
 

1 

Vážení priatelia, 
ponúkame Vám Kalendár výročí a Katalóg kultúrno – 

spoločenských podujatí na rok 2014. 
Pripravili sme výročia obcí, osobností, ale aj udalostí, 

ktoré majú jubileum a spájajú sa s Novohradom alebo Malo-
hontom. V podstate mix  rôznych zaujímavostí, ktoré sa viažu 
k roku 2014 a nášmu regiónu. Je to inšpirácia pre tých, ktorí 
chcú pripraviť oslavy, alebo len malú spomienku či už na 
udalosti alebo na ľudí,  alebo výročie, ktoré títo iniciovali. Už 
záleží len na Vás, ako  dokážete  spojiť sily a sa dohodnúť, ale 
hlavne, aby ste sa stretli a vyslali jasný signál o sebe a o tom, 
že Vám záleží na kvalite života v meste alebo obci. 

Myslím, že máme aj určitý okruh čitateľov, ktorí ne-
pripravujú žiadne aktivity, ale zaujíma ich história regiónu a 
mnohí poznali ľudí, ktorých v našom Kalendári spomíname. 
Hovoria o tom so svojimi známymi a priateľmi a pozitív-
ne informácie sa dostávajú ďalej. 

Aj jedno aj druhé nás teší, aj preto, že sme zaujali. 
V podstate sa to týka celej činnosti Novohradského 

osvetového strediska v Lučenci.  
Potešilo by nás, keby sme si aj v tomto roku dokázali 

pomôcť pri realizácii rozličných podujatí a mnohých aktivít. 
Už všetci dobre viete, že miestna kultúra je v našej činnosti 
dominantná a  spolu s Vami sa budeme radi podieľať na jej 
udržateľnosti a ešte radšej na jej rozvoji. 

Nezabudnime na ľudí, ktorí v regióne žijú a zaslúžia si 
našu pozornosť a úctu.  Pestujme si tradície a tešme sa s kaž-
dého úspechu, ktorý nás v kultúrno-osvetovej a spoločenskej 
činnosti posúva ďalej. 

 
 

Mária Ambrušová 
riaditeľka NOS 
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 1 145. výročie smrti Konštantína  

– sv. Cyrila (4.2.869) 

 1 120 . výročie smrti Svätopluka (894) 

 190. výročie vydania  Slávy dcéry J. Kollára, napí-

sané biblickou češtinou (1824) 

 170. výročie vzniku piesne Janka Matušku Ponad 

Tatrou blýska (1844), prvé dve slohy piesne tvo-

ria štátnu hymnu SR 

 170. výročie vzniku spolku Tatrín  

 (26.-28.8.1844) 

 145. výročie smrti Štefana Moysesa (5.7.1869), 

zakladateľa a prvého predsedu Matice sloven-

skej  

 100. výročie začatia I. svetovej vojny (28.7.1914) 

 95. výročie tragickej smrti Milana Rastislava 

Štefánika (4.5.1919) 

 95.výročie oživotvorenia Matice slovenskej 

– (5.8.1919) 

 75. výročie vzniku prvej Slovenskej republiky 

(14.3.1939)  

 70. výročie Slovenského národného povstania 

(29.8.1944)  

 65. výročie založenia CSEMADOKU (5.3.1949) 
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KATALÓG KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH 
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(prvá písomná zmienka) 
 
 
                750. výročie (1264)         
 
                735. výročie (1279)         
                                                                                                             
   
                                                                                                                
   
                 

720. výročie (1294)         
                715. výročie (1299)                                                              
   
                                                        
                685. výročie (2.4.1329)   
                630. výročie  (1384)        
                605. výročie  (1409)         
                575. výročie (1439)         
                                                          
                515. výročie (1499)                                                              
   
                500. výročie (1514)         
 
                 55. výročie (1959)          
 
                 50. výročie (1964)           
 
 
 
 

Rovňany 
 
Breznička 
Cinobaňa 
Kalinovo  
Ozdín 
Kokava nad Rimavicou 
 
Biskupice  
Halič 
Rapovce 
                                                        
Divín 
Šávoľ 
Poltár  
Čakanovce 
Prša 
Ružiná 
                                                      
Lupoč 
Málinec  
Šiatorská Bukovinka 
 
Hrnčiarska Ves  
(zlúčením Pondelka a Veľkej Suchej) 
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VAJO Pavel, Doc., Ing., CSc. – 80. výročie nar. (4.1.1934 Halič), 
strojný inžinier, vysokoškolský učiteľ. Autor umeleckých diel: os-
vetlenie (Bratislavský hrad, SND, budova vlády SR, stanice metra 
Praha), fontány (BA- budova NR SR, Piešťany, Rimavská Sobota), 
socha Juraja Jánošíka v Terchovej a i.  
 
KUBINEC František – 75. výročie nar. (5.1.1939 Utekáč), sklár, 
výrobca a hráč na ľudových hudobných nástrojoch. Spolu s ot-
com Jurajom a bratom Martinom predstavovali známe Trio Ku-
bincovcov, fujaristov. 
 
HANKOVÁ-BLONSKÁ Iva, rod. Ševecová – 65. výročie nar. 
(15.1.1949 Martin), sociologička, novinárka. V rokoch 1990-99 
šéfredaktorka okresných novín Ipeľ (neskôr Novohradské novi-
ny) v Lučenci. V roku 1982 jej vyšla básnická zbierka Pútec. Žije 
v Banskej Štiavnici. 
 
KORŠÓ Ján – 10. výročie úmrtia (16.1.2004), bývalý primátor 
mesta Poltár. 
 
PAUČO Jozef – 100. výročie nar. (18.1.1914 Píla-18.11.1975 
Middletown USA), novinár, spisovateľ a vydavateľ. Používal aj 
pseudonym J.P. Javorov. Počas Slovenskej republiky pôsobil ako 
redaktor a šéfredaktor denníkov Slovák a Slovák týždenník. V r. 
1945 emigroval do USA, kde pracoval ako redaktor Jednoty. Zak-
ladajúci člen SNR v zahraničí a jej predsedom bol do roku 1958, 
do r. 1961 generálny tajomník. V USA bol redaktorom a vyda-
vateľom Slováka v Amerike a jeho literárneho almanachu. Od 
roku 1950 bol tajomníkom Slovenskej ligy v Amerike.  

Január: 
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Od r. 1970 jeden z vedúcich činiteľov tzv. Svetového kongresu 
Slovákov až do smrti v r.1975. Dňa 5. marca 1994 sa v rodnej Píle 
uskutočnil slávnostný seminár na počesť 80. výročia jeho naro-
denia, ktorý organizovala Matica slovenská a Stredisko zahranič-
ných Slovákov. 
 
ČERNÁK Pavel, MUDr. – 90. výročie nar. (21.1.1924 Klenovec), 
lekár – röntgenológ, rádiológ. V rokoch 1955-95 primár rádioter. 
odd. OÚNZ (neskôr NsP) v Lučenci, z toho  v r. 1964-68 riaditeľ. 
V r. 1968 propagoval znovuoživenie Matice slovenskej, bol zvo-
lený za predsedu OV a MO MS. Jeho poslednou aktivitou bolo ini-
ciovanie výstavby pamätníka M.R. Štefánika v Lučenci (1995). 
Zomrel 23.6.2000 v Lučenci a je tu aj pochovaný. 
 
ALEXY Janko – 120. výročie nar. (25.1.1894 L. Mikuláš), maliar, 
spisovateľ. V Lučenci študoval v rokoch 1906-1912 na gymnáziu, 
kde aj maturoval.  
 
KYSUCKÝ Pavel – 110. výročie nar. (28.1.1904 v Poltári), ro-
botník, ale zastával dôležité funkcie vo verejnom živote. Bol sta-
rostom, predsedom ONV, riaditeľom Ipeľských tehelní. Zaslúžil 
sa o rozvoj Poltárskeho spevokolu, kde spieval ako tenor, o roz-
voj ochotníckeho divadla (herec a neskôr i režisér) a Športového 
združenia (predseda). 
 
ŠVOŇAVSKÝ Jozef, Mgr. – 55. výročie nar. (28.1.1959 Lučenec), 
herec. 
 
JANUŠEKOVÁ Agnesa, rod. Štefániková – 60. výročie nar. 
(29.1.1954 Lučenec), učiteľka, dirigentka ženského speváckeho 
zboru vo Fiľakove v r. 1981-2004. Od r. 2000 doteraz riaditeľka 
ZŠ s VJM na Mládežníckej ul. vo Fiľakove. 
 
GUBIER Milan – 70. výročie nar. (30.1.1944 Poltár), kultúrny 
pracovník, učiteľ ZDŠ, 1970-1986 bol vedúcim Osvetovej besedy, 
neskôr riaditeľom MsKS, 1986-1990 bol tajomníkom MsNV.                 
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HAAN Ján – 235. výročie nar. (3.2.1779 Ábelová), veršovník, 
prírodovedec. Študoval aj v Lučenci, pôsobil od r. 1809 ako farár 
v Sámsonháze, od r. 1818 v Békešskej Čabe. Venoval sa prírod-
ným vedám a popularizácii poľnoh. poznatkov medzi ľudom. 
 
PEKÁR Štefan – 185. výročie nar. (8.2.1829 Pondelok), cir-
kevný historik, publicista. Bol členom Malohontskej učenej spo-
ločnosti, v jej ročenkách uverejnil básne a príspevky, ktoré majú 
dokumentárny význam k poznaniu snáh gemerských vzdelancov 
v období osvietenstva. V oblasti ľudovýchovy bojoval proti pove-
rám a šíril vzdelanosť, dbal na rozvoj a hmotné zabezpečenie 
cirkevného školstva, spracoval históriu cirkvi v Pondelku, vráta-
ne životopisov kazateľov a učiteľov. V roku 1824 bol vyzname-
naný krajinským miestodržiteľom za obetavosť počas morovej 
epidémie. 
 

 
 
MARÓTHY – ŠOLTÉSOVÁ Elena – 75. výročie úmrtia (11. 2. 
1939 Martin), spisovateľka, dcéra Daniela Maróthyho. Ľudovú 
školu navštevovala v Ľuboreči, dievčenskú v Lučenci.  
 
JANKỦ Peter, Mgr. – 40. výročie nar. (12.2.1974 Lučenec), 
výtvarník, scénograf, folkový spevák. Študoval na Strednej 
umelecko-priemyselnej škole v Kremnici, Univerzite Mateja Bela 
v Banskej Bystrici a Vysokej škole múzických umení v Bratislave. 

Február: 
 

ŽILKOVÁ Ľubomíra – 
50. výročie nar. (9. 2. 
1964), venuje sa tkaniu 
od r. 2000, remeslu ju 
priučila matka. Žije, pra-
cuje a tvorí v Kokave nad 
Rimavicou. Svoju tvorbu 
prezentuje na folklór-
nych podujatiach a na 
samostatných výstavách. 
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hol priestor divadla Theatrium v budove Presscentra na Pribi-
novej (predchodca dnešného Heineken Tower Stage), kde pôso-
bil aj ako umelecký riaditeľ (2002 - 2003). Popri práci scénografa 
v slobodnom povolaní, bol od roku 2003 do roku 2012 redak-
torom, režisérom, neskôr dramaturgom a tímlídrom v redakciách 
publicistiky – TV Markíza, Slovenská televízia, Ta3, RTVS. Je au-
torom 22 amatérskych, 10 školských a 55 profesionálnych scé-
nických a kostýmových výprav, vrátane 3 filmov a jedného tele-
vízneho seriálu. Ako scénograf spolupracoval s divadlami: Štátna 
opera v Banskej Bystrici, Divadlo Nová Scéna v Bratislave, Divad-
lo SNP v Martine, Národné divadlo Moravsko-slezské Ostrava, A-
studio Rubín Praha, Opera a Balet v Ústí nad Labem, Divadlo na 
Rázcestí v Banskej Bystrici, Štúdio Tanca v Banskej Bystrici, Di-
vadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove, Divadlo Aréna v Bratis-
lave, Divadlo GunaGU v Bratislave, Divadlo J. Palárika v Trnave, 
Divadlo Ludus, Slovenská televízia, Oreo production, JMB pro-
duction, Kull fabrik a i. Spomedzi režisérov, s ktorými spolupra-
coval, spomeňme Romana Poláka, Viliama Dočolomanského, 
Ivana Holuba, Mariána Pecka, Viliama Klimáčka, Karola Vosátka, 
Danu Dinkovú, Jaroslava Moravčíka, Matewa Hawkinsa, Vladi-
míra Sadílka, Dušana Vicena, Patrika Lančariča, Jozefa Krasulu 
a i. Za svoju scénografickú, divadelnú a novinársku činnosť získal 
niekoľko celoslovenských aj medzinárodných ocenení. V roku 
2010 sa stal laureátom súťaže Dráma 2010 ako aj ceny Slo-
venského rozhlasu za divadelnú hru „Kamene života“.  
V súčasnosti je riaditeľom Umelecko-dekoračných dielní SND 
v Bratislave. 

 

(scénické a kostýmové výtvarníc-
tvo u scénografa Aleša Votavu). 
V roku 2011 po obhájení dizertač-
nej práce pod názvom „Scénický 
obraz súčasnosti“ získal titul PhD. 
na Ústave umeleckej a literárnej 
komunikácie UKF v Nitre. Ako 
umelecký šéf výpravy a zástupca 
umeleckého šéfa Opery pre veci 
technické pôsobil v Štátnej opere 
v Banskej Bystrici (2000 - 2002); 
v Bratislave architektonicky navr-
hol priestor divadla Theatrium 
v budove Presscentra na 
Pribinovej (predchodca dnešného 
Heineken Tower Stage), kde 
pôsobil aj ako umelecký riaditeľ 
(2002 - 2003). Popri práci 
scénografa v slobodnom povolaní, 
bol od roku 2003 do roku 2012 
redaktorom, režisérom, neskôr 
dramaturgom a tímlídrom 
v redakciách publicistiky – 
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OŽĎANSKY Margit rod. Herzog – 110. výročie nar.  (14.2.1904 
Lučenec), tenistka, majsterka Slovenska, dcéra majiteľa lieho-
varu Herzog a Kohn v Lučenci. Zomrela 8.3.1998 v Kolíne nad 
Rýnom (Nemecko).  
 
