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ROŽŇAVA 30.11.2011 - V 
posledný novembrový deň sa 
uskutočnilo Valné zhromažde-
nie Miestneho odbrou Matice 
slovenskej v Rožňave za účasti 
členky výboru Matice sloven-
skej v Martine a riaditeľky 
Domu Matice slovenskej v Rož-
ňave Ing. Zlatice Halkovej.  

V úvode prišli prítomných  pozdra-
viť deti z Materskej školy na ul. E. 
Rótha v Rožňave pod vedením pani 
učiteľky Eleonóry Grígerovej. Pás-
mom piesni a básničiek pripome-
nuli prítomným blížiace sa Vianoce. 
Miestny odbor  MS v Rožňave, kto-
rý je najstarším v okrese Rožňava  
a v budúcom roku oslávi 90 rokov 

svojho vzniku bilancoval svoju 
činnosť za ostatné dva roky. Je to 
obdobie od valného zhromaždenia, 
kedy sa mimo iného  konali i voľby 
výboru.  V správe o činnosti pred-
sedníčka Oľga Benediktyová zhod-
notila aktivity miestneho odboru 
jednak vlastné, ale i v spolupráci s 
inými subjektmi. Boli to napr. folk-
lórne podujatia, prednes poézie a 
prózy detí materských škôl, súťaž 
žiakov základných škôl o histórii 
Slovenska,  výstavky, výročia MS,  
vianočný koncert, spomienka na 
slovenských národovcov ako P. 
Dobšinský, Ľ. Štúr, P. J. Šafárik, 
slovanských vierozvestcov Cyrila a 

NA   S L O V Í Č KO . . .

Prichádza čas sviatočný, kedy sa 
budeme k sebe správať milo, slušne, 
úctivo a budeme si priať veľa šťastia 
zdravia, úspechov a  radosť ak sa nám 
podarilo niekde sa zamestnať. Vianoce 
sú sviatočné, ale vážme si sami seba aj 
počas celého roka, pretože každý jeden 
z nás je jedinečná osobnosť. 

Medzi nami sú ľudia, ktorý si úctu 
zaslúžia na každom kroku spoločného 
života, vážme si spoločné kroky a cho-
vajme sa k sebe ako najbližšia rodina, 
aj tak sme veľká „ matičná rodina“ !

Tvorivé dielne - maličkosti pre blízkych
ROŽŇAVA. 3.12.2011 - Cent-
rum voľného času v Rožňa-
ve v spolupráci s Martou 
Kamenskou z Gemerskej 
Polomy a za účasti matičia-
rov v predvianočnom čas 
pripravili nielen pre deti ale 
aj pre všetkých záujemcov 
zaujímavé tvorivé dielne. 

V tomto čase uvažujeme nad 
darčekmi pre svojich blízkych, 
ale nie každý z nás má dosta-
tok euríkov na drahé dary, ale 
maličkosť vyrobená vlastným 
rukami vie milo potešiť. Máme 
svet úplne pretechnizovaný, in-
ternet nám už vládne skoro vo 
všetkom, ale v jednom sme stále 
sami sebou – v ručnej práci. V 
sobotu sme si vyskúšali zaují-
mavú remeselnícku techniku 
– pletenie z papiera. Pri prvom 
pozvaní na takúto akciu som si 
pomyslela, že no isto, z papiera 
a pliesť, a práve to ma zaujalo, že 

V priestoroch Domu Matice sloven-
skej v Rožňave uskutočnilo stret-
nutie mladých matičiarov z rož-
ňavského okresu. Oboznámili sa s 
novinkami, ktoré sa týkali stanov MS 
a vízií do nasledujúceho roka. Záro-
veň zhodnotili svoju činnosť a stano-
vili si ciele ďalšieho rozvoja mladej 
matičnej generácie. 

Rozprávanie predsedu MO MS vo 
Vlachove JUDr. Jána Klobušníka, v 
ktorom sa zamýšľa nad históriou a 
budúcnosťou nášho regioónu, nad 
ľudskými hodnotami a ľudským 
dozrievaním., zvykmi, tradíciami 
a spomínaním  na skúsenosti z 
osobného života. Skrátka - na čo by 
sme nemali zabúdať.

Stretnutie mla-
dých matičiarov

Na čo by sme 
nemali zabúdať
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Rožňavskí matičiari hodnotili

Každý sme 
jedineční
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sledujte aktuality online

 Ing. Zlatica HALKOVÁ
riaditeľka DMS
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VLACHOVO - Gemerské 
hlasy – zoskupenie mla-
dých talentovaných folk-
loristov, ktoré sa prvýkrát 
spoločne predstavili v Ga-
lante na stretnutí štyroch 
krajov Slovenska a uká-
zali svoje umelecké a hu-
dobné prednosti. Vznikli 
v októbri 2011 na podnet 
Ing. Zlatice Halkovej a 
Bc. Márie Hlaváčovej. 
Radosť z hry na rôznych 
hudobných nástrojoch, 

potešenie zo spevu, to sú tie hlavné prednosti tejto mladej skupiny. Svo-
jím predstavením vo Vlachove na kultúrnom podujatí „ Bavíme sa sami 
„, pri príležitosti „ Vlachovskej hostiny“ ktoré organizovalo OZ Stromiš, 
MO MS a Obec Vlachovo,  ukázali krásu mladej dravej ctižiadostivosti. 
V Slavošovciach svojim vystúpením doobedu otvárali Rok na Gemeri a 
poobede v Kultúrnom dome roztlieskali všetkých prítomných. 
Ondrej Hlaváč (Rožňava - Gočovo), Peter Gecelovský st.(Vlachovo), Pe-
ter Gecelovský ml. (Vlachovo) , Stanislav  Gunár ( Nižná Slaná) a Mar-
tinka Zagibová (Pača) hrajú s potešením a s profesionálnym prístupom. 
Mladé zoskupenie sa teší na spoločné nácviky, a poctivý tréning, čo nám 
naznačuje, že ich čoskoro uvidíme znovu. Myšlienka dať dokopy mladé 
talenty z nášho regiónu sa začína pretavovať do pekného zoskupenia a 
pomaly ale isto prináša ovocie v podobe krásnych umeleckých zážitkov.

- ml-

NIŽNÁ SLANÁ - Slávnostným 
príhovorom Ľudmily Petergáčo-
vej – predsedníčky Miestneho od-
boru Matice slovenskej v Nižnej 
Slanej začali Ekumenické služby 
Božie pri príležitosti 5. výročia 
obnovenia činnosti MO MS v 
kostole ECAV v Nižnej Slanej. 
Tak ako pred mnohými rokmi boli 
pri zrode Matice slovenskej dvaja 
predstavitelia cirkvi Štefan Moy-
zes a Karol Kuzmány, tak aj teraz 

Gemerské hlasy 
- gemerský folklór

5. výročie obnovenia
matičnej činnosti

ROK NA GEMERI v Slavošovciach
GEMER, 25.11.2011 - Gemerské 
osvetové stredisko v Rožňave, 
obec Slavošovce v spoluprá-
ci s Košickým samosprávnym 
krajom a aj s finančným prispe-
ním Domu Matice slovenskej v 
Rožňave zorganizovali už 17. 
Ročník slávnosti zvykov a oby-
čají Gemera – Malohontu pod 
názvom „Rok na Gemeri“, ktoré 
sa tento rok uskutočnilo 25. a 
26 novembra už v spomenutej 
obci Slavošovce.

 Slávnostné otvorenie sa uskutoč-
nilo v areáli Základnej školy, spes-
trilo ho vystúpenie Gemerských 
hlasov – zoskupenie mladých ta-
lentov z okresu. Po príhovoroch 
starostu Slavošoviec Ing. Štefana 
Baštáka a riaditeľky Gemerského 
osvetového strediska Mgr. Heleny 
Novotnej sa podujatie oficiálne za-
čalo.V priestoroch základnej školy 
boli vytvorené tvorivé dielne pod 
názvom škola po domácky, kde si 
mohli deti pozrieť a vyskúšať oby-
čaje a zvyky našich predkov ako 
sú napríklad zvyky z pastierskej 
kultúry, tradičné výtvarné techni-

ky pre deti, tradičné hudobné ná-
stroje a hry pre deti, informácie o 
nekonečnom vesmíre, rôzne reme-
slá ako sú šúpliarstvo, košikárstvo, 
hrnčiarstvo a čipkárstvo, premie-
tanie rozprávok pre najmenších a 
tanec, hry pre najmenších, zážit-
kové čítanie. Prvý deň naplnil naše 
očakávania a netrpezlivo sme sa te-
šili na ten ďalší, ale radosť v očiach 
detí nás presvedčil, že sa oplatí ve-
novať im čas a že o zvyky a obyčaje 
majú záujem.  
V sobotu pokračoval 17. ročník 
prekrásneho jedinečného poduja-
tia. Vystúpenie všetkých účinkujú-
cich v hlavnom programe bolo po-
tvrdením slov „Čo starí pamätajú 
– mladí zachovajú“ Pri vstupe do 
Kultúrneho domu v Slavošovciach 
nás príjemne prekvapila celková 
atmosféra. Chyža na pódiu, ktorá 
už len čakala na svojich účinkujú-
cich, ale aj plná sála, okrem domá-
cich a verných návštevníkov prišli 
aj spoza kopcov Kobeliarčania, a 
veru mali čo vidieť všetci. Nad ku-
lisami plápolalo  označenie tohto 
podujatia ” Rok na Gemeri ” a s 
hrdosťou poviem, že pred pár ro-

kmi toto utkala na krosnách práve 
moja mama. Programom sprevád-
zal Juraj Genčanský a predstavili 
sa tieto kolektívy : TEMPERA-
MENT CIMBAL ORCHESTRA 
Podpoľanie, Hrabina Nižná Slaná, 

Hôra Rejdová, Lehoťanka Čierna 
Lehota, Radzim Vyšná Slaná, Ha-
viar Rožňava, Stromíš Vlachovo, 
Kráľova Hoľa Pohorelá. V sprie-
vodných podujatiach sa gazdom 
roka stal Marián Turic – Hrabina  

Nižná Slaná, gazdiná roka Mar-
tinka Smreková – Hrabina Nižná 
Slaná, najkrajší veniec uvila pani 
Dovalovská -  Hôra Rejdová, a 
najkrajšie perko Janka Schvarco-
vá – Haviar Rožňava. Skončil ďalší 

ročník a poďakovanie patrí všet-
kým ktorí pripravili toto podujatie, 
či malou mierou, či dobrou radou, 
ale urobili potešenie pre tých ostat-
ných.

