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Na úvod... 
     

Viac ako inokedy nás zaskočí rýchlosť času v období príchodu  

nového roka. Zamyslíme sa, ale aj sa začudujeme nad tou rýchlosťou. 

Mnohokrát pociťujeme, že starý rok sme si vlastne ani nestačili poriadne 

vychutnať, užiť a potešiť sa. A už je preč. 

Potom znovu rýchlo začíname s programom na nový rok. Občas 

s obavou, že raz-dva prejde a my stihneme len časť toho, čo sme si 

naplánovali.  

No sem-tam sa pridá, že postojíme, niečo nás zaujme, možno sa nás 

dotkne. Uvedomíme si dôležitosť odkazu významných osobností, ktorých 

výročia si pripomíname a sme nútení zamyslieť sa nad významom a 

dôsledkami dejinných výročí, ktoré si pripomíname.  

Práve rok 2018 je mimoriadne bohatý na významné udalosti, ale aj 

na jubileá vzácnych osobností. Bolo by na škodu, keby sme niektoré 

„prepásli“,  nepodieľali sa na ich oživení, alebo sa ich nezúčastnili. Lebo 

to je naša história, naše tradície. Veď to sme my, dediči predkov, ktorých 

sa tieto udalosti v rôznych situáciách a čase dotýkali a mnohí boli ich 

tvorcami. Patrí sa o nich vedieť, lebo všetky tieto udalosti a ľudia 

ovplyvnili aj našu súčasnosť a majú presah do budúcnosti. 

Tak aj v tomto roku sme pripravili Kalendár výročí a katalóg kul-

túrno-spoločenských podujatí, v ktorom sú dopodrobna uvedené všetky 

celoštátne, ale aj regionálne výročia. Pomôže vám nielen zorientovať sa, 

ale aj nájsť si priority a témy vhodné pre vaše mesto alebo obec. Potom 

už záleží len na vás, ako sa rozhodnete, aké podujatie pripravíte.  

Dúfame, že sme vás touto publikáciou inšpirovali. Želáme veľa 

chuti a invencie. 
Mária Ambrušová 

riaditeľka NOS 
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Na prebale Kalendára  vás možno zaujali foto-

grafie Karola Plicku z 20-tych rokov minulého sto-

ročia. Na svojej ceste po Novohrade fotografoval ľudí, 

ktorí ho zaujali a tieto zábery nás  fascinujú aj dnes. 

Aj takto by sme si chceli pripomenúť 100 rokov od 

vzniku I. Československej republiky. 
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25. výročie (1. 1. 1993) Vznik Slovenskej republiky 
1. januára 1993 vznikla rozdelením Českej a Slovenskej Federatívnej 

Republiky samostatná Slovenská republika. Na spoločnej schôdzi vlády 

Slovenskej republiky a Národnej rady Slovenskej republiky prijali pos-

lanci vyhlásenie k vzniku nezávislej Slovenskej republiky. 

 

 

 

100. výročie (11. 11. 1918)  Koniec I. svetovej vojny  
Ukončenie jedného z najväčších ozbrojených konfliktov, ktorý mal 

globálny rozmer a trval od 28. júla 1914 do 11. novembra 1918. Odoh-

rával sa prevažne na území Európy, ale aj v Afrike, Ázii, na oceánoch, na 

Blízkom východe. Šlo o dovtedy najväčší vojnový konflikt v dejinách 

ľudstva. 

 

 

 

100. výročie (28. 10. 1918) Vznik I. Československej republiky  
a súvisiace okrúhle výročia - Pittsburská dohoda (30. 5. 1918), 

Washingtonská deklarácia (18. 10. 1918), Martinská deklarácia – Dekla-

rácia slovenského národa (30. 10. 1918 ), utvorenie prvej československej 

vlády (14. 11. 1918). Geopolitické zmeny po prvej svetovej vojne priniesli 

rozpad Rakúsko-Uhorska a vznik Československej republiky, ktorá bola 

vyhlásená 28. októbra 1918 v Prahe. Dňa 30. októbra 1918 sa Martinskou 

deklaráciou prihlásili k spoločného štátu Čechov a Slovákov i zástupcovia 

Slovenska, čím bol predznamenaný ďalší vývoj slovenského národa. 
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300. výročie narodenia (15. 4. 1718) Adam František Kollár  

Slovensko-rakúsky osvietensky vedec, znalec právnej histórie, slovan-

ských a orientálnych jazykov, aj knihovník a riaditeľ Dvorskej knižnice vo 

Viedni. Ovplyvnil školskú reformu cisárovnej Márie Terézie a založil štú-

dia slovanských dejín, ako stúpenec osvietenstva požadoval napr. zrušenie 

nevoľníctva, zdanenie šľachty, zavedenie náboženskej slobody, občiansku 

rovnosť. 

190. výročie narodenia (16. 3. 1828 Slavošovce) Pavol Dobšinský  

Významný slovenský folklorista, literárny historik, pedagóg, rozprávkar, 

prekladateľ, evanjelický kňaz a autor reprezentatívneho diela slovenskej 

folkloristiky. Bol farárom v Drienčanoch, pomocným redaktorom Sloven-

ských pohľadov, redigoval časopis Sokol. Celý život sa venoval zbieraniu 

rozprávok. S A. H. Škultétym vydal súbor fantastických rozprávok Sloven-

ské povesti.  Vrcholom jeho zberateľského úsilia je  osemzväzkové dielo 

Prostonárodné slovenské povesti. Prekladal z angličtiny a poľštiny,  patril 

k popredným literárnym kritikom.  

170. výročie narodenia (24. 7. 1848) Ján Botto  

Pedagóg, advokát, historik, cirkevný historik, publicista, prekladateľ a kul-

túrny činiteľ, ktorý sa venoval dejinám Uhorska a Slovenska, Matice slo-

venskej, národnému povedomiu a je autorom biografií vybraných osob-

ností slovenského národného života; bol zakladajúcim členom Muzeálnej 

slovenskej spoločnosti; v rokoch 1914 -1918 bol súdne stíhaný za prácu 

Krátka história Slovákov.  

150. výročie narodenia (23. 8. 1868) Dušan Samuel Jurkovič  

Slovenský architekt, návrhár nábytku a etnograf. Výrazný predstaviteľ se-

cesnej architektúry. Autor Štefánikovej mohyly na Bradle, staníc lanovej 

dráhy na Lomnický štít a mnohých ďalších významných objektov.  

140. výročie narodenia (1. 2. 1878) Milan Hodža  

Politik, štátnik a publicista. Bol úradujúci prezident Československej 

republiky, jedenásty predseda vlády ČeskoSlovenska (prvý slovenský) a 

viackrát minister. 

 

Výročia významných historických osobností viažucich sa  

k slovenským národným dejinám 

 a osobností kultúrno-spoločenského života 
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130. výročie úmrtia (21. 2. 1888 Hlboké) Jozef Miloslav Hurban 

Národný buditeľ, literát, novinár, politik, prvý predseda Slovenskej národ-

nej rady, organizátor kultúrneho života slovenského národného hnutia, 

najaktívnejší člen Spoločnosti česko-slovanskej, Ústavu reči a literatúry 

československej, vydavateľ almanachu Nitra, spoluzakladateľ Tatrína a 

Slovenských pohľadov, vedúca osobnosť slovenského povstania v revoluč-

ných rokoch 1848 – 1849.  

130. výročie narodenia (18. 11. 1888) Martin Rázus  

Básnik, prozaik, esejista, dramatik, publicista, známy najmä prácami pre 

deti a mládež; evanjelický kňaz a politik, predstaviteľ nacionálneho krídla, 

presadzujúceho autonómiu Slovenska, člen a neskôr predseda Slovenskej 

národnej strany. Venoval sa sociálnym a hospodárskym problémom Slo-

venska a presadzovaniu národnej a politickej subjektivity Slovenska.  

130. výročie narodenia (21. 9. 1888) Martin Benka  

Maliar, grafik, ilustrátor, výtvarný pedagóg a esperantista, zakladateľ mo-

derného slovenského prejavu v maľbe a v kresbe, v oblasti knižného 

dizajnu a typografie. Venoval sa gobelínovej tvorbe, scénickému výtvar-

níctvu, príležitostnej a úžitkovej grafike, návrhom na keramiku a sklo; 

venoval sa hudbe (husle, viola) a husliarstvu a vytvoril nový typ huslí, 

komponoval a bol členom orchestra vo Viedni a v Prahe.  

130. výročie narodenia (10. 3. 1888) Ivan Stodola  

Slovenský lekár, dramatik a spisovateľ. 

120. výročie narodenia (16. 12.1898) Ján Smrek  

Básnik, spisovateľ, redaktor, publicista, vydavateľ a organizátor kultúrne-

ho života, prekladateľ z maďarčiny, francúzštiny, ruštiny, poľštiny a tureč-

tiny; predstaviteľ vitalizmu a senzualizmu v slovenskej poézii, založil a 

redigoval Edíciu mladých slovenských autorov (EMSA) v Prahe, partici-

poval na vydávaní literárneho časopisu Elán.  

110. výročie narodenia (20. 5. 1908) Ján Jamnický  

Herec, divadelný režisér a pedagóg.  

110. výročie narodenia (28. 8. 1908) Maša Haľamová  

Je autorkou žensky krehkej lyriky. Získala ocenenia: v roku1968 zaslúžilá 

umelkyňa a v roku1983 národná umelkyňa.  

110. výročie narodenia (25. 9. 1908) Eugen Suchoň  

Položil základy modernej slovenskej hudby a je aj autorom slovenskej 

národnej opery. Najväčšie uznanie získali opery Krútňava a Svätopluk. 
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110. výročie narodenia (15. 10. 1908) Ľudovít Novák  

Významný slovenský jazykovedec, ktorý sa venoval štúdiu dejín sloven-

ského jazyka, výskumu slovenského spisovného jazyka, problematike ja-

zykovej politiky a jazykovej kultúry, všeobecnej a porovnávacej jazyko-

vede, slavistike, romanistike, ugrofinistike, bol zástancom radikálnej pra-

vopisnej reformy. Bol autorom publikácií Jazykovedné glosy k českoslo-

venskej otázke, K najstarším dejinám slovenského jazyka.  

100. výročie narodenia (12. 1. 1918)  a 15. výročie úmrtia (17. 12. 2003) 

Karol L. Zachar  
Vlastným menom Karol Legény. Herec, režisér, scénický výtvarník a 

pedagóg. V roku 1966 dostal titul zaslúžilý umelec a v roku 1978 titul ná-

rodný umelec. Patril k najvšestrannejším slovenským umelcom. Bol vý-

borným fujaristom a spevákom ľudových piesní, karikaturistom a rezbá-

rom. Vytvoril množstvo postáv v divadle, filme, rozhlase i televízii, hral 

napr. vo filmoch: Vlčie diery, Priehrada, Rodná zem, Tango pre medveďa, 

Otec ma zderie tak či tak a i. Z činoherných réžií vyniklo pásmo Rok na 

dedine, Tajovského Statky-zmätky a mimoriadny úspech mal ľudový 

muzikál Na skle maľované. Režíroval televízne inscenácie: Dobrodružstvo 

pri obžinkoch, Kocúrkovo, Škriatok a i. Narodil sa  vo Sv. Antone. 

100. výročie narodenia (30. 1. 1918) Leopold Laloha  

Dramatik, prozaik, scenárista a filmový režisér, jeden z priekopníkov 

izraelskej kinematografie. Najznámejší film „Sladký čas Kalimagdóry“ 

(NSR/ČSSR 1968), podľa poviedky Jana Weissa „Spáč ve zvěrokruhu“. 

100. výročie narodenia (12. 12. 1918) Štefan Žáry  

Básnik, prozaik, esejista, prekladateľ, predstaviteľ nadrealizmu. 

90. výročie narodenia (10. 12. 1928) Milan Rúfus  

Patril k najvýraznejším básnickým zjavom. Už jeho prvá básnická zbierka 

– Až dozrieme – znamenala prelom v slovenskej poézii od deklaratívnosti 

a schematického apriorizmu k obsahovej a tvorivej inovácii. Predstavil sa 

ako básnik s autonómnym pohľadom na životné a morálne hodnoty 

ľudského konania, na lásku, pravdu, krásu, utrpenie i tragiku človeka i 

sveta druhej polovice 20. storočia. 

 

 

 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/1966
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zasl%C3%BA%C5%BEil%C3%BD_umelec_(%C4%8Cesko-Slovensko)
https://sk.wikipedia.org/wiki/1978
https://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%BD_umelec_(%C4%8Cesko-Slovensko)
https://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%BD_umelec_(%C4%8Cesko-Slovensko)
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1 190. výročie (828) prvej písomnej zmienky o Slovensku za vlády 

Pribinu 

 

170. výročie (15. 1. 1848)  

Reč Ľudovíta Štúra na Uhorskom sneme o jazykových právach Slovákov  

 

170. výročie (10. 5. 1848)  

Prijatie Žiadostí slovenského národa v Liptovskom Mikuláši. Ide o prvý 

slovenský ucelený národnopolitický program. Text dokumentu zostavilo 

28 popredných predstaviteľov slovenského národného hnutia pod vedením 

Ľudovíta Štúra, Jozefa Miloslava Hurbana, Michala Miloslava Hodžu, 

Štefana Marka Daxnera, Jána Francisciho - Rimavského. Najdôležitejšími 

požiadavkami boli požiadavky národné (uznanie slovenskej svojbytnosti, 

rozdelenie stolíc podľa národnostného kľúča, vytvorenie slovenskej územ-

nej jednotky s vlastným snemom a slovenčinou ako úradným jazykom, 

pomerné zastúpenie v uhorskom parlamente). Okrem národných požiada-

viek obsahovali aj požiadavky týkajúce sa demokratizácie spoločnosti 

(úplné zrušenie poddanstva, volebné právo pre všetkých obyvateľov Uhor-

ska, žiadosť o prepustenie Janka Kráľa z väzenia).  

 

170. výročie (19. 9. 1848) 

 Prvé zasadnutie I. Slovenskej národnej rady. Prvá Slovenská národná rada 

bola vrcholným národným politickým a vojenským orgánom, ktorý bol 

vytvorený v septembri 1848 vo Viedni pod vedením Ľudovíta Štúra, Joze-

fa Miloslava Hurbana a Michala Miloslava Hodžu. Organizovala Sloven-

ské povstanie v rokoch 1848 – 1849 v rámci revolúcie 1848/49, ako aj 

výkonnú moc na územiach Slovenska obsadených spojenými slovenskora-

kúskymi jednotkami v boji proti Maďarom. Šlo o prvý národnopolitický 

orgán Slovákov, ktorý vytvoril základy slovenského parlamentarizmu a 

demokracie, emancipácie slovenského národa, rozvíjanie národnej aj 

štátnej identity, rešpektujúc iné národy a príslušníkov národnostných 

menšín. Po prvý raz zasadala I. SNR na Myjave, v dome pani Anny 

Koléniovej.  

Výročia významných udalostí slovenských národných dejín  

a kultúrneho života 
 



KALENDÁR VÝROČÍ 
A KATALÓG KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ 2018 

 

8 | Novohradské osvetové stredisko 

 

155. výročie (4. 8. 1863) 

Založenie Matice slovenskej. Historické založenie Matice slovenskej bolo 

na Prvom valnom zhromaždení v Martine. Za predsedu bol zvolený biskup 

Štefan Moyzes. 

 

100. výročie (2. – 3. 6. 1918) 

Vzbura slovenských vojakov - Trenčianskeho 71. pešieho pluku v srbskom 

meste Kragujevac. Slováci tvorili asi 85% z celkového počtu mužstva 

pluku. Vzburou sa trenčiansky pluk navždy zapísal do histórie prvej 

svetovej vojny a najmä do dejín slovenského národa. Na Stanovljanskom 

poli bola ukončená púť 44 slovenských vojakov, ktorí boli popravení. 
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Obsah:   

 

KALENDÁR výročí v Novohrade a Malohonte: 

 Výročia obcí 

 Výročia osobností 

 Výročia kolektívov 

 Výročia udalostí v Novohrade a Malohonte 

 Iné zaujímavosti z histórie 

 Pamiatky a pamätihodnosti 

 

KATALÓG podujatí  

 Zoznam podujatí podľa mesiacov 

 Záujmová umelecká činnosť – ZUČ 

 Kto sme 

 Kontakty na organizátorov 

 Zoznam mestských a obecných úradov  

 v okresoch Lučenec a Poltár 
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             (prvá písomná zmienka) 

 

                780. výročie (1238)       Kalonda 

                                                       Lipovany 

                                                       Veľká nad Ipľom 

                715. výročie (1303)       Selce 

                625. výročie (1393)       Mýtna 

                                                       Gregorova Vieska 

                                                       Podrečany 

                                                       Budiná 

                                                       Dobroč 

                                                       Kotmanová 

                                                       Nedelište  t.č. miestna časť Ábelovej  

                470. výročie (1548)       Tuhár 

                445. výročie (1573)       Krná 

                                                       Jelšovec 

                                                       Praha 

                                                       Bystrička  

                425. výročie (1593)       Utekáč  

                  25. výročie (1.1.1993) Vznik samostatnej obce Utekáč    

                  20. výročie (1.5.1998) Vznik samostatnej obce Zlatno                 

 

Výročia miestnych častí: 

 Muľka sa spomína r. 1423 a Láza ako obec r. 1573, t.č. sú miestne 

časti obce Trebeľovce 

 

 Opatová je v súčasnosti časť Lučenca, ale prvá písomná zmienka 

o nej  pochádza  z roku 1548: „V chotári obce na Kráľovskom vŕšku 

stála v polovici 15. storočia pevnosť Jana Jiskru z Brandýsa“. 

V roku 1573 obec mala názov Apadfalwa.  

 

 Zelené sa spomína v listine z r. 1438  ako Zelene  a Slaná Lehota r. 

1573 ako Soos Lehota, dnešné miestne časti Poltára (Vlastivedný 

slovník obcí na Slovensku II., 1977, s. 419) 
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PETŐFI Sándor  – 195. výročie narodenia (1. 1. 1823 Malý Kereš, maď. 

Kiskőrös), maďarský revolučný básnik slovenského pôvodu, rodený 

Alexander Petrovič. V roku 1845 navštívil Lučenec, Fiľakovo a Šomošku. 

V Lučenci má pamätnú tabuľu na Ulici Vajanského. 

 

ŇUŇUK Ondrej  – 85. výročie narodenia (1. 1. 1933 Kokava nad 

Rimavicou), učiteľ, autor učebných pomôcok pre zemepis: plastická mapa 

pre 5. ročník, kombinovaný glóbus... 

 

PETRUS Július – 50. výročie narodenia (1. 1. 1968 Lučenec), hráč na 

bicích nástrojoch, umelec v slobodnom povolaní. Účinkoval vo viacerých 

hudobných skupinách: Beáta Dubasová, Elán, Peter Nagy, Miroslav Noga, 

Štefan Skrúcaný, Rasťo Piško, LiquidBoogieRoll, Team,... Súbežne absol-

voval mnohé vystúpenia v televíznych a rozhlasových reláciách, spolupra-

coval s rádiami a TV: Rock FM, FUN rádio, Rádio TWIST, Rebeca, TV 

Markíza, STV, VTV a iné.  Žije v Bratislave. 

 

KOVÁČ Peter, PhDr.  – 60. výročie narodenia (2. 1. 1958 Fiľakovo), 

divadelný dramaturg, prekladateľ, režisér, umelecké meno – Peter Plank. 

Za dramaturgickú spoluprácu s Karolom Horákom získal cenu Literárneho 

fondu. 

 

SÝKORA Ivan, Ing. – 75. výročie narodenia (3. 1. 1943 Poltár), v r. 

1990-1996 bol riaditeľom Úradu Slovenského zväzu zdravotne pos-

tihnutých. Od r. 1996 prezident Slovenskej humanitnej rady. Je nositeľom 

štátneho vyznamenania - Pribinov kríž III. triedy, ktorý mu bol v roku 

2003 udelený za celoživotnú dobrovoľnícku činnosť v prospech ľudí so 

zdravotným postihnutím. 

 

LAKATOŠ Samuel  – 100. výročie narodenia (9. 1. 1918 Rimavská Ba-

ňa), profesor na lučenskom gymnáziu. Zakladateľ Okresného vlastived-

ného múzea. Zomrel v Haliči, 2.12.1971. 

JANUÁR: 
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LÁZÁR Ľudovít  – 75. výročie narodenia (13. 1. 1943 Fiľakovo), 

huslista, učiteľ hudby, koncertný majster. Absolvoval stovky vystúpení 

s Het Brabants Orkest po celej Európe, robil hudobný sprievod pre sve-

toznámych sólistov.  Žije v Holandsku. 

 

KARAS Pavol – 110. výročie narodenia (18. 1. 1908), učiteľ, okresný 

knižničný inšpektor. Od roku 1953 učil na JSŠ v Lučenci. Patril medzi 

zakladateľov divadelného ochotníckeho súboru Timrava v Lučenci. Z jeho 

iniciatívy sa zrodila prvá hra „Marína Havranová“. V roku 1951 sa stal 

vedúcim DS Timrava. Z jeho najvýznamnejších divadelných réžií je hra 

„Kozie mlieko“, s ktorou sa súbor zúčastnil r. 1950 celoštátnej prehliadky 

na XX. Jiráskovom Hronove a na div. festivale v Národnom divadle v 

Bratislave. Na Nám. republiky v Lučenci má pamätnú tabuľu. Zomrel 16. 

6. 1992. 

 

GYURKOVITS František  – 50. výročie úmrtia (20. 1. 1968 Lučenec), 

maliar, výtvarný pedagóg. Študoval grafiku v Budapešti. Príchodom do 

Lučenca v r. 1913, pred 105 rokmi, rozvinul výtvarný život v Novohrade. 

Od r. 1920 člen Jednoty výtvarných umelcov Slovenska, od. r. 1951 člen 

Zväzu slovenských výtvarných umelcov.  Autor žánrových a plenérových 

obrazov z Novohradu a Lučenca. Narodil sa 28. 3. 1876 v Budapešti. 

 

GEDŐ-GRÜNWALD Maximilián – 85. výročie úmrtia (20. 1. 1933 

Lučenec), matematik, profesor gymnázia v Lučenci. Narodil sa 3.2.1858. 

 

KOLBANY Pavol  – 260. výročie narodenia (23. 1. 1758 Ozdín), lekár, 

botanik. Prírodovedné a lekárske štúdium nadobudol v Halle a vo Viedni, 

kde v roku 1786 získal doktorát z medicíny. Po ukončení štúdia pôsobil 

ako úradný a praktický lekár v Bratislave a zároveň sa stal dopisujúcim 

členom Lekársko-prírodovedeckej spoločnosti v Erlangene a Prírodo-

vednej spoločnosti v Halle. Bol priekopníkom hydroterapie a očkovania 

proti kiahňam v Uhorsku, účinne zasahoval proti týfusu a malárii. Jeho 

osvetová činnosť medzi ľudom bola zameraná najmä na presviedčanie 

obyvateľstva o blahodárnom pôsobení očkovania najmä v detskom a 

dojčenskom veku v Uhorsku a Sedmohradsku. Ako botanik skúmal liečivé 

a jedovaté rastliny. Bol autorom viacerých náučných prác, napr. 

Ungarische Gifpflanzen (Bratislava 1791). 
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PAVLENDA Viktor – 90. výročie narodenia (23. 1. 1928 Katarínska 

Huta), ekonóm, predstaviteľ reformného prúdu 60-tych rokov. Zomrel 

v Bratislave, 6. 7. 1990. 

 

SLANČÍK Pavel  – 185. výročie narodenia (24. 1. 1833 Lovinobaňa), 

národne uvedomelý Slovák, 48 rokov bol evanjelickým farárom v Po-

lichne, spoluzakladateľ Matice slovenskej v Martine. V roku 1863 zasadil 

lipu pred kostolom v Polichne na pamiatku tisíceho výročia pokres-

ťančenia Slovákov. 

 

ZGÚTH Peter Pavol  – 155. výročie narodenia (25. 1. 1863 Vrbica), 

básnik, literárny historik. Študoval na štátnom učiteľskom ústave v Lu-

čenci v rokoch 1878-81. Zomrel 22. 6. 1952 v Martine.  

 

TOČÍK Anton – 100. výročie narodenia (28. 1. 1918  Krásno nad Ky-

sucou),  archeológ, člen SAV. Robil výskum v Prši, spoluautor publikácie 

NOVOHRAD 2/1 (1989). Zomrel 15. 6. 1994. Do poslednej chvíle sa 

venoval archeológii, ktorá bola jeho celoživotnou láskou.  V roku 1995 na 

jeho počesť vznikla Nadácia Antona Točíka, občianske združenie,  ktorého 

cieľom je podpora archeologického a numizmatického bádania na 

Slovensku  

 

GOMBALA Milan  - 50. výročie narodenia (29. 1. 1968 Lučenec), atlét, 

športový inštruktor. Účastník ME v Birmighame, MS v Tokiu, OH v Bar-

celone a Atlante. Žije v Prahe. 

                             

 

 

RELL Pavol  – 195. výročie narodenia (3. 2. 1823 Horný Tisovník), kňaz, 

ovocinár a botanik. Pôsobil v Tomášovciach, Kalinove a Ábelovej, kde 

úspešne pestoval vinič hroznorodý. Na hospodársko-priemyselnej výstave 

v roku 1883 v Lučenci sa predstavil najväčším počtom a výberom expo-

nátov z ovocinárstva. Zomrel 6. 4. 1891 v Ábelovej. 

 

CUBIK Jozef  – 85. výročie narodenia (3. 2. 1933 Poltár), redaktor 

okresných novín, riaditeľ Mestského osvetového domu v Poltári, neskôr 

zástupca riaditeľa Okresného domu osvety v Lučenci. 

FEBRUÁR: 
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BÚTOR Pavel, Mgr. art. – 70. výročie narodenia (6. 2. 1948 Rimavská 

Sobota) a 5. výročie úmrtia (5. 7. 2013 Bratislava), folklorista, tanečník, 

choreograf, kultúrno-osvetový pracovník, patril medzi významné osob-

nosti folklórneho hnutia na Slovensku. Detské roky prežil v Kokave nad 

Rimavicou. V rokoch 1954 - 1963 tancoval v súbore Kokavan, potom v 

Čierťazni, neskôr bol profesionálnym tanečníkom PUĽS-u v Prešove, 

účinkoval tiež vo FS Jánošík v Brne a počas štúdií na VŠMU v Bratislave, 

v triede prof. Štefana Nosáľa, pôsobil ako tanečník a sólista umeleckého 

súboru Lúčnica. Od roku 1974 pracoval v Krajskom osvetovom stredisku 

v Banskej Bystrici ako metodik pre ľudový tanec a zároveň pôsobil ako 

tanečný pedagóg FS Partizán. V roku 1975 sa stal vedúcim choreografom 

súboru Dimitrovec, ktorý sa v roku 1991 premenoval na Lipu. Krátko 

pôsobil ako riaditeľ SĽUK-u. Viac rokov pôsobil v programových ko-

misiách folklórnych slávností v Detve a Myjave.  
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Od septembra 2001 pracoval v Národnom osvetovom centre v Bratislave 

ako odborný pracovník pre folklórne súbory a scénický folklorizmus. 

Venoval sa práci vo folklórnom hnutí na Slovensku ako lektor pre folklór, 

člen porôt a programových komisií folklórnych festivalov. V rokoch 2000-

2005 bol predsedom Programovej rady FF Východná. Spolupracoval aj pri 

príprave festivalových ročníkov Kolieska. So súbormi dosiahol výrazné 

úspechy doma i v zahraničí a pre mnohé súbory Slovenska (Lúčnica, 

SĽUK, Lipa, Vršatec, Zemplín, Zobor, Ponitran, Kokavan, Sinec, Šarišan, 

Jánošík, Rimavan, Vepor, Gornik) vytvoril vyše 60 zaujímavých taneč-

ných choreografií. V roku 2006 s prof. Oskárom Elschekom uviedli 

výnimočný program v Paríži pri zapísaní fujary do kultúrneho dedičstva 

UNESCA.  

 

NÓTA Ján  – 75. výročie narodenia (8. 2. 1943 Lučenec), spisovateľ 

a prekladateľ. V r. 1963-66 študoval na Gymnáziu vo Fiľakove. Za preklad 

„Van Dtiphout“ získal Cenu Imre Madácha. 

 

SÁRA Ladislav  - 105. výročie narodenia (9. 2. 1913 Lopej), učiteľ, 

absolvent učiteľského ústavu v Lučenci. Prvý hlásateľ slobodného slo-

venského vysielača v Banskej Bystrici. 

 

HERMEL Edmund  – 95. výročie narodenia (11. 2. 1923 Gemerská 

Hôrka ), stavebný inžinier, fotograf a historik. Študoval na ľudovej škole 

vo Fiľakove a na Gymnáziu v Lučenci.  

Autor troch výstav historických pohľadníc. Spoluautor diela „Lučenec na 

historických pohľadniciach“. Prispieval do novín a časopisov. Ako vedúci 

investičného oddelenia Ipeľských tehelní zabezpečoval komplexnú po-

vojnovú obnovu a výstavbu tehliarskeho priemyslu v stredoslovenskom 

kraji. V roku 1993 sa stal spluzakladateľom Clubu Casino. Zomrel 14. 3. 

2002 v Lučenci. 

 

MLYNÁRIK Ján,  prof., PhDr., CSc.  – 85. výročie narodenia (11. 2. 

1933 Fiľakovo), historik, chartista, politik, vysokoškolský učiteľ, profesor 

KU v Prahe. Umeleckým menom Ján Holík. Vyrastal a ZŠ navštevoval 

v Zelenom.  
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V roku 2014 mal premiéru dokumentárny film Arnolda Kojnoka z Poltár – 

Lyrik, ktorý mapuje život a dielo historika.  Zomrel 26. 3. 2012 v Prahe, 

pochovaný je v Rovňanoch. 

 

LANGSTEIN Karol,  doc. RNDr., CSc.  – 85. výročie narodenia (11. 2. 

1933 Fiľakovo), antropológ, vysokoškolský učiteľ. Je autorom viacerých 

vedeckých štúdií, uverejnených v domácich i zahraničných odborných 

časopisoch a zborníkoch.  V roku 1996 získal čestné občianstvo mesta Fi-

ľakovo. Zomrel 25. 2. 2012 v Banskej Bystrici. 

 

NAGY András, Mgr. art. – 45. výročie narodenia (11. 2. 1973 Lučenec), 

herec. Rodák z Fiľakova, ktorý študoval herectvo na VŠMU v Bratislave. 

V 90. rokoch pôsobil v Divadle Thália v Košiciach, od roku 1997 v Di-

vadle Gézu Gárdonyiho v Egri ako herec. Žije v Maďarsku. 

 

HANUS Július  – 95. výročie narodenia (12. 2. 1923 Turíčky), stavebný 

inžinier, vodohospodár, minister, podpredseda vlády. Účasť na projektoch 

a výstavbách vodných diel: Oravská priehrada, Liptovská Mara, Priehrada 

mládeže Nosice a i. 
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DOLEŽAL Gabriel – 205. výročie narodenia (13. 2. 1813 Lučenec), le-

kár, jeho dizertácia bola prvou prácou v Uhorsku o rastlinnej fyziológii. 

Zomrel 24. 4. 1891 v Miškolci. 

 

BERKÓ Alexander  – 100. výročie narodenia (13. 2. 1918 Lučenec), bás-

nik maďarskej národnosti žijúci na Slovensku, prekladateľ. Z Lučenca sa 

presťahoval do Budapešti.  

 

KALESNÝ František  – 100. výročie narodenia (19. 2. 1918 Stará 

Halič), etnograf, muzeológ, publicista. Umelecké meno František Haličan, 

pseudonym F. Matúchov.  

 
zeách. Osobitnú pozornosť venoval habánskej kultúre. Diela: Ľudové 

umenie na Slovensku, Ľudové výtvarné umenie, Modranská keramika a i. 

Zomrel 10. 4. 2007 v Bratislave. 

 

HOLLÄNDER Pavel  – 65. výročie narodenia (23. 2. 1953 Lučenec), 

právnik, sudca Ústavného súdu ČR, vysokoškolský učiteľ. Autor monog-

rafií odborných štúdií v oblasti teórie a filozofie práva. 

 

DOMBROVSKÁ Mariana, PhDr., rod. Rýľová  – 70. výročie naro-

denia (25. 2. 1948 Lučenec), stredoškolská učiteľka, metodička, prek-

ladateľka, tlmočníčka –anglický jazyk. 

Študoval na gymnáziu v Lučenci. 

V roku 1941-42 bol profesorom na 

gymnáziu v Banskej Bystrici, pôsobil 

ako redaktor vo viacerých denníkoch a 

časopisoch, ako pracovník ÚĽUV-u 

(1950-1955), Slovenského domu Ús-

tredia ľudovej umeleckej tvorby 

(1955-1958), družstva Kroj (1958-

1962), Mestského múzea v Bratislave 

(1962-1984). Ako etnograf a múzejník 

sa zaoberal problematikou ľudovej 

umeleckej výroby, remesiel a vinoh-

radníctva. Spoluautor viacerých slo-

venských aj inojazyčných príručiek a 

sprievodcov po bratislavských mú-

zeách. Osobitnú pozornosť 

venoval habánskej kultúre. 

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Hab%C3%A1nska_kult%C3%BAra&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/1941
https://sk.wikipedia.org/wiki/1942
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bansk%C3%A1_Bystrica
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%9A%C4%BDUV&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/1950
https://sk.wikipedia.org/wiki/1955
https://sk.wikipedia.org/wiki/1955
https://sk.wikipedia.org/wiki/1958
https://sk.wikipedia.org/wiki/1958
https://sk.wikipedia.org/wiki/1962
https://sk.wikipedia.org/wiki/1962
https://sk.wikipedia.org/wiki/1984
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Hab%C3%A1nska_kult%C3%BAra&action=edit&redlink=1
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SPIŠIAK Stanislav, Mgr. – 70. výročie narodenia (25. 2. 1948 Rimavská 

Sobota), stredoškolský učiteľ, profesionálny hudobník. Od r. 1997 bol 

riaditeľom Prvého súkromného gymnázia v Lučenci. Ako hudobník vys-

tupoval po celom svete – 1976-77 v USA, Mexiku, Austrálii (výletná loď 

Royal Viking Sky), 1990-94 v Brazílii a Caribiku. V rokoch 1982-90 bol 

dirigentom speváckeho zboru Ozvena v Lučenci. Fotograf, člen OŠ 

AMFO pri NOS Lučenec, v súčasnosti vystavuje v priestoroch NOS. 