BLANÁR Vincent – 80. výročie nar. (14.2.1934 Čakanovce), 
pedagóg, ilustrátor, výtvarník. Učil od roku 1971 na základných 
školách v Revúcej ako učiteľ i riaditeľ, od r. 1991 až do nástupu 
do dôchodku pôsobil v Základnej umeleckej škole v Revúcej. Je 
autorom súboru kresieb historických pamiatok regiónu Gemera. 
Podieľal sa aj na výtvarnom spracovaní náučných chodníkov v 
Gemeri. Je autorom ilustrácií v monografií Muránska Zdychava 
od Jána Galla a ilustrátorom 7 knižných vydaní poľovníckych 
príbehov od Mokrolúčana Rudolfa Strinku, či knihy Maroša Detka 
Národný park Muránska planina. Jeho kresby boli použité v kni-
hách Žmeň rozprávok spod Muráňa a Kytka piesní spod Muráňa 
od Bystríka Muránskeho.  
 
JÓNA Eugen, PhDr., CSc. – 105. výročie nar. (20.2.1909 Veľká 
Suchá, dnes H. Ves), jazykovedec, dialektológ, historik slovenské-
ho jazyka. Zomrel 25.11.2004 v Bratislave.   
 
RADIČ Ondrej – 155. výročie (20.2.1859 Kokava nad Rima-
vicou), hudobník, tvorca Vrchárskej nálady, viedol vlastnú hu-
dobnú cigánsku školu. Zomrel 29.7.1923 v Kokave, kde je aj 
pochovaný. Obec Kokava mu dala zhotoviť náhrobný kameň v ro-
ku 2008. 
 
ZAJAC Pavel – 100. výročie nar. (20.2.1914 Kokava nad Rima-
vicou), učiteľ, folklorista, dlhoročný vedúci DFS Kokavan, zomrel 
10.2.2000, pochovaný je v Kokave. 
 
HORÁK Gejza, PhDr., CSc. – 95. výročie nar. (25.2.1919 Halič), 
jazykovedec, učiteľ. V rokoch 1948-84 vedúci vedecký pracovník 
Jazykovedného ústavu SAV  Bratislava. Zomrel 28.8.2003 v Bra-
tislave. 
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PALKOVIČ Juraj – 245. výročie nar. (27.2.1769 Rimavská 
Baňa), osvietenský spisovateľ. V rokoch 1794-1796 bol profe-
sorom na gymnáziu v Lučenci. 
 
 
 
 
UHORSKAI Pavel, ThB. – 95. výročie nar. (2.3.1919 Tomá-
šovce), evanjelický a.v. kňaz, generálny biskup Slovenskej evan-
jelickej cirkvi augsburského vyznania. Zomrel 5.10.2010 v Lučen-
ci, pochovaný je v Tomášovciach. 
 
RUŽIČKA Ivan, Doc., RNDr., CSc. – 80. výročie nar. (2.3.1934 
Ďubákovo), chemik, biochemik, stredoškolský a vysokoškolský 
učiteľ. Od r. 1992 Prír. F UMB Banská Bystrica.  
 
LUKÁČ Peter Ján, Prof., RNDr., DrSc. – 75. výročie nar. (3. 3. 
1939 Ábelová), fyzik, vysokoškolský pedagóg. Od r. 1980 MFF UK 
Bratislava. 
 
MORHÁČ Martin – 150. výročie nar. (3.3.1864 Breznička), lite-
rárny a osvetový pracovník, maliar a prekladateľ, používal pseu-
donym M. Breznický. V r. 1884 maturoval na gymnáziu v Lučenci, 
potom študoval teológiu v Bratislave. Pôsobil ako farár na rôz-
nych miestach, naposledy,  od r. 1906 ako farár slov. ev. cirkvi 
v Budapešti. V príspevku Školské zvyky v Ipeľskej Breznici a Hor-
nom Novohrade píše aj o Brezničke. 
 
PETRÓCZI Karol – 70. výročie nar. (5.3.1944 Lučenec), hus-
lista, koncertný majster, zbormajster, dirigent, stredoškolský uči-
teľ. V r. 1998 získal Cenu mesta Košice. 
 
CINCÍK Jozef – 105. výročie nar. (8.3.1909 Clopodia-Rumun-
sko), umelecký historik, výtvarník. V roku 1927 maturoval na 
gymnáziu v Lučenci. Bol tajomníkom umeleckého odboru Matice 
slovenskej, spolupracoval s J.C. Hronským, od r. 1945 žil v emi-
grácii v USA. 
 

Marec: 
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ĎURIŠ Július – 110. výročie nar. (9.3.1904 Rovňany), slovenský 
politik, v r. 1945-51 minister poľnohospodárstva, 1951-53 pred-
seda Zboru povereníkov, 1953-63 minister financií. Zomrel 
v Prahe r. 1986 a pochovaný je v Rovňanoch. Po skončení 2. svet. 
vojny dal postaviť v Rovňanoch prvý kultúrny dom v Novohrade 
a založil Výskumnú ovocinársku stanicu. 
 
MÉZEŠ Július – 115. výročie nar. (10.3.1899 Málinec), učiteľ na 
ev. škole v Hradišti, školský a osvetový pracovník, riaditeľ Osve-
tovej školy v Bratislave. 
 
KÁRMÁN Jozef ml. – 245. výročie nar. (14.3.1769 Lučenec), 
maďarský osvietenský spisovateľ, dramatik. 
 
BEL Matej – 330. výročie nar. (24.3.1684 Očová), historik, geo-
graf, etnograf, polyhistor, nazývaný  tiež Veľká ozdoba Uhorska. 
Študoval aj v Lučenci a Kalinove, kde má pamätník. K jeho naj-
významnejším dielam patrí „Notitia Hungariae novae historico-
geografica“, v ktorej je aj podrobný opis Novohradskej stolice. 
Zomrel 29.8.1749 v Bratislave (265. výr. úmrtia). 
 
FUZY Imrich Gabriel – 100. výročie nar. (24.3.1914 Kokava 
nad Rimavicou), rímsko-katolícky farár slovenskej farnosti sv. 
Cyrila a Metoda v meste Hamilton v Kanade. Zomrel 14.2.2004 
v Hamiltone. 
 
FINDRA Ján, Prof., PhDr., DrSc. – 80. výročie nar. (25.3.1934 
Málinec), jazykovedec, stredoškolský a vysokoškolský učiteľ. V r. 
1992-93 rektor UMB Banská Bystrica, 1990-93 poslanec NR SR, 
1993-2000 vedúci Kancelárie prezidenta SR. 
 
 
 
 
 
 
 
.  

SZABÓ Arpád, Mgr. – 70. výročie nar. 
(25.3.1944 Lučenec), učiteľ, kultúrno-vý-
chovný pracovník, osvetový herec a reži-
sér. Žije v Lučenci.  
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KINCELOVÁ Emília, rod. Margóčová, Mgr. – 80. výročie nar. 
(26.3.1934 Lučenec), redaktorka, filmová kritička, novinárka. 
V rokoch 1969-94 vedúca kultúrneho odd. redakcie Práca Bra-
tislava.  
 
FODOROVÁ Katarína – 55. výročie nar. (28.3.1959 Lučenec), 
akademická maliarka, grafička, ilustrátorka, dizajnérka. Zomrela 
15.11.2009 v Bratislave. 
 
KUBÍNYI František – 140. výročie úmrtia (28.3.1874 Vidiná), 
prírodovedec, verejný činiteľ, v rokoch 1848-1861 poslanec 
Uhorského snemu za Lučenec, zakladajúci člen Uhorskej arche-
ologickej spoločnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KALIČIAK Michal, Doc., RNDr., CSc. – 70. výročie nar. (2. 4. 
1944 Čakanovce-Ratka), geológ, vedecký pracovník. Od r. 1995 
riaditeľ Geologického ústavu Dionýza Štúra SAV Bratislava. 
 
IMRE Pavel, Ing. – 60. výročie nar. (4.4.1954 Hradište), elektro-
technický inžinier. Od r. 1982 riaditeľ závodu Katarínska Huta 
a.s. Slovglass Poltár. 
 
 
 

Apríl: 
 

 

SEDLICKÝ Tibor, Doc., PhDr., 
CSc. – 90. výročie nar. (2. 4. 
1924 Poltár), hudobný pedagóg, 
vysokoškolský učiteľ. V Poltári 
mu bola odhalená pamätná ta-
buľa. Zomrel 27.7.2004 v Ban-
skej Bystrici a tam je aj pocho-
vaný. 
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MAHÚT Adam – 100. výročie nar. (5.4.1914 Dobroč), stolár, 
samizdatový spisovateľ – vydal 2 zbierky poézie, príbehy a roz-
právky v rozsahu asi 160 strán. Zomrel 20.4.2002 v Detve, 
pochovaný je v Dobroči.  
 
FÁBIÁN Július – 130. výročie nar. (12.4.1884 Lučenec), maliar, 
grafik a spisovateľ. Od roku 1915 profesor výtvarnej výchovy 
v Szomathelyi (MR). 
 
GARAJ Viliam, Ing. – 70. výročie nar. (12.4.1944 Poltár), 
poľnohospodársky inžinier, ekonóm. Od r. 1986 riaditeľ pobočky 
Slovenskej poisťovne v Lučenci. 
 
BAZOVSKÝ Igor – 100. výročie nar. (13.4.1914 Lučenec), 
vedec, univerzitný profesor, konštruoval mechanické zariadenia 
pre rakety Minuteman, Polaris a iné zbrane. Syn Ľudovíta 
Bazovského, župana Novohradu. V roku 1968 emigroval, zomrel 
13.7.2000 v Los Angeles. 
 
PETIAN Juraj Natán– 155. výročia úmrtia (18.4.1859 Lešť), 
národnokultúrny pracovník, ev. farár v Polichne, podporovateľ 
slovenských národných podujatí, testamentálne venoval 7 000 zl. 
na založenie Matice slovenskej. Narodil sa v Polichne.  
 
BOROŠ Július, Prof., PhDr., DrSc. – 80. výročie nar. (19.4.1934 
Turíčky), psychológ, vysokoškolský učiteľ. Zomrel 13.11.2004 
v Trenčíne, pochovaný je v Turíčkach.  
 

 

KRNÁČ Dušan – 60. výročie nar. (4.4.1954 
Lučenec), učiteľ, výtvarník, scénograf. V sú-
časnosti výtvarník v slobodnom povolaní vo 
Zvolene. 
 



 

15 

ŽILÁK Ondrej – 100. výročie narodenia (22.4.1914 Málinec), 
evanjelický farár.  Ľudovú školu navštevoval v Hradišti. Bol au-
torom vyše 500 článkov z oblasti evanjelických cirkevných dejín. 
 
BALÁŽ Ladislav, rod. menom Stanislav, Mgr.  – 55. výročie 
nar. (24.4.1959 Nitra) – františkánsky kňaz, gvardián františkán-
skeho kláštora, od r. 1998 pôsobil vo Fr. kláštore vo Fiľakove. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARÓTHY Ján Pravdoľub – 200. výročie nar. (4.5.1814 
Mašková), starší brat Daniela Maróthyho, ako evanjelický farár 
pôsobil v Českom Brezove, kde aj zomrel (24.4.1864 – 150. Vý-
ročie). Písal básne, najmä balady, v ktorých opisoval dramatické 
udalosti z národných dejín. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CSEKY Marián – 55. výročie nar. (16.5.1959 Lučenec), hudobný 
redaktor, stredoškolský učiteľ. Od r. 1989 pôsobí v Slovenskom 
rozhlase Banská Bystrica.  
 

Máj: 
 

 

CSÁK Štefan, Mgr. – 60. výročie nar. 
(2.5.1954 Lučenec), stredoškolský uči-
teľ, amatérsky herec, od r. 1998 mana-
žér Divadla Józsefa Kármána v Lučenci. 
 

 

KVIETIK Štefan, Doc. – 80. výročie nar. 
(10.5.1934 Dolné Plachtince), herec, vysoko-
školský učiteľ. V rokoch 1945-53 študoval na 
Gymnáziu v Lučenci. 
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TÓTH István – 65. výročie nar. (21.5.1949 Radzovce), elek-
trotechnik, amatérsky herec, spevák, tanečník. Vytvoril viacero 
postáv v DOS J. Kármána Lučenec a DOS Zsákszinház Fiľakovo. 
V r. 1990 v Šuranoch získal cenu ÚV Csemadoku za najlepší 
mužský herecký výkon. 
 
GAŠPARIDES Ján Vladár – 220. výročie nar. (24.5.1794 Lešť), 
spisovateľ, ev. farár v Polichne, za jeho pôsobenia cirkev vysta-
vala školu. Autor básní v duchu  klasicistickej poetiky. 
 
KUBÍNYI Augustín – 215. výročie nar. (30.5.1799 Vidiná), 
filozof, matematik, od roku 1829 pôsobil v správe Novohradskej 
stolice, v rokoch 1843-1869 bol poverený vedením Národného 
múzea v Pešti.  
JACKULIAK Ján – 65. výročie nar. (31.5.1949 Lučenec), 
pracovník štátnej správy, od roku 1998 prednosta Okresného 
úradu v Lučenci. 
 
 
 
 
 
 
BADINY – JÓS Ferenc, Prof.,  Dr., CSc. – 105. výročie nar. 
(3.6.1909 Halič), vojenský pilot, historik, sumerológ, publicista 
a vysokoškolský učiteľ. Zomrel 10.3.2007 v Budapešti. 
 
 

 

ANTAL Eduard – 85. výročie nar. 
(18.5.1929 Vidiná), maliar, grafik, vy-
sokoškolský učiteľ. Mal samostatné 
výstavy aj v Novohrade, v Lovinobani 
(1959), v Lučenci (1976), ale mnoho 
výstav po celom svete – okrem Euró-
py - USA, Japonsko, Mexiko, Indonézia 
a ď. 
 

Jún: 
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BELÁČIK Jozef – 110. výročie nar. (14.6.1904 Sučany), vedúci 
notár a osvetový pracovník v Kokave, spoluzakladateľ organizo-
vaného folklóru a režisér ochotníckeho divadla v Kokave, zomrel 
v Bratislave 16.7.1984 – 30. výročie. 
 
CIRÁK Július, Prof., Dr., Ing., DrSc. – 90. výročie nar. (18. 6. 
1924 Uhorské), jadrový fyzik, vysokoškolský učiteľ. Zomrel 
30.3.2000 v Bratislave. 
 
KOSZTKA-CSONTVÁRY Teodor – 95. výročie úmrtia (20. 6. 
1919 Budapešť), maliar, lekárnik v Haliči od r. 1884. V Paríži 
vystavoval prvýkrát v roku 1907. Svoj posledný obraz (Jazdci na 
morskom pobreží) namaľoval v roku 1909 a práve týmto obra-
zom sa dostal medzi 50 veľdiel svetovej literárnej moderny. 
Úspech zaznamenal maďarský film Csontváry (1980) nakrútený 
Zoltánom Huszárikom.  V Haliči má pamätnú tabuľu. 
 