- zh -

Haviarik a Dubiná
roztlieskali kulturák

dokončenie str. 12  

MOLDAVA n. BODVOU - Miestny 
odbor Matice slovenskej v Moldave 
nad Bodvou pripravil Slávnostnú 
akadémiu pri príležitosti založenia 
(14.06.1946) a obnovenia činnosti 
(22.10.1991) Miestneho odboru. 
Domáci nás privítali v útulných 
priestoroch kultúrneho domu, 

tak ako sa patri chlebom a soľou. 
Program slávnostného podvečera 
sa začal veľmi peknou muzikálno-
divadelnou hrou v podaní žiakov 
Gymnázia Štefana Moyzesa z Mol-
davy. Po tomto hereckom vystúpe-
ní nasledoval príhovor predsedu 

dokončenie str. 12  
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Galko na Gemeri

Gemerské hlasy
Robertovi Ficovi

Deň otvorených 
dverí v knižnici

Mikulášske 
popoludnie

Tomáš Potočný 
vo výbore

Slovensko v histórii 7. ročník

 - krátené - 
kompletné články nájdete na 

www.maticaroznava.sk

Mikuláš a ochutnávka 
tradičných jedál

ROŽŇAVA, 08.12.2011  
Gemerská knižnica P. Dob-
šinského v Rožňave a Miest-
ny odbor Matice slovenskej 
v Rožňave usporiadali dňa 8. 
decembra 2011 už 7. ročník 
vedomostnej súťaže žiakov 
základných škôl. 

Tohtoročná súťaž s názvom „ Slo-
vensko v histórii“ bola zameraná 
na technické pamiatky a rody na 
Gemeri. Medzi otázkami však 
nechýbali ani otázky z histórie 
Matice slovenskej a jej osobností.  
Od roku 2005 sa v súťaži každo-
ročne menili tematické okruhy a 
tá  sa postupne zmenila z miestnej 
na regionálnu. Svedčí o tom stále 
vyšší záujem žiakov z obcí rožňav-
ského okresu. 
Súťaž prebiehala v dvoch kolách, 
ktorej sa zúčastnilo 29 žiakov zo 
siedmich škôl.   V prvom kole bolo 
25 otázok zameraných na baníc-
tvo, cechy, manufaktúry, šľachtic-
ké rody a žiaci ich riešili individu-
álne. Do druhého kola postúpilo 
24 žiakov, ktorých bodové hod-
notenie presiahlo stanovenú 

hranicu. Konalo v priestoroch 
Gemerskej knižnice, kde riešili 
17 otázok . Tie už boli náročnejšie 
ako v prvom kole a boli zamerané 
hlavne na konkrétne technické 
pamiatky, letopočty, osobnosti a 
pod. Správne odpovede mali  žiaci 
možnosť hľadať na internete a v 
tlačených materiáloch knižnice. 
Odborná komisia po posúdení 
správnych odpovedí vyhodnotila 
tých najlepších, ktorí boli odme-
není hodnotnými knihami, ktoré 
odovzdala predsedníčka MO MS 
v Rožňave aj vďaka finančnej pod-

pory Matice slovenskej.  Prví piati 
súťažiaci a šesť základných škôl  
dostali i diplomy . 
Súťaž i v tomto roku splnila svoje 
poslanie a preverila znalosti ži-
akov i z takej zaujímavej oblasti 
akou  sú technické pamiatky i 
história Gemera. Bola to tiež pre-
vierka šikovnosti vo vyhľadávaní 
informácií nielen z kníh, ale i z 
internetu, bez čoho sa v dnešnej 
dobe a ani v budúcnosti nezaobí-
du. 

Oľga Benediktyová
Predsedníčka  MO MS v Rožňave

S T RU ČNE

 Do malebnej dedinky Čierna 
Lehota zavítal 10. novembra  
minister obrany Ľubomír Gal-
ko, domáci ho patrične privíta-
li chlebom a soľou. Po krátkej 
diskusií s prizvanými hosťami, 
navštívil pán minister hroby 
padlých vojakov.

Dňa 25. novembra, navštívil 
obec Slavošovce podpredse-
da národnej rady, Doc: JUDr. 
Róbert Fico Csc. Privítali ho a 
zaspievali všetkým prítomným 
Gemerské hlasy.

V Rožňave sa dňa 30. novem-
bra konalo podujatie Deň ot-
vorených dverí v Gemerskej 
knižnici Pavla Dobšinského 
pod názvom „Osláv s nami 
Ondreja“. V rámci tohto podu-
jatia sa konali sprievodné ak-
cie, ktoré opisovali tradície a 
zvyky na Gemeri práve v tom-
to období, svoje beťárstva 
porozprával aj Ján Klobušník 
z Vlachova

7. decembra trávili matičiari 
so seniormi zo Subsídia na 
akcií pod názvom „Mikulášske 
popoludnie“. Okrem vystúpe-
nia detí a pána Nemčoka sa 
všetci prítomní mohli potešiť 
z príchodu tradičného rož-
ňavského Mikuláša – pána 
Geržu s jeho družinou.

Ing. Tomáš Potočný sa stal 
členom výboru Matice slo-
venskej, postúpil z pozície 
náhradníka na právoplatného 
člena, je to výsledok aktívnej 
matičnej práce v našom regi-
óne Gemera.

V čase blížiacich sa sviatkov 
mysleli spoločne OZ Gočo-
van, Miestny odbor Matice 
slovenskej a obec Gočovo, 
na všetkých miestnych ale aj 
obyvateľov z blízkeho okolia, 
a urobili spoločne príjemnú 
akciu. 

Medzi domácimi sme však obja-
vili aj hostí z okolitých obcí, ktorí 
už pravidelne prídu a tešia sa na 
krásne podujatie v Gôšove.  Popo-
ludnie patrilo najmenším. Priamo 
pred kostolom si Mikuláš s čertom 
vypočuli od detí básničky a rôzne 
vianočné piesne, za čo ich potom 
odmenili štedrými darčekmi. 
Následne sa všetci presunuli do 
priestorov Kultúrneho domu aby 
sa zohriali a ochutnali rozmanité 
dobroty a to gemerské guľky, ma-
kové bobaliky, lokše, grulovníky, 
krúpy z baranieho mäsa, pirohy, 
gágoriky aj slepačiu polievočku,  
baterbuch, cesnakové guľky, slí-
žiky, ryžu v mlieku, bryndzovníky 

a rôzne iné. Výstavka tradičných 
pomôcok do kuchyne a vyšíva-
ných šurcov či vianočných ikebán 
len umocnila super náladu.. Všet-
ci návštevníci sa mohli oboznámiť 
aj s technikami výroby domácich 
cestovín, zdobenia medovníkov, 
deti si mohli farbiť maľovánky 
alebo vyskúšať tlačenie kapusty. 
A k  dobrému jedlu patrí určite aj 

dobrá hudba a o tú sa spoločne 
postarali Fsk Gočovan a Gemer-
ské hlasy. Úsmev a dobrá nálada 
boli jasným dôkazom spokojnosti 
všetkých, ktorí sa do Gočova pri-
šli pozrieť. Chceli by ste ochut-
nať dobroty ??? Príďte nabudúce 
medzi týchto zanietených ľudí a 
budete sa cítiť výborne.