 

BALÁZS Alfréd, Mgr. art.  – 55. výročie narodenia (26. 2. 1963 Lu-

čenec), akademický maliar, fiľakovský výtvarník, maliar, sochár a grafik. 

Základné a stredoškolské vzdelanie získal vo Fiľakove. V rokoch 

1990−1995 navštevoval Univerzitu výtvarných umení v Budapešti, odbor 

maľba, u akademického maliara Sándora Molnára, nositeľa ceny Lajosa 

Kossutha.  
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SKALICKÝ Juraj  – 20. výročie úmrtia (27. 2. 1998 Bazilej-Švaj-

čiarsko), lekár, gynekológ. Narodil sa 24. 6. 1922  v Lučenci. Vydal 

vedecké publikácie doma a v zahraničí a viackrát prednášal na me-

dzinárodných kongresoch. 

 

 

 

SÝKORA Zoltán, PhDr.,  MUDr. – 105. výročie narodenia  (2. 3. 1913 

Hrnčiarske Zalužany), lektor  slovenskej reči a literatúry na Kráľovskej 

univerzite v Ríme. Bol zakladateľom  knižnice lekárskej fakulty Uni-

verzity Komenského a od r. 1950 jej riaditeľom. Prekladal z latinčiny, 

taliančiny, francúžštiny. Je nositeľom Pamätnej plakety k 50. výročiu 

ČSR. Zomrel 21. 4. 1983 v Bratislave.  

 

ORAVEC Andrej – 75. výročie narodenia (3. 3. 1943 Uhorná). Od roku 

1995 kazateľ cirkvi adv. s. d. Fiľakovo – kazateľ s pôsobnosťou pre 

regióny Lučenec, Revúca, Rimavská Sobota, Slovenské Ďarmoty. 

Po absolvovaní ďalších dvoch ro-

kov štúdia získal titul akademic-

kého maliara. Zúčastnil sa niekoľ-

kých študijných ciest na Sloven-

sku,  v Taliansku, v Rakúsku a v  

Anglicku. Počas svojej umeleckej 

dráhy sa priebežne zúčastňuje 

mnohých individuálnych aj kolek-

tívnych výstav doma i v zahraničí. 

Žije vo Fiľakove. 

MAREC: 
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NOVITZKY Belo – 85. výročie narodenia (4. 3. 1933 Lučenec), ma-

tematik, vedecký pracovník. V rokoch 1952-58 študoval v Prahe na KU. 

Ako výskumný pracovník pôsobil v Plzni a Košiciach. 

 

PAULINY Gregor  – 250. výročie narodenia (5. 3. 1768 Hačava), spiso-

vateľ, osvietenecký vzdelanec. Od r. 1792 člen Učenej spoločnosti 

Malohontskej. Zomrel 28. 1. 1840 v Poltári.  

 

GOLDPERGEROVÁ Ema  – 165. výročie narodenia (5. 3. 1853 Ľu-

boreč), slovenská národná buditeľka, etnografka a muzeologička. Bola 

najmä múzejníčkou a zberateľkou. Od roku 1907 kustódkou zbierok 

Živeny a od roku 1909 i národopisných zbierok Muzeálnej slovenskej 

spoločnosti v Martine. Patrila medzi tých, ktorí majú zásluhu na vzniku 

Slovenského národného múzea v Martine a bola jeho prvou kustódkou. 

Zberateľka  ľudového odevu a rôznych folklórnych prejavov. Zbierala 

piesne najmä z Novohradu. Medzi nimi boli aj svadobné piesne, v rozsahu 

90 strán a 13 voľných listov z roku 1896-1907, ktoré sú uložené v Li-

terárnom archíve MS. V Slovenských pohľadoch vyšla r. 1899 séria prís-

pevkov opisujúcich priebeh tradičnej svadby v Ľuboreči. Pre prof. Fran-

tiška Pastrnka, známeho českého literáta a priaznivca Slovákov, zbierala 

nárečové slová.  
Zdroj: www.luborec.sk  

 

PODLIPNÁ Erika, rod. Gáliková – 75. výročie narodenia (5. 3. 1943 

Lučenec-Opatová), spisovateľka, publicistka, recenzentka. V r. 1995 zís-

kala cenu za literárny debut románu Koláž. Do roku 1989 pracovala 

v OOS v Banskej Bystrici. Od r. 1970 je autorkou rozhlasových príspev-

kov. Publikovala v časopisoch Fragment K, Kultúrny život. Je autorkou 

románu o D. Tatarkovi.  
Zdroj:  Osobnosti Banskej Bystrice, Snopková, Klimová, Albertová-2010 

 

SZVORÁK Zsuzsanna, Mgr. – 55. výročie narodenia (6. 3. 1963), 

učiteľka gymnázia a predsedkyňa ZO Csemadoku vo Fiľakove. Vedúca 

mládežníckeho divadelného súboru APROPÓ a DDS Zsibongó pri gym-

náziu vo Fiľakove, s ktorým pravidelne získava významné ocenenia na 

divadelnom festivale Jókaiho dni v Komárne, ale úspešne reprezentuje 

Fiľakovo aj za hranicami na rôznych festivaloch.  

 

http://www.luborec.sk/


KALENDÁR VÝROČÍ 
A KATALÓG KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ 2018 

 

21 | Novohradské osvetové stredisko 

 

 
 

PILIARIK Pavel-Bučko – 95. výročie narodenia  (7. 3. 1923) a 55. 

výročie úmrtia (29. 3. 1963), sólový spevák kokavských ľudových piesní, 

ktoré nahral na gramoplatne,  tanečník, jeden zo zakladateľov folklórnej 

skupiny v Kokave nad Rimavicou v 30. rokoch 20. storočia. 

 

SCHNEK Richard – 95. výročie narodenia (8. 3. 1923 Málinec), 

pedagóg, spisovateľ, jazykovedec. Vo svojej vedecko-výckumnej praxi sa 

orientoval na výskum problematiky syntaxe. Zomrel 10. 9. 1998 na 

Látkach, kde je aj pochovaný. 

 

DĚDIČ Peter, MUDr. – 65. výročie narodenia (8. 3. 1953 Praha, ČR), 

lekár-internista, kardiológ. V rokoch 1959-1968 navštevoval Základnú 

školu v Poltári, 1968-1971 Strednú všeobecnovzdelávaciu školu v Poltári, 

1971-1977 Fakulta všeobecného lekárstva Karlovej univerzity v Prahe. 

Pôsobí v Nemocnici s poliklinikou F.D. Roosevelta v BB. Autor viacerých 

diel. Ocenenie: 2003 – Bronzová plaketa Slovenskej lekárskej spoločnosti. 

 

OŽĎANSKY Margit, rod. Herzog – 20. výročie úmrtia (8. 3. 1998 Kolín 

– SRN), tenistka, majsterka Slovenska. Narodila sa v Lučenci 14. 2. 1904, 

dcéra majiteľa liehovaru Herzog a Kohn v Lučenci. 

Držiteľka viacerých ocenení – 

najlepší pedagóg Banskobystric-

kého kraja, najlepší prípravný 

učiteľ na celoštátnom kole v 

prednese poézie a prózy. Má 

veľkú zásluhu na založení Ma-

ďarského spoločenského domu 

vo Fiľakove. 
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TIMKO Anton Emanuel  – 115. výročie úmrtia (10. 3. 1903 Podkriváň) 

a 175. výročie narodenia (27. 6. 1843 Selce), spisovateľ. Ako učiteľ 

pôsobil v Novohrade (Lučenec, Veľká nad Ipľom, Halič). Bol jediným 

predstaviteľom slovenskej literárnej fantastiky v období realizmu. Zomrel 

v Trhanovej (teraz Podkriváň), kde bol učiteľom  a je tu aj pochovaný, 

hrob národného buditeľa bol vyhlásený za kultúrnu pamiatku. Sedem 

zošitov Grošovej knižnice pre mládež  sám redigoval. V českom poľov-

níckom časopise Háj uverejňoval popri článkoch aj literárne spracované 

skúsenosti tatranského medveďa MACKA (1876). Bol spoluredaktorom 

a spoluvydavateľom prvých dvoch ročníkov časopisu pre školskú mládež 

Včielka, v r. 1879-80 písal aj prózu pre deti (Vlk špekulant, 1877). Jeho 

prínosom boli fantastické cestopisy “Výprava na severnú točňu”, Výlet do 

Ázie” a iné. Volali ho Perohryz, podľa postavy jeho literárneho hrdinu.   

 

RELL František  – 105. výročie narodenia (11. 3. 1913 Uhorské), výz-

namný divadelník, učiteľ, režisér, dramaturg, prekladateľ. Pseudonym 

Fero Novohradčan. Divadlo hrával už ako dieťa v rodnej obci Uhorské aj 

v Poltári.  

 
Zomrel 9. 11. 2009 v Bratislave. V prešovskom divadle popri činohre, 

ktorá za jeho pôsobenia uviedla aj klasické veselohry z ľudového 

prostredia Inkognito, Drotár, Kozie mlieko, uvádzali klasické operety 

Zakladateľ a v rokoch 1945-54 aj 

režisér a dramaturg Slov. divadla 

v Prešove (dnes Divadlo J. Zábor-

ského), v rokoch 1954-55 umelecký 

šéf a šéf činohry DJGT vo Zvolene, 

1955-59, umelecký šéf, režisér a dra-

maturg spevohry Novej scény v  

Bratislave, zakladateľ a v rokoch 

1959-62 umelecký šéf, režisér spe-

vohry DJGT v Banskej Bystrici 

(dnes Štátna opera). V rokoch 1963-

1970 riaditeľ a režisér slávnej Tatra-

revue v Bratislave, na troskách ktorej 

vyrástlo dnešné divadlo L + S. 

V roku 2003 mu bola udelená Cena  

ministra kultúry SR, pri príležitosti 

životného jubilea – 90. narodenín. 

Zomrel 9. 11. 2009 v Bratislave. 
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Mamzelle Nitouche, Zem úsmevov, Dom u troch dievčatiek, Cigánsky 

barón, Netopier. Ako režisér naštudoval množstvo divadelných hier 

domácej i zahraničnej proveniencie: So srdcom sa nedá hrať, Posledná 

prekážka, Komédia plná omylov, Zem úsmevov, Surovô drevo a mnohé 

ďalšie. V Banskej Bystrici naštudoval opery: Eva, Hubička, operety Hrn-

čiarsky bál, Modrá ruža. Z ruštiny, nemčiny a maďarčiny preložil 

množstvo divadelných hier a operetné libretá. Je autorom veselohry Búrka 

v zátiší a Šarišské čudo a hry s tematikou SNP Hrob neznámeho vojaka. 

 

 
 

SLAVKOVSKÁ Elena  – 75. výročie narodenia (14. 3. 1943 Poltár), uči-

teľka,významná pedagogička, v r. 1975-1990 riaditeľka ZŠ v Poltári. 

Poslankyňa ONV Lučenec (1971-1990, članka Rady ONV, poslankyňa 

MsNV Poltár (1971-1994, 1998-2010), členka mestskej rady. Hrala 

v ochotníckom divadle. Niekoľko desaťročí bola dušou všetkých, nielen 

školských, ale aj kultúrno-spoločenských aktivít v meste Poltár. Nositeľka 

mnohých vyznamenaní, napr. ocenenenie Vládou ČSSR (1984), ústrednou 

radou odborov čestným odznakom, Strieborný odznak za rozvoj okresu 

Lučenec aď.  
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Cena Mesta Poltár jej bola udelená 27.10.2005 za rozvoj školstva a kul-

túry, za dlhoročnú prácu v ZPOZ-e a aktívnu činnosť v komunálnej 

politike. 

 

 
 

PILCEROVÁ Martina – 45. výročie narodenia (14. 3. 1973 Lučenec), 

po absolvovaní Gymnázia B. S. Timravy vyštudovala Vysokú školú výt-

varných umení v Bratislave. Ako výtvarníčka sa venovala najmä maľo-

vaniu obálok časopisov, hier a kníh, ako napríklad: Ikarie, Dech Draka, 

Nemesis, Fantázia, české vydanie Magazínu Science Fiction & Fantasy, 

Odyssey (Londýn), Albedo (Írsko), Alien Contact (Berlín), SFQA Bulletin 

(USA). Je autorkou koncepčných návrhov pre nemeckú spoločnosť Red 

Beat Pirctures a hollywoodsku spoločnosť Uncharted Territory.  

 

ŠUPÍN Mikuláš, prof. h.c., prof. Ing., CSc.  – 65. výročie narodenia (16. 

3. 1953 Ružiná), lesnícko-drevársky inžinier, vysokoškolský pedagóg, 

v rokoch 1992-98 dekan DF TU vo Zvolene, od r. 1998 predseda 

Akademického senátu TU. 
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LIČKO Miroslav  – 70. výročie narodemia (17. 3. 1948 Lučenec), spevák 

populárnej hudby. Okrem koncertov, účinkoval v televíznych a rozhla-

sových reláciách. Najznámejšie piesne:  Bláznivé dievča, Mestom šiel bál, 

Piesne moje znejte láskou aď. 

 

RAČÁK Ján  – 125. výročie narodenia (20. 3. 1893 Kokava n/R., osada 

Cisársko), zakladateľ a jediný tajomník Slovenskej Rímsko-katolíckej 

jednoty na Slovensku so sídlom v Kokave. Zomrel 20. 4. 1980 v Kokave, 

kde je aj pochovaný. 

 

SUP Karel  – 45. výročie úmrtia (20. 3. 1973 Veľká nad Veličkou), 

maliar, pedagóg. V Lučenci učil 20 rokov. V roku 1925 sa zúčastnil na 

svetovej výstave v Pittsburgu. Zo Slovenska odišiel v r. 1939 v dôsledku 

politickej situácie. Patril k tzv. Horňáckej skupine výtvarníkov. Narodil sa 

21. 1. 1897 vo Veľkej nad Veličkou. 

 

GÁL Ladislav  – 65. výročie narodenia (23. 3. 1953 Fiľakovo), huslista, 

koncertný majster, učiteľ hudby. Ako sólista vystupoval s rôznymi do-

mácimi súbormi a orchestrami v rôznych štátoch Európy. Významné je aj 

jeho účinkovanie v televízii a rozhlase. Žije v Košiciach. 

 

JASOVSKÝ Štefan  – 95. výročie narodenia (24. 3. 1923), učiteľ na ZŠ 

v Poltári od roku 1961, učil 24 rokov. Kronikár od roku 1984, v roku 1987 

získal v okresnej kronikárskej súťaži I. miesto. 

 

STREČKO Ondrej, prof., RNDr., CSc. – 90. výročie narodenia (25. 3. 

1928 Lupoč), vysokoškolský profesor. Vo vedeckovýskumnej činnosti 

pracoval v oblasti nomografickej teórie. Autor prác: Desať kapitol z nu-

merických, grafických a iných metód (Bratislava 1979), vysokoškolských 

učebných textov a viacerých štúdií. Boli mu udelené tituly Vzorný učiteľ 

1974, Zaslúžilý pracovník rezortu školstva 1979; zaslúžil sa o výchovu a 

vzdelávanie učiteľov matematiky. Zomrel 2 .1. 1991 v Prešove. 

 

DOBROCKÝ Juraj – 60. výročie narodenia (29. 3. 1958 Lučenec), 

architekt. Realizoval architektonické diela: Zlatá ulička, budova Reduty, 

Obchodná zóna v Lučenci, Zámocká ulica v Bratislave a i. 
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NOVODOMSKÝ Vojtech, Ing. – 85. výročie narodenia (31. 3. 1933 

Fiľakovo), elektrotechnický inžinier, inžinier pre plynárenské rozvodné 

zariadenia. V roku 1973 sa stal prvým riaditeľom novovytvorených Stre-

doslovenských plynárenských závodov – závod Lučenec. Za 23 rokov 

pôsobenia v SPP vybudoval za pomoci viacerých schopných spolupra-

covníkov z pôvodnej stavby kompresorovej stanice moderný plynárenský 

závod. 

 

 
 

MIČIANIK Pavel, PhDr., PhD. – 45. výročie narodenia (31. 3. 1973 

Lučenec), historik, spisovateľ. Pôsobí na Filozofickej fakulte, Univerzity 

Mateja Bela v Banskej Bystrici. Je známy prácami z oblasti vojenskej 

histórie. K najvýznamnejším patrí štvorzväzková práca Slovenská armáda 

v ťažení proti Sovietskemu zväzu I – IV (1941 – 1944). 

 

 

 

 

MAŽÁR Krištof  – 310. výročie úmrtia (1. 4. 1708 Zolná), barokový 

spisovateľ. Pôsobil ako farár v Lovinobani. Napísal dišputu o zemetrasení 

a logike. Narodil sa 1655  v Tomášovciach. 

 

 

APRÍL: 
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KADÁR Ján  – 100. výročie narodenia (1. 4. 1918 Budapešť), slovenský 

filmový režisér. Ľudovú školu navštevoval v Rožňave, potom nastúpil do 

Štátneho čs. reformovaného reálneho  gymnázia v Lučenci, zmaturoval r. 

1936 na gymnáziu v Leviciach. Študoval u prof. Karola Plicku foto-

grafickú a filmovú školu. Po vojne začínal ako asistent v bratislavskom 

Krátkom filme, v r. 1947-49 pôsobil v Prahe. Po návrate na Slovensko 

debutoval filmom Katka (1949). S českým režisérom Elmarom Klosom 

nakrútili osem celovečerných filmov: Únos, Hudba z Marsu, Tam na 

konečné, Tři přání, Mládí, Smrt si říká Engelchen, Obžalovaný, Touha 

zvaná Anada. Ich film Obchod na korze je prvým československým 

filmom, ktorý bol ocenený Oscarom (1966). Od roku 1968 žil Kadár v 

USA. Nakrútil filmy: Modrý hotel, Čo mi otec naklamal (Zlatý glóbus 

1976), Mandelštamovo svedectvo, Iná strana pekla, Cesta k slobode. 

Zomrel 1. júna 1979 v Los Angeles. 
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ADAMOVÁ Mária, rod. Veselá  – 70. výročie narodenia (1. 4. 1948 Lu-

čenec), archivárka. Pracovala od r. 1968 v Štátnom okresnom archíve 

v Lučenci, od r. 1991 ako riaditeľka.  Spracovala históriu viacerých obcí 

v Novohrade. V súčasnosti je kronikárkou mesta  Lučenec. 

 

PERLICI Ján Daniel  – 240. výročie úmrtia (6. 4. 1778 Lučenec-Opa-

tová), úradný lekár Novohradskej stolice, prírodovedec a spisovateľ. Od r. 

1754 žil na svojom majetku v Opatovej, kde sa venoval bádateľskej 

činnosti. Narodil sa 29. 10. 1705 v Kežmarku. 

 

ZAUJCOVÁ Miroslava rod. Zaťková, Ing. – 70. výročie narodenia (6. 

4. 1948 Zvolen), poľnohospodárska inžinierka, interprétka ľudových 

piesní. Študovala v Lučenci. Od študentských čias sa venuje interpretácii 

ľudových piesní z oblasti Podpoľania, Novohradu. Sólistka OĽUN v Bra-

tislave a súboru Ponitran v Nitre, umelecká vedúca súboru Nitranček 

v Nitre. Nahrala stovky piesní v rozhlase. 
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MÉZEŠ Viliam, prof. MUDr., DrSc. – 90. výročie narodenia (12. 4. 

1928 Hradište), lekár, biochemik, univerzitný profesor, zakladateľ Katedry 

chémie a biochémie na JLF UK v Martine, dekan Jesseniovej Lekárskej 

fakulty UK v Martine. 

 

BARTSCH Alexander  – 90. výročie narodenia (13. 4. 1928 Lučenec), 

inžinier architekt. Architektonické návrhy: Steinerova ulica v Bratislave 

(1. cena v súťaži), kúpele Trenčianske Teplice (1. cena), reumatologický 

liečebný ústav Bad Wildbad vo V. Tatrách a i. 

 

STRUHÁR Andrej – 310. výročie narodenia (15. 4. 1708 Tisovec), 

evanjelický farár, náboženský spisovateľ, pôsovil v Kokave v r. 1736 –

1780, kde aj zomrel 2. 1. 1780, pochovaný je v Kokave nad Rimavicou. 

 

ANTAL Ján –  90. výročie narodenia (17. 4. 1928 Mýtna), poľnohos-

podársko-lesnícky inžinier, vedecký pracovník, vysokoškolský učiteľ.  

 

VARGA Lajos Nándor  – 40. výročie úmrtia (17. 4. 1978 Budapešť),  

grafik, medirytec, autor odborných publikácií. Od r. 1938 predseda Spolku 

maďarských grafikov. Narodil sa 1.1.1895 v Lučenci. 

 

MARÓTHY Daniel  – 140. výročie úmrtia (18. 4. 1878 Ľuboreč),  štú-

rovský básnik. Od roku 1855 bol evanjelickým farárom v Ľuboreči, kde 

pôsobil 23 rokov až do svojej smrti.  Narodil sa 14.4.1825 v Maškovej, 

pseudonym Danko Maškovský. Otec spisovateľky Eleny Maróthy-Šol-

tésovej. Autor spomienkových próz Rozpomienky na dni peknej mladosti a 

Turčianska ruža. Významné vlastenecké básne: „Vám“, „Našim ubehlí-

kom“, „Čo nás spasí“, „Verili sme a veríme“. Stručne, ale výstižne oceňuje 

jeho význam, dcéra Elena Šoltészová v autobiografickej rozprave „Se-

demdesiat rokov života“: 

     „Bol on nielen mravným, duchovným vodcom svojho kruhu, najmä 

cirkevníkov, slovom i vlastným príkladom, no mával na starosti aj ich 

hmotné záujmy, čo je po istú mieru i neodlučné od úlohy dedinského 

kňaza.“ 

Odbor Slovenskej Matice v Lučenci označil rodný dom Maróthyho 

pamätnou doskou dňa 13. 4. 1925. 
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Daniel Maróthy                    

              VYTRIEZVEJÚ ...    (výber) 

Vytriezvejú naši vrahovia, 

vytriezvejú – veď sú ľudia! 

Skôr, neskôr i v jejich sa duši 

City ľudskosti zobudia: 

nahliadnu – jak hroznými – sami 

krivdami, ach, stíhali nás – 

láskavejšie naložia s nami,  

navrátia, čo nám vzali, zas. 

 

Vytriezvejú naši vrahovia! 

Verte, príde tá hodina: 

ale strašné bude volanie 

k pokániu od Hospodina! 

 

MRÁZ František, Mgr.  – 65. výročie narodenia (19. 4. 1953 Žilina), 

učiteľ, výtvarník, karikaturista, autor mnohých komiksov. Bývalý riaditeľ 

ZUŠ vo Fiľakove. V súčasnosti sa venuje voľnej maliarskej a grafickej 

tvorbe, karikatúre, komiksu, novinovej a ilustrátorskej tvorbe, typografii a 

iným výtvarným disciplínam. 

 

AGÓCS Béla – 70. výročie narodenia (23. 4. 1948 Hodejov), výrobca 

a hráč na ľudových hudobných nástrojoch. Žije v Šávoli.  

 

AGÓCS Zoltán, prof., Dr., Ing., Prof. h.c., PhD.  – 80. výročie naro-

denia (24. 4. 1938 Fiľakovo), stavebný inžinier, vysokoškolský učiteľ. 

Autor vysokoškolských učebníc, monografií, výskumných projektov a od-

borných článkov. Zrekonštruovaný Most Márie Valérie spájajúci Štúrovo s 

maďarským Ostrihomom. Za slovenskú stranu riešila Stavebná fakulta 

STU pod jeho vedením. 

 

KOVAČOVIČ Igor, Mgr. – 80. výročie narodenia (24. 4. 1938 Kokava 

nad Rimavicou), folklorista, tanečník, choreograf, kultúrno-osvetový 

pracovník, umelecký vedúci FS PARTIZÁN, prvý podpredseda MS od r. 

1998, čestný občan Kokavy nad Rimavicou.  
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Foto: Alexander Nagy 

 

Od roku 1963 vytvoril 94 choreografií pre folklórne súbory na Slovensku, 

najmä v Banskej Bystrici, i v zahraničí. Scenáristicky, choreograficky a 

režijne pripravil 15 televíznych filmov, 18 scenárov a réžií Slovenského 

rozhlasu. Autorsky sa podieľal na 26 publikáciách a štúdiách z oblasti 

tradičnej kultúry. Je zostavovateľom a spoluzostavovateľom viacerých 

gramoplatní a gramoalbumov s ľudovou hudbou.  

 

ŽIGO Pavol, prof. PhDr., CSc. – 65. výročie narodenia (25. 4. 1953 

Lučenec), jazykovedec, vysokoškolský učiteľ. Zameral sa na dejiny a vý-

vin slov. jazyka a na výskum nárečí. Osobitnú pozornosť venuje všeo-

becnej jazykovede a slavistike. Detstvo prežil v Lovinobani. V rokoch 

1988-98 docent na FF UK v Bratislave, od r. 1998 univerzitný profesor. 
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SZVORÁKOVÁ  Katalin  - 60. výročie narodenia (29. 4. 1958 Lučenec), 

speváčka ľudových piesní, sólistka. ZŠ a SŠ navštevovala vo Fiľakove. 

Študovala v Budapešti. Naspievala niekoľko desiatok platní a účinkovala 

na viac ako 1000 koncertoch po celom svete. Žije v obci Pilisszentlászló 

v Maďarsku. 

 

 

 

DRENKO Zoltán, PhDr.  – 80.  výročie narodenia (2. 5. 1938 Fiľakovo), 

archeológ a historik. Vedecké štúdie publikoval v zborníkoch SNM. Pris-

pieva do viacerých časopisov. Žije v Bratislave. 

 

KALIČIAK Jaromír, JUDr.  – 70. výročie narodenia (3. 5. 1948 Čaka-

novce), právnik, colný prezident. V rokoch 1993-99 pracoval ako gene-

rálny riaditeľ na Colnom riaditeľstve SR v Bratislave. V rokoch 2010 – 

2014  primátor mesta Fiľakovo.  

 

HRNČIAR Peter  – 90. výročie narodenia (4. 5. 1928 Halič), redaktor, 

konferencier, dramaturg, televízny pracovník. Zomrel  8. 11. 1980 v Bra-

tislave. 

 

JANKO Július  – 110. výročie narodenia (6. 5. 1908 Mašková), evanje-

lický teológ, prekladateľ, vysokoškolský profesor bohosloveckej fakulty. 

Bol vynikajúcim znalcom hebrejčiny a patril k prekladateľom Biblie. 

Zomrel 9. 3. 1975 v Bratislave. 

 

GÁBOR Andrej  – 110. výročie narodenia (15. 5. 1908 Zombor), hu-

dobný pedagóg, zakladateľ a prvý riaditeľ slovenskej hudobnej školy 

v Lučenci (1954). Zomrel 17. 7. 1991 v Lučenci. 

 

GEGUŠ Ján – 225. výročie narodenia (16. 5. 1793 Pleš), spisovateľ, 

pedagóg a prekladateľ. V r. 1836 vydal kázeň na podporu slepeckého 

ústavu v Pešti. Preložil dielo nemeckého pedagóga Campeho. Zomrel 

5.10.1855 v Očovej. 

 

 

MÁJ: 
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RÁDAI Pavol  – 285. výročie úmrtia (20. 5. 1733 Péceli, MR), historik, 

kurucký diplomat, kancelár Františka II. Rákociho, vyslanec Novohradskej 

župy, spisovateľ a publicista kuruckého obdobia. Najvýznamnejším die-

lom Pavla Rádaiho je jeho modlitebná knižka, ktorá obsahuje 20 modlitieb 

a 23 duchovných piesní na rôzne príležitosti. Od r. 1700 bol notár No-

vohradskej župy. Narodil sa 2. 7. 1677 v Lučenci a tu je aj pochovaný.  

 

PAP Gyula  – 175. výročie narodenia (20. 5. 1843 Felsőpálfalva, MR), 

básnik. Od r. 1868 mal právnickú prax vo Fiľakove. Zozbieral mnoho 

palóckych ľudových piesní a rozprávok. Vydal ich pod názvom „Palóc 

népköltemény“ (Palócka ľudová tvorba). V roku 1903 bol zvolený za 

člena Petőfiho spolku. 

 

KAČÁNI Vladislav, prof., PhDr. DrSc.   – 85. výročie narodenia (20. 5. 

1933 Mládzovo), psychológ, vysokoškolský učiteľ. V r. 1971-1995 

pôsobil na Katedre pedagogickej psychológie Filozofickej fakulty UK 

v Bratislave, od r. 1995 na Pgf UMB v Banskej Bystrici. Autor publikácií: 

Príručka z psychológie a pedagogiky (1967), Úvod do pedagogiky a i. 

Zomrel 2. 2. 2007 v Bratislave, pochovaný je na cintoríne Slávičie údolie.  

 

FARKAŠOVÁ Veronika, PhDr. – 75. výročie narodenia (21. 5. 1943 

Lučenec), historička umenia, stredoškolská a vysokoškolská učiteľka. 

Autorga katalógov výstav: Súčasná slovenská grafika, Robotnícke motívy 

v dielach Bélu Bacskaiho a ď. Žije v Komárne. 

 

ŠIŠÁK Ján  – 90. výročie narodenia (24. 5. 1928 Veľká Suchá, dnes 

súčasť obce Hrnčiarska Ves), geograf, vedec a univerzitný profesor. Od 

roku 1964 pôsobil na PgF UPJŠ v Prešove, od roku 1981 univerzitný 

profesor. Zaoberal sa regionálnou geografiou – najmä Gemera, publikoval 

o. i. v odborných periodikách. Člen Gemerskej vlastivednej spoločnosti. 

Zomrel 22. 12. 1986 v Prešove. 

 

POLÍVKA Vladimír  – 125. výročie narodenia (26. 5. 1893 Zdice) a 80. 

výročie úmrtia (2. 4. 1938 Strážky), pedagóg,  profesor učiteľského ústavu 

v Lučenci, poslanec Národného zhromaždenia 1929-38, vedúci činiteľ Čs. 

národnosocialistickej strany na Slovensku, publicista. 
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MIADOKOVÁ Milica, doc., RNDr. CSc. – 90. výročie narodenia (2. 6. 

1928 Montreal, Kanada), chemička, vysokoškolská učiteľka.  

 

Autor prvej slovensky písanej kni-

hy o Novohrade  „Lučenec a kraj 

novohradský“ (1928) – 90. výro-

čie. Vydal korešpodenciu dr. M.R. 

Štefánika a publikácie o T.G. Ma-

sarykovi, Bedřichovi Smetanovi, 

P.O. Hviezdoslavovi a ď. Narodil 

sa v Čechách, ale jeho otec bol 

pôvodom Slovák. Po maturite zlo-

žil učiteľské skúšky a pôsobil ako 

učiteľ. Po roku 1918 patril do pr-

vej vlny českých vzdelancov, ktorí 

odišli na Slovensko asistovať s bu-

dovaním školského systému. Člen 

Mestského zastupiteľstva v Lučen-

ci. Jednateľ a starosta Sokola v 

Lučenci.  
 

JÚN: 
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Ľudovú školu navštevovala v Mládzove, meštianku v Kokave nad Rima-

vicou. V roku 1948 maturovala na Gymnáziu v Lučenci. Pôsobila na PF 

UK v Bratislave v rokoch 1951-1991 v odbore fyzikálna chémia, špeciálna 

elektrochémia a chemická kinetika. Autorka viacerých odborných publi-

kácií, ale aj iných – Cirkevný život v Mládzove po r. 1936 (2000) a Dedina 

môjho detstva (2013), Chvenie duše v prúde času (2014), Spomienky na 

vojnu (2015), Spomienky na Kokavu (2016), Babičkine uspávanky (2016), 

Piesne babieho leta (2016). Často navštevuje Novohrad, minulý rok sa 

zúčastnila odborného seminára o B.S. Timrave. 

 

VODA Gustáv  – 50. výročie úmrtia (3. 6. 1968 Lučenec), lekárnik, 

slovenský národovec a publicista. Aktívne spolupracoval pri založení Slo-

venského lekárnického  múzea v Bratislave.  Založil spevácky zbor Ozve-

na pri MO MS v Lučenci. V Lučenci má pamätnú tabuľu pri MsÚ.  

Narodil sa 3. 5. 1886 v Modre.  

 

VARGA Ervín, Mgr. art. – 5. výročie úmrtia (4. 6. 2013 Bratislava), 

choreograf, tanečník, umelecký vedúci SĽUK-u. V Biskupiciach pri Fiľa-

kove žil a chodil do základnej školy. Dlhoročný spolupracovník NOC 

v oblasti tradičnej ľudovej kultúry. 

 

GALANDA Mikuláš  – 80. výročie úmrtia (5. 6. 1938 Bratislava), maliar, 

grafik, ilustrátor. Študoval na gymnáziu v Lučenci. 

 

MÄKKÝ Jozef  – 105. výročie narodenia (8. 6. 1913 Poltár), stredoš-

kolský profesor, v rokoch 1935-1974 pôsobil v Poltári. Bol priekopníkom 

českej hádzanej v Poltári. Zomrel 18. 5. 1997.  