BAKŠA Ján, Doc., Ing., Mgr., CSc. – 85. výročie nar. (23.6.1929 
Vidiná), poľnohospodársky inžinier, sociológ, stredoškolský a vy-
sokoškolský učiteľ.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Pamätného domu J. Szabóa v Lučenci.  

 

KUBINEC Dušan – 70. výročie nar. 
(4.6.1944 Utekáč), matičiar, bývalý 
riaditeľ Domu Matice slovenskej v Lu-
čenci 
 

 

SZABOÓVÁ Kinga, rod. Halten-
bergerová, PhDr. – 70. výročie 
nar. (26.6.1944 Košice), histo-
rička, teoretička umenia, galerij-
ná pracovníčka. Od roku 1980 
riaditeľka Novohradskej galérie 
v Lučenci. Od r. 2008 majiteľka 
Pamätného domu J. Szabóa 
v Lučenci.  
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BOLHA Peter Pavol (Kochlíkove) – 100. výročie nar. (29. 6. 
1914 Hrnčiarske Zalužany), učiteľ a riaditeľ viacerých škôl, autor 
učebných osnov výtvarnej výchovy, v r. 1959 vypracoval prácu – 
Lineárny a plošný grotesk vo výtvarnej výchove. Svojpomocne 
vyrobil didaktickú pomôcku – špeciálne počítadlo, vyhotovil sú-
bor planimetrických modelov. Aktívne pracoval v Gemerskej 
vlastivednej spoločnosti, hovoril francúzsky a latinsky, zároveň 
maľoval – zachytil mnoho starých domov pred asanáciou, ale aj 
hradné kopce – Hajnáčku, Hodejov... Nakreslil viac ako 150 
obrazov a skíc. Mimoriadnu pozornosť venoval prírode, čistil 
a zveľaďoval pramene minerálnych vôd v okolí kúpaliska Vápno. 
Vzorky posielal na rozbor a výsledky písal na tabuľky, ktoré 
umiestňoval k prameňom. Zisťoval účinky minerálnych vôd na 
ľudský organizmus. Prvú výstavu jeho obrazov  otvorili v obci 20. 
marca 1989. 
 
 
 
 
 
 
ROMAN Ján, PaedDr. – 95. výročie nar. (1.7.1919 Kokava nad 
Rimavicou), učiteľ, riaditeľ OSŠ, stredoškolský profesor, publicis-
ta, autor knihy "Kokavské nárečia", zomrel v Kokave 2.12.1991, 
kde je aj pochovaný. 
 
KOŠKOVÁ Ľubica, rod. Gáfriková, Mgr. – 70. výročie nar. 
(1.7.1944 Ružiná), učiteľka, knihovníčka, kulturologička, prekla-
dateľka. Od r. 1996 vedúca knižnice – Dom slovenskej literatúry 
Bratislava (Národné literárne centrum). 
 
PALANOVÁ Adela, rod. Mižúrová, MUDr., CSc. – 85. výročie 
nar. (1.7.1929 Zelené), lekárka-epidemiologička, internistka. 
 
HAAN Ján – 235. výročie nar. (3.7.1779 Ábelová), veršovník, 
autor oslavných básní, prírodovedec.  
 
 

Júl: 
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HAJKO Dalimír, Prof. PhDr., DrSc. – 70. výročie nar. (5.7.1944 
Mýtna), filozof, literárny kritik a historik, kulturológ, publicista, 
esejista. Od roku 1996 vedecký pracovník Národného literárneho 
centra v Bratislave. Špecializuje sa  na dejiny filozofie, literárnu 
vedu a kritiku a na teóriu kultúry. 
 
MICHALOVÁ Terézia, rod. Babničová, Mgr. – 75. výročie nar. 
(6.7.1939 Trenčín), učiteľka, novinárka, spisovateľka, detské 
roky prežila v Kokave. Umelecké meno Ľuba Kokavská. Zomrela 
24.5. 2004 v Bratislave. 
 
KORŠO Ján – 90. výročie nar. (10.7.1924 Poltár-5.10.1981 
Prešov),  herec, spevák 
 
MURGAŠ Jozef, MUDr. – 75. výročie nar. (11.7.1939 Žilina), 
lekár-ftizeológ, primátor mesta Lučenec od r. 1994 – dve volebné 
obdobia. 
 
MOLOTA Ondrej – 65. výročie nar. (15.7.1949 Fiľakovo), učiteľ 
hudby, huslista, primáš ľudovej  hudby Ďatelinka. 
 
BAKULÍNY Michal Miloslav – 195. výročie nar. (16.7.1819 
Pondelok), slovenský národný buditeľ, účastník povstania. 
V rokoch 1843-1848 pôsobil ako učiteľ a vychovávateľ v Kokave 
nad Rimavicou, kde mu bola v júni 1929 odhalená pamätná 
tabuľa na dome, v ktorom žil a dnes táto ulica nesie jeho meno. 
Pamätnú tabuľu má aj v rodisku na budove fary, odhalená bola 
v roku 1994. V r. 2006 mu bola odhalená v Rimavskej Sobote 
bronzová busta od akad. sochára Andreja Melicherčíka. Po 
vypuknutí revolúcie 1848 agitoval medzi ľudom, organizoval 
národné gardy a stal sa ich veliteľom. Bol zakladajúcim členom 
Matice slovenskej a gymnázia v Revúcej.  
 
FISCHER Ernő, Prof. – 100. výročie nar. (18.7.1914 Lučenec), 
akademický maliar, vysokoškolský učiteľ. Vystavoval doma 
a v zahraničí. V roku 1994 mal samostatnú výstavu obrazov v No-
vohradskej galérii v Lučenci. Zomrel 9.10.2002 v Budapešti.  
 



 

20 

SRNIŠ Gustáv – 90. výročie nar. (22.7.1924 Zelené), technik, 
básnik. Vo svojich básňach (Ja milujem mier, Vám, Zbrane mieru) 
vyjadruje nenávisť k vojne a túžbu po svetovom mieri. Dal 
zhotoviť medaily k výročiu vzbury poddaných v Zelenom. 
 
BODICKÝ Daniel – 150. výročie nar. (24.7.1864 Sebedín-Be-
čov), učiteľ, osvetový pracovník, v rokoch 1919-1929 pôsobil ako 
inšpektor v Lučenci. Autor slovenskej gramatiky pre ľudové ško-
ly. 
 
PETIAN-PETÉNYI Ján Šalamún – 215. výročie nar. (30.7.1799 
Ábelová), prírodovedec, jeden z prvých propagátorov ochrany 
fauny v Uhorsku. Zakladateľ vedeckej faunastiky, pracoval ako 
kustód a konzervátor zoologického oddelenia v Národnom mú-
zeu v Pešti. 
 
PETŐFI Alexander (Sándor) – 165. výročie úmrtia (Fehér-
egyháza), maďarský revolučný básnik, jeho matka bola Slovenka 
z Turca. Na svojich cestách v roku 1845 navštívil aj Lučenec, 
Fiľakovo. V Lučenci má pamätnú tabuľu na Vajanského ulici.  
 
BANCÍKOVÁ Darina, ThB. – 15. výročie úmrtia (30.7.1999), 
evanjelická farárka a.v., katechétka. Narodila sa v Kokave nad 
Rimavicou, kde je aj pochovaná. 
 
 
 
 
POLIAČIK Ján, Pplk., Ing. – 85. výročie nar. (1.8.1929 Kokava 
nad Rimavicou), vojak z povolania, vysokoškolský učiteľ, zomrel 
12.8.1996 v Žiline. 
 
MARÓTHY Ľudovít – 115. výročie úmrtia (5.8.1899 Laliti –
Báčka), evanjelický kňaz a spisovateľ, narodil sa v Ľuboreči, 
používal pseudonym Ľuborečský.  
 
HANO Ivan, Ing. – 80. výročie nar. (10.8.1934 Ozdín), stavebný 
inžinier, vodohospodár. Okrem iných pracoval na vodných die-
lach – vodárenská  nádrž Hriňová a Málinec.  

August: 
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KASÁČ ZDENKO, Prof., PhDr., CSc. – 90. výročie nar. (15. 8. 
1924 Poltár), literárny historik, jazykovedec.  
 
KOŠŤÁLIK Ján, Prof., RNDr., DrSc. – 85. výročie nar. 
(19.8.1929 Pondelok, dnes H. Ves), geograf, vysokoškolský učiteľ, 
od r. 1998 Prír. F UPJŠ Košice. 
 
BODICKÝ Samuel – 95. výročie úmrtia (22.8.1919 Senné), 
evanjelický farár, spisovateľ, literárny vedec. V rokoch 1860-
1862 študoval na gymnáziu v Lučenci a v r. 1874-1888 bol 
evanjelickým farárom v Ozdíne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LACIAK Michal – 110. výročie úmrtia (26.8.1904 H. Tisovník), 
učiteľ a hudobný skladateľ, od 12.4.1851 až do r. 1858 pôsobil 
v Ozdíne. Do zbierky Slovenské spevy prispel 20 novohradskými 
piesňami. 
 
MIADOK Daniel, Doc., RNDr., CSc. – 75. výročie nar. (28. 8. 
1939 Mládzovo), geobotanik, vysokoškolský učiteľ. Umeleckým 
menom Martin Rudohorský.  
 
 
 
 
FIALOVÁ Květa, vyd. Hášová – 85. výročie nar. (1.9.1929 Veľ-
ké Dravce- časť Ipeľka, dnes patrí do obce Buzitka), známa česká 
herečka, Buzitku a rodný dom navštívila 2.6.2012. 

 

BANGA Dezider – 75. výročie 
nar. (24.8.1939 Hradište), spi-
sovateľ, od roku 1986 šéfredak-
tor spoločenského mesačníka 
Nová cesta. Bol predsedom ob-
čianskeho združenia Romani kul-
túra, šéfredaktorom kultúrno-
spoločenského mesačníka Roma 
a detského časopisu Luluďi. 
 

September: 
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ZIGO Milan, Prof., PhDr., CSc. – 80. výročie nar. (4.9.1934 
Fiľakovo), filozof, vysokoškolský učiteľ. Spoluautor 10-zväzkovej 
Antológie z diel filozofov. 
 
TABLIC Bohuslav – 245. výročie nar. (6.9.1769 České Bre-
zovo), evanjelický kazateľ, spisovateľ, prekladateľ literárnych 
diel. Básnicky najproduktívnejší predstaviteľ idylickej línie 
slovenského osvietenského klasicizmu. Počas štúdií v Jene založil 
spolu s Jurajom Palkovičom slovanskú spoločnosť a v roku 1810 
počas pôsobenia v Kostolných Moravciach 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 prekladateľom, organizátorom vzdelávania 
slovenskej mládeže a buditeľom literárneho života. Jeho najvýz-
namnejším dielom sú štyri zväzky Poezye a Paměti. Paměti 
česko-slovenských básnířův aneb veršovců, sú prvými dejinami 
poézie v národnom jazyku, z ktorých vychádzali a nadväzovali na 
ne i neskoršie generácie literárnych historikov. Zomrel 21.1.1832 
v Kostolných Moravciach. 
 
PANČÍKOVÁ Marta, Doc., PhDr., CSc. – 70. výročie nar. (15. 9. 
1944 Poltár), jazykovedkyňa, polonistka, vysokoškolská učiteľka. 
Od r. 1997 vedúca Katedry slovanských filológií  FF UK Bratisla-
va. 
 
KOMINAREC Igor, Doc., PhDr., CSc. – 65. výročie nar. (18. 9. 
1949 Mládzovo), pedagóg, vysokoškolský učiteľ.  
 
MAŇKA Vladimír, Ing. – 55. výročie nar. (19.9.1959 Lučenec), 
bývalý predseda BBSK, poslanec Európskeho parlamentu od r. 
2004. 
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BARATTA – DRAGANO Alojz – 185. výročie nar. (2.10.1828), 
barón, zemepán a továrnik. Bol zakladateľom súkromnej školy 
v Poltári (1866). Zaslúžil sa o postavenie busty kráľovnej Alžbety 
v Poltári (1899). 
 
HUSÁR Rudolf – 95. výročie nar. (8.10.1919 Gregorova Vieska), 
učiteľ, generálmajor letectva vo výslužbe. Zomrel 2.4.2001 
v meste Swansea (Veľká Británia). 
 
HANDZO Ivan – 80. výročie nar. (8.10.1934 Kokava nad Rima-
vicou), lekár a publicista, zomrel 19.1.2012, popri svojej lekár-
skej kariére napísal množstvo odborných vedeckých prác i knihy, 
novinové články, rozhlasové a televízne scenáre. 
 
NOVOHRADSKÝ Alexander, Mgr. – 65. výročie nar. (10. 10. 
1949 Lučenec), stredoškolský učiteľ, predseda lučenskej filiálky 
Alliance Francaise. 
 
ČERNICKÝ Július, PhDr., CSc. – 85. výročie nar. (13.10.1929 
Málinec), plukovník, vysokoškolský učiteľ. 
 
KLINCKOVÁ Janka, rod. Šúrová, Doc., PhDr., CSc. – 65. výročie 
nar. (13.10.1949 Poltár), jazykovedkyňa, vysokoškolská učiteľ-
ka. Od r. 1998 dekanka FHV UMB Banská Bystrica.  
 
DOSTALÍK Fraňo – 70. výročie úmrtia (14.10.1944 Bratislava), 
skladateľ, hudobný pedagóg a folklorista. Narodil sa v časti Há-
mor (27.2.1896) nad Málincom. Študoval na Učiteľskom ústave, 
1919-1921 na konzervatóriu v Brne skladbu a dirigovanie (aj u L. 
Janáčka). Od r. 1914 učiteľ v Prievidzi, súčasne organista a di-
rigent spevokolu, organista v Sebedraží, v Martine, regenschori v 
Banskej Bystrici, prof. hudby a spevu na Učiteľskom ústave v 
Spišskej Kapitule, na mestskej hudobnej škole a na učiteľskom 
ústave v Bratislave. 

Október: 
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BÓDI Ladislav – 70. výročie nar. (22.10.1944 Radzovce), aka-
demický sochár, medailér, stredoškolský učiteľ. Výber z diela: 
bronzová pamätná tabuľa Andreja Kmeťa v Martine, busta J.L. 
Bellu v Kremnici a ď. 
 
LEHÁR Franz Christian – 65. výročie úmrtia (24.10.1948 Bad 
Ischl-Rakúsko), hudobný skladateľ. V rokoch 1890-94 bol ka-
pelníkom 25. pešieho pluku v Lučenci. Pri poslednom koncerte 
v Lučenci dostal Lehár taktovku s pozlátenou lutnou a nápisom 
„Fran. Lehárovi ml. dámy mesta Lučenec... 4. 3. 1894“. 
 
