
 
 

100. výročie 
vzniku Slovenského národného divadla (1. marec 1920), ktorý znamenal aj 

začiatok dejín slovenského profesionálneho divadla. 

 

 
 

190. výročie 
prvého ochotníckeho predstavenia na Slovensku (22. august 1830), 

v Liptovskom Mikuláši bola uvedená veselohra Jána Chalupku Kocúrkovo. 

 

 

 205. výročie narodenia Ľudovíta Štúra  
(28. október 1815 Uhrovec) 

 

 140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika 
(21. júl 1880 Košariská) 
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Pre záujemcov o kultúrno-osvetové a spoločenské dianie v regióne 

ponúkame aktuálny Kalendár výročí... Veríme, že v ňom opäť nájdete vý-

ročia, alebo podujatia, ktoré vás zaujmú a inšpirujú. Osobnosti alebo 

udalosti, ktoré sa viažu a dotýkajú regiónov Novohrad a Malohont a ktoré 

ovplyvnili život mnohých generácií, ktoré tu žili, či žijú, je potrebné si 

pripomínať v každom čase, lebo ak si ich nepripomenieme my, kto potom? 

Cudzí, ktorí mnohokrát nevedia, či Novohrad ešte existuje a kde sa na-

chádza? Práve preto, aby sa nezabudlo na našich významných rodákov, na 

výjavy z histórie, na príhody a príbehy, ktoré nás formovali a ovplyvnili,  

preto je potrebné, aby si aj v tej najmenšej dedinke aspoň raz za čas toto 

uvedomili a pripravili kultúrne a spoločenské podujatie, ktoré nám to všet-

ko pripomenie. 

 

    Rok 2020 je Rokom slovenského divadla a v rámci neho si  pripomíname 

190 rokov od prvého ochotníckeho predstavenia v Liptovskom Mikuláši 

a 100. výročie vzniku Slovenského národného divadla. Chceme spomínať 

aj my v regióne, kde má ochotnícke divadlo tradíciu či už v Lučenci, alebo 

aj v Poltári, Kokave nad Rimavicou..., lebo hralo sa skoro vo všetkých 

obciach naprieč celého Novohradu ale aj Malohontu. Ochotnícke divadlo 

vo veľkej miere ovplyvňovalo spoločenský, kultúrny, duchovný a do určitej 

miery aj morálny život v obciach. Mnohí nostalgicky spomínajú na časy, 

keď chodili na skúšky, nácviky, premiéry, keď sa ľudia stretávali, rozprá-

vali sa spolu, mali spoločné záujmy a zážitky.  

 

     75 rokov vzniku si pripomenie aj divadelný súbor Timrava z Lučenca, 

ktorému sa počas jeho existencie prihodilo všetko. Vyhral Jiráskov Hro-

nov, celoštátnu súťaž ochotníckych divadelných súborov, a potom, o 20 

rokov neskôr, dostal zákaz činnosti. Aj také sú osudy ochotníkov. 

 

    Nevenujeme sa len výročiu divadla, ale všetkým významným výročiam a 

udalostiam v roku 2020. Budeme radi, ak si v Kalendári nájdete niečo, čo 

zaujme a bude prínosom v kultúrnom živote obce či mesta. Prajeme Vám 

veľa zdaru a úspechov v ďalšej práci. 

 

 
Mária Ambrušová 

riaditeľka NOS 
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(prvá písomná zmienka, osamostatnenie) 

 

 

780. výročie (1240)  BELINA 

         (6. apríl 1240)  ČAMOVCE 

775. výročie (1245)  ŠURICE  

765. výročie (1255)  BOĽKOVCE    

745. výročie (1275)  ÁBELOVÁ 

735. výročie (1285)  VEĽKÁ SUCHÁ,  

dnes Hrnčiarska Ves po spojení s Pondelkom 

685. výročie (1335)  VIDINÁ  

670. výročie (1350)  BUZITKA 

NITRA NAD IPĽOM 

STARÁ HALIČ                                 

655. výročie (1365)  ŠÍD 

635. výročie (1385)  LEHÔTKA 

585. výročie (1435)  BULHARY 

ČESKÉ BREZOVO, v kronike sa uvádza 1330 

KRNÁ 

SLANÁ LEHOTA, dnes časť Poltára  

505. výročie (1515)  PONDELOK  

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

  65. výročie (1955)  RATKA (vznikla  odčlenením od obce  

Čakanovce a zlúčením osád – Ratka,  

Horná Bába a Šikov)  

   30. výročie (1990)  KOTMANOVÁ  (31. 8. 1990  zmena názvu  

obce na historicky pôvodný názov,  

pomenovanie Dobročská Lehota  sa používalo  

od r. 1948) 

   30. výročie (1990)  Gregorova Vieska, osamostatnenie obce 

   30. výročie (1990)  Hradište, osamostatnenie obce 

   30. výročie (1990)  Rovňany, osamostatnenie obce 
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KRIŽO, Juraj, MUDr. – 105. výročie narodenia (1. 1. 1915 Lupoč), 

študoval na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity, promoval na UK v 

Bratislave. Až do odchodu na dôchodok pracoval ako lekár vo zvolenskej 

nemocnici. Ako dôchodca sa odsťahoval k príbuzným do Hrnčiarskych Z-

alužian, kde zomrel a je tam pochovaný.  

 

 
 

LANDSHUT, Judita, rod. Sternlichtová – 70. výročie narodenia (4. 1. 

1950 Halič), sociálna pracovníčka, lingvistka. Základnú školu začala 

navštevovať v Haliči (1957) a ukončila po presťahovaní (1960)  v Lučenci 

roku 1965.  Po stredoškolských štúdiách v SVŠ BST (1965 – 68) študovala 

na Univerzite Jeruzalem (Izrael). Od r. 1991 Židovská náboženská obec 

Hamburg (Nemecko) – sociálna pracovníčka. Spolupráca s televíziou 

RTL. V rámci medzinárodného projektu  „Stolpersteine“ sa 22. júla 2013 s 

nemeckým umelcom Günter Demnigom z Kolína nad Rýnom zúčastnila 

uloženia kociek pred bývalým domom Sternlichtovcov na Ulici Mieru v 

Haliči. Zároveň bolo uložených 5 kamienkov (dostičiek) do chodníka aj s 

menami Sternlichtovcov, ktorí boli zavraždení v období holokaustu.  

JANUÁR 

RAKYTKA, Ján – 60. výročie narodenia 

(2. 1. 1960 Lučenec), spisovateľ, publicista 

pochádzajúci z Kalinova. Žije v Prahe už od 

svojich študentských čias. V slovenskom 

a českom jazyku pravidelne publikuje krátke 

prózy. Knižne debutoval zbierkou Detstvo 

ako sen (1994). Ďalšie knihy: Žít zakázáno, 

Nevolníci Říše, Mladosť ako sen.  
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Roku 2017 sa osobne zúčastnila slávnostného odhalenia „Tafelu“ halič-

ských Židov, ktorí zahynuli v holokauste. Tafel je uložený v prednej časti 

bývalej haličskej synagógy. 

 

  
 

BOSÝ, Michal – 240. výročie narodenia (9. 1. 1780 Hnúšťa), básnik, 

spisovateľ. Ako evanjelický farár pôsobil aj v Pondelku. Zomrel 24. 2. 

1847 v Rimavskom Brezove. Pre jeho časomerný epos protimaďarského 

zamerania Orech vlašský nemohol vyjsť almanach Nitra v roku 1843.  

Prispieval do Slovenského pozorníka a Slovenských pohľadov. Preložil 

dielo Williama Shakespearea Dvaja veronskí páni. 

 

RÝĽOVÁ, Flóra – 100. výročie narodenia (15. 1. 1920 Lučenec), uči-

teľka, spisovateľka, autorka učebníc. Z tvorby: V ríši zdravia (1950), Pra-

cujúca matka hovorí s lekárom (1954), Učebné osnovy pre školské družiny 

(1972). Zomrela 4. 8. 2000 v Košiciach. 

 

HRNČIAR, Pavol, prof. RNDr., DrSc. – 90. výročie narodenia (16. 1. 

1930 Tomášovce), chemik, vysokoškolský učiteľ. V r. 1990 – 97 bol 

prvým prorektorom UK v Bratislave. Vo svojej vedeckovýskumnej práci 

sa venoval hlavne syntéze organických zlúčenín. Z jeho publikácií je naj-

významnejšia vysokoškolská učebnica Organická chémia.  Zomrel 22. 8. 

2007 v Bratislave, kde je i pochovaný. 

 

MARÓTHY-ŠOLTÉSOVÁ, Elena – 165. 

výročie narodenia (6. 1. 1855 Krupina), 

spisovateľka, narodila sa v rodine farára Da-

niela Maróthyho. Ľudovú školu navštevovala 

v Ľuboreči, kde bývala do r. 1875. Študovala 

na nemeckom dievčenskom ústave v Lučenci 

(1866 – 1867). V r. 1885 – 1927 čelná pred-

staviteľka spolku Živena, kde organizovala 

emancipačné, kultúrne a sociálne hnutie slo-

venských žien, školstvo, časopisectvo pre že-

ny. 
 

https://sk.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare
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osvetovom stredisku v Lučenci. Výtvarné techniky – sgrafito, tempera, 

olej, drevený reliéf. Jeho tvorba je súčasťou výzdoby kultúrnych domov, 

sobášnych siení. Získal ocenenie Senior roka (2008), jediný z nášho ok-

resu. Zomrel 15. 7. 2015 v Lučenci. 

 

 
 

STRAPKO, Ondrej – 95. výročie na-

rodenia (19. 1. 1925 Králik, okres Ša-

fárikovo), učiteľ, okresný školský inš-

pektor, amatérsky výtvarník. Celý ži-

vot prežil ako pedagóg na pozíciách 

učiteľ, vychovávateľ, riaditeľ a inšpek-

tor v obciach Dlhá Ves, Zvolenská Sla-

tina, Dlhá Lúka, Heľpa, Kirť, Halič a 

Lučenec. V Haliči odpracoval 21 rokov 

na zámku pri mentálne postihnutých 

deťoch. Roku 1975 založil na zámku v 

Haliči prvú kapelu, v ktorej hrali men-

tálne postihnutí ľudia. Výtvarnej tvo-

rbe sa aktívne venoval od r. 1952. Bol 

členom Okresného štúdia amatérskej 

výtvarnej tvorby pri Novohradskom 
osvetovom stredisku v Lučenci. 
Výtvarné techniky – sgrafito, tempera, 
olej, drevený reliéf.  Jeho tvorba je 
súčasťou výzdoby kultúrnych domov, 
sobášnych siení. Získal ocenenie Senior 
roka (2008),  jediný z nášho okresu. 
Zomrel 15. 7. 2015 v Lučenci 

SADÍLEK, Vladimír – 75. výročie 

narodenia (20. 1. 1945 Divín), osve-

tový pracovník – dlhoročný lektor 

a porotca, herec a režisér v profesionál-

nych i ochotníckych divadelných súbo-

roch, tvorca moderného divadla. Do 

povedomia slovenskej verejnosti sa 

dostal réžiou hry Zabudnúť na Héros-

trata. V Divadle J. Kármána v Lučenci 

režíroval: Sonáta príšer (1995), Slaná 

chuť riečnej vody (1996), Pes, anjel 

a tí druhí (1998), Hra svíň (2005), 

Perón (2009), Druhá smrť z Johany 

Arcu (2011). Účinkoval vo viacerých 

filmoch: Nejasná správa o konci sveta 

(1997), Krajinka (2000)... 
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CHROMEKOVÁ, Valéria, rod. Pálešová, doc. PhDr., CSc. – 85. 

výročie narodenia (21. 1. 1935 Lučenec), historička, vysokoškolská pe-

dagogička v r. 1963 – 2002 na Pedagogickej fakulte (od r. 1992 Fakulte 

humanitných a prírodných vied, 1995 Fakulte humanitných vied Univer-

zity Mateja Bela) v Banskej Bystrici. 

 

PAULÍNY, Gregor – 180. výročie úmrtia (28. 1. 1840 Poltár), učiteľ, 

spisovateľ. Od r. 1792  člen Učenej spoločnosti Malohontskej. Pôsobil ako 

učiteľ na rôznych cirkevných školách, r. 1804 v Rimavskom Brezove, kde 

bol u neho mendíkom Matej Hrebenda. Narodil sa 5. 3. 1768 v Hačave.  

 

LŐWY, Oskar, MUDr. – 105. výročie narodenia (30. 1. 1915 Dobroč), 

chirurg, pediater. V r. 1958 – 75 bol riaditeľom Fakultnej nemocnice Pra-

ha-Motol. Zomrel 26. 4. 1999 v Prahe. 

 

 

 

DEUTSCH, Ivan – 75. výročie narodenia (1. 2. 1945 Málinec), hudobný 

skladateľ. Od r. 1971 pôsobil ako hudobný poradca v Jeruzaleme. 

 

 
 

jeho riaditeľom. Autor mnohých choreografií a scénických programov. 

Podieľal sa aj na príprave a realizácii Festivalu ľudovej kultúry Koliesko 

v Kokave nad Rimavicou.  

FEBRUÁR 

KYSEĽ, Vladimír, Mgr. art. – 70. vý-

ročie narodenia (2. 2. 1950) kultúrny 

a osvetový pracovník, významný pred-

staviteľ folklórneho hnutia na Slovensku. 

Roku 2007 bol vedúcou osobnosťou sku-

piny expertov, ktorá vytvorila Koncepciu 

starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru. 

Pre Národné osvetové centrum pomáhal 

vytvoriť r. 2008 Koordinačné centrum 

tradičnej ľudovej kultúry (od r. 2010 

bolo pracovisko presunuté delimitáciou 

pod SĽUK, roku 2013 premenované na 

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru). 

Až do odchodu na dôchodok (2017) bol 

jeho riaditeľom. Autor mnohých 

choreografií a scénických programov. 

Podieľal sa aj na príprave a realizácii 

Festivalu ľudovej kultúry Koliesko 

v Kokave nad Rimavicou. Roku 2018 

získal Cenu Andreja Kmeťa za ochranu, 

dokumentáciu, sprístupňovanie a 

popularizáciu tradičnej ľudovej kultúry. 



KALENDÁR VÝROČÍ A KATALÓG KULTÚRNYCH PODUJATÍ  2020 
 

10 Novohradské osvetové stredisko 

 

Roku 2018 získal Cenu Andreja Kmeťa za ochranu, dokumentáciu, sprís-

tupňovanie a popularizáciu tradičnej ľudovej kultúry. 

 

PETRENKA, Ján, prof. Ing., CSc. – 90. výročie narodenia (6. 2. 1930 

Kokava nad Rimavicou), ekonóm, vysokoškolský učiteľ, profesor Ekono-

mickej univerzity v Bratislave, prvý rektor VŠE Bratislava po roku 1989 

(1990 – 91). 

 

CHOVANEC, Jaroslav, Dr. h. c. prof. JUDr., CSc. – 85. výročie naro-

denia (7. 2. 1935 Hrnčiarske Zalužany), ústavný právnik, teoretik štátu 

a práva, publicista. Od r. 1998  vysokoškolský učiteľ na Katedre právnych 

a humanitných vied Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. 

Cyrila a Metoda v Trnave. Autor a spoluautor  monografických knižných 

prác, množstva pôvodných vedeckých a odborných štúdií a článkov, vyso-

koškolských učebných textov i encyklopedických prác. Nositeľ viacerých 

ocenení a vyznamenaní: medaila za zásluhy o rozvoj okresu Rimavská 

Sobota (1985), Cena Slovenských pohľadov (1993), prémia Literárneho 

fondu (1995), pocta ministra kultúry SR – Zlatý dvojkríž (1995), pamätná 

medaila Matice slovenskej (2000), pamätná medaila Právnickej fakulty 

UK v Bratislave (2000), veľká zlatá medaila Právnickej  fakulty UMB v 

Banskej Bystrici (2005), štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. 

triedy (2008).   

 

KURALI, Juraj, PhDr. – 10. výročie úmrtia (7. 2. 2010 Lučenec), 

novinár, publicista. Narodil sa 17. 8. 1948 v Rimavskej Sobote. V r. 1963 

– 1967 navštevoval Strednú pedagogickú školu v Lučenci. V r. 1976 – 

1990 bol žurnalistom okresných novín Ipeľ a neskôr aj zástupcom šéfre-

daktora. Roku 1990 založil v Lučenci vydavateľstvo Novohrad. 

 

LAPIN, Juraj, Ing., DrSc. – 60. výročie narodenia (9. 2. 1960 Lučenec), 

strojár, vedeckovýskumný pracovník. Roku 2009 člen Predsedníctva SAV, 

podpredseda. Ako predseda komisie SAV pre vesmírne aktivity národný 

delegát SR v Horizont 2020. 

 

KORŠÓ, Ján – 70. výročie narodenia (10. 2. 1950 Poltár), v rokoch 

1994 – 2004 bol primátorom mesta Poltár. Tragicky zahynul 16. 1. 2004 

v Bojniciach, pochovaný je v Poltári. 
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KUSÝ, Ivan, PhDr., DrSc.  – 20. výročie úmrtia (10. 2. 2000 Bratis-

lava), literárny kritik, historik, pseudonym Róbert Konečný. Narodil sa 6. 

4. 1921 v Dobroči. V r. 1944 – 49 referent Matice slovenskej v Martine, 

1949 – 51 vedúci oblastného sekretariátu MS v Bratislave. V r. 1951 – 89 

bol vedeckým pracovníkom Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratisla-

ve, z toho v r. 1957 – 70 jeho riaditeľom. Z tvorby: Jozef Miloslav Hurban 

(1948), Hečkova Drevená dedina (1954), Božena Slančíková-Timrava 

(1967), Mladý Vajanský (1987), Zrelý Vajanský(1992) a i. 

 

OŽĎÁNI, Ondrej, PhDr., CSc. – 70. výročie narodenia (12. 2. 1950 

Lučenec), archeológ, historik. Od r. 1973 pôsobil ako vedecký pracovník 

v Archeologickom ústave SAV Nitra. Z publikácií: Dávnoveké zbrane na 

Slovensku (1983), Novohrad 2/1 (1989) – spoluautor. 

 

FALŤAN, Samuel, PhDr. Ing., CSc.  – 100. výročie narodenia (22. 2. 

1920 Hradište), historik, politik, spisovateľ, poslanec SNR, podpredseda 

vlády ČSSR. V r. 1955 – 62 riaditeľ vydavateľstva Osveta, neskôr Obzor 

v Bratislave. V r. 1962 – 68 samostatný vedecký pracovník v Historickom 

ústave SAV v Bratislave. Roku 1968 predseda Národného frontu a r. 1969 

podpredseda vlády ČSSR. Z diel: Jarné spevy (1952), Partizánska vojna 

na Slovensku (1959), O Slovenskom národnom povstaní (1964), Do hrobu 

sa neponáhľa (1968)... Zomrel 15. 12. 1991 v Bratislave. Jeho syn Mgr. 

Ľubomír Falťan, CSc.  je vedúci vedecký pracovník Sociologického ústavu 

SAV. 

 

BAKO, Jaroslav – 70. výročie narodenia (22. 2. 1950 Fiľakovo), strojár, 

numerológ. V roku 1995 založil v Prahe Bakovu školu numerologie. Zom-

rel 19. 3. 2010 v Zlatých Moravciach, pochovaný je na cintoríne v rodnom 

Fiľakove. 

 

KOTTMAN, Ján, prof. MVDr., CSc.  – 90. výročie narodenia (23. 2. 

1930 Vidiná), veterinárny chirurg a ortopéd, vysokoškolský učiteľ. Zame-

riaval sa na veterinárnu chirurgiu pohybového aparátu. Spoluautor viace-

rých publikácií a vysokoškolských učebníc. Zomrel 19. 10. 2003 v Brne 

(ČR). 
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GÁFRIK, Michal, PhDr., DrSc. – 5. výročie úmrtia (27. 2. 2015 

Bratislava), literárny historik, kritik, editor a vedecký pracovník. Narodil 

sa 18. 8. 1931 v Gregorovej Vieske. Od r. 1954 bol redaktorom Sloven-

ského vydavateľstva krásnej literatúry, 1955 – 73 interný ašpirant a vedec-

ký pracovník Ústavu slovenskej literatúry SAV, odkiaľ v období normali-

zácie musel odísť a až r. 1990 sa vrátil na pôvodné pracovisko do SAV. 

Okrem časopisecky publikovaných vedeckých štúdií vydal monografické 

práce Poézia Slovenskej moderny (1965) a Próza Slovenskej moder-

ny (1993), súbor štúdií Na pomedzí moderny (2001), monografiu Básnik 

Janko Jesenský (2006), dva zväzky Súborného diela Ivana Kraska (1966, 

1993). Výber z odborných a publicistických článkov vyšiel r. 2010 pod 

názvom V spätnom zrkadle. 

 

ZAJAC, Pavol – 20. výročie úmrtia (10. 2. 2000 Kokava nad Ri-

mavicou), učiteľ, folklorista, dlhoročný vedúci DFS Kokavan, pochovaný 

je v Kokave. Narodil sa 20. 2. 1914. 

 

 

 

FRANCISCI-Rimavský, Ján – 115. výročie úmrtia (7. 3. 1905 Martin), 

národný buditeľ, politik, básnik, publicista, redaktor, pedagóg, zberateľ 

ľudovej slovesnosti, zakladateľ a funkcionár Matice slovenskej. Narodil sa 

1. 6. 1822 v Hnúšti. Študoval na latinskej škole v Ožďanoch, na ev. lýceu 

v Levoči a v Bratislave. Roku 1860 sa stal v Budíne radcom kráľovskej 

miestodržiteľskej rady a svetským predstaviteľom slovenských evanjelic-

kých cirkví v Uhorsku. Bol aj šéfredaktorom Pešťbudínskych vedomostí a 

predsedom dočasného výboru Matice slovenskej a jej doživotným čestným 

podpredsedom. 

 

VETRÁKOVÁ, Milota, rod. Faťarová, prof. Ing., PhD. – 70. výročie 

narodenia (8. 3. 1950 Málinec), ekonómka, vysokoškolská učiteľka na 

Ekonomickej fakulte UMB Banská Bystrica.   

 
VÝROSTEK, Ján – 55. výročie úmrtia (9. 3. 1965 Košice), učiteľ, 

správca ľudovej školy, kantor ev. cirkvi, kronikár obce, osvetový pracov-

ník, spoluzakladateľ organizovaného folklóru v Kokave nad Rimavicou, 

kde je aj pochovaný. Narodil sa 24. 2. 1887 v Klenovci. 

MAREC 
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SALAJ, Ján, prof. RNDr., DrSc. – 90. výročie narodenia (10. 3. 1930 

Tomášovce), biológ, vysokoškolský učiteľ. 

 

 
V rokoch 2009 – 2014 pôsobil ako člen výboru TJ Slovan Halič a člen 

realizačného tímu žiakov a neskôr dorastencov pri TJ. V rokoch 2011 – 

2014 bol hlavný iniciátor založenia mužstva žien pri TJ Slovan Halič. Pô-

sobí v neziskovej organizácii (OZ) Jožo Pročko deťom a v Haličskom ob-

čianskom združení. Z viacerých aktivít sa stala vyhľadávanou Haličská 

motorkáreň Cyklistické preteky o cenu Novohradu ku dňu Ústavy Slo-

venskej republiky, kde je Jožo Pročko a Zbrojnica tiež jeden zo spoluorga-

nizátorov. Dve volebné obdobia  (2010 – 2018) bol poslancom OZ v Ha-

liči.  

 

KUDLÁK, Ľudovít, Ing.  – 130. výročie narodenia (14. 3. 1890 Luče-

nec), akademický maliar, ilustrátor, básnik, strojár. Študoval na gymnáziu 

v Lučenci, neskôr v Bratislave, Budapešti a Prahe. V r. 1928 – 32 pokra-

čoval v štúdiu na Škole umeleckých remesiel v Bratislave, kde bol žiakom 

Ľudovíta Fullu a Mikuláša Galandu. Označuje sa za jedného zo zaklada-

teľov slovenskej moderny a pokračovateľ diela Ľudovíta Fullu.  Zomrel 

15. 1. 1960 v Bratislave, kde je aj pochovaný. 

 

 

 

PROČKO, Jozef, Mgr. – 55. výročie na-

rodenia (13. 3. 1965 Lučenec), učiteľ, he-

rec, humorista, moderátor. ZDŠ v Haliči  

(1971 – 80), gymnázium BST v Lučenci  

(1980 – 84),  FTVŠ UK v Bratislave (1989 

– 89), VŠMU Bratislava – herectvo (1990 

– 94). V rokoch 1989 – 90 pracoval ako 

učiteľ v SOU BA, 1994 – 97 v Trnavskom 

divadle ako herec, od roku 1998 herec, hu-

morista, moderátor v slobodnom povolaní. 

Moderátor televíznych relácií – Koleso 

šťastia, Slávici na ulici, Jožo Pročko p-

kúša, Je to možné?!  V Haliči má v býva-

lom Soľnom úrade vytvorené múzeum.  

V rokoch 2009 – 2014 pôsobil ako člen 

výboru TJ Slovan Halič a člen 

realizačného tímu žiakov a neskôr 

dorastencov pri TJ. V rokoch 2011 – 2014 

bol hlavný iniciátor založenia mužstva 

žien pri TJ Slovan Halič. Pôsobí v 

neziskovej organizácii (OZ) Jožo Pročko 

deťom a v Haličskom občianskom 

združení. Z viacerých aktivít sa stala 

vyhľadávanou  Haličská motorkáreň 

Cyklistické preteky o cenu Novohradu ku 

dňu Ústavy Slovenskej republiky, kde je 

Jožo Pročko a Zbrojnica  tiež jeden zo 

spoluorganizátorov. Dve volebné obdobia  

(2010 – 2018) bol poslancom OZ v Haliči.  
 



KALENDÁR VÝROČÍ A KATALÓG KULTÚRNYCH PODUJATÍ  2020 
 

14 Novohradské osvetové stredisko 

 

 
 

ŠURAN, Jaroslav, JUDr. – 20. výročie úmrtia ( 18. 3. 2000 Lučenec), 

právnik, stredoškolský učiteľ. Narodil sa 8. 10. 1923 v Revúcej. Učil na 

Gymnáziu B. S. Timravy v Lučenci (1968 – 1986). Autor mnohých člán-

kov v regionálnej tlači, najmä o ochrane prírody a životnom prostredí. 

 

 
dil r. 1686 v Turíčkach, ale od r. 1695 žil v Ábelovej. Podstatné je, že po-

chádzal z Novohradu. Študoval rytectvo v Norimbergu, neskôr r. 1720 za-

čal študovať na nemeckej univerzite v Altdorfe a r. 1723 pokračoval na 

štúdiách v Jene. Kartografiu študoval na Vojenskej akadémii vo Viedni.  

HREBENDA, Matej – 140. výročie 

úmrtia (16. 3. 1880 Hačava), ľudový spi-

sovateľ a prvý slovenský kolportér kníh. 

Narodil sa 10. 3. 1796 v Rimavskej Píle. 

Pre zlé rodinné pomery a slabnúci zrak 

nemohol chodiť do škôl, a tak sa vzdelá-

val sám. Živil sa ako mendík, od roku 

1816 obecný hlásnik v Krokave, Hačave, 

kde sa roku 1829 natrvalo usadil. Autor 

príležitostných a gratulačných veršov, 

zbieral ľudové piesne. Životné zážitky a 

osudy z ciest po Uhorsku opísal vo Vlast-

nom životopise. Vlastné knižné zbierky 

daroval študentským knižniciam, Matici 

slovenskej a revúckemu gymnáziu. Svo-

jou kolportážou ovplyvnil kultúrny život 

na Slovensku. 
 

MIKOVÍNY, Samuel – 270. výročie úmr-

tia (23. 3. 1750 na neznámom mieste, pri ces-

tovaní z Trenčína do Banskej Štiavnice, pres-

né miesto smrti ani hrobu je dodnes nezná-

me). Prvý slovenský inžinier – zememerač, 

kartograf a polyhistor. Historické pramene 

uvádzajú rozdielne miesto a rok narodenia, 

a to 1686 buď Cinobaňa - Turíčky alebo 1700 

Ábelová. Novšie zdroje uvádzajú, že sa naro-

dil r. 1686 v Turíčkach, ale od r. 1695 žil v 

Ábelovej. Podstatné je, že pochádzal 

z Novohradu. Študoval rytectvo 

v Norimbergu, neskôr r. 1720 začal študovať 

na nemeckej univerzite v Altdorfe a r. 1723 

pokračoval na štúdiách v Jene. Kartografiu 

študoval na Vojenskej akadémii vo Viedni. 

Za prvého profesora Baníckej školy 

v Banskej Štiavnici a cisárskeho inžiniera 

dolnouhorských banských miest ho 
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Za prvého profesora Baníckej školy v Banskej Štiavnici a cisárskeho inži-

niera dolnouhorských banských miest ho vymenoval uhorský kráľ Karol 

VI. 28. septembra 1735 a na jej čele pôsobil až do r. 1748.  Spolupracoval 

s Matejom Belom na  Notitiach..., vyhotovil podrobné mapy, plány miest a 

hradov. Na žiadosť cisárovnej Márie Terézie pripravil projekty kráľovské-

ho paláca v Budíne. Bol členom Pruskej kráľovskej akadémie v Berlíne, 

dvorným kartografom v Jene... odborná literatúra ho označuje za otca slo-

venskej kartografie. V Ábelovej, na dome kde pôsobil, má pamätnú tabu-

ľu. 

 

ČERVENÁK, Ivan, prom. historik – 90. výročie (24. 3. 1930 Lučenec), 

historik, archivár, publicista. V r. 1968 – 1990 riaditeľ Štátneho okresného 

archívu v Lučenci. Od r. 1964 začal viesť kroniku mesta Lučenec, je 

autorom 11 zväzkov mestských kroník za roky 1938 – 1991. Zomrel 18. 5. 

2012 v Lučenci, kde je aj pochovaný. 

 

ZÓLYOMIOVÁ, Agnesa, PhDr. – 65. výročie narodenia (25. 3. 1955 

Lučenec), muzikologička. Od r. 1982 pôsobí v Hudobnom fonde Bratis-

lava, fondovej starostlivosti a podpornej činnosti. 