 

ZUBOVÁ Dobra, rod. Meká, Ing. – 15. výročie úmrtia (13. 6. 2003 Lu-

čenec), učiteľka, poľnohospodárska inžinierka. Narodila sa 2.11.1934 

v Pondelku, dnes Hrnčiarska Ves.V r. 1990-92 bola riaditeľkou Školskej 

správy v Lučenci. Poslankyňa MsZ v Lučenci (1999-2002). Funkcionárka 

Slovenského zväzu záhradkárov. Celý život sa riadila Štefánikovským 

heslom: „A ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem!“ 
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TŐRE Jozef – 85. výročie narodenia (18. 6. 1933 Boľkovce), pästiar, 

tréner, olympionik a viacnásobný majster ČSSR. Zúčastnil sa OH v Ríme 

r. 1960. Zomrel 8. 8. 2007 v Kolíne (ČR), pochovaný je v Prahe na Olšan-

ských cintorínoch.  

 

LIZOŇ Peter, prof., Dr., Ing. Akad. arch., Dr.h.c.  – 80. výročie na-

rodenia (21. 6. 1938 Lučenec), architekt, urbanista. Výber z projektov: 

interiér Živnostenskej banky Bratislava a ď.  

 

MEDEOVÁ Gabriela, rod. Schneider  – 90. výročie narodenia  (21. 6. 

1928 Lučenec), ochotnícka herečka. Od roku 1938 členka divadelného 

súboru Zsáksínház vo Fiľakove. Získala viacero ocenení na Jókaiho dňoch 

v Komárne. V roku 1999 získala diplom za rozvoj kultúrno-výchovnej 

činnosti mesta Fiľakovo. Zomrela 29.5.2005 v Lučenci, pochovaná je vo 

Fiľakove. 

 

ČEČETKA Juraj, prof.,  PhDr.  – 35. výročie úmrtia (24. 6.1983 Bra-

tislava), pedagóg, univerzitný profesor.  
 

 
 

Narodil sa 23.4.1907 v Polichne. 

Prof. Čečetka má významné mies-

to v dejinách československej pe-

dagogiky. Jeho pedagogické dielo 

je nielen rozsiahle (obsahuje 24 

knižných prác, 32 štúdií v zbor-

níkoch a okolo štyristo časopisec-

kých článkov a recenzii), ale i po-

učné a podnetné. Autor mnohých 

pedagogických diel. Jeho pedago-

gické názory sú pozoruhodné aj 

dnes: „Škola má byť dielňou ľud-

skosti, ale nesmieme zabúdať, že 

žiaka môžu najlepšie vychovať za 

človeka len ľudia“. 
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VIGH Károly  – 100. výročie narodenia  (28. 6. 1918 Lučenec), historik, 

vedecký pracovník. Zaoberal sa otázkami maďarskej národnostnej men-

šiny na Slovensku. Zomrel 3. 11. 2013 v Budapešti, pochovaný je na 

cintoríne Vlčia lúka (Farkaszét). 
 

 

 

 

VANKÓ Attila, Mgr. – 45. výročie narodenia (3. 7. 1973), spisovateľ, 

textár. Vyštudoval pedagogiku na UKF v Nitre. Od roku 1999 učí na 

základnej škole vo Fiľakove.  

 

KOSZTKA-CSONTVÁRY Tivadar  – 165. výročie narodenia (5. 7. 

1853 Sabinov), maliar, pôvodným menom Michal Theodor Kosztka.  

Lekárnik v Haliči od r. 1884, kedy založil lekáreň a pracoval v nej 10 

rokov.  

 
 

JÚL: 
 

V r. 1894 lekáreň prenajal a išiel štu-

dovať maliarstvo do zahraničia. 

V Paríži vystavoval prvýkrát v roku 

1907. Svoj posledný obraz (Jazdci na 

morskom pobreží) namaľoval v roku 

1909 a práve týmto obrazom sa dostal 

medzi 50 veľdiel svetovej literárnej 

moderny.  Po roku 1909 už trvale žil 

v Haliči. Počas Maďarskej republiky 

rád (1919) ho prijali do Zväzu umel-

cov. Úspech zaznamenal maďarský 

film Csontváry (1980) nakrútený Zol-

tánom Huszárikom.  Zomrel 20. 6. 

1919 v Budapešti. V Haliči má pa-

mätnú tabuľu. 
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MARÓTHY Ľudovít  – 155. výročie narodenia (5.7.1863 Ľuboreč), 

spisovateľ, evanjelický farár. Používal pseudonym Ľudovít Ľuborečský. 

Predseda slovenského spolku Tatran vo Viedni (1889). 

 

REŠETÁR Žigmund  – 105. výročie narodenia (7. 7. 1913 Pondelok), od 

1. 9. 1940 bol učiteľom vo Veľkej Vsi, kde zastával viacero funkcií – 

viedol Pamätnú knihu obce, bol predsedom Združenia ev. mládeže, 

predsedom osvetovej komisie a ď. V Lučenci bol predsedom MS. 

 

HRK Ján  – 95. výročie narodenia (8. 7. 1923 Ľuboreč),  hudobný skla-

dateľ, rozhlasový a televízny pracovník. Študoval na gymnáziu v Lučenci. 

Pracoval v Čsl. rozhlase a televízii. Zomrel 4. 6. 1991 v Bratislave. 

 

ŽILÁK Ondrej, ThDr. – 20. výročie úmrtia (9. 7. 1998 Bratislava), 

evanjelický farár. Narodil sa 22. 4. 1914 v Málinci a ľudovú školu nav-

števoval v Hradišti. Bol autorom vyše 500 článkov z oblasti evanjelických 

cirkevných dejín. 

 

ČECH Ľudovít – 130. výročie narodenia (11. 7. 1888 Revúca), maliar, 

pedagóg. Od roku 1914 vojak rakúsko-uhorskej armády v Banskej Bys-

trici. Po r. 1918 žil v Lučenci, potom v Revúcej. Venoval sa aj maľbe na 

hodváb, najmä s batikovou technikou. Roku 1920 člen Jednoty výtvarných 

umelcov Slovenska. 

 

SITARČÍK Ján, JUDr. – 70. výročie narodenia (11. 7. 1948 Halič), 

advokát, podnikateľ.  Je zakladateľom Združenia podnikateľov Slovenska, 

od založenia organizácie v januári 1990 vykonával funkciu podpredsedu, 

resp. viceprezidenta Generálnej rady ZPS až do roku 1997. Je prvým pod-

predsedom Krajskej rady ZPS v Banskej Bystrici a členom predstavenstva 

Slovenskej živnostenskej komory pre banskobystrický kraj. Bol členom 

Rady vlády SR pre prevenciu kriminality v posledných troch vládach SR. 

Pravidelne publikuje v ekonomickej a právnej oblasti v odborných časo-

pisoch i dennej tlači. Zakladajúci člen Občianskeho združenia Casino Club 

v Lučenci (1993) – 25. výročie. 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/1914
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bansk%C3%A1_Bystrica
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bansk%C3%A1_Bystrica
https://sk.wikipedia.org/wiki/1918
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Batika&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/1920
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GLESK Pavel, prof., PhDr., CSc.  – 10. výročie úmrtia (15. 7. 2008 

Bratislava), televýchovný pedagóg, atletický tréner, vysokoškolský učiteľ. 

Narodil sa 30.1.1931 v Lučenci. V r. 1990-93 bol predsedom Čsl. 

Olympijského výboru v Prahe.  

 

ČABA Miroslav – 25. výročie narodenia (17. 7. 1993 Lučenec)  špor-

tovec, od narodenia žije v Haliči. Od 15. rokov začal trénovať v silovom 

športe u trénera Petra Mihálya. Úspechy: Majster Slovenska GPC v tlaku 

na lavičke-1. miesto (2011), Majster Slovenska AWPC – 1. miesto (2011), 

ME AWCP -1. miesto, v GPC sa stal dvojnásobným majstrom Európy. Je 

držiteľom troch svetových rekordov v GPC, kategória teenager s výkonom 

187,5 kg a v šampionáte AWPC je absolútnym víťazom, prekonal svet. 

rekord o 17,5 kg. Na MS v AWPC -2. miesto, na svetovom pohári GPC- 3. 

miesto (všetko r. 2011). Je držiteľom viacero diplomov a ocenení, napr. 

diplom od VÚC BB, ako najlepší športovec roku 2011 medzi študentami 

Slovenska. V novembri 2011 na svetovom šampionáte v lotyšskej Rige v 

silovom športe WPC v kategórii teenegers - 2. miesto (kategória do 82,5 

kg – vek 18 až 19 roční). 21. a 22. apríla na Medzinárodných majst. Slo-

venska v Zemnom v kategórii dorastu do 82,5 kg 1. miesto, a s týmto 

výkonom získal u mužov 2. miesto. Tu získal aj titul slovenského a 

medzinárodného majstra. 12. mája 2012 v Galante – Majstrovstvá fede-

rácie AWPC v kategórii dorastu do 82,5 kg získal 2. miesto. 14. až 16. 

mája 2012 v Slovinskom Blade na Európskom šampionáte utvoril 

európsky rekord a zároveň aj získal 1. miesto vo svojej kategórii. Na 

medzinárodných Majstrovstvách Slovenska v roku 2016 zatlačil slovenský 

rekord 280 kg v kategórii do 100 kg.  

 

HARŤANSKÝ František, Ing.  – 90. výročie narodenia (18. 7. 1928 

Cinobaňa), technik, vojak z povolania. Bojoval v SNP ako partizán. 

V rokoch  1956-1981  zastával veliteľské a pedagogické funkcie pri vyš-

ších jednotkách a vojenských školách. Zomrel 12. 1. 2016 v Bratislave. 

 

MATEJČÍK Ján, prof., PhDr., CSc. –  85. výročie narodenia (18. 7. 

1933 Lupoč),  jazykovedec, vysokoškolský profesor, dekan PF neskôr 

UMB v Banskej Bystrici.  Hlavnou oblasťou jeho činnosti bola slavistika 

a dejiny slovenskej literatúry. Z diel: Lexika Novohradu, Lexikálne frag-

mety z Novohradu a i. Zomrel 5. 1. 1997 v Banskej Bystrici. 
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HRAŠKO Ján, Ing. arch., CSc. – 95. výročie narodenia  (20. 7. 1923 

Kalinovo), architekt, historik umenia, vysokoškolský profesor. Z diel: 

Súpis pamiatok na Slovensku 1.-4. 

 

DANYIOVÁ Irena – 55. výročie narodenia (21. 7. 1963 Fiľakovo), 

umeleckým menom ,,Sz. Danyi Irén“. V rokoch 1982-94 pôsobila v Di-

vadle Thália v Košiciach ako herečka, od r. 1994 herečka v slobodnom 

povolaní. Momentálne pôsobí  v Hradnom múzeu vo Fiľakove. 

 

STANÍK Jozef st.  – 110. výročie narodenia (22. 7. 1908), sklársky maj-

ster, autor svetoznámej súpravy Zlatá Zuzana. Prvé vzorky sa začali vy-

rábať v roku 1956 a vyviezlo sa ich viac ako 5 mil. ks do celého sveta. 

Poháriky sa vyrábali v rôznych veľkostiach a vo viacerých farebných 

odtieňoch. Poznávacím znakom boli práve tri zlaté guľôčky na stopke 

pohára. Názov Zuzana bol odvodený od mena manželky prvého odberateľa 

z Kanady.  Zomrel v Zlatne r. 1986. 

 

SIVÁKOVÁ Jarmila – 70. výročie narodenia (23. 7. 1948 Lučenec), 

knihovníčka, kultúrno-osvetová pracovníčka.  

 
 

 

Ukončila Strednú knihovnícku školu 

v Bratislave. V rokoch 1967-84  pra-

covala v Okresnej knižnici Lučenec. 

Potom ako inšpektorka na odbore 

kultúry ONV až do r. 1991. V r. 1991 

–2009 pracovala v Novohradskom os-

vetovom stredisku, ako redaktorka re-

gionálneho kultúrneho spravodajcu 

REKUS. Zakladateľka a vedúca LK 

VLAS pri NOS (1991–2009). Pravi-

delne sa zúčastňovala a zúčastňuje,  

ako členka poroty, rôznych súťaží 

a prehliadok.  
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ŽILÁK Ján, Ing.  – 90. výročie narodenia (24. 7. 1928 Poltár), eko-

nomický inžinier, sólista baletu, dramaturg. Napísal libretá a scenáre 

k baletom a prispieval do kultúrnych časopisov.  V r. 1949-1952 bol čle-

nom tanečnej zložky Lúčnice, od r. 1955 tanečníkom, sólistom a drama-

turgom baletu ŠD v Košiciach. Zomrel 24. 7. 2009 v Košiciach. 

 

BOBRO Štefan  – 115. výročie narodenia (25. 7. 1903 Kokava nad Rima-

vicou), učiteľ a riaditeľ meštianskej školy, folklorista, spevák kokavských 

ľudových piesní, autor mnohých scenárov pre folklórnu skupinu. Zomrel 

8. 6. 1972 v Kokave nad Rimavicou, kde je aj pochovaný. 

 

LENG Ladislav, PhDr., CSc.  – 45. výročie úmrtia (25. 7. 1973 Bra-

tislava), etnomuzikológ, hudobný pedagóg.  
 

 
 

 

ČINČURÁK Samuel – 135. výročie narodenia (28. 7. 1883 Pivnica, 

Srbsko), spisovateľ, kazateľ ev. cirkvi a.v., od roku 1901 misijný pra-

covník Modrého kríža v Starej Turej. Od r. 1912 pôsobil v Ozdíne, kde žil 

a tvoril až do r. 1952. Debutoval prózou Dva vianočné dárky (1909).  

 

 

Ťažiskom jeho celoživotného diela 

bol terénny výskum ľudovej inštru-

mentálnej  tvorby. Výber z diel: Hrá-

me na fujaru, Slovenské ľudové 

hudobné nástroje a i. Na Folklórnych 

slávnostiach pod Poľanou v Detve sa 

udeľuje Cena Dr. Ladislava Lenga 

od r. 1975 v rámci Súťaže výrobcov 

ľudových hudobných nástrojov. Na-

rodil sa  8. 10. 1930 v Zelenom. 

V Poltári mu bola  v roku 2010 odha-

lená pamätná tabuľa pri príležitosti 

nedožitého 80. výročia narodenia 
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V r. 2016 vyšiel rukupis Vojna. Malé poznámky z môjho života na bojišti 

v rokoch 1914 – 1918 a o rok neskôr druhé vydanie Tajní vrahovia, pričom 

obidve publikácie boli vydané na Stretnutiach priateľov regionálnej his-

tórie v Hradišti zásluhou Miša Šestáka. Zomrel 14. 11. 1952 v Rimavskej 

Sobote, pochovaný je v Ozdíne. 

 

 
Foto: Z archívu Vladimíra Krištofa: Ondrej Radič v Kyseľove rok 1965 – s: Ladislav Fizoľa 

harmonikár a Ondrej Radič primáš. Zdroj:FB/Stará Kokava 

 

RADIČ Ondrej – 90. výročie úmrtia (29. 7. 1923 Kokava nad Rima-

vicou), slávny kokavský primáš, narodil sa 20. 2. 1859. So svojou 

cigánskou muzikou vystupoval aj v Budapešti a Viedni. Tvorca slávnej 

Vrchárskej nálady. Obec Kokava mu dala spraviť v roku 2008 náhrobný 

kameň. 

 

BUKOVÝ Viliam – William Brüll – 50. výročie úmrtia (31. 7. 1968 

Praha), slovenský hudobný skladateľ židovského pôvodu, jeho rodina sa 

od r. 1942 skrývala v obci Krná, po vojne si zmenila meno na Bukový. 

Venoval sa najmä filmovej hudbe. Vytvoril vyše 100 hudobných diel, 

šansónov (Povedz mi otec...).  

https://www.facebook.com/starakokava/photos/a.161601457327799.1073741825.138916686262943/161601550661123/?type=3&theater
https://www.facebook.com/starakokava/photos/a.161601457327799.1073741825.138916686262943/161601550661123/?type=3&theater
https://www.facebook.com/starakokava/photos/a.161601457327799.1073741825.138916686262943/161601550661123/?type=3&theater
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SKÁCELOVÁ Ida  rod. Langhofferová – 95. výročie narodenia (2. 8. 

1923 Podrečany), členka SND v opernom speve. 

 

FORGÁCH Jozef VI.  – 190. výročie narodenia (*3. 8. 1828, Halič -+ 8. 

12. 1876, Viedeň – pochovaný v Haliči) gróf, šľachtic, posledný z ha-

ličského rodu Forgách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je autorom hudby k  filmu Juraja 

Jakubiska „Kristove roky“. Za hud-

bu k filmu „Boxer a smrť“ získal 

v r. 1963 na festivale v San Fran-

ciscu Cenu Daria Milhauda. Po-

chovaný je na židovskom – Olšan-

skom hřbitove – v Prahe. Narodil 

sa 18. 1. 1932 v Lučenci, kde mu 

v r. 2005 bola z iniciatívy Františ-

ka Mihálya odhalená pamätná ta-

buľa na rodnom dome na Kubí-

nyiho námestí. 
 

AUGUST: 
 

 

Ako novohradský župan, c. k. komorník, za 

zásluhy bol ocenení rádom Františka Jozefa, 

čestný kustód zbierok prírodných vied, geo-

lógie a mineralógie v Košiciach, študoval v 

Tate a Bratislave, majetky mal v Haliči, vo 

Veľkej nad Ipľom, Vrbovke, Olovároch a 

inde, mal viacero aktivít hlavne v Novohrade. 
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JIRÁSEK Ján – 110. výročie narodenia (3. 8. 1908 Lučenec), advokát, 

štatistik. Autor monografií, stredoškolských a vysokoškolských učebníc. 

Zomrel 2. 8. 1973 v Bratislave - 45. výročie. 

 

HRONEC Milan, prof., Ing., DrSc. – 75. výročie narodenia (3. 8. 1943 

Uhorské), chemik, vysokoškolský učiteľ. Je autorom a spoluautorom vyše 

140 vedeckých prác. Bolo mu udelených 85 patentov. 

  

KLINDA Jozef st., prom. ped. – 30. výročie úmrtia (3. 8. 1988 Lučenec), 

stredoškolský učiteľ, historik, publicista. Pochovaný je vo Fiľakove, kde 

prežil väčšinu života,  od roku 1937 vyučoval na základnej škole. Venoval 

sa osvetovej práci, písaniu. Zaslúžil sa založenie závodných novín Výkon, 

ktorý redigoval od 10.3.1948. Bol iniciátorom vzniku Okresného vlas-

tivedného múzea vo Fiľakove, otvoreného 9.5.1953. Zaslúžil sa o zalo-

ženie prvej zoologickej záhrady a mestskej knižnice vo Fiľakove. Písal 

kroniku mesta od stredoveku až po súčasnosť. Ako prvý podnecoval už 

koncom šesdesiatych rokov 20. storočia vyhlásenie Chránenej krajinnej 

oblasti Cerová vrchovina. Narodil sa 21. 11. 1916 vo Vrútkach. 

 

SPIŠIAK Pavel  – 20. výročie úmrtia (4. 8. 1998 Kokava nad Rima-

vicou), železničiar, osvetový pracovník, herec ND v Bratislave , režisér 

a organizátor ochotníckeho divadla v Kokave nad Rimavicou. Ako herec 

odohral 40 charakterových postáv. Autor knihy „Ochotnícke divadlo 

v Kokavskom regióne v rokoch 1872-1992“. Narodil sa 28. 7. 1916 v Ko-

kave nad Rimavicou. Hrával aj DS Timrava v Lučenci. 
Zdroj: Sprievodca minulosťou a súčasnosťou obce, 2011 

 

BENKO Pál – 50. výročie narodenia (4. 8. 1968 Lučenec),v súčasnosti 

žije s rodinou v neďalekej obci Šíd. Učiteľ gymnázia, správca fiľakov-

ského reformovaného cirkevného zboru je zároveň jedným zo zaklada-

júcich členov Tvorivej dielne Motolla, ktorú založili pedagógovia, ako 

etnografickú odbornú tvorivú dielňu pod záštitou Občianskeho združenia 

Pro Futuro. 

 

LAKATOŠ Ladislav – 95. výročie narodenia (7. 8. 1923 Halič). Zák-

ladnú ľudovú školu chodil v Haliči, v roku 1943 ukončil štúdium na 

gymnáziu v Banskej Bystrici s maturitou.  
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výchovné vyznamenanie „Tyršovu medailu“. Ako učiteľ začínal na Pe-

dagogickom gymnáziu v BB, neskôr na ZDŠ v Podlaviciach, neskôr na 

Priemyselnej škole stavebnej a Strednom odbornom učilišti poľnohospo-

dárskom v B. Bystrici, ktoré bolo jeho posledným pracovným pôsobením. 

Zomrel 25. 3. 2010 v Banskej Bystrici. 

 

BALÁŽ Ján  – 60. výročie narodenia (10. 8. 1958 Lučenec), zberateľ 

dobových fotografií a pohľadníc, publicista. 

 

NOCIAR Ondrej Milan – 80. výročie narodenia (10. 8. 1938), riaditeľ 

SOU sklárskeho v Poltári (1971 – 2001). 

 

SIMÁNDY Pavol  – 40. výročie úmrtia (11. 8. 1978 Budapešť), spiso-

vateľ a publicista, vlastným menom Ferenc Gombos. V r. 1915-1917 

vyučoval v Lučenci náboženstvo. V r. 1920 emigroval do Lučenca a usadil 

sa tu. Počas jeho pôsobenia v Lučenci až do r. 1931 bol organizátorom 

kultúrneho života.  

Potom pokračoval v štúdiu na 

FFUK v Bratislave v novozalože-

nom odbore – telesná výchova a ze-

mepis. Úspešne ukončil toto štú-

dium v roku 1947. V roku 1949 bol 

účastníkom stavby mládeže Hron-

ská Dúbrava – Banská Štiavnica ako 

telovýchovný inštruktor. Ako bran-

kár pôsobil aj pár rokov vo futbale v 

Haliči. Od r. 1949-56 pracoval na 

KNV – odbor školstvo. V športe 

zastával funkcie – predseda FZ KV 

ČSTV, podpredseda Slovenského 

futbalového zväzu a člena Federál-

neho výboru ČS ZTV. Zúčastnil sa 

na verejných vystúpeniach sparta-

kiád v Prahe /v r. 1955, 1960, 1965, 

1975, 1980/ ako krajský cvičiteľ. Za 

prácu vo futbale a spartakiádach v 

roku 1983 získal najvyššie telo-

výchovné vyznamenanie „Tyršovu 

medailu“. Ako učiteľ začínal na 

Pedagogickom gymnáziu v BB, 

neskôr na ZDŠ v Podlaviciach, 

neskôr na Priemyselnej škole 

stavebnej a Strednom odbornom 

učilišti poľnohospodárskom v B. 

Bystrici, ktoré bolo jeho posledným 

pracovným pôsobením. Zomrel 25. 

3. 2010 v Banskej Bystrici. 
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Roku 1923 bol jedným zo zakladateľov literárno-kultúrnej spoločnosti 

Madách-kör.  Zastával funkciu tajomníka YMCA. 

 

KOJNOK Eduard, Mons. – 85. výročie narodenia (14. 8. 1933 Veľká 

Suchá, dnes súčasť obce Hrnčiarska Ves), rímsko-katolícky kňaz, biskup 

Rožňavskej diecézy.  

 
 

 

KRČMÉRYOVÁ Oľga, rod. Petényová – 150. výročie narodenia (17. 8. 

1868 Budiná), kultúrna pracovníčka. Organizátorka ženského hnutia, už 

pred rokom 1918 členka výboru Živeny, spoluzakladateľka a podpred-

sedníčka ženského dobročinného spolku v Bratislave. Venovala sa pred-

náškovej činnosti, organizovala a nacvičovala ochotnícke divadlo. 

Článkami o poslaní a vzdelaní žien, výchove detí, biografiami význam-

ných osobností prispievala do časopisov Živena, Cirkevné listy a i. Ako 

blízka priateľka Timravy uverejnila o nej spomienkové príspevky v Slo-

venských pohľadoch (1932) a v zborníku Timrava v kritike a spomienkach 

(1958). Zomrela 24. 12. 1950 v Bratislave. 

 

 

Pápež Ján Pavol II. ho 14. feb-

ruára 1990  menoval za rožňav-

ského biskupa. Bol prvým rož-

ňavským biskupom od roku 

1945, keď zomrel Michal Bub-

nič, keďže biskup Róbert Pobož-

ný spravoval diecézu len ako  

apoštolský administrátor. Vys-

viacku prijal v Rožňave z rúk  

kardinála Jozefa Tomka 18. mar-

ca 1990. Zomrel 27. 10. 2011 

v Rožňave, pochovaný je v Hrn-

čiarskej Vsi-Veľkej Suchej.  
 

http://sk.wikipedia.org/wiki/17._august
http://sk.wikipedia.org/wiki/1868
http://sk.wikipedia.org/wiki/Budin%C3%A1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Kult%C3%BArna_pracovn%C3%AD%C4%8Dka&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/1918
http://sk.wikipedia.org/wiki/Timrava
http://sk.wikipedia.org/wiki/1932
http://sk.wikipedia.org/wiki/1958
http://sk.wikipedia.org/wiki/24._december
http://sk.wikipedia.org/wiki/1950
http://sk.wikipedia.org/wiki/Bratislava
https://sk.wikipedia.org/wiki/1945
https://sk.wikipedia.org/wiki/Michal_Bubni%C4%8D
https://sk.wikipedia.org/wiki/Michal_Bubni%C4%8D
https://sk.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3bert_Pobo%C5%BEn%C3%BD
https://sk.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3bert_Pobo%C5%BEn%C3%BD
https://sk.wikipedia.org/wiki/Apo%C5%A1tolsk%C3%BD_administr%C3%A1tor
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%BE%C5%88ava
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kardin%C3%A1l
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jozef_Tomko
https://sk.wikipedia.org/wiki/18._marec
https://sk.wikipedia.org/wiki/18._marec
https://sk.wikipedia.org/wiki/1990
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KURALI Juraj, PhDr. – 70. výročie narodenia (17. 8. 1948 Rimavská 

Sobota), novinár, publicista. V rokoch 1976-90 zástupca šéfredaktora Ipeľ 

v Lučenci, v r. 1990-91 šéfredaktor Novohrad Lučenec a od r. 1991 ma-

jiteľ a výkonný riaditeľ Vydavateľstva Novohrad. V období 1982-89 bol 

predsedom sekcie regioonálnej tlače Slovenského zväzu novinárov pre 

stredoslovenský kraj. 

 

HRNČIAR Juraj  – 90. výročie narodenia (18. 8. 1928 Gregorova 

Vieska), lekár, internista, endokrinológ. Písal monografie a odborné 

články. 

 

HELLER Ivo  – 80. výročie narodenia (20. 8. 1938 Lučenec), chemický 

inžinier, herec, spevák, sólista spevohry. Vlastným menom Ivan Grajciar.  

V repertoári spevohry Novej scény vytvoril množstvo postáv. Najzná-

mejšie piesne: Mátoha parohatá, Tatiana, Červený balón, Tatiana ... 

 

MÁTEJ Jozef, prof., PhDr., DrSc. – 95. výročie narodenia (21. 8. 1923 

Lupoč), pedagóg, univerzitný profesor. Autor viacerých publikácií z dejín 

pedagogiky a školstva. Učil v Lovinobani, Divíne a Lučenci.  Zomrel 2. 7. 

1987 v Bratislave.  

 

CSABA Mikuláš  – 80. výročie narodenia (23. 8. 1938 Radzovce), učiteľ 

hudby, dirigent. V rokoch 1962-1990 bol dirigentom Mužského spe-

váckeho zboru vo Fiľakove a zároveň aj dirigentom ženského speváckeho 

zboru v Radzovciach. Zomrel 22. 2. 2017 v Lučenci, pochovaný je 

v Radzovciach. 

 

GAŠPAROVIČ Vladimír – 105. výročie narodenia  (26. 8. 1913), v 

rokoch 1934-37 bol učiteľom na obecnej a meštianskej škole v Poltári. 

 

HORVÁTH Emil Jozef  – 95. výročie narodenia (27. 8. 1923 Zlatno), 

herec, otec herca, režiséra a pedagóga Emila Horvátha ml. Pochádzal zo 

sklárskej rodiny. V rokoch 1929-34 navštevoval ZŠ v Zlatne, 1934-39 

Reformné reálne gymnázium v Lučenci a 1939-40 v Banskej Bystrici. V r. 

1941-44 bol členom hereckého súboru Slovenského ľudového divadla v 

Nitre a popri činohre účinkoval aj v operete.  
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V r. 1947 nastúpil do martinského Divadla SNP, kde patril medzi naj-

výraznejšie osobnosti súboru a v r. 1959-1960 bol jeho umeleckým šéfom. 

Patril ku kmeňovým hercom slovenskej kinematografie - debutoval men-

šou rolou vo veselohre Katka a hral aj vo filmoch: Štvorylka, Čert nespí, 

Skalní v ofsajde, Smrť prichádza v daždi, Trofej neznámeho strelca, či 

Stratená dolina. Mnoho postáv stvárnil aj v televíznych filmoch, seriáloch 

a inscenáciách. V roku 1968 mu bol udelený čestný titul „Zaslúžilý ume-

lec“. Zomrel 1. januára 2001 vo Svite, pochovaný je v Martine  na národ-

nom cintoríne. V Poltári mu bolo venované spomienkové podujatie v r. 

2008, na ktorom  mu bola udelená Cena Mesta In Memoriam a prevzal ju 

osobne jeho syn Emil Horváth ml. Ako ochotník začínal a účinkoval v di-

vadelných predstaveniach v Poltári, kde býval v dome u Kasáčov na ulici 

Družby 

 

GÁBOR Ondrej, doc., PhDr., CSc. – 20. výročie úmrtia (27. 8. 1998 

Banská Bystrica),  matematik, vysokoškolský učiteľ. Študoval: 1928- 37 

na ľudovej a meštianskej škole v Brezničke, 1937-38 Učiteľský ústav 

v Lučenci, 1938-41 uč. ústav v B. Bystrici. Študoval na Prírodovedeckej 

fakulte UK v Bratislave (1951-56). Učil na gymnáziu v Lučenci (1950-60), 

potom na Pedagogickej fakulte v B. Bystrici do r. 1985. Autor učebníc 

matematiky. Spoluautor vysokoškolskej učebnice Teória vyučovania 

matematiky I. Bol členom redakčnej rady časopisu Matematika a fyzika 

v škole.  
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Za jeho zásluhy mu bolo v roku 1984 udelené čestné členstvo JČSMF. 

Zakladajúci člen DOS Timrava v Lučenci, kde účinkoval ako herec, re-

žisér v r. 1945- 1962. Dve sezóny ako hosť vystupoval v opernom súbore 

Divadla J.G. Tajovského v Banskej Bystrici. Podieľal sa aj na činnosti 

Klubu priateľov Novohradu a bol predsedom Spolku Novohradčanov 

v Banskej Bystrici. Narodil sa 30. 1. 1922 v Brezničke. 

 

ČERNÁK Pavel, PhMr. – 65. výročie narodenia (28. 8. 1953 Rimavská 

Sobota), lekárnik. Študoval na ZDŠ a na Gymnáziu BST v Lučenci. Od 

roku 1991 bol predsedom Regionálnej lekárnickej komory v Lučenci. V 

máji 1977 zorganizoval v Lučenci celoštátny odborný seminár „Farmácia 

na prelome tretieho tisícročia“, ktorého súčasťou bolo aj odhalenie pa-

mätnej tabule Dr. Jánovi Danielovi Perliczimu.  

 

HORÁK  Gejza, PhDr., CSc. – 15. výročie úmrtia ( 28. 8. 2003, Bra-

tislava), jazykovedec, pedagóg, publicista. Narodil sa 25. 2. 1919 v Haliči. 
  

 
Foto: www.pohorela 

 

 

V rokoch 1925-29 ľudová škola Halič, 

1929-35 Reformné reálne gymnázium 

Lučenec, 1935-39 Učiteľský ústav 

Lučenec, 1944-48 FF UK Bratislava – 

slovenský jazyk, filozofia. Od roku 

1948 až do 1984 pracoval na Jazyko-

vedný ústav SAV Bratislava – vedúci 

vedecký pracovník. Príspevky do časo-

pisov – Slovenská reč, Kultúra slova. 

Redaktor rozhlasovej jazykovej porad-

ne v rokoch 1952-68. Študijné pobyty 

– Paríž, Moskva, Köln (1960-70). 

Ocenenia: Cena SAV za vedecko-

popularizačnú činnosť (1984, 1994), 

zlatá plaketa Ľudovíta Štúra SAV 

(1994). V rokoch 1992-96 predseda 

Jazykovedného odboru Matice sloven-

skej. 
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ŠVARC Rudolf,  MVDr., DrSc. – 90. výročie narodenia (29. 8. 1928 

Halič), helmintológ (helmintológia náuka o parazitických červoch).  

 
vedeckej oblasti histopatológia so zameraním na pľúcne červy hospo-

dárskych zvierat. Ako vedecký pracovník publikoval viacero odborných a 

vedeckých prác, zúčastňoval sa domácich aj zahraničných študijných ciest 

(Kuba a ZSSR – Moskva, Alma-Ata) a medzinárodných konferencií. Bol 

školiteľom zahraničných a domácich veterinárov na doktorantské štúdium 

(CSc.,). Bol autorom a spolu autorom viacerých medzinárodných monog-

rafií. Vedecky spolupracoval s Veterinárnou univerzitou v Havane a 

Zoologickým ústavom akadémie vied  Kazašskej sovietskej socialistickej 

republike. Za svoju vedeckú prácu získal titul doktor vied (DrSc.). Okrem 

vedeckej práce mal aj veľký vzťah k prírode a bol aj veľmi manuálne 

zručný. Vo voľnom čase si viacmenej postavil sám chatu v malebnom 

prostredí Vyšný Klatov. O tom dosvedčuje aj skutočnosť, že predmetnú 

chatu umiestnil do danej lokality kde nebola elektrika, voda a plyn. Tu 

regeneroval svoje psychické sily. Zomrel 22. 1. 1999 v Košiciach. 