GERŐ Gustáv – 35. výročie úmrtia (24.10.1979 Lučenec), 
maliar, autor výtvarných diel Novohradu. V Lučenci pôsobil ako 
profesor na gymnáziu a prežil prevažnú časť svojho života. 
Narodil sa 11.12.1889 v Štiavnických Baniach – 125. výročie nar. 
 
DRENKOVÁ Mária – 70. výročie nar. (27.10.1944 Košice), stre-
doškolská profesorka, tlmočníčka a prekladateľka. Žije v Lučenci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

November: 
 

 

SOKOLOVSKÝ Leon, Prof. PhDr., 
CSc. – 65. výročie nar. (2.11.1949 
Kokava nad Rimavicou), historik a 
heraldik, univerzitný profesor, za-
kladateľ a prvý vedúci Katedry ar-
chívnictva a pomocných vied histo-
rických na Filozofickej fakulte UK 
(2000 – 2011). Čestný občan Koka-
vy nad Rimavicou. Autor kníh Struč-
né dejiny Malohontu do roku 1803, 
Správa stredovekej dediny na Slo-
vensku, Pečate a znaky stolíc na 
Slovensku. Objavil pôvodný histo-
rický erb Kokavy zo 16. stor. a ini-
cioval jeho znovuzavedenie do po-
užívania. Žije v Bratislave. 
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ZUBOVÁ Dobra, rod. Meká, prom. ped., Ing. – 80. výročie nar. 
(2.11.1934 Pondelok, dnes Hrnčiarska Ves), učiteľka, poľnoh. 
inžinierka. V rokoch 1990-92 riaditeľka Školskej správy Lučenec, 
poslankyňa MsZ Lučenec. Zomrela 13.6.2003 v Lučenci. 
 
DOMBROVSKÁ Júlia, rod. Šóšiková – 95. výročie nar. (4. 11. 
1919 Lučenec), učiteľka, autorka učebníc, zaslúžilá učiteľka. 
 
KRÚDY Gabriel, PhDr. – 85. výročie nar. (9.11.1929 Lučenec), 
pamiatkár, historik. Od r. 1971 viedol rekonštrukciu hradu Šo-
moška, v r. 1987 inicioval úpravu prameňa na náučnom chod-
níku Šomoška, ktorý bol pomenovaný podľa neho. Zomrel 27. 4. 
1997 v Lučenci.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

turg spevohry Novej scény v Bratislave, zakladateľ a v rokoch 
1959-62 umelecký šéf, režisér spevohry DJGT v Banskej Bystrici 
(dnes Štátna opera). V rokoch 1963-1970 riaditeľ a režisér sláv-
nej Tatra-revue v Bratislave, na troskách ktorého vyrástlo dneš-
né divadlo L + S. V roku 2003 mu bola udelená Cena  ministra 
kultúry SR, pri príležitosti životného jubilea - 90. narodenín.  
 
ŽIGO Pavel, JUDr. – 95. výročie nar. (10.11.1919 Stará Halič), 
právnik, hospodársky odborník. Majiteľ troch vynálezov  a autor 
publikácie Cesty osudu. 
 
 
 

 

RELL František – 5. výročie úmrtia 
(9.11.2009 Bratislava), významný diva-
delník, učiteľ, režisér, dramaturg, prekla-
dateľ. Pseudonym Fero Novohradčan. 
Divadlo hrával už ako dieťa v rodnej obci 
Uhorské a v Poltári. Zakladateľ a v ro-
koch 1945-54 aj režisér a dramaturg 
Slov. divadla v Prešove (dnes Divadlo J. 
Záborského), v rokoch 1954-55 umelec-
ký šéf a šéf činohry DJGT vo Zvolene, 
1955-59, umelecký šéf, režisér a drama-
turg spevohry Novej scény v Bratislave, 
zakladateľ a v rokoch 1959-62 umelecký 
šéf, režisér spevohry DJGT v Banskej 
Bystrici (dnes Štátna opera). V rokoch 
1963-1970 riaditeľ a režisér slávnej 
Tatra-revue v Bratislave, na troskách 
ktorého vyrástlo dnešné divadlo L + S. 
V roku 2003 mu bola udelená Cena  
ministra kultúry SR, pri príležitosti 
životného jubilea - 90. narodenín.  
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TÚNYI Igor, RNDr.,CSc. – 65. výročie nar. (13.11.1949 Kokava 
nad Rimavicou), absolvent matematicko-fyzikálnej fakulty Kar-
lovej univerzity v Prahe, špecializácie geomagnetizmus, bývalý 
riaditeľ Geofyzikálneho ústavu  SAV v Bratislave, teraz člen Pred-
sedníctva SAV, špecializuje sa na výskum zemského magnetizmu, 
žije v Dunajskej Lužnej. 
 
ŠVEHLA Pavol – 200. výročie nar. (15.11.1813 Rimavská 
Baňa), básnik, autor balád a románov. Bol profesorom v Lučenci 
a od roku 1839 evanjelickým farárom v Dobroči. 
 
HURAJ Emil, Prof., MUDr., DrSc. – 90. výročie nar. (16.11.1924 
Stará Halič), ortopéd-traumatológ, vysokoškolský pedagóg, rek-
tor UK v rokoch 1969-76. Zomrel 6.3.1999 v Bratislave, pocho-
vaný je v Starej Haliči.  
 
KRŇAN František, Prof., RNDr. – 105. výročie nar. (17. 11. 
1909 České Brezovo), slovenský matematik. Od r. 1969 pôsobil 
na Katedre matematiky VŠP v Nitre, od 15. októbra1970 bol 
vedúcim tejto katedry.  
 
GÁBER Ľudovít – 190. výročie nar. (19.11.1824 Lovinobaňa), 
spisovateľ, publicista, patril k stúpencom Ľ. Štúra a po jeho zba-
vení profesúry odišiel spolu s ďalšími študentmi z bratislavského 
lýcea do Levoče. Ešte na lýceu v Bratislave si vyslúžil čestné 
meno „Lovinobanský pán richtár“. V r. 1850 bol evanjelickým 
kazateľom v Lovinobani a potom od r. 1867 až do svojej smrti 
farárom v Kokave nad Rimavicou, zomrel 6.9.1890, je pochovaný 
na cintoríne v Kokave, kde má obnovený pomník.   
 
BALASSA (Bálint) Andrej, Valentín – 460. výročie nar. (20. 11. 
1554 Zvolen), básnik ľúbostnej poézie a vojenských piesní, žil vo 
Fiľakove a Šomoške. Zomrel 30.5.1594 pri Ostrihome (420. výr.) 
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KOLLÁROVÁ Hana, rod. Putišková – 75. výročie nar. (3. 12. 
1939 Gajary), stredoškolská učiteľka. Študovala vo Fiľakove 
a Lučenci (SPgŠ – 1953-57). Popri výuke slovenského jazyka a li-
teratúry na Slovenskom gymnáziu v Budapešti viedla dlhé roky 
literárny krúžok. Pod jej vedením vychádzal 4 roky školský ča-
sopis Plamienok. Žije v Budapešti.  
 
MATULOVÁ Mária (rod. Bobrová) – 95. výročie nar. (7. 12. 
1919 Kokava nad Rimavicou), dlhoročná členka ženských orga-
nizácií v Kokave a nositeľka mnohých vyznamenaní, zapiso-
vateľka Živeny, predsedníčka SZŽ, 52 rokov členka ČSČK, fol-
kloristka, dlhoročná vedúca DFS Kokavan, zomrela 4.10.2010 v 
Košiciach, pochovaná je v Kokave. 
 
HIDASI József, rod. Heksch, Dr., Ing. arch. – 85. výročie nar. 
(8.12.1929 Lučenec), architekt, autor mnohých významných pro-
jektov: časť Római-part Budapešť, obytné domy B. Aires, Cor-
doba (Argentína), Univerzitné lekárske kliniky v Nemecku a ď. 
Bol jedným z hlavných architektov hotela Reduta v Lučenci spolu 
s J. Dobrockým. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GLOSIUS Ján- 285. výročie úmrtia (24.12.1729 Tomášovce), 
autor slovenskej a latinskej barokovej a svetskej i náboženskej 
literatúry. Pôsobil ako evanjelický farár v Kalinove (1710-1712) 
a Tomášovciach (1723-1729). Narodil sa v Pondelku. 

December: 
 

BIELČIK Pavel – 75. výročie nar. (18. 12. 
1939),  výrobca (fujár a píšťal) a hráč na 
ľudových hudobných nástrojoch, člen tria 
fujaristov z Kokavy nad Rimavicou. Majster 
ľudovej umeleckej výroby. Držiteľ viacerých 
ocenení Instrumentum excellens v súťaži 
o Cenu Dr. Ladislava Lenga. 
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JESENSKÝ Janko – 140. výročie nar. (30.12.1874 Martin), 
významný slovenský spisovateľ, v rokoch 1901-1905 pôsobil ako 
advokátsky koncipient v Lučenci. 
 
KOKAVEC Július – 25. výročie úmrtia (9.12.1989 D. Kubín), 
novinár, prekladateľ, rodák z obce Lupoč. 
 

Zdroj: 1. František Mihály: Kto je kto v Novohrade 1999-2000,  
2. František Mihály: Osobnosti Novohradu, Lučenec, MsÚ 1995, internet 

 
 

 
 
Gašpar Fejérpataky-Belopotocký- 220. výročie nar. (1. 1. 
1794), osvetový pracovník. V r. 1829 založil Slovenskú poži-
čovaciu bibliotéku – prvú slovenskú verejnú knižnicu – 185. 
výročie, v roku 1830 založil Divadlo slovanské svato-mikulášske, 
prvé ochotnícke divadlo.  
 
Rinaldo Oláh – 85. výročie nar. (13.1.1929 Zvolenská Slatina), 
muzikant a vynikajúci huslista, dlhoročný koncertný majster  
SĽUK-u, v ktorom začal hrať ako 20-ročný. 
 
Ján Berky-Mrenica – 75. výročie nar. (11.5.1939), slovenský 
husľový virtuóz. Excelentný muzikant a skladateľ, preslávil svoju 
rodnú Očovú a celé Slovensko v 52 krajinách sveta jedinečnou 
interpretáciou ľudových piesní.  
 
Lizoňová Mária, rod. Matlochová – 70. výročie úmrtia (1944), 
spisovateľka. Počas pobytu v Polichne začala literárne pôsobiť, 
v r. 1946 vyšla kniha rozprávok „Kocúr Žmurko“, písala pod 
pseudonymom „Teta z Polichna“. V roku 1944 sa aktívne zapojila 
do SNP, v novembri 1944 bola zavraždení fašistami. Pochovaná 
je vo Zvolene. 
 



 

29 

Gergely Agócs, PhD. – 45. výročie nar. (27.10.1969), etnograf, 
býva v MR – Gyermely, je vedúci  ľudovej hudby Fonó. Uskutočnil 
etnomuzikologické výskumy inštrumentálnej ľudovej hudby 
v strednej Európe. V rámci výskumných prác tradičnej ľudovej 
hudby Maďarov žijúcich na Slovensku, zdokumentoval aj novoh-
radský región. 
 

 
 40. výročie (1974) – založenie tanečnej skupiny Nezábudka 

– Kéknefelejcs v Mučíne, pod vedením Kataríny Šumecovej, 
dnes už neexistuje. 

 25. výročie (1989)  o oživenie folklórnych tradícií sa pokúsil 
detský folklórny súbor Radosť (Iveta Katreniaková a Iveta 
Kuviková) pri MsKS v Poltári, súbor zanikol v r.1995. 

 25. výročie (1989) skupina žien, prevažne zamestnaných 
v Sklárňach, založila pod vedením učiteľa Mgr. Milana Ke-
lemena  Ženský spevácky zbor v Poltári, od roku 1991 bolo 
jeho zriaďovateľom Mestské kultúrne stredisko, po jeho zru-
šení, prešiel zbor od roku 1995 pod mesto Poltár, v súčas-
nosti vystupuje pod názvom Letokruhy a vedie ho Edita 
Klembasová a Mgr. Ľuboslava Slebodníková.  
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 605. výročie (1.8.1409) - boli vytýčené hranice majetkov: 

Veľký Poltár, Vyšný Poltár, Malý Poltár a Poltárske Pod-
hradie.  

 460. výročie (16.6.1554) – Turci sa zmocnili hradu Fiľakovo 

 
 

 165. výročie (1849) – Lučenec navštívil ruský cár Galicin 

 165. výročie (1849) – Skláreň v Zlatne začala ako prvá na 
svete vyrábať sklenené peniaze tzv. slinovaním skla, záslu-
hou L. V Pantočeka. 

 145. výročie (1869) – v Poltári bola postavená Baratta-Dra-
gonova továreň na šamotové výrobky 

 145. výročie (1.10.1869) - bol v Kokave zriadený Poštový 
úrad, v r.1908 telegraf, v r.1930  telefón 

 125. výročie (16.1.1889) - začala vyrábať škridly a tehly aj 
druhá fabrika, tzv. Krauszova v Poltári 

 110. výročie (1904) – Zlatú medailu na Svetovej výstave 
v americkom štáte St. Louis získalo dielo Štefana Šovánku, 
výtvarníka v sklárni Utekáč 

 110. výročie (8.8.1904) - Úradný názov obce z Kokova zme-
nený na Rimakokova 
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 105. výročie (10.1.1909), prvé divadelné predstavenie v Pol-
tári. Po viac ako ročnom pôsobení manželov Pastorovcov 
bola uvedená hra Azordgfia (Čertov syn) od Karola Muraya 
v maďarskom jazyku. 

 95. výročie (jún 1919), bola založená Miestna osvetová ko-
misia v Kokave nad Rimavicou. 

 90. výročie (1924) – bola v Ružinej zriadená obecná verejná 
knižnica 

 90. výročie (1924) – založenie obecnej knižnice v Rovňa-
noch  

 90. výročie (28.4.1924) – učiteľ Ján Pánik založil miestny 
odbor Slovenskej evanj. Jednoty v Brezničke 

 80. výročie (1934) – založenie Dobrovoľného hašičského 
zboru v obci Stará Halič 

 80. výročie (1934) – založenie Matice slovenskej v obci Oz-
dín 

 80. výročie (1934) – v Mučíne bol založený Dobrovoľný 
hasičský zbor 

 80. výročie (1.12.1934) - bola podpísaná dohoda o prechode 
cirkevnej školy do správy obce a v Poltári vznikla Obecná 
ľudová škola  

 70. výročie (3.9.1944) po vypuknutí Slovenského národného 
povstania sa ujal moci v Poltári Miestny národný výbor 
a jeho predsedom sa stal Martin Račko 

 70. výročie (22.-23.10.1944) nemecké vojská obsadili celý 
poltársky región až po Málinec a pri málinskej sklárni sa 
stretli s povstaleckou jednotkou Javor 3  

 70. výročie (30.8.1944) - bol v Kokave utvorený Revolučný 
národný výbor, predsedom bol Ján Žilák 

 65. výročie (23.4.1949) - z MO SSM vznikla v Kokave n/R. 
MO ČSM. Prvý predseda Štefan Struhárik, posledný Pavol 
Haluka. ČSM pracovala v obci do r.1969. 

