a náboženských piesní, ktoré patria medzi najkrajšie kalvínske piesne. Založil
knižnicu, podporoval umeleckú, resp. vedeckú tvorbu F. Pápaiho-Pariza, A.
Mányokiho i Mateja Bela. Slovenský preklad pamätnej tabule z 30. 9.
1733: „Chceš vedieť pútniku? Pod týmto kamenným pomníkom spiac ťa stráži
Paulus de Rada, česť a sláva rodu. Kto a aký bol, vie Pannonia a vedia cudzie
národy, dosvedčujú spisy a nemlčia činy. Krajina, cirkev a s nimi spojená každá
výtečnosť oplakáva v bolesti strateného muža. Choď, ži, pamätaj na popol a
prchavý život a aby si mohol žiť, uč sa umierať.“
Zomrel 20.5.1733, pochovaný je v Lučenci, kde má kryptu s erbom.
BANSKÝ, Juraj, prof. Ing., PhD.– 75. výročie narodenia (2. 7. 1947 Halič),
elektrotechnický inžinier, vedeckovýskumný pracovník, vysokoškolský učiteľ.
Profesionálna orientácia na oblasti: 1. International Trade and Investment, 2. International Technology Transfer, 3. Elektronic Commerce. V uvedených oblastiach je autorom 5 patentov a 93 publikácií, z ktorých vyvinul a aplikoval v
praxi: 1. Vyvinutý softvér a merací systém na diagnostiku plazmy (Nemecko),
2. Vyvinutá a aplikovaná nová technológia pre spracovanie keramických LTCC
materiálov (USA). Absolvoval viacero zahraničných pobytov. Členstvo: 1. člen
výkonnej redakčnej rady International Journal of Microcircuits and Electronic
Packaging, vydávaný v USA, 2. stály člen International Society for Hybrid
Micro-electronics (USA), 3. člen The New York Academy of Science (USA),
4. podpredseda Slovenskej asociácie pre elektronický obchod SAEC, 5. Prezident I. Lions Club Košice.
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MÁTEJ, Jozef, prof. PhDr., DrSc. – 35. výročie úmrtia (2. 7. 1987 Bratislava), pedagóg, historik, vysokoškolský učiteľ. Naposledy pôsobil na Katedre
pedagogiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave (1959 – 87). Narodil sa 21. 8.
1923 v Lupoči.
GALLO, Ján, doc. PhDr., CSc. – 100. výročie narodenia (3. 7. 1922 Chyžné), učiteľ, zveľaďovateľ
kultúry Gemera a Novohradu. Študoval v Spišskej
Kapitule a v Bratislave na Pedagogickej fakulte UK.
Ako učiteľ pôsobil v Poltári, Kokave nad Rimavicou, Tisovci a v Revúcej, od r. 1972 ako docent na
FF UPJŠ v Prešove. V Poltári bol riaditeľom JSŠ.
Okrem pedagogickej práce dirigoval detský spevácky zbor a miešaný spevokol. V Kokave nad Rimavicou založil a dirigoval dychovú hudbu a bol správcom osvetovej izby. Učiteľ a kantor v Kokave nad
(1943 miešaný
– 1953),
viedol r.1947
aj cirkevný
Rimavicou (1943 – 1953), Rimavicou
viedol aj cirkevný
spevokol,
založil
r.1947hudbu.
založil
mandolínový
mandolínový súbor, potommiešaný
sláčikový spevokol,
súbor a dychovú
Počas
pôsobenia
súbor,
potom
sláčikový
súbor apiesní
dychovú
v Kokave nad Rimavicou sa
venoval
zbieraniu
kokavských
a tiežhudbu.
ľudoPočasZbieral
pôsobenia
Kokave nad
Rimavicou
sa
vých piesní z blízkeho okolia.
ich po vkokavských
lazoch,
kolešniach,
venoval zbieraniu
kokavských
piesní a tiežktoré
ľudových
nachádzal tu originálne neupravené
piesne, ešte
nikým nepoužité,
vyšli
piesní ľudových
z blízkehopiesní,
okolia.vydaných
Zbieral ich
povkokavských
knižne v II. zväzku Slovenských
SAV
Bratislave.
kolešniach,
nachádzalpamätných
tu originálne
Počas svojho pôsobenia v lazoch,
Revúcej sa
pričinil o otvorenie
izieb I.
neupravené
piesne,
ešte nikým
nepoužité,
ktoré
vyšli
slovenského gymnázia, v ktorej
významne
pomohol
zhromaždiť
bohaté
archívknižneodborných
v II. zväzku
Slovenských
ľudových
piesní,
ne materiály. Napísal množstvo
článkov
a publikácií,
napr. Revúcke
SAV v Bratislave.
Počas svojho
pôsobenia
gymnázium 1862 – 1874, vydaných
Dejiny stredných
škôl na Gemeri
do polovice
19.
Revúcej Chyžné,
sa pričinil
izieb I.
stor., Muránska Zdychava,v Muráň,
P. oJ.otvorenie
Šafárik pamätných
ako vychovávateľ,
významne
pomohol
učiteľ a pedagóg, Portrétyslovenského
profesorov gymnázia,
Slovenskéhov ktorej
evanjelického
gymnázia
v
zhromaždiť vbohaté
archívne
materiály.
Napísal
Revúcej a iné. Mestské zastupiteľstvo
Revúcej
doc. PhDr.
Jánovi Gallovi,
množstvo
odborných
článkov
publikácií,
napr.
CSc. udelilo dňa 16. mája 1997
Čestné
občianstvo
mesta aRevúca
za celoživotnú
prácu venovanú spracovaniu histórie Revúcej a Prvého slovenského gymnázia.
Zomrel 10. 12. 2008 v Prešove.
PLÁVKA, Andrej – 40. výročie úmrtia (11. 7. 1982 Bratislava) a 115.výročie
narodenia (18. 11. 1907 Liptovská Sielnica), slovenský básnik, publicista. V r.
1930 – 31 pôsobil v Lučenci v YMCE (pamätná tabuľa). V prózach, ktoré vyšli
pod názvom Smädný milenec, sa venuje aj spomienkam na Lučenec.
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ČÁNIK, Juraj – 40. výročie úmrtia (13. 7. 1982 Lučenec), učiteľ hudby, dirigent, osvetový pracovník. Do r. 1974 pôsobil na VI. ZDŠ v Lučenci ako učiteľ
hudobnej výchovy. Od r. 1945 bol členom Speváckeho zboru slovenských
učiteľov v Trenčianskych Tepliciach. Narodil sa 20. 12. 1910 v Turičkách.
PONICKÁ, Hana – 100. výročie narodenia (15. 7.
1922 Halič), spisovateľka, prekladateľka, redaktorka,
disidentka. Výber diel: Ábelovský dom (1959), Prísť,
odísť (1964), Bosými nohami (1968), Lukavické zápisky (1989), pre deti: Slávikove husličky (1953),
O Štoplíkovi (1961), Halúzky (1955). Prekladala z taliančiny, francúzštiny, maďarčiny a nemčiny. Podľa
jej scenára bol nakrútený film Zlatá réva. V r. 1948 –
50 žila v Ríme, kde pôsobil jej manžel, básnik Štefan
Žáry, ako dopisovateľ ČSTK. Bola vedúcou redaktorkou vo Výskumnom ústave zdravotníckej osvety v
Bratislave (1950 – 55). R. 1956 bola prijatá za členku
slovenskej sekcie Zväzu česko-slovenských
spisovateľov
do r. 1977 pôsoslovenskej
sekcie
Zväzu a až
česko-slovenských
bila ako spisovateľka v slobodnom
povolaní
Súbežne
v r. 1968
spisovateľov
a aažprekladateľka.
do r. 1977
pôsobila
ako
– 72 bola redaktorkou novín
Smeny na vnedeľu
v Bratislave.
treťom zjazde
spisovateľka
slobodnom
povolaníNa
a prekladateľka.
Zväzu slovenských spisovateľov
protestovala
proti redaktorkou
útokom na Chartu
Súbežne(1977)
v r. 1968
– 72 bola
novín
77, v dôsledku čoho ju z jednotnej
spisovateľskej
organizácieNa
vylúčili
a ažzjazde
do r.
Smeny na
nedeľu v Bratislave.
treťom
1989 mala zákaz publikačnej
činnosti.
R. 1989spisovateľov
sa opäť stala(1977)
členkou
oficiálnej
Zväzu
slovenských
protestovala
spisovateľskej a prekladateľskej
organizácie.
R. 1997
Václav
proti útokom
na Chartu
77,jejv prezident
dôsledku ČR
čoho
ju z
Havel v Prahe udelil štátnejednotnej
vyznamenanie
„Za vernosť
humanistickým
spisovateľskej
organizácie
vylúčili ideálom
a až do
a demokracii“. Jej prvý manžel
bol
básnik
Štefan
Žáry
(1918
−
2007),
druhým
r. 1989 mala zákaz publikačnej činnosti. R. 1989 sa
manželom bol básnik Jánopäť
Kostrastala
(1910členkou
– 1975) oficiálnej
a tretím manželom
Jaroslava
spisovateľskej
Šolc (1920 – 1985), partizánsky
veliteľ, plukovník
a riaditeľ
Slovenského
voprekladateľskej
organizácie.
R. 1997
jej prezident
jenského historického ústavu
Bratislave.
8. 2007
Banskej BystČRvVáclav
HavelZomrela
v Prahe21.
udelil
štátnev vyznamenanie
rici, pochovaná je v Haliči.„Za vernosť humanistickým ideálom a demokracii“.
Jej prvý manžel bol básnik Štefan Žáry (1918 −
HOJTELOVÁ,
– 70. výročie
narodenia
7.
2007), druhým Jela
manželom
bol básnik
Ján (17.
Kostra
1952
nad aRimavicou),
učiteľka,Jaroslav
výtvarníčka.
(1910Kokava
– 1975)
tretím manželom
Šolc
Od
r.
1974
učiteľka
ZUŠ
v
Lučenci,
v
r.
1982
–
(1920 – 1985), partizánsky veliteľ, plukovník89a
riaditeľka
školy. Ako vojenského
študentka pôsobila
vo folklórriaditeľ Slovenského
historického
ústavu
nom
súbore
Kokavan.
v Bratislave. Zomrela 21.8. 2007 v Banskej Bystrici,
pochovaná je v Haliči.
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ERDÉLYI, Eman, Mgr.– 50. výročie narodenia
(17. 7. 1972 Lučenec). Základnú školu absolvoval
v Haliči (1979 – 87), Gymnázium B. S. Timravy
v Lučenci (1987 – 1990) a Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor slovenský
jazyk a literatúra, estetika (1990 – 1997). V reklamných agentúrach robil textára a kreatívneho riaditeľa: ROKO (1996 – 1997), Mayer Mayer (1997 –
1999), VYV (1999 – 2000), Mark/BBDO (2000 –
2001), Foote Cone Belding / FCB (2001 – 2002),
Euro RSCG New Europe (2003 – 2004), Vaculík
Advertising (2004 – 2005), Publicis Knut (2006 –
2007),
– pre
2010).
V
2007), Creative Department
(2009Creative
– 2010). Department
V súčasnosti(2009
pracuje
Štátny
súčasnosti
pracuje
Štátny– inštitút
odborného
inštitút odborného vzdelávania.
Pracoval
pre pre
klientov
AEGON,
Allianz,
Citroen, ČSOB Leasing, EuroTel,
FORD,
Generali,
Markíza,
Micvzdelávania.
Pracoval
preIncheba,
klientov
– AEGON,
rosoft, Nadácia pre deti Slovenska,
Orange, Panasonic,
PEPSI,
Slovnaft,
SloAllianz, Citroen,
ČSOB Leasing,
EuroTel,
FORD,
venka, Siemens, Tatra Banka,
TV Doma,
TV JOJ,
VUB,Microsoft,
Wilsonic, Nadácia
ZSE, ŽSSK
Generali,
Incheba,
Markíza,
pre
a veľa ďalších klientov. Zadeti
kreativitu
získal
niekoľko
domácich
aj medzináSlovenska,
Orange,
Panasonic,
PEPSI,
Slovnaft,
rodných ocenení. Hlavnú cenu
Zlatý
klinec
národnej
kreatívnej
súťaže
Slovenka, Siemens, Tatra Banka, TV Doma, TVzískal
JOJ,
päťkrát, Strieborný klinec získal
tiež
päťkrát
a
šesťkrát
získal
bronzový
klinec.
VUB, Wilsonic, ZSE, ŽSSK a veľa ďalších klientov. Za
Okrem toho získal medzinárodné
ocenenia,
dvakrát Shortlist
New York
kreativitu
získala to niekoľko
domácich
aj
Festival, Shortlist Golden Drum v slovinskej Portoroži, dvakrát v Českej repubmedzinárodných ocenení. Hlavnú cenu Zlatý klinec
like Shortlist Louskáček. S kolegom a kamarátom M. Vadasom vydal knihy:
národnej kreatívnej súťaže získal päťkrát,
Univerzita (1996), Diabol pod čapicou (2002), Slovensko – perla džungle
klinec
získal tiež
päťkrát
a šesťkrát získal
(2010). Od r. 1996 cestuje Strieborný
do afrického
Kamerunu.
Počas
13 jednomesačných
bronzový
toho získal
medzinárodné
pobytov v každom roku tam
prešiel klinec.
takmer Okrem
celú krajinu.
R. 2015
sa stal poocenenia,
a tovdvakrát
Shortlist New York Festival,
radcom miestneho kráľa Josepha
Muyaha
NyenJei.
Shortlist Golden Drum v slovinskej Portoroži,
BAZOVSKÝ, Ľudovít, JUDr. – 150. výročie narodenia (22. 7. 1872 Závada), advokát, publicista, autonomistický politik, „panslavistický agitátor“, župan Novohradu, novohradský seniorálny inšpektor, resp. dozorca. Bazovský sa
na inšpektorskom poste stal členom penzijného, školského a právneho výboru.
Spoločne s Laciakom bol predsedom súdnej stolice, predsedom „podporovne“
farárskych a učiteľských vdov a sirôt. 28. 4. 1900 otvoril v Lučenci advokátsku
kanceláriu. Dňa 15. 11. 1908 v Ozdíne na verejnom zhromaždení Slovákov Novohradu s cieľom presadiť všeobecné, rovnaké a priame volebné právo s tajným
hlasovaním po obciach bol hlavným rečníkom. Bol to jediný väčší slovenský
národnostný prejav v regióne. Organizátori stretnutia boli pohostení v dome
Jána Hana a manželky Márie, rod. Káčányovej, (1878 – 1944).
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Dňa 21. 2. 1909 bol v jeho kancelárii v Lučenci založený prvý slovenský peňažný ústav Všeobecná banka účastinná spoločnosť. Banka sa stala strediskom
slovenských národovcov i roľníkov, ktorá rozdávala zadarmo slovenské časopisy, knižky i dobré rady pre hospodárstvo. Bol predsedom MO Matice slovenskej v Lučenci a prvým starostom spolku Sokol Lučenec. Na Námestí republiky
v Lučenci má pamätnú tabuľu. Zomrel 10. 12. 1958 v Ľubochni, pochovaný je
v Lučenci.
EIBNER, Ivan, PaedDr. – 10. výročie úmrtia (25. 7. 2012 Lučenec), stredoškolský učiteľ, tréner atletiky, bývalý starosta obce Rapovce.
VALENT, Ladislav – 85. výročie narodenia (29. 7. 1937 Kokava nad Rimavicou), zakladajúci člen Obce Slovákov a jej prvý predseda v Sokolove, ako aj
predseda regionálnej obce Slovákov. Zomrel 1. 7. 1997 v Sokolove.
CSÁK, Etelka – 95. výročie narodenia (30. 7. 1927
Sátoraljaújhely), ochotnícka herečka a speváčka. R.
1946 uzavrela manželstvo s Istvánom Csákom, st.
(1926 – 1985) a v tom roku sa presťahovali do Lučenca, kde sa stala členkou divadelného ochotníckeho súboru pri ZO Csemadok. Objavovala sa aj v rôznych
hudobných programoch – Lehárov večer, Kálmánov
večer a i. Csákovci boli csemadokárskou rodinou, jej
manžel sa v r. 1970 stal okresným tajomníkom Csemadoku v Lučenci. V rámci DOS J. Kármána dostala
niekoľko ocenení za epizódne postavy. Zomrela 26. 5.
2018 v Lučenci, kde je aj pochovaná.

AUGUST 
KRIŠKA, Tomáš, Mgr. – 60. výročie narodenia (5. 8. 1962 Bratislava), baptistický kazateľ v Lučenci (1989 – 2005), od r. 1998 predseda Rady Bratskej
jednoty baptistov na Slovensku. Zomrel 18. 5. 2014 v Bratislave.
PUPÁK, Jozef – 110. výročie narodenia (7. 8. 1912 Málinec), učiteľ, dôstojník.
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RYSOVÁ, Eva – 90. výročie narodenia (16. 8. 1932 Hajnáčka), herečka,
vysokoškolská učiteľka. Študovala na gymnáziu v Lučenci (1945 – 51). S divadlom začala v Lučenci, účinkovala v DOS Timrava.
LAMI, Alexander, Ing. – 90. výročie narodenia (19. 8. 1932 Fiľakovo),
strojný inžinier, projektant. Podieľal sa na mnohých významných projektoch,
napr. vytvorenie koncepcie výstavby teplárne, kyslikárne a ďalších energetických prevádzok VSŽ – projekcia i výstavba, projekty pre Vagónku Poprad,
Vihorlat Snina, Zlievareň Hronec, a iné.
NAJPAVER, Jozef – 80. výročie narodenia (21.
8. 1942 Lučenec), pplk. Od malička celý život prežil v Haliči. Bol náčelník okresnej správy zboru Požiarnej ochrany v Lučenci. Základnú osemročnú
školu vychodil v Haliči (1948 – 56). Štátne pracovné zálohy LC odbor murár (1956 – 1959), Strednú
priemyselnú školu stavebnú v Lučenci (1959 – 63) a
Stavebnú fakultu v Bratislave (1963 – 65). Štúdium
prerušil a nastúpil na brigádu v domovej správe Lučenec ako stavebný technik. Základnú vojenskú
službu (ZVS) nastúpil na Sliači. Po ukončení (1968)
nastúpil
národný
výborvýbor
(ONV)(ONV)
v Lučenci,
nastúpil nanaOkresný
Okresný
národný
v odbor požiarna ochrana
ako
zástupca
náčelníka
PO. ochrana
V r. 1969ako
– 70zástupca
absolvoval pomaturitné štúdium –
Lučenci,
odbor
požiarna
škola
ministerstva
Slovenskej
v Žiline a v r. 1970 – 1972 abnáčelníka
PO. Vvnútra
r. 1969
– 70republiky
absolvoval
solvoval
dvojročné
štúdium
pri ministerstva
VŠ banskej vvnútra
Ostrave, pobočka fakulta Frýdek
pomaturitné
štúdium
– škola
Místek,
odbor
požiarnav ochrana.
sa –stal1972
náčelníkom okresnej inšpekcie
Slovenskej
republiky
Žiline a R.
v r.1972
1970
Požiarnej ochrany v Lučenci. Z funkcie náčelník – riaditeľ okresnej správy ZPO
absolvoval dvojročné štúdium pri VŠ banskej v
v Lučenci odišiel do dôchodku v októbri 2002. Bol aj predsedom OV PO v LuOstrave, pobočka fakulta Frýdek Místek, odbor
čenci (1990 – 2002) a podpredsedom okresného výboru zväzu PO v Lučenci
požiarna ochrana. R. 1972 sa stal náčelníkom
(2002 – 16). Od r. 2017 je členom predsedníctva územného výboru zväzu
okresnej inšpekcie
Požiarnej
ochrany
v Lučenci.
Z
Požiarnej
ochrany (PO)
v Lučenci
a predsedom
revíznej
komisie územného výfunkcie
náčelník
–
riaditeľ
okresnej
správy
ZPO
v
boru PO v Lučenci. V 90. r. 20. storočia absolvoval služobnú cestu po NSR a
Lučenci odišiel
do dôchodku
v októbri
aj ako náčelník PO zo SloRakúsku
s cieľom
absolvovania
nových2002.Bol
poznatkov
predsedom
PO v Lučenci
2002) a
venska.
PočasOVpôsobenia
dostal (1990
viacero–vyznamenaní,
z ktorých vyberáme –
podpredsedom
okresného
zväzu
PO (2000), Dobrovoľná PoMV
SR mu udelilo
medailu zavýboru
službu PO
II. stupeň
v Lučenci
(2002 –(DPO)
16). Slovenskej republiky mu udelila Rad Sv. Floriána
žiarna
ochrana
(2011). Počas jeho pôsobenia vo funkcii náčelníka bola ich práca pravidelne
zviditeľňovaná okresnými a odbornými periodikami.
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HRNČIAR, Pavol, prof. RNDr., DrSc. – 15. výročie úmrtia (22. 8. 2007
Bratislava), chemik, vysokoškolský učiteľ na Prírodovedeckej UK v Bratislave
(1953 – 99), v r. 1990 – 97 bol prvým prorektorom UK. Narodil sa 16. 1. 1930
v Tomášovciach.
JACSMENYÍK, Jozef – 65. výročie narodenia
(24. 8. 1957 Fiľakovo), technik, maliar, grafik a
reštaurátor. Pôsobil ako hlavný osvetľovač v divadle Thália v Košiciach (1976 – 77). Od r. 1994
pôsobil ako vedúci a reštaurátor v Mestskom múzeu
vo Fiľakove.