 

LAKATOŠ Ladislav – 10. výročie úmrtia (25. 3. 2010 Banská Bystrica), 

učiteľ, narodil sa 7. 8. 1923 v Haliči, kde navštevoval ľudovú školu (1929 

− 1936), v r. 1943 ukončil štúdium na gymnáziu v Banskej Bystrici a pok-

račoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, odbor telesná výchova 

a zemepis. Roku 1949 bol účastníkom stavby mládeže Hronská Dúbrava – 

Banská Štiavnica ako telovýchovný inštruktor. V r. 1949 – 56 pracoval na 

KNV – odbor školstva. V športe zastával funkcie – predseda FZ KV 

ČSTV, podpredseda Slovenského futbalového zväzu a člen Federálneho 

výboru ČS ZTV. Zúčastnil sa na verejných vystúpeniach spartakiád v Pra-

he (1955, 1960, 1965, 1975, 1980) ako krajský cvičiteľ. Za prácu vo fut-

bale a spartakiádach získal najvyššie telovýchovné vyznamenanie „Tyršo-

vu medailu“ (1983). Ako učiteľ začínal na Pedagogickom gymnáziu 

v Banskej bystrici, neskôr na ZDŠ v Podlaviciach, Priemyselnej škole sta-

vebnej a Strednom odbornom učilišti poľnohospodárskom v Banskej Bys-

trici. 
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HODŽA, Michal Miloslav – 150. výročie úmrtia (26. 3. 1870 Český Te-

šín), prozaik, básnik, predstaviteľ štúrovskej generácie. V rokoch 1834 –

 1836 pôsobil ako vychovávateľ v Rakši a Podrečanoch – v rodine zeme-

pána Jána Töröka de Szendrő. V Podrečanoch má pamätnú tabuľu. 

 

BOCSÁRSZKY, Attila, Mgr. – 55. výročie narodenia (27. 3. 1965 Fiľa-

kovo), herec, stredoškolský učiteľ. Od roku 1992 je hercom Divadla Thália 

v Košiciach. 

  

MERKA, Ján Daniel, MUDr. – 110. výročie narodenia (30. 3. 1910 

Halič), Ľudovú rímskokatolícku školu vychodil v Haliči. V 50. rokoch 20. 

storočia začal medzi prvými používať  metódu – éterovú anestéziu vo svo-

jej lučenskej zubnej ambulancii. Bol jeden z novátorov, ktorý vykonával 

zákrok v celkovej anestéze v zubnej ambulancii. 

 

CIRÁK, Július, prof. Dr. Ing., DrSc. – 20. výročie úmrtia (30. 3. 2000 

Bratislava), jadrový fyzik, vedeckovýskumný pracovník, vysokoškolský 

učiteľ. Narodil sa 18. 6. 1924 v Uhorskom. V r. 1958 – 1990 pôsobil na 

Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave. 

 

 

 

 

 
 

 

APRÍL 

GÁBOR, Milan – 80. výročie narode-

nia (1. 4. 1940 Budiná), spevák ľudo-

vých piesní a hráč na heligónku. Vydal 

už šesť CD nosičov, posledné koncom 

roka 2019 pod názvom Keď som slúžeu 

na Budinej. Od r. 1986 predseda MNV 

v Budinej a v rokoch 1990 – 2006 staros-

ta obce. 
 

https://sk.wikipedia.org/wiki/1834
https://sk.wikipedia.org/wiki/1836
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rak%C5%A1a_(okres_Tur%C4%8Dianske_Teplice)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Podre%C4%8Dany
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KÁRMÁN, Jozef, st. – 225. výročie úmrtia (5. 4. 1795 Lučenec), kal-

vínsky biskup, cirkevný spisovateľ, autor modlitebných kníh. Narodil sa 

17. 9. 1738 v Lučenci. Študoval v Bazileji. Pričinil sa o zriadenie teologic-

kého ústavu v Lučenci (1791). Kráľ Lipót II. ho povýšil do šľachtického 

rodu. Za biskupa bol menovaný r. 1794. 

 

ČEČETKA, Ľudovít − 110. výročie narodenia (6. 4. 1910 Polichno), 

právnik, publicista. Od 1. 1. 1935 až do 30. 7. 1965 pracoval v Červenom 

kríži, v rôznych vedúcich funkciách; v r. 1945 – 48 ako riaditeľ Slovenskej 

divízie ČSČK v Bratislave. 

 

WINKLER, Oskar, Ing. arch. – 50. výročie úmrtia (6. 4. 1970 Luče-

nec), architekt, stredoškolský učiteľ. Narodil sa 29. 4. 1909 vo Zvolene. 

V Lučenci vlastnil projektový ateliér. V r. 1948 – 65 bol vedúcim architek-

tom detašovaného ateliéru Stavoprojekt Zvolen v Lučenci. V 60. rokoch 

externe pôsobil ako stredoškolský učiteľ na SPŠ stavebnej v Lučenci, ktorá 

od r. 2006 je po ňom pomenovaná. 

 

ZIMÁČEK, František, MUDr. – 20. výročie úmrtia (10. 4. 2000 Luče-

nec), lekár – stomatológ. Narodil sa 30. 1. 1933 v obci Rokytnice (ČR). 

V rokoch 1990 – 1999 riaditeľ OÚNZ v Lučenci. Poslanec MsZ v Lučenci 

(1989 – 2000). 

FORGÁCH, Anton IV. – 135. výročie 

úmrtia (2. 4. 1885 Halič), gróf, šľachtic, 

župan Novohradu ( 1865 – 67), predseda 

Najvyššieho zmenkového súdu v Pešti, 

viceprezident českého miestodržiteľstva 

v Prahe, prednosta Ministerstva vnútra 

vo Viedni, moravsko-sliezsky miestodr-

žiteľ a miestodržiteľ v Čechách, poslanec 

českého snemu, čestný občan mesta Pra-

hy, poslanec uhorského snemu za lučen-

ský okres a neskôr za Balášske Ďarmoty. 

Narodil sa 6. 3. 1819 v Bratislave. 
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ŠVEHLA, Pavol – 140. výročie úmrtia (12 . 4. 1880 Dobroč), básnik, 

profesor reformovaného gymnázia v Lučenci, od r. 1839 evanjelický farár 

v Dobroči. Písal balady a romance. Ako prvý v slovenskej literatúre použil 

desaťveršovú strofu. Jeho báseň Hádka (1835) sa pokladá za možný im-

pulz pre Sládkoviča na vytvorenie desaťveršovej strofy Maríny. Narodil sa 

13. 11. 1813 v Rimavskej Bani. 

 

 
pozostalosti sa dozvedáme o zbojníctve v Novohrade – Jakuba Surovca na-

hovoril na zboj Martin Poliak z Cinobane alebo ako ozbíjali krčmára 

v Mýtnej spracoval v povesti Mytniansky mýtnik. Pri príležitosti 90. výro-

čia narodenia mu bola na rodnom dome v Katarínskej Hute odhalená pa-

mätná tabuľa. Zomrel 19. 12. 2004 v Brezne. 

 

MARÓTHY, Daniel – 195. výročie narodenia (14. 4. 1825 Mašková), 

rodoľub, národný buditeľ, básnik, pseudonym Danko Maškovský, otec 

Eleny Maróthy-Šoltésovej. Počas štúdií  v Bratislave  bol správcom  Jed-

noty mládeže slovenskej. Od r. 1855 až do svojej smrti (18. 4. 1878) ev. 

farár v Ľuboreči. Autor spomienkových próz Rozpomienky na dni peknej 

mladosti a Turčianska ruža. Významné vlastenecké básne: Vám, Našim 

ubehlíkom, Čo nás spasí, Verili sme a veríme. Roku 1851 napísal báseň 

Dvojaká ľúbosť. V Maškovej umiestnil miestny odbor MS v Lučenci  pa-

mätnú tabuľu  13. 4. 1925 a spomienka na neho je v obecnom múzeu.  

 

 

KREUTZ, František – 100. výročie narode-

nia (12. 4. 1920 Katarínska Huta), učiteľ, his-

torik, spisovateľ. Meštiansku školu navštevoval 

v Lučenci, študoval na Učiteľskom ústave 

v Lučenci a Banskej Bystrici. Učil v Poltári, 

Krnej, Málinci, Podkriváni, Korytárkach. Ria-

diteľ školy v Detvianskej Hute (1947 – 50) a 

ZDŠ v Šumiaci (1950 – 60). V r. 1960 – 80 

učil na ZDŠ v Brezne. Odborný pracovník  

v Horehronskom múzeu (1981 − 89). Knihy: 

Kliatba na Muráni (1972), Heľpianska bosorka 

(1985), Čriepky z breznianskeho rínku (1993), 

Zbojstvá Jakuba Surovca (2004). Z jeho 

pozostalosti sa dozvedáme o zbojníctve 

v Novohrade – Jakuba Surovca nahovoril  na 

zboj Martin Poliak z Cinobane alebo ako 

ozbíjali krčmára v Mýtnej spracoval v povesti 

Mytniansky mýtnik.  Pri príležitosti 90. výročia 

narodenia mu bola na rodnom dome 

v Katerínskej Hute odhalená pamätná tabuľa. 

Zomrel 19. 12. 2004 v Brezne. 
 



KALENDÁR VÝROČÍ A KATALÓG KULTÚRNYCH PODUJATÍ  2020 
 

19 Novohradské osvetové stredisko 

 

ROSTY de BARKÓCZ, Florián – 175. výročie narodenia (14. 4. 1845 

Pešť), šľachtic, c. k. komorník, za Rakúsko-Uhorska pôsobil na veľvys-

lanectve v Lisabone. Počas návštevy Haliče dostal zápal pľúc a zomrel, 

pochovaný je v Haliči. 

 

ČOMAJ, Ján – 85. výročie narodenia (17. 4. 1935 Radzovce), novinár, 

spisovateľ a publicista. Roku 1990 sa stal riaditeľom tlačového a infor-

mačného odboru Úradu vlády SR a 1991 riaditeľom vydavateľstva Národ-

ná obroda, a. s. V r. 1993 – 1999 pracoval ako zástupca šéfredaktora den-

níka Slovenská republika, 1995 – 1998 lektor Fakulty masmediálnej ko-

munikácie Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave, 1999 lektor v Akadémii 

umení v Banskej Bystrici. Knižne debutoval knihou reportáží Hviezdy 

spievajú (1963). Z publikácií: Smrť sedí vpredu (1965), Počmáraný život 

 (1967, 1968), Túlačky (1995), Kruté osudy (1997) a i. Zomrel 26. 1. 2020. 

 

ČOMAJ, Miroslav, Ing. – 75. výročie narodenia (28. 4. 1945 Cinoba-

ňa), stavbár. Od roku 1998 generálny riaditeľ sekcie vodného hospodárstva 

na Ministerstve pôdohospodárstva v Bratislave. Hlavný projektant prívod-

ného kanála  na sústave vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros. Hlavný in-

žinier projektu na stavbe Vodárenskej nádrže Málinec.  

 

 

GORDOŠ, Ladislav, Mgr.  – 80. vý-

ročie narodenia (26. 4. 1940 Fiľako-

vo), hudobný pedagóg a skladateľ. V r. 

1976 – 77 hudobný dramaturg Slov-

koncertu v Bratislave, 1982 – 95 učiteľ 

na ZŠ Kubínyiho v Lučenci, 1997 – 

2000 riaditeľom ZŠ Trenč. Skompono-

val niekoľko skladieb pre Lýdiu Volej-

níčkovú. V r. 1977 – 82  v Slovenskom 

rozhlase boli vysielané jeho skladby: 

Lúčne kvety, Pár dní, Spomienka..., za 

ktoré získal viaceré ocenenia. Spolu-

pracoval s ochotníckymi divadelnými 

súbormi v Lučenci a Fiľakove, napísal 

hudbu k divadelným hrám – Snehová 

princezná, Charleyho teta...  

 

Zhudobnil 9 básní z Modlitbičiek 

Milana Rúfusa.  Zomrel 26. 1. 2001 

v Bratislave, pochovaný je vo 

Fiľakove. 
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Zhudobnil 9 básní z Modlitbičiek Milana Rúfusa. Zomrel 26. 1. 2001 

v Bratislave, pochovaný je vo Fiľakove. 

 

LEHÁR, Franz Kristóf – 150. výročie narodenia (30. 4. 1870 Ko-

márno), hudobný  skladateľ. V r. 1890 – 94 dirigent 25. pešieho pluku 

v Lučenci, kde vystupoval a komponoval svoje pochody, sonáty, piesne − 

zložil prvú operetu Katuška a operu Rodrigo. Z iniciatívy PhDr. Františka 

Mihálya mu bola v Lučenci 24. 10. 2008 odhalená pamätná tabuľa na bu-

dove Reduty. Zomrel 24. 10. 1948 v Bad Ischl (Rakúsko). 

 

JORCSIK – JÓS, Mikuláš, Anton – 30. výročie úmrtia (30. 4. 1990 

Cegléd – Maďarsko), narodil sa 17. 1. 1906 v Haliči. Zmena priezviska z 

Jorčik na Jós bola roku 1926 na základe výnosu maďarského ministerstva 

vnútra (MV) č. 275634/25. Otec František Jorčik bol vedúcim župného 

úradu v Haliči. Mikuláš bol účastník Olympijských hier v Berlíne (1936)   

v modernom päťboji ako náhradník, umeleckej súťaže OH v Londýne 

(1948), kde za dielo Modern pentatlon (Moderný päťboj) získal ocenenie. 

Dosiahol hodnosť podplukovníka. Žil v maďarskom Cegléde, kde organi-

zoval športový život. Jeho športové dokumenty sú uložené v Športovom 

múzeu v Cegléde. 

 

 

 

 

FORGÁČ, Július – 135. výročie úmrtia (1. 5. 1885 Kokava nad Rima-

vicou), zakladateľ továrne na tabuľové sklo. Posledný gróf rodiny Forgá-

čovcov v Kokave, kde svoje majetky predal 4. 5. 1990 viedenskému advo-

kátovi Albertovi Dubovi.  

 

FÍZEĽ, Atanáz, prof. MUDr., DrSc. – 90. výročie narodenia (2. 5. 

1930 Halič), lekár, vysokoškolský učiteľ na Lekárskej fakulte UK v Bra-

tislave, v r. 1979 – 90 vedúci Katedry patologickej fyziológie. Zomrel 12. 

7. 1990 v Bratislave – 30. výročie úmrtia. V mladosti hrával za Halič 

futbal a dostal prezývku Bijou (Bižú). 

 

 

 

 

MÁJ 
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PEKÁR, Ľudovít – 210. výročie narodenia (8. 5. 1810 Pondelok, dnes 

Hrnčiarska Ves), evanjelický farár, senior Novohradského seniorátu 

ECAV. Študoval teológiu vo Viedni a Berlíne. Zaslúžil sa o výstavbu škôl, 

kostolov a sirotinca. Venoval sa ľudovému liečiteľstvu, bojoval proti cho-

lere (1873). Zaoberal sa zberom a štúdiom novohradskej flóry. Skonštru-

oval objektív fotoaparátu, hodiny, kosačku na trávu a pod. Zomrel 18. 3. 

1902 v Tomášovciach. 

 

 

 

RADIČ, Ondrej, ml. – 95. výročie naro-

denia (3. 5. 1925 Kokava nad Rimavicou), 

primáš ľudovej hudby Ondreja Radiča 

(1966 – 2000). Pochádzal zo slávneho mu-

zikantského rodu Radičovcov, v rádiu Re-

gina Stred ho 19. 11. 2017 predstavil re-

daktor Juraj Dubovec. Zomrel 7. 11. 2000 

v Kokave, kde je aj pochovaný. Do posled-

ných chvíľ života neodložil svoje čarovné 

husličky. Tri dni pred smrťou, 4. 11. 2000, 

odohral celovečerný program FS Kokavan.  
 

RADIČ, Stanislav, PhDr. – 65. výročie 

narodenia (7. 5. 1955 Lučenec), sociológ, 

scenárista, redaktor, humorista. ZDŠ nav-

števoval v Kalinove, gymnázium v Lučen-

ci. Pracoval v Slovenskom rozhlase, najs-

kôr ako sociológ, vedúci redaktor zábav-

ných žánrov. Od r. 1993 pôsobil ako ume-

lec v slobodnom povolaní. Zomrel 8. 4. 

2005 v Bratislave.  
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HRONEC, Vladimír, PhDr.  – 75. výročie narodenia ( 14. 5. 1945 Lu-

čenec), muzeológ, historik umenia, kurátor, kustód, stredoškolský peda-

góg. V r. 1984 − 89 pôsobil vo funkcii generálneho sekretára Ústrednej 

rady  Československej vedecko-technickej spoločnosti v Prahe. V ďalších 

rokoch pracoval v Galérii Františka Studeného v Nitre, v Nitrianskej ga-

lérii a súbežne ako stredoškolský učiteľ na Škole úžitkového výtvarníctva 

v Kremnici. Od r. 2006 pôsobí ako kurátor a kustód v Múzeu Miklósa 

Konkoly-Thegeho pri Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove. 

 

 

FELIX, Belo, prof., Mgr., PhD. – 80. 

výročie narodenia (9. 5. 1940 Divín), 

hudobný skladateľ, publicista, vysoko-

školský učiteľ. V r. 1991 – 2014 pôsobil 

na Katedre hudobnej výchovy Pedago-

gickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. 
 

REPČOK, Štefan – 95. výročie narodenia 

(16. 5. 1925 Kokava nad Rimavicou), dlhoročný 

osvetový pracovník, publicista, fotograf. Zomrel 

27. 10. 2006 v Hnúšti, pochovaný je v Kokave. 

Roku 1952 sa stal predsedom Osvetovej besedy 

v Kokave nad Rimavicou, kde pôsobil až do ro-

ku 1968, v rokoch 1968 – 1973 bol kronikárom 

obce. Aktívne hral a organizoval ochotnícke di-

vadlo. Venoval sa aj národopisnému výskumu 

kokavského regiónu, zbieral ľudové piesne, 

zvyky a porekadlá, výsledky publikoval knižne: 

Ľudové povesti a balady z Kokavy nad Rima-

vicou a okolia (1998), Neuveriteľné príhody a 

ľudové povery z Kokavy nad Rimavicou a okolia 
(2001), Kronika organizovaných foriem folklóru 
v Kokave nad Rimavicou (2001), Tradičná 
kokavská svadba /Predsvadobné, svadobné a 
posvadobné zvyky a obyčaje na pozadí 
historických dokumentov (2002) a i.). 
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(2001), Kronika organizovaných foriem folklóru v Kokave nad Rimavicou 

(2001), Tradičná kokavská svadba /Predsvadobné, svadobné a posvadob-

né zvyky a obyčaje na pozadí historických dokumentov (2002) a i.). Od 

roku 1969 sa venoval amatérskemu fotografovaniu ako tvorca i organizá-

tor fotografického diania, 1976 bol členom Gemerskej vlastivednej spoloč-

nosti v Rimavskej Sobote. Spracoval kokavské nárečie, históriu papierní a 

sklární v regióne. Získal niekoľko ocenení za amatérsku fotografickú tvor-

bu. Roku 1978 založil fotoskupinu Jána Slováka (fotoamatéri zo severu 

okresu Lučenec), od roku 1976 bol členom Amfoklubu pri KOS v Banskej 

Bystrici a pravidelne sa prezentoval na klubových výstavách. V rokoch 

1970 – 1990 pravidelný účastník súťaže AMFO (od regionálnej až po ce-

loštátnu úroveň), kde získal viaceré ocenenia. Autorské výstavy mal v Ko-

kave nad Rimavicou, Lučenci a v Poltári, vystavoval aj v Poľsku a Ma-

ďarsku. (Profil v REKUSE č. 6/2019.) 

 

 
v 70. rokoch 20. storočia aj vo FS Kokavan. Zomrel 28. 4. 1986 v Utekáči, 

časť Salajka, kde mu bola odhalená pamätná tabuľa (2013), umiestnená na 

dome, kde vyrábal svoje fujarky. Na Folklórnych slávnostiach Pod Poľa-

nou v Detve udeľujú Cenu Dr. Ladislava Lenga od roku 1975.  

 

KUBINEC, Juraj – 130. výročie naro-

denia (19. 5. 1890 osada Čechánky pri 

Detvianskej Hute), nestor slovenských fu-

jaristov a zakladateľ prvého fujarového 

tria na Slovensku so synmi Františkom 

a Martinom. Ovládal hru na fujare, dvo-

jačke a šesťdierkovej píšťale. Bol držite-

ľom mnohých ocenení, Cien Dr. Ladisla-

va Lenga, získal 1. cenu v eurovíznej sú-

ťaži o Zlatého páva (1974), úspechy na 

folklórnych festivaloch vo Východnej, 

v Detve, v Strážnici v juhoslovanskej 

Ljubljane, v rozhlasovej Grand prix de ra-

dio Slovakia a na mnohých ďalších podu-

jatiach. Účinkoval spolu so svojimi synmi 

Františkom (5. 1. 1939 Utekáč − 4. 9. 

2008 Poltár) a Martinom (1. 3. 1942) 

Utekáč) v 70. rokoch 20. storočia aj vo FS 

Kokavan. Zomrel 28. 4. 1986 v Utekáči, 

časť Salajka, kde mu bola odhalená 

pamätná tabuľa (2013), umiestnená na 

dome, kde vyrábal svoje fujarky. Na 

Folklórnych slávnostiach Pod Poľanou 

v Detve udeľujú Cenu Dr. Ladislava 

Lenga  od roku 1975. Autorom medailí, 

ktoré sa udeľovali nástrojom, bol 

akademický sochár prof. Ján Kulich 



KALENDÁR VÝROČÍ A KATALÓG KULTÚRNYCH PODUJATÍ  2020 
 

24 Novohradské osvetové stredisko 

 

Autorom medailí, ktoré sa udeľovali nástrojom, bol akademický sochár 

prof. Ján Kulich a roku 1987 bola na medaile fujara, na ktorej je aj Juraj 

Kubinec. Obec Utekáč každoročne v máji organizuje Dni obce venované 

Jurajovi Kubincovi. 

 

SCHRAMM, Ladislav, MUDr. – 105. výročie narodenia (21. 5. 1915 

Šahy), lekár, hudobný skladateľ a klavirista. Od r. 1959 žil v Poltári, kde 

pôsobil ako posudkový lekár a tu sa venoval aj tvorbe operiet – Gróf 

bláznov (1966), Jozefka z malej krčmičky (1967) a i. Napísal operety 

Zaujímavá žena, Kuruci, Zlatokopi, Karol a tí druhí. Je autorom hudby 

k rozprávkovej hre Šípková Ruženka a viacerých  piesní (Agneša, Budem  

ťa večne ľúbiť, Pilo by sa pilo, keby bolo za čo...). Zomrel 19. 12. 1984 

v Lučenci, pochovaný je v Šahách. 

 

  
 

 

GYURCSÍK, Iván – 60. výročie narodenia (23. 5. 1960 Lučenec), práv-

nik, novinár, vedecký pracovník. 

 

 

BURIČ, Jozef, Mgr. – 65. výročie na-

rodenia (23. 5. 1955), kultúrny a osve-

tový pracovník, choreograf. Od r. 1993 

pracoval v Národnom svetovom centre 

na viacerých pozíciách – metodik pre 

folklór (1993 – 1999), vedúci odd. 

ZUČ (1999 – 2000), riaditeľ kabinetu 

záujmových aktivít (2000 – 2002), ria-

diteľ Ústavu tradičnej kultúry (2002 – 

2008), od r. 2008 riaditeľ Kabinetu scé-

nického folklorizmu. Aktívne sa podie-

ľal na realizácii folklórnych festivalov 

– Východná, viac rokov  bol aj riadite-

ľom, Podpolianske slávnosti v Detve. 

Pracoval v porotách celoštátnych sú-

ťažných prehliadok, člen poroty na me-

dzinárodnom festivale v poľskom Za-

kopanom. 
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RIDEG, Ján – 75. výročie narodenia (25. 5. 1945 Solisko, časť Halič),  

základné vzdelanie získal vo Veľkej nad Ipľom (1951 – 1956), absolvoval 

Strednú priemyselnú školu stavebnú v Lučenci (1960  – 1964). Študoval 

na Stavebnej fakulte, odbor pozemné stavby, Vysokej škole technickej 

v Bratislave (1964 – 1969). Pracoval v Pozemných stavbách Banská Bys-

trica a v Stavoindustrii, n. p., Banská Bystrica. Stal sa súdnym znalcom v 

oblasti budov so špecializáciou na strechy. Je členom Cechu strechárov 

Slovenska. Za aktívnu činnosť v praxi bol roku 1978 vybratý ako člen 

česko-slovenskej delegácie na 11. medzinárodný festival mládeže a štu-

dentstva, ktorý sa uskutočnil v kubánskej Havane. Je činný aj na dô-

chodku, venuje sa samo výrobe hier z odpadových materiálov (Pet-fľaše, 

nepoužívané CD-čka, podnosy na vajíčka). V publikačnej činnosti dlhé 

roky spolupracoval s časopisom Strechy – fasády – izolácie vychádza-

júcom v Ostrave ako aj v odbornom časopise Pozemné stavby Praha. Je dr-

žiteľom certifikátu Slovenský rekord a medaily – rekordman slovenských 

rekordov za zavedenie a vytvorenie minimálne 20 hier z Pet-fliaš, za 

propagáciu a objav svetovej rarity 20 mil. ročného náhrobného kameňa vo 

Veľkej nad Ipľom atď. 

BAKŠOVÁ, Danka – 55. výročie na-

rodenia (23. 5. 1965 Rimavská Sobo-

ta), keramička. ZŠ absolvovala v Hrn-

čiarskych Zalužanoch, SOU stavebné – 

odbor keramika v Banskej Bystrici 

a SOUD v Pezinku, odbor umelecko-

remeselné práce. Roku 1986 jej udelili 

osvedčenie pracovníka ĽUV. Od roku 

1997 žije a pracuje ako keramička na 

voľnej nohe v Hrnčiarskych Zaluža-

noch. Vyhotovuje rôzne figúrky, deko-

račné a úžitkové predmety, ktoré vys-

tavuje po celom Slovensku a v zah-

raničí.  
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HONEC, Ján – 130. výročie narodenia (26. 5. 1890 Kalinovo), bývalý 

riaditeľ školy v Kalinove. Založil knižnicu, hasičský zbor, úverovú banku, 

viedol spevokol a  bol aj kantorom v tamojšom ev. a. v. cirkevnom zbore. 

 

MEDEOVÁ, Gabriela, rod. Schneiderová – 15. výročie úmrtia (29. 5. 

2005 Lučenec), ochotnícka herečka. Narodila sa 21. 6. 1928 v Lučenci. Od 

r. 1983 bola až do smrti členkou divadelného súboru Zsákszínház (Vre-

cové divadlo) vo Fiľakove. 

 

ONDREJOVIČ, Dušan, prof. ThDr. – 90. výročie narodenia (30. 5. 

1930 Turičky),  evanjelický a. v. farár, vysokoškolský učiteľ, bývalý dekan 

Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

 

 

 

 
 

 

KÁRMÁN, József, ml. – 225. výročie úmrtia (3. 6. 1795 Lučenec), 

maďarský osvietenecký spisovateľ, dramatik. Narodil sa 14. 3. 1769 v Lu-

čenci, kde žil a pôsobil. Jeho román Fanni hagyományai je prvým mo-

derným psychologickým románom v maďarskej literatúre. 

  
 

 

JÚN 

KRÁLIKOVÁ, Elena, rod. Bračoková – 85. 

výročie narodenia (2. 6. 1935 Kalinovo), výt-

varníčka, poetka, administratívna pracovníčka 

KNV v Banskej Bystrici, odborná pracovníčka 

v Múzeu SNP. Členka Detvianskej umeleckej 

kolónie a výtvarníckeho združenia Artefakt 

v Banskej Bystrici. Tvorba: Krásne je žiť 

(2011), Holubienka biela, kam si uletela (2013). 
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PALKOVIČ, Juraj – 170. výročie úmrtia (13. 6. 1850 Bratislava), slo-

venský básnik, pedagóg, novinár, organizátor kultúrneho života, poslanec 

uhorského snemu za mesto Krupina. V r. 1794 – 1796 pôsobil ako učiteľ 

na gymnáziu v Lučenci. So slovenskými národovcami Bohuslavom Tab-

licom a Martinom Hamaliarom založili roku 1803 Katedru reči a literatúry 

československej pri evanjelickom lýceu v Bratislave, kde bol prvým pro-

fesorom. Neskôr sa stal jeho zástupcom Ľudovít Štúr. Do literatúry vstúpil 

ako básnik zbierkou Muza ze Slovenských hor (1801). Popri poézii vydal aj 

veselohru Dva buchy a tri šuchy s námetom z dedinského prostredia. Na-

rodil sa 27. 2. 1769 v Rimavskej Bani. Roku 2019 mu bola v Lučenci od-

halená pamätná tabuľa. 

 

BOBRO, Milan,  doc. RNDr., CSc.,  – 80. výročie narodenia (15. 6. 

1940 Kokava nad Rimavicou), geológ, vedeckovýskumný pracovník, 

vysokoškolský učiteľ – UK Bratislava a TU Košice. Od r. 1980 pôsobil 

ako vedecký pracovník v Ústave geotechniky SAV v Košiciach. Spolu-

autor vyše 250 vedeckých prác, odborných posudkov a expertíz v oblasti 

mineralógie. Zomrel 18. 7. 2008 v Košiciach, urna s telesnými pozostat-

kami je uložená v kokavskom cintoríne. 

 

 

 

HALUKA, Pavel – 75. výročie narodenia 
(5. 6. 1945 Kokava nad Rimavicou), staveb-

ný technik, publicista, historik − amatér, fun-

kcionár mládežníckych organizácií, predseda 

Klubu mládeže, autor pomníka padlých v II. 

svetovej vojne v Kokave nad Rimavicou. 