-zh, ml -
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Metoda, autokarové putovanie po 
stopách gemerských osobností , ale 
i dopravná výchova detí, turistika 
a rôzne iné.  Na viaceré folklórne 
podujatia i miestne akcie  miestny 
odbor MS prispel finančnými pro-
striedkami získanými  z projektov i 
z dotácií mesta.
Matičiari považujú za veľmi vý-
znamnú spoluprácu s Mestom 
Rožňava, Gemerskou knižnicou 
Pavla Dobšinského v Rožňave,   
Gymnáziom P. J. Šafárika v Rožňa-
ve,  Klubom dôchodcov, cirkvami,  
základnými i materskými školami 
. Predsedníčka vyzdvihla činnosť 

folklórnych súborov Haviar, Havi-
arik i mestského divadla Actores, 
ktorí sú kolektívnymi členmi MO 
MS. Ich účinkovanie presahuje rá-
mec mesta i regiónu a prezentujú 
Horný Gemer  na podujatiach v 
rôznych častiach Slovenska. Pekný 
úspech dosiahol i náš člen Albert 
Šmihula, ktorý sa venuje nielen 
maľovaniu obrazov, ale je autorom 
štyroch básnických zbierok. V tom-
to roku  získal 2. miesto v celoslo-
venskej amatérskej súťaži literárnej 
tvorby.  MO MS vedie kroniku, ar-
chív fotografií a videí i v elektronic-
kej podobe. Pravidelne prispieva 
článkami a fotografiami na webovú 

stránku Matice slovenskej, Matice 
Rožňava i na stránku rodáka z Ge-
mera pána Ondreja Doboša  Maj 
Gemer.
Ing. Zlatica Halková oboznámila 
členov so závermi snemu Matice 
slovenskej v Martine a to so Stano-
vami MS a Programom MS na roky 
2011 – 2013. Matičiari svojimi pod-
pismi podporili petíciu občanom 
proti premiestneniu súsošia štúrov-
cov v Bratislave.
Valné zhromaždenie bolo tiež  prí-
ležitosťou na odovzdanie člen-
ských preukazov  novým členom. 
Je potešiteľné, že všetci  sú z radov 
mladých ľudí, ktorí budú v činnosti 

matičiarov pokračovať . Nezabudlo 
sa ani na jubilantov a predsedníčka 
im zablahoželala a odovzdala gratu-
lačné listiny. Medzi nimi bola i naša 
najstaršia členka pani Valéria Gre-
gová, ktorá sa dožila 85 rokov.
Na VZ MO MS si prítomní  pripo-
menuli 205. výročie narodenia Ka-
rola Kuzmányho , prvého podpred-
sedu Matice slovenskej . V závere 
zaspievali hymnu MS Kto za pravdu 
horí, ktorej  text napísal práve Karol 
Kuzmány. Hudbu zložil  Miloš Rup-
peldt a slovenský ľud si ju privlastnil 
ako celonárodnú hymnickú pieseň.
Oľga Benediktyová
predsedníčka MO MS Rožňava

Viem, ako som vyrastal a viem, 
že rôzne dobrodružné romány 
a vôbec knihy som čítaval aj 
pod perinou pri baterke, aby 
ma nevidela mama alebo otec, 
ktorí šetrili petrolej do lampáša 
a neskôr samozrejme elektrinu. 
Ale formovalo ma to. 

Vtedy som sa obyčajne vžil do klad-
nej postav románu, že som nakoniec 
nevedel ani zaspať. Mal som rôzne 
detské, pionierske, mládežnícke a 
dospelácke vzory. Ako sa hovorí, 
starnutím, šedivými vlasmi, skúse-
nosťami a aj vedomosťami, nako-
niec aj vlastným prístupom k životu 
sa človek akosi obohatí po všetkých 
stránkach duševných ako aj materi-
álnych. Dnes už plne chápem citáty 
starovekého filozofa Senecu ked 
povedal: „ Tak ako báseň aj život sa 
hodnotí nie podľa dĺžky ale podľa 
obsahu“. „Veľmi krátky a nepokoj-
ný je život tých, ktorí zabúdajú na 
minulosť, nevážia si prítomnosť a 
boja sa budúcnosti“. „ Pokiaľ žiješ 
v súlade s prírodou, nikdy nebudeš 
chudobný, pokiaľ žiješ podľa mi-
enky ľudí, nikdy nebudeš bohatý“. 
„ Šťastný nie je ten, kto sa druhým 
zdá, šťastný je ten, kto sa sám po-
kladá za šťastného“. „Život je dosť 
dlhý, keď vieš ako ho prežiť“.
Samozrejme nejde mi len o citáty, 
ide mi tu predovšetkým o to, aby 
sme akosi nezabúdali na to, že sme 
súčasť prírody, že v nej sme si vybu-
dovali svoje miesto, postavenie, rod, 

r o d i n u , 
t r a d í c i e 
atď. Máme 
teda svoju 
históriu a 
tradície, 
o b y č a j e 
a zvyky. 
A to je 
b o h a t -
stvo, kto-
ré treba 
uchovať, 
zveľaďo-
vať, šíriť 
a prezentovať lebo môže prísť doba, 
že naši potomkovia sa môžu diviť, že 
sme nepoznali veci tak samozrejmé. 
K takým udalostiam pre Vlachov-
čanov patrí aj počiatok našej cirkvi/
podľa záznamov v pamätnej knihy 
obce, ktorá sa začala písať v roku 
1937/ siahajúcej do začiatočnej 
doby reformačnej. Za pobytu Husi-
tov bol vystavený drevený kostol už v 
roku 1594. Až do roku1786, chodili 
do tohto kostola aj obyvatelia Gočo-
va. V roku 1767 bol kostol opravený 
a obnovený avšak v roku 1870 bol 
starý kostol zbúraný a postavený bol 
murovaný. V roku 1904 však kostol 
pri veľkom požiari v obci zhorel a 
ohňu podľahla skoro celá obec. Za-
znamenané je, že požiar vznikol pri 
u „Karasa“. Presný záznam o uda-
losti, ktorú som vlastne hľadal je z 
20.11.1949, kde v pamätnej knihe 
je uvedené, že v tom čase bol po-
svätený kostol, že obyvatelia robili 

h o s t i n u 
ale o to 
p r e k v a -
p e n e j š í 
je zápis 
z decem-
bra roku 
1 9 3 9 , 
kde je 
u v e d e -
né, že: „ 
Združe-
nie evan-
j e l i c k e j 
Mládeže 

usporiadalo divadelné predstavenie 
hry „Ženský zákon“a zábavu, zisk 
bol venovaný na „zimnú pomoc“. Z 
toho teda vyplýva, že samotné kore-
ne „Vlachovskej hostiny“ sú z nes-
koršieho obdobia ako z 20.11.1949. 
Nakoniec je celkom logické, že ak 
bol už postavený kostol, určite bol 
aj posvätený a na túto počesť sa 
uskutočnilo aj pohostenie. Bola to 
udalosť obyvateľov celej obce, ro-
dov a rodín. Myslím si, že aj teraz 
by to malo byť tak. Okrem Vianoc 
je tu druhá vážna udalosť v živote 
obyvateľov obce lebo aj v pamätnej 
knihe obce je napísané: „Sviatky sú 
zasvätené náležite, z najmilších a 
najobľúbenejších je „hostina“ – pa-
miatka posvätenia chrámu. Trochu 
histórie som uviedol preto, aby sme 
si uvedomili, že aj Vlachovská hos-
tina bola produktom spoločenského 
diania a mala príčinu súvislosť so 
životom ľudí v nej.

Myslím si, že túto udalosť bolo treba 
trocha oprášiť a preto organizátori 
OZ Stromiš, Miestny odbor Mati-
ce slovenskej ako aj Obec Vlachovo 
pripravili dňa 19.11.2011 slávnost-
ný program s názvom „Bavíme sa 
sami“. V ňom sme chceli ukázať kus 
histórie zo života obyvateľov obce či 
už v minulosti alebo v súčastnosti. V 
programe sa predstavili rôzne veko-
vé skupiny nie umelcov, ale našich 
schopných kolektívov a jedincov vy-
jadriť spevom, tancom, hovoreným 
slovom, hudobným prejavom, spo-
lupatričnosť k sebe samým, k obci, 
spoluobčanom, k histórií, k tradíci-
ám a ku obyčajom, zvykom nás všet-
kých rodákov z Vlachova. Osobne si 
prajem, aby sa nám všetkým darilo 
tieto hodnoty zachovať a hľadať 
formy na ich obnovenie úmerne k 
novým životným podmienkam, aby 
sa aj pre nás v obci aj „Vlachovská 
hostina“ stala sviatkom najmilším 
a najobľúbenejším. A na to by sme 
nemali zabudnúť ani v budúcnosti. 
Ako predseda MO MS vo Vlachove 
chcem poďakovať všetkým, ktorí 
sa na príprave ako aj prezentácií 
kultúrneho programu „Bavíme sa 
sami“ podieľali a to akýmkoľvek 
spôsobom. Myslím, že to bolo pek-
né aj je na chválu ak sa to páčilo 
všetkým prítomným a nie len nám, 
čo bavíme sa sami. Na ilustrovanie 
udalostí nech poslúži fotoalbum.
 

JUDr. Ján Klobušník
predseda MO MS Vlachovo

Rožňavskí matičiari hodnotili...
dokončenie str. 1  

Na čo by sme nemali zabúdať



vianoce

Vianočné zvyky na Gemeri
Vianooce sú hádam najkrajším 
sviatkom roka. Nebolo to inak 
ani u našich predkov. V dobách 
pohanskej Európy pripadal na 
dnešné kresťanské Vianoce zim-
ný slnovrat 21. december. 

Bolo to obdobie oslavy znovuzrodenia 
slnka a čas vhodný k magickým úko-
nom. Niektoré z pradávnych predkres-
ťanských kúziel pretrvali a stali sa z 
nich zvyky. Vianočné dni boli vždy po-
važované za ideálnu dobu k veštbe do 
budúcnosti. Naši predkovia prilepili 
na lodičky zo škrupiniek sviečky a po-
slali ich po vode. Verili, že komu poplá-
vala loďka ďaleko, odíde do cudziny. 
Majiteľ škrupinky, ktorá sa držala pri 
kraji nádoby, zostane blízko domovu. 