 

 

 

 

 

 

Narodil sa v Haliči v rodine obchodníka 

s potravinami. Detstvo aj základnú školu 

začal chodiť v Haliči, dokončil v Lovi-

nobani. Gymnázium začal študovať vo 

Zvolene roku 1945, neskôr prešiel štu-

dovať na štátne gymnázium v Lučenci, 

ktoré v roku 1949 úspešne ukončil ma-

turitou. Po maturite v roku 1949 sa prih-

lásil na Vysokú školu veterinársku v Ko-

šiciach. Po skončení vysokoškolského 

štúdia začal pracovať ako terénny veteri-

nárny lekár v obvode Moldava nad Bod-

vou. Po založení Helmintologického 

ústavu SAV v Košiciach nastúpil na dané 

pracovisko ako vedecký pracovník, kde 

pracoval až do svojej smrti. Venoval sa 

vedeckej oblasti histopatológia so 

zameraním na pľúcne červy 

hospodárskych zvierat. Ako vedecký 

pracovník publikoval viacero odborných 

a vedeckých prác, zúčastňoval sa 

domácich aj zahraničných študijných 

ciest (Kuba a ZSSR – Moskva, Alma-

Ata) a medzinárodných konferencií. Bol 

školiteľom zahraničných a domácich 

veterinárov na doktorantské štúdium 

(CSc.,). 
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HRUŠKOVIČ Samuel  – 270. výročie úmrtia (1. 9. 1748 Banská Bys-

trica), barokový spisovateľ a prekladateľ. V roku 1717 študoval v Lučenci. 

Skladal latinské verše a náboženskú lyriku. Jeho najvýznamnejším dielom 

je  latinská rukopisná autobiografia „Vita Samuelis Hruscowitz“ (Život 

Samuela Hruškovica). 

 

FORGÁCH  Ján XXIV.  – 70. výročie narodenia (1. 9. 1948, Curitibe – 

Brazília), gróf. Pokrstený bol pod menom – gr. John Michael Louis Pedro 

Forgách de Ghymes et Gács.  

 
 

PETIAN Daniel  – 190. výročie úmrtia (6. 9. 1828 Príbelce), národno-

kultúrny pracovník, kňaz. Národný buditeľ, od r. 1810 člen Učenej spo-

ločnosti banského okolia. Prispieval na katedru reči a literatúry slovenskej 

pri evanjelickom lýceu v Banskej Štiavnici. Propagoval a podporoval 

slovenskú tlač. Zberateľ ľudovej slovesnosti, jeho album z cesty, ktorú 

podnikol v r. 1794 -95, sa radí medzi významné kultúrnohistorické 

dokumenty svojej doby.  

SEPTEMBER: 
 

Posledný žijúci potomok haličskej vet-

vy Forgáchovcov po mužskej vetve (po 

meči). Aj keď sa nenarodil v Haliči, 

spomína sa v časti haličskí Forgáchov-

ci - J. Hikker, 2016, FORGÁCHOVCI 

šľachtici z Gýmeša a HALIČE, vydalo 

JSS, str. 41 až 172. 
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Študoval aj v Lučenci, ale väčšiu časť svojho života prežil v Príbelciach. 

Zostavil významný dokument Album kultúrneho a literárneho života na 

Slovensku. Autor rkp. práce k dejinám uhorskej ev. cirkvi. Jeho Knižnicu 

darovali potomkovia Matici slovenskej (1870). Narodil sa 19. 9. 1772  

v Polichne. 

 

NYÁRY Albert – 85. výročie úmrtia (6. 9. 1933 Budapešť), maliar, 

historik, archeológ. Na vlastné náklady sa podieľal na viacerých archeo-

logických vykopávkach. Svoju tvorbu vystavoval  na mnohých výstavách. 

Narodil sa 2. 6. 1871 vo Fiľakove. 

 

VARGICOVÁ Alžbeta, rod. Tóthová – 70. výročie narodenia (6. 9. 

1948), vychovávateľka, cvičiteľka, kultúrna pracovníčka pôsobiaca vo 

Fiľakove. Prispievala do časopisu Vychovávateľ. Žije na dôchodku na 

Budinských lazoch. 

 

BEZÁK  Viktor  – 80. výročie narodenia (10. 9. 1938 Lučenec), fyzik, 

vysokoškolský učiteľ, vedecký pracovník.  

 

PANTOČEK  Leo Valentín – 125. výročie úmrtia (11. 9. 1893 Zlatno), 

lekár, vynálezca. Pôsobil ako chemik v sklárni v Zlatne od r. 1848. Položil 

základy hyaloplastiky, počas pôsobenia v Zlatne vyrobil aj sklenené 

peniaze (na svetovej výstave v Paríži bol odmenený zlatou medailou). Pod 

jeho vedením sa vyrábali aj prvé zrkadlá v Uhorsku. Bol vynálezca iriso-

vaného skla (sklo sfarbené dúhovými odtieňmi) a hyaloplastiky. Bol 

prvým človekom v Uhorsku, ktorý sa zaoberal dagerotypiou (najstarší 

spôsob fotografie). Býval u majiteľa sklární - Záhna v kaštieli. V záhrade 

neďaleko skleníka mu dal Záhn postaviť laboratórium. Narodil sa r. 1812 

v Kielciach v Poľsku. 

 

HORÁK Karol, prof., PhDr., CSc. – 75. výročie narodenia (13. 9. 1943 

Katarínska Huta), spisovateľ, dramaturg, ochotník, scenárista, režisér 

a vysokoškolský učiteľ.  Ešte ako študent, založil Študentské divadlo pri 

Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika, v ktorom pôsobil ako herec, 

dramaturg a režisér.  
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Od roku 1965 pôsobí ako pedagóg – v súčasnosti profesor v Inštitúte 

estetiky, vied o umení a kulturológie Filozofickej fakulty Prešovskej 

univerzity. V rokoch 1971 – 1977 bol súčasne dramaturgom v Divadle J. 

Záborského v Prešove. Žije v Prešove. 

 

KUCHYNKA Štefan – 200. výročie narodenia (15. 9. 1818 Utekáč), 

statkár, podnikateľ. Nájomca sklárne v Utekáči.  

 

Spolu s bratom Karolom postavil pri 

Málinci novú skláreň, vyrábal tabu-

ľové a fúkané sklo. Spolumajiteľ žele-

ziarní v  Cinobani. Poslanec uhorské-

ho snemu. V sklárni krátko nato za-

viedol zvláštne žetóny tzv „Veksle“, 

náhradné peniaze zo žltého kovu 

v hodnote 1, 5, 10 grošov. Sklári za 

svoju prácu dostávali časť platu vek-

sľami a časť v grošoch. Za veksle si 

mohli nakupovať len v jeho obchode. 

Zomrel 6. 12. 1873 v Utekáči – 145. 

výročie. 
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KUBÍNYI Augustín  – 145. výročie úmrtia (19. 9. 1873 Budapešť), príro-

dovedec, archeológ, Od roku 1821 pôsobil v Novohrade na rôznych pos-

toch v evanjelickej cirkvi. Bol riaditeľom Uhorského národného múzea. Za 

jeho pôsobnosti bola zriadená Uhorská geologická spoločnosť. Narodil sa 

30. 5. 1799 vo Vidinej. Od roku 1821 bol podnotárom v Novohrade 

a dvadsať rokov bol dušou všetkého kultúrneho života. Roku 1843 sa stal 

správcom Národného Múzea, zriadil najmä Pyrkerovu obrazáreň. V Lu-

čenci založil významnú čitárenskú spoločnosť a knižnicu, ktoré boli zniče-

né r. 1849 Rusmi. Roku 1853 sa stal riaditeľom Akadémie.  

 

ŠUTTA Juraj, prof., MVDr., CSc. – 95. výročie narodenia (20. 9. 1923 

Mýtna), veterinár, vysokoškolský profesor. Ako pedagóg sa zaslúžil o vý-

chovu veterinárnych lekárov v oblasti chirurgie. Zomrel 28. 10. 1981 

v Alger (Alžírsko), pochovaný je v Mýtnej. 

 

MICHALKOVÁ Eleonóra,  rod. Melicherčíková  – 65. výročie naro-

denia (23. 9. 1953 Lovinobaňa), botanička, vedecká pracovníčka. Je autor-

kou vyše 20 odborných publikácií z geobotaniky a je spoluriešiteľkou 

projektu Flóra Slovenska. 

 

ALBERT Štefan – 50. výročie narodenia (26. 9. 1968 Fiľakovo), výrobca 

nožov, pri výrobe nožov používa mnoho druhov ocelí, ako sú ručne kova-

ná a mozaiková damascénska oceľ, RWL, či Damasteel. Na výrobu ruko-

väte používa drevo alebo kosť, drahokamy a polodrahokamy, zlato, pla-

tinu, alebo striebro. Vlastní vyše tridsať ocenení. Jeho nože sa okrem Slo-

venska nachádzajú v krajinách takmer na každom kontinente sveta. 

 

KURUC Ladislav  – 65. výročie narodenia  (27. 9. 1953 Fiľakovo), stroj-

majster, publicista. Je autorom knihy: Železničné koľajové vozidlá na Slo-

vensku (1998). 

 

KÁRMÁN Jozef st. – 280. výročie narodenia (29. 9. 1738 Lučenec), kal-

vínsky biskup, cirkevný spisovateľ. Autor a prekladateľ modlitebných 

kníh. Zaslúžil sa o zriadenie teologického ústavu v Lučenci v r. 1791. 

V roku 1794 bol menovaný za biskupa. Kráľ Leopold II. ho povýšil do 

šľachtického stavu. Zomrel 5. 4. 1795 v Lučenci, kde je aj pochovaný. 
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BARATTA – DRAGANO Alojz  – 190. výročie narodenia (2. 10. 1828), 

barón, zemepán a továrnik. Bol zakladateľom súkromnej školy v Poltári 

(1866). Zaslúžil sa o postavenie busty kráľovnej Alžbety v Poltári (1899). 

 

LACIAKOVÁ Irena  – 150. výročie narodenia ( 2. 10. 1868 Polichno), 

spisovateľka, sestra B.S. Timravy. Používala pseudonym Poľanská, Irena 

Zorislava Slančík. V r. 1887 bola redaktorkou rodinného rkp. časopisu 

Ratolesť, v ktorom začala spolu s Timravou literárne tvoriť. Zomrela 14. 2. 

1865 vo Zvolene.  

 

KORBAY  František – 50. výročie úmrtia (2. 10. 1968 Banská Štiavni-

ca), vlastivedný publicista, úradník, narodil sa 2. 11. 1895 v Haliči. Pseu-

donym F. Menší.  Študoval na gymnáziu v Lučenci, notársky náukobeh 

absolvoval v Banskej Štiavnici. Notár v Haliči, Lovinobani a v Rimavskej 

Sobote, 1923-45 vedúci notár, potom úradník v Banskej Štiavnici. 

OKTÓBER: 
 



KALENDÁR VÝROČÍ 
A KATALÓG KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ 2018 

 

56 | Novohradské osvetové stredisko 

 

Kultúrny a osvetový pracovník v banskoštiavnickom okolí, autor turis-

tických sprievodcov a štúdií o Banskej Štiavnici, v publicistike sa venoval 

aj otázkam cestovného ruchu, administratívy a financií v št. správe. Publi-

koval v časopisoch  - Administratívny vestník, Soc. ochrana, Hlas slov. 

samosprávy, Krásy Slovenska. V novinách – Nár. noviny, Rob. noviny, 

Slov. denník, Hlasy spod Sitna, Pohronie, Pohronský hlásnik, Slov. juh. 

Štiavničan. 

 

NOGE Július, PhDr., DrSc.  – 25. výročie úmrtia (3. 10. 1993 Bratisla-

va), literárny historik a kritik. Pseudonym – Juraj Vidovenec.  Od r. 1955 

pracoval v Ústave slov. literatúry SAV v Bratislave.  

 
dimír Mináč (1962), Próza Kláry Jarunkovej (1979), Ján Kalinčiak 

(1975), Hľadanie epickej syntézy (1980), Podoby realizmu v medzivojnovej 

próze (1983), Literatúra v pohybe (1968), Kritické komentáre (1974), Zla-

tý fond slovenskej literatury (1968). Spoluautorsky sa zúčastnil na tvorbe 

akademickej syntézy Dejiny slovenskej literatúry 5 (1984) a Slovníka slo-

venských spisovateľov pre deti a mládež (1978), autor publikácie Apercu 

de la Litterature Slovaque (1968) a knihy Literatúra v literatúre (1988). 

Ako editor pripravil návrhy a realizoval vydania spisov J. M. Hurbana, J. 

Kalinčiaka, G. K. Zechentera-Laskomerskeho a T. Vansovej, zostavil 

antólogiu zo slov. humoristickej literatúry Veselé prechádzky (1959), anto-

lógiu slov. ľúbostnych noviel z medzivojnového obdobia Nesmrteľní 

milenci (1977), antológiu slov. historických noviel 20. stor. Svadobná 

noc (1978) a i.Venoval sa najmä slovenskej próze. Narodil sa 30. 1. 1931 

vo Vidinej. 

 

V literárnohistorickom výs-

kume publikoval štúdie o 

Timrave, Jégém, Zechente-

rovi-Laskomerskom, Vajans-

kom, ale najmä o M. Kuku-

čínovi v 2-zv. práci Martin 

Kukučin tradicionalista a no-

vátor (1962, 1975) a v kni-

he Martin Kukučín. Epik ži-

vota – život v epike (1991). 

Diela: Slovenská romantická 

próza (1969), Prozaik Vla- 

Vladimír   

Mináč (1962), Próza Kláry 

Jarunkovej (1979), Ján 

Kalinčiak(1975), Hľadanie 

epickej 

syntézy (1980), Podoby 

realizmu v medzivojnovej 

próze (1983), Literatúra v 

pohybe (1968), Kritické 

komentáre (1974), Zlatý fond 

slovenskej literatury (1968). 

Spoluautorsky sa zúčastnil na 

tvorbe akademickej 

syntézy Dejiny slovenskej 

literatúry 5 (1984) a Slovníka 

slovenských spisovateľov pre 

deti a mládež (1978), autor 

publikácie Apercu de la 

Litterature Slovaque (1968) a 
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Štyria grobiani,  E.Ľuptáková, P.Lenhard 

 

NOCIAROVÁ Emília, rod. Ľuptáková – 85. výročie narodenia (3. 10. 

1933), učiteľka, ochotnícka herečka, osvetová prčacovníčka, recitátorka. 

Držiteľka Zlateho odznaku J.K. Tyla ako najlepšia amatérska herečka, 

členka divadelného súboru Timrava v Lučenci. Žije vo Vidinej.  
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KOVÁCS  Péter  – 50. výročie narodenia (5. 10. 1968 Lučenec), foto-

graf, výtvarník, umeleckým menom Garp.  

 
 

VARGA Attila, Ing. – 60. výročie narodenia (7. 10. 1958), strojný 

inžinier, stredoškolský učiteľ. Od roku 1992 riaditeľ SOŠ Fiľakovo. 

 

KLAMÁRIK Ján – 120. výročie úmrtia (8. 10. 1898 Banská Bystrica), 

učiteľ, štátny tajomník. Pseudonym Kemény. Zaslúžil sa o modernizáciu 

stredných škôl. V r. 1889 bol vymenovaný  za ministerského radcu. Na-

rodil sa 7. 2. 1832 v Lučenci. 

 

SERLY Tibor  – 40. výročie úmrtia (8. 10. 1978 Londýn), huslista, vio-

lista, hudobný skladateľ. Bol žiakom Františka Liszta. Jeho prácu si 

vysoko vážil Béla Bartók, inštrumentálne spracoval jeho dielo „Koncert 

pre violu“. Natrvalo sa usadil v New Yorku. Je po ňom pomenovaný žen-

ský spevácky komorný zbor „SERLY“ pri ZO Csemadoku v Lučenci. Na-

rodil sa 5. 11. 1901 v Lučenci. 

 

Základnú školu navštevoval vo Fiľa-

kove, následne absolvoval vtedajšiu 

Strednú umelecko-priemyselnú školu 

v Kremnici. Je vyštudovaný grafik, 

ale venuje sa aj maliarstvu, fotogra-

fovaniu a sochárstvu. Je autorom náv-

rhu a realizácie súsošia „Zmierenie“ 

na námestí Slobody vo Fiľakove. 
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GÁLUS Juraj – 160. výročie narodenia (12. 10. 1858) člen folklórnej 

skupiny v Kokave nad Rimavicou, prezývaný „Abelovec“ nosil stále pô-

vodný kokavský kroj a zapletené vrkoče. Zomrel 30. 10. 1952. 

 

SÁNDOR László  – 25. výročie úmrtia (13. 10. 1993), kritik, prekladateľ. 

V Lučenci bol od r. 1933 redaktorom časopisu Figyelő a jedným zo zakla-

dateľov časopisu Indulás.  

 

URBANČOK Milan  – 90. výročie narodenia (14. 10. 1928 Cinobaňa-

Turíčky), jazykovedec. Z diel: Slovník slovenského jazyka, Morfológia 

slovenského jazyka. Zomrel  15. 4. 1981 v Bratislave,  pochovaný je v ro-

disku. 

 

LUKÁČ Bohuslav, RNDr., CSc. – 75. výročie narodenia (15. 10. 1943 

Ábelová), fyzik, astronóm, stredoškolský a vysokoškolský učiteľ. Od r. 

1969 vedecko-výskumný pracovník v Slovenskej ústrednej hvezdárni Hur-

banovo.  Zomrel 27. 8. 2009 v Bratislave, pochovaný je v Komárne. 

 

ZUPKO Mária, rod. Illéšová, Mgr. – 65. výročie narodenia (15. 10. 

1953 Fiľakovo), špeciálna pedagogička, logopedička. Prispieva do časo-

pisov Rodina a škola, Efeta. 

 

LAKATOŠ Ladislav, doc., Ing., CSc. – 95. výročie narodenia (21. 10. 

1923 Stará Halič), strojný inžinier, vedecký pracovník a vysokoškolský 

učiteľ.  Zomrel 8. 6. 2015 v Bratislave, pochovaný na cintoríne Slávičie 

údolie. 

 

BAKUĽA Michal – 35. výročie úmrtia ( 21. 10. 1983 Bratislava), politik. 

Narodil sa 23.8.1911 v Málinci. V rokoch 1955-56 minister štátnej kon-

troly, v r. 1956-59 minister poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.  

 

LEHÁR Franz Christian – 70. výročie úmrtia (24. 10. 1948 Bad Ischl-

Rakúsko), hudobný skladateľ. V rokoch 1890-94 bol kapelníkom 25. Pe-

šieho 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“. Narodil sa 30. 4. 1870 v Komárne. 
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DAMJANOV Krasimír, Mgr. – 60. výročie narodenia (24. 10. 1958 

Svišťov, Bulharsko), historik, od r. 1984 pracoval v Novohradskom múzeu 

v Lučenci, neskôr ako jeho riaditeľ. V súčasnosti pracuje  v Bach systems 

s.r.o. 

 

LÚČANOVÁ Mária, rod. Bakuľová, doc., PhDr., CSc. – 30. výročie 

úmrtia (27. 10. 1988 Bratislava), scenáristka, redaktorka ČST a vysokoš-

kolská učiteľka. Dielo: scenár k filmu „Brána k domovu“ (1975). Narodila 

sa 25. 2. 1937 v Málinci.  

 

DEDINSKÁ Lenka – 15. výročie úmrtia ( 29. 10. 2003 Bratislava), uči-

teľka, autorka učebníc, ochotníčka, výskumná pracovníčka. Narodila sa 

18.3.1916 v Tomášovciach. V r. 1952-78 pôsobila vo Výskumnom ústave 

pedagogickom v Bratislave. Z diel sú známe viaceré učebnice pre ZŠ, 

vydala úpravy ľudových rozprávok pre bábkové hry: Saša a Micka (1950), 

Veselá záhrada (1956), Červená čiapočka (1958) a ď. Počas pôsobenia 

v Lučenci bola aktívnou členkou divadelného ochotníckeho súboru Tim-

rava. 

 

 

 

 
PUNTIGÁN Jozef, RNDr. – 60. výročie narodenia (1. 11. 1958 Luče-

nec), matematik-programátor, fotograf, publicista a prekladateľ.  

 

NOVEMBER: 
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Je zakladajúcim členom Korunk Ifjusági klub, Kármán József Színkör. V 

roku 1995 získal Madáchovu cenu. Autor a spoluautor publikácií a mono-

grafií, najmä z Novohradu. V súčasnosti pôsobí ako vedúci kancelárie 

Novohrad-Nógrád geoparku vo Fiľakove. 

 

ONDRIS Tomáš – 20. výročie narodenia (1. 11. 1998 Lučenec). Do roku 

2005 od narodenia žil s rodičmi v Haliči.  

 
ročný dostal šancu aj v A – tíme zahrať si najvyššiu mužskú súťaž Tip 

sport extraligu. V jeseň 2017 bol najproduktívnejším juniorom vo svojom 

tíme.  

 

HRONEC Pavol , Ing. – 70. výročie narodenia (3. 11. 1948 Kalinovo), 

ekonomický inžinier. 

 

DEMECS Dezső Deziderio, prof., Dr., PhD.  – 95. výročie narodenia (8. 

11. 1923 Boľkovce), filozof, vedecko-výskumný pracovník, vysokoškol-

ský učiteľ. Zomrel 21. 8. 2002 v Pine Bluff (USA). 

 

AGÓCS Attila, Mgr., PhD – 40. výročie narodenia (11. 11. 1978 Fiľa-

kovo), etnológ, bývalý tanečník/choreograf, bývalý riaditeľ Hradného 

múzea vo Fiľakove. V súčasnosti je primátorom mesta Fiľakovo a poslan-

com zastupiteľstva BBSK. 

 

 

Začal korčuľovať, keď mal 3 roky a tréniny 

absolvoval v Lučenci, ale aj v Detve a Zvo-

lene. Keď mal 6 rokov začal hrať za HKM 

Zvolen. Na M-SR starších žiakov získal strie-

bornú medailu. Po zisku tejto medaily zostal 

hráčom HKM Zvolen, kde odohral jednu se-

zónu za dorast a bol aj v širšom kádri 

reprezentačnej 16-tky Slovenska. Na sezónu 

2014/15 odišiel do Dukly Trenčín, kde ju 

odohral v doraste a získal s tímom titul Maj-

stra Slovenska. Sezónu 2016/17 sa vrátil do 

juniorky HKM Zvolen a v r.2017/18, ako 18 

ročný dostal šancu aj v A – tíme zahrať si 

najvyššiu mužskú súťaž Tip sport extraligu. V 

jeseň 2017 bol najproduktívnejším juniorom 

vo svojom tíme.  
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ADAMOVIČ Štefan  – 115. výročie narodenia (13. 11. 1903 Moravské 

Lieskové), cirkevný historik,  pedagóg, ev. farár v Mládzove.  Od roku 

1930 farár v obci Turíčky a taktiež profesor na stredných školách v Lu-

čenci. Počas SNP bol prednostom osvetového oddelenia na povereníctve 

školstva, spolu redaktor povstaleckého Hlasu ľudu. Používal pseudonym: 

Cinobanský, Novohradský, Evanjelik z Novohradu a i. 

 

KOŠKA Pavel – 25. výročie úmrtia (13. 11 .1993 Brezno), múzejník 

a učiteľ. Ľudovú školu navštevoval v Uhorskom, študoval na osemročnej 

strednej škole, v rokoch 1955-1959 na pedagogickej škole v Lučenci, kde 

neskôr pôsobil ako učiteľ. Zaslúžil sa o reorganizáciu Horehronského mú-

zea. V roku 1974 bol vyznamenaný Cenou Rady MsNV v Brezne a i. Na-

rodil sa 16. 10. 1939 v Uhorskom. 

 

ŠVEHLA Pavol  – 205. výročie narodenia (15. 11. 1813 Rimavská Baňa), 

básnik, autor balád a románov. Bol profesorom v Lučenci a od roku 1839 

evanjelickým farárom v Dobroči, kde aj zomrel 12. 4. 1880. 

 

PÁNIK Ľudevít – 130. výročie narodenia (15. 11. 1888 Ratková), učiteľ, 

správca ev.a.v. ľudovej školy v Tomášovciach. Na škole posobil 43 rokov, 

svojou usilovnosťou bol vzorom troch generáciií. Bol aj prvým kroniká-

rom obce. 

 

HERZ Alexander  – 80. výročie úmrtia (17. 11. 1938 Vladivostok), lekár, 

politik a humanista. V rokoch 1902-1930 praktický, zubný a úradný želez-

ničný lekár v Lučenci. Účastník zakladajúceho zjazdu KSČ v Prahe a zak-

ladateľ MO KSS v Lučenci (1921). Narodil sa 5. 12. 1875 v Jelšave. 

 

KUBÁNOVÁ Elena, rod. Horniaková  – 95. výročie narodenia (17. 11. 

1923 Tomášovce), lekárka, internistka, hematologička. Autorka viacerých 

vedeckých publikácií. 

 

ZAN Juraj Jan – 145. výročie úmrtia (20. 11. 1873 Zlatno), sklársky 

podnikateľ. ZŠ navštevoval v Lome nad Rimavicou. Roku 1826 viedol 

s matkou skláreň v Utekáči, v r. 1827 si prenajal sklársku hutu vo Vlkove.  
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V Zlatne dal r. 1833 postaviť sklársku hutu, v ktorej sa pôvodne vyrábalo 

tabuľové sklo, neskôr prešiel na výrobu úžitkového a umeleckého skla, 

jeden z jeho prvých výrobcov v Uhorsku. Výrobky získali viacero ocenení 

na domácich a zahraničných výstavách. Narodil sa r. 1803 na Sihle. 

 

UNGVÁRY Ján  – 255. výročie narodenia (28. 11. 1763 Lučenec), inži-

nier, dramatik. V roku 1790 spolu s Kazinczym a Rádayim založili prvú 

divadelnú spoločnosť v Uhorsku – v Budíne. Zomrel 10. 10. 1807 v Erőde 

(Maďarsko). 

 

 

 

ORSÁG Ľudovít, PaedDr. – 90. výročie narodenia  (1. 12. 1928 Lovino-

baňa), učiteľ, riaditeľ JSŠ v Poltári (1960-70),vedúcim odboru školstva 

ONV v Poltári (1955-60), neskôr podpredsedom ONV v Lučenci (1970-

89). Spoluzriaďovateľ  Novohradskej galérie v Lučenci (1980), spoluorga-

nizátor výtvarnej súťaže „Trienále akvarelu“. 

 

FABRICIOVÁ Jaroslava, rod. Ďurišková  – 95. výročie narodenia (3. 

12. 1923 Ozdín), akademická sochárka, stredoškolská učiteľka. Z tvorby: 

pamätné tabule sestier Royových – Stará Turá 1969), plaketa Terézie Van-

sovej pre Vansovej Lomničku (1986), poprsie Kristíny Royovej v nadži-

votnej veľkosti pre park Levice (1990) a ď.  Zomrela 5. 5. 2002 v Bratis-

lave, pochovaná je na cintoríne v Slávičom údolí.  

 

PIUSSI Ján  – 95. výročie narodenia (3. 12. 1923 Lučenec), operetný spe-

vák, šéf spevohry, prekladateľ, zaslúžilý umelec. Základnú školu a Gym-

názium navštevoval v Lučenci. Od r. 1948 sólista a od r. 1978 umelecký 

šéf spevohry v Prešove. Absolvoval 170 premiér. Z maďarčiny preložil do 

slovenčiny Mágnáš Miško, Dievča na rázcestí.  Zomrel 4. 12. 1997 v Pre-

šove. 

 

SEDLICKÝ Tibor, Mgr.  – 65. výročie narodenia (6.12.1953 Kremnica), 

hudobný pedagóg, riaditeľ Konzervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej 

Bystrici. Jeho otec doc., PhDr. Tibor Sedlický, CSc. sa narodil v Poltári, 

kde má aj pamätnú tabuľu. 

DECEMBER: 
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ALGŐVER Michal  – 110. výročie úmrtia (9. 12. 1908 Balážske Ďar-

moty),  jazykovedec, publicista, zberateľ ľudových rozprávok. Vyrastal 

v rodine zememerača v Ľuboriečke a Divíne. Gymnázium navštevoval 

v Lučenci. Pseudonym Ľuborečský. Narodil sa 19. 1. 1826 v Šure (Maďar-

sko). Od roku 1853 pôsobil ako zememerač v službách grófa Zichyho na 

jeho panstvách v okolí Balážskych Ďarmôt. Bol autorom prvej po slo-

vensky písanej matematickej učebnice-príručky, ktorú vydal pod názvom  

Počto- a meroveda v roku 1861, teda ešte pred známou učebnicou Martina 

Čulena. Bol zakladajúcim členom Matice slovenskej, členom výboru a 

viacerých jej vedeckých odborov. 

 

BAZOVSKÝ Ľudovít  – 60. výročie úmrtia (10. 12. 1958 Ľubochňa), 

politik, advokát, novinár, zakladateľ slovenských peňažných inštitúcií.  

 
prvý starosta Sokola v Lučenci. Narodil sa 22. 7. 1872 v Závade. Viac 

o ňom sa dočítate v knihe A. Šrámkovej: Ľudovít Bazovský – nezlomný 

rodák slovenský? (2014). 

 

HRUBEC Igor, PhDr.  – 20. výročie úmrtia (10. 12. 1998 Nitra), archeo-

lóg. Narodil sa 16. 10. 1926 vo Fiľakove, študoval na gymnáziu v Lučenci 

(1937-46). Z diel: Rannodejinné nálezy z Fiľakova, Hrádok v Šiatorskej 

Bukovinke, Despot železných nástrojov zo Sklabine a i. 

 

Ako advokát sa dostal do Lučenca 

v roku 1900. Prvé slovenské ľudové 

zhromaždenie novohradských Slová-

kov usporiadal v Ozdíne. V Lučenci 

založil 21. 2. 1909 Účastinný spolok 

Všeobecnej banky. V rokoch 1919-

1920 bol prvým slovenským novoh-

radským županom. Pochovaný je 

v Lučenci, kde má pamätnú tabuľu 

a pamätník na cintoríne. Predseda 

SNR Horného Novohradu (1918-19), 

poslanec Revolučného národného 

zhromaždenia (1918-1919), predseda 

MO Matice slovenskej v Lučenci, 

prvý starosta Sokola v Lučenci. 

Narodil sa 22. 7. 1872 v Závade.  
 

https://sk.wikipedia.org/wiki/1853
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Zememera%C4%8D&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Matematika
https://sk.wikipedia.org/wiki/1861
https://sk.wikipedia.org/wiki/Martin_%C4%8Culen
https://sk.wikipedia.org/wiki/Martin_%C4%8Culen
https://sk.wikipedia.org/wiki/Matica_slovensk%C3%A1
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GALLO Ján, doc. PhDr., CSc. – 10. výročie úmrtia (10. 12. 2008 Pre-

šov), učiteľ, zveľaďovateľ kultúry Gemera a Novohradu. Študoval v Spiš-

skej Kapitule a v Bratislave na Pedagogickej fakulte UK.  

 
 

Zbieral ich po kokavských lazoch, kolešniach, nachádzal tu originálne 

neupravené piesne, ešte nikým nepoužité, ktoré vyšli knižne v II. zväzku 

Slovenských ľudových piesní, vydaných SAV v Bratislave. Počas svojho 

pôsobenia v Revúcej sa pričinil o otvorenie pamätných izieb I. slovenské-

ho gymnázia, v ktorej významne pomohol zhromaždiť bohaté archívne 

materiály. Napísal množstvo odborných článkov a publikácií, napr. Revúc-

ke gymnázium 1862 - 1874, Dejiny stredných škôl na Gemeri do polovice 

19.stor., Muránska Zdychava, Muráň, Chyžné, P. J. Šafárik ako vychová-

vateľ, učiteľ a pedagóg, Portréty profesorov Slovenského evanjelického 

gymnázia v Revúcej a iné. Mestské zastupiteľstvo v Revúcej doc. PhDr. 

Jánovi Gallovi, CSc. udelilo dňa 16. mája 1997 Čestné občianstvo mesta 

Revúca za celoživotnú prácu venovanú spracovaniu histórie Revúcej a 

Prvého slovenského gymnázia. Narodil sa 3. 7. 1922 v Chyžnom. 

 

Ako učiteľ pôsobil v Poltári, Ko-

kave n./Rimavicou, Tisovci a v 

Revúcej, od roku 1972 ako do-

cent na FF UPJŠ v Prešove. 

V Poltári  bol riaditeľom  JSŠ. 

Okrem pedagogickej práce diri-

goval detský spevácky zbor a  

miešaný spevokol v Poltári. V 

Kokave založil a dirigoval dy-

chovú hudbu a bol správcom os-

vetovej izby. V r.1943–53 viedol 

v Kokave cirkevný miešaný spe-

vokol, v r.1947 založil mandolí-

nový súbor v Kokave, potom 

sláčikový súbor a dychovú hud-

bu. Počas pôsobenia v Kokave 

nad Rimavicou sa venoval zbie-

raniu kokavských piesní a tiež 

ľudových piesní z blízkeho 

okolia.  

Zbieral ich po kokavských 

lazoch, kolešniach, nachádzal tu 

originálne neupravené piesne, 

ešte nikým nepoužité, ktoré vyšli 

knižne v II. zväzku Slovenských 

ľudových piesní, vydaných SAV 

v Bratislave. 
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MIHÁLY František, PhDr.  – 60. výročie narodenia (11. 12. 1958 Luče-

nec), učiteľ hudby, publicista, kulturológ.  
 

 
 

ZSÉLYI Aladár  – 135. výročie narodenia (12. 12. 1883 Čeláre), prvý 

konštruktér lietadla v Uhorsku, vlastným menom Koch. Študoval v Lu-

čenci. Zomrel 1. 7. 1914 v Budapešti.  