Zozbieral a vytvoril zaujímavé výstavy dejín 

evanjelickej cirkvi v Kokave nad Rimavicou, 

autor publikácií: Pečiatky a pečate obce Ko-

kava, Zničenie Kokavy, Dejiny osvety v Ko-

kave nad Rimavicou, Železničná trať Poltár – 

Utekáč. Žije v Prahe, ale rodný kraj navšte-

vuje pravidelne. Čestný občan obce Kokava 

nad Rimavicou. 
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MACKO, Ivan – 60. výročie narodenia (15. 6. 1960 Lučenec), novinár, 

publicista. V rokoch 1981 – 1995 pracovník Regionálneho kultúrneho stre-

diska, dnešné NOS. Roku 1986 založil detské a mládežnícke rozhlasové 

vysielanie v okrese Lučenec. Počas pôsobenia v Slovenskej televízii na-

točil viacero krátkometrážnych filmov o Novohrade. 

 

MELICHERČÍK, Andrej – 65. výročie narodenia (16. 6. 1955 Praha), 

akademický sochár. V r. 1995 – 1999 riaditeľ Novohradskej galérie, od r. 

1999 sochár v slobodnom povolaní. Od r. 2000 žije v Kanade. Z tvorby: 

pamätník M. R. Štefánika (1995), pamätná tabuľa Janka Kráľa (1996) 

v Lučenci, plastika Š. M. Daxnera (1994) v Rimavskej Sobote, pamätník 

K. Mikszátha v Sklabinej a i. 

 

STOJKA, Ondrej, prof., PhDr., CSc. – 20. výročie úmrtia (16. 6. 2000 

Bratislava), historik, pedagóg, vysokoškolský učiteľ. Narodil sa 14. 1. 

1916 v Rovňanoch. Pôsobil ako učiteľ na viacerých ľudových školách, 

úradník na Povereníctve školstva, odborný pracovník vo Výskumnom ús-

tave pedagogickom a naposledy ako vysokoškolský učiteľ na Pedagogic-

kej fakulte UK v Trnave (1961 – 81). Z publikácií: Metodika dejepisu 

(1963), Základné otázky z teórie vyučovania dejepisu (1969) a i. 

 

BETINA, Vladimír, prof. RNDr. Ing., DrSc., – 90. výročie narodenia 

(17. 6. 1930 Ozdín), vedecký pracovník, vysokoškolský učiteľ. Pôsobil na 

Chemickej fakulte STU Bratislava, od r. 1995 na Pedagogickej fakulte 

Trnavskej univerzity. Zomrel 11. 5. 2006 v Bratislave. 

 

 
 

ŠUFLIARSKY, Ján, Mgr. – 80. výročie narode-

nia (18. 6. 1940), stredoškolský učiteľ, basket-

balový tréner a funkcionár, od r. 1998 prezident 

basketbalového klubu ESO Lučenec, dlhoročný 

poslanec mestského zastupiteľstva v Lučenci. V r. 

1990 – 99 riaditeľ Gymnázia B. S. Timravy v Lu-

čenci.  
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LESZÁK Jozef – 110. výročie narodenia (19. 6. 1910 Lučenec), ama-

térsky herec, tenista. Účinkoval v DS J. Kármána v Lučenci. 

 

BERKY, Ján-Ľuborecký, PhDr. – 80. výročie narodenia (20. 6. 1940 

Zvolen), spisovateľ, knihovník, vysokoškolský učiteľ. Študoval v Haliči 

a Lučenci. V r. 1971 – 98 pôsobil ako vedúci vedecký pracovník v Ústave 

vedeckých zdrav. Informácií v Bratislave, 1998 – 2002 prednášal rómsky 

jazyk a literatúru na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre. Z tvorby: Dežo-

viny – Smiechoty zo života Rómov (1955), Sny o šťastí (1994), Remešina 

vernosť (1998), monografia Ľuboreč (2002), Národovci rodu Maróthy 

(2003) a i. Zomrel 1. 6. 2004 v Hrubej Borši, okres Senec. 

 

NOCIAROVÁ, Dita, rod. Zimáčková, PhDr. – 60. výročie narodenia 

(20. 6. 1960 Lučenec), etnografka v Novohradskom múzeu a galérii. Rea-

lizovala  množstvo  scenárov k rôznym výstavám – Premeny hliny (1985, 

1991), Kresťanské inšpirácie v ľudovom výtvarnom prejave (1998), Krása 

ľudového textilu (1988, 1994), Ľudový odev a textil zo zbierok Novoh-

radského múzea (1991), Pre úžitok a radosť – prírodné pletivá zo zbierok 

Novohradského múzea (1994), Koža a kožušina na sto spôsobov (1998), 

Krása v ohni zrodená – historické sklo zo zbierok slovenských a Maďar-

ských múzeí (1999 – spoluautorka) a i. Zameriavala sa aj na etnografický 

výskum oblasti Novohradu – ľudový interiér a bývanie v obci Budiná, no-

vohradské ľudové náhrobníky, ľudová strava vo vybraných obciach No-

vohradu, história a súčasnosť novohradských sklární a i. Je spoluautorkou 

publikácie Tradičná kultúra regiónov Slovenska (BA, Veda 1998). V IX. 

zväzku prestížnej encyklopédie: „Slovník českých a slovenských výtvar-

ných umelcov 1950 – 2002“ sa nachádza jej heslo (s. 318 – 319), Roku 

2009 jej bola udelená Pamätná medaila ZMS  in memoriam. Zomrela 11. 

9. 2009 v Lučenci.  

 

BRÜLL, Zoltán, MUDr. – 115. výročie narodenia (22. 6. 1905 Luče-

nec), lekár,  pôsobil v Prahe, Spišskej Novej Vsi, Poprade-Kvetnici. Od r. 

1930 bol nadšeným horolezcom a propagátorom Vysokých Tatier. Ako le-

kár bol členom partizánskeho oddielu Vysoké Tatry, Nemci ho 14. 1. 1945 

zastrelili. Pochovaný bol v spoločnom hrobe v Liptovskej Kokave, ale 

v septembri 1946 bol exhumovaný a pochovaný na židovskom cintoríne 

v Lučenci. Roku 1966 bola na rodnom dome na Kubínyiho námestí odha-

lená pamätná tabuľa. 
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GÁBOR, Kornel – 25. výročie úmrtia (22. 6. 1995 Košice), huslista, 

koncertný majster. Základné vzdelanie získal v Lučenci, na  škole sa začal 

učiť hru na husle u svojho  otca  Andreja Gábora, ktorý bol zakladateľom 

a prvým riaditeľom slovenskej hudobnej školy v Lučenci (1954). V Luče-

nci navštevoval aj Gymnázium BST. Bol primášom ľudovej hudby FS 

Marína vo Zvolene. Narodil sa 3. 11. 1941 v obci Prenčov, okres Banská 

Štiavnica. 

 

BANCÍK, Samuel  Cyril – 95. výročie úmrtia (22. 6. 1925 Kokava nad 

Rimavicou), evanjelický farár, náboženský spisovateľ a básnik, režisér di-

vadelného krúžku. Pochovaný je v Kokave nad Rimavicou. Ako zvolenský 

kaplán bol 24. 5. 1880 zvolený za farára v Turíčkach, kde úspešne pôsobil 

deväť rokov. V Turíčkach pri obnove chrámu (1886) objavil pod starou 

maľovkou vzácne gotické fresky, ktoré patrili k najstarším pamiatkam 

tohto druhu v Uhorsku. Pri stavbe nového kostola (1928) boli obnovené a 

sú súčasťou kostola dodnes. Z Turíčiek prešiel za farára do Turieho Poľa 

(1889), kde pôsobil jeden a pol roka. Roku 1890 bol povolaný za farára 

kokavskej ECAV, kde počas pôsobenia sa stal dekanom a v rokoch 1908 – 

1918 vykonával funkciu konseniora malohontského seniorátu. Patrí mu 

zásluha za obnovenie ochotníckej divadelnej činnosti v Kokave nad Rima-

vicou po 34-ročnej prestávke. Roku 1906 nacvičil s kokavskou mládežou 

slovenskú divadelnú hru Martina Húsku Betlehem. V rokoch 1919 – 1924 

nacvičil 13 divadelných hier. Narodil sa 15. februára 1857 v Betliari.  
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tislave. Ako vedúci dramaturg televíznej filmovej tvorby sa autorsky po-

dieľal na medzinárodných úspechoch slovenských televíznych filmov: 

Krotká (1968), Balada o siedmich obesených (1969), Sladké hry minulého 

leta (1969). Bol autorom inscenovaných kabaretov v bratislavskej Tatra 

revue, ktorej vtedy šéfoval Novohradčan František Rell: Koktail Dona 

Chichota (1960), Sen noci šansónovej (1962), Hovoríme viacerými jazykmi 

(1966), Nečakaj ma už nikdy (1970). Najznámejším sa stal vďaka svojim 

textom k slovenským populárnym piesňam: Nič krajšieho nepoznám, Oča-

rená bývam, Môj manžel, Nie sme takí starí, Pesnička z predmestia, Takú 

mi hudba zahraj, Pod Akropolou... Svoj prvý text si vyskúšal na melódii 

Andreja Lieskovského Stále niečo zabúdam. V období rokov 1970 – 89 

postihnutý zákazom  publikačnej činnosti, jeho diela vychádzali pod pseu-

donymom Ján Bolek.   

 

 

ILEK, Vít – 95. výročie narodenia (25. 6. 

1925 Halič), redaktor, dramaturg, publicista, 

autor textov populárnych piesní. V haličskej 

matrike zapísaný ako Víťazoslav. Zomrel 

11. 12. 2009 v Bratislave, pochovaný je v  

Haliči. Redaktor v týždenníku Roháč (1950 

– 52), redaktor humoru a satiry v Česko-

slovenskom rozhlase Bratislava (1953 – 61), 

dramaturg v Česko-slovenskej televízii 

(1961 – 71), tajomník a propagačný referent 

v divadle Nová scéna v Bratislave (1971 – 

85). Od roku 1985 žil na dôchodku v Bra-

tislave. Ako vedúci dramaturg televíznej 

filmovej tvorby sa autorsky podieľal na 
medzinárodných úspechoch slovenských 
televíznych filmov: Krotká (1968), Balada o 
siedmich obesených (1969), Sladké hry 
minulého leta (1969). 

VARGA,  Ervín, Mgr. art. – 65. výročie narode-

nia (25. 6. 1955 Čierna nad Tisou), tanečník, pe-

dagóg, choreograf. V r. 1961 – 70 získal základné 

vzdelanie vo Fiľakove. Začínal vo folklórnom sú-

bore Palóc v Biskupiciach, tancoval vo viacerých 

maďarských folklórnych súboroch, počas vysoko-

školských štúdií aj v Lúčnici. Od r. 2003 bol ume-

leckým vedúcim SĽUK-u, 1988 – 2004 vysoko-

školský učiteľ na Katedre tanečnej tvorby HaTF 

VŠMU. Zomrel 4. 6. 2013 v Bratislave. 
 



KALENDÁR VÝROČÍ A KATALÓG KULTÚRNYCH PODUJATÍ  2020 
 

32 Novohradské osvetové stredisko 

 

BANÍK, Ján – 5. výročie úmrtia (27. 6. 2015 Kokava nad Rimavicou), 

pedagóg, riaditeľ. Roku 1957 založil v Kokave Lesnícku majstrovskú ško-

lu, jedinú svojho druhu na Slovensku. Škola vychovávala s obmenami ab-

solventov – odborníkov pre lesné hospodárstvo až do roku 1989. Publiko-

val v časopisoch Les, Zemědelská škola a i. Držiteľ celoštátnych najvyš-

ších vyznamenaní: pedagogické – Plaketa J. A. Komenského: „Zaslúžilý 

učiteľ“, rezortné: „Budovateľ socialistického lesníctva“. Narodil sa v Špa-

ňom Poli 14. 3. 1929. 

 

 

 

PAVLENDA, Viktor, prof.  Ing., DrSc. – 30. výročie úmrtia (5. 7. 1990 

Bratislava), ekonóm, politik, vedecký pracovník. Narodil sa 23. 1. 1928 

v Katarínskej Hute. V r. 1958 – 61 rektor Vysokej školy ekonomickej 

v Bratislave, poslanec SNR, 1970 – 71 veľvyslanec vo Švédsku, 1971 – 

1990 pracoval vo Výskumnom ústave sociálneho rozvoja a práce v Bra-

tislave.  

 

CZÓBEL, Karol – 135. výročie úmrtia (6. 7. 1885 Šalgótarján), poli-

cajný kapitán, prvý veliteľ mestskej polície v Lučenci. 

 

EIBNER, Ivan, PaedDr. – 70. výročie narodenia (12. 7. 1950 Lučenec), 

stredoškolský učiteľ, tréner atletiky. V r. 2002 – 2012 starosta obce Ra-

povce. Zomrel 25. 7. 2012 v Lučenci, pochovaný je v Rapovciach. 

 

 

JÚL 

HALUKOVÁ, Jana, rod. Romaniaková – 

70. výročie narodenia (13. 7. 1950 Kokava 

nad Rimavicou), kultúrno-výchovná pracovníč-

ka.  Od roku 1999 na Úrade vlády ČR v Prahe, 

tajomníčka fóra slovenských aktivít. Žije 

v Prahe.  
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MOLOTA, Štefan – 65. výročie narodenia (14. 7. 1955 Fiľakovo), 

huslista, koncertný majster, zberateľ a interpret slovenských ľudových 

piesní. Pôsobil v Slovenskom rozhlase (1976 – 96), OĽUN Bratislava, 

neskôr Ľudová hudba Štefana Molotu Bratislava. Autorsky spracoval 

stovky ľudových piesní a tancov. 

 

DURAY, Miklós, RNDr. – 75. výročie narodenia (18. 7. 1945 Lučenec), 

geológ, politik. Pracoval v Geologickom ústave SAV (1973 – 1977), Do-

prastave Bratislava (1977 – 1988). V r. 1990 – 1993 poslanec Federálneho 

zhromaždenia ČSFR, od r. 1994 poslancom NR SR.  

 

CEROVSKÝ, Jozef, RSDr. – 70. výročie narodenia (19. 7. 1950 Fiľa-

kovo), spojový technik, politológ. Angažoval sa v mládežníckych a iných 

organizáciách. Od r. 1990 bol  poslancom MsZ v Lučenci. 

 

FILOVÁ, Elena, rod. Faťarová, CSc. – 100. výročie narodenia (20. 7. 

1920 Málinec), učiteľka, filozofka, vedecká pracovníčka. Pracovala vo Fi-

lozofickom ústave SAV Bratislava (1959 – 72), Slovenská technická kniž-

nica Bratislava (1972 – 84).  

 

FÁBRY, Ján – 190. výročie narodenia (21. 7. 1830 Lučenec), botanik 

a stredoškolský profesor. Študoval na univerzite vo Viedni. Roku 1849 bol 

vychovávateľom v Rimavských Janovciach, od roku 1850 učiteľ prírodo-

pisu na gymnáziu v Ožďanoch, Rimavskej Sobote, od 1897 na dôchodku. 

Funkcionár miestnych spolkov, roku 1892 spoluzakladateľ, neskôr riaditeľ 

Gemerského múzea v Rimavskej Sobote. Prispieval do sobotských novín, 

viedol miestnu meteorologickú stanicu, venoval sa prevažne botanike, au-

tor učebnice botaniky a zoológie pre gymnáziá. Herbár, ktorý zhromaž-

ďoval 42 rokov a skladá sa asi z 80 zväzkov, je majetkom SNM v Bratis-

lave a časť sa nachádza v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej 

Sobote. Zomrel 28. 12. 1907 v Rimavskej Sobote. 
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baletných a choreografických súťažiach. Autor mnohých publikácií, sce-

nárov a režisér na folklórnych festivaloch Východná a i. 

 

 
BACSKAI, Béla – 85. výročie narodenia (26. 7. 1935 Prša), akademický 

maliar.  

BARTKO, Emil, Mgr. art. – 75. výročie 

narodenia (21. 7. 1945), tanečník, choreo-

graf a pedagóg. Spolupracoval s Novohrads-

kým osvetovým strediskom. V rokoch 1963 

– 75 bol tanečníkom v Lúčnici, od r. 1975 aj 

asistent choreografa. Pracoval v Osvetovom 

ústave, bol dramaturgom SĽUK-u, viaceré 

funkcie zastával na Ministerstve kultúry SR: 

generálny riaditeľ sekcie (1998), vedúci úra-

du (1999 – 2001). V rokoch 1989 – 1995 

umelecký šéf, riaditeľ (1999 – 2006) a po-

radca riaditeľa Baletu SND (2006 – 2007). 

Od r. 1980 pedagóg VŠMU, externe na kon-

zervatóriách v Bratislave a Nitre. Ako porot-

ca pôsobil na domácich a medzinárodných 

baletných a choreografických súťažiach. 

Autor mnohých publikácií, scenárov 

a režisér na folklórnych festivaloch 

Východná a i. 
 



KALENDÁR VÝROČÍ A KATALÓG KULTÚRNYCH PODUJATÍ  2020 
 

35 Novohradské osvetové stredisko 

 

Vyučil sa za kovomodelára a zlievača. Na podnet akademického maliara J. 

Szabóa (1955) študoval na VŠVU v Bratislave, odbor monumentálnej 

maľby, u profesora P. Matejkova. Roku 1962 sa vrátil do rodnej Prše, kde 

sa venoval maliarstvu − krajinomaľbe a figurálnej maľbe s pracovnými ná-

metmi. Chodil kresliť a maľovať do blízkych tovární (Fiľakovo, Opatová 

pri Lučenci). Jeho zámer namaľovať cyklus z baníckeho prostredia sa ne-

podarilo uskutočniť, zostalo iba niekoľko kresbových skíc. Zomrel 7. 11. 

1980 v Husinej, pochovaný je v Prši. 

 

 
 
 

SPIŠIAK, Igor, doc. PhDr., CSc.  – 70. výročie narodenia (1. 8. 1950 

Rovňany), pedagóg, vysokoškolský učiteľ. Vydal niekoľko študijných diel 

a prispieva aj do časopisov. Aktívne sa venuje muzikoterapii. Žije vo Zvo-

lene. 

 

KOLLÁR, Samuel – 190. výročie úmrtia (8. 8. 1830 Čerenčany), 

evanjelický kňaz, historik. Narodil sa 14. 1. 1769 v Pondelku, dnes časť 

Hrnčiarskej Vsi. Školu navštevoval v rodisku, Ratkovskom Bystrom, gym-

názium v Ožďanoch, univerzity v Halle (1789) a Wittenbergu (1790). Od 

16. 9. 1791 správca gymnázia v Ožďanoch, 8. 7. 1803 nastúpil na farský 

úrad v Čerenčanoch, kde pôsobil až do svojej smrti. Zaslúžil sa o posta-

venie nového kostola, fary a školy. Aktívny člen Učenej spoločnosti ma-

lohontskej v Nižnom Skálniku, do ročenky Solennia (1809 – 1842) pris-

pieval štúdiami z oblasti histórie, geografie a národopisu Malohontu. Opí-

sal napríklad osobité svadobné zvyky v Čerenčanoch. Roku 1824 bol zvo-

lený za malohontského seniora. 

 

BOREŠOVÁ, Anna, PhDr. – 90. výročie narodenia (9. 8. 1930 Halič), 

pedagogička. V r. 1982 – 86 riaditeľka nemocničnej školy vo Fakultnej 

nemocnici na Mickiewiczovej ulici v Bratislave, neskôr zastupujúca vedú-

ca kabinetu špeciálnej pedagogiky v Krajskom pedagogickom ústave 

v Bratislave. Publikovala vo viacerých odborných časopisoch.  

 

 

 

 

AUGUST 
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SCHILLER, Július – 40. výročie úmrtia (12. 8. 1980 Lučenec), hudobný 

pedagóg, klavirista, zakladateľ a prvý riaditeľ Hudobnej školy vo Fiľa-

kove. Narodil sa 1. 5. 1906 v Čabradskom Vrbovku.  

 

RYSUĽA, Štefan – 120. výročie narodenia (13. 8. 1900 Važec), spiso-

vateľ, publicista. V r. 1950 – 1953 bol stredoškolským profesorom na 

gymnáziu v Lučenci. Debutoval lyrizovanou prózou − súborom siedmich 

poviedok s vlastnými ilustráciami Zavial vetrík… (1933). Autor romá-

nov Milosť (1940), Boží obľúbenci (1941), Lúče v tmách (1946)...,  publi-

kácie Život a pieseň podtatranského Važca (1960),  pripravil rozprávkovú 

knižku Čo bolo na dne kufra (1968), Podtatranské povesti (1971), prá-

cu Čaro porekadiel (1976). Posmrtne vyšli jeho spomienkové básne v 

próze Vrchárske rapsódie (1982). 

 

 

STEHLÍK, Rudolf – 80. výročie narodenia 
(12. 8. 1940 Kokava nad Rimavicou), osve-

tový pracovník, výrobca drevených kyjatic-

kých hračiek – drevených koníkov, koníkov 

s povozmi, kohútov, sliepočiek, fúrikov, kle-

páčov či súsekov. Jeho hračky sú súčasťou 

zbierkového fondu viacerých múzeí, najmä 

Gemersko-malohontského múzea v Rimav-

skej Sobote. Držiteľ titulu Majster ľudovej 

umeleckej výroby žil vo Veľkých Teriakov-

ciach, časti Krásna. Zomrel náhle 15. 11. 

2010, pochovaný je v Kokave nad Rimavi-

cou. 
 

KAFKA, Richard, doc. Ing. – 5. výročie úmrtia (14. 

8. 2015 Žiar nad Hronom), hutník, vedeckovýskumný 

pracovník, historik. Narodil sa 15. 3. 1937 v Kokave 

nad Rimavicou. V r. 1961 – 2000 pôsobil v Závode 

SNP v Žiari nad Hronom, od r. 1993 technický riadi-

teľ, aktívne sa podieľal na založení spoločnosti Sloval-

co. Bol spolutvorcom piatich autorských osvedčení a 

prihlášok dvoch vynálezov. Okrem svojej odbornej 

práce veľkú pozornosť venoval štúdiu histórie hut-

níctva. Podujal sa na amatérsky výskum identifikácie 

huty v Sklených Tepliciach a železiarskeho hámra v 

Rimavici, kde sa spolu so Slovenským technickým 

múzeom v Košiciach podarilo zachrániť posledné 

historické predmety (náhrobné kamene, budovy), tieto 
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huty v Sklených Tepliciach a železiarskeho hámra v Rimavici, kde sa spo-

lu so Slovenským technickým múzeom v Košiciach podarilo zachrániť 

posledné historické predmety (náhrobné kamene, budovy), tieto práce boli 

publikované v Hutníckych listoch. Spoluautor publikácii Z dejín výroby 

hliníka na Slovensku; monografie Sklárne v Malohonte; knihy Mosty na 

sever (slovensko-nórska spolupráca) a Dejín hutníctva na Slovensku. Spo-

lupracoval s regionálnymi a lokálnymi médiami, publikoval články o his-

tórii a zaujímavostiach Žiarskej kotliny. Pre Novohrad a Malohont zane-

chal nedocenený blog NAŠA KOKAVA. 

 

 
 

BANŠELL, Koloman – 170. výročie narodenia (26. 8. 1850 Točnica), 

evanjelický kňaz, básnik, publicista, redaktor. Pseudonym Maškovský. V 

r. 1868 – 71 študoval ev. teológiu na prešovskej akadémii, kde literárne 

spolupracoval s Pavlom Orsághom Hviezdoslavom. Po štúdiách nastúpil 

ako vychovávateľ v rodine veľkostatkára na Gerendáši pri Békešskej Ča-

be. V apríli 1873 prešiel do redakcie Slovenských novín v Pešti. Nakoniec 

sa stal ev. farárom v dedinkách (Sámsonház, Veľký Lom a Mašková). Na 

augustových slávnostiach v Martine (1879) jeho duševná kríza vyvrcholila 

pokusom o samovraždu. Liečil sa v Pešti a posledné dva roky prežil v bie-

de a zabudnutí v Lučenci. Život skončil samovraždou 27. 3. 1887 v Lučen-

ci, kde je aj pochovaný. Roku 1871 vydal s P. O. Hviezdoslavom alma-

nach Napred a 1886 výber zo svojej poézie pod názvom Túhy mladosti. V 

jeho próze sa stretávame vo väčšej miere s vplyvmi extrémneho roman-

tizmu.  

FILČÍK, Ctibor – 100. výročie narodenia 
(15. 8. 1920 Dolné Plachtince), herec. V r. 

1936 – 37 bol učňom v továrni Fiľakovo. 

V r. 1951 – 86 členom činohry SND v Bra-

tislave a vysokoškolský učiteľ na VŠMU 

(1951 – 57). Debutoval vo filme Kozie mli-

eko (1950), nezabudnuteľné postavy stvárnil 

vo filmoch Kapitán Dabač (1959), Námestie 

svätej Alžbety (1965), Skrytý prameň (1973). 

Zomrel 21. 11. 1986 v Bratislave, urna je 

uložená na cintoríne v obci Pôtor. 
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Najvýraznejšie sa to prejavuje v novele Atalanta. Osobitnú pozornosť si 

zaslúžia Banšellove teoretické úvahy Rozbor znelky, Dľa čoho sa má súdiť 

báseň? 

 

 

 

FORGÁCH, Ján XII. – 330. výročie narodenia (1. 9. 1690 Rajka), gróf, 

šľachtic, člen Uhorskej kráľovskej koruny, novohradský župan, zaslúžil sa 

o prinavrátenie listín po Šimonovi IV. z kuruckých vojen, ale Forgáchov-

ské majetky naspäť získal až Pavol IV. Forgách. Zomrel 18. 4. 1735 v Se-

čanoch (Szécsény v Maďarsku). 

 

TAKÁČOVÁ, Adela, rod. Holková – 85. výročie úmrtia (1. 9. 1935 

Kokava nad Rimavicou), zakladateľka a režisérka ochotníckeho divadla 

v Kokave. Režisérka a členka divadelného krúžku Živena v Lučenci. Naro-

dila sa 29. 12. 1882 v Rimavskej Bani. 

 

SEPTEMBER 
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HRONEC, Pavel Dobročský – 80. výročie úmrtia (4. 9. 1940 Poltár), 

učiteľ, básnik, kronikár. Zomrel v Poltári, kde je aj pochovaný. Pôsobil 

ako učiteľ v Slanej Lehote od 1. 7. 1917 a na evanjelickej škole v Poltári 

od 1. 10. 1928. Viedol školskú kroniku, od 19. 12. 1933 kronikár obce Pol-

tár a viedol Pamätnú knihu obce Poltár. V Rimavskej Sobote vydal Kníh-

tlačiarsky účastinársky spolok zbierku básní Piesne slobody a žiaľu 

(1937). Narodil sa 26. 3. 1892 v Dobroči, pochovaný je v Poltári. 

 

GÁBER, Ľudovít – 130. výročie úmrtia (6. 9. 1890 Kokava nad Rima-

vicou), spisovateľ, ľudovovýchovný pracovník, patril k stúpencom Ľ. Štú-

ra a po jeho zbavení profesúry odišiel spolu s ďalšími študentmi z bratis-

lavského lýcea do Levoče. Ešte na lýceu si vyslúžil čestné meno „Lo-

vinobanský pán richtár“, pod ktorým uverejnil prvotinu v prešporskom 

Zábavníku. V r. 1850 – 1866 evanjelický kazateľ v Lovinobani a do svojej 

smrti evanjelický farár v Kokave nad Rimavicou, kde je pochovaný. S jeho 

menom sú spojené začiatky ochotníckeho divadla v Kokave. Narodil sa 19. 

11. 1824 v Lovinobani. Gáberovcov v Lovinobani navštevovali často štú-

rovci z Gemera. Najkrajšie o Novohrade a o Lovinobani sa vyslovoval 

Janko Francisci Rimavský, ktorého báseň Novohrad uverejnil J. M. Hur-

ban v II. čísle almanachu Nitra. 

 

TÓTH Ľudovít, prof. JUDr., CSc. – 85. výročie narodenia (7. 9. 1935 

Čakanovce), bol priekopníkom vyučovania medzinárodného práva ob-

chodného na Vysokej škole ekonomickej. Osobitný je jeho prínos pri 

tvorbe nového študijného predmetu hospodárska diplomacia, ktorý sa nes-

kôr jeho zásluhou rozvinul a bol rozšírený na študijný odbor hospodárska 

diplomacia, čím sa Obchodná fakulta a neskôr Fakulta medzinárodných 

vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave stali priekopníkmi medzi 

slovenskými vysokými školami.  Zomrel 18. 2. 2011 v Bratislave. 

 

PODHRADSKÝ, Dušan, prof. Ing., DrSc. – 80. výročie  narodenia (11. 

9. 1940 Ozdín), biochemik, vysokoškolský učiteľ, v r. 1970 – 2004 pôsobil 

na Katedre biochémie (bol jej prvým vedúcim) Prírodovedeckej fakulty 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,  1990 – 1997 dekan fakulty 

a 1997 – 2003 rektor  UPJŠ.  
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HAAN, Ján – 165. výročie úmrtia (12. 9. 1855 Békešská Čaba, Ma-

ďarsko), evanjelický farár. Narodil sa 3. 2. 1779 v Ábelovej. Od r. 1818 

farár v B. Čabe. Vydal po slovensky knihu O užitočnom sadení dohána, 

rozmlouvaní... pre ľud čabjanský (1845).  Haan povzbudzoval roľníkov aj 

k výsadbe stromov moruše, čím chcel rozšíriť chov priadky morušovej. 

Roku 1848 mu v latinčine vyšla knižka venovaná svojmu rodákovi z Ábe-

lovej, ornitológovi Jánovi Šalamúnovi Petianovi. 

 

WINKLER, Pavel, JUDr. – 110. výročie narodenia (13. 9. 1910 Zvo-

len), právnik, diplomat, veľvyslanec. Ľudovú školu navštevoval v Zlatne 

a Lučenci, kde študoval na Reformnom reálnom gymnáziu (1920 – 27). 

V r. 1945 – 70 pracovník Ministerstva zahraničných vecí v Prahe. Po r. 

1989 konzultant Medzinárodného odboru MZV v Prahe. Zomrel 16. 5. 

2003 v Prahe. 

 

PETIAN, Gabriel – 235. výročie narodenia (14 .9. 1755 Polichno), 

evanjelický farár. Študoval teológiu v nemeckom Wittenbergu. Evanje-

lický farár v Ábelovej (19. 11. 1782 – 19. 7. 1821). Bol veľkým znalcom 

hebrejčiny.  