Potopená orechová škrupinka veštila 
smrť. Pri Štedrej večeri sa krájali aj 
jabĺčka. Kto našiel z jadier krížik, mal 
do roka zomrieť. Komu zostali jadrá 
neporušené alebo mali tvar hviezdy, 
mal byť celý rok zdravý. Štedrý deň 
bol na Slovensku bežne známy pod ná-
zvom Kračúň. Bol medzníkom medzi 
ubúdajúcim a pribúdajúcim svetlom, 
ktorého pôvodcom bolo slnko. Celý 
deň sa každý usiloval kontrolovať a 
usmerňovať svoje konanie, pretože kto 
ako robil v tento deň, tak mal konať 
po celý rok. Kto ráno nalačno kýchol, 
mal sa dožiť vysokého veku. Ani v tento 
deň nemala prísť žena prvá do domu. 
Požičané predmety sa museli pred 
Štedrým dňom vrátiť. Nič sa nesmelo 
požičať, lebo by sa ja majetok „rozpo-

žičal“. Magický význam malo aj cesto 
a pečivo. Keď gazdiná vyniesla cesto 
na koláče, poobtierala si ruky o ovocné 
stromy, aby dobre rodili. Hodila z neho 
aj sliepkam, aby dobre niesli. Ak sa pri 
kysnutí cesto dobre zdvihlo, aj gazdov-
stvo sa malo „dvíhať“. Svetlo v izbe sa 
nesmelo zapáliť, kým nebolo všetko 
pripravené. Do kúta nad stôl zavesili 
domáci na hradu jedličku, zvanú tiež 
jezuľa, ovešanú orechmi a jablkami. 
Pod stôl položili väčší železný pred-
met, najčastejšie sekeru, a kto ho po-
čas večera pristúpil nohou, mal byť po 
celý rok zdravý. Nohy stola obopnuté 
reťazou symbolizovali súdržnosť a ce-
listvosť rodiny v nastávajúcom roku. K 
stolu položili naši predkovia nádobu, 
do ktorej dali toľko lyžíc vody, koľko 

bolo prítomných. Po večeri vodu pre-
merali. Ak tam nebolo toľko lyžíc ako 
prv, niekto z prítomných mal do roka 
zomrieť. Inde zase do nádoby odklada-
li pre duše zosnulých kúsky z každého 
jedla, prv než ho začali jesť. Stôl bol 
prikrytý bielym obrusom. Na jeho vr-
chu boli dva pecne chleba. Jeden z nich 
musel ostať počas sviatkov celý. Z ďal-
šieho lámali a jedli. Na stole nesmel 
byť nôž. Bol na ňom cesnak, oblátky, 
med, sladká pálenka, orechy, varený 
hrach alebo bôb, varené sušené ovo-
cie. Hlavným štedrovečerným jedlom 
bola kapustnica s hríbmi a opekance s 
makom a medom. Z pečiva sa jedli via-
ceré druhy lokší, makovníky, niekde aj 
orechovníky. 

 - red -

v i a n o č n á  p r í l o h a  m a t i č i a r o v  n a  g e m e r i

Vinšuje ja vám na tjeto svjatki
najprv šťasťje, zdravje,
hojné božské požehnaňje,
na poľi úrodi, v stodolách pljenoti,
v komore hojnosť; v pitvore svornosť,
v izbe lásku a úprimnosť
a na ďjetkach radosť,
abi ste boli veseľí ako v nebi anjeľi
a trváci ako ťento stolíček. 

Vinš
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Vianočné zvyky 
a tradície  - Traja králi

Väčšina obyvateľov Slovenska sú 
kresťania a dodržiavajú kresťan-
ské tradície. Oslavujú Vianoce 
ako narodenie Ježiša Krista. Na 
Vianoce sa pripravujú 4 týždne 
dopredu, počas obdobia nazý-
vaného Advent. Chodia do kos-
tola, zdobia domy s vianočnými 
stromčekmi a dekoráciami a ku-
pujú vianočné darčeky pre rodin-
ných príslušníkov a priateľov.

Vianoce sa začínajú 24. decemb-
rom, keď sa celá rodina stretáva pri 
vianočnej večeri. Ľudia si vytvárajú 
sviatočnú atmosféru a trávia naj-
krajšiu časť v roku s ľuďmi, ktorých 
milujú.
Tradičná vianočná večera je ka-
pustnica s hubami a ryba so zemia-
kovým šalátom. Menu sa môže líšiť 
podľa zvykov a tradícií v rôznych 
regiónoch  Slovenska. Po večeri 
rodina sedí spolu v obývačke, jedia 
koláče, pijú víno, rozprávajú sa, 
spievajú vianočné koledy a vybaľu-
jú vianočné darčeky. O polnoci sa 
mnoho ľudí zúčastní polnočnej 
omše, aby oslávili narodenie Ježi-
ša. 25. decembra a 26. decembra 
rodiny často zostávajú spolu, idú 
do kostola alebo navštívia svojich 
príbuzných a priateľov.

Traja Králi 
Traja králi sú na Slovensku nielen 
kresťanským ale aj štátnym sviat-
kom. Oslavujeme ich 6. januára, 
ako poctu trom múdrym mužom 
(mudrcom), ktorí sa prišli pokloniť 
pred novonarodené dieťa - Ježiša. V 
minulosti oslavovali ľudia tento svi-
atok chodením po domoch, prezle-
čení za troch kráľov a spievajúci 
koledy.
Väčšinou dedinskí chlapci chodia 
po domoch s hviezdou, oblečení v 
dlhých bielych šatách s korunami 
na hlavách a v niektorých častiach 
dokonca sprevádzaní postavičkou 
anjela. Spievajú koledy, blahožela-
jú a ďakujú ľuďom za rôzne darčeky, 
ktoré mohli prijať. 
Jedno zo želaní, ktoré vyslovujú je 
nasledovné:
My, Traja králi,  prichádzame k 
Vám, zaželať zdravie a šťastie na 
mnoho rokov. Prichádzame z dia-
ľky, naša cesta bola dlhá. Videli sme 
hviezdu, keď sa Ježiš Kristus na-
rodil, hviezda žiarila nad Betlehe-
mom. Keď sme prišli, našli sme die-
ťa – Ježiša. Narodil sa v chudobe a 
v jeho sláve prosíme o odpustenie, 
tak sme Vám prišli zaželať Šťastný 
Nový rok.“

Vianočné
medovníčky
Na prípravu 
potrebujeme:
50 dkg hladkej múky
3 celé vajcia
12,5 dkg masla
12,5 dkg medu
19 dkg práškový cukor
1 kávová lyžička mletej škorice, 4 
mleté klinčeky, štipka mletý anýz, 
1 zarovnaná lyžička sódy bicarbony

Postup:
Do preosiatej múky dáme najprv 
suché potraviny: cukor, škoricu, 
klinčeky, anýz, sodu bicarbonu., 
premiešame a pridáme vajcia, mas-
lo, med.

Vypracujeme hladké cesto, ktoré 
necháme odpočívať zakryté aspoň 
6 hodín. Na pomúčenej doske cesto 
dokonale premiesime a vyvaľkáme 
na hrúbku ½ cm. Formičkami vy-
krajujeme rôzne tvary, ukladáme 
na vymastený plech a pečieme pri 
180 stupňoch cca 12 – 13 minút. 
Po upečení ich ešte za horúca potie-
rame rozšľahaným vajcom s jednou 
lyžicou vody. Podľa ľubovôle zdobí-
me. 

Bielková poleva na zdobenie: biel-
ko  z jedného vajca, 14 dkg prášk. 
cukor /2x preosiať/, 1 lyžica maize-
na. Dobre vyšľahať a plniť kornútok 
na zdobenie.

RE C E P T
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Kresťanská podstata Vianoc:  Presný dátum Je-
žišovho narodenia sa z Biblie ani zo žiadnych 
hodnoverných prameňov nedozvieme. Cirkev 
ustanovila, že ním bude 25. december ako svi-
atok narodenia Pána, pravého Boha a pravého 
človeka, ktorý sa narodil z Panny Márie. Toto 
učenie bolo formulované na Nicejskom koncile 
v roku 325. Ešte predtým sa milánskym ediktom 
v roku 313 stalo kresťanstvo v Rímskej ríši ofici-
álnym náboženstvom a rímsky biskup priamym 
nástupcom apoštola Petra na zemi. Uplynulo už 
teda skoro 17 storočí, od kedy cirkev stanovila 
oslavu zimného slnovratu ako deň narodenia 
Ježiša Krista. Postupom času sa rôzne pohanské 
tradície pretransformovali na najobľúbenejší 
kresťanský sviatok. Každoročne v predvianoč-
nom a vianočnom čase si veriaci pripomínajú 
kresťanskú podstatu Vianoc – narodenie Božie-
ho syna, Ježiša Krista, ktorého boh zoslal na zem 
aby zachránil ľudstvo. 
Vianočné piesne: Po rušných prípravách a šted-
rej večeri spojenej s prislúchajúcimi obyčajmi  
nastala v domácnostiach chvíľa radostného 

pokoja. Mnohé gazdiné v minulosti len prikryli 
zvyšky štedrej večere, ktoré ostali na stole, bi-
elym obrusom a nechali všetko nedotknuté do 
druhého dňa. Veď aj dušiačky a tí, ktorí sú už na 
večnosti si zaslúžia niečo zo štedrovečerného 
stol.... Po dedine chodili vinšovníci, z chalúpok 
stúpal dym, v malých okienkach  blikotalo svet-
lo, všetci boli pospolu. V katolíckych rodinách 
ujedali z jabĺčka, lúpali orechy, spomínali, stará 
mama rozprávala príbehy a v očakávaní polno-
čnej svätej omše, sa tešili že sú všetci zdraví a 
môžu ísť do kostolíka privítať príchod pacho-
liaka. V evanjelických domácnostiach vybrala 
stará mama vzácny, po rodičoch zdedený evan-
jelický spevník Tranoscius, prisadla si k nej ne-
vesta alebo dcéra i dospievajúce dievčatá a začali 
spievať starú vianočnú pieseň. Najznámejšou 
vianočnou piesňou spievajúcou takmer po celom 
svete je určite Tichá noc, svätá noc. Aký by to bol 
Štedrý večer , keby v útulnom teple izbietok a svi-
atočných salónov aj na území Slovenska  neznela 
táto známa vianočná pieseň. 