 

HAJKOVÁ Mária, rod. Mócová  – 95. výročie narodenia (14. 12. 1923 

Mýtna), najznámejšia autorka slovenských kuchárskych kníh. Ľudovú 

a meštiansku školu navštevovala v Mýtnej. Od roku 1943 žila v Bratislave 

v slobodnom povolaní ako autorka kuchárskych kníh. Prvá kniha Múčniky, 

vyšla v roku 1956 a hovorí sa, že na nej vyrastali celé generácie  gaz-

diniek. Medzitým napísala ďalšie kuchárske knihy (Chcete si pochutnať ?, 

Čo zo zemiakov...), ktoré boli preložené aj do iných jazykov. V roku 1995 

jej vyšla kniha „Dobrá kuchárka Márie Hajkovej“, obsahuje úctyhodných 

1476 receptov. Zomrela 7. 5. 2007 v Bratislave, pochovaná je v Mýtnej. 

 

 

Študoval na štátnom konzervatóriu 

v Košiciach, následne FF UK v  

Bratislave. Pedagogickú prax za-

čal ako učiteľ hry na dychových 

nástrojoch v roku 1979. Autor 

publikácií o osobnostiach Novo-

hradu: Osobnosti Novohradu 

(1995), Kto je kto v Novohrade 

1999-2000 (2001), Výberová per-

sonálna bibliografia 1985-2008 

(2008) a i. Prispieva do sloven-

ských a maďarských novín a časo-

pisov, je stálym dopisovateľom 

regionálneho kultúrneho spravo-

dajcu REKUS.  
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Lučenecké rezy 

Suroviny: 

440 g polohrubej múky,  

¼ balíčka prášku do pečiva, 

280 g masla alebo rastlinného tuku, 

240 g práškového cukru,  

200 g zomletých orechov,  

2 vajcia,  

podľa potreby smotana alebo mlieko,  

džem. 

Postup: 

V múke rozmiešanej s práškom do pečiva rozmrvíme maslo alebo tuk, pridáme 

cukor, orechy, vajcia, podľa potreby smotanu a zamiesime cesto. Cesto rozdelíme na 

dva diely a každý osobitne vyvaľkáme. Jeden vyvaľkaný diel dáme na plech, nat-

rieme džemom, prikryjeme druhým a upečieme. Vychladnuté pokrájame na rezy 

a posypeme práškovým cukrom. 

 

GROSMANN Tomáš  – 70. výročie narodenia (15. 12. 1948 Fiľakovo), 

novinár, redaktor. Študoval žurnalistiku na FF UK v Bratislave. Ako no-

vinár bol pracovne na všetkých kontinentoch. Spoluautor publikácie Kro-

nika olympijských hier. Bol tlačovým atašé dvoch slovenských olympij-

ských výprav na OH v Atlante a Nagane. 

 

ALEXY Štefan  – 85. výročie narodenia (17. 12. 1933 Lučenec), lekár, 

chirurg. 

 

ELIÁŠ Imrich  – 105. výročie narodenia (18. 12. 1913 Stará Halič), stre-

doškolský a vysokoškolský učiteľ, umeleckým menom I. E. Dolinský. 

Príspevky do časopisov: Zborník profesorov Slovákov, Slovák, Slovenská 

reč a i. 

 

ČAJAK Ján  – 155. výročie narodenia (19. 12. 1863 Liptovský Ján), 

publicista, spisovateľ, syn štúrovského básnika Janka Čajaka. Štyri desať-

ročia stál v centre kultúrnych a politických snáh dolnozemských Slovákov. 

Študoval v Lučenci. Zomrel v Báčskom Petrovci.  

 

GYÖRGYOVÁ Katarína – 65. výročie narodenia (20. 12. 1953 Luče-

nec), osvetová pracovníčka, dlhoročná metodička pre folklór v Novoh-

radskom osvetovom stredisku Lučenec. 

 



KALENDÁR VÝROČÍ 
A KATALÓG KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ 2018 

 

68 | Novohradské osvetové stredisko 

 

GRAŇO Dušan, Mgr. – 50. výročie narodenia (21. 12. 1968 Lučenec), 

umeleckým menom ,,Sean“. Fiľakovský stredoškolský učiteľ, futbalista, 

zápasník, tréner zápasenia, chiropraktik a prekladateľ. 

 

TELEKIOVÁ Helena, rod. Nagyová,  Doc., PhDr., CSc.  – 85. výročie 

narodenia (27. 12. 1933 Trebeľovce), lingvistka, hungaristka, vysokoškol-

ská učiteľka, literárnym menom Telekiné Nagy Ilona. Z diel: Zemepisné 

názvy obce Trebeľovce, učebnice maďarského jazyka pre rôzne stupne ZŠ 

a SŠ a i. V rokoch 1957–65 učila na gymnáziu vo Fiľakove. Od r. 1996 

vedúca Katedry hungaristiky FHV UKF v Nitre. 

 

CRISTEA Peter John  – 65. výročie narodenia (29. 12. 1953 Lučenec), 

inžinier, architekt. ZDŠ a strednú školu navštevoval v Lučenci. Žije 

v USA.  
 

 
 

LUKNIŠ Karol  – 30. výročie úmrtia (29. 12. 1988 Lučenec), insitný 

umelec, známy výrobca huslí. Držiteľ ceny dr. L. Lenga v rámci súťaže 

výrobcov na folklórnych slávnostiach v Detve (1980). Narodil sa 6. 1. 

1911 v Zlatne, okr. Nitra.  
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FIGULI F. Samuel  – 195. výročie narodenia (31. 12. 1823 Klenovec), v 

službe tureckého sultána sa zúčastnil Krymskej vojny v Rusku a neskôr 

talianskeho národnooslobodzovacieho odboja vedeného G. Garibaldim. 

Potom sa dostal do Ameriky, kde pôsobil v období občianskej vojny zná-

mej ako „Juh proti Severu“ (1861-1864) v Lincolnovej armáde. Údajne 

dosiahol hodnosť generála. Pravdepodobne ako prvý Slovák získal ame-

rické občianstvo. Zomrel 24. 12. 1880 počas návštevy svojej sestry v Ko-

kave, kde je aj pochovaný. Jeho hrob dodnes označuje kamenný pomník, 

na ktorom má vytesaný stručný životopis. 

 

 

 

 
Foto z odhalenia drevenej sochy Jánošíka v osade Ďurkovka nad Utekáčom  

v r. 2013, autorom sochy je Stanislav Bystriansky 
 

Juraj Jánošík – 330. výročie narodenia (25. 1. 1688 Terchová) a 305. vý-

ročie úmrtia (17. 3. 1713 Liptovský Mikuláš), zbojnícky kapitán, ľudový 

hrdina. Ako osemnásťročného ho zverbovali do kuruckého vojska Fran-

tiška II. Rákociho, neskôr ho začlenili do strážneho oddielu na Bytčian-

skom zámku. Tam ho Tomáš Uhorčík nahovoril na zboj.  

Iné významné osobnosti a udalosti: 
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Utiekli spoločne s inými príslušníkmi „zelených regimentov“ a zoskupili 

ozbrojenú družinu. Prepadali kupcov a pánov v Trenčianskej, Oravskej, 

Liptovskej a Gemersko-Malohotskej stolici, ale aj v Poľsku, Sliezsku a na 

Morave. Keď sa Uhorčík oženil a odišiel žiť ako krčmár pod falošným me-

nom Martin Mravec do Klenovca, Jánošík prevzal vodcovstvo v družine. 

Zimu na prelome rokov 1712 a 1713 prečkával Jánošík práve v Klenovci v 

dome Tomáša Uhorčíka. Prvýkrát ho tu aj s Uhorčíkom chytili na jeseň 

1712. Zadržiavali ich v Hrachove, no potom ich prepustili. Na jar v roku 

1713 ho drábi opäť v Klenovci chytili a stoličný súd v Liptovskom Miku-

láši ho odsúdil na smrť.  

Básnik náš Janko Kráľ navštívil asi r. 1844 do 1847 naschvál Klenovec a 

Kokavu, aby tu pri Rymave doznával sa o Jánošíkovi. Zde na Kokave sed-

liak Matej Zdutov rozprával mu: Jánošík sluhoval na Klenovci u Štefánika. 

Gazda nevedel koho to má u seba a považoval ho len za takého papľucha 

 

Juraj Kubánka – 90. výročie narodenia (31. 10. 1928), tanečník, cho-

reograf a režisér. Začínal ako tanečník v Liptovských Sliačoch, ako vyso-

koškolák založil a viedol v Bratislave skupinu Odzemkári, ktorá sa neskôr 

stala mužskou tanečnou zložkou Lúčnice. Jeden zo zakladateľov Sloven-

ského ľudového a umeleckého kolektívu (SĽUK) v r. 1949, pôsobil tu ako 

tanečník, choreograf, neskoršie umelecký vedúci tanca a režisér. V r. 1957 

absolvoval štúdium choreografie tanca na VŠMU v Bratislave. Popri prof. 

Nosáľovi najväčšia osobnosť javiskovej choreografie ľudového tanca. 

 

Ján Berky-Mrenica – 10. výročie úmrtia (12. 10. 2008), slovenský 

husľový virtuóz. Excelentný muzikant a skladateľ, preslávil svoju rodnú 

Očovú a celé Slovensko v 52 krajinách sveta jedinečnou interpretáciou 

ľudových piesní. Narodil sa 11. mája 1939. 

 

170. výročie (5. 11. 1848) – v Plešivci boli osúdení národní buditelia 

Štefan Marko DAXNER, Ján FRANCISCI a Michal M. BAKULÍNY. 

 

155. výročie (4. 8. 1863) – v Turčianskom sv. Martine sa konalo prvé 

valné zhromaždenie Matice  slovenskej, celonárodnej kultúrnej inštitúcie, 

na ktorom sa zišlo okolo 5000 národovcov.  
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Za predsedu MS zvolili Štefana Moyzesa (katolíka, banskobystrického 

biskupa) a 1. podpredsedom sa stal Karol Kuzmány (evanjelik, superinten-

dant cirkevných zborov).  

 

85. výročie (20. 9. 1933) – v žilinskom kine Grand Bio Univerzum bola 

odohraná slovenská premiéra dok. filmu o práci, živote a kultúre sloven-

ského ľudu pod názvom Zem spieva. O vznik filmu sa zaslúžila Matica 

slovenská a jeho tvorcom bol Karol Plicka.  

 

355. výročie  nar. – Gróf Adam II. Forgách (*1663 -+ 27. 7. 1716, Rajka 

- Maďarsko) šľachtic, novohradský župan, aktívne sa zúčastňoval na 

bojoch proti Turkom, podieľal sa aj na dobití Budína, asi on dal postaviť 

kaštieľ v Sečanoch, dal vystaviť nové privilégium keďže originál výsadné 

listiny pre dedičov – potomkov boli zničené v župnom archíve pri vypálení 

Fiľakovského hradu. 
 

 
 

OZVENA – miešaný spevácky zbor  –  85. výročie založenia zboru 
 

 
         Bol založený v roku 1933 ako súčasť Miestneho odboru Matice 

Slovenskej v Lučenci.  
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Neskôr pri Dome Matice slovenskej v Lučenci. 17. 2. 2017 bol zbor 

zaregistrovaný ako Občianske združenie pod názvom – Miešaný spevácky 

zbor OZVENA Lučenec, štatutárom je Dagmar Jantošová. Zakladajúca 

schôdza sa uskutočnila 21.12.1933,  vtedy ešte ako Slovenský spevácky 

zbor Lučenec, ale už v máji 1934 sa premenovali na OZVENU. V súčas-

nosti je organizačnou vedúcou Katarína Ďaloková, DiS. Art. a dirigent-

kou Mgr. Dagmar Jantošová, DiS. art. Prvým dirigentom Ozveny bol 

Ladislav Čunderlík. Upravoval slovenské a ukrajinské ľudové piesne. 

Jeho núteným odchodom zbor utrpel, ale po skončení druhej svetovej 

vojny sa opäť vrátil a činnosť sa dostala do starých koľají. V roku 1949 sa 

dirigentom stal Ondrej Gábor, po ňom Ladislav Bence (od roku 1951), 

ktorého nové metódy začali úspešné obdobie. V roku 1971 sa k nemu pri-

dal Stanislav Spišiak, ktorý po odchode L. Benceho už dirigoval zbor sám 

až do r. 1989. V roku 1996 sa stala dirigentkou Marianna Donutilová. 

Dirigentské žezlo v roku 2005 odovzdala po desaťročnej práci Dagmar 

Novodomskej (vydatá Jantošová). Jej zásluhou vznikla v rámci zboru 

skupina 12 žien, tzv. Malý zbor. 

        V časoch najväčšej slávy evidovali 80 členov, ešte v roku 1996 ich 

bolo 44 a v súčasnosti registrujú, okrem dirigentky, 22 členov. Prvými 

skladbami Ozveny boli – štátna hymna, starosloviensky Otče náš, Bože čos 

ráčil, Ja parobok  iné. Repertoár sa postupne rozšíril o modernejšie 

skladby so zaujímavým aranžmánom. Celkom ho tvorí viac ako 60 skla-

dieb, a to od sakrálnych, národných piesní, spirituálov až po ľudové pies-

ne. 

Cena Matice slovenskej im bola udelená v rokoch 2007 a 2013. 

Bronzové pásmo získali na Krajskej prehliadke speváckych zborov v 

Modrom Kameni (2010 a 2014). 

Pri príležitosti 80. výročia založenia zboru im v r. 2013 udelilo Mes-

to Lučenec „Ďakovný list“ za činnosť v oblasti kultúry.  

        Zbor doteraz vydal dve CD − Pieseň o vlasti (11 skladieb, 2005) 

a Ozvena (21 skladieb, 2013). 

 

MELÓDIA – ženský spevácky zbor  z Fiľakova – 40. výročie založenia 

         V decembri 1978, na výročnej členskej schôdzi Slovenského zväzu 

žien pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským vo Fiľakove, 

sa zrodil nápad založiť „ženský spevácky zbor“.  
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Zakladateľkou a zároveň prvou vedúcou bola Alžbeta Bódiová, ktorá 

funkciu zastávala až do konca r. 1992. Od r. 1993 sa stala vedúcou Mária 

Agócsová. Od roku 2003 zbor existuje ako občianske združenie pod náz-

vom Ženský spevácky zbor MELÓDIA – Fiľakovo, ktorého predsed-

níčkou a štatutárom je Mária Agócsová. Zbor mal pri založení 26 a sú-

časnoti je ich 34 členov. Na pozícii dirigentiek sa vystriedali viaceré 

osobnosti. Prvou dirigentkou bola Zuzana Vassányiová (december 1978 

− august 1986), Agnesa Januseková (september 1986 − október 2004), 

Fehér Miklós (október 2004 − máj 2005), Zelma Mezricky (máj 2005 − 

jún 2008) a od júla 2008 je dirigentkou Makainé Simon Katalin, pro-

fesorka Umeleckej školy v Šalgótarjáne (Maďarsko). Od r. 2006 na klavíri 

sprevádza Angelika Bodorová, učiteľka ZUŠ vo Fiľakove. Repertoár 

zboru je rôznorodý, pozostávajúci zo skladieb sakrálnych, z tvorieb 20. 

storočia, úpravy ľudových piesní a zo skladieb svetových klasikov. Majú 

nacvičené aj skladby od Kodálya, Bartóka, Karaiho aj Bárdosa.  

        Po získaní rôznych ocenení a pamätných listov prvý úspech zbor 

zaznamenal v roku 1980, keď vyhral okresnú súťaž ženských speváckych 

zborov v Kalinove, ktorú organizoval Slovenský zväz žien v Lučenci.  
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Na Celoslovenskej súťaži maďarských dospelých speváckych zborov „Ko-

dályových dňoch“ v Galante (1984) získali „Strieborný veniec“. Po strie-

borných a bronzových oceneniach získali v roku 2008 aj „Zlatý veniec“. 

V tomto roku sa Melódia zúčastnila aj na celoštátnom festivale − XVII. 

Kodályové dni v Galante (26. − 28. máj 2017) so získaním ceny „Strie-

borný veniec“. ONV − odbor kultúry v Lučenci udelil zboru „Čestné uzna-

nie“ (1988). Ústredný výbor Slovenského zväzu žien v Bratislave udelil 

ženskému zboru „Zlatú medailu“ (1989). Za úspešnú prácu a reprezentáciu 

mesta Fiľakovo bol zbor vyznamenaný „Cenou mesta Fiľakovo“ (2008). 

Rôzne ocenenia dostal aj od Csemadoku, z ktorých najcennejšia je „Cena 

za rozvoj novohradskej kultúry“ (2008). Dirigentka Makainé Simon Ka-

talin dostala „Cenu primátora“ (2013) za oddanú prácu. Na krajskej preh-

liadke speváckych zborov „Chrámová pieseň“ v Modrom Kameni sa Me-

lódia zúčastnila viackrát a úspešne získaním ocenenia „Zlaté a Strieborné 

pásmo“ (2012, 2014). 

        Ženský spevácky zbor Melódia vydal jedno CD pod názvom Na 

krídlach medzinárodných melódií (2011). Doteraz vydal tri propagačné 

bulletiny − pri príležitosti 25. výročia založenia (2003), pri oslavách 30. 

výročia (2008) a 35 výročia ( 2013). Momentálne už pripravujú materiál 

na 40. výročie v r. 2018.  

 

ZVONČEK – folklórny spevácky súbor pri ZŠ Vajanského Lučenec –  

25. výročie. 

         Založený bol v roku 1993 pri ZŠ Vajanského v Lučenci. Hlavnú 

zásluhu na vzniku súboru má riaditeľka školy Mgr. Ľudmila Lacová, 

ktorá bola zároveň aj prvou vedúcou Zvončeka. Po nej prevzala funkciu 

Mgr. K. Fridrichová a od roku 2012 až po súčasnosť vedie súbor Mgr. 

Zuzana Goljanová. 

        Počas svojej existencie uskutočnili takmer 200 vystúpení. Repertoár 

majú pestrý, prevládajú piesne z Novohradu, spracované majú programy – 

Kubo, Pochovávanie basy, Vynášanie Moreny, ako pásmo jarných tradícií 

a zvykov, či Stavanie mája. Prezentovali sa na mnohých významných 

podujatiach – festivaloch a prehliadkach. Od založenia sa zúčastňujú 

viacerých súťaží a vždy s úspechom. 
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Za mimoriadny úspech možno považovať Ďakovný list od ministra 

školstva, ktorý Zvonček získal na Fóre pedagogiky 2006. Prezentovali sa 

aj v médiách, už v šk. roku 1997/1998 sa zúčastnili televíznej súťaže 

DOKÁŽ, ČO VIEŠ a Zvonček vystúpil s vianočným programom v STV v 

Bratislave. Nahrali niekoľko nosičov. V šk.r. 1999/2000 to bola nahrávka 

CD a MG kazety ZVONČEK s ľudovou hudbou Ondreja Molotu - 

Ďatelinka. 

 

 

Rómsky folklórny súbor  KHAMORÓ (Slniečko) v Poltári – 20. výro-

čie 

     Vznikol v roku 1998 a je zriaďovateľom OZ Klub rómskej mládeže 

Poltár. Vedúcou je Bc. Beata Berkyová. Evidujú 30 členov. Majú spra-

cované viaceré choreografie: Dievčatá na tanci, Sila Žien, Na Rómskej 

svadbe, Kočovníčky, Tance najmenších. Ich zámerom je prezentovanie 

tradičných rómskych piesní a hudby, ale v repertoári majú aj moderné  

piesne. Sprevádza ich vlastná klávesová kapela. 
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Predstavili sa na viacerých podujatiach a súťažiach, napr.: POHODA, 

Gombovecfest Poltár, Balvalfest v Kokave nad Rimavicou, Okresná súťaž 

v tanci v Lučenci, Krajská súťaž v Žiari nad Hronom  - zlaté pásmo a ď. 

Účinkovali taktiež v Radiu Regina. Organizujú aj vlastné podujatia – Deň 

Rómov a Rómiek, Deň Rómskej kultúry. 

 

 

 

 910. výročie (1108) – prvá písomná správa o Novohradskej stolici, ako 

novohradský župan sa v nej uvádza Slauic. Centrom bol hrad NOVO-

HRAD  pri  mestečku Nógrád v Maďarsku. 

 880. výročie – NOVOHRAD – prvá listina o Novohrade je z r. 1138 

(Naugrad) 

 715. výročie – prvá zachovaná stoličná listina pochádza z roku 1303, 

vydal ju župan Štefan a štyria slúžni. 

 595. výročie (1423) – Fiľakovo získalo mestské privilégiá 

 535. výročie (1483) –  fiľakovský hrad dobili vojská Mateja Korvína 

 505. výročie (1513) – Lazarus Roseti vytvoril prvú mapu, na ktorej je 

mesto Lučenec zaznamenané ako LOSONTZ, ale tlačou vyšla až po 

jeho smrti v r. 1528 ako Mapa Uhorska  

VÝROČIA UDALOSTÍ  Z NOVOHRADU: 
 



KALENDÁR VÝROČÍ 
A KATALÓG KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ 2018 

 

77 | Novohradské osvetové stredisko 

 

 425. výročie (27.11.1593) –  skončila vláda Turkov na fiľakovskom 

hrade   

 425. výročie (26.11.1593) – spod tureckej nadvlády sa vymanil hrad 

v Divíne, turci ho dobyli v roku 1575 a  stal sa ich oporným bodom.  

 400. výročie (1618) – potvrdenie výsad mesta Lučenec kráľom Mate-

jom II. v art. 27 v Bratislave  

 300. výročie (1718) – príchádzajú prví osadníci z Novohradu do 

Békešskej Čaby. Podľa historika Békešeskej stolice Ľudovíta Haana 

v diele „Pametnosti Békeš – Čabanské“, (Pešť 1866) boli medzi prvými 

obyvateľmi Čaby rodiny z obce Hradište: Bavko, Hanko, Ozdin, Pepo, 

Sekerka, Tokár 

 245. výročie (1773) – Územie Novohradskej stolice sa členilo na štyri 

slúžnovské okresy (dlho sa nazývali podľa slúžnych alebo ich sídla). 

V roku 1773 to bol Lučenský okres (lat. Processus Lossoncziensis), po-

menovaný podľa názvu sídla Lučenec - Lossoncz.  

 200. výročie (1818) – postavenie kúpeľného domu v Lučenci, v oblasti 

 Lučenských kúpeľov 

 175. výročie (14.2.1843) – v  byte Ľudovíta Štúra v Bratislave sa zišli 

jeho najbližší spolupracovníci – Janko Francisci-Rimavský, Samo Vo-

zár, Ján Kalinčiak, Ján Gáber-Lovinský a Samko Štúr, v tom čase niečo 

vyše dvadsaťroční mladíci, ktorí sa rozhodli, že odteraz všetko, čo na-

píšu, budú písať po slovensky. Preto sa tento dátum často uvádza aj ako 

„Deň vzkriesenia slovenčiny“. 

 170. výročie (1848) – po tomto roku sa používal názov Novohradská 

župa, v ktorej boli ďalej administratívne vyčlenené početné okresy (aj 

lučenský). 

 150. výročie (10.6. 1868) – pod názvom „Prosba pred Kráľovské mi-

nisterstvo ohľadom železnice a priemyslu v Novohrade“ podalo žiadosť 

asi dvesto novohradských statkárov a obchodníkov, aby sa sídlo stolice 

Balašské Ďarmoty spojili s celoštátnou železničnou sieťou a súčasne 

aby sa štátne cesty primerane k dobe budovali a opravovali. 

 110.  výročie (15.11.1908) – v Ozdíne sa konalo slovenské ľudové 

zhromaždenie, otvoril ho Michal Ondrejovič a viedol ho dr. Ľudovít 

Bazovský.  

 110. výročie (15.3.1908) –  vyšlo v Lučenci prvé číslo časopisu Népjog, 

orgánu novohradského sociálneho robotníctva. 
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 110. výročie (26.11.1908) – príchodu prvého vlaku do Kokavy n/R. 

 105. výročie (6.7.1913) – vysvätenie nového evanjelického kostola 

v Kokave nad Rimavicou, vykonal ho biskup Heinrich Geduly, starý 

kostol zhorel pri požiari v roku 1911 

 100. výročie (1918) – Lučenec sa stal súčasťou samostatného Česko-

slovenska.  

 100. výročie (5.11.1918) – v Kokave n/R. bola vytvorená Miestna ná-

rodná rada, jej predsedom bol Ján Beracko – Madarás. 

 100. výročie (6.11.1918) – vznikla Hornonovohradská slovenská ná-

rodná rada v Lučenci na čele s Dr. Ľudovítom Bazovským.  

 100. výročie (27.11.1918) – na školách v Kokave n/R. sa začalo opäť 

vyučovať len po slovensky (maďarčina bola povinne zavedená v roku 

1879) 

 95. výročie (20.11.1923) – bola založená Obecná knižnica v Kokave 

nad Rimavicou, prvým knihovníkom bol Ondrej Lipták, správca Ľu-

dovej školy 

 90. výročie (1928) – vydanie publikácie Lučenec a kraj novohradský od 

V. Polívku 

 90. výročie (9.9.1928) – v Kokave n/R. bola založená Slovenská liga, 

prvým predsedom bol Pavol Bysterský 

 

 

 

 595. výročie (1423) začali v Mýtnej vyberať  mýto 

 375. výročie (1643) v Lučenci bol založený cech hrnčiarov (8 maj-

strov) 

 325. výročie (1693)  Cech gombičkárov v Lučenci (7 majstrov) 

 315. výročie (1703)  Cech súkenníkov v Lučenci 

 315. výročie (24 .8. 1703) v okolí Trebeľoviec sa objavili výzvedné 

kurucké hliadky 

 305. výročie (1713)  Cech krajčírov v Lučenci 

 295. výročie (1723)  kráľ Karol III. potvrdil mestu Lučenec právo na 

jarmoky 

 235. výročie (6. 7. 1783) cisár Jozef II. na svojej ceste z Poľska pre-

chádzal cez Novohrad a bol na omši v kaplnke sv. Jána Nepomuc-

kého v Brezničke 

INÉ ZAUJÍMAVOSTI Z HISTÓRIE: 
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 210. výročie (1808)  pomenovanie obce Halič  

 185. výročie (1833) príchodu J.Š. Petiana do Ábelovej, dnes je jeho 

dom zrúcanina 

 160. výročie (27. 6. 1858) cisár František Jozef venoval farárovi Ľu-

dovítovi Pekárovi tisíc zlatých na obnovu cirkevných budov v Tomá-

šovciach počas jeho návštevy Viedne s prosbopisom 

 155. výročie (31. 5. 1863) boli schválené stanovy Matice slovenskej   

 140. výročie (1. 10. 1878) dal postaviť richtár „Starú krčmu“ na Žih-

ľave 

 125. výročie (15 .3. 1893) skláreň v Zlatne prevzala sklárska akciová 

spoločnosť z Budapešti 

 120. výročie (1898)  v Lučenci sa konalo prvé filmové predstavenie  

 115. výročie (1903)  obec Tomášovce odkúpila územie známe ako 

Halier od baróna Hallera 

 110. výročie (1908) Málinec navštívili sestry Royové, zakl. Ab-

stinenčného spolku Modrý kríž 

 105. výročie (1913) Prvé slovenské noviny v Lučenci vychádzali pod 

názvom Ipeľ a  Rimava (redaktormi boli Ján Sirotka a Ján Virostek) 

 100. výročie (16. 12. 1918) bola vykonaná zmena názvu obce z bý-

valého názvu  RIMAKOKOVA na Rimavská Kokava, od r. 1920 do 

r. 1927 sa používal názov Kokava 

 95. výročie (1923)  udelenie štátnej ceny B.S. Timrave 

 95. výročie (2. 9. 1923)  Po vzniku 1. ČSR bola v Lučenci založená 

Okresná hasičská  jednota  

 95. výročie (1923) v Lučenci bol zreorganizovaný dobrovoľný ha-

sičský zbor 

 95. výročie (25. 11. 1923) Pamätný deň obce Dobroč – obnovenie 

chrámu a zakúpenie nového organu 

 90. výročie (1. 10. 1928) založenie spevokolu v obci Dobroč 

 90. výročie (1928)  založenie kapely v Ružinej starostom Jánom Líš-

kom, zanikla r. 1945 

 90. výročie (8. 12. 1928) bola v Kokave založená Živena, mala 32 

členov, prvou predsedníčkou bola Irma Liptáková 

 90. výročie (1928) v Poltári bol založený Hasičský zbor, mal 25 čle-

nov a veliteľo bol  Juraj Urbančok 
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 85. výročie (23. 4. 1933) bolo otvorené múzeum Spolku  samostat-

ných  remeselníkov v Lučenci, známe aj pod názvom Iparos múzeum 

 85. výročie (19. 12. 1933) v Poltári sa stal  kronikárom obce Pavel 

Hronec Dobročský, viedol Pamätnú knihu obce Poltár, vydaná mu 

bola zbierka básní „Piesne slobody a žiaľu“, nar. sa 26. 3. 1892 

v Dobroči. V. Polívka v knihe Lučenec a kraj novohradský napísal: 

Sl. Lehota – tam pôsobí ako učiteľ horlivý veršovec Pavel Hronec 

Dobročský 

 80. výročie (4. 8. 1938) vypukol v smaltovni Sfinx vo Fiľakove 

štrajk, pri ktorom  zastavilo prácu vyše 2000 robotníkov 

 80. výročie (1938)  Lučenec viedenským verdiktom opäť pripojený k 

Maďarsku, súčasťou ktorého bol do roku 1944  

 80. výročie (1938) Lovinobaňa  sa stala okresným sídlom 

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

 70. výročie (8.1.1948) – založenie ml. div. krúžku  „Snaha“ v Dob-

roči 

 70. výročie (27. 6. 1948)  v Kokave n/R. bol zriadený miestny roz-

hlas a schválený Obecnou radou, montáž vedenia a zariadenia – 

miestna firma Šmatlík 

 70. výročie (19. 12. 1948)  bol prvýkrát na námestí v Kokave posta-

vený vianočný  stromček 

 65. výročie založenia ZUŠ  – MűvészetiAlapiskola vo Fiľakove - v 

roku 1953 začala pôsobiť pod názvom  Závodná hudobná škola pri 

n.p. Kovosmalt Fiľakovo 

 60. výročie (1958)  Počiatky širokouhlého premietania  v kine Mos-

kva Lučenec 

 60. výročie (1958) vznikol pri OB v Málinci divadelný súbor – ve-

dúci Ján  Novodomský 

 50. výročie (1968) odovzdanie KD v Tomášovciach do užívania, 

začal sa stavať 5.5.1959 

 45. výročie (1973) ukončenie stavby vodnej nádrže Ružiná 

 40. výročie (1978) Štefan Repčok z Kokavy založil fotoskupinu Jána 

Slováka (fotoamatéri zo severu okresu Lučenec) 

 40. výročie (1978) obnovenie zaniknutej hudobnej skupiny  TIENE 

78 (Ladislav Janku, Ivan Burin a Braňo Ondrejovič)  
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 35. výročie (1983) konal sa 1. ročník Hrnčiarskych slávností v obci 

Hrnčiarske Zalužany 

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

 20. výročie (1998) vyhlásenie prírodnej rezervácie Pobrežie Ružinej 

 20. výročie (do 30. 11. 1998) fungovala Clara Utekáč, známa vý-

robou termosiek  

 15. výročie (16. 8. 2003) dvojkríž z Utekáča na vrchole Kriváňa, 

podľa nápadu Dušana Kubinca ho vyrobili Zdenko Kubinec a Ondrej 

Zelina 

 
 

 15. výročie (31. 8. 2003) výroba v sklárni Zlatno  bola zastavená  

 10. výročie (26. 2 .2008) derniéra novely B.S. Timravy „Veľké šťas-

tie“ v úprave Petra Pavlaca  v SND, udržala sa na javisku od r. 2003, 

teda 5 rokov 

 10. výročie (2008) v Cinobani bolo odhalené pohrebisko kyjatickej 

kultúry pod Striebornou  
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Lučenec 

 235. výročie (1783) postavený barokovo-klasicistický rímskokatolíc-

ky kostol Navštívenia Panny Márie, NKP od 9.11.1963 

 165. výročie (1853) postavený neogotický kalvínsky kostol so 64 met-

rov vysokou vežou, na jej vrchole je umiestnený otáčavý kohút, cha-

rakteristický pre panorámu mesta. Kostol bol postavený viedenským 

architektom Františkom Wieserom na mieste pôvodného stredovekého 

kostola 

 160. výročie (1858) evanjelický kostol vybudovaný na základoch to-

lerančného chrámu 

 155. výročie (1863) pod vedením predsedu náboženskej obce Alberta 

Schmiedla postavili v roku 1863 nákladom asi 23000 zlatých synagógu 

so štyrmi štíhlymi vežami v maurskom slohu 

 90. výročie Pamätná tabuľa hlásajúca činy Hornonovohradskej slo-

venskej národnej rady z roku 1918 bola odhalená 28. októbra 1928 na 

dome lekárnika Dr. Gustáva Vodu, odhalenie vykonal správca Matice 

slovenskej Dr. Jozef Škultéty, nesie nápis: 

V tejto budove sa utvorila a zasadala roku 1918 Hornonovohradská 

Slovenská národná rada za predsedníctva Ľudovíta Bazovského, ktorá 

na ľudovom zhromaždení celého Slovenského Novohradu dňa 28. 

novembra 1918 s oduševnením prijala Martinskú deklaráciu zo dňa 30. 

oktróbra 1918 a verejne vypovedala odtrhnutie sa od Uhorska a 

pripojenie sa Lučenca a Novohradu k Československej republike. Túto 

pamätnú tabuľu umiestnil v desiate výročie slobody Slovákov Odbor 

Matice Slovenskej v Lučenci na večitú pamiatku a k povzbudeniu v slo-

venskom národnom cítení ďalších generácií. Pamätná tabuľa bola obno-

vená v roku 1968 s doplnkom textu: Obnovená s pôvodným textom pri 

päťdesiatom výročí vzniku našej Republiky. V období totality odstrá-

nená a odovzdaná do depozitu Novohradského múzea; 

 85. výročie (1933) Mesto Lučenec vedie vlastnú kroniku od tohto roku. 