BRŤKA, Juraj, prof. PhDr., CSc. – 110. výročie narodenia (25. 8. 1912
Mýtna), vysokoškolský pedagóg. Študoval na Učiteľskom ústave v Lučenci. Od
r. 1956 bol vysokoškolským učiteľom na viacerých školách – Vyššia pedagogická škola v Bratislave, Pedagogická fakulta v Trnave a Filozofická fakulta
UK v Bratislave. Písal publikácie a články najmä z didaktiky. Zomrel 23. 6.
1997 v Bratislave.
AGÓCS, Valéria – 10. výročie úmrtia (25. 8. 2012 Bratislava), rozhlasová
novinárka, parlamentná spravodajkyňa v Česko-slovenskom rozhlase Bratislava
(1972 – 2002). Bola členkou Rady pre masmédiá, poradného orgánu ministra
kultúry SR (2003 – 09). Narodila sa 8. 5. 1946 vo Fiľakove.
KROTÁKOVÁ, Janka – 65. výročie narodenia (26.
8. 1957), vedúca MKS v Kokave nad Rimavicou.
Organizačná vedúca FS Kokavan.
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SEMTEMBER 
KOLLER, Igor, Ing. – 70. výročie narodenia (2. 9. 1952 České Brezovo),
novinár, fotograf, horolezec. Od r. 1989 projektant v slobodnom povolaní
v Bratislave.
HADLAČ, Jiří, doc. – 95. výročie narodenia (8. 9. 1927 Divín), akademický
maliar a grafik, vysokoškolský učiteľ na Katedre výtvarnej výchovy PgF Masarykovej univerzity v Brne. Zomrel 15. 8. 1991 vo Velkých Opatoviciach.
VARSÁNYI, Mari – 70. výročie narodenia (8. 9. 1952), herečka. Základnú
a strednú školu navštevovala vo Fiľakove. Od r. 1972 umelecká šéfka Jókaiho
divadla v Komárne.
KRAUS, Dušan – 85. výročie narodenia (11. 9. 1937 Martin), spisovateľ,
detstvo prežil v Ábelovej, kde získal základné vzdelanie. Knižne debutoval
románom Životy unikajúce. Autor knihy poviedok Posledná pošta Ábelová.
GARAJ, Ján – 115. výročie narodenia (10. 9. 1907 Cinobaňa), učiteľ, jazykovedec, historik. Študoval na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe
(1932 – 36) a na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
Pracovník Ústavu slovenského jazyka SAV v Bratislave (1953 − 58).
RYBÁRIK, Andrej – 125. výročie narodenia (12. 9. 1897 Domaniža),
spisovateľ, prozaik, po r. 1948 pôsobil ako notár a účtovník v Kokave nad Rimavicou. Vyznamenaný pápežským veľkokrížom Svätej stolice „Pro ecclesia et
pontifice“. Účasť v prvej svetovej vojne sa odrazila v jeho románoch V mene
Jeho Veličenstva! (pred 1934) a Novým prúdom (1935). Autor románu Boer 1 –
2 (1941). Zomrel 15. 8. 1965 v Kokave nad Rimavicou, kde je aj pochovaný.
VOLEJNÍČKOVÁ, Lýdia, rod. Korimová – 70. výročie narodenia (14. 9.
1952 Radzovce), kultúrno-výchovná pracovníčka, speváčka tanečných piesní.
Vo svojej speváckej kariére sa zúčastnila na 25 speváckych súťažiach, významný úspech zaznamenala na Zlatej ruži v Detve r. 1976, kde zvíťazila piesňou od
Jany Kociánovej, Pieseň si chráň. R. 1976 sa zúčastnila televíznej súťaže Príležitosť pre talenty, kde skončila na 2. mieste. Najvýraznejší spevácky úspech zožala v televíznej relácii Repete, kde r. 1993 zvíťazila piesňou Evy Kostolányiovej, Keď si sám. Vydala kazetu Lýdia (1997) a CD s názvom Nekončím
touto piesňou (1998). Zomrela 13. 6. 2019 v Bratislave.
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AMBRÓZY, Béla – 120. výročie narodenia (15. 9. 1902 Opatová), klavirista,
hudobný skladateľ, vysokoškolský učiteľ na Hudobnej akadémii F. Liszta v Budapešti ( 1930 – 69). Viackrát koncertoval aj v Lučenci. Zomrel 29. 5. 1991
v Budapešti.
AMBRUŠOVÁ, Mária - 70. výročie narodenia (15.
9. 1952 Rimavská Sobota), kultúrno-osvetová pracovníčka, dlhoročná riaditeľka Novohradského osvetového
strediska v Lučenci. Žije v Hrnčiarskej Vsi.

KLEINOVÁ, Jolana, Mgr. – 70. výročia narodenia (15. 9. 1952 Hodejov),
hudobná pedagogička. Riaditeľka ZUŠ v Poltári (1998 – 2004). Riaditeľka
Súkromnej ZUŠ, Fándlyho v Lučenci (2004 – 09).
KUCHYNKA, Leopold – 145. výročie úmrtia (17. 9. 1877 Utekáč), podnikateľ. Nájomca sklární v Sihle, Doline a v Gemerskej župe. Po r. 1855 nájomca,
neskôr vlastník v Hornej a Dolnej Bzovej. Narodil sa 15. 10. 1816.
PETIAN, Daniel –250. výročie narodenia (19. 9. 1772 Polichno), cirkevný
historik, zberateľ ľudovej slovesnosti, národný buditeľ. Jeho album z cesty v r.
1794 – 95 sa radí medzi významné kultúrnohistorické dokumenty svojej doby.
Študoval aj v Lučenci a od r. 1797 bol ev. farárom v Príbelciach, kde aj zomrel
(1828). Zostavil významný dokument Album kultúrneho a literárneho života na
Slovensku. Od r. 1810 člen Učenej spoločnosti banského okolia, podporoval
slovenskú tlač. Autor rkp. práce K dejinám uhorskej ev. cirkvi. Jeho knižnicu
darovali potomkovia Matici slovenskej (1870).
ŠTÚR, Ján – 195. výročie narodenia (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 r. 1877 vydala za syna
J.M. Hurbana.
MOLNÁR, Peter – 45. výročie narodenia (21. 9. 1977 Lučenec), majster
husliar, výrobca a opravár hudobných nástrojov. Zaoberá sa výrobou i opravou
sláčikových hudobných nástrojov: husle, viola, violončelo. Žije a tvorí vo Fiľakove.
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MÁZIK, István, PhDr. – 65. výročie narodenia (23.
9. 1957 Fiľakovo), kultúrno-osvetový pracovník, ochotnícky herec a režisér, básnik, politik. Pôsobil ako herec
v Divadle Thália v Košiciach (1976 – 80) a vedúci
MsKS vo Fiľakove v OOS Lučenec a neskôr sa stal aj
jeho riaditeľom (1980 – 85). Je zakladateľom (1979)
a jediným režisérom DOS Zsákszínház vo Fiľakove.

BODICKÝ, Michal – 170. výročie narodenia (25. 9. 1852 Špania Dolina), ev.
kňaz, spisovateľ, profesor teológie a prvý slovenský dekan na Evanjelickej
teologickej fakulte, bývalom evanjelickom lýceu v Bratislave. Pôsobil ako ev.
kňaz v Pondelku (1878 – 95).
TOMPA, Michal – 205. výročie narodenia (28. 9. 1817 Rimavská Sobota),
básnik. Študoval filozofiu, právo a teológiu. Po revolúcii 1849 sa stal kňazom v
dedinke Chanava pri Rimavskej Sobote, kde žil až do smrti. Jeho lyrika vrcholí
v dobe absolutizmu, 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 optimistickejšou. Nový Simeon, Ikarus a iné hlásajú
revolučné myšlienky z revolúcie 1848. Tompa popri Petöfim a Aranyovi patrí k
významným predstaviteľom maďarskej národnej lyriky. V Chanave má náhrobný kameň s pomníkom a pamätnú izbu, v Rimavskej Sobote sú po ňom pomenované dve školy, kníhkupectvo a funguje aj klub Mihálya Tompu. Po tomto
poetovi je nazvaná aj celoštátna súťaž v prednese poézie a prózy. Zomrel 30. 6.
1868 v Chanave.
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OKTÓBER 
TIMRAVA – Božena Slančíková – 155. výročie
narodenia (2. 10. 1867 Polichno) ), slovenská spisovateľka, národná umelkyňa. V Polichne prežila 42 rokov,
v jej rodnom dome sa dnes nachádza múzeum. Do neďalekej Ábelovej sa presťahovala až po otcovej smrti r.
1909. Tu sa r. 1919 stala opatrovateľkou v materskej
škole. Od r. 1929 žila na dôchodku, v Lučenci bývala od
r. 1945.
Novohrad je spätý s jej osobou, v Lučenci má sochu
pred budovou gymnázia, ktoré nesie jej meno, pamätnú
tabuľu na dome kde žila a bustu na cintoríne. Jej meno
nesie divadelný súbor, nesie
OZ Timrava,
divadelný
budova
súbor,bývalého
OZ Timrava,
DK sabudova
premenovala
bývalého
na
Divadlo BST a literárna
DKsúťaž
sa premenovala
Timravina studnička.
na Divadlo
V Polichne
BST a literárna
navštevovala
súťaž
dva roky ľudovú školu,Timravina
potom ju studnička.
i ostatných súrodencov učil otec. V r. 1881 –
82 absolvovala Meštiansku
školu vnavštevovala
Banskej Bystrici.
R. 1887
so sestrou
Irenou
V Polichne
dva roky
ľudovú
školu, potom
Slančíkovou, vyd. Laciaková,
ju i ostatných
(1865 –súrodencov
1951) tvorili
učilrukopisný
otec. V časopis
r. 1881 Rato– 82
lesť, do ktorého Boženaabsolvovala
prispela rovnomennou
Meštianskubásňou
školu avnedokončenou
Banskej Bystrici.
poviedR.
kou Na vrchu (obe pod 1887
pseudonymom
Božena pre nárečový
dotazník
so sestrouTimrava).
Irenou Slančíkovou,
vyd. Laciaková,
prof. Pastrnáka (1894) (1865
uvádza
ukážkytvorili
nárečia
z Polichna
a opis
ženského
– 1951)
rukopisný
časopis
Ratolesť,
do
a mužského kroja. R. 1895
ktorého
prostredníctvom
Božena prispela
Emmy Goldpergerovej
rovnomennou darovala
básňou
Živene tri handrové bábiky
a nedokončenou
v polichnianskom
poviedkou
kroji. Celý
Na život
vrchu
zápasila
(obes exispod
tenčnými problémami. Vrcholná
predstaviteľka
fázy
literárpseudonymom
Timrava).druhej
Božena
preslovenského
nárečový dotazník
neho realizmu. Jej literárny
ovplyvnili
súkromie,
životukážky
nevydatej
ženy
prof. vývin
Pastrnáka
(1894)
uvádza
nárečia
v zapadnutom novohradskom
z Polichna
kraji
a opis
a rodinné
ženského
literárne
a mužského
tradície.
kroja.
Písala
R. 1895
črty,
poviedky a novely z dedinského
prostredníctvom
a spoločenského
Emmy Goldpergerovej
života. V rukopisnom
darovala zošite
Živenes
názvom Pesničky sa zachovali
jej bábiky
verše zvr.polichnianskom
1886 – 97. Tlačená
tri handrové
kroji. prvotina Za
koho isť? (1893) vyšla v budapeštianskych Slovenských novinách. Námet poviedok a noviel čerpala z prostredia vidieckej inteligencie, poznačené autobiografickými prvkami, iné venovala vysťahovalectvu a problémom vlastníctva. Autorka noviel Pomocník, Ťažké položenie, Tak je darmo, Pozde, Nemilí, Bál, Boj (1896 – 1900), Katera (1894), Ondrej Karman (1896), Sluhove trpkosti (1897) a i. V novele Skúsenosť (1902) sa dostala do rozporu s
oficiálne chápaným národovectvom martinského centra (S. H. Vajanský), takže
redaktor J. Škultéty musel niektoré pasáže zmeniť alebo vynechať, čo bolo príčinou jej kratšieho odmlčania.
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Ďalšie novely a poviedky Na jednom dvore, Veľký majster (obe 1904), Bez
hrdosti (1905), Veľké šťastie (1906), Tá zem vábna… (1907), Márnosť všetko
(1908), Mojžík (1912), Mocnár (b. r.), Ťapákovci (1914), Hrdinovia (1918),
Skon Paľa Ročku (1921), Dve doby (1937), Záplava (1938), Všetko za národ
(1926). Po r. 1918 písala sporadicky aj divadelné hry: Chudobná rodina (1921),
Páva (1923), Odpoveď (1934), Prekážky (koniec 40. rokov). Jej rozsiahle dielo
vyšlo súborne ako Zobrané spisy 1 – 12 (1921 – 45) a 1 – 7 (1955 – 59.
ŠALGOVIČOVÁ, Anna, Ing. – 75. výročie narodenia (4. 10. 1947 Vidiná),
ekonomická inžinierka, podnikateľka v oblasti kultúry. R. 2001 založila umelecko-reklamnú agentúru Múzy a v tom istom roku sa stala zakladateľkou a prezidentkou OU „Nádej na život“ v Bratislave.
BODICKÝ, Daniel– 90. výročie úmrtia (6. 10. 1932 Poděbrady), osvetový
pracovník, učiteľ, školský inšpektor v Lučenci (1919 – 29). Učil v Polichne,
študoval na Učiteľskom ústave v Lučenci. Autor slovenskej gramatiky Mluvnica a pravopis slovenský pre ľudové školy (1906). Pochovaný je v Lučenci.
Narodil sa 24. 7. 1864 v Sebedíne-Bečov.
ORAVCOVÁ, Zlatica – 90. výročie narodenia (7. 10. 1932 Pondelok – Hrnčiarska Ves), poetka, autorka duchovnej poézie, ev. farárka. Základné vzdelanie
získala v rodisku a v Tisovci, kde jej otec pôsobil ako profesor na tamojšom
gymnáziu. R. 1951 maturovala na gymnáziu v Rimavskej Sobote. Študovala na
Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Po skončení nastúpila ako kaplánka do Martina (1955). Od r. 1959 pôsobila v Košiciach, neskôr
vo Vyšnej Pokoradzi (dnes Rimavská Sobota) a od r. 1963 v Kraskove. R. 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, Cirkevných listoch, v Tranovského kalendári, v časopise Cestou svetla,
Stráž na Sione a v iných. Jej precítená lyrická poézia je preplnená láskou k
Bohu, plná porozumenia i uvažovania o zmysle života a ľudského údelu. Jej
básne sa dodnes recitujú na mnohých cirkevných slávnostiach. Vydala básnické
zbierky V moci Tvojej lásky (1990), Verše moje, leťte v diaľ (1993), Poď za
mnou (1999) a Podaj nám ruku (2008). V rukopise ostal nedokončený
autobiografický román Moje detstvo, mnohé poviedky, básne a zveršované biblické príbehy pre deti. Jej menom je pomenovaná Evanjelická základná škola
Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote. Zomrela 9. 7. 1991 v obci Žehňa v okrese Prešov, pochovaná je v rodisku – Hrnčiarskej Vsi, časti Pondelok.
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UNGVÁRY, Ján – 215. výročie úmrtia (10. 10. 1807 ), dramatik. Zakladateľ
prvej divadelnej spoločnosti v Uhorsku (1790). Narodil sa 28. 11. 1763
v Lučenci.
BOBROVSKÁ Norina – 70. výročie narodenia (11. 10. 1952 Lučenec),
herečka. Jej manželom bol popredný džezový spevák Peter Lipa. Účinkovala vo
filmoch Víťezný lid (1977), Smrť chodí po horách (1979), Alžbetin dvor (1986),
Koniec veľkých prázdnin (1996) a i.
JANOŠKA, Juraj – 140. výročie narodenia (16. 10. 1882 Liptovská
Sielnica), politik, právnik. Študoval v Tisovci, teológiu v Prešove, neskôr právo
v Pešti a v Kluži. Doktorát získal r. 1906, ako advokátsky koncipient pracoval v
kancelárii Miloša Krnu v Novom Sade, kde neskôr pôsobil krátko i ako advokát. V tom čase obhajoval slovenských roľníkov z Kovačice súdených za odmietnutie náboženských obradov v maďarčine. Neskôr sa ako advokát usídlil v
Trenčíne (1910 – 18) a v Liptovskom Mikuláši (1918 – 19). Po vzniku Československa bol členom župného výboru SNR v Liptovskom Mikuláši, na pôde
ktorého a v jeho mene vydával noviny Tatranský sokol. R. 1919 prijal funkciu
zastupujúceho novohradského župana v Lučenci, ktorú vykonával tri roky. Od
r. 1925 bol predsedom Slovenskej národnej strany. Vtedy už pôsobil ako verejný notár v Trnave, odkiaľ prešiel za obvodného notára do Mýtnej (1940).
Zmene jeho pôsobiska predchádzali jeho vystúpenia na verejných zhromaždeniach na obranu republiky pred fašizmom a neskôr kritika Slovenského štátu,
za čo bol väznený v Ilave. Vydával ilegálny časopis Hlas národa a po vypuknutí
SNP sa stal predsedom okresného Revolučného národného výboru v Lovinobani. Zapojil sa do odboja a po potlačení povstania odišiel s partizánmi do hôr,
kde ťažko ochorel, na následky čoho po príchode do Lučenca 23. 4. 1945 zomrel. Bol vnukom Š. M. Daxnera.
BOBULOVÁ, Brigita – 90. výročie narodenia (19. 10. 1932 Lučenec), rod.
Máčajová, herečka, sólistka činohry. Vytvorila vyše 100 divadelných postáv.
Vo filme Šiesta veta (premiéra 1985 v Lučenci) stvárnila postavu matky B.S.
Timravy.
PETIK, Rezső – 105. výročie narodenia (19. 10. 1917), učiteľ, novinár,
regionálny historik. Svoje celoživotné dielo zasvätil národnostnému školstvu
a kultúre, zaslúžil sa o šírenie slovenského jazyka v meste Sátoraljáújhely.
Zomrel 5. 2. 2010 v Sátoraljaújhely (Maďarsko).
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GOLDPERGEROVÁ, Emma – 105. výročie úmrtia (28. 10. 1917 Martin),
slovenská národná buditeľka, etnografka, muzeologička. Bola najstaršou dcérou
Jozefa Goldpergera, statkára a okresného notára v Ľuboreči. Základné vzdelanie
získala od rodičov v rodnej Ľuboreči. Ako osemročnú ju rodičia dali na výchovu do Brezna k strýkovi, tamojšiemu učiteľovi, Danielovi Goldpergerovi.
Žila v Ľuboreči, Zvolenskej Slatine, od r. 1906 v Martine. Emma bola sesternicou Eleny Maróthy-Šoltésovej. Bola najmä múzejníčkou a zberateľkou. Od r.
1907 kustódkou zbierok Živeny a od 1909 i národopisných zbierok Muzeálnej
slovenskej spoločnosti v Martine. Zbierala ľudový odev, textil z Ľuboreče,
Ábelovej a Polichna, piesne najmä z Novohradu. Medzi nimi boli aj svadobné
piesne v rozsahu 90 strán a 13 voľných listov z roku 1896 – 1907, ktoré sú
uložené v Archíve literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice v Martine.
Zapisovala ľudové piesne, nárečové prejavy. V Slovenských pohľadoch vyšla r.
1899 séria príspevkov opisujúcich priebeh tradičnej svadby v Ľuboreči. Pre
prof. Františka Pastrnka, známeho českého literáta a priaznivca Slovákov, zbierala nárečové slová. Narodila sa 5. 3. 1853 v Ľuboreči.