 65. výročie (12.12.1949) – vo Veľkej nad Ipľom vznikol Kul-
túrny zväz maďarských pracujúcich – Csemadok 

 65. výročie (1949) – založenie Csemadoku v obci Trenč 

 55. výročie (5.5.1959) – začiatok výstavby kultúrneho domu 
v obci Tomášovce 
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 45. výročie (1.8.1969)- otvorený Klub mladých v Kokave, 
vedúci Pavol Haluka 

 45. výročie (29.8.1969) – udelenie štatútu mesta Poltár. Vlá-
da SSR uznesením č. 256 určila charakter mestského národ-
ného výboru obci Poltár, čím obec získala štatút mesta.  
V piatok 26.9.1969 na verejnom zasadnutí MsNV v Poltári, 
ktoré sa uskutočnilo v kultúrnom dome za účasti 41 pos-
lancov a 370 pozvaných hostí, odovzdal námestník ministra 
vnútra SSR dr. Ján Filko vedúcim predstaviteľom mesta his-
torickú listinu o priznaní charakteru mesta. 

 35. výročie (1979) –vo Veľkej nad Ipľom bolo postavené prí-
rodné javisko 

 30. výročie (1984) – Zrodil sa program „Novohradské tra-
dície“ vo Veľkej nad Ipľom 

 25. výročie (6.3.1989) bola ukončená rekonštrukcia javis-
kovej časti kultúrneho domu v hodnote 1,5mil Sk, ktorú 
zabezpečovala Divadelná technika Martin. Za 20 mesiacov od 
zastavenia prevádzky bolo javisko opäť otvorené, čo bol 
v tom období rekordný termín v oblasti kultúry nielen v ok-
rese Lučenec, ale aj na Slovensku.  

 25. výročie (6.11.1989) bol v Poltári slávnostne otvorený 
Klub mádeže – M klub v kultúrnom dome (bývalá „Kamen-
ná“). Bol prvým dobre vybaveným klubom v rámci okresu, 
žiaľ pre nezáujem mladých ľudí bol po krátkom čase zrušený.  

 20. výročie (1994) – návšteva prezidenta Slovenskej repub-
liky Michala Kováča v Poltári 

 10. výročie (10.6.2004) Tibor Pupala daroval obci Vidiná 
spolu 81 obrazov 

 5. výročie (2009) – vyšla kniha „Novohradské nárečie“  
autora Eugena Jónu, rodáka z Veľkej Suchej 
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Lučenec 
 230. výročie (1784) – Kostol evanjelický 
 165. výročie (1849) - Reduta 
 165. výročie (9.8.1849) – Vypálenie mesta Lučenec  
 130. výročie (1884) – Bol založený Mestský park 
 120. výročie (1894) - Radnica 
 105. výročie (1909) – Bola postavená židovská márnica 

 
Fiľakovo 
 70. výročie (1944), historicko archeologický prieskum hra-

du uskutočnilo Maďarské národné múzeum v Budapešti, pod 
vedením dr. Jánosa Kalmára 

 55. výročie (1959), pomník na Námestí padlých hrdinov 
 20. výročie (1994) otvorenie stálej expozície v troch miest-

nostiach Vigada.  
 15. výročie (8.9.1999) bol v spolupráci s Chránenou krajin-

nou oblasťou Cerová vrchovina otvorený na hrade náučný 
chodník 

Poltár  
 115. výročie (29.6.1899) odhalenia busty rakúskej cisá-

rovnej a uhorskej kráľovnej Alžbety, nazývanej Sissi. Bus-
ta bola odhalená v parku, ktorý bol nazvaný Erszébettér 
(Alžbetino námestie). Na zasadnutí dňa 12.6.1899 sa konšta-
tovalo, že obyvatelia Poltára a Zeleného podporili dielo 
finančne. Bola vyhotovená aj pamätná tabula s maďarským 
nápisom: „Veličenstvu kráľovnej Alžbety preslávenej pamiatke 
s oduševnenou vlasteneckosťou postavili barón Alojz Baratta-
Dragonó, veľkostatkár, Karol Kriwda, riaditeľ panstva s hmot-
nou podporou obcí Poltár a Zelené 29. júna 1899“. Samotné 
odhalenie začalo za účasti hostí: vyslanca ministerstva poľ-
nohospodárstva Gyulu Saltza z Budapešti, jazdeckého bandé-
ria, školských dievčat s učiteľom Jánom Ďurošom, hasičov zo 
sklárne Zlatno.  
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Sochu odhalil Baratta slávnostnú reč predniesol Ján Alexy, ev. 
farár, kráľovskú a ľudovú hymnu zaspieval spevokol pod 
vedením Jána Alexyho. 

 
 85. výročie (26.5.1929) – odhalenia pamätnej tabule na pa-

miatku padlým v I. svetovej vojne (26 občanov z Poltára, 
13 zo Zeleného a 6 zo Slanej Lehoty), ktorá sa nachádza 
v Evanjelickom kostole. 

 45. výročie (29.8.1969) – odhalenia Pomníka padlým hr-
dinom vo svetových vojnách a SNP na námestí Oslobo-
denia, autor bol Miroslav Kreizl. V roku 2013 bol rekon-
štruovaný. 

Kokava nad Rimavicou 

 445. výročie (1569) – budova ev. školy 

 85. výročie (23.6.1929) – MO MS v Kokave odhalil  na 
budove bývalej evanjelickej školy pamätnú tabuľu 
národovcovi M. M. Bakulínymu, ktorý tu pôsobil v r.1842 
– 1848 

 10. výročie (26.9. 2004) – odhalenie pamätníka Karolovi 
Kuzmánymu v parku pri Ev. chráme  

Ábelová  

 185. výročie (1829) – Kostol evanjelický 
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Boľkovce 

 125. výročie (1889) – oprava rímskokatolíckeho kostola  

Budiná 

 205. výročie (1809) – Kostol evanjelický 

Bulhary 

 165. výročie (1849) – Rímskokatolícky kostol Všech-
svätých 

České Brezovo 

 50. výročie (1964) – kultúrny dom 

 45. výročie (1969) – odhalenie pamätnej tabule básnikovi 
B. Tablicovi na budove knižnice. 

Fiľakovské Kováče 

 115. výročie (1899) – rímskokatolícky kostol sv. Ladis-
lava v obci Fiľakovské Kováče 

Gregorova Vieska 

 90. výročie (4.5.1924) – posviacka zvonov 

Halič 

 55. výročie (1959) – Pamätník padlých účastníkov SNP 
v hájiku za dedinou 

Hradište 

 130. výročie (1884) – Secesný evanjelický kostol 

Hrnčiarska Ves 

 35. výročie (1979) – rekonštrukcia kultúrneho domu 
v časti Veľká Suchá 

 20. výročie (1994) – Pamätná tabuľa M.M. Bakulíny 

Kalonda 

 65. výročie (1949) – rímskokatolícky kostol 

Kotmanová 

 40. výročie (1974) – Kultúrny dom v obci Kotmanová 

Krná 
 110. výročie (16.10.1904) – slávnostné otvorenie novej 

školy a kostola 
 5. výročie (2009) – dokončenie výstavby turistickej roz-

hľadne na vrchu Jasenina 
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Lehôtka 

 60. výročie (4.9.1954) – slávnostné otvorenie Domu os-
vety 

Lipovany 

 50. výročie (22.8.1964) – posvätenie kostola Sedem-
bolestnej Panny Márie, biskupom Róbertom Pobožným 

Lovinobaňa  

 20. výročie (1994) – Rímskokatolícky kostol Sedem-
bolestnej Panny Márie 

Lupoč 

 5. výročie (2009) – drevená socha lúpača kôry  umiest-
nená na autobusovej zastávke 

Ľuboreč 

 225. výročie (1789) – drevená kazateľnica v kostole, dal 
ju zhotoviť Ján Benedikty 

Mašková 

 45. výročie (24.10.1969) – položenie základného kameňa 
evanjelického kostola v Maškovej 

Málinec 

 280. výročie (1734) – obecná pečať s erbom 

 70. výročie (1944) - Kríž nad priehradou 

Mládzovo 

 230. výročie (1784) – Drevená zvonica  

 40. výročie (1974) – pamätná tabuľa na počesť dvom 
padlým občanom v SNP, umiestnená je na budove obec-
ného úradu 

Ozdín 

 230. výročie (1784) – drevená zvonica  

 15. výročie (28.11.1999) – vysvätenie rímskokatolíckej 
kaplnky Mons. Eduardom Kojnokom 

Pleš 

 185. výročie (1829) – Rímskokatolícky kostol sv. Petra 
a Pavla 
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Prša 

 40. výročie (1974) – Akademický maliar, Béla Bacskai 
vytvoril dielo, nástennú maľbu v sále kultúrneho domu  

Radzovce 

 120. výročie (1894) – Secesná kúria – kaštieľ dal postaviť 
Ferencs Vecsey, pôdorys budovy je v tvare písmena „U“, 
bola upravená na školské účely, dnes v nej sídli MŠ. 

Rapovce 

 250. výročie (1764) – Barokový kostol sv. Martina bis-
kupa 

Ružiná 

 45. výročie (1969) – začalo sa s výstavbou vodnej nádrže 
Ružiná 

 15. výročie (1999) – vyhlásenie prírodnej rezervácie Ru-
žinské jelšiny 

Selce 

 205. výročie (1809) – kostol evanjelický 

 205. výročie (1809) – zvonica 

 60. výročie (1954) -  kultúrny dom 

Stará Halič 

 15. výročie (1999) – vydanie Pamätného listu pri prí-
ležitosti 100. výročia založenia Povinného hasičského 
zboru v r. 1899 

Šoltýska 

 180. výročie (1834) – ukončenie výstavby rímskokatolíc-
keho kostola 

Šurice 

 50. výročie (1964) – vyhlásenie  prírodnej pamiatky Soví 
hrad 

 30. výročie (1984) – vyhlásenie národnej prírodnej pa-
miatky Pohanský hrad 

 30. výročie (1984) – ukončenie výstavby kultúrneho do-
mu 

 

 



 

38 

Trebeľovce 

 120. výročie (1894) – Kostol Božského srdca Ježišovho 
v časti Muľka 

Uhorské 

 75. výročie (22.4.1939) – boli vysadené 2 lipy po pravej 
strane kostola 

Utekáč 

 190. výročie (1824) – kaplnka sv. Antona Paduánskeho, 
slúžiaca aj ako hrobka rodu Kuchynkovcov 

 190. výročie (1824) – drevená zvonica 

 100. výročie (1914) – kaplnka Svätej rodiny v časti Dra-
hová 

Šiatorská Bukovinka 

 60. výročie (1954) – vyhlásenie NPR Šomoška 

 50. výročie (1964) – rímsko-katolícky kostol sv. Petra a 
Pavla 
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JANUÁR: 
 

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

miesto: Reduta o 18.30 hod. 
 14.1. Oslava oslobodenia Mesta Lučenec, položenie 

vencov a pietna spomienka,  
miesto: Pamätník pred ZŠ J. Kármána o 14.00 hod. 

 Živá knižnica na tému „Cestovanie“,  
org. a miesto: Novohradská knižnica Lučenec 

 XI. Trienále akvarelu, medzinárodná súťažná prehliad-
ka súčasnej akvarelovej tvorby,  

org. a miesto: Novohradské múzeum a galéria Lučenec, 
potrvá do 2.2.2014 

 Šaliansky Maťko, okresná súťaž žiakov ZŠ v prednese 
prózy, propagácia života a diela J.C. Hronského,  

org.: Dom Matice slovenskej Lučenec 
 Oslavy 10. výročia založenia Cirkevnej ZUŠ v Lučenci 

a spomienka na sv. Jána Bosca, patróna oboch škôl,  
org.: Cirkevná ZŠ a Cirkevná ZUŠ Lučenec 

 Slávnostný koncert bývalých a súčasných žiakov školy 
k 10. výročiu založenia CZUŠ Lučenec,  

miesto: Dvorana Reduty v Lučenci 
 Ďakovná sv. omša,  

org.: CZUŠ Lučenec,  
miesto: Kostol Navštívenia Panny Márie Lučenec 

 28.1. Môj prvý koncert,  
org.: ZUŠ Poltár, miesto: Koncertná sála ZUŠ v Poltári 

 69. výročie oslobodenia obce Halič,  
organizátor: Obec Halič 
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 Vítanie nového roku 2014, zhromaždenie občanov, 
ohňostroj, slávnostný prípitok pri príležitosti Dňa vzniku 
SR, hymna spievaná naživo, zábava pri reprod. hudbe,  

org.: Obec Kalinovo, miesto: námestie pri zvonici 
 Trojkráľový volejbalový turnaj, stretnutie priateľských 

volejbalových tímov – súťaž o „Ceny starostu obce“,  
organizátor: Obec Kalinovo 

 Páračky, zimný podvečer pri humore a perí,  
org.: Obec Kalinovo v spolupráci s kultúrnou komisiou 

a združením dôchodcov 
 1.1. Vítanie roku 2014, ohňostroj, príhovor starostu 

a kultúrny program,  
org. a miesto: Obec Kokava nad Rimavicou 

 31.1. Detské fašiangové popoludnie v maskách, odme-
nenie najkrajších masiek,  

org. a miesto: Kokava nad Rimavicou 
 

FEBRUÁR: 
 

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

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

 Beseda s Vanessou Jóriovou, mladou autorkou, drži-
teľkou viacerých literárnych ocenení,  

org. a miesto: Novohradská knižnica Lučenec 
 Svetlo... výstava zo zbierok NMG z oblasti histórie, etno-

lógie a výtvarného umenia. Prezentácia predmetov spo-
jených s prenosom a uchovaním svetla od najstarších až 
po súčasné svietidlá,  

org. a miesto: Novohradské múzeum a galéria,  
potrvá až konca marca 2014. 