Mestskými kronikármi boli Jozef Hudec, Ivan Červenák, od roku 1992 

do 2012 bol mestským kronikárom PhDr. Jozef Drenko, v súčasnosti 

Mária Adamová 
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Fiľakovo 

 55. výročie (9.11.1963) Fiľakovský hrad bol vyhlásený za NKP, číslo 

rozh.: SKK ONV LUCENEC 45/63 

 55. výročie (9.11.1963) Františkánsky kláštor vyhlásený za NKP 

 25. výročie (1993) Mesto sprístupnilo hrad verejnosti 

 10. výročie (2008) v auguste sprístupnilo Hradné múzeum v Bebekovej 

bašte stálu expozíciu „Stáročia Fiľakovského hradu“.  
 

Poltár  

 240. výročie (1778) postavenia najstaršieho kamenného domu v meste, 

dal ho postaviť Gabriel Géci a je evidovaný ako Pamätný dom v Zozna-

me hmotných nehnuteľných pamätihodností obce, dnes sa v ňom nachá-

dza Múzeum 

 100. výročie (18.12.1918)  konalo sa  v Poltári verejné ľudové zhromaž-

denie, zvolali ho M. Račko a JUDr. Bazovský, prvý slovenský župan 

Novohradu. Prvý krát sa objavili v Poltári slovenské zástavy 

 55. výročie (9.5.1963) slávnostné otvorenie Kultúrneho domu  

 55. výročie ( 9.11.1963) kamenný most v Zelenom cez rieku Ipeľ je ve-

dený v ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č. 528/1. 

 30. výročie (24.2.1988) bol schválený erb mesta (strieborný džbán 

v červenom štíte), autor Ladislav Vrteľ, je súčasťou Zoznamu hmotných 

hnuteľných pamätihodností obce 

 25. výročie (26.5.1993) bola znovuobjavená busta Sissi (občanmi Mi-

chalom Abelovským, Jánom Kováčom a Marianom Balajom) na po-

zemku Ing. Ľubomíra Vytřísala. V súčasnosti je umiestnená na MsÚ 

v Poltári a je v Zozname hmotných hnuteľných pamätihodností mesta 
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 20. výročie (1998) zriadenie Mestského múzea 

 65. výročie (1953) začiatok výstavby umelej vodnej nádrže – rybníka 

v Zelenom 
 

Ábelová  

 90. výročie (19.11.1928)  Pamätník padlým v I. sv. vojne  
 

Biskupice 

 290. výročie (1728) Rímskokatolícky kostol sv. Štefana kráľa, 

upravovaný bol v roku 1818, obnovovaný v rokoch 1887, 1925 a 1950 
 

Čakanovce  

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

Hradište  

 95. výročie (1923)  katolícka kaplnka Božského Srdca na lazoch, dal ju 

postaviť  Ján Štefančík 

 10. výročie (5.6.2008) odhalenie pamätnej tabule na pamiatku 290 ro-

kov príchodu prvých slovenských usadlíkov na Dolnú zem – Čaba-

sabady 
 

Kokava nad Rimavicou 

 25. výročie (1993)  postavenia kultúrneho domu 

 5. výročie (7. 9. 2013) osadenie pamätnej tabule nestorovi fujaristov Ju-

rajovi Kubincovi na Salajke, autorom návrhu časti tabule ešte v roku 

2010 bol Rudolf Stehlík 
 

Krná 

 10. výročie  (2008)   vybudovanie rozhľadne na Jasenine 

 

Lovinobaňa  

 155. výročie (1863)  kostol evanjelický  

 25. výročie (1993)  kostol rímsko-katolícky  
 

Málinec  

 255. výročie (1763)  zvonica neskorobaroková 

 85. výročie (1933)  postavili manž. Urbašíkovci „Trafiku“ na námestí,  

r. 2007 ju darovali obci 

https://sk.wikipedia.org/wiki/1818
https://sk.wikipedia.org/wiki/1887
https://sk.wikipedia.org/wiki/1925
https://sk.wikipedia.org/wiki/1950
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 50. výročie (25.8.1968)  bol odhalený pamätník Pustovgar nad obcou – 

Na stráni 
 

Ozdín  

 205. výročie (1813) kostol evanjelický, za NKP vyhlásený 9.11.1963  
 

Podrečany  

 125. výročie (1893) kaštieľ Kuchynkovcov   
 

Polichno 

 155. výročie (1863) vysadenie lipy v Polichne za pôsobenie ev. farára 

Pavla Slančíka z príležitosti tisícročného výročia príchodu sv. Cyrila 

a Metoda 
 

Radzovce  

 105. výročie (1913) postav. rímsko-katolícky kostol Blahoslavennej 

Panny Márie 
 

Šurice  

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

Utekáč – Drahová 

 105. výročie (1913) Kaplnka sv. Vendelína  
 

Veľká nad Ipľom  

 115. výročie (1903) socha Panny Márie pred kostolom 

 85. výročie (1933) založenie kultúrnej organizácie Charitas 

 60. výročie (1958) vznikla prvá tanečná folklórna skupina 
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Do 12. 1. Foto-výstava „Taká som”,  

miesto: Mestské vlastivedné múzeum- galéria vo Fiľakove,  

org.: Hradné múzeum 

13. 1. PLES MESTA FIĽAKOVO, reprezentačný ples s kultúrnym  

          programom, dobrou hudbou a bohatým výberom gastronomických  

          pochúťok v MsKS,  

org.: Mesto Fiľakovo a MsKS 

15. 1. Oslava oslobodenia Mesta Lučenec,  položenie vencov  

          a pietna spomienka, 

 miesto:Pamätník  J. Kármána o  13:00 hod. 

20. 1. Mestský reprezentačný ples,  

miesto: Synagóga o 18:30, org.: Mesto Lučenec        

19. 1. – 16. 2. Výstava amatérskej maliarky Gizely Schneiderovej,  

miesto: Mestské vlastivedné múzeum vo Fiľakove, 

org.: Hradné múzeum 

26. 1. Salvador Dalí (1904 – 1989),  

          výber z tvorby španielskeho surrealistického maliara,  

org. a miesto: Novohradské múzeum a galéria Lučenec 

26. 1. Detské fašiangové podujatie v maskách,  

org. a miesto: MsKS Kokava nad Rimavicou 

26. 1. 73. výročie oslobodenia obce Kokava nad Rimavicou,  

miesto: Park padlých hrdinov, org. Obec Kokava nad Rimavicou 

26. 1. Oslavy oslobodenia obce,  

miesto: Spoločenský dom, org.: Obec Málinec 

27. 1. Rómsky plesv Kokave nad Rimavicou,  III. ročník,  

miesto: KD,  org.: KVOZ Láčho drom Kokava nad Rimavicou  

Január – 100. výročie vzniku prvej ČSR a konca I. sv. vojny,  

               výstava pri príležitosti 100. výročia vzniku prvej  

               Československej republiky  

               a 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny,  

miesto: Novohradská knižnica – oddelenie náučnej literatúry, galéria,  

org.: Novohradská knižnica Lučenec 

JANUÁR: 
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Január – Verejné koncertné prehrávky,  

miesto: Koncertná sála SZUŠ, org.: Súkromná ZUŠ v Lučenci  

Január – Šaliansky Maťko, oblastná súťaž v prednese prózy  

               žiakov základných škôl a gymnázií z celého okresu.  

Organizátor: Dom Matice slovenskej Lučenec 

Január-November – Medzinárodný divadelný festival vo Fiľakove,  

miesto: Námestie slobody, Hradný areál, mestský park a bývalá ZUŚ,  

org.: MsKS Fiľakovo a NOS Lučenec 

Január – SPOZNAJME SA! – Dni maďarskej kultúry,  

               multitematický kultúrny festival  v MsKS Fiľakovo,  

org.: MsKS Fiľakovo a ZO Csemadok Fiľakovo 

Január –  Športové turnaje v Málinci  

                – futbalový, volejbalový, tenisový a stolnotenisový 

Január – Oslava Nového roka na námestí pred OÚ,  

org. a miesto: Obec Lehôtka  

 

 
 

2. – 4. 2. ESZTERLÁNC – Celoslovenská prehliadka maďarských  

               detských folklórnych súborov v MsKS Fiľakovo,  

org.: MsKS Fiľakovo 

2. 2. Fašiangové pampuškové posedenie v Kokave nad Rimavicou,  

miesto: DK, org.: ZO SZZP 

10. 2. Fašiangová zabíjačka – ukážka tradičnej dedinskej zabíjačky  

          a výroby zabíjačkových špecialít, ľudová huba,   

org. a miesto: Obec Hrnčiarska Ves 

3. 2.   Obecný ples,  

org. a miesto: Obec Málinec 

10. 2. Sprievod fašiangových masiek v Kokave nad Rimavicou  

          – FS Kokavan bursuje...,  

org. a miesto: MKS Kokava nad Rimavicou 

10. 2. Ples Miestneho spolku SČK v Kokave nad Rimavicou – 3 ročník,  

miesto: DK, org.: MS SČK v Kokave nad Rimavicou 

10. 2. Fašiangy sa krátia, už sa nenavrátia  

           Fašiangový sprievod v maskách, fašiangové piesne a vinše,  

           fašiangová kapustnica od MO ČK,  

           fašiangové herovce a  škvarkovníky od  FS Hrnčiarka. 

miesto:pri fontáne v Hrnčiarskych Zalužanoch o 14.00 

FEBRUÁR: 
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11. 2. Fašiangy v Lučenci, pochovávanie basy, tradičná zabíjačka,  

          remeselný trh, bohatý kultúrny program,  

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

14. 2. Valentín v meste Lučenec  

o 10.00, org.: Mesto Lučenec  

24. 2.   LA PASIÓN FLAMENCA,   

            tanečný program s atmosférou typickej španielskej fiesty,  

              miesto:  Divadlo B.S. Timravy o 19.00, org.: Mesto Lučenec 

Február – Salvador Dalí (1904 – 1989),  

                 výber z tvorby španielskeho surrealistického maliara,  

              org. a miesto: Novohradské múzeum a galéria Lučenec 

Február – Fašiangy v knižnici, karneval zameraný na príbehy z kníh  

                 spojený s rôznymi súťažami,  

miesto: Novohradská knižnica – odd. pre deti,  

org.: Novohradská knižnica Lučenec 

Február – Karneval na ľade,  

miesto: Zimný štadión o 10.00, org.: Mesto Lučenec 

Február – Páračky v obci,  

miesto: Lehôtka, org.: Klub žien pri OÚ 

Február –  Fašiangové folklórne popoludnie  

                  pri zabíjačkových špecialitách,  

miesto: KD Lehôtka 

 

 

 

7. 3. Hiraxova prednáška o vzťahoch,  

miesto: Divadlo B.S. Timravy o 19.00, org.: Mesto Lučenec 

8. 3. Vystúpenie Donských kozákov,  

miesto: Divadlo B.S. Timravy o 19.00, org.: Mesto Lučenec 

14. 3. – 9. 5. Výstava s názvom "Muránska kamenina",  

miesto: Fiľakovský hrad-Bebekova veža,  

org.: Hradné múzeum Fiľakovo 

18. 3. Na koho to slovo padne, div. predstavenie  

v  kine Apollo, org.: Mesto Lučenec 

23. 3. W.A. Mozart REQUIEM, koncert vážnej hudby,  

miesto: Synagóga o 18.00, org.: Mesto Lučenec   

 

MAREC 
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Do 25. 3. – Salvador Dalí (1904 – 1989), výber z tvorby španielskeho  

                   surrealistického maliara,  

org. a miesto: Novohradské múzeum a galéria Lučenec 

29. 3. Miroslav Janšto. Príbeh reštaurovania, výber z reštaurátorskej  

          tvorby Mgr. art. Miroslava Janšta,  

org. a miesto: Novohradské múzeum a galéria Lučenec 

Marec – ROZPRÁVKOVÁ SKRINKA, regionálna prehliadka detskej   

            divadelnej tvorby organizovaná NOS v spolupráci s mestom Poltár,  

miesto: KD Poltár 

Marec – Marec mesiac knihy - Týždeň slovenských knižníc,  podujatia  

              pre žiakov materských, základných a stredných škôl o vzniku  

              knihy a dejinách knižníc.  
miesto: Novohradská knižnica - oddelenie pre deti,  

org.: Novohradská knižnica Lučenec 

Marec – Deň ľudovej rozprávky, podujatie  venované pamiatke Pavla  

              Dobšinského – slovenského rozprávkára. Dramatizácia rozprávky  

              z jeho tvorby študentmi PaSa.  

miesto: Novohradská knižnica – oddelenie pre deti,  

org.:  NKLC, Pedagogická a sociálna akadémia v Lučenci 

Marec – Noc s Andersenom, tradičné podujatie - deti strávia noc  

               v knižnici čítaním rozprávok a stretnutí sa so zaujímavými  

               osobnosťami nášho regiónu.  

miesto a org.: Novohradská knižnica 

Marec – Veľkonočný jarmok v Lučenci na Námestí republiky,  

org.: Mesto Lučenec 

Marec – Verejné koncerty, propagácia hudobného, tanečného a literárno- 

              dramatického odboru školy,  

org. a miesto: Súkromá ZUŠ v Lučenci 

Marec – Poznávacia vedená pešia túra,  

miesto: lokalita geoparku,  

org.: Z.p.o. GeoparkNovohrad-Nógrád   

a Novohradské turisticko-informačné centrum 
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2. 4.  PALÓCKA VEĽKÁ NOC na Fiľakovskom hrade, 13. ročník  

         podujatia organizovaného vždy na Veľkonočný pondelok (remeselné  

         dielne, palócke jedlá, jarmok, folklórne súbory...),  

miesto: Hradný areál, org.: MsKS a HM 

5. 4. Variácie skla z Novohradu a Podpoľania, výstava uvedie  

         návštevníkov do problematiky existencie sklární na území  

         Novohradu a Podpoľania, kde bola najväčšia koncentrácia sklárskej  

         výroby na Slovensku a predstaví unikátne predmety spojené  

         s existenciou a výrobou bzovských sklární.  

Org. a miesto: Novohradské múzeum a galéria Lučenec 

6. 4. 40. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti, slávnostné otvorenie   

        v priestoroch synagógy v Lučenci.  

        Súťaž bude prebiehať v priestoroch Súkromné gymnázia.  

Org.:  Súkromné gymnázium Lučenec  

v spolupráci s CVČ Junior Banská Bystrica a Mesto Lučenec 

12. 4. Zlatá guľôčka – regionálna prehliadka detského hudobného  

          folklóru organizovaná NOS Lučenec,  

miesto: Lučenec 

28. 4. Stavanie mája FS Kokavan,  

org. a miesto: MKS Kokava nad Rimavicou 

Do 29. 4. Miroslav Janšto. Príbeh reštaurovania, výber z reštaurátorskej  

                tvorby Mgr. art. Miroslava Janšta,  

org. a miesto: Novohradské múzeum a galéria Lučenec 

29. 4.  Stavanie mája v Kotmanovej,  

org. a miesto: Obec Kotmanová 

30. 4. Stavanie mája pred OÚ. Máj zabezpečí DHZ – Dobrovoľný  

          hasičský zbor,  spievanie piesní – FS Hrnčiarka, 

v Hrnčiarskych Zalužanoch o 18.00 hod. 

30. 4. Stavanie mája, vystúpenia deti z MŠ a ZŠ, miestny hgeligónkari,  

miesto: Areál pri Zóna bare, org.: Obec Hrnčiarska Ves 

Apríl – Stavanie mája,  

org. a miesto: Mesto Lučenec 

Apríl – Hviezdoslavov Kubín,  

org.: NOS a Dom MS Lučenec 

 

APRÍL 
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Apríl – Deň Zeme, podujatie pre ZŠ ku Dňu Zeme, v spolupráci  

             so Správou CHKO Cerová vrchovina Rimavská Sobota,  

org. a miesto: Novohradské múzeum a galéria Lučenec 

Apríl – Domácnosť bez odpadu, prednáška spojená s výstavou,  

             ktorá bude prebiehať v knižnici celý mesiac.  

miesto: NK – odd. náučnej literatúry, org.: Novohradská knižnica 

Apríl – Výchovné koncerty  SZUŠ pre MŠ, ZŠ a stredné školy,  

             prezentácia hudobného, tanečného, literárno-dramatického  

             a výtvarného odboru SZUŠ Lučenec,  

org. a miesto: Súkromná ZUŠ Lučenec 

Apríl – Ríša fantázie, výstava detskej výtvarnej súťaže pre žiakov  

             výtvarných odborov ZUŠ z celého Slovenska.  

org.:  Dom MS Lučenec,  SZUŠ Gemerská cesta Lučenec  

Apríl – Slávnostné umiestnenie epitafu na hrob grófky Alžbety Szent  

            Iványiovej Forgáchovej  (*12. 2. 1792 – +3. 4. 1838, Halič)  

            pri príležitosti 180. výročia úmrtia. Bola Dáma rádu Hviezdneho  

            kríža a nevestou významného gr. Antona I. Forgácha. Jej manžel  

            gr. Ján XIX. Forgách väčšinu času trávil vo Viedni, blízko Viedne  

            je aj pochovaný.V Haliči sú v blízkosti svojej matky pochovaní  

            piati jej synovia. Dcéra gr. Františka, vyd. Mertenzová je  

            pochovaná aj z manželom vo Veľkej nad Ipľom.  

organizátor akcie:  kult.komisia pri OÚ spolu s obcou Halič.  

Kontakt: Ján Hikker 

Apríl – Beseda s hercom a režisérom Ľubomírom Paulovičom,  

org.: Obec Halič, kultúrna komisia a ZŠ 

Apríl – „Lučenecká jarná pieseň“, festival SZ založený SZ Ozvena kvôli  

            spolupráci a stretávania sa SZ z mesta Lučenec a okolitých miest.   

            Zároveň je to prezentácia zborového spevu pre laickú verejnosť.  

organizátori: Mesto Lučenec a miešaný SZ Ozvena 

Apríl – Muzikál pre deti,  

org. a miesto: MKS Kokava nad Rimavicou 
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3. 5. Vedecká hračka – Špirála/ Kaleidoskop, komplet bezpečných  

        a zaujímavých hračiek na hru, tvorivé pozorovanie a poznávanie.  

        Na výstave sa môže každý návštevník s každým exponátom   

        ľubovoľne dlho hrať a hru pozorovať, posudzovať a hodnotiť.  

org. a miesto: Novohradské múzeum a galéria Lučenec,  

výstava potrvá do 3. júna 2018 

4. 5. Krajský detský folklórny festival,  

org. a miesto: MKS Kokava nad Rimavicou 

5. 5. Heligónky na Budinej, prehliadka heligónkarov org. NOS Lučnec  

         a Obec Budiná,  

miesto: KD Budiná 

5. 5.  Hrnčiarska kapusta – 7. ročník súťaže vo varení kapusty, zapálenie  

         vatry slobody,  

miesto: Areál ZŠ v H. Vsi, org. Obec Hrnčiarska Ves 

11. 5. Vatra oslobodenia – majáles 2018, zapálenie vatry predsedom  

          SZPB a starostom, vystúpenie FS Hrnčiarka, guľáš a diskotéka,  

miesto: Rakatník - smer k minerálnemu prameňu,  

org.: Obec Hrnčiarske Zalužany a MO SZPB 

11. 5. Oslavy  Deň  matiek,  

miesto: SD Málinec, org.: Obec Málinec 

17. 5. Oslava Dňa matiek, vystúpenie žiakov ZŠ Hrnčiarske Zalužany,  

          príhovory, občerstvenie.  

miesto:  Veľká spoločenská miestnosť OÚ H. Zalužany,  

org.: MO Jednoty dôchodcov Slovenska  

a Klub dôchodcov Hrnčiarske Zalužany 

19. 5. Noc múzeí a galérií 2018 netradičná prezentácia NMG v rámci  

          medzinárodného projektu, programy pre všetky vekové kategórie  

          návštevníkov,  

org. a miesto: Novohradské múzeum a galéria Lučenec 

19. 5. Noc múzeí a galérií vo Fiľakove,  

miesto: Fiľakovský hrad a Mestské vlastivedné múzeum,  

org.: Hradné múzeum 

12. 5. Míľa pre mamu, podujatie pre celé rodiny na  

Námestí republiky o 14.00,  

org.: Mesto Lučenec 

MÁJ 
 



KALENDÁR VÝROČÍ 
A KATALÓG KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ 2018 

 

93 | Novohradské osvetové stredisko 

 

13. 5. Srdce na dlani, koncert venovaný sviatku Dňa matiek,  

miesto: Synagóga o 15.00, org.: Mesto Lučenec 

19. 5. Medzinárodný šachový turnaj v Hrnčiarskych Zalužanoch,  

          4. ročník šachového turnaja.  

miesto: Sála OÚ,  

org.: Šachový klub Slovan H. Zalužany a Obec H. Zalužany 

19. 5. – 3. 8. "Spomienky vojaka“ - fotografická výstava  

                     Zoltána Schnelczera,  

miesto: Metské vlastivedné múzeum-galéria vo Fiľakove,  

org.: Hradné múzeum 

19. 5. – 9. 9.  Exotická výstava s názvom "Gejša a samuraj",  

miesto: Fiľakovský hrad-Bebekova veža,  

org.: Hradné múzeum Fiľakovo 

25. 5.  Kollárovci, koncert známej kapely,  

miesto: Kino Apollo Lučenec o 18.00,  

org.: Mesto Lučenec 

Do 27. 5. Variácie skla z Novohradu a Podpoľania,  

org. a miesto: Novohradské múzeum a galéria Lučenec 

27.  5. Váľanie mája v Kotmanovej,   

org.: Obec Kotmanová 

 

Máj – Les ukrytý v knihe, environmentálne vzdelávanie zamerané na  

           spoznávanie prírody, prírodných tajomstiev prostredníctvom hier,  

           zážitkov a čítania kníh.  

miesto: Novohradská knižnica – Galéria na oddelení náučnej literatúry, 

oddelenie pre deti, Mestský park Lučenec,  

org.: Novohradská knižnica Lučenec 

Máj – Oslavy ukončenia II. svetovej vojny,  

           položenie vencov pri pamätníku padlých o 10.00,  

org.: Mesto Lučenec 

Máj – Veselé ihrisko, športové podujatie pre všetky vekové kategórie,  

miesto: vnútroblok na Sídlisku osloboditeľov o 13.00,  

org.: Mesto Lučenec 

Máj – Deň Štefánika, spomienkové oslavy,  

org.: Dom Matice slovenskej v Lučenci 
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Máj – Beh mládeže o Pohár Domu Matice slovenskej,  

org.: Dom Matice slovenskej v Lučenci 

Máj – Medvešskýfotomaratón,  

miesto: lokality geoparku,  

org.: Z.p.o. GeoparkNovohrad-Nógrád 

Máj – Poznávacia vedená pešia túra,  

miesto: lokalita geoparku,  

org.: Z.p.o. GeoparkNovohrad-Nógrád   

a Novohradské turisticko-informačné centrum 

Máj – Jún Týždeň európskych geoparkov  

           v Novohrad-Nógrádgeoparku,  

miesto: NTIC Fiľakovo  

a vybrané lokality GeoparkuNovohrad-Nógrád,  

org.: Z.p.o. GeoparkNovohrad-Nógrád 

Máj – Stavanie mája pri OÚ,  

miesto: Lehôtka 

Máj – Vatra pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom  

           pri športovom ihrisku,  

miesto: Lehôtka 

Máj – Oslavy Dňa matiek,  

miesto: KD v Lehôtke 

Máj – Vatra oslobodenia,  

miesto: Hrnčiarske Zalužany 

Máj – Krst CD Ďeďinské pesňičky Novohradu, kultúrny program  

          pri príležitosti uvedenia debutového hudobného nosiča Folklórneho  

          a divadelného súboru Dubkáčik Buzitka.  

miesto: KD Buzitka, org.: OZ FaDS Dubkáčik 

 

 

 

 

1.  – 10. 6. Výstava výtvarných prác žiakov ZUŠ Cirkevná Lučenec,  

org. a miesto: Novohradské múzeum a galéria Lučenec 

1. 6. Divadlo pre deti,  

org. a miesto: MKS Kokava nad Rimavicou 

 

 

JÚN 
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2. 6. MESTSKÝ DEŇ DETÍ vo Fiľakove – policajné a vojenské ukážky,  

        rozprávkové divadlo a interaktívne, hudobné predstavenie, hasičské  

        ukážky- „kúpanie“ v hasičskej pene,  maľovanie na tvár, lukostreľba,  

        rukou poháňaný kolotoč...,  

miesto: mestský park, org.: MsKS, HM, VPS, KC, MŠ a ZŠ,  

ZO Csemadok, DMS, DHZ, Skautský zbor  

2. 6. Deň detí v Kokave nad Rimavicou – súťaže, tance, zábava  

        a divadielka,  

miesto: Amfiteáter,  

org.: Miestny spolok SČK Kokava nad Rimavicou 

2. 6.  Stretnutie heligónkarov v Kokave nad Rimavicou – XXI. ročník,  

org. a miesto: MKS Kokava nad Rimavicou 

3. 6. MDD v Lučenci,  

miesto: Mestský park o 10.00, org.: Mesto Lučenec 

3. 6.  MDD – Turistický výstup na VRCHRAD  Ozdín,  

org.: Obce Málinec a Ozdín  

14. 6. Reflexie IV., výstava výtvarných diel členov asociácie ASA,  

          na ktorej budú prezentované všetky základné výtvarné techniky  

          ako maľba, grafika, textil a plastika.  

Org. a miesto: Novohradské múzeum a galéria Lučenec 

16. – 17. 6. XVIII. Fiľakovské historické hradné hry, domáci  

                   a zahraniční lukostrelci, historickí šermiari a sokoliari, dobový  

                   rytiersky turnaj s viacerými jazdeckými skupinami, a bohatý  

                   sprievodný program.  

Miesto: Areál Fiľakovského hradu,  

org.: Hradné múzeum a sk. Fiľakovskí vlci 

23. 6. Nohejbalový turnaj o Pohár starostu obce,  

miesto: Antukové ihrisko v H. Vsi,  

org.: Obec Hrnčiarska Ves 

23. 6.  Jánske dni,  

miesto: Športový areál v Málinci,  

org.: Obec  Málinec 

24. 6.  JUNIÁLES 2018 v Kokavenad Rimavicou,  

miesto: DK, org.: ZŠ Kokava n/R. 

Jún – Čítajme si  

– XI. ročník celoslovenského detského čitateľského maratónu.  

Org. a miesto: Novohradská knižnica Lučenec 
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Jún – Celé Slovensko číta deťom, „Poď, budem ti čítať“ projekt  

          zameraný na čítanie dospelých deťom. Čítanie známych osobností   

          deťom MŠ a ZŠ v Lučenci.  

Miesto: Divadlo BST v Lučenci,  

org.: Novohradská knižnica a Mesto Lučenec 

Jún – Szabóov grafický Lučenec, výtvarná súťaž,  

org.: Mesto Lučenec 

Jún – Lučenské kultúrne leto 2018, otvárací koncert,  

miesto: Amfiteáter o 19.00, org.: Mesto Lučenec 

Jún – Verejné koncertné prehrávky,  

miesto: Koncertná sála SZUŠ,  

org.: Súkromná ZUŠ Novohradská v Lučenci  

Jún – 3. ročník  medzinárodnej výtvarnej súťaže Človek Budúcnosti  

         s podtitulom súťaže Móda budúcnosti pre umelecké školy EU,  

         prezentácia prác výtvarných odborov,  

org. a miesto: Súkromná ZUŠ  Novohradská Lučenec 

Jún – Koncert absolventov SZUŠ 2018,  

          verejná prezentácia absolventov jednotlivých učebných odborov,  

org. a miesto: Súkromná ZUŠ  Novohradská Lučenec 

Jún – Návšteva družobnej školy Francúzsko,  

org.: Hudobná škola Aubenas z Francúzska  

a Súkromá ZUŠ NovohradskáLučenec 

Jún – Poznávacia vedená pešia túra,  

miesto: lokalita geoparku,  

org.: Z.p.o. GeoparkNovohrad-Nógrád   

a Novohradské turisticko-informačné centrum 

Jún – Memorandový výstup na Javor,  

organizátori: MO MS a Spolok M. R. Štefánika v Lučenci 

Jún – Oslavy MDD,  

miesto: KD v Lehôtke 

Jún – Slávnostný koncert SZ Ozvena  

         z príležitosti 85. výročia jeho založenia,  

organizátor: Mesto Lučenec a SZ Ozvena 
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7. 7. Muzikantský juliáles, stretnutie lučenských muzikantov,  

miesto: Biela labuť, org.: Mesto Lučenec 

14. 7.  Poipeľský umelecký festival,  

miesto: Radzovce 

14. – 15. 7. Workshop divadla a tanca,  

miesto: NTIC Fiľakovo a nádvorie Fiľakovského hradu,  

org.: OZ Slnienko, spoluorg.: HM, Mesto Fiľakovo,  

Dom Matice slovenskej Lučenec, ZUŠ Rimavská Sobota 

21. 7. Deň obce Hrnčiarska Ves – odmeňovanie občanov za  

          reprezentáciu obce, vystúpenia domácich interpretov  

          a pozvaných súborov, diskotéka,  

miesto: Areál ZŠ v H. Vsi, org.: Obec Hrnčiarska Ves 

27. – 29. 7. Medzinárodný Novohradský folklórny festival,  

miesto: Lučenec 

org.: Mesto Lučenec a NOS Lučenec 

28. 7. 8.ročník STRETNUTIA HELIGÓNKAROV v Kotmanovej,  

org. a miesto: Obec Kotmanová 

Do 29. 7.  Reflexie IV., výstava výtvarných diel,  

org. a miesto: Novohradské múzeum a galéria Lučenec 

30. 7. – 3. 8. Palócky ľudovoumelecký tábor,  

miesto: Látky 

Júl – Koncert vážnej hudby,  

miesto: Synagóga, org.: Mesto Lučenec 

Júl – Rozprávkový altánok,  

miesto: Mestský park o 16.00,  

org.: Mesto Lučenec 

Júl – Keramické sympózium Lučenec – Kalinovo, tvorivý pobyt  

         účastníkov sympózia, realizovaný v spolupráci so závodom Žiaromat  

         a.s.Kalinovo, Združením keramikov Slovenska, obcou Kalinovo  

         a mestom Lučenec,  

org.: Novohradské múzeum a galéria Lučenec 

Júl – Dni keramiky 2018, séria podujatí venovaných hline ako materiálu a  

         rôznym možnostiam jej využitia po umeleckej aj praktickej stránke.  

org. a miesto: Novohradské múzeum a galéria Lučenec 

 

JÚL 
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Júl – Lesná hudba v mestskom parku vo Fiľakove,  od vážnych  

         koncertov až po predstavenia rôznej  ľudovej hudby, prednášky,  

         prechádzky lesom, či prírodou s odborným sprievodcom, programy a  

         hry pre deti, ukážky a ochutnávky miestnych gastronomických            

         špecialít,  

org.: Mesto Fiľakovo, MsKS, Nadácia Lesná hudba  

(Muzsikálazerdő Alapítvány) – MR 

Júl – UDVART, multižánrový umelecký  festival - koncerty alternatívnej  

         a ethno hudby, predstavenia slampoetry, rôzne umelecké workshopy,  

         literárne a populárno-náučné besedy a večerné kino. Na „dvore  

         umení“ (Umenie + DVor + ART) aj prezentácia handmade  

         výrobkov, knižný veľtrh, umenie a remeslá, ochutnávky gastro  

         výrobkov.  

Miesto: Dvor Mestského vlastivedného múzea vo Fiľakove,  

org.: MsKS a HM 

 

 

 

2. – 5. 8. KOLIESKO 2018– XXVIII. ročník – festival ľudovej  

               kultúry, stretnutie mladých folkloristov,  

hlavný org. a miesto: Obec Kokava nad Rimavicou 

9. 8. XXX. Medzinárodné keramické sympózium  

        Lučenec - Kalinovo 2017, výsledky tvorivého pobytu účastníkov  

        sympózia. NMG od roku 1989 pravidelne usporadúva Medzinárodné  

        keramické sympózium. Na jeho úspešnom priebehu sa podiaľajú –  

        závod Žiaromat a.s. Kalinovo,  SVÚ - Združenie keramikov  

        Slovenska, Mesto Lučenec a Obec Kalinovo. Vzniknuté diela sú  

        každoročne prezentované na výstave v priestoroch Novohradského  

        múzea a galérie Lučenec 

10. 8. – 12. 10. Jubilejná výstava maliara Petra Kovácsa,  

miesto: Metské vlastivedné múzeum-galéria vo Fiľakove,  

org.: Hradné múzeum 

10. 8. Hrnčiarske slávnosti – Deň obce Hrnčiarske Zalužany 2018,  

          vystúpenie  folklórneho súboru Hrnčiarka a žiakov ZŠ Hrnčiarske  

          Zalužany. Udelenie čestných uznaní občanom, organizáciám za ich  

          činnosť, ľudová veselica.  