NOVEMBER 
BENKO, Jozef – 90. výročie narodenia (2. 11. 1932 Trebeľovce), stredoškolský učiteľ. Študoval na Prírodovedeckej fakulte Lajosa Kossutha v Debrecíne. Bol učiteľom na JSŠ maď. vo Fiľakove pre 6.− 9. ročník (1953 – 62), ZŠ
pre nepočujúcich Lučenec (1962 – 63), ZDŠ maď. Fiľakovo (1963 – 73) a na
gymnáziu Fiľakovo (1973 – 92) ako stredoškolský učiteľ, z toho 1978 – 91 riaditeľ školy. Zomrel 19. 3. 2018 v Lučenci, pochovaný je vo Fiľakove.
GASPER, Ján, Ing. arch. – 25. výročie úmrtia (3. 11. 1997 Košice), architekt, projektant, urbanista. Ľudovú a meštiansku školu navštevoval v Málinci
(1940 – 49) a gymnázium v Lučenci (1949 – 53). Vysokoškolské vzdelanie
získal na Fakulte architektúry a pozemného staviteľstva VUT v Brne (1954 –
60). Na študijných cestách bol v Dánsku, Francúzsku, Juhoslávii, NDR, Poľsku,
Rakúsku, Švajčiarsku, Švédsku, Taliansku a v ZSSR. Pracoval ako osvetový inšpektor na ONV v Hurbanove (1953 – 54), urbanista na Stredoslovenskom
KNV (1960 – 61), bol vedúcim stavebnej skupiny Štátneho inštitútu pre typizáciu a vývoj (1961 – 65), zakladateľom a vedúcim projekcie Krajskej organizácie pre rozvoj a zavádzanie novej techniky KORT v Banskej Bystrici (1965 –
66), vedúcim projekčného oddelenia Interprojektu (1966 – 75) a vedúci ateliéru
a vedúci projektant Urbionu v Košiciach (1975 – 94), od 1994 na dôchodku.
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Autor početných architektonických a urbanistických projektov, v ktorých sa zameriaval najmä na projektovanie priemyselných, poľnohospodárskych a bytových komplexov, pričom ich realizácia bola spojená prevažne s východným
Slovenskom. Zaoberal sa aj problematikou starých slovenských sklární (v Málinci a i.) a históriou sklárskej výroby na Slovensku vôbec, ale aj vlastivedným
výskumom − príspevky s touto problematikou publikoval v periodikách Nové
obzory, Obzor Gemera, Sklář a keramik, Slovenská archeológia, Smer, Technické noviny, Vlastivedné štúdie Gemera, Vlastivedný časopis a i. Vypracoval
rodokmeň a dejiny rodu Gasperovcov z Málinca od r. 1762 (1989). Od 1966
člen Gemerskej vlastivednej spoločnosti, 1968 – 97 Matice slovenskej, od 1973
Zväzu slovenských architektov. R. 1984 vzorný pracovník Slovenskej komisie
pre vedecko-technický a investičný výber. Narodil sa 13. 11. 1934 v Málinci.
BLECH, Richard, PhDr. – 5. výročie úmrtia (3.
11. 2017 Bratislava), filmový historik, publicista, encyklopedista a vysokoškolský pedagóg. Patril k prvým absolventom žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1956). Pôsobil ako redaktor v denníku Smena, encyklopedista
v Encyklopedickom ústave SAV (1972 – 90), redaktor v denníku Národná obroda a súčasne zakladajúci
šéfredaktor časopisu Filmová revue (1993 – 98). Pôsobil ako interný vysokoškolský pedagóg dejín svetovej kinematografie na Katedre filmovej vedy Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických
umení v Bratislave (1997 – 2007). Viedol autorský
kolektív prvej slovenskej kolektív
filmovejprvej
encyklopédie
encyklopédia
filmu
−
slovenskejMalá
filmovej
encyklopédie
Malá
zahraničná tvorba (1974).encyklopédia
Pracoval na filmu
šesťzväzkovej
Encyklopédii
− zahraničná
tvorba Sloven(1974).
ska (1985 – 87) a bol aj autorom
filmových
hesiel
v
encyklopedickom
časoPracoval na šesťzväzkovej Encyklopédii Slovenska
pise Pyramída (1971 – 87). Významným činom bolo vydanie vyše tisícstranovej Encyklopédie filmu (1993), ktorú Richard Blech zostavoval a bol autorom
časti hesiel. Rozhľad v odbore, vedomosti a skúsenosti využil v maximálnej
miere ako zodpovedný redaktor Encyklopédie dramatických umení Slovenska (1989). Po r. 1989 bol spoluautorom prvej encyklopédie osobností Kto je
kto na Slovensku (1991), komplexnej monografie Martin Hollý − život za kamerou (2001) a autorom knihy Kameraman Stanislav Szomolányi (2005). R. 2020
pri príležitosti nedožitého životného jubilea 90 rokov malo Novohradské osvetové stredisko v Lučenci v spolupráci so SFU v Bratislave pripravené spomienkové podujatie, ktoré pre pandémiu sa nemohlo realizovať. Narodil sa 16. 12.
1930 v Kokave nad Rimavicou.
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RAGAČOVÁ, Lýdia – 75. výročie narodenia (6. 11. 1947 Lučenec), spisovateľka, dramaturgička, scenáristka, redaktorka. Autorka viacerých publikácií,
televíznych a filmových scenárov (Postav dom, zasaď strom), filmovej dramaturgie (Kosenie Jastrabej lúky).
OKRUCKÁ, Božena – 95. výročie úmrtia (9. 11. 1927 Zvolen), rod. Kompišová, prvá slovenská spisovateľka žijúca v Lučenci. Publikácie: Slovenské
rozprávky (1918), Obrázky z Lučenca (1921). Pseudonym Elena Petrovická.
ČINČURÁK, Samuel – 70. výročie úmrtia (14. 11. 1952 Rimavská Sobota),
spisovateľ, kazateľ evanjelickej cirkvi. Od r. 1912 roľník a misijný pracovník
abstinentského spolku Modrý kríž v Ozdíne. Vydal knižočky pre deti O kaprovi
(povesť z vodnej ríše pre malé i veľké deti, 1929), Čo brezička prežila (poviestka z ríše stromov, 1930), O zajačkovi (1931). OZ Priatelia histórie Novohradu vydalo z jeho zápiskov publikácie: Tajní vrahovia a Vojna. Malé poznámky z môjho života na bojišti v rokoch 1914 – 1918. Narodil sa 28. 7. 1883
v súčasnom Srbsku (Pivnice).
FOLTÁNYI, Július (Ludevicus), MUDr. – 135.
výročie narodenia (20. 11. 1887 Lučenec), lekár.
Po vyštudovaní medicíny v Budapešti bol zaradený ako mladý lekár do malej chudobnej dedinky v okolí Hajdúszoboszló. Tu dlho nepôsobil,
podarilo sa mu dostať do rodného kraja v okolí
Lučenca. Časom do mestečka Halič, kde prežil
celý svoj život. Od r. 1916 pôsobil aj ako obvodný lekár. Otvoril si ambulanciu a vykonával
súkromnú prax. Ovládal maďarský, nemecký,
francúzsky jazyk a latinčinu. Počas 1. svetovej
vojny bol veliteľom jednej z vojenských nemocníc vv Miškolci.
Miškolci. Bol
Bol priateľom
priateľomgrófa
grófaJána
JánaForgácha a jeho osobným lekárom. Trávili
mnoho
času, ktorý
Forgácha
a jehospolu
osobným
lekárom.
Trávilispočíval
spolu v zábavách, poľovačkách
a častých cestách
do Budapešti
a Viedne.
V Haliči pracoval ako štátny obvodný
mnoho
času, ktorý
spočíval
v zábavách,
lekár s veľkým
Uchovalo
niekoľkoareceptov, ktoré vypisoval ako
poľovačkách
a obvodom.
častých cestách
do sa
Budapešti
zamestnanec Mediky Lučenec. R. 1927 mal významný podiel na potláčaní týViedne
fusu vo svojom obvode o čom sú vedené záznamy aj v kronikách obcí. Často
chodieval sám kočom po dedinách i v noci. Niekoľkokrát ho prepadli dedinčania s úmyslom mu vziať peniaze. Vždy sa mu podarilo ujsť. Bol vášnivým
poľovníkom a doma mal viac kvalitných trofejí: jelene, daniele, kamzíky, srny,
medveďa a orla.
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Mal veľkú zbierku chrobákov, ktorých získaval výmenou aj z ďalekých krajín.
Vzácna bola aj zbierka kníh. Všetky tieto veci po jeho smrti zdedila prvá manželka, ktorá ich rozpredala. Nikdy sa nenaučil správne hovoriť po slovensky.
Do pamäti ľudí sa dostali jeho bonmoty: „Sviňa mäso nejedz, radšej kuracince“, „staroba horoba“... a iné. Zomrel 19. 2. 1971v Haliči.
GULYÁŠ, Gabriel – 60. výročie narodenia (21. 11. 1962 Lučenec), huslista,
orchestrálny hráč.
BENEDIKTI, Ján Blahoslav – 175. výročie úmrtia (25. 11. 1847 Kežmarok),
slovenský národný buditeľ, spisovateľ, zberateľ ľudových piesní. Študoval na
gymnáziu v Lučenci. Na kežmarskom lýceu založil prvý slovenský študentský
spolok Slovenská spoločnosť. Narodil sa 11. 8. 1796 v Ľuboreči.
MORHÁČ, Július, Ing. – 95. výročie narodenia (25. 11. 1927 Zelené),
poľnohospodársky inžinier. Po skončení meštianky v Kokave nad Rimavicou
odišiel študovať na Strednú vyššiu hospodársku školu v Martine, ktorú ukončil
v Košiciach. R. 1951 ukončil Vysokú školu zemědelskú v Brne. Prakticky
až do dôchodku pracoval v podniku Poľnohospodársky projektový ústav – ústredie Bratislava. Bol hlavný technológ. Pôsobil tu 42 rokov. Je autorom
a spoluautorom piatich knižných publikácií, v ktorých prezentoval najnovšie
technológie chovov hospodárskych zvierat.
KOSTUR, Ján, PhDr. – 20. výročie úmrtia (28. 11.
2002 Poltár), stredoškolský učiteľ, výtvarník. Učil na
Jedenásťročnej strednej škole v Poltári (1960 – 79)
a Strednej pedagogickej škole v Lučenci (1979 – 88).
Bol členom štúdia AVT pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci. Narodil sa 15. 11. 1926
v Spišskej Novej Vsi.

ŠTEVČINA, Martin – 90. výročie narodenia (31. 11. 1932), učiteľ. Bol
riaditeľ Strednej všeobecnovzdelávacej školy v Poltári (1970 – 73), neskôr premenovanej na gymnázium. Riaditeľ Pedagogicko-psychologickej poradne v Lučenci. Zomrel 9. 5. 2011 v Banskej Bystrici.
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DECEMBER 
KALOČAJ, Ján, MUDr.– 35. výročie úmrtia (2. 12. 1987 Bratislava), lekár.
Jeho otec, rodák z Haliče, Jozef Kaločay bol štátny zamestnanec a často bol
prekladaný na iné miesta v rámci Slovenska. Napokon sa po pár rokoch vrátil
späť do Haliče. Mal dvoch synov Jána a Jozefa. Ján r. 1950 promoval na doktora medicíny. Svoju lekársku prax začínal ako otorinolaryngológ, neskôr prešiel na Urologickú kliniku na Hlbokej ceste v Bratislave, ktorá sa mu stala doživotným pôsobiskom, bol tam aj primárom. Krátky čas bol vysokoškolským
pedagógom na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Ako konziliárny lekár pôsobil dlhé roky aj v Galante. Patril ku zakladateľom Slovenskej urologickej spoločnosti. Od 14. decembra 1956 až do r. 1961 bol vo výbore Slovenskej urologickej spoločnosti – zapisovateľom.
PIUSSI, Július – 25. výročie úmrtia (4. 12. 1997 Prešov), operetný spevák,
herec, vlastným menom Gyula Palotai (Hecser). Celý svoj profesionálny život
prežil od r. 1948 ako sólista spevohry v Divadle Jonáša Záborského v Prešove,
od r. 1978 aj ako šéf spevohry. Narodil sa 15. 12. 1921 vo Veľkej nad Ipľom.
ŠMOK, Ján – 25. výročie úmrtia (10. 12. 1997 Praha), kameraman, fotograf
a výtvarný teoretik, zakladateľ a dlhoročný vedúci Katedry umeleckej fotografie FAMU v Prahe. Autor publikácií: Akt vo fotografii, Za tajomstvom
fotografie. Narodil sa 30. 12. 1921 v Lučenci.
KATONA, Štefan – 290. výročie narodenia (13. 12. 1732 Boľkovce),
historik, univerzitný profesor, kanonik a publicista. Ako profesor pôsobil na
univerzite v Trnave a od r. 1769 ako vedúci katedry svetových dejín. V r. 1777
bola univerzita premiestnená do Budína, kde v r. 1782 – 83 pôsobil ako dekan
filozofickej fakulty. Venoval sa historickej a náboženskej tematike, vydal celkom 27 prác. Už ako 74-ročný bol vymenovaný za rektora kaločského seminára. V testamente nezabudol ani na rodnú obec Boľkovce. 18. júna 1911
postavili študenti Gymnázia v Lučenci pri príležitosti 100. výročia jeho úmrtia
pomník, na ktorom je maďarský nápis: „Tu sa narodil Štefan Katona, uhorský
dejepisec, 13. decembra 1732. Venoval krúžok J. Kármána z lučenského gymnázia. Jeden zo základných pilierov bývalej moci“. R. 2011 vydal OÚ
Boľkovce publikáciu Štefan Katona 1732 – 1811. Zomrel 19. 8. 1811 v Kalocsi
(Maďarsko).
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ČIČMANEC, Ivan – 135. výročie narodenia (15. 12. 1887 Martin). Ľudovú
školu navštevoval v Martine, gymnázium v Kečkeméte, teológiu v Šoproni odkiaľ pre svoje slovenské presvedčenie musel odísť, teológiu dokončil v Bratislave, vysvätený za budapeštianskeho farára, kaplánom bol v Nadlaku, odtiaľ
pôsobil ako farár v Hodruši, po r. 1919 bol vymenovaný za stoličného radcu
s právomocou župana v Banskej Štiavnici. Po zrušení stolíc bol vymenovaný za
okresného náčelníka v Banskej Štiavnici a r. 1924 po odchode Kolomana Peťku
bol preložený do Lučenca. R. 1930 zvolený za inšpektora novohradského seniorátu. Jeho zásluhou sa v lučeneckom evanjelickom cirkevnom zbore zaviedli
služby Božie v slovenskom jazyku. Bol predsedom Slovenskej ligy v Lučenci,
ktorá podporovala školy, chudobných žiakov, živnostenský dorast v Lučenci
a okolí.
VOJTEK, Ivan – 65. výročie narodenia (17. 12. 1957 Lučenec), herec,
režisér. Herectvo vyštudoval v rokoch na Divadelnej fakulte VŠMU (1976 –
80) v ročníku profesora Mikuláša Hubu. Po štúdiu strávil štyri sezóny v Divadle
Jonáša Záborského v Prešove, od r. 1984 je stálym členom hereckého súboru
Divadla Andreja Bagara (DAB) v Nitre, kde počas svojho pôsobenia stvárnil
takmer stovku postáv. Okrem nitrianskeho javiska hosťoval napríklad v Divadle
Aréna a v Mestskom divadle Bratislava. Pravidelne spolupracuje s rozhlasom,
televíziou a filmom. Stvárnil postavy vo filmoch Sladké bezvládie, Dunajské
rozprávky, Tvárv rose či Obhliadka a i. Diváci ho mohli vidieť v mnohých
seriáloch, napr. Mesto tieňov, Búrlivé víno, Ordinácia v ružovej záhrade či
Labyrint. Doteraz prepožičal svoj hlas postavám v približne dvoch desiatkach
filmov a seriálov. Príležitostne sa venuje aj divadelnej réžii a literárnej tvorbe.
FÁBRY, Ján – 115. výročie úmrtia (28. 12. 1907 Rimavská Sobota), botanik,
stredoškolský učiteľ. Študoval na univerzite vo Viedni. Pôsobil ako vychovávateľ v Rimavských Janovciach, ako učiteľ na gymnáziu v Ožďanoch a Rimavskej Sobote. Funkcionár miestnych spolkov, spoluzakladateľ Gemerského
múzea, potom jeho riaditeľ. Viedol aj miestnu meteorologickú stanicu a venoval sa prevažne botanike. Vydal práce o flóre Gemera a učebnice botaniky a
zoológie pre stredné školy. Jeho herbár, ktorý zhromažďoval 42 rokov, sa skladá z 80 zväzkov a nachádza sa v SNM v Bratislave a jeho časť aj v Gemerskom
múzeu v Rimavskej Sobote. Narodil sa 21. 7. 1830 v Lučenci.
GANDL, Ladislav – 30. výročie úmrtia (29. 12. 1992 Bratislava), akademický maliar, výtvarný pedagóg. Pôsobil na VŠVU v Bratislave. V jeho tvorbe
dominuje monumentálno-dekoratívna kompozícia vo verejných architektonických objektoch. Narodil sa 8. 12. 1919 v Kalinove.
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KROTÁK, Ján – 70. výročie narodenia (29. 12.
1952 Poprad), interpret ľudových piesní a hry na
fujare, výrobca ľudových hudobných nástrojov, nositeľ dvoch Cien Dr. Ladislava Lenga za interpretáciu hry na fujare, člen FS Kokavan od jeho
vzniku (1970), od r. 1953 žije v Kokave nad Rimavicou.

VYTŘÍSAL, Ľubomír, Ing. – 25. výročie úmrtia (20. 12. 1997), súdny znalec
v odbore ovocinárstva, vášnivý zberateľ a nadšenec histórie. Zachránil bustu
Sissy a daroval ju r. 1993 mestu Poltár. Uvedená zásluha pri vystavenej buste
nie je uvedená! Narodil sa 20. 5. 1935.
PÁSTOR, Július – 135. výročie narodenia (30. 12. 1887 Lukovištia) a 35.
výročie úmrtia (31. 7. 1982 Prešov), učiteľ, riaditeľ a správca školy, knihovník, kronikár a organizátor kultúrneho, športového a spoločenského diania. Do
učiteľskej služby vstúpil 1. októbra 1907 (115. výročie) v Poltári, kde učil
až do 1. decembra 1950. Založil školskú kroniku, divadlo, spevokol, športový
klub a ď. R. 2007 mu bola udelená CENA MESTA POLTÁR IN MEMORIAM
– za aktivity pri rozvoji školstva a za celkový rozvoj kultúrneho, športového
a spoločenského dianie v meste Poltár. Cenu prevzala dcéra Marta Brziaková,
ktorá krátko nato zomrela a pochovaná je tiež v Poltári. V tom istom roku, 19.
októbra, mu bola odhalená pamätná tabuľa v rámci podujatia Pástorov rok
2007.