 

ERDÉLYI, Attila, Ing. – 55. výročie narodenia (15. 9. 1965), chemik, 

ochotnícky herec, zakladateľ a člen DS Józsefa Kármána v Lučenci. 

 

ČAPLOVIČ, Ján – 240. výročie narodenia (22. 9. 1780 Horné Príbelce), 

advokát, publicista a etnograf, autor šiestich obrán slovenského národa 

proti maďarizácii,  početných etnografických prác a spoluzakladateľ slo-

venskej etnografie ako nezávislého vedného odboru. V r. 1795 – 1798 

študoval na gymnáziách v Banskej Bystrici, Lučenci a Banskej Štiavnici. 

Jeho mottom bolo: Slavus sum natis et educatus (Slovan som rodom i vý-

chovou). Zomrel 29. 5. 1847 vo Viedni. 

 

FABIÁN, Július – 65. výročie úmrtia (22. 9. 1955 Szombathely, 

Maďarsko), maliar, spisovateľ, učiteľ výtvarnej výchovy.  Narodil sa 12. 4. 

1884 v Lučenci. Roku 1904 odišiel študovať do Budapešti, venoval sa aj 

zbieraniu ľudových materiálov na palóckom území. 

 

http://www.najkrajsikraj.sk/mesta-a-obce/banska-bystrica/
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MINDSZENTHY, Magda – 110. výročie narodenia (22. 9. 1910 

Lučenec), maďarská speváčka, operetná primadona. Od r. 1949 členka 

Operetného divadla v Budapešti. Zomrela 10. 1. 1997 v Budapešti. 

 

ALEXY, Janko – 50. výročie úmrtia (22. 9. 1970 Bratislava), spisovateľ, 

publicista, maliar, národný umelec. Študoval na gymnáziu v Lučenci.  

 

POLK, Elemír, Ing. genmjr. – 115. výročie narodenia (24. 9. 1905 

České Brezovo), generál česko-slovenskej ľudovej armády, účastník pro-

tifašistického odboja. Od februára 1945 náčelník štábu 2. čsl. Parade-

santnej brigády 1. čsl. armádneho zboru v ZSSR. Po prijatí Košického 

vládneho programu (apríl 1945) bol náčelníkom operačného oddelenia na 

Ministerstve národnej obrany v Košiciach a v Prahe. Zomrel 11. 10. 1994 

v Bratislave. 

 

ŠAFÁRIKOVÁ, Anita, rod. Krepčárová – 65. výročie narodenia (25. 

9. 1955 Lučenec), herečka. Maturovala na Gymnáziu B. S. Timravy v Lu-

čenci. Od r. 1975 členka činohry Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene.  

 

 
boli slúžky u Fischerovcov. Bartók do jesene 1906 zapísal v Gemeri 219 

slovenských ľudových piesní, pomáhala mu ich zapisovať Anna Fische-

rová.  

BARTÓK, Béla – 75. výročie úmrtia 

(26. 9. 1945 New York), maďarský hu-

dobný skladateľ, klavirista, etnomuziko-

lóg. Gemerskú obec Hrlica, majer Fi-

scherovcov,  navštívil r. 1904, kde sa 

stretol s pôvodnou ľudovou piesňou  – 

maďarskou a slovenskou. Tu skompo-

noval viaceré slávne skladby (klavírne 

kvinteto, Piros alma, rapsódia pre kla-

vír, scherzo pre orchester a klavír). Dru-

há manželka Ditta Pásztoryová žila 

v Rimavskej Sobote. Pobyt v Hrlici bol 

pre neho miestom nových inšpirácií. 

V lete 1906 zapísal slovenské ľudové 

piesne od Zuzany Drábovej, predtým 

(1904) maďarské od Lidi Dósaovej, obe 

boli slúžky u Fischerovcov. Bartók do 

jesene 1906 zapísal v Gemeri 219 

slovenských ľudových piesní, pomáhala 

mu ich zapisovať Anna Fischerová.  
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LUŠPAI,  Karol – 80. výročie narodenia (28. 9. 1940 Lučenec), trubkár. 

Základnú hudobnú školu navštevoval vo Fiľakove. Prvý trubkár v orches-

tri opery SND Bratislave (1967 – 1968)  a v Slovenskej filharmónii (1968 

– 2003), pedagóg Konzervatória v Bratislave (1981 – 1990). 

 

RÓTH, Tivadar (Teodor), PhMr. – 50. výročie úmrtia (28. 9. 1970 

Košice), lekárnik. Narodil sa 28. 9. 1899 v Rimavskej Sobote. Jeho predok 

Gabriel Róth, zemepán z Pondelka (dnes Hrnčiarska Ves), založil tam roku 

1786 manufaktúru na výrobu aj v Európe známej majoliky. Roku 1930 

prišiel ako lekárnik do Haliče, r. 1953 odišiel do Veľkého Blhu. V r. 1956 

– 1960 pôsobil opäť v Haliči ako lekárnik. Špecializoval sa na liečenie 

kožných chorôb. Mal vlastné laboratórium, kde vyrábal a vyvíjal lieky už 

vo forme práškov, mastí, kvapiek alebo tabletiek. Roku 1965 odišiel bývať 

do Košíc.  

 

 

 

 

DANKO, Ján, prof. MUDr., CSc. – 70. výročie narodenia (1. 10. 1950 

Málinec), lekár, vedec, vysokoškolský učiteľ. Pôsobil ako dekan Jesse-

niovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského (JLF UK) v Martine. Ako 

prezident Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti, prednosta 

Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK a Univerzitnej nemocnice 

Martin. V r. 2018 bol vymenovaný za predsedu Vedeckej rady Ministerst-

va zdravotníctva SR a v komunálnych voľbách 2018 bol zvolený za 

primátora mesta Martin. Býval v Hradišti, kde sa s rodinou presťahoval 

v r. 1960. 

 

 

OKTÓBER 

BALÁŽOVÁ, Eva, rod. Danková,  Ing., 

PhD., – 65. výročie narodenia (1. 10. 1955 

Fiľakovo), ekonómka. Vedúca Katedry verej-

nej správy Fakulty európskych štúdií a regio-

nálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej 

univerzity v Nitre. Poslankyňa mestského zas-

tupiteľstva v Lučenci. 
 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Jesseniova_lek%C3%A1rska_fakulta_v_Martine_Univerzity_Komensk%C3%A9ho
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jesseniova_lek%C3%A1rska_fakulta_v_Martine_Univerzity_Komensk%C3%A9ho
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jesseniova_lek%C3%A1rska_fakulta_v_Martine_Univerzity_Komensk%C3%A9ho
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_zdravotn%C3%ADctva_Slovenskej_republiky
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_zdravotn%C3%ADctva_Slovenskej_republiky
https://sk.wikipedia.org/wiki/Martin_(mesto_na_Slovensku)
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LACIAKOVÁ, Irena, rod. Slančíková – 155. výročie narodenia (2. 10. 

1865 Polichno), spisovateľka, staršia sestra B. S. Timravy. Po učení v Po-

lichne rok navštevovala meštiansku školu v Banskej Bystrici. Roku 1887 

redaktorka rodinného rukopisného zábavno-poučného časopisu Ratolesť. 

Roku 1895 debutovala v Slovenských pohľadoch novelou Spoločnica. 

Publikovala v Živene. Písala pod pseudonymami I. Poľanská, Irena Zoris-

lava Slančík. Vydala sa za Michala Laciaka, ev. farára. Po roku 1945 žili 

aj v Lučenci. Zomrela 14. 2. 1951 vo Zvolene. 

 

 
V prvej ročenke Prírodovedeckej spoločnosti (Temészettudományi Társu-

lat) založenej v Pešti (1841) publikoval výsledky ornitologických výs-

kumov z Turčianskej kotliny a okolia Banskej Bystrice. Mnohé živočíchy 

sú pomenované jeho menom. 

 

UHORSKAI,  Pavel, ThB. – 10. výročie úmrtia (5. 10. 2010), evanjelic-

ký kňaz, rodák z Tomášoviec (nar. 2. 3. 1919), kde je i pochovaný. Roku 

1990 bol zvolený za generálneho biskupa evanjelickej a. v. cirkvi pre 

ČSFR, od r. 1993 pre Slovenskú republiku.  

 

 

 

 

PETIAN, Ján Šalamún – 165. výročie 

úmrtia (3. 10. 1855 Budapešť), evanjelický 

kňaz, zoológ. Používal aj pomaďarčenú po-

dobu mena Petényi. Narodil sa 30. 7. 1799 

v Ábelovej. Základné vzdelanie získal v Lu-

čenci. Zakladateľ vedeckej faunistiky a orni-

tológie v Uhorsku, správca zoologického 

oddelenia Národného múzea v Budapešti. 

S významným svetovým zoológom K. L. 

Brehmom udržiaval kontakty po celý život. 

Prvý v Uhorsku propagoval ochranu prírody, 

člen korešpondent Uhorskej akadémie vied, 

člen vedeckej spoločnosti vo Viedni, Alten-

burgu a Görlitzi. Priateľ básnika Jána Kol-

lára, do jeho Národných zpievaniek pris-

pieval zápismi starých spevov, hier a povestí. 

V prvej ročenke Prírodovedeckej spoloč-nosti 

(Temészettudományi Társulat) založenej v 

Pešti (1841) publikoval výsledky 

ornitologických výskumov z Turčianskej 

kotliny a okolia Ban-skej Bystrice. Mnohé 

živočíchy sú pomenované jeho menom. 
 

https://sk.wikipedia.org/wiki/1895
https://sk.wikipedia.org/wiki/1841
https://sk.wikipedia.org/wiki/1841
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Radio Bratislava) a s Česko-slovenskou televíziou v Bratislave (cyklus 

Zem spieva, 1965 – 1966). Zásluhou NOS Lučenec mu bola v Poltári na 

spomienkovom podujatí pri príležitosti nedožitých 80. narodenín 8. 10. 

2010 odhalená  pamätná tabuľa. Zomrel 25. 7. 1973 v Bratislave.  Spolu-

autor učebníc hudobnej výchovy pre základné školy. Priatelia kolegovia 

Dr. Ladislava Lenga (napr. Ing. Viliam Gruska) iniciovali vznik súťaže 

výrobcov ľudových hudobných nástrojov o Cenu Dr. Ladislava Lenga (In-

strumentum Excellens), ktorá sa konala v r. 1975 – 1985 (obnovená 2001) 

v rámci Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve s medailami ocenenia 

(autor akademický sochár Ján Kulich) ako prehliadka najlepších ľudových 

hudobných nástrojov, výrobcov a interpretov z celého Slovenska. Ďalším 

podujatím bola realizácia podujatia interpretačná súťaž o Cenu Dr. La-

dislava Lenga, ktorá sa konala 1986 – 1992 s rôznymi témami v jednot-

livých ročníkoch, napr. fujaristi, gajdoši, píšťalkári, heligónkari, predníci z 

Podpoľania. 

 

BODNÁR, Július – 150. výročie narodenia (8. 10. 1870 Uderiná), 

spisovateľ, redaktor, folklorista, historik, vlastivedný bádateľ, publicista. 

Pseudonym Branko Bradlan, Uderiansky. Študoval na gymnáziu v Lučen-

ci. Od 1890 teológiu v Bratislave, Viedni, Erlangene. Od 1896 kaplán 

v Petrovci, Myjave, Békešskej Čabe, ev. farár v Bukovci..., 1919 – 20 pro-

fesor histórie a dekan Slovenskej ev. bohosloveckej fakulty v Bratislave.  

LENG, Ladislav, PhDr., CSc. – 90. vý-

ročie narodenia (8. 10. 1930 Zelené) 

etnomuzikológ, vedecký pracovník SAV 

zaoberajúci sa výskumom ľudových hud-

obných nástrojov. Od r. 1953 odborný 

asistent, neskôr ašpirant u profesora Eu-

gena Suchoňa na Katedre hudobnej vý-

chovy Vysokej školy pedagogickej v  

Bratislave, od 1959 vedúci katedry. V r. 

1963 – 1973 vedúci Oddelenia etnomuzi-

kológie Ústavu hudobnej vedy SAV. 

Spolupracoval s oddelením ľudovej hud-

by Česko-slovenského rozhlasu v Bra-

tislave (relácia Klenotnica ľudovej hud-

by, súťaž Prix de musigue folklorique de 
Radio Bratislava) a s Česko-slovenskou 
televíziou v Bratislave (cyklus Zem 
spieva, 1965 – 1966). Zásluhou NOS 
Lučenec mu bola v Poltári na 
spomienkovom podujatí pri príležitosti 
nedožitých 80. narodenín 8. 10. 2010 
odhalená  pamätná tabuľa. Zomrel 25. 7. 
1973 v Bratislave.  Spoluautor učebníc 
hudobnej výchovy pre základné školy. 
Priatelia kolegovia Dr. Ladislava Lenga 
(napr. Ing. Viliam Gruska) iniciovali vznik 
súťaže výrobcov ľudových hudobných 
nástrojov o Cenu Dr. Ladislava Lenga 
(Instrumentum Excellens), ktorá sa 
konala v r. 1975 – 1985 (obnovená 2001) 
v rámci Folklórnych slávností pod 
Poľanou v Detve s medailami ocenenia 
(autor akademický sochár Ján Kulich) ako 
prehliadka najlepších ľudových 
hudobných nástrojov, výrobcov a 
interpretov z celého Slovenska. 
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Zbieral svadobné verše, detské hry a povery z Uderinej. Najvýznamnejším 

dielom je historicko-etnografická monografia Myjava (1911). V edícii 

Knižnica školákov vydával beletristické práce pre deti Rozprávočky z Ude-

rinej (1907), Prostonárodné povesti, Jaga a Vlkolak (1918), Nezbedovia 

(1922) a i. Zomrel 4. 7. 1935 v Novom Meste nad Váhom. 

 

BODICKÝ, Samuel – 170. výročie narodenia (9. 10. 1850 Špania Do-

lina), evanjelický kňaz, spisovateľ, pseudonym Samo Samovič, Samoslav 

Javorov. Študoval na gymnáziu v Lučenci, dekan na Evanjelickej teologic-

kej fakulte v Bratislave. V r. 1874 – 1888 evanjelický kňaz v Ozdíne a 

v Sennom, kde 22. 8. 1919 zomrel a roku 1969 mu bola odhalená pamätná 

tabuľa na budove evanjelickej fary. V jeho prozaických príbehoch dominu-

je prostredie pánov a vzdelancov (Starý mládenec, Zaľúbenec, Nihilisti, Vo 

väzení), dedinčanov (Prvá ľúbosť, Žena dvoch mužov, Otcova kliatba, Z 

mŕtvych), dedinské a statkárske prostredie (Zlý duch, Nová kométa).  

 

SUROVEC, Jakub – 280. výročie úmrtia (11. 10. 1740 Brezno), valach 

a vodca zbojníckej družiny. Narodil sa okolo roku 1715 v Tisovci. Od roku 

1739 vodca zbojníckej družiny, ktorá zbíjala v oblasti Nového Targu, na 

Orave, Pohroní až po okolie Lučenca. Jeho pôsobenie v Novohrade (Cino-

baňa, Mýtna) literárne spracoval František Kreutz. V krčme v Polhore ho 

16. 9. 1740 lapila skupina mešťanov z Brezna, bol popravený.  

 

KLEMPÁR, František, st. – 30. výročie úmrtia (13. 10. 1990 Lučenec), 

učiteľ ĽŠU v Lučenci, od r. 1983 vyučoval klavír na pobočke v Poltári. 

Pôsobil ako profesionálny hudobník, neskôr lektor pri Okresnom osve-

tovom stredisku v Lučenci. Narodil sa 15. 2. 1944 v Spišskej Starej Vsi. 

 

CÚTH, Ján – 105. výročie narodenia (14. 10. 1915 Dobrá Niva), 

evanjelický farár, predseda Demokratickej strany, podpredseda MNV, 

v Kokave nad Rimavicou pôsobil v r. 1944 – 1958. Zomrel v Banskej 

Bystrici 4. 10. 1982. 

 

KUBÁNI,  Ľudovít  – 190. výročie narodenia (16. 10. 1830 Slovenské 

Zahorany), slovenský básnik, prozaik, dramatik. Bol žiakom gymnázia 

v Ožďanoch a úradníkom sklenej huty v Zlatne. 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Evanjelick%C3%A1_bohosloveck%C3%A1_fakulta_Univerzity_Komensk%C3%A9ho_v_Bratislave
https://sk.wikipedia.org/wiki/Evanjelick%C3%A1_bohosloveck%C3%A1_fakulta_Univerzity_Komensk%C3%A9ho_v_Bratislave
https://sk.wikipedia.org/wiki/1874
https://sk.wikipedia.org/wiki/1888
https://sk.wikipedia.org/wiki/Evanjelick%C3%BD_k%C5%88az
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ozd%C3%ADn
https://sk.wikipedia.org/wiki/Senn%C3%A9_(okres_Ve%C4%BEk%C3%BD_Krt%C3%AD%C5%A1)
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Od 1. 3. 1855 vydával rukopisný časopis Hodiny zábavy. Roku 1855 sa 

stal notárom v Bátke, o rok neskôr slúžnym v Rimavskom Brezove. 

Z tvorby:  Blíženci (1855, rukopis), Hlad a láska (1860), Čierne a biele 

šaty (1860), Mendík (1860), Pseudo-Zamojski (1861), Traja Sokoli (1868), 

Valgatha (zostala nedokončená, známa je len prvá časť, 1872). Zomrel 30. 

11. 1869 v Rimavskom Brezove. 

 

MAJERČÍKOVÁ, Elena – 85. výročie narodenia (20. 10. 1935 Lučenec 

− Opatová), učiteľka, publicistka. V publicistickej a bádateľskej činnosti 

sa venovala regionálnej historiografii – 100 rokov školy v Opatovej (1996). 

V spoluautorstve s Máriou Adamovou vydala knihu Opatová v zrkadle sto-

ročí (2005). Zomrela 13. 2. 2012 v Bratislave, pochovaná  je v Opatovej. 

 

 
 

vestiach. Spolu s Augustom Horislavom Škultétym vydal súbor rozprávok 

Slovenské povesti (1858 – 1861). Vrcholom jeho zberateľského úsilia je 8-

zväzkové dielo Prostonárodné slovenské povesti (1880 – 1883). V Drien-

čanoch má pamätník a je tam aj Múzeum Pavla Dobšinského.  

 

 

 

DOBŠINSKÝ, Pavol Emanuel − 

135. výročie úmrtia (22. 10. 1885 

Drienčany), evanjelický farár, peda-

góg, spisovateľ, básnik, prekladateľ, 

redaktor, literárny kritik a významný 

folklorista. Narodil sa 16. 3. 1828 

v Slavošovciach. Od roku 1858 bol 

profesorom slovenského jazyka a lite-

ratúry na evanjelickom lýceu v Ban-

skej Štiavnici. Po roku 1861 pôsobil 

ako evanjelický farár v Drienčanoch, 

kde žil až do svojej smrti. Na levoč-

skom lýceu bol predsedom štúrovskej 

Jednoty mládeže slovenskej, v Bans-

kej Štiavnici redigoval časopis pre 

umenie a literatúru Sokol. Samostatne 

vydal dielo Úvahy o slovenských po-

vestiach. Spolu s Augustom 

Horislavom Škultétym vydal súbor 

rozprávok Slovenské povesti (1858 – 

1861). Vrcholom jeho zberateľského 

úsilia je 8-zväzkové dielo 

Prostonárodné slovenské povesti 

(1880 – 1883). V Drienčanoch má 

pamätník a je tam aj Múzeum Pavla 

Dobšinského.  
 

https://sk.wikipedia.org/wiki/1855
https://sk.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1tka
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rimavsk%C3%A9_Brezovo
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FORGÁCH, Ján XXIII., Dr. – 150. výročie narodenia (24. 10. 1870) 

a 85. výročie úmrtia (25. 9. 1935), šľachtic, doktor práv, atašé na veľ-

vyslanectve v Bukurešti, atašé veľvyslanectva v Petrohrade, člen hornej 

komory uhorského snemu, veľvyslanec v Brazílii, v Srbsku, bol vyslan-

com v Sasku, poradca a dôverník ministra zahraničia v Rakúsko-Uhorsku, 

zoznámil sa a bol v úzkom kontakte s Franklinom Delano Roosveltom, 

prezidentom USA, ako aj inými osobnosťami. Po 1. svetovej vojne žil s ro-

dinou striedavo v Budapešti a v Haliči, kde je  aj pochovaný.  

 

CSÁKY, Károly, PaedDr., Ph.D. – 70. výročie narodenia (24. 10. 1950, 

Kleňany, okres Veľký Krtíš), etnograf, regionálny historik, spisovateľ, 

básnik, autor prác o histórii Hontu a Novohradu. 

 

MAGIC, Dezider, RNDr. Ing. – 100. výročie narodenia (24. 10. 1920 

Hrnčiarske Zalužany),  botanik, vedecký pracovník a pedagóg. Od r. 1953 

vedúci Katedry lesnej výroby VŠLD Zvolen, od 1959 pracovník Ústavu 

pre hospodársku úpravu lesov. Zakladajúci člen Slovenskej botanickej 

spoločnosti, jej predseda (1969 – 1973), Gemerskej vlastivednej spoloč-

nosti a Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny. Zomrel 31. 10. 

2005 v Bratislave.  

 

PERLICZI, Ján Daniel, MUDr. – 315. výročie narodenia (29. 10. 1705 

Kežmarok), spisovateľ, prírodovedec. Bol úradným lekárom Novohradskej 

stolice, vyrobil vyše 300 liekov a zhotovil liehový prístroj na meranie tep-

loty ľudského tela. Zakladateľ prvej lekárne v Lučenci (1732). Od 1754 žil 

na svojom majetku v Opatovej, kde sa venoval bádateľskej činnosti a tu aj 

zomrel  6. 4. 1778. V Lučenci má pamätnú tabuľu od r. 1998. 

 

 

 

 

LIZOŇOVÁ, Mária, rod. Matlochová – 100. výročie narodenia (1. 11. 

1920 Zvolen), spisovateľka. Prvá manželka farára Ivana Lizoňa. Počas po-

bytu v Polichne začala literárne pôsobiť. Vydala knihu rozprávok Kocúr 

Žmurko (1946), písala pod pseudonymom Teta z Polichna. Roku 1944 sa 

aktívne zapojila do SNP. V novembri 1944 zavraždená fašistami, pocho-

vaná je vo Zvolene. 

NOVEMBER 
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ORAVCOVÁ, Gabriela, rod. Bartová, Mgr. – 65. výročie narodenia 

(1. 11. 1955 Lučenec), učiteľka, od 15. 3. 1999 vedúca Odboru školstva v 

Lučenci, riaditeľka Cirkevnej ZŠ sv. J. Bosca v Lučenci. 

 

KORBAY,  František – 125. výročie narodenia (2. 11. 1895 Halič), 

vlastivedný publicista, úradník, pseudonym F. Menší. Notár v Haliči, Lo-

vinobani, Rimavskej Sobote, potom úradník v Banskej Štiavnici. Kultúrny 

a osvetový pracovník v banskoštiavnickom okolí, autor turistických sprie-

vodcov a štúdií o Banskej Štiavnici, v publicistike sa venoval aj cestovné-

mu ruchu, administratívy a financií v štátnej správe. Publikoval v časopi-

soch: Administratívny vestník, Soc. ochrana, Hlas slovenskej samosprávy, 

Krásy Slovenska. V novinách: Národné noviny, Robotnícke noviny, Slo-

venský denník, Hlasy spod Sitna, Pohronie, Pohronský hlásnik. Zomrel 2. 

10. 1968 v Banskej Štiavnici. 

 

BARÁNEK, Alexander – 105. výročie narodenia (3. 11. 1915 Lučenec), 

operný spevák, v r. 1951 – 78 sólista opery SND v Bratislave. Od roku 

1985  žil v Lučenci, kde aj 13. 3. 1994 zomrel a je tu aj pochovaný. 

 

ARDAMICA, Zorán, Mgr. – 50. výročie narodenia (4. 11. 1970 

Lučenec), učiteľ, prekladateľ, textár, skladateľ, hudobník, od 2015 riaditeľ 

ZUŠ vo Fiľakove.  

 

BECHER, Klaudia – 65. výročie narodenia (5. 11. 1955 Lučenec), 

huslistka, učiteľka husľovej hry, členka komorného orchestra. Od 2004 

členka komorného orchestra Hamburger Camerata. Žije v mestečku Glinde 

pri nemeckom meste Hamburgu.  

 

SIHELSKÝ, Ján, PaedDr. – 60. výročie narodenia (7. 11. 1960 Ri-

mavská Sobota), bývalý generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí 

a rodiny. Futbalový rozhodca, žil v Poltári. 

 

HRNČIAR, Peter – 40. výročie úmrtia (8. 11. 1980 Bratislava), pub-

licista, redaktor, konferencier. Narodil sa 4. 5. 1928 v Starej Haliči. Pra-

coval ako redaktor Česko-slovenského rozhlasu, od 1974 šéfredaktor hlav-

nej redakcie zábavných programov ČST v Bratislave.  
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GALKO, Milan, RNDr.  – 60. výročie narodenia (12. 11. 1960 Hnúšťa), 

hydrogeológ, vedúci oddelenia hydrogeológie Stredoslovenských vodární 

a kanalizácií v Banskej Bystrici. Zmapoval výskyt bocianov bielych v ok-

resoch Banská Bystrica a Brezno, metodickú činnosť Horskej služby v BB. 

Vypracoval podklady z ornitologického mapovania okolia Kokavy nad Ri-

mavicou, kde prežil detské roky. 

 

MOLNÁR, Ján – 65. výročie narodenia (17. 11. 1955 Fiľakovo), 

elektromechanik, kultúrny pracovník. V r. 1990 – 2003 riaditeľ Domu kul-

túry vo Fiľakove. Od 2003 manažér predaja pre tuzemský trh a strednú 

Európu vo firme THORMA − VÝROBA Fiľakovo.  

 

PAUČO, Jozef – 45. výročie úmrtia (18. 11. 1975 Middletown-USA), 

novinár, spisovateľ a vydavateľ. Narodil sa 18. 1. 1914 v Píle, v osade 

Gúrovci (zvanej tiež Feranche). Používal aj pseudonym J. P. Javorov. Od 

r. 1942 šéfredaktor tlačového orgánu HSĽS Slovák. Roku 1945 emigroval 

do USA. Knižne debutoval publikáciou Ľudovýchova u štúrovcov (1943). 

Zakladajúci člen SNR v zahraničí, od 1950 tajomník Slovenskej ligy 

v Amerike.  

 

FORGÁCH, Anton VII. – 105. výročie narodenia (29. 11. 1915 Vie-

deň), šľachtic, posledný majiteľ haličského zámku, obnovil rodinný zámok 

v medzivojnovom období, na konci 2. svetovej vojny sa zapojil do roko-

vaní o prímerí, počas vojny bol dôstojník kavalérie, pôsobil v maďarskom 

vinárenskom obchode a v poľnohospodárskej výrobe. Zomrel 25. 4. 1977 

v Heusden, pochovaný Buissonville, Van Mollekot – Belgicko. 

 

 

 

 

VOZÁR,  Samo – 170. výročie úmrtia (5. 12. 1850 Hrachovo), básnik, 

prekladateľ. Narodil sa 3. 4. 1823 v Hrachove. Zúčastnil sa stretnutia (14. 

2. 1843) v Bratislave, na ktorom sa neoficiálne rozhodlo o používaní spi-

sovnej slovenčiny, prítomní boli Ľudovít a Samuel Štúrovci, Ján Francisci, 

Ján Kalinčiak a Ján Gáber z Lovinobane.   

 

 

 

DECEMBER 
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Hneď potom začal písať svoje básne v slovenčine, pričom historicky ide 

o prvé v novej slovenčine písané texty vôbec (báseň Keď boli Turkom rohy 

už zlámané, datovaná 30. marca 1843). Počas revolučných udalostí roku 

1848 viackrát aktívne vystúpil a v októbri 1848 bol spolu s Jánom 

Franciscim, Markom Daxnerom, Michalom Bakulínym a inými uväznený. 

 

FISCHER, Juraj – 100. výročie narodenia (9. 12. 1920 Lučenec), 

obchodník, príslušník čsl. armády na Západe. Manažér firmy Železiarstvo 

Fischer v Lučenci. V r. 1940 – 45 pôsobil  v rámci čsl. armády ako prís-

lušník zahraničného vojska na Západe, zúčastnil sa vylodenia spojenec-

kých vojsk v Normandii (Francúzsko) v júni 1944. Roku 2004 mu fran-

cúzsky prezident Jacques Chirac udelil najvyššie štátne vyznamenanie spo-

jené s udelením titulu „Rytier čestnej légie“. Zomrel 9. 5. 2007 v Bratis-

lave, pochovaný je v Lučenci. 

 

SÓLYOM, László – 110. výročie narodenia (9. 12. 1910 Lučenec), 

bankový úradník, publicista. Pôsobil ako športový tlačový spravodajca pre 

Česko-slovenský rozhlas, pre denníky Smer, Új Szó či mestské noviny. V 

Lučenci sa zapájal do kultúrneho života v rámci Csemadoku, kde od r. 

1950 dlhodobo zastával funkciu pokladníka. Zomrel 20. 11. 1989 v Lučen-

ci, pochovaný je na tunajšom Mestskom cintoríne. 

 

VERESOVÁ, Hermína, rod. Beniczká – 205. výročie narodenia (13. 

12. 1815 Trebeľovce), vychovávateľka, osvetová pracovníčka, priekopníč-

ka ženského hnutia v Uhorsku. V r. 1867 založila v Budapešti Spolok pre 

vzdelávanie žien, 1869 otvorila prvú vyššiu dievčenskú školu. Zomrela 28. 

9. 1895 v obci Váchartyán (Maďarsko). 

 

BADINKA, Jozef – 65. výročie narodenia (15. 12. 1955 Karlove Vary), 

stolár, amatérsky výtvarník z Kokavy nad Rimavicou. Venoval sa drevo-

rezu a tvorbe drevených plastík, ktoré prezentoval na viacerých výstavách. 

Na krajskej súťaži v Banskej Bystrici získal 1. miesto (1997). 