Miesto: Námestie pri OÚ, org.: Obec Hrnčiarske Zalužany   

AUGUST 
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18. 8. Turistický výstup  na Jaseninu,  

org.: Mikroregión Hornohrad 

23. – 26. 8. VI. Lučenské hodovanie, Dni mesta - koncerty, atrakcie,  

                   Lučenská legenda, Street dance party,  

miesto: Ulice mesta, park, Námestie republiky,  

org.: Mesto Lučenec 

25. – 26. 8.  Lupočská hostina, oslavy dní obce, športové dopoludnie,  

                    popoludní – hudobno-zábavný program, večer – tanečná  

                    zábava,  

org. a miesto: Obec Lupoč 

25. 8. Tenisový turnaj o putovný pohár starostu obce Kotmanová  

           – 16. ročník,  

org. a miesto: Obec Kotmanová 

August – Oslavy SNP v Lučenci pri pamätníku padlých o 14.00,  

org.: Mesto Lučenec 

August – Keramické sympózium Lučenec – Kalinovo, tvorivý pobyt  

               účastníkov sympózia, realizovaný v spolupráci so závodom  

               Žiaromat a.s.Kalinovo, Združením keramikov Slovenska, obcou  

               Kalinovo a mestom Lučenec,  

org.: Novohradské múzeum a galéria Lučenec 
 

August – PALÓCKE DNI a DNI MESTA FIĽAKOVO, 28. ročník  

               trojdňového kultúrneho festivalu - hudobno-tanečný  

               multikultúrny program, jarmok, detské atrakcie aj vernisáže  

               výstav v HMF a v MsKS. Slávnostné sväté omše a procesia  

               ulicami okolo kostola. Prozaické alebo hudobné divadelné  

               predstavenie, majstrovský futbalový zápas FTC Fiľakovo.  

               Večerné koncerty... 

miesto: Námestie slobody, Hradný areál a Mestský park.  

org.: MsKS, Mesto Fiľakovo, HMF, VPS, KC,  

Rímskokatolícka cirkev-farnosť Fiľakovo, FTC a ď.  
 

August – Letný tábor Novohrad-Nógrádgeoparku,  

miesto: NTIC Fiľakovo,  

org.: Z.p.o. GeoparkNovohrad-Nógrád 
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2. 9. ZRAZ VETERÁNOV vo Fiľakove,  

miesto: Námestie slobody,  

org.: MsKS, Kurťánsky tím Veterán klub Lučenec... 

15. – 16. 9. Maškovská hostina –  na pamiatku posvätenia bývalého  

                   a nového chrámu. Dopoludnia futbalový turnaj,  

                   popoludní hudobno-zábavný program a večer tanečná zábava.  

org. a miesto: Obec Mašková 

21. 9. Ukončenie Lučenckého kultúrneho leta, koncert vážnej hudby,  

miesto: Synagóga o 18.00, org.: Mesto Lučenec 

23. 9.  Kotmanovská hostina,  

org. a miesto: Obec Kotmanová 

Do 30. 9. XXX. Medzinárodné keramické sympózium  

                Lučenec - Kalinovo 2017 - výstava,  

miesto: Novohradské múzeum a galéria Lučenec 

September – Beseda za okrúhlym stolom, stretnutie rodákov Novohradu,  

                     ktorí prispeli ku kultúrnemu rozvoju regiónu,  

 miesto: NK – odd. náučnej literatúry,  

org.: Novohradská knižnica 

September – Deň bez áut, podujatie na podporu mobility s využitím  

                     alternatívnych foriem dopravy – chôdza, bycikel, kolobežka,  

                     kolieskové korčule...  

miesto: Námestie republiky, org.: Mesto Lučenec 

September – Poznávacia vedená pešia túra,  

miesto: lokalita geoparku,  

org.: Z.p.o. GeoparkNovohrad-Nógrád   

a Novohradské turisticko-informačné centrum 

September – Dni obce – Lehôtska hostina,  

miesto: KD v Lehôtke 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTEMBER 
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4. 10. AMFO 2018,  výstava fotografov amatérov z okresov Lučenec  

          a Poltár,  

org.: Novohradské osvetové stredisko v spolupráci s NMG 

miesto: Novohradské múzeum a galéria Lučenec,  

výstava potrvá do 4. novembra 2018 

4. 10. Zo šatníka cisárovnej, komorná výstava replík šiat rakúskej  

          cisárovnej a uhorskej kráľovnej Alžbety Bavorskej,  

          známej aj ako Sissi,  

org. a miesto: Novohradské múzeum a galéria Lučenec,  

výstava potrvá do 4. novembra 2018 

6. 10. Súťaž o najlepšiu Hornohradskú klobásu v Málinci,  

miesto: Námestie,  

org.: Mikroregión Hornohrad a obec Málinec 

6. 10. Regionálny gurmánsky deň v Kokave nad Rimavicou,  

          súťaž družstiev vo varení tradičných jedál, 

 miesto: Námestie 1. Mája,  

org.: Mikroregión SINEC-KOKAVSKO a Obec Kokava nad Rimavicou 

18. 10. Október – mesiac úcty k starším a oslava životných jubileí 

            členov Jednoty dôchodcov Slovenska.  

miesto: Veľká spoločenská miestnosť OÚ H. Zalužany,  

org.: MO JDS a Klub dôchodcov Hrnčiarske Zalužany 

19. – 20. 10. IV. Jazzové lístie, sviatok jazzu v Lučenci,  

miesto: Radnica o 18.00, org.: Mesto Lučenec 

19. 10. Stretnutie jubilantov a seniorov obce v SD,  

org.: Obec Málinec  

20. 10.  Podujatie venované Mesiacu úcty k starším,  

org. a miesto: MKS Kokava nad Rimavicou     

31. 10. Zlomené krídla, pietna spomienka na zosnulých,  

miesto: Cintorín o 17.00, org.: Mesto Lučenec 

Október – DIVADELNÁ JESEŇ, otvorenie festivalu divadla, ktorý  

                 potrvá v regióne až do decembra, hl. org.: NOS Lučenec 

Október – Európske kultúrne dedičstvo, prednáška pri príležitosti  

                  Európskeho roka kultúrneho dedičstva spojená s výstavou,  

org. a miesto: Novohradská knižnica Lučenec 

 

OKTÓBER 
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Október – Program naším seniorom v rámci Mesiac úcty k starším,  

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

Október – Timravina studnička, okresné kolo súťaže v prednese prózy,  

miesto: CVČ Magnet o 10.00, org.: Mesto Lučenec 

Október – Maľujeme Timravu, výtvarná súťaž,  

org.: Obec Polichno a Dom Matice slovenskej v Lučenci 

Október – Timravin chodníček, literárno-turistické podujatie,  

org.: Dom MS Lučenec, Obce Polichno a Ábelová,  

MO MS Polichno, Gymnázium BST v Lučenci  

Október – Deň zo zemiakov a kapusty,  

org.: Klub žien pri OÚv KD Lehôtka 

Október – Mesiac úcty k starším, posedenie seniorov pri kult. programe  

                 a občerstvení,  

miesto:KD Lehôtka 

 

 

 

1. 11.  Zlomené krídla, pietna spomienka na zosnulých,  

miesto: Cintorín o 17.00, org.: Mesto Lučenec 

6. 11. Slávnostné zhromaždenie pri pamätníku 1. sv. vojny.  Ubehlo 91  

           rokov od  slávnostného odhalenia tohto pomníka padlých Haličanov  

           v r. 1927. Pri tej príležitosti si obec Halič, ZŠ Halič, Denné centrum  

           Senior Halič, cirkev, ako aj spoločenské zložky uctia položením  

           kytice kvetov a krátkym programom túto udalosť. Obec Halič, kult.  

           Komisia pri OÚ. Kontakt: mail – podatelnahalic@centrum.sk,  

           047/4392356  

13. 11. Sadnite si, prosím, výstava z vlastných zbierok NMG,  

            dokumentuje jednotlivé druhy a obdobia sedacieho nábytku,  

            používaného na území Novohrad.   

Org. a miesto: Novohradské múzeum a galéria Lučenec 

16. 11. Novembrové štrnganie, koncert,  

miesto: Synagóga, org.: Mesto Lučenec 

November – Literárny Lučenec, vyhodnotenie celoslovenskej súťaže vo  

                     vlastnej tvorbe spojenej s výstavou tvorby Boženy  

                     Slančíkovej-Timravy.  

org. a miesto: Novohradská knižnica Lučenec 

 

NOVEMBER 
 

mailto:podatelnahalic@centrum.sk
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November – Timravina studnička, celoslovenská súťaž v prednese  

                     pôvodnej slovenskej prózy,  

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

November – Nedeľa módy, módna prehliadka lučenských butikov,  

miesto: Synagóga, org.: Mesto Lučenec 

November – 3. ročník  medzinárodnej výtvarnej súťaže  

                    Človek Budúcnosti s podtitulom súťaže Móda budúcnosti   

                    pre umelecké školy EU, prezentácia prác výtvarných odborov,  

org. a miesto: Súkromná ZUŠ Lučenec 

November – Poznávacia vedená pešia túra,  

miesto: lokalita geoparku,  

org.: Z.p.o. GeoparkNovohrad-Nógrád   

a Novohradské turisticko-informačné centrum 

November – Spomienkové stretnutie venované pamiatke  zosnulých,  

miestny cintorín-Dom smútku v Lehôtke 

 

 

 

2. 12. Adventný koncert v Kokave nad Rimavicou,  

org.: MKS Kokava n/R. 

6. 12. Mikuláš v meste Lučenec, rozsvietenie vianočného stromčeka,  

miesto: Námestie republiky, org.: Mesto Lučenec 

6. 12. Stretnutie detí s Mikulášom, anjelom a čertom  

          v Kokave nad Rimavicou,  

org. a miesto: MKS Kokava n/R. 

7. 12. Mikulášsky večierok, vystúpenia žiakov ZŠ a MŠ. Odovzdávanie   

          mikulášskych balíčkov, detská diskotéka.  

Miesto: Sála OÚ Hrnčiarske Zalužany,  

org.: ZŠ a MŠ H. Zalužany a Obec Hrnčiarske Zalužany 

16. 12. Od Ondreja do Troch kráľov v Kokave nad Rimavicou, 

vianočný program FS Kokavan,  

org. a miesto: MKS Kokava n/R. 

 

 

16. 12. Tvorivé dielne a výstava vianočných ozdôb a dekorácie  

             v Kokave nad Rimavicou,  

org. a miesto: MKS Kokava n/R. 

DECEMBER 
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16. 12. Od Lucie do Troch kráľov (pri vianočnom stromčeku pred  

            budovou OÚ) o 14.00 hod. Spievanie vianočných piesní,  

            sprevádzaných hovoreným slovom a vinšami, zvyky a tradície,  

            vianočný koláč a punč – FS Hrnčiarka.  

Miesto: pred OÚ v Hrnčiarskych Zalužanoch 

16. 12.  „Veselé Vianoce“, vianočná program v Spoločenskom dome, 

 org.: Obec Málinec 

24. – 25. 12. Chodenie s Betlehemom v Kokave nad Rimavicou,  

org. a miesto: MKS Kokav nad Rimavicou 

25. 12. Štefanská zábava Miestneho spolku SČK  

            v Kokave nad Rimavicou – Štefanovia vstup zadarmo...,  

miesto: DK, org.: MS SČK Kokava n/R. 

26. 12. Vianočný beh ulicami mesta Lučenec,  

org.: Mesto Lučenec 

27. – 29. 12. Sem kresťania sem pospiechajte – cyklus vianočných   

                     koncertov v Novohrade, org.: NOS Lučenec,  

miesto: Poltár, Lučenec, Fiľakovo  

31. 12.  Silvestrovský ples – vítanie nového roka veselou zábavou pri  

             živej hudbe, tombola, ohňostroj,  

miesto: Spoločenská sála OcÚ v H. Vsi,  

org.: Obec Hrnčiarska Ves 

31. 12. Silvester na námestí (ohňostroj, varené vínko) 

miesto: pred OÚ v Lehôtke 

December – Sadnite si, prosím, výstava z vlastných zbierok NMG,  

                    dokumentuje jednotlivé druhy a obdobia sedacieho nábytku,  

                    používaného na území Novohrad.   

Org. a miesto: Novohradské múzeum a galéria Lučenec,  

výstava potrvá do 29. 1. 2019 

December – Celé Slovensko číta deťom na Mikuláša, vianočné čítanie  

                    známych osobností pre deti MŠ a ZŠ v Lučenci,  

miesto: NK a Divadlo BST,  

org.: Novohradská knižnica Lučenec 

December – Vianočný trh šikovných rúk,  

miesto: Mestská tržnica o 8.00, org.: Mesto Lučenec 

December – Medzihmla, literárny festival,  

miesto: Tančiareň a pivovar Franz o 18.00,  

org.: Mesto Lučenec 
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December – Vianočné trhy na Námestí republiky, 

 org.: Mesto Lučenec 

December – Svieť, svetlo svieť, ekumenické vianočné stretnutie,  

miesto: Kubínyiho námestie o 16.30,  

org.: Mesto Lučenec 

December – Adventné posedenie matičiarov,  

organizátor: MO MS v Lučenci 

December – Svadobné veselie v Novohrade, tradičný ľudový obraz  

                    svadby v regióne Novohrad v podaní FaDS Dubkáčik  

                    Buzitka.  

miesto: KD Buzitka 

December – Vianočný koncert miešaného SZ Ozvena,  

org.: Mesto Lučenec a SZ Ozvena 

December – HUDBA: NÁŠ SPOLOČNÝ JAZYK,  

Miesto: Námestie slobody vo Fiľakove,  

org.: MsKS Fiľakovo 

December – Oslava Mikuláša a Vianoc,  

KD Lehôtka 

 

 

 

 

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 

 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo 

 Hradné múzeum Fiľakovo, NTIC Fiľakovo 

 Dom Matice slovenskej, M. Rázusa 33, 984 01 Lučenec 

 Miestny odbor Matice slovenskej Lučenec 

 Miestne kultúrne stredisko, Nám. 1. mája 10, 985 05 Kokava nad 

Rimavicou 

 Z.p.o. GeoparkNovohrad-Nógrád 

 

 

DO KALENDÁRA A KATALÓGU 2018  PRISPELI: 
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Mestá a obce: 

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

 Mesto Fiľakovo 

 Obec Hrnčiarska Ves 

 Obec Hrnčiarske Zalužany 

 Obec Kokava nad Rimavicou 

 Obec Kotmanová  

 Obec Lehôtka 

 Obec Lupoč 

 Obec Mašková 

 Obec Málinec 

 Obec Veľká Ves 

Školy: 

 Súkromná ZUŠ, Novohradská 2, 984 01 Lučenec 

 Súkromné gymnázium, Gemerská cesta 1, 984 01 Lučenec 

Folklórne kolektívy: 

 FS Hrnčiarka z Hrnčiarskych Zalužian 

 FaDS Dubkáčik Buzitka 

 MSZ Ozvena Lučenec 

Priatelia Novohradu 

 Ján Hikker, člen kultúrnej komisie pri OU v Haliči 

 

 
 

Divadlo:  

Divadelné súbory 

 OZ Timrava, Lučenec, zastrešuje DS Timrava, Divadlo mladých 

a DDS Divadielko z kufra  - Lýdia Poláková, predsedníčka, 

0948009381, e-mail: oztimrava@gmail.com, www.oztimrava.sk, 

 OZ OPONA (Ochotnícki POltárski NAdšenci), kontakt - Edita 

Klembasová, 0949180959, klembas@gmail.com  

 DS STRAŠIDLÁ - zastrešuje ho OZ Pod Skaličkou Lupoč, pôsobia 

v KD Halič,  Mgr. Mirka Kaňuchová, vedúca, 0904947474,  

e-mail: miroslavapetrusova@gmail.com  

 

mailto:oztimrava@gmail.com
http://www.oztimrava.sk/
mailto:klembas@gmail.com
mailto:miroslavapetrusova@gmail.com
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 DS HAVKÁČI, Tomášovce, Ľubica Hrnčiarová, 0918566381,  

e-mail: 1970lubka@gmail.com  

 DS STUŽKA,  pri MKS Kokava nad Rimavicou,  

Mgr. Eva Švingálová, vedúca, 0910178858,  

e-mail: evuska77@gmail.com, evasvingalova@gmail.com   

 DS HRCINA (Hŕstka Cinobanských Nadšencov), Cinobaňa  

– Mgr. Vladimíra Albertová, vedúca, 0908 867 214,  

e-mail: vladka1972@gmail.com 

 DS RADOSTNÍCI, Stará Halič – Miroslava Schmidtová,  

0910 910 364, e-mail: mimaschmidtova@gmail.com  

 

Divadelné súbory - maďarské 

 Divadlo  Józsefa Kármána, Lučenec, Mgr. Štefan Csák, riaditeľ, 

0905113377,  

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

 Zsákszínház (Vrecové divadlo), MsKS Fiľakovo,  

PhDr. Štefan Mázik, 047/4381002,  

e-mail: zsakszinhaz@filakovo.sk, istvan.mazik@filakovo.sk   

 

Divadlo dospelých pre deti 

 Pramienok pri CVČ Magnet Lučenec, 047/4333797,  

 e-mail: cvcmagnetlc@gmail.com, www.cvclc.edu.sk 

 

Detské divadelné súbory 

 DDS Dokorán pri ZŠ L. Novomeského Lučenec,  

Mgr. Monika Szaboová, 0948 517552,  

e-mail: szmonca6465@gmail.com    

 DDS SME!  pri ZŠI pre sluchovo postihnutých Lučenec,   

Mgr. Dušana Nôtová, 0904 678106,  

e-mail: notova.dusana@gmail.com  

 DDS Kukuk  pri ZUŠ Lučenec,  

Mgr. Zuzana Garajová, 0908 968939,  

e-mail: zuzka.hudobka@gmail.com,  

Mgr. Ľubomíra Karmanová, 0905 483387,  

e-mail: lubomira.karmanova@gmail.com  

 

 

mailto:1970lubka@gmail.com
mailto:evuska77@gmail.com
mailto:evasvingalova@gmail.com
mailto:vladka1972@gmail.com
mailto:mimaschmidtova@gmail.com
mailto:kultman54@gmail.com
http://www.kultman-astranky.sk/
mailto:zsakszinhaz@filakovo.sk
mailto:istvan.mazik@filakovo.sk
mailto:cvcmagnetlc@gmail.com
http://www.cvclc.edu.sk/
http://www.noslc.sk/index_subory/dokoran.htm
mailto:szmonca6465@gmail.com
http://www.noslc.sk/index_subory/sme.htm
mailto:notova.dusana@gmail.com
mailto:zuzka.hudobka@gmail.com
mailto:lubomira.karmanova@gmail.com
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 DDS Na Opatovskom kopci pri SZUŠ Lučenec-Opatová,  

Mgr. Terézia Kelementová, 0949 378223, kelementova@gmail.com  

 DS APROPÓ  a ZSIBONGÓ pri Gymnáziu Fiľakovo,  

Mgr. Szvorák Zsuzsanna, 0905 639343,  

e-mail: szvorak.zsuzsanna@gymfilakovo.sk  

 DDS Maskované Guliverky pri ZUŠ Poltár, Veronika Berkyová, 

kontakt na ZUŠ: 0905/262227 –  riaditeľka školy,  

0911/266316 – zástupkyňa školy,  

e-mail:  luboslava.slebodnikova@gmail.com, 

d.vyvlekova@gmail.com  

 DDS Šuliteatro pri ZUŠ Poltár, Veronika Berkyová 

 DDS Papokatepete pri ZUŠ Poltár-Kalinovo, Veronika Berkyová 

 DDS Eňoňuňo pri ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou,  

Mgr. Eva Švingálová 

 DDS Athéna  pri ZŠ s MŠ Cinobaňa, Mgr. Vladimíra Albertová, 

vedúca, 0908 867 214, e-mail: vladka1972@gmail.com 

 DDS Ťuťmáci pri ZŠ Breznička a Cirkevnej ZUŠ Lučenec,  

Mgr. Terézia Kelementová, 0949 378223, kelementova@gmail.com  

 DDS Havkáčik Tomášovce  

 DDS Halič  

 

Folklór: 

Folklórne súbory 

 FS IPEĽ, Lučenec,  Mgr. Marcela Janštová, 0905 926498,  

e-mail: macatothova@centrum.sk   

 FS RAKONCA, MsKS Fiľakovo, Mgr. Norbert Varga, 0908041947, 

e-mail: binor@stonline.sk,  Mgr. Kornélia Vargová 

 FS KOKAVAN, MKS Kokava nad Rimavicou,  

org. ved.: Janka Krotáková,  047/4293245, 0903 559014,  

e-mail: janka.krotakova@kokava.sk,   

um. ved.: Ján Blahuta,  0903 562880,  

 FS JÁNOŠÍK, Dom MS Fiľakovo, Ing. Jozef Šulek, 0905 389063, 

e-mail: sulek64@gmail.com, Ing. Alena Rezková, 0918 904930 

 FS NÓGRÁD, MKS a ZO Csemadok Radzovce,  

Bc. Mária Mártonová, 0918 494963, e-mail: marimar.hu@gmail.com  

mailto:kelementova@gmail.com
mailto:szvorak.zsuzsanna@gymfilakovo.sk
mailto:luboslava.slebodnikova@gmail.com
mailto:d.vyvlekova@gmail.com
mailto:vladka1972@gmail.com
mailto:kelementova@gmail.com
mailto:macatothova@centrum.sk
mailto:binor@stonline.sk
mailto:janka.krotakova@kokava.sk
mailto:marimar.hu@gmail.com
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 FaDS DUBKÁČIK,  Buzitka, Slavomíra Očovanová, 0907 833314, 

e-mail: slavkaocovanova@zoznam.sk, fadsdubkacik@gmail.com, 

http://dubkacik.webnode.sk/, 

https://www.facebook.com/fads.dubkacik 

 FS POLTARICA, Poltár, Iveta Kýpeťová, vedúca 

 Rómsky folklórny súbor KHAMORÓ (SLNIEČKO), Poltár,  

Bc.  Beata Berkyová, 0949 460 556,  

e-mail: beataberkyova@zoznam.sk 

 

Detské folklórne súbory 

 DFS Radosť, Lučenec, Mgr. Marcela Janštová, 0905 926498,  

e-mail: macatothova@centrum.sk   

 DFS Pitypang pri ZŠ s MŠ J. Kármána Lučenec,  

Eleonóra Kertészová, 0902 346435, e-mail: kertesznora@azet.sk   

 FSS Zvonček pri ZŠ Vajanského Lučenec, Mgr. Zuzana Goljanová, 

0905 965662, e-mail: golzuz@gmail.com  

 DFS Malá Rakonca, MsKS Fiľakovo,  

Mgr. Norbert Varga, 0908041947   

 DFS Jánošík, Dom MS Fiľakovo, Miroslava Podhorová,  

0917 527679, 047/4382303, e-mail: dms.filakovo@matica.sk  

 DFS Kokavan – ZŠ s MŠ a MKS Kokava nad Rimavicou, Mgr. Jana 

Becániová (0903 795167) a Jana Obročníková (0903 853728) 

 DFS Kukučky, Poltár, Miroslava Kýpeťová, 0915 127321,  

e-mail: mirkakypetova@gmail.com  

 DFS Cinobanček pri MŠ Cinobaňa, Gabriela Šipeková 

 DFsk KUKULIENKY Lovinobaňa  

– Daniela Rafajová 0908955034, Zuzana Kurajská 0918562635 

 DFS Málinčok, Málinec – Anna Kančová 0908 651192,  

e-mail: kultura.kancova@gmail.com  

 

Folklórne skupiny 

 Hudobno-spevácka skupina HALIČAN, Halič,  

Ing. Emil Ďurica, 0949 866638, 

e-mail: obcianskezdruzenie.halican.hss@gmail.com, www.halic.sk   

 

 

mailto:slavkaocovanova@zoznam.sk
mailto:fadsdubkacik@gmail.com
http://dubkacik.webnode.sk/
https://www.facebook.com/fads.dubkacik
mailto:beataberkyova@zoznam.sk
mailto:macatothova@centrum.sk
mailto:kertesznora@azet.sk
mailto:golzuz@gmail.com
mailto:dms.filakovo@matica.sk
mailto:mirkakypetova@gmail.com
mailto:kultura.kancova@gmail.com
mailto:obcianskezdruzenie.halican.hss@gmail.com
http://www.halic.sk/


KALENDÁR VÝROČÍ 
A KATALÓG KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ 2018 

 

110 | Novohradské osvetové stredisko 

 

 FS HRNČIARKA, Hrnčiarske Zalužany, Mgr. Elena Sélešová – 

vedúca,  tel.: 0902737277, 0949724458,  

e-mail: elenaseles@gmail.com 

 ŽSS KONVALINKA (Gyöngyvirág Asszonykórus), Čakanovce, 

Mária Kolpaská, 0915 674868 

 ŽSS SOBOTIENKA, Mučín, Katarína Šumecová, 0940 785841  

 FS ŠKOREC, MO MS a OÚ Vidiná, Jozef Kucej, 0908 967954,  

e-mail: jozefkucej@azet.sk), Oľga Sujová, Valéria Miadoková 

 Rómska tanečná skupina ROMANI LULUĎI (Rómsky kvietok), 

Kokava nad Rimavicou, Janka Sendreiová ml., 0915 664672 

 ŽSS VIDOVENKY, Vidiná, Viera Kamenská, 0907 610112,  

Danica Koryťáková, 0915 361 778 

 ŽSS Mezeicsokor, Fiľakovské Kováče, Mária Bálintová,  

Gál Veronika 

 SS SPIEVANKY, Lovinobaňa, Anna Borošová, 0915811734 

 Dievčenská spev. skupina Furmanky od heligónky,  
ZŠ s MŠ Cinobaňa 

 ZLATÝ KLAS (Aranykalász), ženská spevácka skupina Pleš, 

Andrea Mederiová, 0915414103,  

e-mail: andrea.mederiova@gmail.com 

 

 

Zborový spev: 

 

Dospelé 

 OZVENA, miešaný spevácky zbor pri Dome Matice slovenskej 

v Lučenci, Mgr. Dagmar Jantošová, Dis. art. – dirigentka, 

0904437680, e-mail: noticka111@azet.sk,  

Katarína Ďaloková, Dis. art. – org. vedúca, 0907727417,  

e-mail: pianistka@centrum.sk, www.ozvena-lc.webnode.sk   

 OZ MELÓDIA, ženský spevácky zbor vo Fiľakove,   

Mária Agócsová, 0915 821200, e-mail: agocs.melodia@gmail.com  

 PRO KULTÚRA, mužský spevácky zbor vo Fiľakove,  

Alexander Tódor, Ing. Attila Mag, 0905 248804,  

e-mail: mag.attila2@gmail.com  

 

 

mailto:elenaseles@gmail.com
mailto:andrea.mederiova@gmail.com
mailto:noticka111@azet.sk
mailto:pianistka@centrum.sk
http://www.ozvena-lc.webnode.sk/
mailto:agocs.melodia@gmail.com
mailto:mag.attila2@gmail.com


KALENDÁR VÝROČÍ 
A KATALÓG KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ 2018 

 

111 | Novohradské osvetové stredisko 

 

 LETOKRUHY, ženský spevácky zbor v Poltári,  

Edita Klembasová - org. vedúca, Mgr. Ľuboslava Slebodníková – 

dirigentka (luboslava.slebodnikova@gmail.com),  

Mgr. Dagmar Vývleková DiS. art. (d.vyvlekova@gmail.com), hla-

sový pedagóg a korepetítor,  

Edita Klembasova, org. vedúca (klembas@gmail.com)  

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

Mgr. art. Mária Sihelská, e-mail: maria@sihelsky.eu   

 CAMPANA, chrámový spevácky zbor farnosti Breznička,  

Mgr. Terézia Kelementová –  vedúca zboru, 0949 378223,  

e-mail: kelementova@gmail.com  

 PRO MUSICA, MO Csemadok  Biskupice,  

Eva Katonová, 0907 800 664, e-mail:  katonaeva1@hotmail.com 

 DIVÍNČIANKA, spevácky zbor pri Dennom centre a Jednote dô-

chodcov v Divíne, Zita Kozová – vedúca zboru, Anna Sarvašová, 

preds. JD, anna.sarvasova@centrum.sk  

 Spevokol  ev.a.v. cirkvi Kokava nad Rimavicou, Janka Krotáková, 

org. vedúca, 0903559014, e-mail: janka.krotakova@kokava.sk,  

Bc. Svetlana Križáková, DiS. art., vedúca a dirigentka,  

e-mail: krizakova@sgymlc.sk  

 JÁZMIN,  Radzovce, Bc. Mária Mártonová, 0918 494963,  

e-mail: marimar.hu@gmail.com  

 

Detské 

 KRIŠTÁLIK, detský spevácky súbor pri ZUŠ Poltár,  

Mgr. Dagmar Vývleková DiS. art.,  

Mgr. art. Mária Sihelská - dirigentka  

 KRIŠTÁLIK , prípravný zbor (4- 6 r.) pri ZUŠ Poltár,  

Mgr. art. Mária Sihelská - dirigentka 

 CAMPANELLA, detský spevácky zbor Breznička,  

Mgr. Terézia Kelementová – vedúca a dirigentka 

 

Hudba 

Ľudová hudba 

 ĽH pri FS Kokavan v Kokave nad Rimavicou, Peter Fizoľa 

 Sestry Sihelské, Poltár, Mgr. Dana Sihelská, 0915 359 525 

dsihelska@gmail.com 
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 Lúčina,  žiacka ľudová hudba  pri ZUŠ Poltár,  

Barnabáš Szabó DiS. art. 

Moderná hudba 

 Junior´s Band, hudobná skupina pri ZUŠ Poltár,  

Ing. Ladislav Černák 

 Blue Girl´s, dievčenská hudobná skupina pri ZUŠ Poltár 

Dychová hudba 

 Kokavčanka, Kokava nad Rimavicou,  

JUDr. Pavel Piliarik, vedúci, e-mail: p.piliarik@stonline.sk  

Fujaristi 

 Trio fujaristov pri FS Kokavan Kokava nad Rimavicou,  

Pavel Bielčik, Ján Kroták a Miroslav Moncoľ 

 Tibor Koblíček z Turičiek 

Heligónkari (podľa obcí) 

 Breznička – Milan Plavucha, Močiar  

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

 České Brezovo – Vladimír Sihelský  

 Divín – Ľubomír Mišík, Jozef Fízeľ  

 Kalinovo – Ľuboš Paprnák  

 Kokava nad Rimavicou – Milan Klapiš, Juraj Krahulec,  

Ladislav Kouba, Jaroslav Obročník, Ján Kvanda 

 Lovinobaňa – Milan Halaj  

 Lučenec – Štefan Kumštár, Rudolf Václavík, Ján Kantorák 

 Málinec – Peter Mužík, František Gajdoš, Rado Brjak  

 Mýtna – Róbert Kanda 

 Píla – Tomáš Suja  

 Podrečany – Miroslav Kubíček  

 Poltár – Pavel Obročník, Ján Kubiš, Jozef Krupa  

 Ružiná – Jozef Kvačkaj  

 Šoltýska – Ľuboš Laššák  

 Točnica – Daniel Ivanič, Ľubomír Karásek  

 Tomášovce – Milan Gibaľa, Tomáš Gibaľa, Ján Badinka  

 Utekáč – Rastislav Skrutek 

 Veľká Ves – Miroslav Jambrich, Ján Suja  

 Vidiná - Milan Šulek 
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Ľudoví remeselníci: 

 Albert Štefan – výrobca umeleckých nožov, Fiľakovo 

 Agócs Alexander  - výrobca tárogató, Šávoľ  

 Bakšová Dana  - hrnčiarstvo, keramika, Hrnčiarske Zalužany  

 Bielčik Pavel  - výrobca fujár a píšťaliek, Kokava nad Rimavicou 

 Čordáš Peter  - výroba ľudových hudobných nástrojov, Buzitka   

 Findra Róbert – rezbár, Málinec 

 Gyetvai Štefan  – keramika, hrnčiarstvo,  Fiľakovo  

 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 

 Marcinek Milan – kožené výrobka (sedlá, opasky), Málinec 

 Mojžiš Július  - umelecký kováč,  Halič  

 Mojžiš Radoslav  – šperkárstvo, Halič 

 Molnár Peter - výrobca sláčikových hud. nástrojov, najmä huslí, 

Fiľakovo  

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

Rimavicou 

 Pupala Ivan - výrobca ľudových plastík a hudobných nástrojov, 

Lučenec 

 Rechtoríková Anna  – figurky zo šúpolia, Poltár  

 Sanislová Viera  - paličkovaná čipka,  Kalinovo   

 Ing. Šuleková Daniela – bábky, Trebeľovce 

 Žilková Ľubomíra  - tkanie na krosnách, Kokava nad Rimavicou 

Spoločnosť MOTOLLA Fiľakovo: 

 Mgr. Anderko Andrea – výroba textilných bábok, medovníkov a de-

koračných predmetov zo šúpolia, Lučenec 

 Benko Tünde – zdobenie kraslíc, navliekanie korálkov-výroba šper-

kov, Šíd 

 Benko Pál – zdobenie tekvíc, viazanie pálky, Šíd 
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 Benko Júlia – navliekanie a tkanie korálikov, Šíd 

 Gyetvaiová Zuzana – drôtovanie kraslíc, Fiľakovo 

 Mgr. György Henrieta – tkanie, pletenie šnúr rôznymi technikami, 

batikovanie, zdobenie kraslíc voskom, Fiľakovo 

 Mgr. Molnár Monika – výroba dekoračných predmetov zo slamy, 

zdobenie kraslíc slamou, Fiľakovo 

 

 
 

Novohradské osvetové stredisko 
      BBSK- Novohradské osvetové stredisko v Lučenci je príspevkovou 

organizáciou s právnou subjektivitou, pôsobiacou v zmysle zákona o kul-

túrno-osvetovej činnosti, ktorej zriaďovateľom je Banskobystrický samos-

právny kraj.  

      Sídlom Novohradského osvetového strediska je Lučenec. Organizácia 

sídli v jednej zo secesných budov v centre mesta, zaradenej do zoznamu 

kultúrnych pamiatok pod názvom Meštiansky dom. 

      Poslaním Novohradského osvetového strediska je prispievať k rozvoju 

kultúrneho spôsobu života v podmienkach miest a obcí v územnom obvode 

okresov Lučenec a Poltár. 

      Ako kultúrna organizácia pôsobiaca v Novohrade napomáha zvyšovať 

všeobecnú kultúrnu úroveň ľudí tým, že sprostredkúva informácie a 

poznatky z kultúry. Snaží sa prehlbovať vzťah obyvateľov k vlastnému 

štátu, ku kultúrnej identite národa a národnostných menších, k starost-

livosti o životné prostredie, vychovávať umením a k umeniu rozvíjaním 

záujmovo-umeleckej činnosti, vyhľadávať, uchovávať a sprístupňovať ľu-

dové tradície. 