 Fašiangy,  
organizátor a miesto: Obec Halič 

 Fašiangy s pampúškami, tanečná zábava s tombolou 
a vtipnými súťažami (navliekanie do ihly, viazanie kra-
vaty...),  

org.: Obec Kalinovo, miesto: sála KD 
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 15.2. Reprezentačný ples,  
hl. org.: MKS Kokava nad Rimavicou 

 21.2. Fašiangové pampuškové posedenie pre ZO SZZP,  
org. a miesto: Obec Kokava nad Rimavicou 

 
MAREC: 

 
 ROZPRÁVKOVÁ SKRINKA, regionálna prehliadka det-

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

 2.3. Fašiangy, pochovávanie basy, tradičná zabíjačka, 
remeselný trh a bohatý kultúrny program,  
org.: Mesto Lučenec, miesto: Mestská tržnica o 10.00 hod. 

 15.3. VIII. Krištáľový kľúč, súťaž amatérskych hudob-
ných skupín,  

org.: Mesto Lučenec,  
miesto: Divadlo B.S. Timravy o 17.00 hod. 

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

org. a miesto: Novohradská knižnica Lučenec 
 Čitateľský maratón pre ročníky 5.-9. CZŠ,  

org. a miesto: Cirkevná ZŠ sv. Jána Bosca v Lučenci  
 22.3. Svetový deň vody,  

org. a miesto: Cirkevná ZŠ sv. Jána Bosca Lučenec 
 27.3. Festival komornej hry a súborov ZUŠ,  organizo-

vaný v rámci súťažnej prehliadky Pódium mladých 
umelcov ZUŠ Novohradu, Gemera a Malohontu,  

hl.org. ZUŠ Novohradská 2, Lučenec,  
miesto: Divadlo B.S. Timra-vy Lučenec 

 Jarný verejný koncert, najúspešnejších žiakov HO, TO 
a LDO ZUŠ,  

org.: ZUŠ n.o., Novohradská  2, Lučenec,  
miesto: Koncertná sála ZUŠ 

 15.3. Spomienková slávnosť výročia revolúcie 1848,  
org.: MO Csemadok Fiľakovo, miesto: MsKS Fiľakovo 

 



 

42 

 Miss Fiľakovo – súťaž krásy a ples podnikateľov,  
org. a miesto: MsKSFiľakovo 

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

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

 MDŽ, slávnostná akadémia, program žiakov ZŠ, MŠ,  
org. a miesto: Obec Kalinovo 

 Deň učiteľov, ocenenie učiteľov, slávnostný obed, zápis 
do pamätnej knihy obce,  

org. a miesto: Obec Kalinovo 
 Deň knihy, vyhodnotenie najlepších čitateľov,  

org. a miesto: Obec Kalinovo 
 Tvorivé záujmy občanov – výstavy obrazov, fotografií 

a čipiek,  
org. a miesto: Obec Kalinovo 

 1.3. Sprievod fašiangových masiek, pochovávanie basy, 
rozlúčka s fašiangami,  

org. a miesto: Obec Kokava nad Rimaviocu 
 

APRÍL: 
 30.4. Stavanie mája,  

org.: Mesto Lučenec, miesto: pred DBST o 17.00 hod. 
 Veľkonočný jarmok, prvý jarmok v roku vo veľkonoč-

nom šate,  
org.: Mesto Lučenec, miesto: Novohradská ulica v Lučenci 

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

org. a miesto: Novohradská knižnica Lučenec 
 Beseda s Petrom Holkom, spisovateľom, dramatikom, 

publicistom a autorom kníh pre deti a mládež,  
org. a miesto: Novohradská knižnica Lučenec 

 3.4.-24.4. Szabóov grafický Lučenec, XVII. ročník celo-
slovenskej a X. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže 
detí, mládeže a dospelých v grafike na tému „Flóra a fau-
na sveta“,  

org.  NMG v spolupráci s Mestom Lučenec,  
miesto: Novohradské múzeum a galéria Lučenec 
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 29.4. Ján Hus v roku 1415 a 600 rokov potom,  
putovná výstava realizovaná v spolupráci s Husitským 
múzeom v Tábore pri príležitosti 600. výročia úmrtia 
majstra Jána Husa,  

org. a miesto: Novohradské múzeum a galéria Lučenec, 
potrvá do 8.6.2014 

 Deň Zeme, vzdelávacie podujatie pre 1. stupeň ZŠ, v spo-
lupráci so Správou CHKO Cerová vrchovina v Rimavskej 
Sobote,  

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

 Jarný koncert CZUŠ,  
org. CZUŠ Lučenec, miesto: Pamätný dom Júliusa Szabóa 

v Lučenci 
 22.4. Deň Zeme,  

org. a miesto: Cirkevná škola ZUŠ v Lučenci 
 Vyzdobme si vajíčko, akcia 1.-4. roč. CZŠ Lučenec v spol-

upráci s MŠ v Lučenci 
 Výchovné koncerty pre MŠ a ZŠ,  

org. a miesto: ZUŠ n.o., Novohradská 2, Lučenec 
 21.4. Palócka Veľká noc na Fiľakovskom hrade, 

folklórny program v znamení oživenia a uchovávania 
tradícií v popredí tvorivých dielní, bohatého programu 
pre deti a remeselníckeho jarmoku,  

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

 1.-4.4. Výchovné koncerty pre MŠ a 1.-2. roč. ZŠ,  
org. a miesto: ZUŠ Poltár 

 Pódium mladých umelcov 2014, nadregionálna súťaž 
14 ZUŠ,  

org. ZUŠ Poltár, miesto: Koncertná sála  
 Organový koncert,  

org. ZUŠ Poltár v spolupráci s Konzervatóriom J.L. Bellu, 
miesto: koncertná sála ZUŠ 

 Paleta mladých umelcov 2014, vernisáž výstavy súťaž-
nej prehliadky 14 ZUŠ troch regiónov: Novohrad-Gemer-
Malohont,  

org.: ZUŠ Poltár, miesto: KD Poltár 
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 30.4. Jarné prelúdiá a výstava VO, jarný koncert,  
org.: ZUŠ Poltár, miesto: KD Poltár 

 Veľkonočná paráda, výstava (kraslice, ručné práce žien 
a remeselné práce mužov),  

org. a miesto: Obec Kalinovo 
 Vynášanie Moreny s deťmi MŠ,  

org. a miesto: Obec Kalinovo 
 Matej Bel, významná udalosť, osobnosť a historická 

zaujímavosť. Slávnostné odhalenie nainštalovanej zväč-
šeniny fotografie neskororenesančného kaštieľa zo 17. 
st., ktorý bol v 60. rokoch minulého storočia zbúraný. 
Fotografia bude umiestnená na mieste, kde stál kaštieľ 
a bude tvoriť vstupnú dominantu do revitalizovaného 
miestneho parku.  

org. a miesto: Obec Kalinovo 
 Divadelné predstavenie profesionálneho divadla pre 

žiakov ZŠ,  
org. a miesto: Kokava nad Rimavicou 

 
MÁJ: 

 
 HELIGÓNKY NAD BUDINOU, 21. ročník regionálnej 

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

 9.5. Oslava ukončenia II. sv. vojny, položenie vencov,  
org.: Mesto Lučenec,  

miesto: Pamätník padlých o 10.00 hod. 
 Srdce na dlani, koncert ku Dňu matiek,  

org.: Mesto Lučenec, miesto: Kostol na Rúbanisku  
 Čítajme si, VII. ročník celoslovenského detského čitateľ-

ského maratónu,  
hl. org. Linka detskej istoty pri SV UNICEF v spolupráci 
s NK Lučenec, miesto: Novohradská knižnica v Lučenci 

 Beseda s Jozefom Karikom, slovenským experimentál-
nym spisovateľom a publicistom,  

org. a miesto: Novohradská knižnica v Lučenci 
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 17.5. Noc v múzeu, netradičná prezentácia NMG,  
org. a miesto: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci 

 Beh mládeže o Pohár DMS, otvorenie podujatia pri 
soche M.R. Štefánika,  

org.: Dom Matice slovenskej v Lučenci,  
miesto: ulice mesta Lučenec 

 Ďakovná púť CZŠ a CZUŠ do Turína v Taliansku po sto-
pách sv. Jána Bosca, patróna oboch škôl k 10. výročiu ich 
založenia,  

org.: Cirkevná ZŠ a ZUŠ sv. J. Bosca Lučenec 
 Absolventský koncert a výstava absolventských prác 

žiakov,  
org. CZUŠ Lučenec,  

miesto: Kostol Navštívenia Panny Márie v Lučenci 
 Deň matiek,  

org. a miesto: Cirkevná ZUŠ Lučenec 
 Koncert absolventov a výstava prác absolventov ZUŠ,  

org. a miesto: ZUŠ n.o., Novohradská 2, Lučenec 
 60. výročie založenie ZUŠ Lučenec,  

org. a miesto: ZUŠ n.o., Novohradská 2, Lučenec 
 17.5. Noc múzeí a galérií, celovečerné podujatie spojené 

s vernisážou výstavy,  
hl. org. Hradné múzeum Fiľakovo,  

miesto: Fiľakovský hrad 
 Guľášový festival, súťaž vo varení guľášu,  

hl. org. MO SMK, miesto: hradný areál Fiľakovo 
 III. Rockový majáles, celodenný koncert slovenských 

a zahraničných rockových skupín,  
hl. org. MsKS Fiľakovo,  

miesto: hradný areál Fiľakovo 
 Týždeň európskych geoparkov v Novohrad-Nógrád 

geoparku, séria podujatí zameraných na ochranu geolo-
gických hodnôt a spoznávanie dedičstva Zeme prostred-
níctvom súťaží, diskusných fór, turistiky a poznávacích 
výletov  

hl. org.: Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád,  
miesto: Fiľakovský hrad, areál NTIC, územie geoparku, 

potrvá aj v mesiaci jún 2014 
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 Cesta za umením, zájazd do Divadla Andreja Bagara 
v Nitre,  

org.: ZUŠ Poltár 
 11.5. Deň matiek,  

organizátor a miesto: Obec Halič 
 31.5. Váľanie mája,  

organizátor a miesto: Obec Halič 
 Stavanie mája, ľudová veselica, sprievod dedinou (vy-

hodnotenie rekonštrukcie starých domov),  
org.: Obec Kalinovo, miesto: Kalinovo, časť Hrabovo 

 8.5.  Ukončenie II. sv. vojny, pietny akt  
 Deň matiek, akadémia žiakov MŠ a ZŠ s odovzdávaním 

darčekov mamičkám,  
org. Obec Kalinovo, miesto: sála KD 

 1.5. Stavenie mája a kultúrny program súborov ZUČ 
v obci,  

org. a miesto: Obec Kokava nad Rimavicou 
 7.5. Krajský detský hudobný festival,  

org. a miesto: Obec Kokava nad Rimavicou 
 7.5. Krátky program a pietny akt pri príležitosti skon-

čenia II. svet. vojny,  
org.: Obec Kokava nad Rimavicou,  

miesto: pri Pamätníku padlých 
 31.5. Stretnutie heligónkarov, XVII. ročník,  

org. a miesto: Obec Kokava n/R. 
 30.-31.5. Festival histórie a remesiel,  

hl.org. OZ PRVÁ ISKRA Utekáč, miesto: Utekáč 
 
 

JÚN: 
 

 POIPEĽSKÝ UMELECKÝ FESTIVAL, 14. ročník prezen-
tácie tradičnej kultúry v Novohrade,  

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

 1.6. MDD, rodinné podujatie,  
org.: Mesto Lučenec, miesto: Mestský park o 10.00 hod. 
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 25.6. Ozvena, koncert spevokolu, org.: Mesto Lučenec, 
miesto: Kalvínsky kostol o 17.00 hod. 

 27.6. Lučenská všehochuť, nesúťažná prehliadka lučen-
ských hudobných skupín,  

org.: Mesto Lučenec, miesto: Amfiteáter o 18.00 hod. 
 Koník, môj priateľ, výstava v rámci III. ročníka detskej 

výtvarnej súťaže. Krstnou mamou projektu je Mária 
Pulcová,  

org. a miesto: Novohradská knižnica Lučenec 
 Lego, celoslovenská výstava lega s herňou pre návštev-

níkov,  
org.: Novohradské múzeum a galéria Lučenec 

v spolupráci s lego fan klubom TatraLUG,  
miesto: NMG v Lučenci, potrvá do 3.8.2014  

 Výchovné koncerty pre žiakov MŠ a ZŠ v Lučenci,  
org.: Cirkevná ZUŠ Lučenec 

 Záverečný žiacky koncert,  
org.: Cirkevná ZUŠ Lučenec,  

miesto: Kostol Krista Kráľa v Lučenci 
 21.-22.6. XV. Fiľakovské historické hradné hry, v rám-

ci ktorých sa uskutoční Medzinárodná súťaž v historickej 
lukostreľbe o titul „Lukostrelec Novohradu“ a hodnosť 
„Obranca fiľakovského hradu“, šermiari, jazdecké sku-
piny, detské atrakcie a remeselnícky jarmok.  