 

BLECH, Richard, PhDr. – 90. výročie narodenia (16. 12. 1930 Kokava 

nad Rimavicou), filmový kritik a historik, publicista, vysokoškolský uči-

teľ. Po štúdiu pôsobil ako redaktor denníkov Smena a Národná obroda 

(1972 – 1990).  

https://sk.wikipedia.org/wiki/Smena_(denn%C3%ADk)
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%A1rodn%C3%A1_obroda&action=edit&redlink=1
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Zakladajúci šéfredaktor časopisu Filmová revue. Autorsky a editorsky sa 

podieľal na niekoľkých základných dielach slovenskej encyklopedickej 

tvorby: Encyklopédia Slovenska I − VI, Encyklopédia dramatických umení 

Slovenska I − II. Je autorom, spoluautorom a tvorcom kníh: S maskou a 

bez masky (1962), Panoráma svetovej kinematografie (1964), Svet filmo-

vých režisérov (1968), Malá encyklopédia filmu (1974), Encyklopédia fil-

mu (1994) a i. Napísal knihu profilov filmových a divadelných tvorcov S 

maskou a bez masky (1962) a bol hlavným redaktorom kníh Panoráma 

svetovej kinematografie (1964 a 1965) a Svet filmových režisérov (1968). 

Do roku 2005 prednášal dejiny filmu na Filmovej a televíznej fakulte Vy-

sokej školy múzických umení v Bratislave. Zomrel 3. 11. 2017 v Bratisla-

ve.  

 

KÁLNICKÝ, Ondrej – 205. výročie narodenia (18. 12. 1815 Kalinovo), 

básnik, učiteľ v Cinobani (1835 – 1838) a Lučenci (1839 – 1852). Jeho 

Denník na rok 1842 je uložený v Literárnom archíve SNK v Martine. 

 

ČÁNIK,  Juraj – 110. výročie narodenia (20. 12. 1910 Turíčky), učiteľ 

hudby, dirigent a osvetový pracovník. Od r. 1945 bol členom Speváckeho 

zboru slovenských učiteľov v Trenčianskych Tepliciach. Člen Zboru pre 

občianske záležitosti v Lučenci. Zomrel 13. 7. 1982 v Lučenci. 

 

BODICKÝ, Michal, ThDr. h. c. – 85. výročie úmrtia (23. 12. 1935 

Bratislava), evanjelický kňaz, pedagóg, historik, spisovateľ. Narodil sa 25. 

9. 1852 v Španej Doline. Študoval na Prvom slovenskom gymnáziu v Re-

vúcej, teológiu vo Viedni a Erlangene. V rokoch 1878 − 1895 farár v Pon-

delku, v rokoch 1920 − 1930 prednášal na Slovenskej evanjelickej boho-

sloveckej fakulte v Bratislave. Spolu s A. H. Škultétym koncipovali dielo 

Pamäti Slovenského evanjelického a. v. gymnasia a s nim spojeného Uči-

teľského semeniska vo Veľkej Revúci (1889). Napísal Rozpomienky a pa-

mäti. Roku 1918 sa stal členom Slovenskej národnej rady. Od r. 1920 

vysokoškolský profesor a prvý slovenský dekan (1920 − 1926 a 1927 − 

1929) na Evanjelickej teologickej fakulte v Bratislave. 

 

ŠULEK, Štefan – 85. výročie narodenia (24. 12. 1935 Kokava nad 

Rimavicou), folklorista, spevák kokavských ľudových piesní. Zomrel 7. 2. 

2005 – 15. výročie úmrtia. 

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Filmov%C3%A1_revue&action=edit&redlink=1
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FIGULI, František Samuel – 140. výročie úmrtia (24. 12. 1880), jeho 

životný príbeh je vytesaný vo veršoch na náhrobnom pomníku – bol bo-

jovník za práva ľudu – bojoval v Košúthovej armáde, v Krymskej vojne, 

v Garibaldiho armáde v Taliansku, vo vojne Sever proti Juhu ako dobro-

voľník v Lincolnovej armáde, stal sa občanom USA. 

 

KRČMÉRYOVÁ, Oľga, rod. Petényová – 70. výročie úmrtia (24. 12. 

1950 Bratislava), kultúrna pracovníčka. Narodila sa 17. 8. 1868 v Budinej. 

Členka Živeny, organizovala a nacvičovala ochotnícke divadlo. Ako blízka 

priateľka B. S. Timravy uverejnila o nej spomienkové príspevky v Sloven-

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

(1958). 

 

FALŤAN, Michal, JUDr., CSc. – 60. výročie úmrtia (24. 12. 1960 

Bratislava), ekonóm, politik. Povereník pre poľnohospodárstvo (1945, 

1948 – 1951), generálny tajomník Jednotného zväzu slovenských roľníkov 

(1946 – 1948). V r. 1945 zvolený za poslanca SNR. Od r. 1955 pracoval 

v Ekonomickom ústave SAV Bratislava. Narodil sa  26. 4. 1916 v Hradišti.  

 

JESENSKÝ, Janko, JUDr. – 75. výročie úmrtia (27. 12. 1945 Bra-

tislava), slovenský básnik, prozaik, prekladateľ. Pracoval ako advokátsky 

koncipient v Lučenci. Narodil sa 30. 12. 1874 v Martine. 

 

LESKOVEC, Zoltán – 15. výročie úmrtia (28. 12. 2005 Prešov), herec, 

operetný spevák, narodil sa 4. 11. 1926 v Poltári. V r. 1959 – 86 pôsobil 

v Divadle Jonáša Záborského v Prešove, od r. 1982 ako sólista spevohry. 

 

HURRAY, Ján Miloslav – 185. výročie narodenia (30. 12. 1835 Lo-

vinobaňa), národovec, evanjelický farár. Priatelil sa s P. Slančíkom a P. 

Dobšinským. Od r. 1864 evanjelický farár v Kyjaticiach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Timrava
http://sk.wikipedia.org/wiki/1932
http://sk.wikipedia.org/wiki/1958
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MADÁCH (Madáč), Gašpar –  430. výročie narodenia (1590 Dolná 

Strehová), básnik, od r. 1617 novohradský podžupan. Písal žartovnú a sa-

tirickú lyriku – Reverende pater, pán farár potrenský, Lepšie v dome s me-

dom gorelku piť... Do maďarčiny preložil štyri slovenské náboženské 

piesne od Anny Czoborovej (1636) a českú básnickú skladbu o ze-

metrasení v Kalábrii (Aký bič dopustil Boh na Kalábriu). Zomrel r. 1647 

v Dolnej Strehovej. 

 

MAŽÁR (Mazarius),  Krištof – 365. výročie narodenia (1655 Tomá-

šovce), barokový spisovateľ, pôsobil ako evanjelický farár v Lovinobani 

a Žiline, kde 1. 4. 1708 zomrel. Písal latinské polemické a obranné spisy 

(napr. Clipeus veritatis — Štít pravdy, Wittenberg, 1677). 

 

GLOSIUS, Ján, st.  –  350. výročie narodenia (1670 Pondelok), evanje-

lický kňaz, spisovateľ. V rokoch 1694 – 1696 evanjelický farár v Brádne, 

Rimavskej Bani, Banskej Bystrici-Radvani (1704 − 1710), Kalinove, Ti-

sovci a i. Autor slovenskej a latinskej barokovej svetskej a náboženskej 

literatúry, príležitostnej poézie, náboženských dišpút, pôvodných i z nem-

činy preložených piesní a veršovaných modlitieb. Zomrel 24. 12. 1729 v 

Tomášovciach. 

 

APOŠTOLI, Ondrej – 275. výročie úmrtia (1745), evanjelický farár, 

narodil sa v Haliči. Ako riaditeľ školy pôsobil v Padarovciach, neskôr v 

Siráku (Maďarsku). Za farára ho 20. júna 1722 v Štítniku ordinoval super-

intendent Samuel Antoni. V tom istom roku vymenovaný za prvého farára 

v Piliši, kde prvý začal viesť matriku.  

 

HAJNÓCZY CHRYZOSTOM, Jozef – 270. výročie narodenia (1750), 

historik, právnik, od r. 1774 tajomník grófa Mikuláša Forgácha, ovládal 

početné jazyky, autor diel, revolucionár, jakobín – popravený r. 1795 v 

Pešti. 

 

VÍDENSKÝ, Jindrich – 115. výročie narodenia (1905), učiteľ, riaditeľ 

ZDŠ Utekáč, získal titul „Zaslúžilý učiteľ“ (1963). 

https://sk.wikipedia.org/wiki/1694
https://sk.wikipedia.org/wiki/1696
https://sk.wikipedia.org/wiki/1704
https://sk.wikipedia.org/wiki/1710
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LIPTÁKOVÁ Irma, rod. Gőmőry – 60. výročie úmrtia (1960), prvá 

predsedníčka Živeny a jej dlhoročná pracovníčka v Kokave nad Rima-

vicou. Narodila sa v r. 1874. 

 

Tony Curtis  –  95. výročie narodenia (3. 6. 1925 Bronx, New York) 

a 10. výročie úmrtia (29. 9. 2010 Nevada), americký herec známy najmä 

z filmov Útek v reťaziach (1958) a Niekto to rád horúce (1959).  Má slo-

venské korene. Vlastným menom Bernard Schwartz, pochádzal z rodiny 

uhorských židovských prisťahovalcov. Otec Emanuel Schwartz pochádzal 

z Maďarska a matka Helena Ilona Kleinová sa narodila  vo Vaľkove, dnes 

časti Českého Brezova, stretli sa v USA.   
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Lučenec 

 830. výročie (1190) – v časti Opatová sa spomína kláštor (valis lu-

cida), ktorý plnil aj hospodársku a obchodnú funkciu. 

 820. výročie (1200) – ako majitelia územia dnešného mesta sa spo-

mínajú uhorské šľachtické rody Zaah a Szemere. 

 740. výročie (1280) – v listine kráľa Ladislava IV. sa Lučenec spo-

mína ako osada (possessio Lusunch). 

 265. výročie (1755) – bol založený rímskokatolícky cintorín. 

 230. výročie (1790) – dramatik Ján Ungváry (*28.11.1763 Lučenec) 

založil prvú divadelnú spoločnosť v Uhorsku. 

 190. výročie (1830) – ulice mesta osvetlené 24 petrolejovými lampa-

mi (Lučenec mal v tom čase len štyri ulice). 

 175. výročie (1845) – na Vajanského ulici č. 5 býval básnik Sándor 

Petőfi v dome advokáta A. Stellera, dom je dnes označený pamätnou 

tabuľou. 

 170. výročie (1850) – začiatok vedenia mestských kníh (Losocz 

város jegyzőkönyvei) 

 140. výročie (25. 5. 1880) – vydaný štatút erotického salóna v Lu-

čenci – obsahoval 21 poriadkov. 

 125. výročie (11. 12. 1895) – slávnostné otvorenie divadelnej sály 

v lučenskej Redute. 

 110. výročie (1910) – založená parná tehelňa Juraja Rákottyai v Lu-

čenci. 

 95. výročie (8. 9. 1925) – vysvätená neologická synagóga v Lučenci, 

slúžila pôvodnému účelu do roku 1944, hlavným rabínom bol Dr. 

Arthúr Reschovszky. 

 75. výročie (14. 1. 1945) – oslobodenie mesta Lučenec. 

 75. výročie (1945) – znovu založený MO Matice slovenskej v Lu-

čenci a pri ňom aj divadelný súbor. 

 30. výročie (1990) – osamostatnenie súboru a premenovanie na Di-

vadelný súbor Józsefa Kármána; s hrou „Salto Mortále“ (režisér Ar-

pád Szabó) získal hlavnú cenu na Jókaiho dňoch v Komárne; od r. 

2000 funguje ako neziskové občianske združenie, dodnes aktívne 

pracuje a riaditeľom je Štefan Csák. 
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 25. výročie (1995) – DOS J. Kármána s hrou Sonáta príšer (režisér 

Vlado Sadílek) získal na Jókaiho dňoch hlavnú cenu za réžiu a Štefan 

Csák za najlepší herecký výkon. 

 

Fiľakovo 

 405. výročie (4. 5. 1615) – vypukol požiar na hrade, horelo aj  mesto. 

 200. výročie (1820) – fiľakovskí Židia dostali povolenie na zriadenie 

židovského cintorína pri Šávoľskej ceste. 

 110. výročie (1910) – skrachovala fiľakovská smaltovňa; dôvodom 

znižovania zamestnanosti boli následky hospodárskej krízy, ktoré za-

mestnávatelia vždy riešili na účet zamestnancov. 

 

Poltár 

 195. výročie (1. 3. 1825) – vzbura poddaných v Zelenom, odmietli 

nastúpiť na panské, vodcov vzbury – bratov Ročkárovcov − uväznili 

v stoličnom väzení v Balážskych Ďarmotách; vystúpenie poddaného 

ľudu zo Zeleného spracoval Dr. István Horváth zo Šalgótarjánu; výs-

tava vzbury spracovaná v grafických kresbách Ferencza Czinkeho 

bola inštalovaná v MsKS Poltár r. 1990; Gustáv Srniš pri príležitosti 

155. výročia vzbury dal vyraziť strieborné a bronzové medaily.  

 110. výročie (1910) – založenie mužského spevokolu Júliusom Pász-

torom 

 95. výročie (23. 4. 1925) – zriadenie Obecnej knižnice v Slanej Le-

hote. 

 95. výročie (29. 4. 1925) – zriadenie Obecnej knižnice v Poltári. 

 

Budiná 

 130. výročie (1890) – vzbura roľníkov, ktorú podnietilo nespravod-

livé rozdelenie pozemkov.  

 125. výročie (1895) – vypuknutie veľkého požiaru, ďalší vzplanul 

18. októbra 1935. 

 75. výročie (24. 1. 1945) – na Budínskych lazoch bolo obesených 19 

občanov na stromoch;  na pamiatku popravených bolo toto miesto 

vyhlásené za Pamätný les pri Budinej. 

 

 

 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ro%C4%BEn%C3%ADk
http://sk.wikipedia.org/wiki/18._okt%C3%B3bra
http://sk.wikipedia.org/wiki/1935
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Boľkovce 

 690. výročie (17. 4. 1330) – pokus o atentát zemepánom obce Feli-

ciánom Zachom vo Višegrade na uhorského kráľa Karola Róberta 

z Anjou, Zranil ho mečom na ramene a kráľovnej odsekol tri prsty; 

za svoj čin bol popravený, jeho telo rozštvrtené a vyvesené v Budíne, 

celý jeho majetok bol skonfiškovaný a rodina vyvraždená.   

 85. výročie (september 1935) – slávnostné otvorenie kultúrneho do-

mu. 

 

Buzitka 

 95. výročie  (1925) – rozdelenie majetku Coburga a jeho pridelenie 

kolonistom – českým a slovenským legionárom, ktorých zásluhou 

začal aj rozvoj v oblasti kultúry; prvá zmienka o kultúrnej činnosti je 

z roku 1926, keď pri slávnostnom otvorení školy 22. júna 1926 bolo 

večer prvé divadelné predstavenie Spolku divadelných ochotníkov 

Falešná kočička; za 10-ročné obdobie práce legionárov sa vybudoval 

aj kultúrny dom (1935); pri príležitosti osláv 10. výročia založenia 

Buzitky (31. 5. 1936) bola odhalená pamätná tabuľa na budove KD s 

nápisom: „ K službe vlasti – tobě domov. V duchu T. G. Masaryka, 

gen. R. M. Štefánika a Dr. E. Beneše zbudovali kolonisté v Bozitě r. 

1935“. 

 10. výročie (14. 1. 2010) – založenie Dobrovoľného hasičského 

zboru Buzitka – Obecný hasičský zbor Buzitka. 

 

Cinobaňa  

 45. výročie (1975) – prvá prezentácia Tibora Kobličeka s vlastnoruč-

ne vyrobenou fujarou v súťaži výrobcov ľudových hudobných nás-

trojov na Folklórnych slávnostiach v Detve. 

 

České Brezovo 

 240. výročie (november 1780) – deputácia občanov obce k cisárovi 

Jozefovi II. vo Viedni s požiadavkou osamostatnenia Česko-

brezovského evanjelického cirkevného zboru a žiadosťou rozšíriť 

existujúcu modlitebňu a prístavbu novej veže so zvonmi; cisár ich 

požiadavkám vyhovel. 
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Divín: 

 445. výročie (25. 7. 1575) – obsadenie hradu v obci Turkami, ovlá-

dali ho do 26. 11. 1593. 

 370. výročie (1650) – udelenie práva trhov a jarmokov zásluhou Ba-

lašovcov pre Divín, mali svoje pevné termíny: 13. 1. (Juliánsky jar-

mok), 18. 3. (Tomášovský), 10. 5. (Filipovský), 26. 7. (Svätoanen-

ský), 18. 10. (Lukášovský). 

 60. výročie (1960) – zriadenie divadelného súboru Javor, predsedom 

bol Vojtech Papp. 

 

Dobroč 

 60. výročie (máj 1960) – slávnostné otvorenie kultúrneho domu, 

v ktorom sídli aj obecný úrad. 

 

Halič 

 345. výročie (1675) – vydanie listiny Antona Forgáča pre osídlencov 

a poddaných, podľa nej každý prichádzajúci pešo alebo na koni, mu-

sel sa hlásiť u hradných úradníkov v Haliči, ktorí mu ukázali miesto 

pre dom, záhradu (dom a pozemok mohli dediť aj potomkovia); pan-

stvo nežiadalo od nich žiadne poplatky, „zárukou ich slobôd a istôt“ 

bola poslušnosť; nikto z usadlíkov nesmel verejne ani tajne sekať 

mäso, predávať víno, pivo a pálenku. 

 255. výročie (1765) – podhradie Haliče sa stalo úradne mestečkom.  

 255. výročie (1765) – udelenie práva konať trhy pre mestečko Halič.  

 250. výročie (1770) – manufaktúra v Haliči sa stala majetkom účas-

tinnej spoločnosti, riaditeľom sa stal Ján Forgáč, zakladateľ manu-

faktúry a najväčší účastinár. 

 185. výročie (18. 10. 1835) – vysvätenie rímskokatolíckeho kostola 

v Haliči biskupom Jánom Scitovským na počesť nájdenia Svätého 

kríža. 

 175. výročie (1845) – návšteva básnika Alexandra (Sándora) 

Petófiho na Haličskom zámku počas jeho vyše týždňovej návštevy 

Lučenca. 

 130. výročie (5. 9. 1890)  – slávnostné odhalenie budovy Synagógy v 

Haliči; staviteľ Stricker Ede bol vtedajší majiteľ haličskej súkenky, 

ktorý týmto oslávil svoje 25-ročné jubileum sobáša – pozemok za-

bezpečil Weisz Károly – haličský prednosta.  
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„Slávnosť bola povznášajúca. Príjemne prekvapila prichádzajúceho 

cudzinca do Haliče, že to Haličania považovali za všeobecný sláv-

nostný deň, malí i veľkí v slávnostných odevoch, obchody boli zatvo-

rené, hasiči v rovnošatách, tu dievčatká v bielych šatách, tam uspo-

riadatelia v cylindroch a vo frakoch, už dopredu tušili, že sa tu 

všetko bude diať podľa programu.“ Spomedzi prítomných Novohrad-

ské listy vyzdvihli len manželku Forgácha IV. Antala, Lučenec a jeho 

vidiek uverejnil podstatne dlhší zoznam mien; obidva časopisy poz-

namenali, že sa udalosti zúčastnila „celá haličská inteligencia a mno-

hí z okolia Lučenca a Haliče“; rituál celebroval Rosenthal Tóbiás, 

okresný rabín v maďarčine; kostol izraelitom otvorila manželka gr. 

Forgácha Antona IV. pani grófka Fiorentína, rod. Edererová.  

 90. výročie (1930) – založenie obecnej knižnice v Haliči; roku 1933  

má obecná knižnica ročný rozpočet 722,- Kč, jeho čerpanie bolo  

363,07,- Kč; obecným knihovníkom bol Ján Chovan.   

 90. výročie (12. 9. 1930) – návštevy Haliče prvým prezidentom ČSR 

Tomášom Garrigue Masarykom; uvítací prejav predniesol starosta 

obce Július Bakoss.  

 80. výročie (1940) – vyčlenenie obce Halič z obvodného Notárskeho 

úradu  Opatová, zaradená do kategórie „veľkých obcí“ a prepracova-

nie organizačného štatútu obce Halič. 

 75. výročie (23. 1. 1945) – oslobodenie Haliče, po ktorom bola obec 

znovu pričlenená do Česko-slovenskej republiky v okrese Lučenec; 

definitívna zmena názvu Gács na Halič. 

 70. výročie (16. 4. 1950) – slávnostné otvorenie štátneho kina v Ha-

liči v starom kultúrnom dome, ktorý bol k tomu prispôsobený; sláv-

nostnú reč mal Alexander Horák, povereník pôšt, rodák z Haliče, 

ktorý ho odovzdal obyvateľom do prevádzky; staré kino malo kapa-

citu 250 miest. 

 65. výročie (14. 1. 1955) – zriadenie Okresného vlastivedného múzea 

v Haličskom zámku pod vedením Samuela Lakatoša (profesor gym-

názia); v zmysle rozhodnutia Okresnej národnej rady v Lučenci 2. 

októbra 1957 otvorili v ňom aj pamätnú izbu B. S. Timravy;  mú-

zeum v Haliči bolo v roku 1958 postupne premiestnené do Fiľakova.  

 60. výročie (máj 1960) – obvodové kolo spartakiády v Haliči za 

účasti asi 1600 osôb z celého obvodu.  
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 55. výročie (1. 10. 1965) – otvorenie Ústavu sociálnej starostlivosti 

pre mládež na štátnom zámku s počtom 30 zamestnancov, prvým ve-

dúcim ústavu bol Juraj Trnka z Maškovej; zverenci boli umiestnení z 

ÚSS Makov, okres Čadca, a na začiatku bolo 28 detí, do konca roku 

1965 sa zvýšil stav zverencov na 120.  

 35. výročie (1985) – zriadenie pobočky TESLY, n. p., Orava so 120 

zamestnancami v bývalej ZDŠ (predtým horná fabrika) v Haliči; 

zrušená roku 1992; riaditeľom bol Július Molnár, ml. 

 25. výročie (21. 9. 1995) – návšteva Ivana Hudeca, ministra kultúry 

Slovenskej republiky. 

 

Hradište 

 300. výročie (1720) – odsťahovanie troch rodín z Hradišťa do Bé-

kešskej župy v Maďarsku. 

 75. výročie (1945) – začiatok organizovaného volejbalu; na prvom 

turnaji družstva Sokola Hradište v obci Veľká Suchá vyhralo putov-

ný pohár, na druhom turnaji vo Fiľakove (1946) víťazstvo s Lučen-

com vo finále, po vyhratí krajských majstrovstiev (1954) postúpili na 

celoslovenské majstrovstvá do Košíc, kde turnaj vyhralo a stalo sa po 

linke Sokola majstrom Slovenska.  

 65. výročie (1955) – postup do Slovenskej národnej ligy.  

 100. výročie (1920) – postavenie obecnej vyhne a spoločného mlyna 

na rieke Ipeľ na podnet starostu obce Jána Majka-Hubu.  

 25. výročie (apríli 1995) – starosta novovzniknutej obce Čabasabady  

Matej Kešjar požiadal o nadviazanie vzájomných priateľských kon-

taktov, v máji 1995 navštívila prvýkrát Hradište delegácia z obce Ča-

basabady a odvtedy začala tradícia pravidelných vzájomných stret-

nutí, r. 2005 bola dohodnutá vzájomná spolupráca OZ PreHradište so 

Spolkom z Čabasabady. 

 

Hrnčiarska Ves 

 475. výročie (1545) – založenie ľudovej školy vo Veľkej Suchej 

podľa „Canonica visitátio“.  

 225. výročie (24. 6. 1795) – vyhorenie obce Veľká Suchá, obeťou 

požiaru sa stal i starobylý kostolíček (drevený z XIII. stor.). 

 70. výročie (1950) – vznik kina Mier v obci Pondelok. 

 35. výročie (22. 7. 1985) – založenie divadelného súboru HAD zás-

luhou Jána Klinčoka. 
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Hrnčiarske Zalužany 

 20. výročie (30. 9. 2000) – jazda posledného vlaku po zrušení že-

lezničnej trate spájajúcej Poltár a Rimavskú Sobotu, dôvodom na 

ukončenie prevádzky bol údajne zlý technický stav iba 30 km dlhej 

trate; v obci je typická budova staničky, ešte štýlová, ale chátrajúca.  

 40. výročie (1980) – od vedenia obecnej kroniky obyvateľom obce 

Ing. Jánom ADAMOM, ktorý ju vedie vzorne a zaznamenáva okrem 

počasia aj hodnoty atmosferického tlaku − presné denné merania. 

 

Kalinovo 

 130. výročie (1890) – založenie Kalinovskej šamotovej továrne ako 

prvého priemyselného podniku zásluhou Bartolomeja Deutcha so 

spolumajiteľom Petrom Krauzom. 

 60. výročie (1960) – zlúčenie dvoch historických obcí Kalinovo 

a Hrabovo do jednej strediskovej obce. 

 60. výročie (3. 10. 1960) – otvorenie novej budovy základnej deväť-

ročnej školy. 

 

Kokava nad Rimavicou 

 270. výročie (1750) – vznik  manufaktúry na výrobu papiera. 

 100. výročie (28. 10. 1920) – premiérové účinkovanie spevokolu, 

ktorý so školskou mládežou založil a viedol učiteľ Andrej Lipták. 

 90. výročie (31. 12. 1930) – premiéra čítania „Kokavská trúba“ (vy-

dávala sa každoročne) na silvestrovskej zábave z podnetu kokav-

ského notára Jozefa Beláčika. 

 85. výročie (4. 10. 1935) – príchod rozhlasového autobusu Rádio-

žurnálu z Košíc, ktorého prostredníctvom sa popoludní a večer usku-

točnil prvý priamy rozhlasový prenos z obce o jej minulosti a ľudo-

vých zvykoch; z reproduktora na námestí vysielanie počúvalo vyše 

1500 obyvateľov Kokavy. 

 85. výročie (12. 11. 1935) – založenie Pamätnej knihy obce zásluhou 

Jána Výrosteka. 

 80. výročie (29. 6. 1940) – slávnostné otvorenie pôvodného kultúr-

neho domu (Staré kino), medzi darcami boli – Úverové družstvo, 

Urbárska a pasienková spoločnosť, Clara Utekáč, firma Kiwisch and 

Company, učitelia ľudovej a meštianskej školy a iní; zbierku na pos-

tavenie KD zorganizovali matičiari v celkovej hodnote 340 tisíc ko-

rún. 
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 75. výročie (14. 10. 1945) – založenie Slovenského zväzu žien miest-

nymi učiteľkami, prvá predsedníčka bola Pantučková, k spojeniu so 

Živenou došlo 3. 12. 1945. 

 50. výročie (12. 8. 1970) – vznik mládežníckeho folklórneho súboru 

Kokavan. 

 35. výročie (1. 1. 1985) – vznik miestneho kultúrneho strediska z bý-

valej osvetovej besedy. 

 35. výročie (4. 9. 1985) – slávnostné otvorenie klubu dôchodcov, 

ktorý mal 35 členov a predsedom bol Pavol Zajac. 

 35. výročie (27. 11. 1985) – schválenie erbu, zástavy a pečate obce 

uznesením plenárneho zasadania MNV Kokava č. 20/1985, s menší-

mi úpravami zodpovedajú historickej predlohe zo 16. storočia 

a schválením obecného zastupiteľstva 25. 8. 1995 sa používajú ako 

oficiálne symboly obce aj v súčasnosti. 

 

 
 

Krná 

 60. výročie (1960) – zriadenie kinosály so stálym javiskom v budove 

bývalého panského kaštieľa, ktorú odkúpila obec a zakúpenie pre-

mietacieho stroja, premietaním filmov bol poverený Ján Hric-Táčik. 

 90. výročie (1. 7. 1930) – prvé záznamy pozorovaní zaznamenané v 

archíve SHMÚ, zrážkomerná stanica je umiestnená na dvore u Boro-

šov, ktorí údaje pravidelne zaznamenávajú. 

 15. výročie (2005) – vydanie publikácie Krná 1435 – 2005 (vydal 

Obecný úrad Krná) pri príležitosti 570. výročia prvej písomnej 

zmienky, autormi sú Mária Adamová a Dr. András Szomszéd. 
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Lovinobaňa 

 280. výročie (1740) – obnovenie ťažby drahých kovov.  

 135. výročie (1885) – spomínal sa Mandlov liehovar a pálenica slú-

žiaca na výrobu borovičky. Liehovar neskôr zanikol, pálenica bola 

ešte v roku 1910 v činnosti. 

 

Málinec 

 95. výročie (1925) – založenie obecnej knižnice, prvým knihovní-

kom bol učiteľ August Slaný. 

 

Mašková 

 120. výročie (1900) – založenie Dobrovoľného hasičského zboru  na 

„Posviacku“, pravidelne usporadúval tanečné zábavy. 

 95. výročie (1925) – založenie prvej slovenskej knižnice. 

 75. výročie (17. 1. 1945) – zničenie kostola nemeckými vojskami, na 

jeho mieste neskôr postavený nový evanjelický kostol, základný ka-

meň položený 24. 10. 1969. 

 

Mučín 

 100. výročie (1920) – zaniknutie výroby v liehovare, zriadený roku 

1870. 

 

Mýtna  

 100. výročie (1920) – zriadenie ľudovej knižnice.  

 80. výročie (1940) – zriadenie kina. 

 

Podrečany 

 175. výročie (1845) – získanie vysokého ocenenia na medzinárodnej 

výstave vo Viedni za fajku vyrobenú vo fabrike (majiteľ Ján Török). 

 

Polichno 

 90. výročie (23. 9. 1930) – návšteva prvého prezidenta ČSR Tomáša 

Garrigue Masaryka; zdržal sa krátko, ale jeho dcéra Dr. Alica Masa-

ryková si všimla a obzrela pekne zachovalý vyšívaný slovenský kroj.  
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Radzovce 

 90.  výročie (1930) − objavenie žiarového pohrebiska v polohe Mo-

nosa na poli pri orbe, neskôr urobený záchranný výskum (1931 – 32) 

a odkrývanie (1969). 