53

BANCÍKOVÁ, Darina, ThB. – 100. výročie narodenia (31. 12. 1922 Kokava nad Rimavicou), prvá
evanjelická farárka. Po ukončení štúdia na Slovenskej
evanjelickej bohosloveckej fakulte (1945) pôsobila
ako učiteľka náboženstva v Banskej Bystrici a Liptovskom Mikuláši, kde zároveň pôsobila ako lektorka
v ev. vydavateľstve Tranoscius. 15. 7. 1951 bola v Tisovci ordinovaná do duchovnej služby a bola prvou
ženou – kaplánkou, neskôr námestnou a potom aj
zborovou farárkou. Pôsobila v Liptovskom Mikuláši,
Starej Turej. Potom v Lučenci, Dolných Salibách a na
Drienove pri Krupine (1956 – 58).
Tu bola
zaistená
ŠtBa odsúdená vo vykonštruovanej
Novohradské osvetové
stredisko
– kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja
protištátnej skupine s emeritnými ev. biskupmi
Pavlom V. Čobrdom, Fedorom Ruppeldtom
a farármi, Ottom Víznerom, Ľudovítom Vajdičkom
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Tu bola zaistená ŠtBa odsúdená vo vykonštruovanej protištátnej skupine s emeritnými ev. biskupmi Pavlom V. Čobrdom, Fedorom Ruppeldtom a farármi, Ottom Víznerom, Ľudovítom Vajdičkom a Jurajom Struhárikom. Bola odsúdená
na 12 mesiacov väzenia. Po prepustení z väzby mala 5 rokov zákaz pôsobiť
v cirkvi. R. 1968 nastúpila znovu do cirkevnej služby vo Veľkom Lome, kde
pôsobila až do odchodu na dôchodok (1996), ktorý prežila v Lučenci a v Horných Salibách. Zasadzovala sa za práva žien v službe cirkvi. Jej hlas v cirkvi
bol neprehliadnuteľný. R. 1990 bola rehabilitovaná. Napísala dve autobiografické diela o svojom živote, mladosti a prvých pôsobiskách Prebytočný človek!
Prebytočný človek? a o prenasledovaní a väznení počas komunizmu Divné sú
cesty Božie. Zomrela 30. 7. 1999 (Horné Saliby), pochovaná je v Kokave nad
Rimavicou, kde jej r. 2001 bola odhalená Pamätná tabuľa na ev.a.v. kostole.
Pri príležitosti 70. výročia ordinácie Dariny Bancíkovej OZ Priatelia histórie
Novohradu a OZ Prvá iskra Utekáč v spolupráci s vydavateľstvom Miloš
Hric a podporou Banskobystrického samosprávneho kraja vydali druhé vydanie spomienok Dariny Bancíkovej.
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Leonard Valentin Pantoček – 210. výročie narodenia (1812 ), lekár. Do
sklárne v Zlatne prišiel r. 1848. Bol vynálezca irisovaného skla (sklo sfarbené
dúhovými odtieňmi ) a hyaloplastiky. Bol prvým v Uhorsku, ktorý sa zaoberal
dagerotypiou (najstarší spôsob fotografie). Svetoznáme sa stali jeho sklenené
mince, za ktoré do Zlatna putovala zlatá medaila zo svetovej výstavy v Paríži.
Býval v kaštieli u majiteľa sklární Záhna. V záhrade neďaleko skleníka mu dal
Záhn postaviť laboratórium.
Ján Francisci-Rimavský – 200. výročie narodenia (1. 6. 1822 Hnúšťa),
národný buditeľ, politik, básnik, publicista, redaktor, pedagóg, zberateľ ľudovej
slovesnosti, zakladateľ a funkcionár Matice slovenskej.
Štefan Marko-Daxner – 200. výročie narodenia (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 (1861), iniciátorom a organizátorom
prvého slovenského gymnázia v Revúcej (1862) a stál pri zrode Matice slovenskej (1863).
Vladimír Clementis – 120. výročie narodenia (20. 9. 1902 Tisovec)
a 70. výročie úmrtia (3. 12. 1952 Praha), politik, právnik, spisovateľ, prekladateľ a publicista.
Vladimír Mináč – 100. výročie narodenia (10. 8. 1922 v Klenovec), 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.
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780. výročie (2. 2. 1242) – prvej písomnej zmienky 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.

775. výročie (3. 8. 1247) – prvej písomnej zmienky o Lučenci v listine
kráľa Belu IV., pamätný deň založenia obce.
690. výročie (1332) – zmienky o staršej obci Polihna, od rodu Záchovcov
ju dal kráľ r. 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 Polihne píše r. 1812:
„Sláva věncem ozdobená
Tam na Polihne slávna věštkyně
čest, jméno měla moudré bohyně
Ta všechno navlas oznamovala
co drzá sprostost vědět žádala:
jak dlouhý žít měl člověk tentověk?“
565. výročie (1457) – najstaršieho erotického zápisu objaveného na Slovensku, pochádzajúceho z Novohradu O mila panna, čo ty máš, čo mi dáš
- nevieš raz! Písomné zaznamenanie tohto textu je vlastne pisárske „probotiocalami" (rozpísanie pera), ktorými Leonard z Uničova spestril novohradský daňový register r. 1457.
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400. výročie (3. 11. 1622) – vypálenia Lučenca vojskami Gabriela Betlena (Bethlen), popravili 130 občanov a na mesto vyrubili vojenskú daň.
Prvý krát to bolo r. 1451 v priebehu bojov známych ako „Bitka pri Lučenci“, tretíkrát r. 1849.
375. výročie (28. 4. 1647) – nariadenia zemského snemu, aby kostol
v Maškovej dostali evanjelici, nakoľko zámocká pani Katarína Forgáčová, rod. Pálfyová, im ho r. 1622 zhabala a odovzdala katolíkom. Forgáčová aj napriek rozhodnutiu vyslala do Maškovej hajdúchov, ktorí mali
evanjelikom kostol odobrať. Kostol sa im však nepodarilo obsadiť, lebo
im v tom zabránili cirkevníci.
340. výročie (1682) – dobytia hradu a mesta Fiľakovo turecko-kuruckými
vojskami. Hradná posádka proti vôli hradného kapitána Štefana Koháryho
II. kapitulovala 10. 9. 1682 po dvojtýždňovom obliehaní.
255. výročie (1767) − vzniku haličskej manufak-túry na súkno, jednej z
prvých troch na Slovensku. Táto „rukodielňa“ (manufaktúra) bola
založená na spracovávanie ovčej vlny a výrobu súkna. Tová-reň dole
„pod Vinicami“ a vyrábala spočiatku hrubé vlnené látky
250. výročie (1772) – pri ev. ref. kostole v Lučenci, údajne na veľkom
plochom kameni, ako na pranieri stáli cudzoložnice a „prespaté“ dievčatá
s prosbou o odpustenie počas bohoslužieb.
245. výročie (22. 8. 1777) – nariadenie panovníčky Márie Terézie o reorganizácii školstva v monarchii pod názvom Ratioeducationis. Dokument
v osvieteneckom duchu po prvýkrát vyslovil zásadu všeobecnej školskej
povinnosti – dochádzky do ľudovej školy.
235. výročie (1787) – gróf Anton Forgáč otvoril v Utekáči skláreň, ale
viaceré pramene uvádzajú r. 1824, podrobnejšie problematiku vzniku
sklárne opisuje PhDr. Ján Žilák (Sklárne v Malohonte, 2001).
200. výročie (1822) – začiatku projektu cesty Eger – Lučenec s rozpisom
trás aj Fiľakovo − Radzovce.
190. výročie (1832) − spustenia do prevádzky prvého parného stroja v
priemyselnej výrobe na Slovensku v Haliči.
180. výročie (4. 8. 1842) – zhromaždenia uhorských lekárov a prírodovedcov v Banskej Bystrici, ktoré si uctil sklársky podnikateľ Anton Pichler a venoval im pokál v troch farbách s nápisom v slovenskom preklade:
Ako pamiatku na zhromaždenie Prírodovedeckej spoločnosti v auguste
1842 venuje mestu Banská Bystrica Anton Pichler z Utekáča v Stolici
Gemersko-malohontskej“.
Zdroj: J.Žilák, R. Kafka, Š. Repčok: Sklárne v Malohonte.
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175. výročie (1847) – vzniku železiarne v Cinobani, majiteľom bol Ján
Kossuch.
170. výročie (1852) − zániku cukrovaru v Haliči. Anton II. Forgách
založil v Haliči r. 1836 cukrovar, ktorý vlastnil až do r. 1840. Potom až
do zániku, t. j. r. 1852 fungoval na základe účastinnej spoločnosti (80
účastín, základný kapitál 80 tisíc zmeniteľných forintov). Pre svoju potrebu musel kupovať viac ako tretinu z potrebného množstva cukrovej
repy. Cukrovar mal spočiatku primitívne vybavenie (otvorené odparovacie jamy). Vedúcim továrne bol Ján Fabriczy, správca panstva. Počas
sezóny továreň zamestnávala 54 – 70 pracovníkov. Ročne spracovali za
pomoci strojov 16 – 20-tisíc centov cukrovej repy. Umytá cukrová repa
po porezaní na rezačkách išla na vyluhovanie do základných zariadení
difuzerov (medené kotle s panvicami). Vyluhovaná cukrová šťava potom
prechádzala varostrojmi a odparkami, v ktorých sa zahustila a čerila na
odstredivkách, kde sa kryštály cukru oddeľovali od melasy, potom sa cukor sušil. R. 1841 založil Anton II. akciovú spoločnosť s 20 podielnikmi.
V r. 1843 – 44 sa z 9.200 centov cukrovej repy vyrobilo 360 centov
zjemneného (rafinovaného) cukru, surového cukru 600 centov. Zvýšenú
alebo zníženú výrobu ovplyvňovali faktory, že časť cukrovej repy museli
kupovať od dodávateľov, čo záviselo od úrody ako i od zlých ciest hlavne
medzi Haličou a Lučencom, lebo museli platiť za odvoz furmanom, čím
sa zvyšovali náklady. Cukrovar bol na miestach, kde neskôr v polovici
20. storočia malo sídlo Polesie Halič.
165. výročie (1857) – zriadenia prvej školy v obci Mýtna.
155. výročie (1867) − inštalovania prvého mechanického tkáčskeho stavu
na Slovensku v haličskej súkenke.
155. výročie (21. 6. 1867) – zemetrasenia v Haliči, o čom sa zmienil D.
Maróthy v Dopisoch z vrchov Novohradských: „...zvlášte ale v Haliči vo
značnej sile pozorované bolo zemetrasenie, a že v tomto poslednejšom
mieste mnohých obyvateľov nie málo podesilo“.
155. výročie (1867) – založenia spolku pre vzdelávanie žien v Budapešti.
Založila ho rodáčka z Trebeľoviec – Lázy Hermína Benická-Veresová.
150. výročie (28. 7. 1872) – prvého predstavenia ochotníckeho divadla
v Kokave nad Rimavicou, V. Vraný: Láska zdolá všetko a Popol v oku.
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145. výročie (12. 12. 1877) − podpísania a schválenia stanov založenia
Hasičského spolku v Haliči. Cieľ spolku – požiare vzniknuté v obciach
Halič, Lupoč, Lehôtka, Mašková, Stará Halič čo najskôr zlikvidovať. Sídlo spolku Halič, okrúhla pečiatka s kruhopisom, stanovy 8 rkp. Strán, 17
§. rokovacím jazykom bola maďarčina a slovenčina. Spolok mal 80
členov (28 zakladajúcich a 40 podporujúcich, gróf Alexander Forgách,
veliteľ (1814 – 1894, Halič), zástupca veliteľa Juraj Körmendy, správca
panstva (1834 – 1903, Halič).

Rok 1927. Slávnostné krstenie hasičskej zástavy. Na fotke je pohľad z nádvoria kaštieľa v Haliči,
kde bol pred krstením hasičskej zástavy slávnostný sprievod, ktorého sa zúčastnilo okrem iného aj
veľké množstvo obyvateľov z Haliče. Krstnou mamou bola kontesa Alžbeta Forgách (1909 – 1946,
Švajčiarsko). Svätú omšu v Haličskom kostole celebroval farár Andrej Huhra (1889 – 1958,
Rožňava).

135. výročie (18. 10. 1887) − založenia Haličského občianskeho čitateľského krúžku. Zakladajúci výbor zvolil Žigmunda Mieslla (farára starohaličskej farnosti) za dočasného predsedu. Prvým krokom pána farára
bolo darovanie 100 kníh pre krúžok.
125. výročie (27. 8. 1897) –založenia Remeselníckeho spolku v Kokave
nad Rimavicou pod názvom Kokavský remeselnícky čítací a vzdelávací
kruh.
120. výročie (1902) – začatia ťažby magnezitu v Ružinej, ťažil sa do r.
1958.
115. výročie (1. 9. 1907) – zriadenia štátnej „opatrovne“ (materská škola)
v Kokave nad Rimavicou, na ktorú miestny veľkostatkár Karol Knöpfler
venoval 6 tisíc korún s podmienkou, že sa v nej bude hovoriť iba po maďarsky. Prvou opatrovateľkou sa stala Gizela Pecková.
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110. výročie (23. 3. 1912) – položenia základného kameňa ev. kostola
v Kokave nad Rimavicou po vyhorení obce.

110. výročie (4. 4. 1912) – odovzdanie lokálnej železnice Rimavská Sobota − Poltár.
100. výročie (4. 9. 1922) – otvorenia meštianskej školy v Kokave nad Rimavicou.
100. výročie (23. 11. 1922) – založenia MO Matice slovenskej v Kokave
nad Rimavicou, pri zakladaní mal 27 členov, predsedom bol Ondrej
Lipták.
100. výročie (1922) – kronikár Poltára J. Pástor zachytil tento výrok
funkcionárov obecného zastupiteľstva, keď odmietli reguláciu potoka
Poltarica: „Nán regulácia nenačin! Kot tôt potok dosav ta tiekov tak ako
tečie, ta potečie aj zatento“.
100. výročie (26. 6. 1922) – vypuknutia štrajku baníkov magnezitových
lomov v Ružinej, bol súčasťou generálneho štrajku robotníkov Rimamuránskej spoločnosti. Spolok baníckych robotníkov v Ružinej mal svoju
zástavu.
100. výročie (1922) − zrušenia sídla okresu Haliče.
100. výročie (1. 6. 1922) − založenia ochotníckeho súboru v Tomášovciach, Sväz evanjelickej mládeže v Tomášovciach odohral pod vedením
učiteľa Ľudevíta Pánika divadelnú hru Ferka Urbánka Bludár.
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95. výročie (1927) – celoslovenskej premiéry hry Páva od B.S. Timravy
v Lovinobani.
95. výročie (24. 7. 1927) – zmena názvu obce na dnešný Kokava nad Rimavicou. (16. 12. 1918 − zmena názvu obce z bývalého RIMAKOKOVA
na Rimavská Kokava, od r. 1920 do r.1927 sa používal názov KOKAVA).
95. výročie (11. 12. 1927) – založenia miestnej organizácie telocvičnej
jednoty „Sokol“ v Kokave, (prvým náčelníkom sa stal Václav Klikár a
predsedom Štefan Zajac).
90. výročie (10. 2. 1932) − konania tzv. pochodu hladu do Lučenca aj z
Haliče. V Lučenci došlo ku zrážke s políciou, zatknutých bolo vyše 70
osôb.
90. výročie (1932) − založenia futbalového oddielu Slovan Tomášovce.
90. výročie (1932) − založenia miestneho spolku včelárov v Tomášovciach.
85. výročie (22. 8. 1937) − príchodu významného evanjelického farára
Juraja Chochola do Tomášoviec, významný predstaviteľ protifašistického
odboja v Tomášovciach a širšom okolí. Počas jeho pôsobenia prebehla
významná oprava evanjelickej fary za sumu 100.000,- vtedajších Kčs.
80. výročie (1942) – odstavenie poslednej báne na území obce Hrnčiarska
Ves, u Ondreja Kojnoka (Kikín).
80. výročie (1942) – zriadenie železničnej zastávky Píla.
75. výročie (1947) – zriadenie autobusovej linky Lučenec – Zelené −
Krná, do Hradišťa prišiel 12. 12. 1947 prvý autobus.
75. výročie (1947) – postavenia novej družstevnej budovy v Hradišti,
v nej bolo umiestnené Potravné a úverové družstvo, obecný dom, divadelná sála.
70. výročie (1952) – založenia MO Csemadoku v Radzovciach.
70. výročie (1952) – založenia folklórneho súboru Jánošík v Málinci,
viedli ho Ján Novodomský a Mária Dianišková (dnes už neexistuje).
70. výročie (1952) – vychádzania okresných roľníckych novín Pokrok
v Poltári. Od 19. 9. 1956 sa redaktorom stal Július Mačuda. Do okresných novín Pokrok (cena 15 halierov) prispieval kritickými článkami
„Baťa Mišo“ v poltárskom nárečí. Ilustratívne vyberáme: „Mili čitatelie!
Kcen Ván napísati edon chýr s kereho budete mati šecej rados. Dosév son
Ván písav len o zlom...“
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65. výročie (1. 9. 1957) – založenia Lesníckej školy v Kokave nad Rimavicou, jedinej svojho druhu na Slovensku, trvala do r. 1989, za toto
obdobie – 1500 absolventov, riaditeľom školy počas celého obdobia bol
Ing. Ján Baník.
60. výročie (1962) − dokončenia nového Poštového úradu v Haliči so
sídlom na Ulici mieru.
55. výročie (1967) − zrušenia prevádzky železničnej trate Lučenec –
Halič.
50. výročie (1972) – pričlenenia Vaľkova k Českému Brezovu.
45. výročie (1977 )− postavenia mosta v dolnej časti Šiatorošu a moderného hraničného prechodu Šiatorská Bukovinka − Somoskaújfalu s nepretržitou prevádzkou.
45. výročie (1977) – vzniku cykloturistickej akcie Poltár – Dukla – Poltár, ktorú založili Dušan a Milan Marcikovci z Rovnian.
45. výročie (1977) − dokončenia Domu smútku v cintoríne v Haliči s
nákladmi 585 000 Kčs.

Dom smútku v Haliči

40. výročie (10. 7. 1982) − uvedenia programu Viliama Grusku Sviatočné
chvíle rodov Hontu a Novohradu na XVII. Folklórnych slávnostiach pod
Poľanou v Detve na amfiteátri, prezentovali sa v ňom aj obce Tuhár, Málinec a Hradište.
35. výročie (1987) − dokončená a daná do užívania nová Požiarna zbrojnica na Štúrovej ulici v Haliči.
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30. výročie (1. – 4.10.1992) – konali sa Novohradské dni v mestách
a obciach regiónu.
30. výročia (1992) − vydania publikácie Pavla Spišiaka z Kokavy nad
Rimavicou: Ochotnícke divadlo v kokavskom regióne v rokoch 1872 –
1992.

30. výročie (1992) − návštevy obce Tomášovce vtedajším predsedom federálneho zhromaždenia ČSFR Alexandrom Dubčekom.
25. výročie (29. 6. 1997) − vysviacky základného kameňa kostola Sv.
Petra a Pavla v Tomášovciach, základný kameň vysvätil mons. Eduard
Kojnok, vtedajší rožňavský biskup.
20. výročie (28. 3. 2002) – bola oficiálne v Stredisku pre asteroidy
zaregistrovaná planéta č. 14509 s pomenovaním Lučenec. Objavili ju
Adrián Galád a Alexander Pravda ešte r. 1996 v Astronomickom observatóriu UK v Modre. Keďže p. Galád prežil celé detstvo v Lučenci,
ovplyvnilo to aj výber názvu planéty.
20. 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.
20. výročie (2002) – Hradište získalo pohár na Klobásovom festivale
v Békešskej Čabe, najlepšie zahraničné družstvo.
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15. výročie (2007) – založenia Hradného múzea vo Fiľakove.
15. výročie (2007) – vybudovania cyklistického náučného chodníka na
trase Lučenec – Málinec.
15. výročie (2007) – začatia archeologického výskumu AÚ SAV Nitra
v Cinobani, polohe Jarčanisko a hradisko na vrchu Strieborná.
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Ábelová
 90. výročie (9. 10. 1932) – otvorenia novej školy.
 45. výročie (1977) − sprístupnenia Pamätného domu B. S. Timravy s bustou od K. Dúbravského z r. 1962 ako špecializovanej expozície venovanej
životu a dielu tejto významnej slovenskej prozaičky.