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

 Na krídlach medzinárodných melódií, VI. ročník stret-
nutia domácich a zahraničných speváckych zborov,  

hl. org.: OZ Melódia, miesto: MsKS Fiľakovo 
 

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

 10.6. Talentík múz 2014, 10. ročník okresnej súťažnej 
prehliadky detí MŠ a žiakov I. stupňa ZŠ okresu Poltár, 

org. a miesto: ZUŠ Poltár 
 19.6. Záverečný koncert a výstava,  

org.: ZUŠ Poltár,  
miesto: KD v Poltári 
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 23.-26.6. Tanečný krok 2014, 5. ročník školskej sú-
ťažnej prehliadky,  

org. a miesto: ZUŠ Poltár 
 23.-26.6. Arteliér 2014, 1. roč. súťaže výtvarníkov o ori-

ginálny detský artefakt,  
org. a miesto: ZUŠ Poltár 

 Deň detí,  
org. a miesto: Obec Halič 

 MDD, vozenie na koči s konským záprahom,  
org. a miesto: Obec Kalinovo 

 Jánovská veselica s guľášom,  
org. Obec Kalinovo v spolupráci s PZ,  

miesto: ihrisko v Kalinove 
 O pohár predsedu BBSK, futbalový turnaj žiakov,  

org. a miesto: Obec Kalinovo 
 Ukončenie školského roku, slávnostné odovzdanie vys-

vedčenia žiakom 9. ročníka, prijatie detí MŠ a odovzdanie 
certifikátu nástupu do ZŠ,  

org. a miesto: Obec Kalinovo 
 Kalinovo - Hrabovo v premenách vekov, slávnostné 

uvedenie knihy pri príležitosti výročia vzniku obce,  
org. a miesto: Obec Kalinovo 

 1.6. MDD,  
org. a miesto: Obec Kokava nad Rimavicou 

 28.6. Memoriál Štefana Hronca, 34. ročník,  
org. a miesto: Obec Kokava n/R. 

 
 

JÚL: 
 

 MEDZINÁRODNÝ NOVOHRADSKÝ FOLKLÓRNY FES-
TIVAL, 19. ročník festivalu, ktorý sa koná v mestách 
a obciach v slovenskej i maďarskej časti Novohradu za 
účasti domácich a zahraničných súborov. Krojovaným 
sprievod ulicami Lučenca vždy začína.  

hl.org.: Novohradské osvetové stredisko Lučenec  
a Mesto Lučenec,  

miesto: Lučenec, Fiľakovo, Radzovce 
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 Lučenské kultúrne leto,  
org. a miesto: Mesto Lučenec 

 
 XXVI. Medzinárodné keramické sympózium 2014, 

tvorivý pobyt účastníkov sympózia sa realizuje v spo-
lupráci so závodom Žiaromat a.s. Kalinovo, SvÚ – Zdru-
žením keramikov Slovenska, Obcou Kalinovo a Mestom 
Lučenec,  

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

 18.7. Vatra zvrchovanosti,  
hl. org. MO MS a Dom Matice slovenskej vo Fiľakove 

 26.7. MNFF,  
hl. org.: Hradné múzeum Fiľakovo,  

miesto: hradný areál 
 12.7. O pohár starostu obce, volejbalový turnaj,  

org. a miesto: Obec Kokava n/R. 
 19.7. Zapačský zlatý kantár,  

org. a miesto: Obec Kokava nad Rimavicou 
 

AUGUST: 
 

 Bažant kinematograf, putovná prehliadka českých a slo-
venských filmov pod holým nebom,  

org. a miesto: Mesto Lučenec 
 21.-24.8.  III. Lučenské hodovanie, Dni mesta Lučenec, 

IV. Lučenská legenda, III. street dance party,  
org. a miesto: Mesto Lučenec 

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

 XXVI. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec-
Kalinovo 2014, výstava výsledkov tvorivého pobytu 
účastníkov sympózia,  

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

 15.-18.8. XXIV. Palócke dni a oslavy mesta Fiľakovo, 
hl. org.: MsKS Fiľakovo, miesto: MsKS,  

Námestie slobody a hradný areál 
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 15.8. Otvorenie stálej expozície Mestského vlasti-
vedného múzea, venovanej histórii mesta a miestneho 
priemyslu,  

hl. org. Hradné múzeum vo Fiľakove 
 Matičný deň,  

org. a miesto: MO a Dom Matice slovenskej vo Fiľakove 
 16.-17.8. Haličské slávnosti, v rámci nich pietny akt 

a položenie kytice pri pamätnej tabuli a hrobe spiso-
vateľky Hany Ponickej,  

org. a miesto: Obec Halič 
 30.7. – 3.8. KOLIESKO 2014 – XXIV. ročník, festival 

ľudovej kultúry, stretnutie mladých folkloristov,  
hl. org. a miesto: Obec Kokava nad Rimavicou 

 23.8. Balvalfest, festival rómskej hudby, spevu a tanca, 
miesto: Kokava n/R. 

 28.8.  70. výročie SNP, pietny akt s krátkym kultúrnym 
programom,  

org. a miesto: Obec Kokava nad Rimavicou 
 

SEPTEMBER: 
 

 Deň bez áut, podujatie na podporu mobility obyva-
teľstva,  

org.: Mesto Lučenec, miesto: Námestie republiky 
 

 Koncert žiakov,  
org. a miesto: ZUŠ n.o., Novohradská 2, Lučenec 

 6.9. Deň občianskych združení vo Fiľakove, stretnutie 
predstaviteľov miestnych OZ spojené s besedou a tvori-
vými dielňami,  

org.: OZ Rodná zem, miesto: hradný areál 
 Otvorenie nového školského roku,  

org.: Obec Kalinovo, miesto: areál ZŠ 
 Čo záhrada dala, výstava plodov, kvetov, výpestkov... 

org. a miesto: Obec Kalinovo 
  Brdárska kapustnica – V. ročník,  

org. a miesto: Obec Veľká Ves 
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OKTÓBER: 
 

 Program naším seniorom v rámci Mesiaca úcty k star-
ším,  

org.: Mesto Lučenec, miesto: Divadlo B.S. Timravy 
 Divadelná jeseň –festival divadla v regióne 
 Timravina studnička, okresné kolo súťaže v prednese 

prózy,  
org.: Mesto Lučenec, miesto: CVČ Magnet  

 31.10. Strašidelná tržnica III., halloween party,  
org.: Mesto Lučenec,  

miesto: Mestská tržnica o 18.30 hod. 
 31.10. Zlomené krídla, pietna spomienka na zosnulých, 

org.: Mesto Lučenec,  
miesto: mestský cintorín o 17.00 hod. 

 Európsky týždeň miestnej demokracie, prednáška 
Martina Klusa, politického analytika, vysokoškolského 
pedagóga a verejného aktivistu,  

org. a miesto: Novohradská knižnica Lučenec 
 Ernő Fischer – výber z tvorby, výstava akad. maliara, 

rodáka z Lučenca pri príležitosti 100. výročia jeho naro-
denia,  

org. a miesto: Novohradské múzeum a galéria Lučenec 
 

 Timravin chodníček, 23. ročník literárno-turistického 
podujatia na počesť spisovateľky B.S. Timravy, pre-
hliadka jej rodného domu v Polichne a pam. domu v Abe-
lovej,  

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

 Kultúrny program pre Domov dôchodcov Libertas 
v Lučenci v rámci Mesiaca úcty k starším,  

org.: Cirkevná ZŠ a CZUŠ sv. J. Bosca Lučenec 
 Týždeň zdravej výživy – boj proti obezite,  

org. Cirkevná ZŠ Lučenec s účasťou MŠ v Lučenci 
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 18.-19.10. IX. Celoštátny festival zhudobnených básní, 
celoslovenskú súťaž zavŕši galaprogram vo Fiľakove, 

org.: Oblastný a miestny výbor Csemadok,  
miesto: MsKS 

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

 Október – Mesiac úcty k starším, slávnostná akadémia, 
org. a miesto: Obec Kalinovo 

 Tekvicová slávnosť s kapustovými hodmi,  
org.: Obec Kalinovo, miesto: Námestie pri zvonici 

 Program pre seniorov k Mesiacu úcty k starším,  
org. a miesto: Kokava n/R. 

 4.10. Deň prezentácie mikroregiónu Hornohrad a sú-
ťaž „O najlepšiu hornohradskú klobásu“,   

miesto: Obec Rovňany 
 

NOVEMBER: 
 

 Divadelná jeseň 
 1.-2.11. Zlomené krídla, pietna spomienka na zos-

nulých,  
org.: Mesto Lučenec,  

miesto: mestský cintorín o 17.00 hod. 
 Timravina studnička, celoslovenská súťaž v prednese 

pôvodnej slovenskej prózy,  
org.: Mesto Lučenec, miesto: Divadlo B.S. Timravy  

 
 Nedeľa módy, módna prehliadka lučenských butikov, 

org.: Mesto Lučenec, miesto: Reduta 
 Literárny Lučenec 2014, vyhodnotenie VIII. ročníka 

celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe,  
org.: Novohradská knižnica Lučenec,  
miesto: obradná sála MsÚ v Lučenci 

 Výstava slovenských fotografov, v rámci Mesiaca fo-
tografie, prezentácia prác členov Asociácie profesionál-
nych fotografov SR, v spolupráci s galériou Priestor 
v Lučenci,  

org. a miesto: Novohradské múzeum a galéria Lučenec 
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 Deň otvorených dverí,  
org. a miesto: Cirkevná ZŠ a CZUŠ Lučenec 

 Týždeň boja proti drogám,  
org. a miesto:  Cirkevná ZŠ sv. J. Bosca v Lučenci 

 Výstava výtvarných prác žiakov VO,  
org.: ZUŠ n.o. Novohradská 2, Lučenec,  

miesto: priestory nákupných centier v Lučenci,  
potrvá aj v mesiaci december 

 Pietny akt k pamiatke zosnulých v spolupráci s miest-
nymi cirkvami,  

org. a miesto: Obec Kalinovo 
 Divadelné predstavenie pre verejnosť a pre žiakov ZŠ, 

org. a miesto: Obec Kokava nad Rimavicou 
 

DECEMBER: 
 

 ADVENTNÉ STRETNUTIE, 8. ročník prehliadky cirkev-
ných a svetských speváckych zborov,  

org.: NOS Lučenec,  
miesto: Rímskokatolícky kostol Breznička 

 POSOLSTVO VIANOC, vianočné programy v obciach re-
giónu,  

org. NOS Lučenec 
 6.12. Mikuláš v meste, rozsvecovanie vianočného 

stromčeka,  
org.: Mesto Lučenec, miesto: Nám. republiky o 17.00 hod. 

 Vianočná veselica, zábava a trhy s bohatým kultúrnym 
programom,  

org.: Mesto Lučenec, miesto: Nám. republiky  
 Svieť, svetlo svieť, ekumenické vianočné stretnutie,  

org.: Mesto Lučenec, miesto: Kubínyiho nám. 
 26.12. Vianočný beh, polmaratón, ktorý už neodmys-

liteľne patrí k Vianociam v Lučenci,  
org.: Mesto Lučenec, miesto: ulice mesta o 8.00 hod. 

 31.12. Silvester v meste, jednoducho dobrá nálada - 
diskotéka, vítanie nového roka, ohňostroj,  
org.: Mesto Lučenec, miesto: Nám. republiky o 22.30 hod. 
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 Mikuláš v knižnici, čítanie rozprávok a básničiek, kres-
lenie o zime a Vianociach, a to všetko za sladkú odmenu 
od Mikuláša.,  

org. a miesto: Novohradská knižnica Lučenec 
 Ján Zoričák – výber z tvorby, autorská výstava diel 

z najvýznamnejších slovenských a svetových umeleckých 
sklárov, rodáka zo Slovenska, t.č. žijúceho vo Francúzsku,  

org. a miesto: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci 
 Vianočný koncert žiakov,  

org. ZUŠ n.o., Novohradská 2, Lučenec,  
miesto: Divadlo B.S. Timravy 

 Adventný koncert,  
org.: Cirkevná ZUŠ Lučenec,  

miesto: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci 
 Vianočný program,  

org. a miesto: Cirkevná ZŠ Lučenec 
 Noc čítania Biblie,  

org. a miesto: Cirkevná ZŠ a CZUŠ Lučenec 
 13.12. Radujme sa! Folklórny program pre deti, via-

nočné tvorivé dielne a malý adventný jarmok,  
org.: MO Csemadok Fiľakovo, miesto: MsKS Fiľakovo 

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

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

 Vianočný koncert,  
org. Obec Halič, miesto: Rímskoka-tolícky kostol v Haliči 

 Uvítanie Mikuláša, v spolupráci so ZŠ – MŠ,  
org. a miesto: Obec Kalinovo 

 Koledy v Betánii,  
org. a miesto: Obec Kalinovo 

 Štefanská zábava,  
org. a miesto: Obec Kalinovo 

 Silvester s veselicou a ohňostrojom,  
org. a miesto: Obec Kalinovo 

 5.12. Stretnutie detí s Mikulášom, anjelom a čertom,  
org. a miesto: Obec Kokava nad Rimavicou 
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 7.12. Adventný koncert,  
org.: Obec Kokava n/R., miesto: Evanjelický kostol 

 12.12. Pravá domáca zabíjačka s ochutnávkou špecialít,  
org. a miesto: Obec Kokava nad Rimavicou 

 12.12. Vianočný program detí ZŠ a MKS,  
miesto: Kokava nad Rimavicou 

 24.-25.12. Chodenie Betlehemcov po Kokave, vinšo-
vanie v domácnostiach,  

org. a miesto: Obec Kokava nad Rimavicou 
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DO KALENDÁRA A KATALÓGU 2014 PRISPELI: 
 
Kultúrne inštitúcie:  
 

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

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

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

 Mesto Lučenec- MsÚ, Odd. školstva, soc. vecí, kultúry 
a športu, Novohradská 1, 984 01 Lučenec 

 MsKS Fiľakovo 
 NTIC Fiľakovo 
 Hradné múzeum Fiľakovo 
 Dom Matice slovenskej Lučenec 
 Miestne kultúrne stredisko Kokava nad Rimavicou 

 
Obce: 
 

 Obec Halič  
 Obec Kalinovo 
 Obec Kokava nad Rimavicou 

 
Školy: 
 

 Cirkevná ZŠ sv. Jána Bosca a Cirkevná ZUŠ v Lučenci 
 ZUŠ n.o. Novohradská Lučenec 
 ZUŠ Poltár 
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KONTAKTY NA ORGANIZÁTOROV: 
 
 
BBSK -Novohradské osvetové stredisko,  
riaditeľka: Mária Ambrušová   
J. Kármána 2, 984 01  Lučenec 
tel.: 047/ 4331534, 4512703, e-mail: noslc@noslc.sk,  
www.noslc.sk 
 
BBSK - Novohradské múzeum a galéria,  
riaditeľka: Mgr. Iveta Kaczarová 
Kubínyiho nám. 3, 984 01 Lučenec 
tel.: 047/4332502, 4332397, e-mail: nmlc@stonline.sk, 
bizeova@nmg.sk, kobolova@nmg.sk, nemeth.bozo@nmg.sk,   
www.nmg.sk 
 
BBSK – Novohradská knižnica,  
riaditeľka: PhDr. Mgr. Daša Filčíková 
 J. Kármána 2, 984 01 Lučenec 
tel.: 047/4513238, e-mail: sluzby@nklc.sk, www.nklc.sk 
 
Mesto Lučenec – Mestský úrad, Oddelenie školstva, 
sociálnych vecí, kultúry a športu, Novohradská1,    
984 01  Lučenec, tel.:047 4307231, hoduliakova@lucenec.sk  
 
Dom Matice slovenskej Lučenec,  
riaditeľka: Ing. Rezková Alena  
Rázusova 33, 984 01 Lučenec, 
tel.: 047/4320480, 0918 904 930, e-mail: 
dommslucenec@gmail.com, www.dmslucenec.sk  
 
NTIC – Novohradské turisticko-informačné centrum 
Fiľakovo, Bc. Denisa Pócsaová, referentka pre CR 
Podhradská 1985/14, 986 01 Fiľakovo, tel.: 4382016,  
e-mail: ntic@filakovo.sk 
 