 

Rapovce 

 100. výročie (1920) – oficiálneho názvu Rapovce, predtým Rop 

(1299), Rapp (1742). 

 

Rovňany 

 80. výročie (1940) – úprava kultúrnej siene so stálym javiskom z bý-

valej modlitebne miestnym združením evanjelickej mládeže; sláv-

nostné sprístupnenie 5. mája. 

Ružiná 

 55. výročie (9. 5. 1965) – otvorenie nového kultúrneho domu, kde sa 

nachádzalo aj kino Magnezit. 

 

Sušany 

 250. výročie (1770) – od používania erbu z pečatidla obce, tvoria ho 

tri ruže vo váze s dvoma uškami – znak hrnčiarskeho cechu. 

 

Šávoľ 

 100. výročie (1920) – používania dnešného názvu obce. 

 

Tomášovce 

 40. výročie (1980) – vytvorenie tanečného a speváckeho súboru 

CIMRAVA pri MKS, ktorý sa pravidelne predstavoval programom 

ľudových zvykov a obyčajov – páračky, stavanie a váľanie májov a 

i.; vedúcou bola Eva Slováková.  

 80. výročie (18. 2. 1940) – slávnostné spustenie železničnej trate To-

mášovce − Veľká Ves vtedajším ministrom dopravy Júliusom Sta-

nom, zrušená bola 15. 5. 1949; OZ Naše Tomášovce začalo organi-

zovať pochody po zaniknutej trati. 
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Tuhár 

 45. výročie (1975)  – vybudovanie nového kultúrneho domu. 

 25. výročie (21. 6.1995)  – RNDr. Ľudovít Gaál a Ing. František Ra-

dinger zmerali jaskyňu pod Bralcom známu ako Medvedia jaskyňa. 

 

Uhorské 

 450. výročie (1570) – začiatok pracovania potočného  mlyna, mlelo 

sa v ňom až do r. 1960, dnes po ňom zostali iba ruiny. 

 400. výročie (1620) – vznik prvej sedemročnej evanjelickej školy, 

existovala do roku 1942, kedy bola zmenená na obecnú školu. 

 

Utekáč 

 100. výročie (1920) – nacvičenie prvej divadelnej hry Už sú všetci v 

jednom vreci a prvým režisérom divadelného krúžku bol Jaroslav 

Pavlík; javisko bolo postavené v sále hostinca, dodala ho firma z Pře-

rova spolu s kulisami pre 16 premien. 

 

Vidiná 

 130. výročie (25. 6. 1890) – vidinský veľkostatok kúpili Asbóthov-

ci, boli poslednými majiteľmi obce; za dedinou vybudovali hospo-

dárstvo Bolondtó (Bláznivé jazero), ktoré slúžilo ako potravinová 

základňa. 

 90. výročie (13. 9. 1930)  –  cez Vidinú prechádzal T. G. Masaryk, 

prezident ČSR, aj so svojím sprievodom, celá dedina ho vítala sláv-

nostnou výzdobou. 

 30. výročie (1990) – obec získala znovu samostatnosť. 
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 1740 začala platiť nová organizácia verejnej správy; cisár Jozef II. 

zrušil stolice a zriadil väčšie správne jednotky – dištrikty; Novohrad 

začlenený do Peštianskeho dištriktu. 

 5. 5. 1860 začal v Banskej Bystrici vychádzať  Sokol – časopis pre 

krásne umenie a literatúru, ktorý redigoval Pavol E. Dobšinský. 

 13. 3. 1870 v Martine vyšlo prvé číslo Národných novín. 

 1881 uhorská vláda vydala zákon (1890 novelizácia), podľa ktorého 

každá skláreň, ktorá prejde na vykurovanie plynom, bude na desať 

rokov oslobodená od platenia daní – napr. Katarínska Huta bola 

oslobodená od r. 1885.  

 

 

 
 
Divadlo z Hradišťa 
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Biskupice 

 20. výročie (27. 5. 2000)– odhalenie pamätnej tabule MILLENNIUM  

na obecnom úrade. 

Breznička 

 780. výročie (1240) –  stála pevnosť na vrchu Cicvár (320 m n. m.), kto-

rý sa vypína priamo nad obcou; podľa archeologických výskumov sa na 

ňom nachádzalo drevené slovanské strážne hradisko už v 8. – 9. storočí, 

našla sa keramika tehlovočervenej farby. 

 235. výročie (11. 9. 1785) – posvätenie rímskokatolíckeho kostola 

a zasvätenie úcte sviatku Narodenia Panny Márie. 

Budiná 

 120. výročie (1900) –  stavby evanjelickej fary, nachádzajúcej sa v 

strede obce. 

Čakanovce 

 30. výročie (1990) – vyhlásenie prírodnej pamiatky Čakanovský profil 

na rozlohe 0,69 ha s náučným chodníkom dlhým 1,3 km, predstavuje 

geologický odkryv a je dokladom vývoja príbrežnomorských a konti-

nentálnych usadenín spodného miocénu v Cerovej vrchovine. 

Divín  

 350. výročie (1670) –  renesančný štvorvežový kaštieľ. 

Dobroč 

 45. výročie (1975) – pomník padlých v SNP. 

Ďubákovo 

 30. výročie (1990) – vyhlásenie chráneného areálu Jasenina s výs-

kytom niekoľkých chránených druhov rastlín, najmä vzácnej mäsož-

ravej rastliny, rosičky okrúhlolistej (Drosera rotundifolia). 

Fiľakovo 

 295. výročie (1725) – postavený nový kostol s kláštorom františkánov 

Štefanom Kohárym po jeho návrate zo zajatia. 

 100. výročie (25. 5. 1920) − obnovenie zrútenej sochy Svätého Urbana, 

postavená r. 1796, mesto ju obnovilo aj r. 1997. 

 200. výročie (1820) – Kaštieľ Cebriánovcov, Gróf Cebrián-Figuerollas 

Antal, pochádzal zo Španielska a usadil sa vo Fiľakove. 
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Fiľakovské Kováče 

 180. výročie (1840) – postavená panská Kúria Ľudovíta Mocsáryho 

v Kurtáni, budova stojí dodnes, ale v pomerne zlom stave. 

Halič  

 185. výročie (1835) – postavený klasicistický rímskokatolícky kostol 

Nájdenia sv. Kríža s dvoma vežami. 

Hradište 

 35. výročie (1985) – premiestnenie pomníka padlým do novovybudo-

vaného parčíka, kde stojí dodnes; pôvodne stál pri kostole, odhalený bol 

29. 8. 1946. 

Hrnčiarska Ves:  

 390. výročie (1630) – kostol evanjelický v časti Pondelok, rozšírený r. 

1695. 

 370. výročie (1650) – postavenie dvoch zemianskych kúrií Gabrielom 

Jakabom a Jozefom Noltenom. 
 

 
 

 205. výročie (1815) – kostol rímskokatolícky v časti Veľká Suchá, zas-

vätený sv. Mikulášovi. 
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Hrnčiarske Zalužany 

 195. výročie (1825)  – kaplnka klasicistická. 

Krná  

 200. výročie (1820) – postavená klasicistická kúria na mieste rene-

sančnej kúrie zo 17. storočia, kedy túto Čemnického kúriu vlastnila 

rodina Horkovičovcov; roku 1820 ju prestaval a renovoval Samuel 

Platthy; v súčasnosti sídlo obecného úradu. 

 115. výročie (1905) –  evanjelický kostol bez veže a s rovným stropom,  

s oltárnym obrazom od akademického maliara Ľudovíta Kubányiho. 

 100. výročie (1920) − od používania názvu Krná 

 20. výročie (2000) – rekonštrukcia zvonice, postavená roku 1912. 

Lehôtka 

 125. výročie (1895) – zvonica a bývalá evanjelická ľudová škola. 

Lentvora 

 210. výročie (1810) – vysadenie lipy, pamätného stromu, vysadená pri 

stavbe kostola. 

Lipovany  

 30. výročie (1. 5. 1990) – vyhlásenie prírodnej pamiatky Lipovianske 

pieskovce, významná geologická lokalita medzinárodného významu. 
 

 
Lovinobaňa  

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

 160. výročie (1860) – oltárny obraz maliara Petra Bohúňa.  

 45. výročie (1975) – Pamätník padlým.  
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Ľuboreč 

 710. výročie (1310) – svätyňa evanjelického kostola (NKP) je jeho naj-

staršia časť, gotické nástenné maľby sú z r.1385. 

Mašková 

 95. výročie (1925) – umiestnenie pamätnej tabule na evanjelickej a. v. 

škole − rodnom dome básnika Daniela Maróthyho – pri príležitosti 100. 

výročia narodenia. 

Málinec  

 225. výročie (1795)  – postavený evanjelický kostol. 

 200. výročie (1820) – kostolná veža.  

 30. výročie (1990) – Málinské maklury vyhlásené za chránené stromy – 

stromoradie je pozostatkom záhrady zakladateľov sklární; Maklura 

oranžová (Maclura pomifera) patrí do čeľade morušovitých, plod má 

nezvyčajný tvar zelenožltej farby; Maklury ako chránené stromy sa ok-

rem Málinca nachádzajú napríklad v Šuranoch. 
 

 
Mládzovo 

 155. výročie (1865) – evanjelický kostol. 

Mučín 

 15. výročie (2005) – vybudovanie náučného chodníka k Mučínskej jas-

kyni, dlhý 2,5 km; začína v obci, je tam informačná tabuľa, a končí pred 

vchodom do jaskyne, kde je okrem informačnej tabule aj priestor na 

oddych; roku 2010 náučný chodník obnovený a predĺžený po štátnu 

hranicu s Maďarskou republikou. 

Opatová  

 160. výročie (1860) – neogotický kaštieľ.  
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Ozdín  

 745. výročie (1275) – prvá zmienka o hrade; spomína ho aj kronikár 

Antonio Bonfini roku 1460 pod názvom Uzdin. 

 
Panické Dravce 

 110. výročie (1910) – rímskokatolícky kostol Najsvätejšej Trojice; roku 

2010 obnovený a nanovo vysvätený biskupom E. Kojnokom. 

Píla 

 270. výročie (1750) – postavená murovaná zvonica štvorcového pôdo-

rysu. 

Poltár 

 245. výročie (1775) – kúria klasicistická. 

 185. výročie (1835) – evanjelický kostol v Zelenom. 

Ružiná 

 270. výročie (1750) – postavená kaplnka ľudovo známa „Káplonka ne 

rebníku“, nachádza sa smerom k vápencovému lomu pri prameni Pod 

káplonkou. 

 265. výročie (1755) – rímskokatolícky kostol, jeho patrónom je Sv. 

František z Asisi. 
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Stará Halič  

 60. výročie (22. 5. 1960) – odovzdanie kultúrneho domu do užívania. 

 100. výročie (1920) – od používania názvu obce Stará Halič. 

 45. výročie (1975) – vyhlásenie údolia Tuhárskeho potoka, ktorý pre-

teká obcou, za chránené územie. 

Sušany 

 185. výročie (1835) – postavený rímskokatolícky kostol sv. Anny. 

Šávoľ 

 240. výročie (1780) – kaplnka Sedembolestnej Panny Márie. 

Šíd  

 140. výročie (1880) – klasicistická kúria, dnes budova obecného úradu.  

Tomášovce 

 55. výročie (1965) – pomník padlým v SNP, postavený v miestnom par-

ku. 

Tuhár 

 85. výročie (21. 12. 1935) – založenie Pamätnej knihy obce notárom 

Jozefom Panovským. 

Uhorské  

 780. výročie (1240) – vybudovanie stredovekého hradu v Cerinách; v 

súčasnosti dobre rozpoznateľný val na mieste bývalého hrádku; r. 2003 

vedúcou výskumu PhDr. E. Fottová z Archeologického ústavu SAV 

Nitra. 

Utekáč 

 220. výročie (1800) – kaštieľ grófa Forgáča. 

Veľké Dravce  

 305. výročie (1715) – postavený rímskokatolícky kostol sv. Gallusa, pô-

vodne barokový, prestavaný a rozšírený roku 1909 a opravovaný roku 

1958. 

Vidiná  

 120. výročie (1900) – položenie základného kameňa rímskokatolíckeho 

kostola Božského srdca Ježišovho. 
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 Mužský spevácky zbor Pro Kultúra bol založený roku 1920 pod 

názvom „Maďarský spevokol“. Väčšiu časť zboru tvorili robotníci z miest-

nej smaltovne. Po vzniku CSEMADOKU spevácky zbor účinkoval až do 

konca 80. rokov pod názvom „Robotnícky spevokol“ (50 − 60 členov). 

Repertoár tvorili robotnícke piesne, ľudové a prepracované ľudové piesne, 

diela B. Bartóka, Kodálya, Karaiho a Bárdoša. Umeleckým vedúcim je od 

roku 1992 Miklós Fehér a predsedom v súčasnosti je Attila Mag. 
 

 
 

 Zbor, ktorého počet sa časom zredukoval na polovicu, sa môže pýšiť 

čoraz hodnotnejšími výsledkami. Po sérii strieborných pásiem bol v Galan-

te roku 1996 na 10. jubilejných Kodályových dňoch vyznamenaný zlatým 

pásmom. Odvtedy spevácky zbor získal zlaté pásmo osemkrát za sebou, 

naposledy v máji 2017. Spolu s ocenením bola dvakrát zboru udelená aj 

pochvala poroty. V novembri 2013 na celoštátnej súťaži zväzu maďars-

kých speváckych zborov a hudobných skupín Kóta v maďarskom meste 

Szerencs získal spevácky zbor Pro Kultúra zlaté ocenenie s pochvalou po-

roty. 
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 Úspechy nezostali bez ohlasu. Nasledovali početné tuzemské a zahra-

ničné vystúpenia: Budapešť, Helsinky, Siófok, Gyergyószentmiklós, Sze-

psiszentgyörgyi, takmer na celom južnom Slovensku. Všade si obecenstvo 

vypočulo piesne z bohatého repertoáru, ktorý bol rozšírený o sakrálne (cir-

kevné) a žánrové piesne, ale aj o piesne o víne. 

 V súčasnosti sú členmi speváckeho zboru pedagógovia, inžinieri, 

podnikatelia, robotníci a dôchodcovia – amatérski hudobníci, speváci −, 

ktorí veria, že zborový spev má kolektív stmeľujúcu silu. Hrdo sa hlásia 

k tradíciám a hrdo reprezentujú čoraz bohatšie kultúrne tradície väčšinou 

Maďarmi obývaného Fiľakova a okolia. 

 

         
 

Vznikol roku 1945 pri MO Matice slovenskej pod meno Timrava. Od 

založenia sa úspešne prezentoval na celoslovenských súťažiach, ale bol aj 

účastníkom „Jiráskovho Hronova“. To potvrdzovalo, že patril k špičke vte-

dajšieho ochotníckeho divadla. Prvým predstavením v októbri 1945 bola 

Marína Havranová od Ivana Stodolu v réžii Pavla Karasa. Predstavenie sa 

hralo v miestnosti Meštianskej besedy, potom v Živnostenskom dome 

a neskôr v Redute, ktorú po zrútení časti javiska (1969), počas predstave-

nia, zatvorili na 25 rokov.  

 
 

Štyria grobiani  E. Ľuptáková, P. Lenhard                                 Mastný hrniec zľava S. Čiefová, M. Vítek,  

T. Tamášová, J. Rákoš 
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Od svojho vzniku súbor uviedol viac ako 100 premiér. Dvakrát vys-

tupoval na scéne Slovenského národného divadla v Bratislave, trikrát na 

celoštátnej súťaži „Jiráskov Hronov“. Roku 1953 si z Prahy priniesol titul 

„Laureát festivalu ĽUT“ za inscenáciu hry L. Mňačka Mosty na východ. 

Hra mala taký úspech, že štyria členovia DS (P. Karas, E. Ľuptáková No-

ciarová, O. Gábor a P. Danko) dostali za vynikajúce herecké výkony poz-

vanie za profesionálnych hercov do Dedinského divadla v Bratislave. 

        Roku 1987 sa podarilo DOS oživiť,  pri príležitosti 120. výročia naro-

denia B. S. Timravy, prezentovaním inscenácie jej poviedky Hrdinovia. 

Roku 1994 postúpil s inscenáciou Evanjelium nie na dni sviatočné  na 

Scénickú žatvu.  

 
Evanjelium podľa Jonáša  zľava S. Szabó, P. Janku, M. Sekula, hore J. Mišík, R. Hronec 
   

      Rok 2007 sa stal začiatkom pre OZ Timrava, ktorého súčasťou je aj DS 

Timrava, ktorý s omladeným kolektívom začal písať novú históriu DS 

Timrava. Na krajskej prehliadke „Zochova divadelná Revúca“ (2008) zís-

kal súbor za autorskú divadelnú hru Katky Mišíkovej Chodíte sem často? 

druhé miesto. O rok neskôr dostala Katka Mišíková na krajskej prehliadke 

ocenenie za autorskú reflexiu aktuálnych tém v hre Som žena. A čo?  
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V tom istom roku sa DS s hrou Azyl predstavil aj slovenskému 

divákovi žijúcemu v Maďarsku na medzinárodnom festivale „Spolu na 

javisku“ v Sarvaši. Komorné štúdio DS Timrava získalo 3. miesto na celo-

štátnej súťažnej prehliadke „Palárikova Raková“ v Čadci (2011)  s hrou 

Zradné ilúzie. 

       Pod režisérskou taktovkou sa vystriedali viacerí, napr. A. Szabó, F. 

Zboray, P. Žigo, P. J. Králik a ď. 

 
 

 

(12. 8. 1970) 
 

       Vznikol na podnet mladých ľudí v obci a za podpory miestnej osve-

tovej besedy, ktorej vedúcim bol Rudolf Stehlík. Umeleckými vedúcimi 

boli Pavel Zajac a Mária Bobrová. Hudbu viedol Jozef Franko. 

Umeleckým vedúcim súboru je Ján Blahuta, organizačnou vedúcou 

Janka Krotáková, vedúca MKS v Kokave nad Rimavicou. Repertoár sú-

boru tvoria prevažne tance z Kokavy – hajduch, redikanie, šuchon, drgon. 

Autormi 19 choreografií sú Pavel Bútor (Tance Hajduch, Šuchon, Na 

Ondreja), Igor Kovačovič (Tance Gemer, Hron), Ivan Murín (Gazdovský 

tanec), Jaroslav Piliarik (Kokavská svadba...), Ján Blahuta (Bačova pieseň 

II) a ď. 
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Súčasťou súboru je Ľudová hudba Ondreja Radiča... Členmi súboru 

sú aj fujaristi a heligónkari. Fujarové trio v zložení Pavel Bielčik,  Ján 

Kroták a Miroslav Moncoľ. 

       Zo všetkých vystúpení majú nahrávky na DVD nosičoch, vydali CD 

pod názvom ... z kokavských kolešní (2008). 

 

 
 

        Vznikol roku 1975, založil ho a viedol vtedajší riaditeľ školy Ján 

Rovňan. Od r. 1998 je vedúcou Katarína Šumecová.  V repertoári majú 

slovenské a maďarské ľudové piesne  z regiónov Novohrad a Podpoľanie, 

ale spievajú aj texty náboženské. Zúčastnili sa mnohých podujatí doma a 

v zahraničí. Roku 1976 sa zúčastnili okresnej súťaže ženských spevokolov 

v zborovom speve v Kalinove a získali prvé miesto, rok predtým druhé. 

V interpretácii maďarských piesní sa zúčastnili súťaží, ktoré organizoval 

OV Csemadoku v Lučenci, kde získali 2. miesto (1977) a 1978 boli na 

prvom mieste, postúpili do krajského kola. Na regionálnej súťažnej 

prehliadke speváckych skupín „Festival hudobného folklóru“ vo Vidinej  

si 10. 10. 2009 vybojovali 5. miesto z 9 skupín a získali diplom za úspešné 

účinkovanie. Na tom istom podujatí (13. 10. 2012 vo Vidinej) sa umiestnili 

v bronzovom pásme a získali diplom NOS Lučenec. 
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       Založený bol roku 1980 pri JRD Pokrok. Zakladateľom, umeleckým 

vedúcim a režisérom bol Ing. Daniel Žilák. Prvá premiéra divadelnej hry 

Puknutý mliečnik sa konala 13. 2. 1981, nasledovala hra Na fašiangy, o rok 

neskôr Mirandolína, s ktorou získal druhé miesto na okresnej súťaži. Nas-

ledovali Hriešna dedina alebo zabudnutý čert a Mozoľovci. Roku 1986 

nacvičil súbor hru Petra Kováčika Zásnuby, celoslovenskej premiéry sa zú-

častnil aj autor a súbor s ňou vystúpil na prehliadke v Šuranoch. Dietlove 

Nepokojné hody sv. Kataríny nacvičil roku 1987 a Vidiecku komédiu. Rok 

1990 bol pre súbor výnimočný, nacvičil dve hry, a to Vernú neveru a 

Drotára, s ktorým roku 1990 vystúpili pre krajanov v Békescsabe.  
 

         

Súbor s vtedajším mestským kultúrnym strediskom zorganizovali ro-

ku 1987 I. ročník celoslovenskej prehliadky amatérskych ochotníckych 

súborov pod názvom „Divadelný Poltár“, v roku 1989 sa konal II. ročník. 

Po roku 1990 súbor pracoval nepravidelne. V súčasnosti časť pôvodných 

členov pracuje ako OZ Opona a raz ročne sa predstavujú nielen v Poltári, 

ale aj v regióne.  
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Vznikol roku 1995, fungoval pod záštitou Centra voľného času Iuve-

nes vo Fiľakove s cieľom autentického sprostredkovania maďarského ta-

nečného folklóru. V súčasnosti funguje pod MsKS Fiľakovo a OZ Rakon-

ca. Viackrát získal zlaté pásmo na celoštátnej prehliadke maďarských fo-

lklórnych súborov „Eszterlánc“, v rokoch 1999 a 2003 súbor reprezentoval 

Banskobystrický kraj na celoštátnej prehliadke a úspešne reprezentoval Fi-

ľakovo na medzinárodných folklórnych festivaloch v Maďarsku, Rumun-

sku, Turecku, Čiernej Hore, Slovinsku, Rakúsku, Srbsku, Bulharsku a Poľ-

sku. Taneční sólisti Kinga Palčová a Erik Brusznyai na celoštátnej súťaži 

„Šaffova ostroha 2014“, najmladší tanečný pár v kategórii dospelých, si 

vytancovali zlaté pásmo, kým speváčka súboru Fruzsina Benko sa dostala 

až do semifinále prestížnej maďarskej folklórnej televíznej súťaže pod 

názvom Fölszállott a páva. Súbor v roku 2004 získal ocenenie Za rozvoj 

kultúry Novohradu a r. 2006 Cenu primátora mesta Fiľakovo za úspešnú 

reprezentáciu mesta. Vedúcimi súboru sú Lia a Norbert Vargovci. 
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      Vznikla v roku 2005. Ing. Emil Ďurica je zakladateľom a dlhoročným 

vedúcim. V roku 2011 založili občianske združenie s takým istým názvom 

„Hudobno-spevácka skupina HALIČAN“. Skupina sa snaží zachovávať 

autentický folklór, udržiavať zvykoslovia a tradície obce. V tomto duchu 

pripravili aj prvý program pod názvom PÁRAČKY – NA LUCIU – ČAS 

VIANOČNÝ, ktorý predstavili v kultúrnom dome v Haliči (10. 12. 2011). 

Ďalší program DOŽINKY (2012), NA HALIČSKEJ SVADBE (17. 8. 

2013) mali premiéru v rámci Haličských slávností. Skupina účinkovala na 

rôznych vystúpeniach, prehliadkach; na súťažiach získali jedno zlaté a tri 

strieborné pásma. Majú založenú svoju kroniku. 

 

 
 

      Založili ho 19. mája 2000 ženy z obce Hrnčiarske Zalužany a funguje 

doteraz. Zakladateľkou a prvou vedúcou bola Mgr. Ľubica Markotá-

nová, potom Agnesa Markotánová a dnes je vedúcou Mgr. Elena Sé-

lešová. Pravidelne vystupujú na obecných podujatiach, napr. na fašiangy, 

Hrnčiarske slávnosti, Vianoce, ale prezentujú sa aj v širšom okolí. Reper-

toár majú bohatý, v súčasnosti spievajú piesne klenovské, detvianske alebo 

hrochotské.  
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Získali viacero ocenení, naposledy ČESTNÉ UZNANIE pri príle-

žitosti Hrnčiarskych slávností (15. 8. 2014) za zásluhy o kultúrny rozvoj 

a šírenie dobrého mena obce, ktoré udelil starosta Ing. Branislav Nociar. 

Majú založenú kroniku. 

 

       

Vznikol ako chrámový zbor farnosti Breznička. V miešanej zostave 

speváckych hlasov a pod názvom Campana (zvon) účinkuje od roku 2000. 

V súčasnosti sa zbor okrem spevu v kostoloch svojej farnosti orientuje aj 

na podporu hudobného a kultúrneho života v regióne. Vedúcou je Mgr. 

Terézia Kelementová, DiS. art.  
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Občianske združenie Chrámový zbor Campana bolo zaregistrované 

v roku 2008. Repertoár tvoria hlavne duchovné skladby, je uverejnený na 

stránke zboru – www.campana.sk. Zbor sa tradične zúčastňuje regionál-

nych prehliadok Chrámová pieseň a Adventné stretnutie. Vydal aj CD-

nosiče: Vianoce (2006), Pater meus (2011).  

 

 
 

 
 

       Vznikol v roku 2000 pri ZŠ s MŠ v Cinobani. Zakladateľkou, vedúcou 

a režisérkou je Mgr. Vladimíra Albertová. Každoročne nacvičí minimál-

ne jednu divadelnú hru (doteraz viac ako dvadsať). Pravidelne vystupuje 

na podujatiach v obci, zúčastňuje sa regionálnych prehliadok detskej dra-

matickej tvorivosti. Viackrát získal ocenenie a v roku 2014 postúpil na 

krajskú prehliadku do Žiaru nad Hronom. 

 

 
 

Zriaďovateľom je miestna organizácia Csemadoku v Biskupiciach, 

ale od začiatku pracuje pri obci Biskupice. V zriaďovacej listine zo dňa 16. 

novembra 2010 je ako hlavný cieľ uvedené zachovávanie a šírenie ľudo-

vých tradícií a piesní palóckeho územia Novohradu.  

 

http://www.campana.sk/
http://pavlikrecords.sk/shop/pater-meus-campana-cd-audio
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Vedúcou zboru je od založenia až dodnes Eva Katonová. Diri-

gentkou je Takácsné Édes Katalin zo Salgótarjánu. V repertoári majú viac 

ako 50 ľudových piesní, okolo dvadsiatky moderných, zhudobnených 

veršov. Za doterajšie úspešné obdobie získali viacero ocenení, napr. Cenu 

za rozvoj kultúry Novohradu (november 2015) udeľovanú Csemadokom 

a obcami regiónu. Pravidelne sa zúčastňujú súťaže „Bíborpiros szép rózsa“ 

(Fialová krásna ruža), semifinále sa koná v Jablonove nad Turňou a finále 

v Dunajskej strede, kde získali v roku 2015 strieborné pásmo. 

 

 
 

 
 

       Založený bol v roku 2010 pri Dome Matice slovenskej vo Fiľakove. 

Zakladateľkou a vedúcou od založenia je Miroslava Podhorová. Námety 

čerpajú prevažne z domáceho Novohradu, ale aj zo susedného regiónu 

Podpoľanie. Spracované majú viaceré programy – Detské hry, Hry a tance, 

Babský tanec a ď. Prezentujú sa hlavne na folklórnych podujatiach doma 

(Stretnutie Slovákov v Rátke, MNFF, FF Trebeľovce), ale vystupovali aj 

v zahraničí. Pravidelne sa zúčastňujú na súťažnej prehliadke pod názvom 

„Detský folklórny festival“, napr.  10. 4. 2015 bol súbor s programom Na 

záhumní ocenený v bronzovom pásme. 
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1. 1. Vitaj Nový rok 2020 – Novoročný hudobný ohňostroj,  

Nám. republiky Lučenec. 

1. 1. 40. Novoročný výstup na Javor,  

organizátor KST Javor Divín. 

1. 1. Vítanie nového roka – hudba, ohňostroj, pohostenie, Podzámocké  

         námestie,                                                       organizátor: Obec Halič. 

1. 1. Vítanie roku 2020                         námestie v Kokave nad Rimavicou. 

4. 1. 11. Novoročný pochod Lom nad Rimavicou – Utekáč, bežky  

        (zraz – námestie v Utekáči, autobus Lom nad Rimavicou,  

         pešo z Lomu, cez Polianky, Drahovú do Utekáča),  

organizátor: KST Clara Utekáč. 

6. 1. 22. Trojkráľový výstup na Prevratok,  

organizátor: KST Lampáš Lučenec. 

14. 1. Oslava oslobodenia mesta Lučenec. 

16. 1. Spievankovo,                                                     kino Apollo Lučenec. 

17. 1. Bratislava Hot Serenaders – novoročný koncert,  

kino Apollo Lučenec. 

17. 1. Haličský obecný ples,  

organizátor: Obec Halič. 

18. 1. Ples Mesta Fiľakovo, MsKS,  

organizátor: Mesto Fiľakovo a MsKS. 

18. 1. Prechod k prameňu Ipľa, peši/bežky,  

organizátor: KST Javor Lučenec. 

25. 1. Mestský reprezentačný ples,                               Synagóga Lučenec. 

23. 1. Oslobodenie obce, park pri pamätníku,      organizátor: Obec Halič. 

23. 1. Ples ZŠ Málinec,  

spoločenský dom, organizátor: Obec Málinec. 

 

JANUÁR 
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24. 1. Oslavy oslobodenia obce,  

spoločensky dom, organizátor: Obec Málinec. 

25. 1. Rómsky ples – V. ročník,  

KD Kokava nad Rimavicou, 

 organizátor: KVOZ Láčho drom. 

27. 1. 75. výročie oslobodenia obce Kokava nad Rimavicou,  

park padlých hrdinov. 

28. 1. Oslobodenie Utekáča – pietna spomienka pri pomníku padlých, 

 organizátor: Obec Utekáč. 