Budiná
 15. výročie (2007) – odhalenia pamätníka na mieste popravy pri Pamätnom lese nad Budinou.
České Brezovo
 100. výročie (15. 10. 1922) – vysvätenia evanjelického kostola (NKP)
biskupom Samuelom Zochom.
Divín
 365. výročie (1657) – kostol Všetkých svätých na staršom gotickom
základe.
Dobroč
 250. výročie (1772) – zachovaný drevený oltár a drevená kazateľnica
v kostolíku.
Fiľakovo
 300. výročie (1727) − dostavania františkánskeho kostola a kláštora vo
Fiľakove.
 110. výročie (29. 6. 1912) – dokončenia budovy Radnice ???mestského
úradu, zvláštnosťou je veža.
 55. výročie (1967) − založenia Mestského vlastivedného múzea vo Fiľakove.
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Fiľakovské Kováče
 60. výročie (1962) – kultúrny dom.
Halič
 410. výročie (1612) – postavenia zámku na opevnenom a strategickom
mieste županom Žigmundom Forgáčom, majiteľom panstva od r. 1598.
Na pôdoryse pretiahnutého nepravidelného šesťuholníka vznikla poschodová budova so šiestimi nárožnými baštami, zabezpečená obrannou
priekopou a násypovými valmi. Krídla pretiahnutého šesťuholníka sa
obracali do dvora hladkými stenami, ktoré mali medzi oknami a vstupmi
nástenné maľby s nadživotnými postavami rímskych cisárov a uhorských
kráľov.
 260. výročie (1762) – prestavby hradu na renesančný zámok podľa
projektov architekta A. Mayerhoffera. Haličský zámok sa opäť obnovuje,
keď sa do rodiny Forgách prižení František Wenckheim, ktorý ho dáva
rekonštruovať na počesť svojej manželky r. 1897, čo dokladá nápis
na bielych mramoroch v nikách pri hlavnom vstupe.
 95. výročie (6. 11. 1927) − odhalenia pamätníka padlých Haličanov v
prvej svetovej vojne, vybudovaný z darov občanov v rámci dobrovoľnej
verejnej zbierky. Správcom bol MNV Halič, patronát mal zväz žien z
Haliče.

Pohľadnica z roku 1938.
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 65. výročie (2. 10. 1957) − otvorenia pamätnej izby B. S. Timravy na
Haličskom zámku.
 45. výročie − smrti posledného majiteľa haličského zámku grófa Antona
VII. Forgácha ( 24. 4. 1977, Heusden).
 5. výročie (8. 6. 2017) – slávnostného odhalenia pamätnej tabule pri
vchode do bývalej synagógy v Haliči na znak úcty voči Haličanom zavraždeným v období holokaustu s menami židovských občanov: Barber
Jolana, Barber Peretz, Goldberger Jakov, Jungreitz Aharon, Jungreitz
dieťa, Kardos Ludevit Dr., Koviliak Heinrich, Koviliak Alexander,
Koviliak Jsaja, Koviliak Tibor, Koviliak Ervin, Koviliak László, Krantz
Sara, Krantz Jakov, Krantz Ervin, Sternlicht Yekutiel, Sternlicht Malka,
Sternlicht Miriam, Sternlicht Ernest, Sternlicht Vera, Sternlicht Richard.
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Dňa 8. 6 .2017 o 10,00 hod. t. j. vo štvrtok pri budove bývalej Synagógy /evanjelický kostol/
organizuje obec Halič za spolupráce kultúrnej komisie slávnostné odkrytie pamätnej tabule
obetiam holokaustu v Haliči. Odkrytie tabule p. Juditou Landshut rod. Sternlichtovou (rodáčka z
Haliče) žijúca v Nemecku.

Hrnčiarske Zalužany
 140. výročie (1882) – rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie.
Jelšovec
 115. výročie (1907) – rímskokatolícky kostol Panny Márie Kráľovnej.
Kokava nad Rimavicou
 175. výročie (1847) – kaplnka sv. Jána Nepomuckého.
Kotmanová
 15. výročie (2007) – zrekonštruovania zvonice z vlastných zdrojov obce,
pamätihodnosť obce.
Krná
 110. výročie (1912) – zvonica, rekonštruovaná bola r. 2000.
Lehôtka
 10. výročie (1.9.2012) – otvorenia „Slovenskej izby“ v budove obecného
úradu..
Lipovany
 60. výročie (1962) – kostol Sedembolestnej Panny Márie.
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Lovinobaňa
 355. výročie (1667) − zachovaná pečať s nápisom: SIGIL: TOTE: COMUNIT: OPIDI: LOVINOBANENSIS štít po oboch stranách dopĺňa
rozdelený letopočet 16 − 67. Priemer pečate je 31 mm. V centre pečate je
renesančný štít, vnútri ktorého z trojvršia vyrastajú banícke insígnie: sprava kopáč, dvojstranné kladivo je v strede, sekera vľavo. Tri prvky umiestnené v štíte lovinobanskej pečate sú ojedinelým zjavom v slovenskej sfragistike. Nad štítom pečate je kráľovská koruna, ktorá z heraldického hľadiska nemá funkciu a symbolizuje iba snahu nadniesť význam obce. Letopočet 1667 na pečati pravdepodobne označuje rok, v ktorom bola obec
Lovinobaňa zbavená povinnej vojenskej služby remeselníkov.
 185. výročie (1837) – evanjelický kostol v Uderinej, postavený v neskorom románskom štýle ako obdĺžniková stavba, pred ktorou je vysunutá
veža kostola. Drevený oltár bol r. 1972 dôsledkom zlého stavu vymenený
za nový.
Ľuboreč
 300. výročie (1722) – hlavný barokový oltár v evanjelickom kostole
(NKP).
 10. výročie (2012) – nového rímskokatolíckeho kostola Božieho milosrdenstva.
Málinec
 90. výročie (1932) – kaplnka v časti Dobrý Potok, v minulosti Ipeľský
potok.
Mašková
 55. výročie (1967) – odovzdania do prevádzky kultúrneho domu v Maškovej.
Mládzovo
 55. výročie (9. 5. 1972) – odhalenia pomníka padlým sovietskym vojakom v Mládzove, nachádza sa v miestnom cintoríne.
Mýtna
 250. výročie (1772) − kazateľnica neskorobaroková. Vyrobil ju neznámy
majster polychromovanou drevorezbou. Na kruhovom schodišti po pravej
strane, ktoré je členené pilastrami, je reliéf zobrazujúci dvanásťročného
Ježiša Krista v chráme. Celkový vzhľad dotvára modrý mramor a zlatá a
strieborná ornamentika.
Píla
 240. výročie (1782) – obecná pečať. V pečatnom poli sú písmená H.J.
pod ktorým je letopočet 1782. Kruhopis: „PECSET POCTIVE OSADI
PILA“.
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Polichno
 55. výročie (1967) – osadenie pamätnej tabule na rodnom dome B. S. Timravy.
Poltár
 240. výročie (1782) – klasicistický kaštieľ s parkom.
 140. výročie (1882) – výstavba pobočky poltárskej šamotky v Zelenom.
 55. výročie (1967) – Archeologické nálezisko – Kostolisko, Pivnica.
 25. výročie (1997) – rímskokatolícky kostol sv. Cyrila a Metoda.
 15. výročie (2007) – schválenia zoznamu pamätihodností, uverejnený na
webe mesta.
Rapovce
 30. výročie (1992) – vyhlásenia chráneného areálu Volavčia kolónia,
hniezdisko Volavky popolavej.
Rovňany
 85. výročie (1937) – prestavania evanjelického a. v. kostola z r. 1896.
 40. výročie (1982) – začatia výsadby ruží v zelených pásoch medzi cestou
a chodníkom. Túto nevídanú krásu udržiavajú aj v súčasnosti.
 25. výročie (23. 8. 1997) – posvätenie nového rímskokatolíckeho kostola
mons. Eduardom Kojnokom.
Šíd
 125. výročie (1897) – rímskokatolícky kostol Mena Panny Márie.
 50. výročie (1972) – kultúrny dom.
Šurice
 260. výročie (1762) – prebudovania rímskokatolíckeho kostola sv. Michala Archanjela.
Tomášovce
 400. výročie (1622) – budova ev. školy.
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Trenč
 125. výročie (1897) – kaplnka sv. Jozefa.
Veľká nad Ipľom
 260. výročie (1762) – neskorobarokový rímskokatolícky kostol Všetkých
svätých, r. 1896 prešiel rekonštrukciou a r. 1997 bol opravený a vymaľovaný aj z vonkajšej strany.

Veľká Ves
 245. výročie (1777) – postavenia evanjelického barokového kostola bez
veže, ku ktorému bola r. 1802 pristavená murovaná zvonica (215. výročie).
 85. výročie (28. 11. 1937) – slávnostného otvorenia kultúrneho domu,
rekonštruovaný bol 8. 10. 1977.
 20. výročie (2002) – rímskokatolícky kostol Svätej rodiny.
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Folklórny súbor IPEĽ – 45. výročie (1977)
Prvé stretnutie, na ktorom sa schválilo založenie FS Ipeľ pri CZV SZM ZŤS
Lučenec sa konalo 6. 1. 1977. Počas svojej existencie mal súbor niekoľkých
zriaďovateľov. R. 1978 sa zriaďovateľom stal ZK ROH ZŤS Lučenec. Od 20.
8. 1981 prešiel súbor pod Mestské osvetové stredisko, potom to bolo MsKS
a nakoniec sa zriaďovateľom stalo mesto Lučenec. Podľa zápisu v kronike súboru bola prvou vedúcou Danica Paššáková, v súčasnosti je to Mgr. Marcela
Janštová. Za štyri desaťročia dosiahol súbor veľa úspechov, získal viacero ocenení, vystupoval doma a v zahraničí, účinkoval v rozhlase a televízii.
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Dychová hudba KOKAVČANKA – 75. výročie (1947)
Terajšia dychová hudba (DH) bola založená katolíckou cirkvou, učiteľom
a kantorom Jánom Gallom a farárom Ľudovítom Bialom, ktorá mala účinkovať
pri rôznych cirkevných slávnostiach. Časť nástrojov zostala z predchádzajúcej
sklárskej DH, ďalšie boli dokúpené. Neskôr sa DH rozšírila aj o evanjelickú
mládež a žiakov z meštianskej školy. V súčasnosti je vedúcim a šéfdirigentom
JUDr. Pavel Piliarik.

73

Novohradské osvetové stredisko – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja

2022

Kalendár výročí a Katalóg kultúrno-spoločenských podujatí

Dedinská folklórna skupina ŠKOREC – 30. výročie (1992)
Folklórna skupina bola založená pri MO Matice slovenskej vo Vidinej. Vedúcim od vzniku bol Jozef Kucej. Repertoár ponúkal prevažne zvyky z Novohradu, napr. Ábelovskú svadbu, Fašiangy na dedine, Pochovávanie basy,
Dožinky na Vidinskom panstve, Varenie lekváru, Šúpanie kukurice, Vianoce vo
Vidinej. Zúčastnili sa viacerých významných festivalov doma a za hranicami.
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Ženská spevácka skupina KONVALINKA (Gyöngyvirág Asszonykórus) –
30. výročie (1992)
Zriaďovateľom je obec Čakanovce a pracuje pri domove dôchodcov. Vedúcou
od založenia je Mária Kolpaská. Ich repertoár tvoria maďarské ľudové piesne
a zvyky. Vedú si vlastnú kroniku.
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OZ Folklórny a divadelný súbor Dubkáčik – 10. výročie (2012)
Občianske združenie FaDS Dubkáčik v Buzitke bolo založené 16. 11. 2012.
Riaditeľkou OZ je Slavomíra Očovanová. Združenie je zriaďovateľom dobre
fungujúceho súboru Dubkáčik. Umeleckou vedúcou súboru Mgr. Veronika
Balážová a jej manžel Mgr. Matej Baláž je organizačným vedúcim. R. 2018
Dubkáčik vydal svoj debutový hudobný nosič Ďeďinské pesňičky Novohradu.
Zúčastňuje sa na folklórnych súťažiach v choreografiách a v speve, čoho výsledkom sú ocenenia z regionálnych a krajských súťaží. Tanečný a spevácky
repertoár súboru pozostáva z regiónu Novohrad.
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Klub žien – 10. výročie (2012)
Vznikol vo februári pri OÚ v Lehôtke. Stretávajú sa každý mesiac v zasadačke
úradu. Spoločne so starostom sa podieľajú na organizovaní rôznych kultúrnospoločenských podujatí. Vo februári pripravujú páračky, neskôr folklórne fašiangové popoludnie pri zabíjačkových špecialitách a chutných šiškách, chrapniach, ktoré napečú. V marci spoločne oslavujú MDŽ, v apríli vysádzajú stromčeky, kvety a inú zeleň na verejných priestranstvách a miestnom cintoríne pri
príležitosti Dňa zeme a každoročne pomáhajú organizovať celoslovenskú finančnú zbierku Deň narcisov, ktorej výťažok odovzdávajú pre LPR pobočka Lučenec. Ženy z klubu sú aj členkami Združenia Zboru pre občianske záležitosti pri
Obecnom zastupiteľstve v Lehôtke, v apríl r. 2017 sa zúčastnili regionálnej
prehliadky Z lásky k domovine v Cinobani. 12. 4. 2018 boli spoluorganizátormi
XXVI. regionálnej prehliadky programov ZPOZ ,Dieťa je dar, ktorá sa uskutočnila v KD v Lehôtke. 20. 3. 2019 boli organizátormi regionálnej prehliadky
ZPOZ Človek v spomienkach, ktorá sa uskutočnila v Dome smútku v Lehôtke.
Pravidelne sa zúčastňujú a pomáhajú pri rôznych podujatiach v obci Dní obce –
Stretnutia rodákov, Deň matiek, Stavanie mája, posedenie seniorov, oslava Mikuláša a Vianoc. V mesiaci október organizujú Deň zo zemiakov, kapusty
a kysnutého cesta, kde pripravujú rôzne slovenské tradičné špeciality a ponúkajú ich občanom a návštevníkom v KD pri kultúrnom programe s ľudovou
hudbou. Práve tieto ženy spoločne so starostom obce boli iniciátormi zriadenia
Slovenskej izby na Obecnom úrade, ktorú slávnostne otvorili počas Dní obce
2012.
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OZ Defensores – 10. výročie (2012)
Skupina Defensores pôsobí vo Fiľakove. Každoročne sa zúčastňuje fiľakovských hradných hier. V začiatkoch sa venovali vtipným historickým scénkam,
neskôr sa zamerali na rekonštrukciu streleckého útoku, života hradnej posádky
a venujú sa aj dobovým remeslám či historickej kuchyni.
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Novohradské osvetové stredisko v Lučenci je príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou, pôsobiacou v zmysle zákona o kultúrno-osvetovej
činnosti, ktorej zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj.
Organizácia sídli v Lučenci v centre mesta v jednej zo secesných budov,
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 sprostredkovaním informácií a poznatkov
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 spolupracuje so samosprávou, s regionálnymi a miestnymi kultúrnymi inštitúciami a občianskymi
združeniami.
Organizuje okresné súťaže a prehliadky vo všetkých žánroch ZUČ v regióne (Výtvarné spektrum, AMFO, Hviezdoslavov Kubín, Rozprávková skrinka, Vidiečanova Habovka, Tompa Mihály a p.).
Oblasti pôsobenia:
 záujmovo-umelecká činnosť (ZUČ), zoznam kolektívov na www.noslc.sk
 výchovná a vzdelávacia činnosť
 miestna kultúra – spolupráca s obcami
 práca s menšinami
 cezhraničná spolupráca
 edičná činnosť – mesačník REKUS (regionálny kultúrny spravodajca),
Kalendár výročí a Katalóg podujatí, bulletiny, katalógy výstav, zborníky
ai.
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Ponúka:
 pomoc pri príprave a realizácii rôznych kultúrno-spoločenských podujatí
 poradenské a metodické služby v jednotlivých žánroch ZUČ
 výchovnú a vzdelávaciu činnosť (tematické okruhy podľa požiadaviek)
 tvorivé dielne ľudových remesiel i moderných techník
 spoluprácu na projektoch v prospech regiónu a jeho obyvateľov
 sprostredkovanie kontaktov na folklórne súbory, ľudových remeselníkov
 tlač a odbornú pomoc pri vydávaní materiálov menšieho rozsahu (plagáty,
pozvánky, bulletiny a pod.).
Fotografia
AMFO – Štúdio amatérskej fotografie pri NOS Lučenec, prvú okresnú výstavu
malo r. 1971, za niekoľko desaťročí si získalo dobré meno. Viacerí významní
autori získali mnoho ocenení na celoštátnych výstavách.
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Výtvarná tvorba
AVT – Štúdio amatérskej výtvarnej tvorby pri NOS funguje od r. 1980.
Stretnutia členov sa konajú viackrát ročne a ich tvorba je pravidelne prezentovaná na regionálnych, krajských a celoštátnych výstavách (Jesenné stretnutie,
Novohradský salón, Výtvarné spektrum). Zaujímavé projekty sú Facka kockou
(2013), Projekt (made in pod holým nebom).
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Literárny klub V.L.A.S.
Pôsobí pri Novohradskom osvetovom stredisku od r. 1991, lektorkou je
spisovateľka Hana Košková. Klub umožňuje stretávanie začínajúcich autorov,
rozbor a prezentáciu ich tvorby. Klub vydal osem literárnych zborníkov
a realizoval niekoľko úspešných projektov, napr. Slovo dalo slovo, Slovom
k slovu, Mladí s mladým, Píšeme pre deti, H/VLAS ne/uto/píš, Vlak literatúry,
Novlitero.
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Dielňa ľudových remesiel DIELNIČKA
Otvorená bola v máji 2006 a venuje sa tradíciám a ľudovým remeslám. Realizovala viaceré úspešné projekty ako Leto s remeslom či Projekt V4 Art days.
Pri dielni vznikol r. 2018 Klub paličkovanej čipky Pavúčik.
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MAREC: Rozprávková skrinka
Regionálna prehliadka detskej dramatickej tvorivosti, koná sa pravidelne v KD
Poltár v rámci dlhoročnej úspešnej spolupráce s Mestom Poltár. Cieľom je, aby
sa na nej mohli prezentovať všetky DDS, ktoré v regióne pracujú (súbory
slovenské, maďarské, súbory pracujúce s postihnutými a inak znevýhodnenými
deťmi). Zámerom je poskytnúť priestor aj začínajúcim súborom, pre ktoré je
prehliadka zdrojom inšpirácie a rozborové semináre sú tou najlepšou školou pre
tvorcov divadla hraného deťmi.