 
 

mailto:noslc@noslc.sk
http://www.noslc.sk/
mailto:nmlc@stonline.sk
mailto:bizeova@nmg.sk
mailto:kobolova@nmg.sk
mailto:nemeth.bozo@nmg.sk
http://www.nmg.sk/
mailto:sluzby@nklc.sk
http://www.nklc.sk/
mailto:hoduliakova@lucenec.sk
mailto:dommslucenec@gmail.com
http://www.dmslucenec.sk/
mailto:ntic@filakovo.sk
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Cirkevná ZŠ sv. Jána Bosca a Cirkevná ZUŠ v Lučenci, 
riaditeľka: Mgr. Gabriela Oravcová 
T.G. Masaryka č. 9, Lučenec 
Tel.: 047/4333787,  
e-mail: czslc@stonline.sk, www.czssjbosca-lc.edupage.org  
 
Základná umelecká škola n.o.,  
riaditeľka: Mgr. Jana Kemeníková 
Novohradská 2, 984 01 Lučenec 
tel.: 047/4333795, e-mail: zusluc@gmail.com  
 
Základná umelecká škola, riaditeľka.:  
Mgr. Ľuboslava Slebodníková 
Železničná 6, 987 01 Poltár 
tel.:047/4222058, 0905262227,  
e-mail: luboslava.slebodnikova@gmail.com, www.zuspt.eu    
 
Obec Halič - Obecný úrad Halič, Ul. mieru 66, 985 11 Halič 
Starosta: Vladimír Rehánek, tel.: 047/4392356, 4392637,  
e-mail: obec@obechalic.sk, www.halic.sk  
 
Obec Kalinovo, SNP 14, 985 01 Kalinovo 
Starosta: Ján Šárkan, tel.: 047/4390205,  
e-mail: obec@kalinovo.sk, www.kalinovo.sk  
 
Obec Kokava nad Rimavicou, Nám. 1 mája č. 1,  
985 05 Kokava nad Rimavicou 
Starosta: Ing. Ján Chromek, tel.: 047/4293104,  
e-mail: starosta@kokava.sk  
 
Miestne kultúrne stredisko Kokava nad Rimavicou,  
vedúca: Janka Krotáková 
Námestie 1. Mája č. 10, 985 05 Kokava nad Rimavicou 
tel.: 047/4293245, 0903 559014, e-mail: 
janka.krotakova@kokava.sk  
 
 
 

mailto:czslc@stonline.sk
http://www.czssjbosca-lc.edupage.org/
mailto:zusluc@gmail.com
mailto:luboslava.slebodnikova@gmail.com
http://www.zuspt.eu/
mailto:obec@obechalic.sk
http://www.halic.sk/
mailto:obec@kalinovo.sk
http://www.kalinovo.sk/
mailto:starosta@kokava.sk
mailto:janka.krotakova@kokava.sk
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KOLEKTÍVY záujmovej umeleckej činnosti v okresoch 
Lučenec a Poltár: 

 
Divadlo:  
 
Divadelné súbory 

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

 Divadelný ochotnícky súbor mesta Poltár - OZ OPONA,  
Edita Klembasová 

 Lupočská divadelnícka mládež STRAšidlá, zastrešuje ju 
OZ Pod Skaličkou, Mgr. Mirka Kaňuchová 

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

 
Divadlo dospelých pre deti 

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

 DS Apropó - Gymnázium Fiľakovo,  
Mgr. Szvorák Zsuzsanna  

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

 DS Zsákszínház - MSKS Fiľakovo, PhDr. Štefan Mázik,  
 

Detské divadelné súbory 
 DDS Athéna  - ZŠ s MŠ Cinobaňa, Viera Albertová 
 DDS Bocianik - ZŠ s MŠ Kalinovo, Mgr. Zuzana 

Demjanovičová 
 DDS Budíček - ZŠ s MŠ Utekáč, Alena Štromajerová 
 DDS Dokorán - ZŠ L. Novomeského Lučenec, Mgr. Monika 

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

Švingálová 
 DDS Kukuk  - ZUŠ Lučenec, Mgr. Zuzana Garajová 
 DDS Myšičky – ZŠ Mučín, Andrea Bendeová 

http://www.oztimrava.sk/
http://www.kultman-astranky.sk/
http://www.noslc.sk/index_subory/bocianik.htm
http://www.noslc.sk/index_subory/budicek.htm
http://www.noslc.sk/index_subory/dokoran.htm
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 DDS Pošteklím ťa – súkr. ZUŠ Lučenec, 
 DDS Rapkáčik - ZŠ Farská lúka, Fiľakovo, Mgr. Edita 

Mrázová 
 DDS SME! - pri ZŠI pre sluchovo postihnutých Lučenec, 

Silvia Golianová, Dušana Nôtová 
 DDS Ťuťmáci - ZŠ s MŠ Breznička, Mgr. Janka Mesiariková 
 Divadlo SMS - ZUŠ Poltár, Bc. Monica Zaharová 
 DDS Vrabčiaci – ZUŠ Poltár, Bc. Monica Zaharová 

 
 
Folklór: 
 

Folklórne súbory 
 
 FS IPEĽ – OZ, pôsobí pri meste Lučenec,  

Mgr. Marcela Janštová  
 FS KOKAVAN - Obec Kokava nad Rimavicou,  

org. ved.: Janka Krotáková, um. ved.: Ján Blahuta    
 FS NÓGRÁD - MKS, Csemadok Radzovce,  

Mária Mártonová, Miklós Braun 
 FS RAKONCA – CVČ IUVENES, MsKS Fiľakovo,  

Mgr. Norbert Varga. Mgr. Kornélia Vargová  
 

Detské folklórne súbory 
 

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

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

 DFS Malý Nógrád - ZŠ Radzovce, Ernest György 
 DFS Pitypang - ZŠ J. Kármána s VMJ Lučenec,  

Nora Kertészová  
 DFS Radosť - Lučenec, Mgr. Marcela Janštová  
 DFS Szederinke – ZŠ s vyuč. jazykom maďarským 

Fiľakovo, Mgr. Denisa Agócs 
 
 
 
 

http://www.noslc.sk/index_subory/rapkacik.htm
http://www.noslc.sk/index_subory/sme.htm
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Folklórne skupiny 
 
 Jánošík - Dom Matice slovenskej Fiľakovo,  

Bc. Alica Pisárová, Ing. Jozef Šulek 
 Uvrať - KS Poltár, Iveta Kýpeťová   
 Romani Luludi - rómska folklórna skupina  

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

 
Detské spevácke skupiny 
 
 Kvietok – ZŠ Farská lúka Fiľakovo, Marian Bozó 
 Furmanky od heligónky – ZŠ Cinobaňa,  

Katarína Lenhartová 
 Srdiečko – ZŠ s MŠ Halič, Katarína Gálová 
 Snežienky – ZŠ Školská Fiľakovo, J. Kľuka 
 pri DFS Kokavan – ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou,  

Mgr. Jana Becániová a Jana Obročníková 
 pri DFS Radosť Lučenec, Mgr. Marcela Janštová 
 rómska DSS – Lovinobaňa, Igor Berky 
 Zvonček – ZŠ Vajanského Lučenec, Mgr. Zuzana Golianová 

 
Ľudová hudba 

 
 ĽH pri FS Kokavan v Kokave nad Rimavicou, Gejza Sereš 
 Žiacka ľudová hudba Lúčina – ZUŠ Poltár, Barnabáš 

Szabó DIS art. 
 
 
Spevácke zbory:  
 

 CAMPANA - chrámový zbor farnosti Breznička,  
Mgr. Terézia Kelementová  

 CAMPANELLA - detský zbor farnosti Breznička 
 JÁZMIN z Radzoviec, Mária Mártonová 
 JAVOR – spevácky zbor v Divíne,  

um. ved.: Mgr. Eva Ticháková, org. ved.:  Zita Kozová 
 KRIŠTÁLIK – detský spevácky súbor pri ZUŠ v Poltári, 

Mgr. Dagmar Vývleková DIS art. 
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 LETOKRUHY - ženský spevácky zbor v Poltári,  
Edita Klembasová, Mgr. Ľuboslava Slebodníková 

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

 OZ MELÓDIA – ženský spevácky zbor vo Fiľakove,   
Mária Agócsová 

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

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

 

Ľudoví remeselníci: 

 Albert Štefan – výrobca umeleckých nožov, Fiľakovo 
 Agócs Alexander  - výrobca tárogató, Šávoľ  
 Bakšová Dana - hrnčiarstvo, keramika, Hrnčiarske Zalu-

žany  
 Badinka Jozef  - výrobky z dreva a iných materiálov, Ko-

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

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

mavicou 
 Čordáš Peter  - výroba ľudových hudobných nástrojov, 

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

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

Turíčky   
 Kobliček Ladislav  - výrobca ľudových hud. nástrojov a 

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

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

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

Kokava naRimavicou 
 Pupala Ivan - výrobca ľudových plastík a hudobných 

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

Rimavicou 

Spoločnosť MOTOLLA Fiľakovo: 

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

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

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

technikami, batikovanie, zdobenie kraslíc voskom, 
Fiľakovo 

 Mgr. Molnár Monika – výroba dekoračných predmetov zo 
slamy, zdobenie kraslíc slamou, Fiľakovo 
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Novohradské osvetové stredisko 
J. Kármána 2  
984 01 Lučenec 
Tel.:  47/433 15 34         
e-mail: noslc@noslc.sk,  
www.noslc.sk  
      BBSK- Novohradské osvetové stredisko v Lučenci je  príspev-
kovou organizáciou s právnou subjektivitou, pôsobiacou v 
zmysle osvetového zákona, ktorej zriaďovateľom je Banskobyst-
rický samosprávny kraj.  
      Sídlom Novohradského osvetového strediska je Lučenec. Or-
ganizácia sídli v jednej zo secesných budov v centre mesta, zara-
denej do zoznamu kultúrnych pamiatok pod názvom Meštiansky 
dom. 
      Poslaním Novohradského osvetového strediska je prispievať 
k rozvoju kultúrneho spôsobu života v podmienkach miest a obcí 
v územnom obvode okresov Lučenec a Poltár. 
      Ako  kultúrna organizácia pôsobiaca v Novohrade napomáha 
zvyšovať všeobecnú kultúrnu  úroveň ľudí tým, že sprostredkúva 
informácie a poznatky z kultúry. Snaží sa prehlbovať vzťah oby-
vateľov k vlastnému štátu, ku kultúrnej identite národa a národ-
nostných menších, k starostlivosti o životné prostredie, vychová-
vať umením a k umeniu rozvíjaním záujmovo-umeleckej čin-
nosti, vyhľadávať, uchovávať a sprístupňovať ľudové tradície. 
     Pri rozvíjaní kultúrno-vzdelávacích aktivít NOS, spolupra-
cujeme so samosprávou, s regionálnymi a miestnymi kultúrnymi 
inštitúciami a občianskymi združeniami. 
Organizujeme  okresné, krajské a celoslovenské súťaže a pre-
hliadky vo všetkých žánroch ZUČ v regióne. 
 
Oblasti  pôsobenia:  

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

spravodajca), Kalendár výročí,  Katalóg podujatí 

mailto:noslc@noslc.sk
http://www.noslc.sk/
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Ponúkame: 
 pomoc pri príprave a realizácii rôznych kultúrno-spolo-

čenských podujatí  
 poradenské a metodické služby v jednotlivých žánroch 

ZUČ  
 výchovná a vzdelávacia činnosť (tematické okruhy podľa 

požiadaviek)  
 tvorivé dielne ľudových remesiel i moderných techník  
 spoluprácu na projektoch v prospech regiónu a jeho oby-

vateľov  
 sprostredkovanie kontaktov na folklórne súbory, ľudo-

vých remeselníkov  
 tlač a odbornú pomoc pri vydávaní materiálov menšieho 

rozsahu (plagáty, pozvánky, bulletiny a pod.)   
 
Rozprávková skrinka 
Regionálna prehliadka detskej dramatickej tvorivosti sa koná 
pravidelne v KD Poltár v rámci dlhoročnej úspešnej spolupráce 
s Mestom Poltár. 
 
Heligónky nad Budinou 
Táto súťažná prehliadka je už tradičným stretnutím priaznivcov 
gombíkovej harmoniky - heligónky a tiež miestom pre kon-
frontáciu inštrumentálnych výkonov heligónkarov. Každoročne 
túto prehliadku pripravujeme v spolupráci s Obecným úradom 
Budiná. 
 
Poipeľský umelecký festival 
Festival rôznych žánrov záujmovej umeleckej činnosti, na kto-
rom sa prezentujú slovenské, maďarské a rómske súbory a jed-
notlivci. V rámci podujatia sa koná už  VIII. ročník populárneho 
Novohradského gulášového festivalu. 
 
Palócky ľudovoumelecký tábor 
Prázdninový tábor, v ktorom sa deti učia pod dohľadom odbor-
ných lektorov- ľudové tance, piesne a ľudové remeslá, napr.  
hrnčiarstvo, tkanie, pletenie košíkov a pod. 
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Medzinárodný novohradský folklórny festival 
Od roku 1995 ho organizuje Župné osvetové a turistické stre-
disko v Šalgótarjáne /MR/. Spoločná hranica so Slovenskom a 
veľmi dobré susedské vzťahy so Slovenským Novohradom 
podnietili organizátorov od roku 2000 vytvoriť spoločný festival 
v jednom termíne na obidvoch stranách hraníc, ktorý je ojedine-
lým projektom v Európe. NOS je hlavným organizátorom v SR. 
Cieľom festivalu je uchovávanie ľudových tradícií. V rámci 
festivalu sa  organizujú rôzne sprievodné podujatia - výstavy, 
tvorivé dielne a pod. 
 
Divadelná jeseň 
Divadelná jeseň sa pôvodne niesla pod názvom Jesenné 
divadelné dni a má za sebou už dlhoročnú tradíciu. Za ten čas sa 
stali divákmi obľúbenou prehliadkou slovenských i maďarských 
divadelných súborov a divadelných ochotníckych súborov nášho 
regiónu. Podujatie je príležitosťou k prezentácii práce ochot-
níckych divadelných súborov nášho regiónu a k vzájomnej 
konfrontácii s hosťujúcimi pozvanými súbormi. 
Súčasťou podujatia sú – otvárací happening - divadelný sprievod 
mestom, ktorého cieľom je podujatie živo spropagovať a vytvoriť 
tú správnu divadelnícku atmosféru. 
 
Tvorivá dielňa ľudových remesiel  bola otvorená v máji 2006. 
Činnosť dielne je zameraná na zachovanie a obnovenie tra-
dičných techník, vychádzajúcich zo starých remesiel, ako je 
drotárstvo, rezbárstvo, košikárstvo, hrnčiarstvo, tkanie, paličko-
vanie, zdobenie kraslíc a ďalšie.  
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