31. 1. Detské fašiangové popoludnie v maskách,  

KD Kokava nad Rimavicou,  

organizátor: MKS. 

 

Podujatia bez presného dátumu:  

 

Malohont mojimi očami – výstava fotografií,  

oddelenie náučnej literatúry Novohradskej knižnice v Lučenci. 

Január – december Medzinárodný divadelný festival vo Fiľakove,  

organizátor: MsKS Fiľakovo. 

LYRIKA DREVA – výber z grafickej tvorby Júliusa Szabóa, jubilejná 

výstava Klubu priateľov J. Szabóa pri príležitosti 11. výročia otvorenia 

Pamätného domu, výstava potrvá do 30. apríla 2020. 

 

 

 

2. 2. Turistický výstup na Stráň,  

organizátor: Obec Málinec. 

3. 2. Matrix – divadelné predstavenie v Lučenci,  

organizátor: Mesto Lučenec. 

6. 2. Volnij Don – vystúpenie Donských kozákov,  

Divadlo B. S. Timravy v Lučenci,  

organizátor: Mesto Lučenec. 

6. 2.  Karneval na ľade, 

 Zimný štadión v Lučenci,  

organizátor: Mesto Lučenec.  

8. 2. Ples rodákov,  

sála MKS,  

organizátor: Obec Utekáč. 

FEBRUÁR 
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14. 2. Valentín v meste  

ulice Lučenca,  

organizátor: Mesto Lučenec. 

15. 2. 42. Zimný výstup na Striebornú, peši/bežky,  

organizátor: KST Lampáš Lučenec  

a OÚ Cinobaňa. 

15. 2. Fašiangy sa krátia, už sa nenavrátia  

          – fašiangový sprievod v maskách, kapustnica a herovce,  

organizátor: FS Hrnčiarka a MO SČK  

v Hrnčiarskych Zalužanoch. 

15. 2. Ples Miestneho spolku SČK, 5. ročník,  

DK Kokava nad Rimavicou. 

21. 2. Fašiangové pampuškové posedenie,  

DK Kokava nad Rimavicou,  

organizátor: ZO SZZP. 

21. – 22. 2. Predajná výstava regionálnych produktov – 2. ročník,  

OC Galéria Lučenec. 

21. 2. Pochovávanie basy s FS Haličan, zabíjačka,  

organizátor: Obec Halič. 

21. 2. Fašiangy – pochod masiek,  

organizátor: Obec Utekáč a ZŠ s MŠ. 

22. 2. VÝTVARNÉ SPEKTRUM  

          – regionálny výber prác na krajskú výstavu amatérskej výtvarnej  

           tvorby v rámci celoštátnej postupovej súťaže ZUČ,  

organizátor: Novohradské osvetové stredisko Lučenec. 

22. 2. Horkýže Slíže – koncert,  

ŠH Arena Lučenec. 

22. 2. Sprievod fašiangových masiek po obci  

Kokava nad Rimavicou. 

23. 2. Fašiangy – pochovávanie basy, tradičná zabíjačka, remeselný trh,  

Mestská tržnica Lučenec. 

23. 2. Detský fašiangový karneval – súťaže, veľká sála KD,  

organizátor: Obec Halič. 

25. 2. Tajomstvo medovníkového srdca,  

Mestské vlastivedné múzeum – galéria Fiľakovo,  

organizátor: Hradné múzeum Fiľakovo. 
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28. 2. Výstava kraslíc autorky Benko Tünde,  

Mestské vlastivedné múzeum – galéria Fiľakovo,  

potrvá do 10. marca 2020,  

organizátor: Hradné múzeum Fiľakovo. 

29. 2. Celovečerný program FS Rakonca a jeho hostí,  

          Rakonca a Malá Rakonca, DSS Foncsik a Galáris, detská ľudová  

          hudba File Banda, ľudová hudba Dobroda zo Šalgotarjánu,  

          FS Borostyán z Rožňavy,  

organizátor: Spoločnosť Rakonca – Rakonca Egyesület,  

MsKS Fiľakovo. 

Podujatia bez presného dátumu: 

Fašiangy v knižnici,  

oddelenie literatúry pre deti Novohradskej knižnice v Lučenci. 

Svetový deň materinského jazyka  
– beseda s prof. Dr. Pavlom Žigom, bývalým riaditeľom Jazykovedného 

ústavu Ľ. Štúra,  

organizátor: Miestny odbor Matice slovenskej v Lučenci. 

Divínska obecná zabíjačka,  

obec Divín. 

 

 

 

3. 3. Fašiangové popoludnie,  

Klub dôchodcov Málinec,  

organizátor: Obec Málinec. 

5. 3. ŠAFFOVA OSTROHA – regionálny výber na postupovú súťaž  

        a prehliadku sólistov tanečníkov v ľudovom tanci,  

organizátor: Novohradské osvetové stredisko Lučenec. 

5. – 6. 3. TOMPA MIHÁLY – regionálna súťažná prehliadka  

               v umeleckom prednese poézie a prózy v maďarskom jazyku,  

organizátor: Novohradské osvetové stredisko Lučenec  

a NOV Csemadok Lučenec. 

6. 3. Oslavy MDŽ – divadelné predstavenie, posedenie pri hudbe,  

        sála MKS,  

organizátor: Obec Utekáč a ZŠ s MŠ. 

9. – 13. 3. HIEZDOSLAVOV KUBÍN  

                 – obvodové kolá, Lučenec a Poltár,  

organizátor: NOS Lučenec. 

MAREC 
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13. 3. Výstava fotografií Svetového združenia maďarských fotografov,  

Mestské vlastivedné múzeum – galéria Fiľakovo,  

potrvá do 9. apríla 2020,  

organizátor: Hradné múzeum Fiľakovo. 

18. – 31. 3. AMFO – regionálna postupová súťaž a výstava  

                   neprofesionálnej fotografickej tvorby,  

Novohradské múzeum a galéria 

organizátor: Novohradské osvetové stredisko Lučenec. 

21. 3. Jarný kľúč – otvorenie turistickej sezóny,  

KST Sokol Halič. 

21. 3. Otvorenie turistickej sezóny v Koháryho doline,  

organizátor: KST Javor Lučenec. 

24. 3. MLÁDEŽ SPIEVA – regionálna postupová súťaž a prehliadka  

          detských a mládežníckych speváckych zborov,  

organizátor: Novohradské osvetové stredisko Lučenec. 

26. 3. DETSKÝ FESTIVAL ĽUDOVEJ HUDBY  

          – regionálna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí   

          v rámci celoštátnej súťaže „Vidiečanova Habovka“,  

organizátor: Novohradské osvetové stredisko Lučenec. 

27. 3. Mestský deň učiteľov,  

MsKS Fiľakovo. 

31. 3. ROZPRÁVKOVÁ SKRINKA – regionálna postupová súťaž  

          a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti v rámci celoštátnej  

          súťaže „Zlatá priadka“,  

organizátor: Novohradské osvetové stredisko Lučenec. 

 

Podujatia bez presného dátumu: 

 

Gizka Oňová a hostia,  
Divadlo B. S. Timravy v Lučenci. 

Veľkonočný jarmok, 

 Námestie republiky v Lučenci. 

200. výročie Andreja Sládkoviča – hudobno-poetické pásmo,  

organizátor: MO MS v Lučenci. 

Marec mesiac knihy – Týždeň slovenských knižníc,  

oddelenie literatúry pre deti Novohradskej knižnice v Lučenci. 
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Noc s Andersenom – 14. ročník nočného podujatia v knižnici,  

oddelenie literatúry pre deti Novohradskej knižnice v Lučenci. 

Haličský štoplík – recitačná súťaž žiakov ZŠ s MŠ,  

organizátor: Obec Halič. 

 

 

 

2. 4. REGIONÁLNA PREHLIADKA DOS  

        – postupová súťaž a prehliadka divadla dospelých v rámci celoštátnej 

súťaže „Belopotockého Mikuláš“,  

organizátor: Novohradské osvetové stredisko Lučenec. 

3. 4. REGIONÁLNA PREHLIADKA DIVADLA MLADÝCH  

        – celoštátna súťaž neprofesionálneho divadla mladých FeDiM  

        je určená mládeži od 15 do 26 rokov,  

organizátor: Novohradské osvetové stredisko Lučenec. 

13. 4. XV. Palócka Veľká noc na Fiľakovskom hrade,  

organizátor: MsKS, spoluorganizátor: Hradné múzeum Fiľakovo. 

13. 4. Šibačkový výstup,  

organizátor: KST Lampáš Lučenec. 

16. – 17. 4. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – regionálna postupová súťaž  

                   a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy v rámci 

                   celoštátnej súťaže,  

organizátor: Novohradské osvetové stredisko Lučenec. 

17. 4. Tvorba Heleny Lengyelovej,  

Mestské vlastivedné múzeum – galéria Fiľakovo,  

potrvá do 13. mája 2020,  

organizátor: Hradné múzeum Fiľakovo. 

19. 4. Veselá trojka – koncert,  

Divadlo B. S. Timravy v Lučenci. 

24. – 25. 4. 17. Ďurovský nočný výstup na Sedem chotárov,  

organizátor: KST Sova Gregorova Vieska. 

25. 4. Lučenská jarná pieseň – festival konajúci sa každé dva roky,  

          zúčastnia sa ho zbory s názvom Ozvena – SZ Ozvena Lučenec,  

          vokálne zoskupenie Echo Lučenec, Spevácky zbor slovenských  

          učiteliek Ozvena a SZ Ozvena z Maďarska;  

organizátor: SZ Ozvena Lučenec,  

spoluorganizátor:  NOS Lučenec a Mesto Lučenec. 

 

APRÍL 
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26. 4. Medzinárodný deň tanca,  

MsKS Fiľakovo. 

28. 4. Lakomec – divadelné predstavenie,  

Divadlo B. S. Timravy v Lučenci. 

30. 4. Stavanie mája,  

Podzámocké námestie,  

organizátor: Obec Halič. 

30. 4. Stavanie mája,  

Hrnčiarske Zalužany – pred OcÚ,  

organizátor: FS Hrnčiarka a DHZ. 

 

Podujatia bez presného dátumu: 

 

Stavanie mája,  

pred Divadlom BST v Lučenci. 

Les ukrytý v knihe – projekt environmentálneho zamerania pre deti,  

                                    podujatia počas celého mesiaca,  

oddelenie literatúry pre deti a náučnej literatúry  

Novohradskej knižnice v Lučenci 

Jarné zvyky našich predkov,  

organizátor: MO MS v Lučenci. 

Stretnutie dvoch generácií,  

organizátor: MO MS v Lučenci. 

 

 

 

1. 5. Stavanie mája s kultúrnym programom,  

námestie v Kokave nad Rimavicou. 

2. 5. Heligónky na Budinej,  

miesto: KD Budiná,  

organizátor: Obec Budiná a NOS Lučenec. 

8. 5. 45. Májový pochod vďaky,  

organizátor: KST Javor Lučenec. 

8. 5. Vatra oslobodenia – majáles 2020, guláš, diskotéka,  

Hrnčiarske Zalužany – Rakatník,  

smer k minerálnemu prameňu,  

organizátor: Obec Hrnčiarske Zalužany a MO SZPB. 

 

MÁJ 
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9. 5. Oslavy 75. výročia ukončenia 2. svetovej vojny v Lučenci,  

organizátor: Mesto Lučenec. 

9. 5. Hrnčiarska kapusta,  

organizátor a miesto: Obec Hrnčiarska Ves. 

9. 5. Stavanie mája  

pri KD v Lehôtke. 

        Vatra pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom,  

pri ihrisku v Lehôtke. 

9. 5. Výstup rodičia s deťmi na Pasiečky, turistický výstup pri  

         príležitosti 75. výročia ukončenia 2. svetovej vojny,  

         zraz pri pomníku padlých v Utekáči,  

organizátor: KST Utekáč a Obec Utekáč. 

10. 5. Deň matiek,  

veľká sála KD, organizátor: Obec Halič. 

10. 5. Oslavy Dňa matiek,   

KD Lehôtka. 

10. 5. Deň matiek, uvítanie detí (obrad. sieň), vystúpenie žiakov ZŠ s MŠ 

 sála MKS  

organizátor: Obec Utekáč a ZŠ s MŠ. 

12. 5. Les ukrytý v knihe  

Mestský park Lučenec,  

organizátor: Novohradská knižnica Lučenec. 

15. 5. Oslava Dňa matiek,  

SD Málinec, organizátopr: Obec Málinec. 
 

16. 5. Noc múzeí a galérií Fiľakovo – Podujatie sa uskutočňuje na Fiľa-

kovskom hrade pod záštitou Hradného múzea. Program prebieha súbežne 

na hrade aj v Mestskom vlastivednom múzeu. Vo výstavných priestoroch 

inštitúcie sa konajú vernisáže aktuálnych výstav. Výnimočnú atmosféru 

nočného hradu dotvára bohatý sprievodný kultúrny program, ktorý trvá až 

do neskorých večerných hodín. 
 

16. 5. Noc múzeí a galérií,  

obec Divín. 

17. 5. Rekonštrukcia františkánskeho kostola, výstava fotografií  

           reštaurátora Miroslava Janšta,  

Mestské vlastivedné múzeum – galéria Fiľakovo,  

potrvá do 9. augusta 2020,  

organizátor: Hradné múzeum Fiľakovo. 
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17. 5. „Doba ľadová“,  

Fiľakovský hrad – 5. podlažie Bebekovej bašty,  

potrvá do 30. augusta 2020,  

organizátor: Hradné múzeum Fiľakovo. 

22. – 23. 5. 24. Haličská stovka,  

organizátor: KST Sokol Halič. 

23. 5. 24. Haličská 25-ka,  

organizátor: KST Sokol Halič. 

23. 5. Medzinárodný šachový turnaj Hrnčiarske Zalužany OPEN,  

sála obecného úradu,  

organizátor: šachový klub Slovan a Obec Hrnčiarske Zalužany. 

23. 5. Deň detí v parku,  

obecný park v Hrnčiarskych Zalužanoch, 

organizátor: DFS Hrnčiarik. 

27. 5. TANCUJ, TANCUJ  

          – regionálna postupová súťaž a prehliadka choreografií folklórnych  

          kolektívov,  

organizátor: Novohradské osvetové stredisko Lučenec. 

29. 5. Deň detí na Fiľakovskom hrade, dobové športy a hry na hradnom  

          nádvorí, určené pre deti z miestnych škôl.   

30. 5. Mestský deň detí,  

Mestský park Fiľakovo. 

30. 5. MDD, nádvorie starej školy,  

organizátor: Obec Málinec. 

30. – 31. 5. Dni obce Utekáč  

                   – Juraj Kubinec − nestor slovenských fujaristov,  

námestie pri obecnom úrade,  

organizátor: Obec Utekáč. 

31. 5. Váľanie mája,  

Podzámocké námestie, 

 organizátor: Obec Halič. 

31. 5. Rúcanie mája  

pred budovou OcÚ v Hrnčiarskych Zalužanoch,  

FS Hrnčiarka a DHZ. 

31. 5. Stretnutie heligónkarov – XXIII. ročník,  

DK Kokava nad Rimavicou,  

organizátor: MKS. 
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Podujatia bez presného dátumu: 

Puškinov pamätník,  

Divadlo BST v Lučenci. 

Míľa pre mamu,  

Námestie republiky v Lučenci. 

Srdce na dlani – koncert ku Dňu matiek,  

Synagóga v Lučenci. 

Veselé ihrisko  

– vnútroblok na sídlisku Osloboditeľov v Lučenci. 

Čítajme si – celoslovenský projekt čitateľského maratónu,  

oddelenie literatúry pre deti Novohradskej knižnice Lučenec. 

101. výročie úmrtia M. R. Štefánika – Beh o pohár Domu MS v Lučenci,  

organizátor: MO Matice slovenskej. 

Kladenie vencov – 75. výročie ukončenia druhej svetovej vojny,  

organizátor: MO MS v Lučenci. 

Stavanie a váľanie mája,  

Obec Divín. 

Beh zdravia, porozumenia a nádeje, VII. ročník, 

 Obec Divín . 

Týždeň európskych geoparkov, lokality Novohrad-Nógrád geoparku,  

organizátor: Z. p. o. Geopark Nvohrad-Nógrád. 

Krajský detský folklórny festival  

DK Kokava nad Rimavicou,  

organizátor: HIOS Veľký Krtíš a MKS. 

 

 

 

5. – 7. 6. Celoslovenský festival  

               maďarských detských folklórnych súborov,  

MsKS Fiľakovo. 

5. – 6. 6. Festival Kokava 2020,  

organizátor: Združenie priaznivcov športu a kultúry  

v Kokave nad Rimavicou. 

6. 6. Deň detí – súťaže, pohostenie, Haličský matrtáň – 4. ročník,  

 

Podzámocké námestie,  

organizátor: Obec Halič. 

 

JÚN 
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6. 6. Deň detí v Kokave nad Rimavicou,  

štadión TJ. 

13. – 14. 6. XXI. Fiľakovské hradné hry – bojové umenie našich pred-

kov, sláva rytierskych súbojov a hradných kapitánov v areáli Fiľakovského 

hradu. Vystúpia domáci a zahraniční lukostrelci, historickí šermiari a so-

koliari. Dobový rytiersky turnaj, historické hudobné a tanečné súbory, ľu-

doví remeselníci a žongléri. Animačné programy, bábkové predstavenie, 

šikovnostné hry, tvorivé dielne a rozličné dobroty. 
 

22. 6. Jánske dni – 21. ročník,  

organizátor: Obec Málinec. 

27. 6. Lesná hudba,  

Mestský park vo Fiľakove. 

28. 6. JUNIÁLES 2020,  

DK Kokava nad Rimavicou,  

organizátor: ZŠ. 

30. 6. Ukončenie povinnej školskej dochádzky – rozlúčka so žiakmi  

           9. ročníka, slávnostné odovzdávanie vysvedčení,  

obradná sieň, organizátor: Obec Utekáč. 

 

Podujatia bez presného dátumu: 

 

DIVADLO A DETI – prehliadka najúspešnejších detských divadelných  

                                     súborov v regióne,  

organizátor: Novohradské osvetové stredisko Lučenec. 

MDD  

mestský park v Lučenci,  

organizátor: Mesto Lučenec. 

Szabóov grafický Lučenec – výtvarná súťaž,  

organizátor: Mesto Lučenec. 

Celé Slovensko číta deťom – známe osobnosti regiónu čítajú deťom,  

oddelenie literatúry pre deti  

Novohradskej knižnice Lučenec. 

Beh o pohár Domu MS – 25 rokov vo fotografii, otvorenie výstavy,  

organizátor: MO MS Lučenec. 

Koncert SZ OZVENA,  

Kalvínsky kostol,  

organizátor: Mesto Lučenec a SZ Ozvena. 
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Divínsky rozprávkový les,  

Obec Divín. 

Týždeň európskych geoparkov, lokality Novohrad-Nógrád geoparku,  

organizátor: Z. p. o. Geopark Nvohrad-Nógrád. 

Odmenenie najlepších žiakov ZŠ, 

 organizátor: Obec Halič. 

Deň otcov,  

areál ZŠ s MŠ Utekáč,  

organizátor: Obec Utekáč. 

Slávnostné prijatie jubilantov v Utekáči,  

organizátor: Obec Utekáč. 

Memoriál Ondreja Vargica – futbalový turnaj a súťaže,  

ihrisko,  

organizátor: Obec Utekáč a TJ Iskra. 

 

 

 

2. – 4. 7. UDVART – multižánrový umelecký festival,  

Dvor Mestského vlastivedného múzea vo Fiľakove. 

3. – 5. 7. Medzinárodne stretnutie Lehôt – Lhôt a Lehôtok,  

obec Mníchová Lehota pri Trenčíne. 

10. – 12. 7. Poipeľský umelecký festival Radzovce,  

organizátor: Obec Radzovce, NOV Csemadok a NOS Lučenec. 

18. 7. 4. Sklárskym chodníkom – Dolná Bzová,  

organizátor: KST Podkriváň a OZ Dolná Bzová. 

25. 7. Deň obce,  

organizátor a miesto: Hrnčiarska Ves 

25. – 26. 7. Dni obce Sušany – Sušánska posviecka,  

organizátor: Obec Sušany. 

30. 7. – 2. 8. XXV. MEDZINÁRODNÝ NOVOHRADSKÝ  

                     FOLKLÓRNY FESTIVAL,  

organizátor: Novohradské osvetové stredisko Lučenec. 

 

Podujatia bez presného dátumu: 

 

Lučenské kultúrne leto 2020 – otvárací koncert,  

amfiteáter,  

organizátor: Mesto Lučenec. 

JÚL 
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Rozprávkový altánok – divadelné predstavenie,  

mestský park,  

organizátor: Mesto Lučenec. 
 

140. výročie narodenia M. R. Štefánika – mestské oslavy spojené 

s uvedením zborníka „Dr. Milan Rastislav Štefánika a Lučenec“ (eku-

menické služby Božie, pietny akt pri pamätníku M. R. Štefánika a kultúrny 

program na Námestí republiky – Divadle B. S. Timravy), spomienka na 

Júliusa Bodnára, rodáka z Uderinej, rodinného priateľa Štefánikovcov, 

ktorý ako prvý napísal publikáciu o M. R. Štefánikovi,  

organizátor: MO MS Lučenec. 
 

Slávnosti pod Divínskym hradom – Dni obce – odpustová slávnosť sv. 

Anny – Divínska hradná guľášovica, IX. ročník,  

organizátor: Obec Divín. 

Tvorivá dielňa divadla a tanca – 5. ročník,  

hradné nádvorie vo Fiľakove. 

UDVart – Kultúrno-hudobný festival,  

dvor Mestského vlastivedného múzea vo Fiľakove. 

Letný tábor Novohrad-Nógrád geoparku,  

NTIC Fiľakovo. 

 

 

 

2. – 7. 8.  Palócky ľudovoumelecký tábor v Kokave nad Rimavicou,  

organizátor: NOV Csemadoku v Lučenci,  NOS Lučenec,  

ZŠ J. Kármána Lučenec, ZŠ I. Koháryho Fiľakovo. 

6. – 9. 8. KOLIESKO 2020  

               – Festival ľudovej kultúry, stretnutie mladých folkloristov  

v Kokave nad Rimavicou. 

14. 8. Tvorba Adely Vašovej,  

Mestské vlastivedné múzeum – galéria Fiľakovo,  

potrvá do 31. októbra 2020,  

organizátor: Hradné múzeum Fiľakovo. 

14. – 16. 8. Dni mesta a XXX. Palócke dni vo Fiľakove,  

organizátor: MsKS. 

14. 8. Hrnčiarske slávnosti – Deň obce Hrnčiarske Zalužany 2020  

          – FS Hrnčiarka, žiaci ZŠ, ľudová veselica,  

námestie pri obecnom úrade. 

AUGUST 
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14. – 15. 8. BALVAL FEST  

                   – XX. ročník – festival rómskej hudby, spevu a tanca, 

 Kokava nad Rimavicou,  

organizátor: KVOZ Láčho drom. 

15. – 16. 8. Haličské slávnosti – divadlo, jarmok, šport,  

organizátor: Obec Halič. 

20. – 23. 8. IX. Lučenské hodovanie – Dni mesta Lučenec,  

                   koncerty, atrakcie, Lučenská legenda...,  

ulice mesta, park a Námestie republiky,  

organizátor: Mesto Lučenec. 

21. 8. 11. výročie úmrtia Hany Ponickej – pietny akt pri hrobe, cintorín,  

organizátor: Obec Halič. 

29. 8. Oslavy SNP a vatra na Stráni,  

organizátor: Obec Málinec. 

30. 8. Zraz veteránov vo Fiľakove,  

Námestie slobody,  

organizátor: MsKS Fiľakovo. 

 

Podujatia bez presného dátumu: 

 

Oslavy SNP pri pamätníku padlých,  

organizátor: Mesto Lučenec. 

Bodka za prázdninami,  

obec Divín. 

Letný tábor Novohrad-Nógrád geoparku,  

NTIC Fiľakovo. 

Vatra SNP – súťaže, pohostenie, areál ZŠ,  

organizátor: Obec Halič. 

Oslavy SNP, pietna spomienka pri pomníku padlých,  

organizátor: Obec Utekáč. 

Oslavy 120. výročia vzniku DHZ  
– slávnostná akadémia s ukážkami hasičskej techniky,  

organizátor: Obec Utekáč. 
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5. 9. Divínska 40-tka – 36. ročník,  

organizátor: KST Javor Divín. 

5. – 6. 9. Dni obce – 3. ročník stretnutia rodákov – Lehôtská hostina,  

organizátor: Obec Lehôtka. 

19. 9. 17. Hviezdicový výstup na Sedem chotárov,  

organizátor: KST Sova Gregorova Vieska. 

26. 9. Európsky deň jazykov,  

organizátor: Novohradská knižnica Lučenec. 

26. – 27. 9. Výstava ovocia a zeleniny v Sušanoch,  

organizátor: ZO SZZ,  

Rímskatolícka cirkev – farnosť Sušany a Obec Sušany. 

 

Podujatia bez presného dátumu: 

 

Deň bez áut,  

Nám. Republiky,  

organizátor: Mesto Lučenec. 

Ukončenie Lučenské kultúrneho leta – koncert vážnej hudby,  

Synagóga,  

organizátor: Mesto Lučenec. 

Dni európskeho kultúrneho dedičstva  

– prednáška o kultúrnom dedičstve Slovenska,  

oddelenie náučnej literatúry Novohradskej knižnice v Lučenci. 

170. výročie  narodenia Kolomana Banšella  

(odhalenie pamätnej tabule, odborný seminár, návšteva rodiska),  

organizátor: MO MS Lučenec. 

Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce Utekáč,  

telocvičňa,  

organizátor: Obec Utekáč. 

Súťaž o najlepšiu brdársku kapustnicu,  

organizátor a miesto: Obec Veľká Ves.  

 

 

 

 

 

SEPTEMBER 
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3. 10. Regionálny gurmánsky deň, námestie v Kokave nad Rimavicou,  

organizátor: Mikroregión SINEC-KOKAVSKO a obec. 

3. 10. Utekáčska horská 30-tka (zraz – nám. v Utekáči, autobus   

          Klenovec − Skorušina, výstup na Klenovský Vepor, pešo Havrilovo  

          a Utekáč),  

organizátor: KST Clara Utekáč. 

3. 10. Timraviným chodníkom,  

organizátor: KST Bralo Tuhár a OÚ Polichno. 

10. 10. Mitrovanie v Novohrade,  

organizátor: NOS, SOŠ hotelových služieb Lučenec. 

10. 10. 45. Prechod  Cerovou vrchovinou,  

organizátor: KST Javor Lučenec. 

16. 10. Stretnutie jubilantov a seniorov obce,  

organizátor: Obec Málinec. 

17. 10. 50 rokov folklórneho súboru KOKAVAN,  

DK Kokava nad Rimavicou. 

23. 10. Podujatie v Mesiacu úcty k starším,  

DK Kokava nad Rimavicou,  

organizátor: MKS. 

 

Podujatia bez presného dátumu: 

 

Deň prezentácie mikroregiónu Hornohrad a súťaž o najlepšiu horno-

hradskú klobásu,  

České Brezovo 

Program našim seniorom,  

Divadlo B. S. Timravy,  

organizátor: Mesto Lučenec. 

Divadelná jeseň – trojmesačný festival divadla,  

organizátor: Novohradské osvetové stredisko v Lučenci,  

Mesto Lučenec. 

Jazzové lístie – sviatok jazzu v Lučenci,  

Radnica,  

organizátor: Mesto Lučenec. 

 

 

OKTÓBER 
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Okresné kolo súťaže Timravina studnička,  

CVČ Magnet,  

organizátor: Mesto Lučenec. 

Prednáška s doc. PaedDr. Júliusom Lomenčíkom, PhD.,  

oddelenie náučnej literatúry Novohradskej knižnice Lučenec. 

Blahoželanie seniorom,  

MsKS Fiľakovo. 

Medvešský fotomaratón, lokality Novohrad-Nógrád geoparku,  

organizátor: Z. p. o. Geopark Nvohrad-Nógrád. 

Timravin chodníček – Maľujeme Timravu,  

organizátor: MO MS Lučenec. 

Stretnutie dvoch generácií (dôchodcovia a deti MŠ),  

organizátor: MO MS Lučenec. 

Najlepší jablkový koláč – súťaž,  

organizátor: MO MS Lučenec. 

Blahoželanie jubilantom,  

sála KD,  

organizátor: Obec Halič. 

Spoločné posedenie seniorov obcí Lehôtka, Ľuboreč a Mašková  

KD Lehôtka. 

Deň zo zemiakov, kapusty a kysnutého cesta  

KD Lehôtka. 

Divínska noc strašidiel,  

obec Divín. 

Majstrovstvá sveta v pečení toční – súťaž o najlepšiu točňu, o najrýchlej-

šie nastrúhané zemiaky, súťažné popoludnie pre deti, výstavka tekvico-

vých strašidiel,  

Utekáč – námestie pri obecnom úrade,  

organizátor: Obec Utekáč a ZŠ s MŠ. 

Posedenie s dôchodcami,  

organizátor: KST Utekáč. 
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1. 11. Zlomené krídla – pietna spomienka na zosnulých, cintorín,  

organizátor: Mesto Lučenec. 

1. 11. Spomienkové stretnutie – Pamiatka zosnulých,  

ZPOZ a ACAV Mašková. 

3. 11. 100. výročie založenia mužského speváckeho zboru vo Fiľakove  

          – výstava fotografií, ocenení,  

Mestské vlastivedné múzeum – galéria Fiľakovo,  

potrvá do 13. decembra 2020,  

organizátor: Hradné múzeum Fiľakovo. 

7. 11. 27. Karolovský výstup na Bralo a Bralce,  

organizátor: KST Bralo Tuhár. 

14. 11. 23. Martinský výstup na Jaseninu,  

organizátor: KST Lampáš Lučenec. 

26. 11. Stretnutie priateľov regionálnej histórie – 6. ročník,  

Metské múzeum Lučenec,  

organizátor: OZ Priatelia histórie Novohradu. 

30. 11.  Stretnutie priateľov regionálnej histórie  

KD Hradište,  

organizátor: OZ Priatelia histórie Novohradu. 