Slovenské Vianoce

Domáci
zemiakový chlieb
Na prípravu 
potrebujeme:
1 kg hladkej múky T650 
1 kocka čerstvého droždia alebo 2 
balíčky sušených kvasníc 
1 lyžica soli 
1 lyžica octu 
1 lyžica oleja 
1 lyžica mletej rasce  
2 stredne veľké zemiaky

Postup:
Zemiaky uvaríme a roztlačíme. 
Zarobíme si kvások. Kvasnice a ly-
žičku cukru dáme do teplého mlie-
ka alebo vody. Necháme niekoľko 
minút kysnúť. Kvások primiešame 
do roztlačených  zemiakov, pri-

dáme soľ, ocot, olej, rascu, 750g 
múky a vymiesime husté cesto. 
Podľa potreby prilievame po troš-
kách vodu. Zvyšok múky používa-
me na podsypávanie pri miesení. 
Vymiesené cesto necháme nakys-
núť na teplom mieste približne 45 
minút, kým sa cesto zdvojnásobí. 
Potom cesto na chlieb opäť pre-
miesime a dáme na plech vystlaný 
papierom na pečenie. Necháme 
ešte raz nakysnúť. Rúru necháme 
vyhriať na 200 stupňov. Pred vlo-
žením chleba do rúry spravíme na 
ceste pár zárezov a potrieme sla-
nou vodou. 
Chlieb pečieme asi 1 hodinu. Po 
dopečení chlieb znovu potrieme 
slanou vodou.

RE C E P T

Krásne prežitie Vianočných sviatkov 
a veľa úspechov v novom rokup.f. 2012
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ako sa to dá. Najprv sme sa len 
dívali na šikovné ruky a úvodné 
slovo Marty Kamenskej, ktorá 
si už s Luciou Kolárikovou na-
chystala pomôcky a ako prvé 
sa pustili do práce deti. Začali 

vyrábať venčeky, podkovičky, 
svietniky a vládla dobrá nálada, 
Po čase, keď som spoza stola 
pozrela čo kto robí, tak som z 
úsmevom zistila, že už pletú aj 
mamy aj staré mamy, no a už aj 
ja. A deti s radoťou a úsmevom 

pomáhali, však kedy sa im na-
skytne príležitosť posekírovať 
nás starších ?. Zaujímavý bol 
príchod riaditeľky CVČ Izabelly 
Hurajtovej, pokukala a odrazu 
plietla aj ona. Doplnenie deko-
rácii na vyrobených darčekov 

bola pre deti zaujímavá práca. 
Hodiny utekali, ale my sme pre-
žili krásny deň, v dobrej nálade a 
medzi dobrými ľudmi.
Ďakujem Vám

 Ing. Zlatica Halková
DMS Rožňava

Tvorivé dielne - maličkosti pre blízkych
dokončenie zo str. 1

Vianočný koncert 
v Kobeliarove 

KOBELIAROVO, 8.12.2011 
- Obec Kobeliarovo, rodisko 
P. J. Šafárika, a Miestny odbor 
Matice slovenskej v Kobelia-
rove zorganizovali Vianočný 

koncert v evanjelickom kostole 
v tejto rázovitej dedinke. Ma-
lebný kostolík bol plný nielen 
miestnych ľudí ale aj hostí. 
Všetkých privítal starosta obce 

Jaroslav Nemčko a poprial 
príjemný zážitok. Programom 
nás sprevádzala predsedníčka 
MO MS  a zástupkyňa starostu 
obce pani PaedDr. Janka Re-

grutová. V kultúrnom programe 
vystúpili:Maťka Nemčková s hrou 
na syntetizátore, Ing. Ivan Nemčok 
vylúdil krásne tóny na fujare, Peťo 
Nemčko zarecitoval báseň, Ivanka 
Nemčoková spolu s Ivanom Nem-
čokom zaspievali vianočnú pieseň,    
Vaneska Martinková zarecitovala 
báseň a následne prišiel „ Zázrak“ 
- áno, hudobná skupina z Gemer-
skej Polomy pod vedením Mgr. 
Miroslava Maťu. Po nich vystúpení 
sa predstavil domáci spevokol FSS 
Šafárik, Peťo Nemčko zahral na 
akordeóne a následne „Radostná 
zvesť“  hudobná skupina zo Sla-
vošoviec pod vedením Bc. Júliusa 
Lalíka. O záverečnú bodku sa po-
starali všetci prítomní, spoločným 
spevom tradičnej vianočnej piesne: 
„Tichá noc, svätá noc“. Na priek 
tomu, že vonku bolo sychravo a 
zima, v malom kostolíku bolo cítiť 
teplo a sviatočný duch Vianoc. 

Poďakovanie právom patrí nielen 
účinkujúcim, ale hlavne tým, ktorí 
podali pomocnú ruku pri zorgani-
zovaní sviatočného večera. Ďaku-
jeme Vám 

Zlatica HALKOVÁ
foto: - hal -
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ROŽŇAVA, 17.11.2011 - V priestoroch Domu Matice slovenskej v Rožňave uskutočnilo stretnutie mladých matičiarov z rožňavského 
okresu. Po oboznámení noviniek, ktoré sa týkali stanov MS a vízií do nasledujúceho roka nasledoval príhovor predsedu OMM v Rož-
ňave Ing. Tomáša Potočného. 

Stretnutie mladých 
matičiarov okresu 

Po príhovore dostali všetci účastní-
ci priestor na vyjadrenie svojich ná-
padov a myšlienok z čoho nakoniec 
vznikla celkom plodná diskusia. Po 
diskusii sa mladí matičiari zúčast-
nili akcie organizovanej mestom 
Rožňava s názvom “22 rokov po 
Nežnej” ktoré sa konalo na Námes-
tí baníkov v Rožňave. Mladí mati-
čiari tu zapálili sviečky a Bc. Matej 
Lada predniesol svoj príspevok ku 
téme 17. novembra – Deň boja za 
Slobodu a demokraciu:  Kde bolo 
tam bolo, bola raz jedna krajina, 
kde ľudom vládli zlí skorumpova-
ní politici, kde ľudia žili v strachu 
a  horšie ako smrť bola túžba po 
slobode. Prišiel ale deň, keď si ľu-
dia povedali DOSŤ! Vyšli do ulíc a 
postavili sa problému tvárou v tvár. 
Dokázali zosadiť jeden prehnitý 
a nefungujúci systém – komuniz-
mus. Ten vystriedala demokracia, 
ktorá mala priniesť ľudom vytúženú 
slobodu, mala dbať na dodržiavanie 
základných ľudských práv, zakotve-
ných v jej ústave. Tu sa môj príbeh 
končí a začína sa krutá realita. Žiaľ 
v mnohých prípadoch sa zmenila 
len forma nie však obsah, mnohí 
politici si prezliekli svoje červe-
né kabáty za také ako sa im práve 
hodili. Zmenila sa naša Ústava a 
niektoré naše zákony no keď príde 
ku ich dodržiavaniu a uplatňovaniu 
narážame na istý problém. Naša 
justícia je skorumpovaná a pomalá 

a vieme o mnohých prípadoch keď 
súdny spor nevyhral ten, ktorý mal 
pravdu ale ten, ktorý mal viac pe-
ňazí a poznal viac vplyvných ľudí. 
Ďalšou zmenou mali byť nezávisle 
média, ktoré by nás mali pravdivo 
informovať o dianí u nás a vo svete, 
realita je však znovu úplne iná, naše 
„slobodné a nezavislé“ médiá nás o 
týchto svojich charakteristických 
črtách presviedčajú denne, zaujíma 
ich len bulvár, senzácie a poloprav-
dy. Poslednými prvkami demokra-
cie, ktoré spomeniem sú sociálne 
istoty, právo na prácu a bezpečnosť 
občanov, žiaľ ani tomto bode sme 
sa neposunuli k lepšiemu, skôr k 
tomu horšiemu. Samozrejme že 
nežijeme v dobe temna ale ja som 