     Pri rozvíjaní kultúrno-vzdelávacích aktivít NOS, spolupracujeme so sa-

mosprávou, s regionálnymi a miestnymi kultúrnymi inštitúciami a ob-

čianskymi združeniami. 

     Organizujeme  okresné súťaže a prehliadky vo všetkých žánroch ZUČ 

v regióne. 
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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 spravodaj-

ca), Kalendár výročí, Katalóg podujatí 

 

Ponúkame: 

 pomoc pri príprave a realizácii rôznych kultúrno-spoločenských po-

dujatí  

 poradenské a metodické služby v jednotlivých žánroch ZUČ  

 výchovná a vzdelávacia činnosť (tematické okruhy podľa požiada-

viek)  

 tvorivé dielne ľudových remesiel i moderných techník  

 spoluprácu na projektoch v prospech regiónu a jeho obyvateľov  

 sprostredkovanie kontaktov na folklórne súbory, ľudových remesel-

níkov  

 tlač a odbornú pomoc pri vydávaní materiálov menšieho rozsahu 

(plagáty, pozvánky, bulletiny a pod.)   

 

Fotografia 

AMFO - Štúdio amatérskej fotografie bolo zriadené pri NOS Lučenec, za 

niekoľko desaťročí si získalo dobré meno. Viacerí významní autori získali 

mnoho ocenení na celoštátnych výstavách. 

 

Výtvarná tvorba 

AVT - Štúdio amatérskej výtvarnej tvorby pri NOS funguje od roku 

1980.Stretnutia členov sa konajú viackrát ročne a ich tvorba je pravidelne 

prezentovaná na regionálnych, krajských celoštátnych výstavách 

 

Literárny klub V.L.A.S. 

 pri Novohradskom osvetovom stredisku pôsobí od roku 1991, lektorkou je 

spisovateľka Hana Košková a jeho poslaním je vytvárať podmienky na 

stretávanie sa začínajúcich autorov, rozbor a prezentáciu ich tvorby. 
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Dielňa ľudových remesiel /Dielnička 

bola otvorená v máji 2006. Činnosť dielne je zameraná na zachovanie a 

obnovenie tradičných techník, vychádzajúcich zo starých remesiel, ako je 

drotárstvo, rezbárstvo, košikárstvo, hrnčiarstvo, tkanie, paličkovanie, zdo-

benie kraslíc a ďalšie. 

 

Pravidelné podujatia 

MAREC - Rozprávková skrinka  

Regionálna prehliadka detskej dramatickej tvorivosti sa koná pravidelne v 

KD Poltár v rámci dlhoročnej úspešnej spolupráce s Mestom Poltár. 

Cieľom je, aby sa na nej mohli prezentovať všetky DDS, ktoré v regióne 

pracujú (súbory slovenské, maďarské, súbory pracujúce s postihnutými a 

ináč znevýhodnenými deťmi). Chceme poskytnúť priestor aj začínajúcim 

súborom, pre ktoré je prehliadka zdrojom inšpirácie a rozborové semináre 

sú tou najlepšou školou pre tvorcov divadla hraného deťmi. 

 

 
 

MÁJ - Heligónky nad Budinou  

Táto súťažná prehliadka je už tradičným stretnutím priaznivcov gombí-

kovej harmoniky - heligónky a tiež miestom pre konfrontáciu inštrumen-

tálnych výkonov heligónkarov.  
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Každoročne túto prehliadku pripravujeme v spolupráci s Obecným úradom 

Budiná. 

 
 

JÚL - Poipeľský umelecký festival  

Festival rôznych žánrov záujmovej umeleckej činnosti, na ktorom sa pre-

zentujú slovenské, maďarské a rómske súbory a jednotlivci. Striedavo sa 

koná v obciach Radzovce a Veľká nad Ipľom. V tomto roku sa uskutoční 

v Radzovciach a v rámci podujatia sa bude konať  XI. ročník populárneho 

Novohradského gulášového festivalu. 
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JÚL - Palócky ľudovoumelecký tábor 

Prázdninový tábor, v ktorom sa deti učia pod dohľadom odborných lek-

torov- ľudové tance, piesne a ľudové remeslá, napr. hrnčiarstvo, tkanie, 

pletenie košíkov a pod. 
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JÚL - MEDZINÁRODNÝ NOVOHRADSKÝ FOLKLÓRNY FESTI-

VAL  

Od roku 1995 ho organizovalo Župné osvetové a turistické stredisko v Šal-

gotarjáne /MR/. Spoločná hranica so Slovenskom a veľmi dobré susedské 

vzťahy so Slovenským Novohradom podnietili organizátorov od roku 

2000 vytvoriť spoločný festival v jednom termíne na obidvoch stranách 

hraníc, ktorý je ojedinelým projektom v Európe. NOS bolo vtedy hlavným 

organizátorom v SR. V súčasnosti festival organizuje Mesto Lučenec 

v spolupráci s NOS. Cieľom festivalu je uchovávanie ľudových tradícií. V 

rámci festivalu sa organizujú rôzne sprievodné podujatia - výstavy, tvorivé 

dielne a pod. 

 
 

 



KALENDÁR VÝROČÍ 
A KATALÓG KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ 2018 

 

120 | Novohradské osvetové stredisko 

 

AUGUST – KOLIESKO – Festival ľudovej kultúry a stretnutie 

mladých folkloristov 

Hlavným organizátorom je Obec Kokava nad Rimavicou. NOS pravidelne  

pripravuje  programové bloky  folklórnych kolektívov  regiónu na otvore-

nom pódiu v rámci „Kolieska pri fontáne“ a už tradičným programom 

bude divákmi obľúbený Dvor Paľa Bútora. 
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OKTÓBER – DECEMBER - Divadelná jeseň 

 Divadelná jeseň sa pôvodne niesla pod názvom Jesenné divadelné dni a 

má za sebou už dlhoročnú tradíciu. Za ten čas sa stali divákmi obľúbenou 

prehliadkou slovenských i maďarských divadelných súborov a 

divadelných ochotníckych súborov nášho regiónu. Podujatie je 

príležitosťou k prezentácii práce ochotníckych divadelných súborov nášho 

regiónu a k vzájomnej konfrontácii s hosťujúcimi pozvanými súbormi. 

Súčasťou podujatia je – otvárací happening - divadelný sprievod mestom, 

ktorého cieľom je podujatie netradične spropagovať. 
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DECEMBER – Adventné stretnutia  

Prehliadka cirkevných a svetských speváckych zborov.  
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Kultúrne inštitúcie: 

 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, 

skodova@nmg.sk, chrastina@nmg.sk, mazorova@nmg.sk, 

www.nmg.sk 

 

 BBSK – Novohradská knižnica,  
riaditeľka: PhDr. Mgr. Daša Filčíková 

J. Kármána 2, 984 01 Lučenec 

tel.: 047/4513238, 4511932, 4326369, 4324477,  

e-mail: sluzby@nklc.sk, naucna@nklc.sk, bibliografia@nklc.ck, 

predeti@nklc.sk, www.nklc.sk 

 

 Dom Matice slovenskej Lučenec,  
riaditeľka: Ing. Alena Rezková   

Rázusova 33, 984 01 Lučenec, 

tel.: 047/4320480, 0918 904 930,  

e-mail: dommslucenec@gmail.com, www.dmslucenec.sk  

 

 Geopark Novohrad – Nógrád, pover.  

riaditeľ: Ing. arch. Anderko Erika 

Podhradská 14, 984 01 Fiľakovo,  

vedúci kancelárie: RNDr. Puntigán József 

tel.: 0917 646 551, e-mail: geopark.filakovo@gmail.com 

 

 

KONTAKTY na organizátorov: 
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Školy: 

 Súkromná základná umelecká škola,  

riaditeľka: Mgr. Jana Kemeníková 

Novohradská 2,  984 01  Lučenec 

Tel.: 0911857299, e-mail: zusluc@gmail.com 

 

 Súkromné gymnázium Lučenec,  
Mgr. Terézia Bahledová, PhD., riaditeľka 

Gemerská cesta č.1, 984 01 Lučenec, tel.: 0948 467 950, 

www.sgymlc.sk, bahledova@sgymlc.sk 

 

 

 

 

 

 

OKRES LUČENEC 

 

 LUČENEC  - Mestský úrad, Ulica novohradská č. 1,  984 01 Lučenec 

Primátorka: PhDr. Alexandra Pivková - tel.: 047/4307220,  

e-mail: primatorka@lucenec.sk, www.lucenec.sk, 

 Oddelenie školstva, soc. vecí, kultúry a športu  

– PhDr. Magdaléna Káčeríková, vedúca, tel.: 047/4307229, 

e-mail: magdalena.kacerikova@lucenec.sk, Bc. Martina Hoduliakova – 

047/4307231, e-mail: martina.hoduliakova@lucenec.sk,  

Mgr. Stanislav Spišiak – 047/4307230,  

e-mail: stanislav.spisiak@lucenec.sk   

 Mestské noviny - Ján Šnúrik – tel.: 047/4307234,  

e-mail: mestskenoviny@lucenec.sk, jan.snurik@lucenec.sk  

 MIC – Mestské informačné centrum, Radnica,  Ul. Dr. Herza 240/01, 

047/4331513,  e-mail: mic@lucenec.sk 

 LUKUS – Ul. Dr. Herza 240/01, 047/4334590, Tomáš Belko, riaditeľ, 

0905 364681, e-mail: tomas.belko@lukus.sk, Andrea Moravčíková, 

vedúca MM, e-mail: andrea.moravcikova@lukus.sk  

 

 

Zoznam mestských a obecných úradov v okresoch  

Lučenec a Poltár: 
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 FIĽAKOVO  - Mestský úrad, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo  

Primátor: Mgr. Attila Agócs, PhD. - tel.: 047/4381001,  

e-mail: primator@filakovo.sk, www.filakovo.sk, 

 Mestské kultúrne stredisko, Námestie  Slobody 30, 986 01 Fiľakovo  

 riaditeľka: Mgr. Andrea Illés Kósik, tel.: 047/4381002, 0915 812503,  

e-mail: andrea.illes.kosik@filakovo.sk, msks@filakovo.sk,  

web: www.kultura.filakovo.sk  

Hradné múzeum,, Hlavná ul. 14, 986 01 Fiľakovo,   

 riaditeľka: Mgr. Viktória Tittonová, PhD., tel.: 047/4382017, 0918 

975634, e-mail: muzeum@hradfilakovo.sk, www.hradfilakovo.sk  

 Novohradské turisticko-informačné centrum, Podhradská 14, 986 01 

Fiľakovo, Ing. Zuzana Páleníková, ref. pre CR -  tel.: 047/4382016,   

0918  994 481, e-mail: ntic@hradfilakovo.sk  

 Z.p.o. Geopark Novohrad – Nógrád, Podhradská 14, 984 01 Fiľakovo, 

e-mail: geopark.filakovo@gmail.com, 

0917 646 551, poverený riad.: Ing. arch. Anderko Erika, vedúci 

kancelárie: RNDr. Puntigán József 

 

 ÁBELOVÁ  - Obecný úrad, 985 13 Ábelová 

Starosta: Viliam Kőrösi - tel.: 047/437 95 10, 0917 871289,  

www.abelova.sk, www.tuhar.net.sk, e-mail: korosi.abelova@zoznam.sk  

 

 BELINA  - Obecný úrad, č. 194, 986 01 Fiľakovo 

Starosta: István Csaba - tel.: 047/438 91 31, 0905 270593, 

www.belina.webnode.sk, e-mail: obecbelina@centrum.sk 

 

 BISKUPICE  - Obecný úrad, Biskupická 61/132, 986 01 Fiľakovo,  

tel.: 047/4381815 

Starosta: Ing. Ladislav Noskó -  0908 930167,  www.obecbiskupice.sk  

e-mail:  obecbiskupice@gmail.com 

 

 BOĽKOVCE  - Obecný úrad,  č. 80,   984 01 Lučenec  

Starosta: Peter Kamenský  - tel.: 047/4394144, www.bolkovce.sk,  

e-mail: bolkovce@slovanet.sk   
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 BUDINÁ  - Obecný úrad Budiná č. 96,  985 12 Tuhár  

Starosta: Ing. Marian Čerpák - tel.: 0474397335, 0908 626866,  

e-mail: obecbudina@tuhar.net, marian.cerpak@gmail.com, 

www.budina.obceinfo.sk  

 

 BULHARY  - Obecný úrad, č. 96,  986 01 Fiľakovo  

Starosta: Dezider Szakó, tel.: 047/4381772, www.bulhary.ocu.sk,  

e-mail: bulhary@hotmail.com  

 

 BUZITKA  - Obecný úrad, č. 126, 985 41 Šávoľ , tel.: 047/ 438 0291 

Starostka: Miroslav Malatinec - tel.: 047/438 01 83, 0905 669 432,  

www.buzitka.estranky.sk, e-mail: obecbuzitka@gmail.com   

 

 ČAKANOVCE  - Obecný úrad, Čakanovce 312,  985 58 Radzovce  

Starosta: Mgr. Vojtech Bodor -  tel.: 047/4491123, 

www.obeccakanovce.sk,   e-mail: obeccakanovce@mail.t-com.sk  

 

 ČAMOVCE  - Obecný úrad, č. 69   986 01 Fiľakovo  

Starosta: Pavel Urbančok - tel.: 047/4389101,  

www.camovce.webnode.sk, e-mail: camovce@gmail.com   

 

 DIVÍN  - Obecný úrad, Námestie Mieru 654/3,  985 52 Divín  

Starosta: Ján Koza - tel.:  047/4397301, www.divin.sk,  e-mail: 

starosta@divin.sk, 

 Osvetové stredisko správy kultúrnych pamiatok – Mgr. Dana Marková, 

PhD., tel.: 047/4512558,0948 371198,  e-mail:  markova@divin.sk  

 MKS – Obecná knižnica – Mgr. Emília Strečková, 047/4377651 

 

 DOBROČ  - Obecný úrad Dobroč, č. 140,  985 53 Mýtna  

Starosta: Ing. Miroslav Remeník - tel.: 047/439 71 05, 0917961326,  

www.dobroc.ocu.sk, e-mail: dobroc@mail.t-com.sk 

 

 FIĽAKOVSKÉ KOVÁČE  - Obecný úrad Fiľakovské Kováče 275,  

986 01 Fiľakovo 

Starosta: Oto Agócs - tel.: 047/4380233, e-mail:  filkovace@post.sk 
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 GREGOROVA VIESKA  - Obecný úrad , 985 56 Tomášovce  

Starostka: Mária Gáfriková - tel.: 047/4392000, 0907032712,  

www.gregorovavieska.e-obce.sk, e-mail: 

ou.gregorovavieska@stonline.sk  

 

 HALIČ  - Obecný úrad, Mieru č. 66,  985 11 Halič, tel.: 047/ 439 2356 

Starosta: Juraj Machava - tel.: 047/4392637, 0907 858 440,  

www.obechalic.sk,  

e-mail: podatelna@halic.sk  

Obecná knižnica -  tel.: 047/4511694, e-mail: kniznica@obechalic.sk   

 

 HOLIŠA  - Obecný úrad, č. 61,  985 57 Holiša  

Starosta: Karol Ferencz - tel.: 047/4394222, www.ocuholisa.sk,   

e-mail: starosta@ocuholisa.sk  

 

 JELŠOVEC  - Obecný úrad Jelšovec, č. 74,  985 32 Veľká nad Ipľom 

Starostka: Mgr. Viera Sárová - tel.: 047/4374108, 0903493451,   

e-mail: sarovaviera@gmail.com, obecjelsovec@gmail.com   

 

 KALONDA  - Obecný úrad Kalonda, Mierová 67, 985 31 Rapovce  

Starostka: Alžbeta Erdélyiová - tel.: 047/4398108, 0905 234936,   

e-mail: obeckalonda@mail.t-com.sk, www.kalonda.ocu.sk  

 

 KOTMANOVÁ  - Obecný úrad  Kotmanová, č. 122, 985 53 Mýtna 

Starostka: Bc. Mária Oravcová - tel.: 047/4397109,  0905270590, 

www.kotmanova.ocu.sk, 

e-mail: obec@kotmanova.sk, maria.oravcova@kotmanova.sk  

 

 LEHÔTKA  - Obecný úrad Lehôdka, č. 23,  985 11 Halič  

Starosta: Richard Laššan - tel.: 047/4392346, 0905 270431, 

www.obeclehotka.ocu.sk,  

e-mail: oculehotka@stonline.sk  

 

 LENTVORA  - Obecný úrad Lentvora, č. 61,  985 13 Ábelová  

Starosta: Dušan Sudár - tel.: 047/4379547, 0915214686,  

e-mail: obeclentvora@gmail.com   
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 LIPOVANY  - Obecný úrad  Lipovany, č. 46, 985 31 Rapovce  

Starosta: Milan Matuška - tel.: 047/439 98 72, 0905270434,   

e-mail: starosta.lipovany@gmail.com, lipovany@dkn.sk, 

www.lipovany.sk  

 

 LOVINOBAŇA  - Obecný úrad, SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa,  

tel.: 047/4512516 

Starosta: Ing. Marián Lenhard - tel.: 047/43333396402, 

www.lovinobana.sk,  

e-mail: obeclovinobana@stonline.sk  

 

 LUPOČ  Obecný úrad  Lupoč, č. 102, 985 11 Halič  

Starosta: Pavel Koporec - tel.: 047/4392345, 0911 252 799, 

www.lupoc.sk,   

e-mail: obeclupoc@gmail.com   

 

 ĽUBOREČ  - Obecný úrad Ľuboreč, č. 138, 985 11 Halič 

Starosta: Mgr. Marcel Šupica - tel.: 047/4372823, 0903547601, 

www.luborec.sk, e-mail: obecluborec@stonline.sk  

 

 MAŠKOVÁ  - Obecný úrad Mašková, č. 76, 985 11 Halič 

Starostka: Ing. Bronislava Brablecová - tel.: 047/4392362, 0911 

951775,  www.maskova.sk,  e-mail: obec.maskova@gmail.com  

 

 MIKUŠOVCE  - Obecný úrad Mikušovce, č. 14, 984 01 Lučenec 

Starosta: Ing. Imrich Ágošton - tel.: 047/4329132, 0905270432, 

www.mikusovce.com,  

e-mail: mikusovce@centrum.sk    

 

 MUČÍN  - Obecný úrad Mučín, Bernolákova  1, 985 31 Rapovce 

Starosta: MVDr. Zoltán Benkö - tel.: 047/4378870, 0905272673, 

www.mucin.ocu.sk,  

e-mail: starosta.mucin@mail.t-com.sk 

 MÝTNA  - Obecný úrad Mýtna, č. 47,  985 53 Mýtna 

Starosta: Ing. Pavel Greksa - tel.: 047/4397107, www.mytna.sk,  

e-mail: obec@mytna.sk 
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 NITRA NAD IPĽOM  - Obecný úrad  Nitra nad Ipľom, č. 96,  985 57 

Holiša 

Starosta: Tivadar Berky - tel.: 047/43941 97, 0908559894,  

e-mail: info@nitranadiplom.sk, www.nitranadiplom.sk   

 

 NOVÉ HONY  - Obecný úrad  Nové Hony č. 13, 985 42 Veľké Dravce 

Starostka: Alena Spodniaková - tel.: 047/4373112, 0908 328451, 

www.novehony.ocu.sk, e-mail: obecnovehony@gmail.com  

 

 PANICKÉ DRAVCE  - Obecný úrad Panické Dravce, č. 280,   

985 32 P. Dravce 

Starosta:  Atilla Papp - tel.: 047/437 41 34, 0905 359 860 

www.panickedravce.sk,  

e-mail: starosta@panickedravce.sk, sekretariat@panickedravce.sk   

 

 PÍLA  - Obecný úrad  Píla, č. 174,  985 53 Mýtna  

Starosta: Ing. Milan Dobrocký - tel.: 047/439 71 04, www.pila.ocu.sk,   

e-mail: ingmido@post.sk  

 

 PINCINÁ - Obecný úrad  Pinciná, č. 12, 984 01 Lučenec 

Starostka: Ing. Valéria Votoupalová - tel.: 047/439 41 87,  

0907 776566,  www.pincina.sk, e-mail: oupincina@stonline.sk  

 

 PLEŠ  - Obecný úrad  Pleš, č. 7,  985 31 Rapovce 

Starostka: Dorota Molnárová - tel.: 047/439 98 41, 0917674482, 

www.obecples.biznisweb.sk, e-mail: obecnyurad.ples@centrum.sk,  

 

 PODREČANY - Obecný úrad, č. 190,  985 54 Podrečany  

Starosta: Edmund Palička - tel.: 047/4396171, www.podrecany.sk,  

e-mail: obec@podrecany.sk  

 

 POLÍCHNO  - Obecný úrad  Polichno, č. 4,  985 13 Ábelová 

Starosta: Pavel Kyseľ - tel.: 047/4379533, 0905 270436,  

www.polichno.sk, e-mail: kysel@polichno.sk, polichno@polichno.sk  
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 PRAHA  - Obecný úrad Praha, č. 37,  985 11 Halič  

Starosta: Erik Marčok - tel.: 047/4392348, 0905 346779,  

e-mail: obecpraha@azet.sk, www.praha-m.estranky.sk  

 

 PRŠA  - Obecný úrad Prša, č. 79,  985 41 Šávoľ 

Starostka: Mária Nagyová - tel.: 0474380190,   

e-mail: ocu.prsa@centrum.sk  

 

 RADZOVCE  - Obecný úrad, č. 506,  985 58 Radzovce 

Starosta: Ing. Péter György - tel.: 047/4491127,  www.radzovce.sk,  

e-mail: starosta@radzovce.sk, info@radzovce.sk  

 Vedúca MKS: Bc. Mária Mártonová, 0918494963,  

e-mail: marimar.hu@gmail.com  

 

 RAPOVCE  - Obecný úrad , Hlavná 99, 985 31 Rapovce  

Starosta: Ing. Ladislav Sóky, tel.: 047/4398100, 0918629849, 

www.obecrapovce.sk,  e-mail: rapovce@dkn.sk 

 

 RATKA  - Obecný úrad  Ratka, č. 109,  986 01 Fiľakovo  

Starosta: Ing. Milan Spodniak - tel.: 047/4383431,  0905607983,  

www.ratka.sk,  e-mail: starosta.ratka@gmail.com  

 

 RUŽINÁ  - Obecný úrad Ružiná, č. 102, 985 52 Divín  

Starosta: Jozef Líška - tel.: 047/4396116, 0918 629 849,  

www.ruzina.eu,    

e-mail: starosta.ruzina@gmail.com  

 

 STARÁ HALIČ  - Obecný úrad, č. 116/49,  985 11 Halič  

Starosta: Ing. Jozef Gembec - tel.: 047/4392331, 0918678866, 

www.starahalic.sk, e-mail: starahalic@mail.t-com.sk, 

starosta@starahalic.sk  

 

 ŠÁVOĽ  - Obecný úrad, č. 220,  985 41 Šávoľ  

Starosta: Július Ferencz - tel.: 047/4380105,  

www.obecsavol.estranky.sk , e-mail: ocu.savol@gmail.com  
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 ŠIATORSKÁ BUKOVINKA  - Obecný úrad Šiatorská Bukovinka,  

č. 41, 985 58 Radzovce  

Starosta: Juraj Badinka - tel.: 047/4491154,  www.siatbukovinka.sk,  

e-mail: obec@siatbukovinka.sk, ocusiat.buk@stonline.sk  

 

 ŠÍD  - Obecný úrad Šíd, č. 37, 986 01 Fiľakovo 

Starosta: Arnold Kurunci- tel.: 047/4389213, 0905218807  

e-mail: ocusid@stonline.sk  

 

 ŠURICE   - Obecný úrad Šurice, č. 179, 980 33 Hajnačka  

Starosta:  Zoltán Végh - tel.: 047/4389282, 0917 451 483, 

www.obecsurice.sk,  

e-mail: starostasurice@gmail.com, obecsurice@zoznam.sk, 

obecsurice179@gmail.com  

 

 TOČNICA  - Obecný úrad  Točnica, č. 113,  985 22 Cinobaňa  

Starostka: Jana Ivaničová - tel.: 047/4396175, 0903 184789, 

www.tocnica.sk, e-mail: obec.tocnica@stonline.sk   

 

 TOMÁŠOVCE  - Obecný úrad Tomášovce, Partizánska 132,   

985 56 Tomášovce 

Starosta:  Ing. Ján Mičuda - tel.: 047/4371446, 0908941808, 

www.tomasovce.sk, e-mail: obec@tomasovce.sk, 

starosta@tomasovce.sk   

 

 TREBEĽOVCE  - Obecný úrad Trebeľovce, č. 109, 985 31 Rapovce 

Starosta: Štefan Šulek - tel.: 047/4398714, 0905270591,  

www.obectrebelovce.sk, e-mail: obectrebelovce@dkn.sk  

 

 TRENČ  - Obecný úrad Tren, č. 11, 985 32 Veľká nad Ipľom 

Starosta: Andrej Barcík  - tel.: 047/4399765, 0905 661 928,   

www.trenc.sk,  

e-mail: trenc@lucenec.net, starosta@trenc.sk  

 TUHÁR  - Obecný úrad, č. 56,  985 12 Tuhár 

Starosta: Bc. Peter Čeman - tel.: 047/4377621, 0911491250,  

www.tuhar.sk, e-mail: obecnyurad@tuhar.sk, 

starosta.tuhar@gmail.com  
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 VEĽKÁ NAD IPĽOM  - Obecný úrad, č. 86,   

985 32 Veľká nad Ipľom 

Starosta: Ing. Gabriel Rácz - tel.: 047/4374102, 0948 242 680,  

www.velkanadiplom.sk,  

e-mail: starosta@velkanadiplom.sk  

 

 VEĽKÉ DRAVCE  - Obecný úrad , Školská 240,  

985 42 Veľké Dravce  

Starostka:  Mgr. Viera Rubintová - tel.: 047/4373122,  

www.velkedravce.ocu.sk, e-mail: obecvelkedravce@gmail.com  

 

 VIDINÁ  - Obecný úrad, Športová 1,  985 59 Vidiná 

Starosta: Ing. Ján Šupica,  tel.: 047/4511524, 0905 270 437, 

www.vidina.sk,  

e-mail: podatelna@vidina.sk, starosta@vidina.sk  

 

 

 

OKRES POLTÁR 

 

 POLTÁR  - Mestský úrad, Železničná 489/1,  987 01 Poltár  

Primátor: Pavel Gavalec - tel.: 047/4308424, 0902056170,   

e-mail: primator@poltar.sk, www.poltar.sk 

 Kultúrny dom –Peter Slavkovský, tel.: 047/4223858,  

e-mail: kultura@poltar.sk   

 Mestská knižnica – Renáta Macove, 047/4223714,  

e-mail: kniznica@poltar.sk  

 Základná umelecká škola-  Železničná 6, 987 01 Poltár, 

 riaditeľka.: Mgr. Ľuboslava Slebodníková, 0905262227, 

e-mail: luboslava.slebodnikova@gmail.com, www.zuspt.eu   

 

 BREZNIČKA  - Obecný úrad , č. 206, 985 02 Breznička 

Starosta: Mgr. Branislav Knechta - tel.: 0911794180, 0903 468722, 

www.obecbreznicka.sk, e-mail: starosta@obecbreznicka.sk  
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 CINOBAŇA  - Obecný úrad, Banská ulica 315/1,  985 22 Cinobaňa  

Starosta: Jozef Melicher - tel.: 047/4511733, 0905 655585, 

e-mail: starosta@cinobana.sk, www.cinobana.sk 

 Kultúrna pracovníčka: Silvia Očovanová – 0907407821,  

e-mail: ocovanova@cinobana.sk  

 

 ČESKÉ BREZOVO  - Obecný úrad, č. 97, 985 03 České Brezovo  

Starosta: Ivan Miko - tel.: 047/4292122,  0903254386, 

www.ceskebrezovo.sk,  

e-mail: starosta@ceskebrezovo.sk  

 

 ĎUBÁKOVO  - Obecný úrad, č. 45,  985 07 Šoltýska  

Starosta: Miroslav Škrabák - tel.: 047/4295722, www.dubakovo.com 

 

 HRADIŠTE  - Obecný úrad, č. 112, 985 25 Hradište 

Starosta: Pavol  Lašák - tel.: 047/4291825,  0903 490903,  

e-mail: pavol.lasak@hradiste-pt.dcom.sk, obec_hradiste@stonline.sk, 

www.hradiste.sk 

 

 HRNČIARSKA VES  - Obecný úrad, Pondelok 87,   

980 13 Hrnčiarska Ves 

Starosta: Ján Melicher - tel.: 047/5674317, www.hrnciarskaves.sk,  

e-mail: hrnciarskaves@gmail.com  

 

 HRNČIARSKE ZALUŽANY  - Obecný úrad, Hlavná 90,   

980 12 Hrnčiarske Zalužany  

Starosta: Ing. Branislav Nociar - tel.: 047/5672111, 0908903587,  

www.hrnciarskezaluzany.sk, e-mail: starosta@hrnciarskezaluzany.sk, 

ou@hrnciarskezaluzany.sk  

 

 KALINOVO  - Obecný úrad, SNP 138/14, 985 01 Kalinovo  

Starosta: Ján Šárkan - tel.: 047/4390205, www.kalinovo.sk,  

e-mail: obec@kalinovo.sk  
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 KOKAVA NAD RIMAVICOU  - Obecný úrad, Nám. 1. mája 1,   

985 05 Kokava n./ Rimavicou 

Starosta: Ing. Ján Chromek - tel.: 047/4293101, 0907144793, 

www.kokava.sk, e-mail: starosta@kokava.sk  

 MKS – Janka Krotáková, vedúca, 047/4293245, 0903559014,  

e-mail: janka.krotakova@kokava.sk 

 MĽK – Anna Murínová, 047/4293101, e-mail: kniznica@kokava.sk  

 

 KRNÁ  - Obecný úrad, č. 49,  985 25 Hradište  

Starostka: Drahomíra Hricová - tel.: 047/4291955,  0908 046365, 

www.krna.sk, e-mail: obeckrna@gmail.com  

 

 MÁLINEC  - Obecný úrad, č. 474, 985 26 Málinec  

Starosta: Ing. Igor Čepko - tel.: 047/4291121, 0905410540, 

www.malinec.sk, e-mail: malinec.starosta@stonline.sk,  

malinec@stonline.sk  

 Kultúrna pracovníčka: Anna Kančová – tel.: 047/4291122, 0908651192, 

kultura.kancova@gmail.com  

 

 MLÁDZOVO  - Obecný úrad, 985 02 Breznička 

Starosta: Miroslav Čičmanec - tel.: 047/4486822, 0918 437 339, 

www.mladzovo.sk , 

e-mail: obecmladzovo@gmail.com  

 

 OZDÍN - Obecný úrad, č. 52,  985 24 Rovňany  

Starosta: Dušan Vývlek - tel.: 047/4291301, 0911 875697, 

www.ozdin.ocu.sk,  e-mail: starostaozdin@gmail.com 

 

 ROVŇANY  - Obecný úrad, č. 98,  985 24 Rovňany 

Starostka: Jana Cabanová - tel.: 047/4223459, 0908911031, 

www.rovnany.ocu.sk, e-mail: ocurovnany@ma-net.sk  

 

 SELCE  - Obecný úrad Selce č. 1,   980 13 Hrnčiarska Ves  

Starosta: Vladimír Bodnár - tel.: 047/5423491, 0910944851,  

e-mail: selcegemer@gmail.com  

www.obecselce.szm.scom  
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 SUŠANY  - Obecný úrad, č. 87,  980 12 Hrnčiarske Zalužany 

Starosta: Mgr. Štefan Václavík - tel.: 047/5678124,0911238912, 

www.susany.ocu.sk , e-mail: osusany@post.sk     

 

 ŠOLTÝSKA  - Obecný úrad, č. 48,  985 07 Šoltýska  

Starosta: Mgr. Marian Habovčík - tel.:047/4295723, 0915569811, 

www.soltyska.sk, e-mail: starosta@soltyska.sk  

 

 UHORSKÉ  - Obecný úrad, č. 8,  985 25 Uhorské  

Starosta: Jozef Sakala - tel.: 047/422 34 28, 0903521344, 

www.uhorske.sk, e-mail: obec.uhorske@ma-net.sk  

 

 UTEKÁČ - Obecný úrad, č. 52,  985 06 Utekáč  

Starosta: Miroslav Barutiak - tel.: 047/4514131, 0911 252 433,  

www.obecutekac.sk,  

e-mail: starosta@obecutekac.sk  

 

 VEĽKÁ VES  - Obecný úrad Veľká Ves, č. 53,  985 01 Kalinovo  

Starosta: Jozef Líška - tel.: 047/4390922,  0903506559,  

www.velkaves.sk , e-mail: velkaves@stonline.sk   

 

 ZLATNO  - Obecný úrad, č. 62,  985 04 Zlatno  

Starosta: Margaréta Murínová - tel.: 047/4292310, 0908922106,  

e-mail: margaretamurinova@gmail.com   

 

 

Zdroj:  

PhDr. František Mihály: Kto je kto v Novohrade 1999-2000 (2001), PhDr. 

Mgr. Jozef Drenko: Kalendárium Lučenca a Tuhára I. (2017), Ján 

Jančovic: Z novohradských vrchov a dolín (2011), MK SR,  blog Ing. 

Richarda Kafku: Naša Kokava, internet 
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Obálka:  
PS: 1. Karol Plicka: Gajdoš. 30. roky 20. stor. Nedelište.  

      Zo zbierok Slovenského národného múzea v Martine. 

 

ZS: 2. Karol Plicka: Starý muž "kečkár" r. 1932. Madačka.  

      Zo zbierok Slovenského národného múzea v Martine.  

 
 