 

Podujatia bez presného dátumu: 

 

Divadelná jeseň – festival divadla,  

organizátor: Novohradské osvetové stredisko Lučenec,  

Mesto Lučenec. 

Festival amatérskeho divadla v Novohrade – regionálna prehliadka 

amatérskych divadelných súborov v regióne,  

organizátor: Novohradské osvetové stredisko Lučenec. 

Detská improvizačná liga – regionálna prehliadka v improvizácií detí 

z DDS,  

organizátor: Novohradské osvetové stredisko Lučenec,  

Mesto Lučenec. 

Timravina studnička – celoslovenská súťaž v prednese pôvodnej slo-

venskej prózy, Divadlo B. S. Timravy,  

organizátor: Mesto Lučenec. 

 

NOVEMBER 



KALENDÁR VÝROČÍ A KATALÓG KULTÚRNYCH PODUJATÍ  2020 
 

102 Novohradské osvetové stredisko 

 

Nedeľa módy – módna prehliadka lučenských butikov,  

Synagóga,  

organizátor: Mesto Lučenec. 

Novembrové štrnganie – koncert k sviatku Novembra ´89,  

Synagóga,  

organizátor: Mesto Lučenec. 

Literárny Lučenec – XIV. ročník celoslovenskej literárnej súťaže vo 

vlastnej tvorbe,  

Radnica Lučenec,  

organizátor: Novohradská knižnica Lučenec. 

Vyhodnotenie súťaže o Najlepší školský časopis,  

organizátor: MO MS Lučenec. 

Jubilejný program k 25. výročie vzniku FS Rakonca,  

organizátor: Spoločnosť Rakonca – Rakonca Egyesület,  

MsKS Fiľakovo. 

 

 

 

4. 12. Mikulášsky večierok,  

sála OcÚ Hrnčiarske Zalužany,  

organizátor: ZŠ s MŠ H. Zalužany. 

4. 12. Stretnutie detí s Mikulášom, anjelom a čertom,  

DK v Kokave nad Rimavicou,  

organizátor: MKS. 

6. 12. Mikuláš v meste – rozsvecovanie vianočného stromčeka,  

Nám. republiky,  

organizátor: Mesto Lučenec. 

11. 12. Hudba, náš spoločný jazyk,  

Fiľakovo – tržnica,  

organizátor: MsKS Fiľakovo. 

11. – 12. 12. 24. Nočný Luciový výstup na Javor,  

organizátor: KST Javor Divín a Podkriváň. 

13. 12. Od Lucie do Troch kráľov,  

FS Hrnčiarka v Hrnčiarskych Zalužanoch. 

16. 12. Sladké Vianoce,   

Mestské vlastivedné múzeum – galéria Fiľakovo. 

 

 

DECEMBER 
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19. 12. Šťastia, zdravia vinšujemo ván, vianočný program FS Kokavan,  

DK Kokava nad Rimavicou. 

19. 12. Tvorivé dielne, výstava, vianočné trhy,  

Kokava nad Rimavicou. 

20. 12. Veselé Vianoce – vianočný program,  

organizátor: Obec Málinec. 

22. 12. Vianočný program – burza vianočných ozdôb,  

sála MKS,  

organizátor: Obec Utekáč a ZŠ s MŠ. 

24. – 25. 12. Chodenie s betlehemom, živý betlehem pri stromčeku  

Kokava nad Rimavicou,  

organizátor: MKS. 

26. 12. Vianočný beh mesta Lučenec,  

ulice mesta,  

organizátor: Mesto Lučenec. 

26. 12. Štefanská zábava – tombola, Štefanovia vstup zdarma,  

DK Kokava nad Rimavicou,  

organizátor: MS SČK. 

26. 12. Štefanský výstup na Pasiečky, turistické podujatie,  

organizátor: KST  Utekáč. 

27. 12. 14. Cinobanský bludár,  

organizátor: KST Lampáš Lučenec a OÚ Cinobaňa. 

29. 12. Adventný koncert,  

Kokava nad Rimavicou,  

organizátor: MKS. 

 

Podujatia bez presného dátumu: 

 

Divadelná jeseň – festival divadla,  

organizátor: Novohradské osvetové stredisko Lučenec,  

Mesto Lučenec. 

Festival amatérskeho divadla v Novohrade – regionálna prehliadka 

amatérskych divadelných súborov v regióne,  

organizátor: Novohradské osvetové stredisko Lučenec. 

Adventné stretnutie – regionálna prehliadka cirkevných a svetských 

speváckych zborov,  

organizátor: Novohradské osvetové stredisko Lučenec. 
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Vianočný trh šikovných rúk,  

Mestská tržnica,  

organizátor: Mesto Lučenec. 

Vianočné trhy,  

Námestie republiky,  

organizátor: Mesto Lučenec. 

Svieť, svetlo svieť – ekumenické vianočné stretnutie,  

Námestie republiky,  

organizátor: Mesto Lučenec. 

Adventné čítanie,  

oddelenie literatúry pre deti Novohradskej knižnice v Lučenci. 

Vianočný koncert SZ Ozvena,  

Evanjelický kostol,  

organizátor: SZ Ozvena, Mesto Lučenec a evanjelická cirkev. 

Oslava Mikuláša a Vianoc  

KD Lehôtka. 

Mikuláš v Divíne. 

Mikuláš – pohostenie,  

Podzámocké námestie,  

organizátor: Obec Halič. 

Vianočný koncert,  

rímskokatolícky kostol,  

organizátor: Obec Halič. 

Slávnostné prijatie jubilantov v Utekáči,  

obradná sieň,  

organizátor: Obec Utekáč. 

Luciin nočný výstup na Farkašku,  

organizátor: KST Utekáč. 
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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 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   

 

Detské divadelné súbory 

 DDS Dokorán pri ZŠ L. Novomeského Lučenec,  

 Mgr. Monika Szaboová, 0948 517552,  

 e-mail: szmonca6465@gmail.com    

 

DIVADLO 
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 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,  

 DDS Na Opatovskom kopci pri SZUŠ Lučenec-Opatová,  

Mgr. Katarína Gálová, Dis. art., 0915337282, galovalc@zoznam.sk  

 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: 0905262227 –  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,  Ľubica Hrnčiarová 

 DDS Hrnčiarik Halič a pri SZUŠ Lučenec-Opatová,  

Mgr. Katarína Gálová , Dis. art. 
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Folklórne súbory 

 FS IPEĽ, Lučenec,  Mgr. Marcela Janštová, 0905 926498,  

e-mail: macatothova@centrum.sk   

 FS RAKONCA, MsKS Fiľakovo, Mgr. Norbert Varga,  

umelecký vedúci, varga68.norbert@gmail.com 

 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  

 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  

 

FOLKLÓR 
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 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: kancova@centrum.sk  

 

Folklórne skupiny 

 Hudobno-spevácka skupina HALIČAN, Halič, Ing. Emil Ďurica, 

0949 866638, 

 e-mail: obcianskezdruzenie.halican.hss@gmail.com, www.halic.sk   

 FS HRNČIARKA, Hrnčiarske Zalužany,  

Mgr. Elena Sélešová – vedúca,  tel.: 0902737277,  

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 
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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  

 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),  

hlasový 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 

 JAVOR, spevácky zbor pri Dennom centre a Jednote dôchodcov 

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  

ZBOROVÝ SPEV 

mailto:noticka111@azet.sk
mailto:pianistka@centrum.sk
http://www.ozvena-lc.webnode.sk/
mailto:agocs.melodia@gmail.com
mailto:mag.attila2@gmail.com
mailto:luboslava.slebodnikova@gmail.com
mailto:d.vyvlekova@gmail.com
mailto:klembas@gmail.com
mailto:maria@sihelsky.eu
mailto:kelementova@gmail.com
mailto:katonaeva1@hotmail.com
mailto:anna.sarvasova@centrum.sk
mailto:janka.krotakova@kokava.sk
mailto:krizakova@sgymlc.sk
mailto:marimar.hu@gmail.com
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 ZLATÝ KLAS (Aranykalász), ženská spevácka skupina Pleš, 

Andrea Mederiová, 0915414103,  

e-mail: andrea.mederiova@gmail.com 

 SERLY, ženský komorný spevácky zbor Lučenec,  

Éva Háhn, 0908406540, hahnevavivi@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 

 

 

 

Ľudová hudba 

 ĽH Ondreja Radiča pri FS Kokavan v Kokave nad Rimavicou, 

primáš Peter Fizoľa 

 

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  

HUDBA 

mailto:andrea.mederiova@gmail.com
mailto:hahnevavivi@gmail.com
mailto:p.piliarik@stonline.sk
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 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 

 Mýtna – Róbert Kanda 

 Píla – Tomáš Suja  

 Podrečany – Miroslav Kubíček  

 Poltár – Pavel Obročník, Ján Kubiš, Jozef Kuvik, Jozef Krupa  

 Ružiná – Jozef Kvačkaj  

 Šoltýska – Ľubomír 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, Ondrej Siman 

 

 

Rodina Gáborovocov z Budinej 
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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 obvo-

de okresov Lučenec a Poltár. 
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      Ako kultúrna organizácia pôsobiaca v Novohrade napomáha zvyšovať 

všeobecnú kultúrnu úroveň ľudí sprostredkúvaním informácií a poznatkov 

z kultúry. Snaží sa prehlbovať vzťah obyvateľov k vlastnému štátu, ku kul-

túrnej identite národa a národnostných menších, k starostlivosti o životné 

prostredie, vychovávať umením a k umeniu rozvíjaním záujmovo-umelec-

kej činnosti, vyhľadávať, uchovávať a sprístupňovať ľudové tradície. 

     Pri rozvíjaní kultúrno-vzdelávacích aktivít NOS spolupracujeme so sa-

mosprávou, s regionálnymi a miestnymi kultúrnymi inštitúciami a občian-

skymi združeniami. 

     Organizuje okresné súťaže a prehliadky vo všetkých žánroch ZUČ 

v regióne. 

 

Oblasti pôsobenia:  

 záujmovo-umelecká činnosť (ZUČ)  

 výchovná a vzdelávacia činnosť  

 miestna kultúra − spolupráca s obcami  

 práca s menšinami  

 cezhraničná spolupráca 

 edičná činnosť – mesačník REKUS (regionálny kultúrny spravo-

dajca), Kalendár výročí, Katalóg podujatí, bulletiny, zborníky a i. 

 

Ponúkame: 

 pomoc pri príprave a realizácii rôznych kultúrno-spoločenských 

podujatí  

 poradenské a metodické služby v jednotlivých žánroch ZUČ  

 výchovnú a vzdelávaciu činnosť (tematické okruhy podľa 

požiadaviek)  

 tvorivé dielne ľudových remesiel i moderných techník  

 spoluprácu na projektoch v prospech regiónu a jeho obyvateľov  

 sprostredkovanie kontaktov na folklórne súbory, ľudových 

remeselníkov  

 tlač a odbornú pomoc pri vydávaní materiálov menšieho rozsahu 

(plagáty, pozvánky, bulletiny a pod.).  
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Fotografia 

AMFO − Štúdio amatérskej fotografie zriadené pri NOS Lučenec, za nie-

koľko 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 pre-

zentovaná na regionálnych, krajských celoštátnych výstavách. 

 

Literárny klub V.L.A.S. 

Pri Novohradskom osvetovom stredisku pôsobí od roku 1991, lektorkou je 

spisovateľka Hana Košková. Jeho poslaním je vytvárať podmienky na 

stretávanie sa začínajúcich autorov, rozbor a prezentáciu ich tvorby. 

 

Dielňa ľudových remesiel DIELNIČKA 

Otvorená bola 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. 
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MAREC − Rozprávková skrinka  

Regionálna prehliadka detskej dramatickej tvorivosti sa koná pravidelne v 

KD Poltár v rámci dlhoročnej úspešnej spolupráce s Mestom Poltár. Cie-

ľom je prezentovanie všetkých DDS, ktoré v regióne pracujú (súbory slo-

venské, maďarské, súbory pracujúce s postihnutými a ináč znevýhod-

nenými deťmi). Poskytujeme priestor aj začínajúcim súborom, pre ktoré je 

prehliadka zdrojom inšpirácie a rozborové semináre sú tou najlepšou ško-

lou pre tvorcov divadla hraného deťmi. 

 

MÁJ − Heligónky nad Budinou  

Táto súťažná prehliadka je už tradičným stretnutím priaznivcov gombí-

kovej harmoniky – heligónky − a miestom pre konfrontáciu inštrumentál-

nych výkonov heligónkarov. Prehliadka sa každoročne pripravuje v spo-

lupráci 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  XII. ročník populárneho 

Novohradského gulášového festivalu. 

 

JÚL − Palócky ľudovoumelecký tábor 

Prázdninový tábor, v ktorom sa deti učia pod dohľadom odborných lek-

torov: ľudové tance, piesne a ľudové remeslá, napr. hrnčiarstvo, tkanie, 

pletenie košíkov a pod. 

 

JÚL − MEDZINÁRODNÝ NOVOHRADSKÝ FOLKLÓRNY FESTI-

VAL  

Od roku 1995 ho organizovalo Župné osvetové a turistické stredisko v Šal-

gotarjáne (Maďarská republika). Spoločná hranica so Slovenskom a veľmi 

dobré susedské vzťahy so slovenským Novohradom podnietili organizáto-

rov od roku 2000 vytvoriť spoločný festival v jednom termíne na obidvoch 

stranách hraníc, ktorý je ojedinelým projektom v Európe.  

PRAVIDELNÉ PODUJATIA 
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NOS bolo vtedy hlavným organizátorom v Slovenskej republike. Festival 

v súčasnosti organizuje Mesto Lučenec v spolupráci s NOS. Cieľom fes-

tivalu je uchovávanie ľudových tradícií. V rámci festivalu sa organizujú 

rôzne sprievodné podujatia:  výstavy, tvorivé dielne a pod. 

 

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 bu-

de divákmi obľúbený Dvor Paľa Bútora. 

 

OKTÓBER – DECEMBER − Divadelná jeseň 

Divadelná jeseň sa pôvodne niesla pod názvom „Jesenné divadelné dni“ a 

má už dlhoročnú tradíciu – stali sa divákmi obľúbenou prehliadkou slo-

venských i maďarských divadelných súborov a divadelných ochotníckych 

súborov nášho regiónu. Podujatie je príležitosťou k prezentácii práce 

ochotníckych divadelných súborov novohradského regiónu a k vzájomnej 

konfrontácii s hosťujúcimi pozvanými súbormi. Súčasťou podujatia je ot-

várací happening − divadelný sprievod mestom, ktorého cieľom je podu-

jatie netradične spropagovať. 

 

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, 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, www.nklc.sk 

 

Mestské kultúrne stredisko, Námestie  slobody 30, 986 01 Fiľakovo  

riaditeľka: Mgr. Andrea Illés Kósik, tel.: 047/3337132, 0950689610,   

e-mail: msks@filakovo.sk, web: www.kultura.filakovo.sk  

 

Hradné múzeum, Hlavná ul. 14, 986 01 Fiľakovo,   

riaditeľka: Mgr. Viktória Tittonová, PhD., tel.: 047/4382017, 0907640700, 

e-mail: muzeum@hradfilakovo.sk, www.hradfilakovo.sk  

 

Novohradské turisticko-informačné centrum, Podhradská 14,  

986 01 Fiľakovo,  

Bc. Denisa Pócsaová tel.: 047/4382016,  0918  994 481,  

e-mail: ntic@hradfilakovo.sk  

 

Geopark Novohrad – Nógrád, Podhradská 14, 984 01 Fiľakovo,  

tel.: 0917 646 551,  

e-mail: geopark.filakovo@gmail.com 

 

 

mailto:noslc@noslc.sk
http://www.noslc.sk/
mailto:nmlc@stonline.sk
http://www.nmg.sk/
mailto:sluzby@nklc.sk
http://www.nklc.sk/
mailto:msks@filakovo.sk
http://www.kultura.filakovo.sk/
mailto:muzeum@hradfilakovo.sk
http://www.hradfilakovo.sk/
mailto:ntic@hradfilakovo.sk
mailto:geopark.filakovo@gmail.com
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Osvetové stredisko správy kultúrnych pamiatok,  

Námestie Mieru 654/3, 985 52 Divín, tel.: 047/4512558, 0948 371198,   

e-mail: osskp@divin.sk, www.osskp-divin.sk  

 

Miestne kultúrne stredisko,  

Námestie 1. mája č. 10, 985 05 Kokava nad Rimavicou 

Janka Krotáková, vedúca, 047/4293245, 0903559014,  

e-mail: janka.krotakova@kokava.sk 

 

Pamätný dom Júliusa Szabóa, J. Szabóa 1, 984 01  Lučenec,  

Kinga Szabóová, 0911494485, e-mail:  

szabokinga@stonline.sk  

 

Občianske združenia: 

OZ PRIATELIA HISTÓRIE NOVOHRADU,  

Mišo Šesták, 0903605317, misosestak@gmail.com  

 

Spolky: 

Miestny odbor Matice slovenskej v Lučenci, Mgr. Ľudmila Lacová, 

ludmila.lacova@gmail.com  

 

Mestá a obce (informácie v zozname obcí): 

Mesto Lučenec − MsÚ, oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry 

a športu, Mesto Fiľakovo,  

obce – Divín, Halič, Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Zalužany, Kokava nad 

Rimavicou, Lehôtka, Málinec, Sušany, Utekáč, Veľká Ves. 

 

Folklórne kolektívy: 

FS Rakonca,  

Mgr. Norbert Varga, umelecký vedúci, varga68.norbert@gmail.com  

FS Hrnčiarka  Hrnčiarske Zalužany,  

Mgr. Elena Sélešová, vedúca, elenaseles@gmail.com   

MSZ Ozvena Lučenec,  

Mgr. Dagmar Jantošová, vedúca, 0904 437 680, noticka111@azet.sk  

 

 

 

 

mailto:osskp@divin.sk
http://www.osskp-divin.sk/
mailto:janka.krotakova@kokava.sk
mailto:szabokinga@stonline.sk
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Priatelia Novohradu 

Ján Hikker, člen kultúrnej komisie pri OU v Haliči, 

janhikkerhalicky@centrum.sk 

 

Regionálny produkt Novohrad 

Henrieta Čemanová, 0905445422, henrietacemanova@gmail.com  

 

Zoznam mestských a obecných úradov v okresoch Lučenec a Poltár: 

 

OKRES LUČENEC 

 

LUČENEC  − Mestský úrad, Ulica novohradská č. 1,  984 01 Lučenec 

Primátorka: PhDr. Alexandra Pivková − tel.: 047/4307220,  

e-mail: primatorka@lucenec.sk, www.lucenec.sk, 

Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu  

– Ing. Ivana Jasenková Olšágová, vedúca, tel.: 047/4307229, 

e-mail: ivana.jasenkova@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  

 

FIĽAKOVO  − Mestský úrad, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo  

Primátor: Mgr. Attila Agócs, PhD. − tel.: 047/4381001,  

e-mail: primator@filakovo.sk, www.filakovo.sk, 

 

mailto:janhikkerhalicky@centrum.sk
mailto:henrietacemanova@gmail.com
mailto:primatorka@lucenec.sk
http://www.lucenec.sk/
mailto:ivana.jasenkova@lucenec.sk
mailto:martina.hoduliakova@lucenec.sk
mailto:stanislav.spisiak@lucenec.sk
mailto:mestskenoviny@lucenec.sk
mailto:jan.snurik@lucenec.sk
mailto:mic@lucenec.sk
mailto:tomas.belko@lukus.sk
mailto:andrea.moravcikova@lukus.sk
mailto:primator@filakovo.sk
http://www.filakovo.sk/
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ÁBELOVÁ  −  Obecný úrad, 985 13 Ábelová 

Starosta: Jaroslav Maslen − 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: Zoltán Marcinkó − 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: Ladislav Vanko − tel.: 047/4394144, www.bolkovce.sk,  

e-mail: bolkovce@slovanet.sk   

 

BUDINÁ  − Obecný úrad Budiná č. 96,  985 12 Tuhár  

Starosta: Ing. Marian Čerpák − tel.: 0474397335, 0908 626866,  

e-mail: obecbudina@tuhar.net, 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  

Starosta: 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, 0917 869033, 

www.obeccakanovce.sk, e-mail: obeccakanovce@mail.t-com.sk  

 

ČAMOVCE  − Obecný úrad, č. 69   986 01 Fiľakovo  

Starosta: Adrián Karkusz − tel.: 047/4389101,  

www.camovce.webnode.sk, e-mail: camovce@gmail.com   
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DIVÍN  − Obecný úrad, Námestie Mieru 654/3,  985 52 Divín  

Starosta: Mgr. Pavel Drugda − tel.:  047/4397301,  

www.divin.sk, e-mail: starosta@divin.sk, 

 

DOBROČ  − Obecný úrad Dobroč, č. 140,  985 53 Mýtna,  

tel.: 047/439 71 05 

Starosta: Ing. Miroslav Remeník, 0917961326,  www.dobroc.sk,  

e-mail: dobroc@mail.t-com.sk 

 

FIĽAKOVSKÉ KOVÁČE  − Obecný úrad Fiľakovské Kováče 275,  

986 01 Fiľakovo 

Starosta: Michal Muránsky − tel.: 047/4380233,  

e-mail: filkovace@post.sk 

 

GREGOROVA VIESKA  − Obecný úrad , 985 56 Tomášovce  

Starostka: Renata Hrnčiarová - 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: Mgr. Alexander Udvardy − tel.: 047/4392637, 0907 858 440,  

www.obechalic.sk,  

e-mail: starosta@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,   

e-mail: starosta@jelsovec.sk, www.jelsovec.sk   

 

KALONDA  − Obecný úrad Kalonda, Mierová 67, 985 31 Rapovce  

Starostka: Réka Papp − tel.: 047/4398108, 0905 234936,   

e-mail: obeckalonda@mail.t-com.sk, www.kalonda.ocu.sk  
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KOTMANOVÁ  − Obecný úrad  Kotmanová, č. 122, 985 53 Mýtna 

Starostka: Mgr. Mária Oravcová − tel.: 047/4397109,  0905270590, 

www.kotmanova.sk, e-mail: obec@kotmanova.sk 

 

LEHÔTKA  − Obecný úrad Lehôtka, č. 23,  985 11 Halič  

Starosta: Richard Laššan − tel.: 047/4392346, 0905 270431, 

www.lehotka.sk, e-mail: starosta@lehotka.sk 

   

LENTVORA  − Obecný úrad Lentvora, č. 61,  985 13 Ábelová  

Starosta: Dušan Sudár − tel.: 047/4379547, 0915214686,  

e-mail: obeclentvora@gmail.com   

 

LIPOVANY  − Obecný úrad  Lipovany, č. 46, 985 31 Rapovce  

Starosta: Vladimír Kumštár − tel.: 047/439 98 72, 0905270434,   

e-mail: lipovany@dkn.sk, www.lipovany.sk  

 

LOVINOBAŇA  − Obecný úrad, SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa,  

tel.: 047/4512516 

Starosta: Ing. Marián Lenhard − tel.: 047/4396402, 0905270914, 

www.lovinobana.sk, e-mail: obeclovinobana@stonline.sk  

 

LUPOČ  Obecný úrad  Lupoč, č. 102, 985 11 Halič, tel.: 047/4392345 

Starosta: Ing. Peter Tejiščák − 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: obec@luborec.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    
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MUČÍN  − Obecný úrad Mučín, Bernolákova  1, 985 31 Rapovce 

Starosta: MVDr. Zoltán Benkö − tel.: 047/4378870, 0905272673, 

www.mucin.sk, e-mail: starosta.mucin@mail.t-com.sk 

 

MÝTNA  − Obecný úrad Mýtna, č. 47,  985 53 Mýtna 

Starosta: Mgr. Dana Marková, PhD. − tel.: 047/4397107, 

www.mytna.sk, e-mail: obec@mytna.sk 

 

NITRA NAD IPĽOM  − Obecný úrad  Nitra nad Ipľom, č. 96,   

985 57 Holiša 

Starosta: Tivadar Berky − tel.: 047/43941 97, 0908559894,  

e-mail: obecnitra@gmail.com,  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  

 

PÍLA  − Obecný úrad  Píla, č. 174,  985 53 Mýtna  

Starosta: Ing. Ľubomír Aláč - tel.: 047/439 71 04, 0903457129,  

www.pila-obec.sk, e-mail: pilaobec@gmail.com  

 

PINCINÁ − Obecný úrad  Pinciná, č. 12, 984 01 Lučenec 

Starostka: Ing. Valéria Votoupalová − tel.: 047/439 41 87, 0907776566,  

www.pincina.sk, e-mail: starosta@pincina.sk  

 

PLEŠ  − Obecný úrad  Pleš, č. 7,  985 31 Rapovce 

Starostka: Miroslav Plaucha − 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: Ing. Peter Kulich − tel.: 047/4396171,  

www.podrecany.sk, e-mail: obec@podrecany.sk  
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POLICHNO  − Obecný úrad  Polichno,   985 13 Ábelová 

Starosta: Pavel Kyseľ − tel.: 047/4379533, 0905 270436,  

www.polichno.sk, e-mail: kysel@polichno.sk, polichno@polichno.sk  

 

PRAHA −- Obecný úrad Praha, č. 37,  985 11 Halič  

Starosta: Erik Marčok − tel.: 047/4392348, 0905 346779,  

e-mail: obecpraha@azet.sk, www.praha-m.estranky.sk  

 

PRŠA  − Obecný úrad Prša, č. 79,  985 41 Šávoľ 

Starostka: Gábor Nagy − tel.: 0474380190,  e-mail: ocu.prsa@centrum.sk  

 

RADZOVCE  − Obecný úrad, č. 506,  985 58 Radzovce, 047/4491152 

Starosta: Ing. Péter György − tel.: 047/4491127,  www.radzovce.sk,  

e-mail: starosta@radzovce.sk, obecradzovce@mail.t-com.sk   

Miestne kultúrne stredisko: 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, 0905270428,   

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: Ing. Peter 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, www.obec-sid.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:  starosta@tomasovce.sk   

 
TREBEĽOVCE  − Obecný úrad Trebeľovce, č. 109, 985 31 Rapovce 

Starosta: Marcel Hudec − 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: Mgr. Martina Brisudová − tel.: 047/4308424,   

e-mail: primator@poltar.sk, www.poltar.sk 

Kultúrne stredisko – Mgr. Zuzana Gregorová, tel.: 047/4223858,  

e-mail: kultura@poltar.sk   

 

BREZNIČKA  − Obecný úrad , č. 206, 985 02 Breznička, 0903468722 

Starosta: Mgr. Branislav Knechta − tel.: 0911794180, 

www.obecbreznicka.sk, e-mail: branokne@gmail.com  

 

CINOBAŇA  − Obecný úrad, Banská ulica 315/1,  985 22 Cinobaňa  

Starosta: Jozef Melicher − tel.: 047/4511731, 0905 655585, 

e-mail: starosta@cinobana.sk, www.cinobana.sk 

Kultúrna pracovníčka: Mgr. Ľubomíra Karmanová – 0907407821, 

e-mail: lubomira.karmanova@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 
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HRADIŠTE  − Obecný úrad, č. 112, 985 25 Hradište 

Starosta: Nataša Iskrová − tel.: 047/4291825,  0903 490903,  

e-mail: obec_hradiste@stonline.sk, www.hradiste.sk 

 

HRNČIARSKA VES  − Obecný úrad, Pondelok 87,   

980 13 Hrnčiarska Ves 

Starosta: Ján Melicher − tel.: 047/5674317, 0907878166, 

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  

 

KOKAVA NAD RIMAVICOU  − Obecný úrad, Nám. 1. mája 1,   

985 05 Kokava n./ Rimavicou 

Starosta: Ing. Ján Chromek − tel.: 047/4293104, 0907144793, 

www.kokava.sk, e-mail: jan.chromek@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, Nám. SNP č. 474, 985 26 Málinec  

Starosta: Ing. Igor Lacko − tel.: 047/4291121, 0905410540, 

www.malinec.sk, e-mail: malinec.starosta@stonline.sk,  

Kultúrny referent: Anna Kančová – tel.: 047/4291122, 0908651192,  

e-mail: kancova@centrum.sk  

 

MLÁDZOVO  − Obecný úrad, 985 02 Breznička 

Starosta: Miroslav Čičmanec − tel.: 047/4486822, 0918 437 339, 

www.mladzovo.sk, e-mail: obecmladzovo@gmail.com  
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OZDÍN − Obecný úrad, č. 52,  985 24 Rovňany  

Starosta: Pavel Salva − tel.: 047/4291301, 0911 875697,  

www.ozdin.sk,  e-mail: starostaozdin@gmail.com 

 

ROVŇANY  − Obecný úrad, č. 98,  985 24 Rovňany 

Starostka: Jana Cabanová − tel.: 047/4223459, 0908911031, 

www.rovnany.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  

 

SUŠANY  − Obecný úrad, č. 87,  980 12 Hrnčiarske Zalužany 

Starosta: Mgr. Štefan Václavík − tel.: 047/5678124, 0911238912, 

www.susany.sk , e-mail: osusany@post.sk     

 

ŠOLTÝSKA  − Obecný úrad, č. 48,  985 07 Šoltýska  

Starosta: Marian Janiš − tel.:047/4295723, 0918922403, 

www.soltyska.sk, e-mail: starosta@soltyska.sk  

 

UHORSKÉ  − Obecný úrad, č. 8,  985 25 Uhorské  

Starosta: Ing. Pavel Olšiak − tel.: 047/422 34 28, 0948711777, 

www.uhorske.sk, e-mail: starosta.uhorske@ma-net.sk  

 

UTEKÁČ − Obecný úrad, č. 52,  985 06 Utekáč  

Starosta: Miroslav Barutiak − tel.: 047/4514131, 0911252433,  

www.obecutekac.sk, e-mail: starosta@obecutekac.sk  

Kultúrna pracovníčka: Ľubomíra Šajgalíková, 0904199997, 

lubomira.sajgalikova@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@velkaves.sk    

 

ZLATNO  − Obecný úrad, č. 62,  985 04 Zlatno  

Starosta: Mgr. Margaréta Murínová − tel.: 047/4292310, 0908922106,  

e-mail: starosta@obeczlatno.sk, www.obeczlatno.sk   
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mailto:starosta.uhorske@ma-net.sk
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