sa rozhodol poukázať hlavne na ne-
gatíva doby.
Tu sa pomaly dostávame ku koreňu 
problému, je toto vôbec tá vysníva-
ná demokracia, po ktorej tak túžili 
naši otcovia a naše mami? Jednou 
vetou si aj odpovedám, určite nie 
je, nazval by som to skôr hlbokým 
kapitalizmom, v ktorom sú jediným 
hnacím smerodatným faktorom pe-
niaze a len peniaze a tie sú hlavným 
nepriateľom slobody a spravodli-
vosti v dnešnom svete. “Základom 
demokratického štátu je sloboda”, 
povedal raz grécky filozof Aristo-
teles. Slobodný človek však nie je 
ten, čo sa musí skrývať, slobodným 
človekom nie je človek, ktorý si 
musí dávať pozor na svoje myšli-

enky a názory. Slobodný človek sa 
tieto myšlienky nesmie báť vysloviť, 
musí mať právo ich prezentovať a 
rovnako má právo nazývať veci pra-
vými menami. Dajme si teda dole 
ružové okuliare a hovorme o tom čo 
nás trápi a čo sa nám nepáči nahlas 
a hlavne sa to pokúsme zmeniť. Ja 
ako zástupca mladej generácie by 
som hneď vymenil možnosť cesto-
vania do nejakých ázijských krajín 
či hypermarkety na každom rohu a 
technické vymoženosti za sociálne 
istoty, za dostatok práce, ktorá by 
bola primerane ohodnotená a za 
istú víziu, pevnú pôdu pod nohami 
pre mladých ľudí a pre mladé rodi-
ny tu u nás v regióne, u nás doma!
Pre mňa 17. november symbolizuje 
istú nádej do budúcna, že sa opäť 
nájdu ochotní ľudia, ktorí sa pokú-
sia o zmenu fakt k lepšiemu, že sa 
ľudia k sebe budú správať ľudsky, 
budú k sebe solidárni a nápomocní, 
že morálne hodnoty budú stáť nad 
tými materiálnymi a že tu raz bude 
spoločnosť, ktorá nebude nakazená 
jedinou túžbou a to honom za ma-
monom a kapitálom ale ktorá bude 
zdravá a skutočne slobodná. Rozlú-
čim sa citátom na zamyslenie: „Kto 
si myslí, že slobodu zaňho vybojujú 
iní, ten jej nie je hoden.“Aj takým-
to spôsobom sa chceme zapájať do 
verejného diania a chceme byť jeho 
súčasťou.

ROŽŇAVA, 4.11. 2011  - Posledné 
tohtoročné zasadnutie Okresnej rady 
Matice slovenskej v Rožňave sa nieslo 
v pracovno-sviatočnej atmosfére. Po-
pri príprave podkladov k vyúčtovaniu 
realizovaných projektov, predstavení 
plánovaných aktivít jednotlivých MO 
MS ako aj Odboru Mladej Matice na 
najbližšie obdobie, predsedníčka odo-
vzdala ďakovné listy aktívnym matičia-
rom. Upresnili sa termíny zasadnutí 
Okresnej rady MS v Rožňave v roku 
2012. Kultúrnym obohatením bolo aj 
krátke folklórne vystúpenie v podobe 

krásneho spevu a hre na heligónke v 
podaní mladej Martinky Zagibovej.
Predsedníčka OR MS Ing. Zlatica Hal-
ková vyzdvihla potrebu zapájania sa 
členov do spoločenského diania okolia 
ako jedného z predpokladov rozširova-
nia si rozhľadu, a tiež budovania člen-
skej základne. Poďakovala všetkým 
členom OR MS za oduševnenú prácu, 
ako aj za mimoriadne vysokú účasť pri 
všetkých matičných aktivitách.

Margita Vilimová
MO MS Štítnik

Zasadala Okresná rada MS v Rožňave
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knižné tipy výročia v decembri

KALENDÁR PODUJATÍ

25.12.2011 - Vlachovská Gu-
bajka Koledy – tradičné spevné, 
tanečné a hudobné zvykoslovie 
valachov spojené s pochôdzkou 

obcou, 

7. január 2012 – 34. ročník no-
voročného výstupu na Volovec.

 
21.január 2012 - Výstup na 

Stromiš  - 35. ročník 

Chcete vysloviť svoj názor? Zaslať 
článok, fotografie, postrehy, alebo 
čokoľvek iné, čo vás trápi alebo 
zaujíma? 

Napíšte nám! Dom Matice 
slovenskej Rožňava, Letná 42, 
Rožňava, 048 01
tel. 0918 904 935
e-mail: matica@maticaroznava.sk 
www.maticaroznava.sk

MATICA ROŽŇAVA

Požičovňa krojov
• kroje z rôznych oblastí
• historické kostýmy
• kostýmy k divadelným hrám
• karnevalové a fašiangové masky
• doplnky, rekvizity a ostatné 
• súčasti kostýmov
• scenáre divadelných hier

VOLGOGRADSKÁ 2, MARTIN – PRIEKOPA

tel. 043/42 86 188

1. 12. 1836 - Jozef Ignác BAJZA -  kat. kňaz, básnik, spisovateľ, 
autor prvého slovenského románu  (* 5.3.1755 Predmier, † Bra-
tislava) - 175. výročie smrti 
3. 12. 1906 - Ambro  PIETOR - novinár, redaktor, národný deja-
teľ, publicista  (* 15.10.1843 Bobrovec, † Martin) - 105. výročie 
smrti
4. 12. 1956 – Edmund GWERK - maliar (* 15.2.1895 Banská 
Štiavnica, † Bratislava) - 50. výr. smrti
10. 12. 1866 - Dušan MAKOVICKÝ - lekár, autor literatúry faktu, 
prekladateľ, tolstojovec  (* Ružomberok, † 12.3.1921) 
145. výr. narodenia / 90. výr. smrti
18. 12. 1906 – Ferdinand ĎURČANSKÝ - právnik, politik, minis-
ter, publicista, pedagóg   (* Rajec, † 15.3.1974 Mníchov) - 
105. výročie narodenia
21. 12. 1821 – Ján Nepomuk ROSINSKÝ – rim-kat. cirkevný 
hodnostár, stúpenec bernolákovčiny  (* 29.5.1749 Bánovce n. 
Bebravou, † Nitra)  - 190. výročie smrti 
24. 12. 1856 - Ján VANOVIČ - advokát, politik, publicista, pred-
seda MS (* Dražkovce, † 4.9.1942   Martin) - 155. výročie na-
rodenia
25. 12. 1856 – Jur JANOŠKA -ev. kňaz, biskup, pedagóg, lite-
rárny kritik, redaktor, kultúrny a verejný pracovník, signatár 
Martinskej deklarácie, predseda MS (* Dolný Kubín, † 27.1.1930 
Lipt. Mikuláš)  - 155. výr. narodenia
25. 12. 1986 - Emil MAKOVICKÝ - maliar a ilustrátor, výtvarník v 
MS (* 12.2.1908 Hrabušice, † Banská Bystrica) - 25. výročie smrti
27. 12. 1921 - Ivan  Branislav  ZOCH - polyhistor,  prekladateľ, 
pedagóg, publicista a ľudovýchovný pracovník (* 24.6.1843 Ja-
senová, † Modra) - 90. výročie smrti
27. 12. 1936 - Kristína ROYOVÁ - náboženská spisovateľka a re-
daktorka, zberateľka ľudových a autorka duchovných piesní, za-
kladateľka charitatívneho spolku Modrý kríž , ev. diakonie  (*18. 
8.1860 Stará Turá, † Stará Turá)  -75. výročie smrti

Anton RÁKAY

Kamaráti z hory pod Končistou

Kniha Kamaráti z hory pod Končistou:
Známy tatranský spisovateľ v pätnástich príbehoch vedie deti čarovným sve-
tom zvieratiek z lesa pod nebotyčnými štítmi Tatier. Zoznámi ich s utrápenými 
vtáčatkami, ktorým ktosi kradne vajíčka, s výmyselníkom Brumkom na bicyk-
li, dozvedia sa, ako diviak Dodo vytrestal nespratných hubárov, ako kamzíky 
zachránili dobráckeho kamaráta Dušana a svište svojho lajdáckeho huncúta 
Hvizdáčika, aká choroba kvárila líšku Bystrušku, ako dopadol tulácky vĺčko, 
kto vyhral lesnú spevácku súťaž, ako si čistotná medvedica poradila so svojimi 
ufúľanými detvákmi a ešte zopár ďalších tajomstiev z hory pod Končistou.

Vydavateľstvo Matice slovenskej, www.vydavatel.sk
Cena knihy:  5.18 EUR (25% zľava!)

členstvo v Matici slovenskej
Záujemcovia o členstvo v Matici 
slovenskej sa môžu stať členmi 
MS buď ako členovia miestneho 
odboru, alebo ako individuálni 
členovia.

    Zriaďuje sa zakladajúce / podporujúce členstvo, ktoré 
symbolicky nadväzuje na zakladajúcich členov Matice 
slovenskej od roku 1863 do roku 1873. Zakladajúci / 
podporujúci členovia sú vedení v osobitnej evidencii ČÚ, 
vydáva sa im členský preukaz v podobe diplomu s číslo-
vaním nadväzujúcim na rok 1863 až 1873. Zakladajúcim 
/ podporujúcim členom sa môže stať každý, kto prejaví oň 
záujem a vyjadrí súhlas so stanovami a programom Ma-

tice slovenskej. Podmienkou je zaplatenie členského vo 
výške najmenej 500 €. Osvedčenie o vzniku zakladajúceho 
/ podporujúceho členstva vystaví ČÚ na základe písomnej 
prihlášky zaslanej záujemcom.