MÁJ: Heligónky nad Budinou
Súťažná prehliadka je už tradičným stretnutím priaznivcov gombíkovej harmoniky – heligónky a tiež miestom pre konfrontáciu inštrumentálnych výkonov
heligónkarov. Každoročne túto prehliadku pripravujeme v spolupráci s Obecným úradom Budiná.
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JÚL:
 Poipeľský umelecký festival
Festival rôznych žánrov záujmovej umeleckej činnosti, na ktorom sa prezentujú
slovenské, maďarské a rómske súbory a jednotlivci. Striedavo sa koná v obciach Radzovce a Veľká nad Ipľom. V Radzovciach sa v rámci podujatia koná
aj Novohradský gulášový festival.
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 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. V posledných rokoch sa koná na chate Ipeľ a súčasťou záverečného
programu je tradičné postavenie pamätného stĺpa.
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 MEDZINÁRODNÝ NOVOHRADSKÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL
Od r. 1995 ho organizovalo Župné osvetové a turistické stredisko v Šalgotarjáne (MR). Spoločná hranica so Slovenskom a veľmi dobré susedské vzťahy
so slovenským Novohradom podnietili organizátorov od r. 2000 vytvoriť
spoločný festival v jednom termíne na obidvoch stranách hraníc, čo je ojedinelý
európsky projekt. NOS bolo vtedy hlavným organizátorom v SR. Otvorenie
bývalo pod hradom Šomoška v Maďarsku, galaprogram v Lučenci, festival sa
konal vo viacerých obciach a mestách Novohradu, záver bol v meste Bánk.
Atrakciou je krojovaný sprievod mestom a vlastná zvučka festivalu. V súčasnosti festival organizuje Mesto Lučenec v spolupráci s NOS. V rámci festivalu
sa organizujú rôzne sprievodné podujatia − výstavy, jarmok ľudových remesiel,
gastronomický jarmok a pod. Témy festivalových programov bývali rôzne,
napr. Vitajte v Novohrade (2005), Svadobné zvyky (2008), Nedeľa v Novohrade
(2009), Klenoty Novohradu a Oslava krásy (2020).
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AUGUST: KOLIESKO – Festival ľudovej kultúry a stretnutie mladých
folkloristov
Hlavným organizátorom je Obec Kokava nad Rimavicou. NOS pravidelne
pripravuje výstavy, programové bloky folklórnych kolektívov regiónu na otvorenom pódiu v rámci „Kolieska pri fontáne“ a už tradičným programom je divákmi obľúbený Dvor Paľa Bútora.
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OKTÓBER – DECEMBER: Divadelná jeseň
Trojmesačný festival pôvodne začínal pod názvom Jesenné divadelné dni a má
za sebou už dlhoročnú tradíciu. Je to festival divadla profesionálnych a ochotníckych, domácich a zahraničných súborov, ktorý sa koná na viacerých miestach regiónu. K jedinečným sprievodným aktivitám patrí otvárací happening,
divadelný sprievod mestom či Novohradská improvizačná liga.
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DECEMBER:
 Adventné stretnutia – prehliadky cirkevných a svetských speváckych
zborov.

 Posolstvo Vianoc – prezentácia tradičných vianočných zvykov.
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Obdobie pandémie Covid-19
Pandemická situácia spôsobila zatvorenie všetkých kultúrno-osvetových
zariadení a zrušenie plánovaných aktivít. Nezaspali sme a nabehli sme na virtuálnu činnosť, nazvali sme ju Novohradská osveta virtuálne. Sprostredkovali
sme doterajšiu činnosť vo všetkých oblastiach pôsobenia, ale priniesli aj viacero
nových aktivít (predstavili sme tradičné jedlá Novohradu a Malohontu, cyklus
Čo ste možno nevedeli?, pripomenuli výročie konca druhej svetovej vojny –
fotografie pamätníkov regiónu a videoprezentáciu – Nemé memento hrôz vojny,
predstavili sme jarné ľudové zvyky a ľudových výrobcov (M. Moncoľ, J. Blahuta), ponúkli sme tip na výlet – rozhľadne regiónu, fotorecept šoprlí s makom,
videorecept ferentő...).
Pre členov literárneho klubu V.L.A.S. sme pripravili virtuálne literárne
tvorivé dielne pod názvom Píšeme na diaľku. Literárni autori posielali tvorbu
v elektronickej podobe a dvakrát mesačne bola virtuálne prezentovaná. Jeden
deň ako bežné klubové stretnutie, druhý deň prostredníctvom rozhovoru s virtuálnym hosťom. Zaujímavý projekt uverejnil aj časopis Spolku slovenských
spisovateľov Literárny týždenník.
Aj počas pandémie sme pravidelne vydávali mesačník REKUS (regionálny kultúrny spravodajca).
Žiadosti o granty a dotácie na rok 2022:
Fond na podporu umenia (vypracované a predložené projekty):
− Kultúrno-osvetové a osvetové aktivity v Novohrade
(Uzdraviť slovom – životné jubileum spisovateľky Hany Koškovej,
Ján Gallo – 100. výročie narodenia...)
− Ovčiarske tradície v Novohrade
− Novohrad, Novohrad, ty čarovný kraju
− Gajdoši v Novohrade
− Posolstvo Vianoc
− Krištáľový kľúč po 40 rokoch
− Divadelná jeseň
− Adventné stretnutie
− Tibor Huszár – pocta osobnosti.
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Rok 2022 sa pravdepodobne zapíše do histórie ako ďalší rok viacerých
obmedzení pri organizovaní kultúrnych podujatí z dôvodu šírenia koronavírusu.
Preto upozorňujeme na prípadné zrušenie alebo zmenu termínu podujatí.
Sledujte webové stránky organizátorov!
JANUÁR:
1. 1. Vítanie nového roku, hudba, ohňostroj, pohostenie,
Podzámocké námestie, org.: Obec Halič.
1. 1. Vítanie roku 2022 (ohňostroj, príhovor starostu, kultúrny program)
– námestie v Kokave nad Rimavicou o 17.00.
22. 1. Rómsky ples – VI. ročník,
KD Kokava nad Rimavicou, org.: KVOZ Láčho drom.
23. 1. Oslobodenie obce, uloženie kytice k pamätníku, kultúrny program
v parku, org.: Obec Halič.
26. 1. 77. výročie oslobodenia obce Kokava nad Rimavicou,
Park padlých hrdinov.
28. 1. Detské fašiangové popoludnie v maskách,
KD Kokava nad Rimavicou, org.: MKS.
28. 1. Oslavy oslobodenia obce,
Spoločenský dom Málinec, org.: Obec Málinec.
30. 1. Turistický výstup na Stráň,
org.: Obec Málinec.
Podujatia bez presného dátumu:
Vitaj Nový rok 2022, novoročný hudobný a profesionálny ohňostroj,
Nám. republiky Lučenec, org.: Mesto Lučenec.
Oslava oslobodenia Mesta Lučenec, položenie vencov a pietna spomienka,
pamätník J. Kármána, org.: Mesto Lučenec.
Herci v školských laviciach, výstava,
odd. náučnej literatúry (galéria) Novohradskej knižnice v Lučenci.
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Január – február: Krehká krása
– 180 rokov výroby sklárne Katarínska Huta,
výstavné priestory NMG,
org.: Novohradské múzeum a galéria Lučenec.
Výstava váľaničiek a uteráčov – Kurz varenia raňajkových kaší,
Dom MS v Lučenci, org.: Dom MS, MO MS,
Obec Polichno, NOS, M. Palacková.
FEBRUÁR
3. 2. – 20. 3. V kúzle farieb, výstava maliarky Heleny Lengyelovej,
Galéria Mestského vlastivedného múzea vo Fiľakove,
org.: Hradné múzeum.
25. 2. Pochovávanie basy s folklórnym súborom Haličan,
pohostenie, zábava, zabíjačka,
veľká sála KD Halič, org.: Obec Halič.
25. 2. Fašiangové pampuškové posedenie,
DK Kokava nad Rimavicou, org.: ZO SZZP.
26. 2. Sprievod fašiangových masiek po obci
Kokava nad Rimavicou, FS Kokavan.
26. 2. Fašiangy sa krátia, už sa nenavrátia – fašiangový sprievod v maskách
o 13.00, spievanie a vinšovanie
vo dvoroch, FS Hrnčiarka, Hrnčiarske Zalužany.
27. 2. Detský fašiangový karneval, súťaže pre deti, pohostenie,
veľká sála KD Halič, org.: Obec Halič.
Podujatia bez presného dátumu:
Karneval na ľade, veselé rodinné dopoludnie
na zimnom štadióne v Lučenci, org.: Mesto Lučenec.
Fašiangy, pochovávanie basy, remeselný trh, kultúrny program,
Mestská tržnica Lučenec
Celoročné série podujatí vo Fiľakove:
II. – XII. HUDOBNÉ ROČNÉ obdobia, cyklus koncertov klasickej hudby,
MsKS a Dvor Mestského vlastivedného múzea
vo Fiľakove, org.: MsKS.
MEDZINÁRODNÝ DIVADELNÝ FESTIVAL,
komorné predstavenia, pouličné, chodúľové a bábkové divadlá...,
MsKS, Dvor Mestského vlastivedného múzea
a hradný areál vo Fiľakove, org.: MsKS.
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LiteraTÚRA, hudobno-literárne večery, prezentácie, autorské čítania...,
MsKS, Dvor Mestského vlastivedného múzea,
miestne ZŠ a SŠ vo Fiľakove, org.: MsKS.
Umelecká dielňa FOLT, workshopy
(divadelný, architektonický, creative, filmový, hudobný...),
Dvor Mestského vlastivedného múzea Fiľakov, org.: MsKS.
Fašiangy v knižnici, pohybové a tvorivé aktivity s karnevalovou tematikou,
Novohradská knižnica v Lučenci.
Vyhlásenie súťaže Poznávame nárečia našich predkov,
org.: MO MS a Dom MS v Lučenci, spoluorg.: NOS, ZŠ, SŠ.
Oslavy 10. výročia založenia Klubu žien pri OcÚ v Lehôtke,
kultúrny dom.
MAREC
14. 3. – 6. 5. Vývoj kníhtlačiarstva od stredoveku po súčasnosť, výstava,
Fiľakovský hrad – 5. podlažie Bebekovej bašty,
org.: Hradné múzeum Fiľakovo, Katarína Sojková.
18. 3. Fašiangové popoludnie,
Klub dôchodcov Málinec.
25. 3. Mestský deň učiteľov, slávnostné stretnutie pedagógov,
učiteľov a vychovávateľov z 10 školských inštitúcií,
MsKS Fiľakovo.
25. 3. – 24. 4. Putovná výstava
Svetového združenia maďarských fotografov,
Galéria Mestského vlastivedného múzea vo Fiľakove,
org.: Hradné múzeum.
Podujatia bez presného dátumu:
Bez knihy je nuda, autorské čítania a beseda so spisovateľkou a šéfredaktorkou
relácie Reflex, Zuzanou Štelbaskou,
Novohradská knižnica Lučenec.
Marec mesiac knihy – Týždeň slovenských knižníc,
odd. literatúry pre deti Novohradskej knižnice v Lučenci.
Čierna hodinka, rozprávanie o jantárovej komnate, zlatom vlaku nacistov...,
prednášková sála, Novohradská knižnica Lučenec.
Marec – apríl: Hmyz trópov, výstava zo súkromnej zbierky entomológa
Michala Zachara,
výstavné priestory NMG,
org.: Novohradské múzeum a galéria Lučenec.
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Stretnutie dvoch generácií – Kolo roka – zvyky a obyčaje našich predkov,
príprava veľkonočných ozdôb,
org.: MO MS a Dom MS v Lučenci,
spoluorg.: MO Jednoty dôchodcov Lučenec, MŠ.
Oslava MDŽ,
kultúrny dom v Lehôtke, org.: Klub žien a Obec Lehôtka.
APRÍL
11. 4. Palócka Veľká noc na Fiľakovskom hrade,
podujatie organizované už viac ako 10 rokov na veľkonočný pondelok,
org.: MsKS Fiľakovo, spoluorg.: Hradné múzeum.
28. 4. – 31. 7. Noc múzeí a galérií,
Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť, výstava,
Galéria Mestského vlastivedného múzea vo Fiľakove,
org.: Hradné múzeum, Súkromná SŠ Hodruša Hámre.
29. 4. Svetový deň tanca,
MsKS Fiľakovo,
org.: MsKS, KC a ZŠ.
29. 4. Krajský detský folklórny festival,
DK Kokava nad Rimavicou,
org.: HIOS Veľký Krtíš a MKS Kokava nad Rimavicou.
30. 4. Stavanie mája, kultúrny program
na Podzámockom námestí v Haliči,
org.: Obec Halič.
30. 4. Stavanie mája,
Hrnčiarske Zalužany – pred OcÚ o 20.00,
org.: FS Hrnčiarka a DHZ
30. 4. Stavanie mája,
Málinec – námestie obce,
org.: Obec Málinec.
Podujatia bez presného dátumu:
Stavanie mája,
pred Divadlom B.S. Timravy v Lučenci, org.: Mesto Lučenec.
Timravina studnička, výberová kolá a celoslovenské kolo súťaže v prednese
pôvodnej slovenskej prózy,
org.: Mesto Lučenec.
Rozprávkový automat, predstavenie divadla Haliganda,
Novohradská knižnica Lučenec.
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Janko Kráľ a štúrovci v Novohrade,
200. výročie narodenia J. Kráľa, J. Gábera, J. Rotaridesa, 195. výročie J. Štúra,
130. výročie A. H. Škultétyho, odborný seminár, vydanie publikácie J. Kráľ a
Novohrad. Vyhodnotenie súťaže Poznávame nárečia našich predkov, SWAP
kníh,
org.: MO MS a Dom MS v Lučenci, SLÚ MS, Spolok M.R. Štefánika,
spoluorg.: Mesto Lučenec, NOS, ZŠ, SŠ
Mikroregionálny jarmok
na Podzámockom námestí v Haliči,
org.: Obec Halič.
Beseda s významnou osobnosťou, olympijský víťaz M. Tóth, J. Ivan...,
org.: Obec Halič.
Pochod po zrušenej železničnej spojke Veľká Ves – Tomášovce – dĺžka cca
7 km. Vhodné pre rodiny s deťmi. Poznávací pochod po zrušenej železničnej
trati Veľká Ves – Vidiná – Tomášovce organizuje Občianske združenie Naše
Tomášovce v spolupráci s obcami Tomášovce, Veľká Ves a Vidiná už od roku
2010.
Vedeli ste, že Vidiná mala svoju železničnú zastávku? Ešte koncom roku 1938
po Viedenskej arbitráži rozhodlo vedenie Slovenských železníc o tom, aby sa čo
najrýchlejšie postavila náhradná trať z Tomášoviec za stratené spojenie z Lučenca do Poltára a Kokavy nad Rimavicou. Zároveň sa počítalo aj s rozšírením
zastávky Tomášovce na stanicu výstavbou viacerých koľají. Už dňa 18. Februára 1940 dala správa Slovenských železníc do prevádzky novovybudovanú
železničnú spojku Tomášovce – Veľká Ves (Tomášovská spojka) a tak spojila
hlavnú trať zo Zvolena do Tomášoviec s traťou z Veľkej Vsi do Poltára. Návrat
k politickému usporiadaniu štátov v strednej Európe do stavu pred vojnou bol