V prípade Vášho záujmu o členstvo 
v Matici slovenskej, kontaktujte : 

Členské  ústredie Matice slovenskej
 Mudroňova č. 1,  036 52 Martin

tel. + fax: 043/423 91 97
e-mail: cums@matica.sk

40.výročie založenia 
Klubu dôchodcov v Rožňave

ROŽŇAVA - Október je mesiacom úcty k starším a práve tento mesiac oslávil Klub 
dôchodcov v Rožňave svoje 40. výročie založenia. Dom Matice slovenskej a Miestny odbor 
Matice slovenskej s klubom dôchodcov už dlhé roky úzko spolupracuje a pozvanie nás milo 
potešilo. Slávnostné podujatie sa uskutočnilo v spoločenskej sále Mestského úradu v Rožňave, 
za účasti zástupcov mesta a hostí z družobných klubov z Prešova, Košíc, Nižnej Slanej, Dobši-
nej, Szerencsu a Subsídia Rožňava.
Množstvo krásnych príhovorov a slov vďaky patrilo tým skôr narodeným, ktorí hojne zaplnili 
sálu mestského úradu. Pekným darčekom pre seniorov boli vystúpenia vnúčat členov klubu 
ale i vystúpenie detí z MŠ E. Rótha či vystúpenie detí zo súboru Haviarik a folklórnej skupiny 
Szászorszép. Pri príležitosti 40. výročia vzniku klubu dôchodcov boli odovzdané viacerým 
seniorom, zástupcom mesta, niekoľkým inštitúciám i Domu Matice slovenskej a Miestne-
mu odboru Matice slovenskej ďakovné listy. Záver spestrilo vystúpenie spevokolu Klubu 
dôchodcov v Rožňave s krásnymi pesničkami. Naša vďaka patri pani Ruženke Kostelníkovej, 
predsedníčke Klubu dôchodcov a celému kolektívu za veľmi dobrú dlhoročnú spoluprácu a 
rozvoj partnerských vzťahov. Matica slovenská si váži aj si naďalej bude vážiť svojich predkov 
a seniorov a bude im naďalej prejavovať svoju úctu.



Prisahám
- na svoj plat!
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slovenské národné noviny

slovenské pohľady - december 2011
V uplynulom mesiaci sme sa stali ruko-
jemníkmi jednej z najbezohľadnejších 
odborárskych akcií v novodobej histórii 
tejto krajiny. Vysoko vzdelaní ľudia nám 
poskytli učebnicový príklad prehnitej 
morálky, ukrytej pod pláštikom zlepšenia 
zlého stavu v zdravotníctve. Najprv to 
vyzeralo na sympatickú akciu, avšak vo 
chvíli keď deväť z desiatich podmienok 
vláda prisľúbila naplniť, pričom odmietla 
úplne šialené navýšenie platov lekárov 
o takmer 2 tisíc eur, sa v plnej nahote 
ukázalo, o čom to celé vlastne je - o ich 
vlastných platoch. Pánom lekárom sa 
v čase ekonomickej krízy málilo navrh-
nutých 300 eur a tak  sprosto opustili 
svojich pacientov a pod taktovkou Kollára 
sa pustili do terorizovania, aké tu ešte 
nebolo. Bežní ľudia  sa v polohe ruko-
jemníkov iba prizerali, ako krásne možno 
zneužiť  situáciu po predčasnom páde 
vlády.  Páni lekári nečakane hromadne 
ochoreli, alebo inak nenastúpili do práce. 
Hypokrat sa musí v hrobe obracať... Ak by 
toto urobili  aj policajti či hasiči, krajina 
sa ocitne na pokraji chaosu.
 Slováci ďaleko predbehli ,,vzorový“ český 
štrajk. Susedom stačilo na prilepšenie 
5-7000 Kč a neokašľali pacientov, ktorí 
ich cez svoje odvody živia. Tí naši chceli 
zhruba osemnásobne viac. Pritom - žijú  
so oni zle? Choďte sa pozrieť na zamest-
nanecké parkovisko pred najbližšiu ne-
mocnicu - stoja tam väčšinou fajnovejšie 
autá, nezriedka limuzíny. Azda na nich 
prišli do práce ošetrovatelia? Pýtate sa 
odkiaľ majú na chvíľami až okázalé domy 
a vysoký štandard? Všetci to vieme. Pýta 
primár, pýta sekundár a aj sestrička vás 
po káve či dezerte aspoň zaregistruje. 
Preto by sme teraz mali prejsť do protio-
fenzívy a pri každej  korupčne navodenej 
situácii na vyšetrení, zavolať  médiá a 
podať podnet na Úrad pre dohľad nad 
zdravotnou starostlivosťou.  Lebo niet 
skokorumpovaného rezortu, než je zdra-
votníctvo. Všetka česť tým slušným!  
                    Jaroslav VERLÍK

Nanovšie vydanie mesačníka pre literatúru, umenie a život 12/2011
okrem iného prinášajú:
Jaroslav Rezník: :  Demokracia je autorita
Jozef Kollár:  V detstve som bol špión
Miro Procházka:  Nikdy neviem, čo bude na konci 
Dalimír Stano: „ Básne
Eva Fordinálová:  Korunný svedok v súdnom kultúrnohistorickom spore
Zlata Matláková:  Básne
Bystrík Šikula:  Intimita
Ivica Hajdučeková:  Filozofia kresťanského kríža v básnickom cykle P. O. Hviez- 
  doslava     
Martin Vlado:  Jej, Anna
Teofil Klas :  Básne
Etela Farkašová:  Pripútaní k svojmu prostrediu (rozhovor so Samuelom  
  Boldockým)
Ján Čomaj:    Sedem viet o siedmich knihách
Milan Vároš:  Rembrandtove stopy na Slovensku
Ingrid Lukáčová:  Básne
Eva Sládeková:  Básne

+ RECENZIE, ZÁPISNÍK a ďalšie rubriky. Nenechajte si ujsť!

OBJEDNÁVKY A PREDPLATNÉ:
Matica slovenská, Mudroňova 1
036 52 Martin
tel.: 043/401 28 39
e-mail: periodika@matica.sk

Týždenník sa vo svojm aktuálnom čísle 49/2011 venuje aj týmto témam:
Vytriezvenie z politky  - autor článku Roman Michelko sa venuje téme kariérneho 
pokračovania  premiérky I,. Radičovej. Bude to v prezidentskom paláci?
Kauza platinové sitká - autor Oto Valogh sa kriticky zamýšľa nad situáciou, kedy 
predávame vzácne kovy za babku a nakupujeme  drahý cukor. 
Rozhovor čísla s Dušanom Čaplovičom, ktorý okrem iného tvrdí, že dosluhujúca 
vláda vytvorila podmienky pre postupné pomaďarčovanie slovenského juhu.
Opustil nás Ladislav Deák - človek ktorému Slovensko veľmi veľa dlhuje, tvrdí vo 
svojom článku Dušan Kerný
Pravidelné rubriky:  Slovo o Slovensku, rubrika predsedu Matice slovenskej Mariána 
Tkáča Očami Matice
Pravidelné spravodajstvo zo života matičiarov v regiónoch

OBJEDNÁVKY A PREDPLATNÉ:
Matica slovenská, Mudroňova 1
036 52 Martin
tel.: 043/401 28 39
e-mail: periodika@matica.sk

KOMENTÁR

Je pre 
m ň a 
v e ľ k o u 
cťou, že 
som do-

stala výzvu, aby som sa k vám všet-
kým v tomto čase predvianočnom 
prihovorila. A na druhej strane, 
veľmi ma potešilo, že sa mám pri-
hovoriť práve vám - Gemerčanom .
Sú pre mňa nezabudnuteľné všetky 
tie hodiny strávené na Gemeri po-
čas výkonu funkcie predsedníčky 
KR MS Košického kraja . Nebu-
dem menovať, aby som sa niekoho 
nedotkla, na niekoho nezabudla, 
každá obec, každý MO MS vo va-
šom okrese má svoje špecifiká, svoj 
vlastný charakter a imidž. Vždy a 
všade som sa cítila dobre a neza-
budnuteľne .

Keďže každý musí vedieť kedy a ako 
odísť, moje rozhodnutie tiež „do-
zrelo“ a rozhodla som sa po 16-
ich rokoch opustiť post riaditeľky 
Domu MS v Spišskej Novej Vsi a 
neskôr aj funkciu predsedníčky 
KR MS Košického kraja prenechať 
niekomu, kto to bude robiť tak, aby 
sa zachoval smer, ktorý sme si ur-
čili .
Dovoľte mi preto, aby sa vám všet-
kým z tejto pozície poďakovala nie-
len za účasť, ale aj za podporu na 
ostatnom Krajskom sneme MS, za 
vašu 100% účasť na Valnom zhro-
maždení MS 2010, za prácu členov 
z vášho okresu v  KR MS KE, ale 
samozrejme hlavne za vašu aktív-
nu a rôznorodú matičnú činnosť.
V žiadnom prípade nemôžem po-
zabudnúť na poďakovanie hlavné-

mu iniciátorovi matičnej činnosti 
na Gemeri, pani riaditeľke Domu 
MS v Rožňave - Ing. Zlatke Hal-
kovej. Tak, ako ona vás dokázala 
zaktivizovať , to sa podarí málo-
ktorému riaditeľovi ! A verím, že vy 
si to uvedomujete...
Budem veľmi rada, keď sa s vami 
budem môcť stretávať, samozrejme 
už ako súkromná osoba, na vašich 
krásnych podujatiach.
Prajem vám požehnané a pokojné 
vianočné sviatky, radosť v oku pri 
stromčeku, zdravie a pokoj v duši 
počas celého roku 2012, ale aj veľa, 
veľa ďalších úspechov pri zmyslupl-
nej matičnej práci v celom ďalšom 
období ! 