dôvod na zrušenie Tomášovskej spojky. Aj napriek jej zrušeniu sa táto trať stala
súčasťou histórie železníc na Slovensku.
Deň Zeme v Lehôtke, výsadbe zelene v obci, zbieranie odpadu, čistenie nelegálnych skládok,
org.: Obec Lehôtka a Klub žien.
Deň narcisov v Lehôtke, organizovanie finančnej zbierky,
org.: Obec Lehôtka.
MÁJ
1. 5. Stavanie mája a kultúrnym program (FS Kokavan a kolektívy ZUČ),
námestie v Kokave nad Rimavicou.
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13. 5. – 4. 9. Noc múzeí a galérií, Zbrane a zbroj doby bronzovej, výstava,
Fiľakovský hrad – 5. podlažie Bebekovej bašty,
org.: Hradné múzeum Fiľakovo,
Východoslovenské múzeum Košice.
14. 5. Noc múzeí a galérií, otvorenie výstavy v Bebekovej bašte
Fiľakovského hradu, večerný program,
Fiľakovský hrad a Mestské vlastivedné múzeum,
org.: Hradné múzeum.
15. 5. Oslavy Dňa matiek,
Spoločenský dom Málinec,
org.: Obec Málinec.
28. 5. Stretnutie heligónkarov – XXIV. ročník,
DK Kokava nad Rimavicou, org.: MKS.
28. 5. Juraj Kubinec – nestor slovenských fujaristov,
námestie pri obecnom úrade, org.: Obec Utekáč.
31. 5. Deň detí na Fiľakovskom hrade,
hradné nádvorie, org.: Hradné múzeum Fiľakovo.
31. 5. Váľanie mája, kultúrny program,
Podzámocké námestie Halič, org.: ObecHalič.
31. 5. Rúcanie mája
pred budovouOcÚ v HrnčiarskychZalužanoch o 20.00,
FS Hrnčiarka a DHZ.
Podujatia bez presného dátumu:
Timravina studnička, výberová kolá a celoslovenské kolo súťaže v prednese
pôvodnej slovenskej prózy,
org.: Mesto Lučenec.
Deň Štefánika, kladenie vencov,
Pomník M.R. Štefánika v Lučenci.
Oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom,
Pomník padlých vojakov sovietskej armády v mestskom parku v Lučenci.
Míľa pre mamu, podujatie pre celé rodiny,
Námestie republiky v Lučenci.
Celoslovenský festival detských folklórnych súborov,
jediná celoštátna súťaž maďarských DFS a sólistov na Slovensku,
MsKS Fiľakovo a Námestie slobody,
org.: Fond kultúry n.f. Bratislava a MsKS.
Dejiny ukryté v odeve, prednáška s členkou historickej skupiny
o tradičnom odeve v dobe 30 ročnej vojny,
komunitná miestnosť, Novohradská knižnica Lučenec.
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Stretnutie s fantastikou, stretnutie s Martinou Pilcerovou,
svetoznámou výtvarníčkou fantasy a sci-fi žánru,
Novohradská knižnica Lučenec.
Máj – júl: Stratený Novohrad, výstava autorských šperkov
z dielne Kataríny Žiak,
výstavné priestory NMG,
org.: Novohradské múzeum a galéria Lučenec.
V. – VI. Týždeň európskych geoparkov,
lokality Novohrad-Nógrád geoparku Unesco,
org.: Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád.
M. R. Štefánik – 103. výročie úmrtia, Beh o pohár Domu MS Lučenec,
org.: Dom MS a MO MS v Lučenci, Mesto Lučenec,
Spolok M.R. Štefánika, spoluorg.: MŠ, ZŠ, SŠ.
Turistická prechádzka do mestských lesov k hrobu vojaka Jozefa Bednářa,
MO MS a Dom MS Lučenec, Mesto Lučenec,
Mladá Matica, spoluorg.: Spolok M.R. Š., ZŠ, SŠ.
Deň matiek, kultúrny program,
veľká sála KD Halič, org.: Obec Halič.
Deň pohybu,
org.: Obec Halič, spoluorg,: športová komisia.
Stavanie mája, Oslava Dňa matiek,
Vatra pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom,
areál pred OÚ a ihrisko v Lehôtke,
org.: Obec Lehôtka a Klub žien.
JÚN
1. 6. Deň detí,
Podzámocké námestie Halič, org.: Obec Halič.
4. 6. Mestský deň detí, rozprávkové divadlá, policajne a hasičské ukážky,
maľovanie na tvár, lukostreľba, lezecká stena...,
Mestský park vo Fiľakove.
4. 6. Deň detí v Kokave nad Rimavicou,
štadión TJ.
4. 6. MDD,
nádvorie starej školy v Málinci, org.: Obec Málinec.
11. – 12. 6. XXII. Fiľakovské hradné hry, prezentácia bojového umenia,
dobových remesiel, tradícií a tancov, súťaž v historickej lukostreľbe,
Fiľakovský hrad,
org.: Hradné múzeum a OZ Fiľakovskí vlci.
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22. 6. Rodným krajom Novohradu – edukatívne podujatie nadväzujúce na
regionálnu výchovu pre všetky základné školy, ale aj širokú verejnosť,
zamerané na zvyky a tradície Novohradu – novohradské folklórne
súbory, sólisti, novohradskí remeselníci, praktické ukážky, tvorivé dielne,
Amfiteáter a Mestský park Lučenec
od 9:00 – 14:00
25. 6. Krištáľový kľúč – súťažná prehliadka v pôvodnej tvorbe hudobných
skupín z okresov Lučenec a Poltár,
Dom kultúry v Poltári o 15:00
25. 6. Jánske dni – 21. ročník,
org.: Obec Málinec.
26. 6. JUNIÁLES 2022,
DK Kokava nad Rimavicou,
org.: ZŠ.
Podujatia bez presného dátumu:
MDD, rodinné podujatie pri príležitosti MDD,
mestský park v Lučenci,
org.: Mesto Lučenec
Szabóov grafický Lučenec, výtvarná súťaž,
org.: Mesto Lučenec.
Čítajme si, celoslovenský detský čitateľský maratón organizovaný
Linkou detskej istoty,
komunitná miestnosť, Novohradská knižnica.
Hravá knižnica – šantenie v parku,
Mestský park v Lučenci,
org.: Novohradská knižnica Lučenec.
Keď pršia príbehy, beseda s Hanou Koškovou a jej hosťom,
vydavateľkou Danušou Dragulovou-Faktorovou,
Novohradská knižnica Lučenec.
DEŇ NOVOHRADU, poznávame tradície Novohradu, folklór, amatérske
spevácke, tanečné, inštrumentálne skupiny, súbory, remeslá a osobnosti,
org.: MO MS a DOM MS v Lučenci, NOS,
Mesto Lučenec, BBSK,
Mladá Matica,
spoluorg.: FS a remeselníci regiónu.
Svetový deň životného prostredia, práca s pôdou, bylinkami,
org.: MO MS a Dom MS v Lučenci,
spoluorg.: MŠ, ZŠ, Mesto Lučenec.
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Odmenenie najlepších žiakov ZŠ starostom obce Halič,
malá sála KD,
org.: Obec Halič.
Tomášovský pohár
Turnaj sa uskutoční pri príležitosti 90-teho výročia od založenia futbalového
oddielu Slovan Tomášovce.
org.: TJ Slovan Tomášovce a Obec Tomášovce.
JÚL
1. – 3. 7.UDVART, multižánrový umelecký festival,
Dvor Mestského vlastivedného múzea vo Fiľakove,
org.: MsKS a Hradné múzeum.
2. 7. 100. výročie narodenia Jána Gallu,
spomienkový seminár s kultúrnym programom,
DK Kokava nad Rimaviocu.
9. 7. 21. ročník POIPEĽSKÝ UMELECKÝ FESTIVAL,
Veľká nad Ipľom
9. 7. Lesná hudba, koncerty vážnej a ľudovej hudby, prechádzky lesom,
prednášky...,
Mestský park vo Fiľakove,
org.: MsKS, Nadácia Lesná hudba (Muzsikálazerdő Alapítvány)
15. – 16. 7. Festival Kokava 2022,
vystúpenie populárnych hudobných skupín a spevákov,
org.: Združenie priaznivcov športu a kultúry.
29. – 30. 7. 25. ročník MEDZINÁRODNÝ NOVOHRADSKÝ
FOLKLÓRNY FESTIVAL
Podujatia bez presného dátumu:
Lučenské kultúrne leto 2022, otvárací koncert a množstvo aktivít
počas celého leta, Amfiteáter v Lučenci,
org.: Mesto Lučenec.
Medzinárodný novohradský folklórny festival,
Mestský park v Lučenci.
Hľadáme poklad Novohradu,
Novohradská knižnica Lučenec.
Workshop divadla a tanca,
hradné nádvorie Fiľakovo, org.: OZ Slnienko,
spoluorg.: Hradné múzeum, mesto Fiľakovo,
DOM MS v Lučenci, ZUŠ Rimavská Sobota.
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Letný tábor Novohrad-Nógrádgeoparku,
areál NTIC Fiľakovo a hradné nádvorie,
org.: Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád.
M.R. Štefánik (142. výročie narodenia) a jeho rodinné väzby na rod.
Bazovských v Lučenci (Ľudovít Bazovský – 150. výročie narodenia),
Ipeľský beh,
org.: Dom MS a MO MS v Lučenci, Spolok M.R. Štefánika, Mesto Lučenec,
spoluorg.: NOS, NK, ECAV, Slováci z MR, Mladá Matica.
AUGUST
4. – 7. 8. KOLIESKO 2022 XXXI. ročník – festival ľudovej kultúry, stretnutie
mladých folkloristov
Kokava nad Rimavicou.
5. – 6. 8. Dni obce Tomášovce – oslavy sa uskutočnia pri príležitosti 775-teho
výročia od prvej písomnej zmienky o obci Tomášovce.
Org.: Obec Tomášovce.
11. – 14. 8. PALÓCKE DNI a DNI MESTA FIĽAKOVO,
Námestie slobody, hradný areál,
mestský park a MsKS.
11. 8. – 30. 9. Výstava diel z tvorby Adely Vašovej,
Galéria Mestského vlastivedného múzea vo Fiľakove,
org.: Hradné múzeum.
12. 8. Historický program o Forgáchovcoch, pri príležitosti výročia
410 rokov od prerobenia hradu na zámok, vtedy grófom Žigmundom
Forgáchom II. a jeho treťou manželkou gr. Katarínou Palfyiovou.
org. Obec Halič,
spoluorg.: Zámocký hotel Galicia Nueva,
historický spolok Fringia...
13. 8.Haličské slávnosti, kultúrny program, športové podujatia, jarmok,
org.: Obec Halič
13. 8. 15. výročie úmrtia Hany Ponickej, pietny akt pri hrobe,
cintorín Halič,
org.: Obec Halič.
19. – 20. 8. BALVAL FEST XXI. ročník – festival rómskej hudby, spevu
a tanca, XX. ročník,
Kokava nad Rimavicou
org.: KVOZ Láčhodrom.
27. 8. Oslavy SNP a vatra na Stráni,
org.: Obec Málinec.
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Podujatia bez presného dátumu:
Lučenské hodovanie – Dni mesta Lučenec, koncerty, atrakcie,
Lučenská legenda, život v uliciach, Street dance party,
ulice mesta, park a Námestie republiky,
org.: Mesto Lučenec
Oslavy SNP, Pamätník padlých,
org.: Mesto Lučenec.
Malý princ – Eko divadielko, ako triediť odpad,
Novohradská knižnica Lučenec.
August – október: Edgar Degas – Impresionizmus: Tupá pravda,
výstava predstaví sériu 45 grafických listov slávneho impresionistu,
výstavné priestory NMG,
org.: Novohradské múzeum a galéria Lučenec.
August – október: XXXIV. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec –
Kalinovo, výstava výsledkov tvorivého pobytu najstaršieho nepretržite fungujúceho medzinárodného keramického sympózia na Slovensku,
výstavné priestory NMG,
org.: Novohradské múzeum a galéria Lučenec.
Stretnutie hudobníkov,
hradné nádvorie Fiľakovo,
org.: Július Kalcso, spoluorg.: Hradné múzeum.
SNP, budovanie Izby tradícií,
org.: MO MS a DOM MS v Lučenci, Mesto Lučenec,
SZPB Lučenec, Mladá Matica.
Vatra SNP, kultúrny program, súťaže pre deti,
Podzámocké námestie Halič, org.: Obec Halič.
SEPTEMBER
9. 9. Deň vďačnosti, podaruj niečo svojim blízkym, susedom,
org.: Obec Halič.
16. 9. – 15. 11. Pastierstvo Gemera a Novohradu, výstava,
Fiľakovský hrad – 5. podlažie Bebekovej bašty,
org.: Hradné múzeum Fiľakovo.
Podujatia bez presného dátumu:
Deň bez áut, podujatie na podporu mobility bez automobilov,
Nám. republiky, org.: Mesto Lučenec.
Keď tvoj super hrdina ožije, beseda s nadšencom superhrdinov,
komunitná miestnosť, Novohradská knižnica Lučenec.
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Noc v knižnici, besedy, prednášky, tvorivé dielničky...,
Novohradská knižnica Lučenec.
B. S. Timrava a novohradskí literárni jubilanti – ich odkaz pre dnešok
(H. Ponická, B. Tablic, H. Košková, K. Banšell),
org.: MO MS a Dom MS v Lučenci, Spolok M.R. Štefánika,
NOS, NK, Mesto Lučenec, Univerzita MB B. Bystrica,
spoluorg.: Obce Polichno, Ábelová, Halič, Točnica,
Mašková, České Brezovo, Šamšonháza MR, ZŠ, SŠ.
Dni obce Lehôtka – Lehôtska hostina,
kultúrny dom, org.: Obec Lehôtka a Klub žien.
OKTÓBER
1. 10. Regionálny gurmánsky deň – prezentácia varenia tradičných jedál,
námestie v Kokave nad Rimavicou,
org.: mikroregión SINEC-KOKAVSKO a obec.
6. 10. – 18. 11. Výstava tropického hmyzu,
Galéria Mestského vlastivedného múzea vo Fiľakove,
org.: Hradné múzeum.
14. 10. Stretnutie jubilantov 2022 a seniorov obce,
org.: Obec Málinec.
14. – 15. 10. 8. Jazzové Lístie – medzinárodný jazzový festival
na ktorom sa predstaví slovenská jazzová špička a kvalitní
zahraniční účinkujúci,
Kino Apollo v Lučenci o 17:00
15. 10. Podujatie venované Mesiacu úcty k starším,
DK Kokava nad Rimavicou, org.: MKS.
Podujatia bez presného dátumu:
Program našim seniorom v rámci Mesiaca úcty k starším,
kino Apollo, org.: Mesto Lučenec
Divadelná jeseň, divadelný festival,
kino Apollo,
org.: Novohradské osvetové stredisko v Lučenci, Mesto Lučenec.
Blahoželanie seniorom,
MsKS Fiľakovo,
org.: Mesto Fiľakovo, Jednota dôchodcov na Slovensku – MO, MsKS.
Slovenské strašidlá a bytosti, séria prednášok etnologičky Kataríny Nádaskej,
Novohradská knižnica Lučenec.
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Literárno-turistické podujatie Timraviným chodníčkom
a výtvarná súťaž Maľujeme Timravu,
org.: Dom MS Lučenec, Obce Polichno a Ábelová,
NOS, MO MS Polichno a Lučenec,
spoluorg.: Spolok M. R. Štefánika,
Gymnázium B. S. Timravy Lučenec, Mesto Lučenec, ZŠ a SŠ...
Stretnutie 3 generácií – Mesiac úcty k starším
Nostalgia jesene a Najlepší ovocný koláč,
org.: MO MS a Dom MS v Lučenci, MO Jednoty dôchodcov Lučenec,
spoluorg.: MŠ Partizánska, Mladá Matica a Mesto Lučenec.
Blahoželanie jubilantom, kultúrny program,
veľká a malá sála KD Halič, org.: Obec Halič.
Posedenie s kultúrnym programom pre seniorov,
kultúrny dom, org.: Obec Lehôtka a Klub žien.
Deň zo zemiakov, kapusty a kysnutého cesta,
kultúrny dom, org.: Obec Lehôtka a Klub žien.

NOVEMBER
4. 11. Pietny akt pri pamätníku padlých v I. svetovej vojne,
org.: Obec Halič.
24. 11. Stretnutie priateľov regionálnej histórie,
Mestské múzeum Lučenec,
org.: OZ Priatelia histórie Novohradu.
26. 11. Stretnutie priateľov regionálnej histórie,
Hradište, org.: OZ Priatelia histórie Novohradu.
27. 11. Adventný koncert,
kostol, námestie (zapálenie sviečky na adventnom venci)
v Kokave nad Rimavicou, org.: MKS.
Podujatia bez presného dátumu:
Divadelná jeseň, divadelný festival,
org.: Novohradské osvetové stredisko v Lučenci, Mesto Lučenec.
Zlomené krídla, pietna spomienka na zosnulých, cintorín,
org.: Mesto Lučenec.
Novembrové štrnganie, koncert k sviatku Novembra ´89,
Synagóga,
org.: Mesto Lučenec.
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Literárny Lučenec, vyhodnotenie celoslovenskej súťaže vo vlastnej tvorbe,
výstava tvorby B.S. Timravy,
prednášková miestnosť,
Novohradská knižnica v Lučenci.
Martina Pilcerová, výstava predstaví svetoznámu výtvarníčku a ilustrátorku
žánru sci-fi a fantasy,
výstavné priestory NMG,
org. Novohradské múzeum a galéria Lučenec.
30. výročie úmrtia A. Dubčeka – hodnoty pražskej jari,
prednáška Jozef Banáš,
org.: MO MS a Dom MS v Lučenci, NK, NOS, Mesto Lučenec,
spoluorg.: Spolok M.R. Štefánika.
Haličský štoplík, recitačná súťaž žiakov,
org.: Obec Halič v spolupráci so ZŠ s MŠ.
Estrádny program, veľká sála KD Halič,
org.: Obec Halič.
Beseda s historikom a spisovateľom Ing. J. Jančovicom,
org.: Obec Halič.
DECEMBER
2. 12. – 25. 2. Sladké Vianoce – výstava oblátnic,
Galéria Mestského vlastivedného múzea vo Fiľakove,
org.: Hradné múzeum.
6. 12. Stretnutie detí s Mikulášom, anjelom a čertom,
DK v Kokave nad Rimavicou,
org.: MKS.
16. 12. Hudba: Náš spoločný jazyk,
Tržnica vo Fiľakove,
org.: MsKS Fiľakovo.
17. 12. Pokoj ľuďom dobrej vôle vinšujeme Vám,
vianočný sprievod po dedine o 13.00,
FS Hrnčiarka v Hrnčiarskych Zalužanoch.
18. 12. Šťastia, zdravia vinšujemo ván, vianočný program FS Kokavan,
DK Kokava nad Rimavicou,
org.: MKS.
18. 12. Tvorivé dielne, výstava vianočných ozdôb, vianočné trhy
v DK Kokava nad Rimavicou,
org.: MKS.
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18. 12. Veselé Vianoce – vianočný program,
org.: Obec Málinec.
24. – 25. 12. Chodenie s Betlehemom, živý betlehem pri stromčeku
v Kokave nad Rimavicou,
org.: MKS.
31. 12. Silvester,
námestie obce,
org.: Obec Málinec.
Podujatia bez presného dátumu:
Mikuláš v meste, rozsvecovanie vianočného stromčeka,
Námestie republiky,
org.: Mesto Lučenec.
Petrohrad očami detí, 7. ročník výtvarnej súťaže,
Radnica Lučenec.
Vianočné trhy,
Námestie republiky,
org.: Mesto Lučenec.
Svieť, svetlo svieť, ekumenické vianočné stretnutie,
Námestie republiky,
org.: Mesto Lučenec.
Vianočný beh mesta Lučenec
ulicami mesta,
org.: Mesto Lučenec.
Celé Slovensko číta deťom na Mikuláša, vianočné čítanie známych osobností
pre deti MŠ a ZŠ v Lučenci,
komunitná miestnosť,
Novohradská knižnica Lučenec.
XIV. Trienále akvarelu,
výstavné priestory NMG,
org.: Novohradské múzeum a galéria
Lučenec.
Advent v DMS – Kolo roka – zvyky a obyčaje našich predkov,
Vianočné ozdoby – predajná výstava,
org.: Dom MS a MO MS v Lučenci,
spoluorg.: Mladá Matica,
MŠ, ZŠ, SŠ
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Posedenie priateľov a priaznivcov MS pri vianočnom stole,
org.: MO MS a Dom MS v Lučenci,
Mladá Matica,
spoluorg.: Spolok M.R. Štefánika,
Mesto Lučenec.
Mikuláš, kultúrny program, pohostenie,
Podzámocké námestie Halič,
org.: Obec Halič.
Vianočný koncert, operná speváčka Terézia Kružliaková, r. Babjaková,
org.: Obec Halič.
Oslava Mikuláša a Vianoc,
kultúrny dom,
org.: Obec Lehôtka a Klub žien.
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Kultúrne inštitúcie:
Novohradské osvetové stredisko, riaditeľ: Mgr. Stanislav Spišiak
J. Kármána 2/2, 984 01 Lučenec, tel.: 047/ 4331534, 4512703,
e-mail: noslc@noslc.sk, www.noslc.sk
Novohradské múzeum a galéria, riaditeľka: Mgr. Iveta Kaczarová
Kubínyiho nám. 3, 984 01 Lučenec, tel.: 047/4332502, 4332397,
e-mail: nmlc@stonline.sk, www.nmg.sk
Novohradská knižnica, riaditeľka: PhDr. Mgr. Dáša Filčíková
J. Kármána 2/2, 984 01 Lučenec, tel.: 047/4513238,
e-mail: riaditelka@nklc.sk, sluzby@nklc.sk, www.nklc.sk
Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo
riaditeľka: Mgr. Andrea IllésKósik, tel.: 047/3337132, 0950689610,
e-mail: msks@filakovo.sk, web: www.kultura.filakovo.sk
Hradné múzeum, Hlavná ul. 14, 986 01 Fiľakovo,
riaditeľka: Mgr. Viktória Tittonová, PhD., tel.: 047/4382017, 0918 975 634,
e-mail: muzeum@hradfilakovo.sk, info@hradfilakovo, www.hradfilakovo.sk
Novohradské turisticko-informačné centrum,
Podhradská 14, 986 01 Fiľakovo,
Bc. Denisa Pócsaová, tel.: 047/4382016, 0918 994 481,
e-mail: ntic@hradfilakovo.sk
Geopark Novohrad – Nógrád, Podhradská 14, 986 01 Fiľakovo,
tel.: 0917 646 551,
e-mail: geopark.filakovo@gmail.com, www.nogradgeopark.eu
Miestne kultúrne stredisko,
Námestie 1. mája č.10, 985 05 Kokava nad Rimavicou
Janka Krotáková, vedúca, 047/4293245, 0903559014,
e-mail: janka.krotakova@kokava.sk
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Občianske združenia:
OZ PRIATELIA HISTÓRIE NOVOHRADU, Mišo Šesták, 0903605317,
e-mail: misosestak@gmail.com
OZ Fiľakovskí vlci, Farská lúka 1654/40, 986 01 Fiľakovo,
Štefan Albert, 0908966261,
e-mail: fulekifarkasok@gmail.com, www.fulekifarkasok.webnode.sk
OZ Slnienko, Biskupická 124/41, 986 01 Biskupice,
Ing. Alena Rezková, 0918904930
Spolky:
Miestny odbor Matice slovenskej v Lučenci,
Mgr. Ľudmila Lacová, ludmila.lacova@gmail.com
Dom Matice slovenskej v Lučenci, riaditeľka Dr. Jana Viteková,
0903 590 595, dms.lucenec@matica.sk
Mestá a obce: (informácie v zozname obcí):
Mesto Lučenec – MsÚ, odd. školstva, soc. vecí, kultúry a športu
Mesto Fiľakovo
Obce:
Halič (Ing. Ján Hikker, poslanec OcZ a predseda kultúrnej komisie,
e-mail: janhikkerhalicky@centrum.sk),
Hrnčiarske Zalužany,
Kokava nad Rimavicou,
Lehôtka,
Málinec (Anna Kančová, 047/4291122, 0908 651 192),
Tomášovce,
Utekáč (Ľubomíra Šajgalíková, 047/4514131)
Folklórne kolektívy:
FS Hrnčiarka, Hrnčiarske Zalužany, Mgr. Elena Sélešová, vedúca,
tel.: 0902737277, e-mail: elenaseles@gmail.com
Cirkev:
Cirkevný zbor ECAV Lučenec, Komenského 16, 984 01 Lučenec,
zborový farár: Mgr. Ľudovít Hroboň, tel.: 047 432 63 75,
e-mail: ludo.hrobon@gmail.com
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OKRES LUČENEC
LUČENEC– Mestský úrad, Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
Primátorka: PhDr. Alexandra Pivková, tel.: 047/4307220,
e-mail: primatorka@lucenec.sk, www.lucenec.sk,
Oddelenie školstva, soc. vecí, kultúry a športu
– Ing. Ivana Jasenková Olšágová, vedúca, tel.: 047/4307229,
e-mail: ivana.jasenkova@lucenec.sk,
Mgr. Darina Varhaníková, programový zamestnanec pre kultúru,
tel.: 047 4307231, e-mail: darina.varhanikova@lucenec.sk
LUKUS – Lučenské kultúrne a umelecké stredisko, Ul. Dr. Herza 240/01,
riaditeľ: Tomáš Belko, tel.: 0905 364681, e-mail: tomas.belko@lukus.sk,
Andrea Moravčíková, vedúca Mestské múzea, tel.: 0911733981,
e-mail: andrea.moravcikova@lukus.sk, www.lukus.sk
MIC – Mestské informačné centrum, Radnica, Ul. Dr. Herza 240/01,
047/4331513, e-mail: mic@lucenec.sk
FIĽAKOVO – Mestský úrad, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
Primátor: Mgr. Attila Agócs, PhD., tel.: 047/4381001,
e-mail: primator@filakovo.sk, www.filakovo.sk,
ÁBELOVÁ –Obecný úrad č. 95, 985 13 Ábelová
Starosta: Jaroslav Maslen, tel.: 047/437 95 10, 0902972000,
e-mail: starosta@abelova.sk, www.abelova.sk
BELINA – Obecný úrad, č. 194, 986 01 Fiľakovo
Starosta: Mgr. Zoltán Marcinkó, tel.: 047/438 91 31, 0905 270593,
e-mail:obecbelina@centrum.sk, www.belina.sk
BISKUPICE – Obecný úrad, Biskupická 61/132, 986 01 Fiľakovo,
tel.: 047/4381815,
Starosta: Ing. Ladislav Noskó, tel.: 0908 930167,
e-mail: obec@obecbiskupice.sk, www.obecbiskupice.sk
BOĽKOVCE – Obecný úrad, č. 10, 984 01 Lučenec
Starosta: Ladislav Vanko, tel.: 047/4394144, 0911604951,
e-mail: starosta@bolkovce.sk, www.bolkovce.sk
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BUDINÁ– Obecný úrad Budiná č. 96, 985 12 Tuhár
Starosta: Ing. Marian Čerpák, tel.: 0474397335, 0908 626866,
e-mail:obecbudina@tuhar.net, www.budina.sk
BULHARY– Obecný úrad, č. 96, 986 01 Fiľakovo
Starosta: Dezider Szakó, tel.: 047/4381772,
e-mail: bulhary@hotmail.com, www.bulhary.ocu.sk
BUZITKA – Obecný úrad, č. 126, 985 41 Šávoľ
Starosta: Miroslav Malatinec, tel.: 047/438 01 83, 0905 669 432, e-mail:
obecbuzitka@gmail.com, starostabuzitka@gmail.com,
www.buzitka.estranky.sk
ČAKANOVCE – Obecný úrad, Čakanovce 312, 985 58 Radzovce
Starosta: Mgr. Vojtech Bodor, tel.: 047/4491123, 0917 869033,
www.obeccakanovce.sk, e-mail: obeccakanovce@obeccakanovce.sk
ČAMOVCE – Obecný úrad, č. 69 986 01 Fiľakovo
Starosta: Mgr. Adrián Karkusz, tel.: 047/4389101, 0907 115296,
e-mail: camovce@gmail.com,www.camovce.webnode.sk
DIVÍN – Obecný úrad, Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Starosta: Mgr. Pavel Drugda, tel.:047/4397301, 0917849509,
e-mail: starosta@divin.sk, www.divin.sk
DOBROČ –Obecný úrad Dobroč, č. 140, 985 53 Mýtna, tel.: 047/439 71 05
Starosta: Ing. Miroslav Remeník, 0917961326,
e-mail: starosta@dobroc.sk, podatelna@dobroc.sk, www.dobroc.sk
FIĽAKOVSKÉ KOVÁČE – Obecný úrad Fiľakovské Kováče 275,
986 01 Fiľakovo
Starosta: Michal Muránsky, tel.: 047/4380233, 0905548287,
e-mail:starosta@filakovskekovace.sk, www.filakovskekovace.sk
GREGOROVA VIESKA – Obecný úrad , 985 56 Tomášovce
Starostka: Bc. Renata Hrnčiarová, tel.: 047/4392000, 0902685998,
e-mail: starosta@gregorovavieska.sk, www.gregorovavieska.e-obce.sk
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HALIČ –Obecný úrad, Mieru č. 66, 985 11 Halič, tel.: 047/ 439 2356
Starosta: Mgr. Alexander Udvardy, 0907 858 440,
e-mail: starosta@obechalic.sk, www.halic.sk
HOLIŠA –Obecný úrad, č. 61, 985 57 Holiša
Starosta: Karol Ferencz, tel.: 047/4394222,
e-mail: starosta@ocuholisa.sk, www.ocuholisa.sk
JELŠOVEC –Obecný úrad Jelšovec, č. 74, 985 32 Veľká nad Ipľom
Starosta: Ladislav Mácka, tel.: 047/4374108, 0940342084,
e-mail: starosta@jelsovec.sk, www.jelsovec.sk
KALONDA – Obecný úrad Kalonda, Mierová 104/67, 985 31 Rapovce
Starostka: Réka Papp, tel.: 047/4398108, 0905234936,
e-mail: obeckalonda@gmail.com,www.kalonda.ocu.sk
KOTMANOVÁ– Obecný úrad Kotmanová, č. 122, 985 53 Mýtna
Starostka: Mgr. Mária Oravcová, tel.: 047/4397109, 0905270590,
e-mail:obec@kotmanova.sk, www.kotmanova.sk,
LEHÔTKA – Obecný úrad Lehôtka, č. 23, 985 11 Halič
Starosta: Richard Laššan, tel.: 047/4392346, 0905 270431,
e-mail: starosta@lehotka.sk, info@lehotka.sk,www.lehotka.sk,
LENTVORA – Obecný úrad Lentvora, č. 61, 985 13 Ábelová
Starosta: Dušan Sudár, tel.: 047/4379547, 0915214686,
e-mail: obeclentvora@gmail.com
LIPOVANY – Obecný úrad Lipovany, č. 45, 985 31 Rapovce
Starosta: Vladimír Kumštár, tel.: 047/439 98 72, 0905270434,
e-mail: lipovany@dkn.sk, www.lipovany.sk
LOVINOBAŇA – Obecný úrad, SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa,
tel.: 047/4512516
Starosta: Ing. Marian Lenhard, tel.: 047/4396402, 0905270914,
e-mail: starosta@lovinobana.sk, podatelna@lovinobana.sk, www.lovinobana.sk
LUPOČ – Obecný úrad Lupoč, č. 102, 985 11 Halič, tel.: 047/4392345
Starosta: Ing. Peter Tejiščák, 0911 252 799,
e-mail: obeclupoc@gmail.com, www.lupoc.sk
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ĽUBOREČ – Obecný úrad Ľuboreč, č. 138, 985 11 Halič
Starosta: Mgr. Marcel Šupica, tel.: 047/4372823, 0903547601,
e-mail: obec@luborec.sk, www.luborec.sk
MAŠKOVÁ– Obecný úrad Mašková, č. 76, 985 11 Halič
Starostka: Ing. Bronislava Brablecová, tel.: 047/4392362, 0911 951775,
e-mail: obec.maskova@gmail.com, www.maskova.sk
MIKUŠOVCE– Obecný úrad Mikušovce, č. 14, 984 01 Lučenec
Starosta: Ing. Imrich Ágošton, tel.: 047/4329132, 0905270432,
e-mail: mikusovce@centrum.sk, www.mikusovce.com
MUČÍN – Obecný úrad Mučín, Bernolákova 1, 985 31 Rapovce
Starosta: MVDr. Zoltán Benkö, tel.: 047/4378870, 0905272673,
e-mail:starosta@mucin.sk, www.mucin.sk
MÝTNA – Obecný úrad Mýtna, č. 47, 985 53 Mýtna
Starosta: Mgr. Dana Marková, PhD., tel.: 047/4397107,
e-mail: starosta@mytna.sk, obec@mytna.sk,www.mytna.sk
NITRA NAD IPĽOM – Obecný úrad Nitra nad Ipľom, č. 96, 985 57 Holiša
Starosta: Tivadar Berky, tel.: 047/43941 97, 0908559894,
e-mail: obecnitra@gmail.com, www.nitranadiplom.sk
NOVÉ HONY – Obecný úrad Nové Hony č. 13, 985 42 Veľké Dravce
Starostka: Alena Spodniaková, tel.: 047/4373112,
e-mail: starosta@novehony.sk,www.novehony.sk
PANICKÉ DRAVCE – Obecný úrad Panické Dravce, č. 280,
985 32 P. Dravce
Starosta: Atilla Papp, tel.: 047/437 41 34, 0905 359 860,
e-mail: starosta@panickedravce.sk, obec@panickedravce.sk,
www.panickedravce.sk
PÍLA– Obecný úrad Píla, č. 174, 985 53 Mýtna
Starosta: Ing. Ľubomír Aláč, tel.: 047/439 71 04, 0903457129,
e-mail: pilaobec@gmail.com,www.pila-obec.sk
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PINCINÁ –Obecný úrad Pinciná, č. 12, 984 01 Lučenec
Starostka: Ing. Valéria Votoupalová, tel.: 047/439 41 87, 0907776566,
e-mail: starosta@pincina.sk, obec@pincina.sk,www.pincina.sk
PLEŠ – Obecný úrad Pleš, č. 7, 985 31 Rapovce
Starosta: Miroslav Plaucha, tel.: 047/439 98 41, 0917674482,
e-mail: obecnyurad.ples@centrum.sk,www.obecples.sk
PODREČANY –Obecný úrad, č. 190, 985 54 Podrečany
Starosta: Ing. Peter Kulich, tel.: 047/4396171,
e-mail: obec@podrecany.sk, www.podrecany.sk
POLICHNO –Obecný úrad Polichno, č. 138, 985 13 Ábelová
Starosta: Pavel Kyseľ, tel.: 047/4379533, 0905 270436,
e-mail: kysel@polichno.sk, polichno@polichno.sk, www.polichno.sk
PRAHA – Obecný úrad Praha, č. 37, 985 11 Halič
Starosta: Erik Marčok, tel.: 047/4392348, 0915714166,
e-mail: obecpraha@azet.sk, www.praha-m.estranky.sk
PRŠA – Obecný úrad Prša, č. 79, 985 41 Šávoľ
Starosta: Gábor Nagy, tel.: 047/4380190, e-mail: ocu.prsa@centrum.sk
RADZOVCE –Obecný úrad, č. 506, 985 58 Radzovce
Starosta: Ing. Péter György, tel.: 047/4491127,
e-mail: starosta@radzovce.sk, www.radzovce.sk,
RAPOVCE – Obecný úrad, Hlavná 99, 985 31 Rapovce
Starosta: Ing. Ladislav Sóky, tel.: 047/4398100, 0918629849,
e-mail: rapovce@dkn.sk, www.obecrapovce.sk
RATKA – Obecný úrad Ratka, č. 109, 986 01 Fiľakovo
Starosta: Ing. Milan Spodniak, tel.: 047/4383431, 0905607983,
e-mail: starosta.ratka@gmail.com, www.ratka.sk
RUŽINÁ –Obecný úrad Ružiná, č. 102, 985 52 Divín
Starosta: Jozef Líška, tel.: 047/4396116, 0905270428,
e-mail: starosta.ruzina@gmail.com, www.ruzina.eu
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STARÁ HALIČ – Obecný úrad, č. 116/49, 985 11 Halič
Starosta: Ing. Jozef Gembec, tel.: 047/4392331, 0918678866,
e-mail: starosta@starahalic.sk, www.starahalic.sk
ŠÁVOĽ – Obecný úrad, č. 220, 985 41 Šávoľ
Starosta: Július Ferencz, tel.: 047/4511111, 0905270430,
e-mail: ocu.savol@gmail.com, www.obecsavol.estranky.sk
ŠIATORSKÁ BUKOVINKA – Obecný úrad Šiatorská Bukovinka, č. 41,
985 58 Radzovce
Starosta: Ing. Peter Badinka, tel.: 047/4491154,
e-mail: ocusiat.buk@gmail.com, www.siatbukovinka.sk
ŠÍD – Obecný úrad Šíd, č. 37, 986 01 Fiľakovo
Starosta: Arnold Kurunci, tel.: 047/4389213, 0905218807,
e-mail: obecsid@hotmail.com, www.obec-sid.sk
ŠURICE – Obecný úrad Šurice, č. 179, 980 33 Hajnačka
Starosta: Zoltán Végh, tel.: 047/4389282, 0917 451 483,
e-mail: starostasurice@gmail.com, obecsurice179@gmail.com,
www.obecsurice.sk,
TOČNICA – Obecný úrad Točnica, č. 113, 985 22 Cinobaňa
Starostka: Jana Ivaničová, tel.: 047/4396175, 0903 184789,e-mail:
obec@tocnica.sk,
www.tocnica.sk
TOMÁŠOVCE – Obecný úrad Tomášovce, Partizánska 132, 985 56
Tomášovce
Starosta: Ing. Ján Mičuda, tel.: 047/4371446, 0908941808, e-mail:
starosta@tomasovce.sk,
www.tomasovce.sk
TREBEĽOVCE – Obecný úrad Trebeľovce, č. 109, 985 31 Rapovce
Starosta: Mgr. Marcel Hudec, tel.: 047/4398714, 0905270591, e-mail:
obectrebelovce@dkn.sk, www.obectrebelovce.sk
TRENČ – Obecný úrad Tren, č. 11, 985 32 Veľká nad Ipľom
Starosta: Andrej Barcík, tel.: 047/4399765, 0905 661 928,
e-mail: trenc@lucenec.net, starosta@trenc.sk, www.trenc.sk
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TUHÁR – Obecný úrad, č. 56, 985 12 Tuhár
Starosta: Bc. Peter Čeman, tel.: 047/4377621, 0911491250,
e-mail: obecnyurad@tuhar.sk, starosta.tuhar@gmail.com, www.tuhar.sk
VEĽKÁ NAD IPĽOM – Obecný úrad, č. 86, 985 32 Veľká nad Ipľom
Starosta: Ing. Gabriel Rácz, tel.: 047/4374102, 0948 242 680,
e-mail: starosta@velkanadiplom.sk, info@velkanadiplom.sk,
www.velkanadiplom.sk
VEĽKÉ DRAVCE – Obecný úrad , Školská 240, 985 42 Veľké Dravce
Starostka: Mgr. Viera Rubintová, tel.: 047/4373122, 0908249931,
e-mail: obecvelkedravce@gmail.com, www.velkedravce.sk
VIDINÁ –Obecný úrad, Športová 1, 985 59 Vidiná
Starosta: Ing. Ján Šupica, tel.: 047/4511524, 0905 270 437,
e-mail: podatelna@vidina.sk, starosta@vidina.sk, www.vidina.sk,
OKRES POLTÁR
POLTÁR – Mestský úrad, Železničná 489/1, 987 01 Poltár
Primátorka: Mgr. Martina Brisudová, tel.: 047/4308423,
e-mail:mesto@poltar.sk, www.poltar.sk
BREZNIČKA – Obecný úrad , č. 206, 985 02 Breznička
Starosta: Mgr. Branislav Knechta, tel.: 0911794180,
e-mail: branokne@gmail.com, breznickapt@gmail.com,www.obecbreznicka.sk
CINOBAŇA – Obecný úrad, Banská ulica 315/1, 985 22 Cinobaňa
Starosta: Jozef Melicher, tel.: 047/4511731,
e-mail: starosta@cinobana.sk, www.cinobana.sk
ČESKÉ BREZOVO – Obecný úrad, č. 97, 985 03 České Brezovo
Starosta: Ivan Miko, tel.: 047/4292122, 0903254386,
e-mail: starosta@ceskebrezovo.sk, www.ceskebrezovo.sk,
ĎUBÁKOVO – Obecný úrad, č. 45, 985 07 Šoltýska
Starosta: Miroslav Škrabák - tel.: 047/4295722
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HRADIŠTE – Obecný úrad, č. 112, 985 25 Hradište
Starostka: Nataša Iskrová, tel.: 047/4291825, 0903 490903,
e-mail:obec@hradiste.sk, www.hradiste.sk
HRNČIARSKA VES – Obecný úrad, Pondelok 87, 980 13 Hrnčiarska Ves
Starosta: Ján Melicher, tel.: 047/5674317, 0907878166,
e-mail: hrnciarskaves@gmail.com, www.hrnciarskaves.sk
HRNČIARSKE ZALUŽANY – Obecný úrad, Hlavná 90,
980 12 Hrnčiarske Zalužany
Starosta: Ing. Branislav Nociar, tel.: 047/5672111, 0908903587,
e-mail: starosta@hrnciarskezaluzany.sk, www.hrnciarskezaluzany.sk
KALINOVO – Obecný úrad, SNP 138/14, 985 01 Kalinovo
Starosta: Ján Šárkan, tel.: 047/4390205,
e-mail: obec@kalinovo.sk, www.kalinovo.sk
KOKAVA NAD RIMAVICOU – Obecný úrad, Nám. 1. mája 1,
985 05 Kokava nad Rimavicou
Starosta: Ing. Ján Chromek, tel.: 047/4293104, 0907144793,
e-mail: jan.chromek@kokava.sk, www.kokava.sk
KRNÁ – Obecný úrad, č. 49, 985 25 Hradište
Starostka: Drahomíra Hricová, tel.: 047/4291955, 0908 046365,
e-mail: obeckrna@gmail.com, www.krna.sk
MÁLINEC – Obecný úrad, Nám. SNP č. 474, 985 26 Málinec
Starosta: Ing. Igor Lacko, tel.: 047/4291121, 0905410540,
e-mail:starosta@malinec.sk, www.malinec.sk
Kultúrny referent: Anna Kančová – tel.: 047/4291122,
e-mail: kancova.a@malinec.sk
MLÁDZOVO – Obecný úrad, 985 02 Breznička
Starosta: Miroslav Čičmanec, tel.: 047/4486822, 0918 437 339, e-mail:
obecmladzovo@gmail.com www.mladzovo.sk,
OZDÍN –Obecný úrad, č. 52, 985 24 Rovňany
Starosta: Ing. Pavel Salva, tel.: 047/4291301, 0911 875697,
e-mail: starostaozdin@gmail.com, www.ozdin.sk,
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ROVŇANY – Obecný úrad, č. 98, 985 24 Rovňany
Starostka: Jana Cabanová, tel.: 047/4223459, 0908911031,
e-mail: ocurovnany@ma-net.sk, www.rovnany.sk
SELCE – Obecný úrad Selce č. 1, 980 13 Hrnčiarska Ves
Starosta zastupujúci: Oto Repper, tel.: 047/5423491, 0910944851,
e-mail: selcegemer@gmail.com, www.selcegemer.sk
SUŠANY – Obecný úrad, č. 87, 980 12 Hrnčiarske Zalužany
Starosta: Mgr. Štefan Vaclavik, tel.: 047/5678124, 0911238912,
e-mail: osusany@post.sk, www.susany.sk
ŠOLTÝSKA – Obecný úrad, č. 48, 985 07 Šoltýska
Starosta: Marian Janiš, tel.:047/4295723, 0918922403,
e-mail: starosta@soltyska.sk, www.soltyska.sk
UHORSKÉ – Obecný úrad, č. 8, 985 25 Uhorské
Starosta: Ing. Pavel Olšiak, tel.: 047/422 34 28, 0948711777,
e-mail: starosta.uhorske@ma-net.sk, www.uhorske.sk
UTEKÁČ –Obecný úrad, č. 52, 985 06 Utekáč
Starosta: Miroslav Barutiak, tel.: 047/4514131, 0911252433,
e-mail: starosta@obecutekac.sk,www.obecutekac.sk
Kultúrna pracovníčka: Ľubomíra Šajgalíková,
e-mail: lubomira.sajgalikova@obecutekac.sk
VEĽKÁ VES –Obecný úrad Veľká Ves, č. 53, 985 01 Kalinovo
Starosta: Jozef Líška, tel.: 047/4390922, 0903506559,
e-mail: velkaves@velkaves.sk, www.velkaves.sk
ZLATNO – Obecný úrad, č. 62, 985 04 Zlatno
Starostka: Mgr. Margaréta Murínová, tel.: 047/4111843, 0908922106,
e-mail: starosta@obeczlatno.sk, www.obeczlatno.sk
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