S úctou vaša Ružena Dorčáková , 
predsedníčka  KR MS Košického kraja

Milí moji matičiari 
z Gemera !
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pri slávnostnej ekumenickej Boho-
službe boli tiež dvaja – ev. a.v farár 
Mgr. Miroslav Maťo a rím-kat. farár 
JUDr. Mgr. Štefan Magut, PhD. 
Jedinečnú atmosféru umocnila pre-
zentácia činnosti MO MS v poda-
ní dataprojekcie z dielne mladého 
matičiara Stanislava Slováka. Po 
prednesení básne Michaelou Čip-
kovou sa hovoreného slova ujal Ing. 
Martin Gallík, tajomník MO MS a 
člen Dozorného výboru MS. Privítal 
všetkých prítomných, starostu obce 
Ing. Jána Vielohu, riaditeľku DMS 
Rožňava a členku výboru MS Ing. 
Zlaticu Halkovú, pracovníka DMS 
Bc. Mateja Ladu, podpredsedu MO 
MS Rožňava Ing. Milana Kupča a 
dlhoročnú pracovníčku pracovis-
ka MS Máriu Halkovú, ktorá bola 
iniciátorkou obnovenia činnosti 
v Nižnej Slanej. V posledných pi-
atich rokoch sa činnosť MO MS 
veľmi skvalitnila, matičný súbor sa 
predstavil na podujatiach nielen v 
obci a okrese, ale po svojom prvom 
vystúpení na otvorení DMS v Rož-

ňave a po krste na FSS Hrabina už 
vystupuje úspešne aj na Slovensku, 
napr. Martinské matičné slávnosti v 
Martine, alebo nedávno Hontianska 
Paráda v Hrušove ( okres Veľký Krtíš 
). Pri každom matičnom stretnutí 
sa prijímajú noví členovia a tradícia 
sa neporušila ani teraz, z rúk pred-
sedníčky MO MS a riaditeľky DMS 
prevzali traja členovia nové preuka-
zy. Prednesená báseň mladej mati-
čiarky Kristínky Turicovej navodila 
ďalšiu slávnostnú chvíľku, ocenenie 
aktívnym matičiarom za posledné 
obdobie. Ďakovmé listy DMS Rož-
ňava za aktívne plnenie poslania 
Matice slovenskej prevzali Ondrej 
Gecelovský, Ján Petergáč, Mgr. Mi-
lan Slovák, Ján Ševčík, Mgr. Janka 
Nemčková, Anna Hlatká, Ľudmila 
Petergáčová a FSS Hrabina. Svia-
točná nálada, spev, radosť z dobre 
pripraveného stretnutia bolo len 
výsledkom vzájomnej úcty k tradí-
ciam, k národu, k matičným myšli-
enkam.

- ml-

Haviarik a Dubiná...

5. výročie obnovenia...

MO v Moldave Františka Greguša, 
ktorý privítal správcu MS p. Eštoka, 
riaditeľku DMS v Košiciach p. Zo-
lovčíkovú, riaditeľku DMS v Rožňa-
ve p. Halkovú, starších pamätných 
členov MO MS v Moldave, p. Vargu 
kaplána rim.kat.cirkvi ako aj všet-
kých prítomných, vyzdvihol prácu 
matičiarov v meste aj v minulosti a 
do budúcna apeloval na prácu s mlá-
dežou. Za ním nasledoval príspevok 
od pána správcu Matice slovenskej 
Mgr. Jána Eštoka, ktorý v krátkosti 
prebehol históriu MO v Moldave a 
následne spolu s riaditeľkou Domu 

Matice slovenskej v Rožňave 
odovzdal Pamätný list Matice 
slovenskej k 65. výročiu vzni-
ku a k 20. výročiu obnovenia 
činnosti, ako Bronzovú cenu 
Matice slovenskej za dlho-
ročnú činnosť pri napĺňaní 
národného programu MS 
predsedovi Miestneho odboru 
Matice slovenskej. Kultúrny 
program v prevedení súborov 
Haviarik a Dubina z Rožňavy 
roztlieskal celú sálu. Ďalším 
vystupujúcim bol domáci žen-
ský súbor Živena, ktorý len ne-
dávno oslávil tiež svoje výročie 

vzniku. O záver sa postarali znovu 
súbory Haviarik a Dubina, ktorí pu-
bliku pripomenuli tradície a piesne 
spojené s baníctvom na Gemery. Po-
sledné slovo mal pán predseda MO, 
ktorý sa všetkým poďakoval a vyslo-
vil prianie o pokračovaní takýchto 
akcií. Po skvelom kultúrnom pro-
grame nasledovalo milé stretnutie 
všetkých účinkujúcich ako aj obe-
tavých organizátorov v priestoroch 
kultúrneho domu.

- ml -
DMS Rožňava

Matičiari v R. Bystrom 
bilancovali činnosť

ROŽŇAVSKÉ BYSTRÉ - Zasad-
nutie VZ MO MS v Rožňavskom 
Bystrom viedla a prítomných 
privítala tajomníčka MO MS p. 
Mirka Kaššaiová, ktorá zvlášť sr-
dečne privítala  riaditeľku Domu 
MS v Rožňave p. Ing. Zlatku Hal-
ková, p. M.Halkovú  a starost-
ku obce p. Želmíru Gonosová, 
ktorá patrí medzi zakladajúcich 
členov MO MS. Po odhlasovaní 
programu Valného zhromažde-
nia sa ujala slova predsedníčka 
MO MS p .M.Molnárová, ktorá 
siahla až do história MO a kon-
štatovala, že p. Ondrej Babič už 
v r. 1991 listom požiadal Ústre-
die MS v Martine o pomoc pri 
založení MO . Ďalšie prístupné 
doklady o činnosti MO sú už len 
z 2.12.1996 – záznam zo zasad-
nutia členskej schôdze – 25 čle-
nov a predsedom bola p. Janka 
Kožárová. V tomto roku bol zalo-
žený aj FS Sedmokrásky.  Už len 
z rozprávania – bez akýchkoľvek 
záznamov – starších členov mô-
žeme vedieť, že  predsedom bola 
aj p. Agnesa Petrenková a neskôr 
o oživenie matičnej činnosti sa 
snažila p. Helena Šoltésová. Ob-
novenie činnosti MO začalo po 
15 rokoch . V súčasnosti MO má 
32 členov / 10 členov z r. 1991/ 
a jeden  kolektívny člen FS Bys-
tränky.
Činnosť MO MS je prezentovaná 
novými formami – projektami, 
u ktorých hlavným cieľom je ší-
renie kultúry, tradícií, zvykov a 
obyčají obce Rožňavské Bystré. 
Obec v rámci Gemera je známa 
svojimi baladickými piesňami, 

zvykmi a najmä krojmi, ktoré 
už vidieť len u pár starších žien. 
Uchovanie krásy bystranského 
kroja bola hlavná myšlienka v 
projekte Krojované bábiky. Ši-
kovné ruky členky p. Moniky 
Cmierovej  a finančná pomoc MS 
prispeli k vytvoreniu  14 druhov 
kroja. Krojované bábiky MO pre-
zentoval v Rožňavskom Bystrom 
– Stavanie májov, vo Fiľakove – 
15. výročie Domu MS, v Rejdovej 
– Samostatný stánok v rámci Ge-
merského folklórneho festivalu, 
vo všetkých prípadoch za finan-
čnej podpory Matice slovenskej. 
Kolektívny člen – FS Bystränky 
prezentovala programy: Stava-
nie májov na Turičné slávnosti v 
Rož.Bystrom, Na gazdovskom 
dvore – Jelšava  Pod lipko, Kršte-
nie – Fiľakovo,Vybrané z kasny- 
Dni obce R.Bystré, Spomienka 
na mladosť – Úcta k starším v 
R.Bystrom.
Po zhodnotení činnosti predsed-
níčkou MO sa slova ujala p.Hal-
ková – riaditeľka  D MS, ktorá 
vo svojom príhovore prítomným 
priblížila činnosť iných MO a 
hlavné zmeny MS vyplývajúce z 
nových Stanov prijatých na Sne-
me MS v Martine. Poďakovala za 
aktívnu  matičnú činnosť, ktorá 
sa realizuje aj vďaka dobrej spo-
lupráci s Obecným úradom.
Na záver v diskusii sa pospo-
mínali aj iné aktivity a popri ná-
vrhoch sa už vytvorili plány na 
ďalšie podujatia v spolupráci zo 
subjektami, ktoré prejavia záu-
jem

 Mária Molnárová


