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Na Fašiangy výskaj a v pôste
si brucho stískaj!
Pača 28.01.2012 - Aj v tomto
duchu sa nieslo podujatie plné
folklórnych pozdravov. V sobotu sa v Kultúrnom dome na Pači
konalo podujatie ...“kým príde
jar“..., ktoré organizovali obec
Pača, Gemerské osvetové stredisko Rožňava, Miestny odbor
Matice slovenskej na Pači a Dom
Matice slovenskej v Rožňave.
Spevácka skupina Bučina pod
vedením Dany Sústrikovej a pán
starosta Ladislav Zagiba otvorili
podujatie. Diváci mali možnosť
presvedčiť sa o tom, aké talenty v
sebe skrývajú mladí, ale aj starší
folkloristi, veď na veku nezáleží.
Ľudová hudba Gemerské hlasy
pod vedením Ondreja Hlaváča
ml. melódiami z Horného Ge-

mera pokračovali v programe.
Doprevádzali aj spevácku skupinu Hrabinu z Nižnej Slanej pod
vedením Martina Gallíka, ktorú
si domáci hostili priamo na pódiu šiškami a vínkom. Pravdaže
sa nezabudlo na divákov, ktorým
sa tiež ušlo. Organizátori to mali
napäté, keď humorno spevácka
skupina Mrchane z Bánova pod
vedením Miroslavy Kozárovej
prišla o 5 minút 12. No ako býva
zvykom všetko dobre dopadlo a
prezlečené v humorných kostýmoch presvedčili mužov i ženy,
že slovami a piesňou sa dá vyliečiť nie jedno smutné srdce. V
programe sa predstavili aj sólisti
speváci a rozprávači - Martina
Zagibová, Peter Gecelovský ml.,

a Ondrej Hlaváč st. Spoločnými piesňami ako „Kopala studienku“ a „Kdeže si Anička“ sa
folkloristi rozlúčili s divákmi a
môžeme s pokojným svedomím
zhodnotiť, že v našom okrese sa
zorganizovalo jedno vydarené
podujatie. Poďakovanie patrí
všetkým matičiarom, ktorí sa aktívne zapojili do celého krásneho
večera, ale veľká vďaka patrí aj
dvom rodinám, rodine Hlaváčovej a rodine Zagibovej. Ďakujeme ako sa to dá. Najprv sme
sa len dívali na šikovné ruky a
úvodné slovo Marty Kamenskej,
ktorá si už s Luciou Kolárikovou
nachystala 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 naskytne príležitosť posekírovať nás starších ?.
Zaujímavý bol príchod riaditeľky
CVČ Izabelly Hurajtovej, pokukala a odrazu plietla aj ona. Doplnenie dekorácii na vyrobených
darčekov bola pre deti zaujímavá
práca. Hodiny utekali, ale my
sme prežili krásny deň, v dobrej
nálade a medzi dobrými ľudmi.
Ďakujem Vám
Ing. Zlatica Halková
DMS Rožňava

Unikátne „ Bystrianske párašky“
Rožňavské Bystré 11.02.2012
Sobotný fašiangový večer sa
v Rožňavskom Bystrom niesol v znamení „Párašiek“. Za
finančnej, morálnej a organizačnej podpory starostky Obecného úradu p. Želky Gonosovej
pripravili členky Miestneho odboru Matice slovenskej a členky
FS Bystränky „Párašky“ tak, ako
ich robili v minulosti ( posledné
párašky boli asi pred 30 rokmi!)
ich staré a prastaré matky.
Ženy párali pravé husacie perie,
žartovali a spievali starodávne
piesne. Muži - gazda a nastávajúci ženích sa starali o to, aby
ženám neostalo v hrdlách perie
- ponúkali trúnkom a tiež plietli
„pierka“ (teraz mašlovačky) . Po

skončení roboty gazdiná -majiteľka peria, ponúkla ženy - párašky sladkým občerstvením: Šišky
a „Škorce s makom“. Jedinečnú
atmosféru umocnil sólovým spevom Stanko Ďurský . Párašiek sa
zúčastnili aj hostia: Ing.Zlatica
Halková - riaditeľka D MS v Rožňave, Matej Lada- pracovník D
MS v Rožňave, p. Mária Halková
- dlhoročná okresná pracovníčka MS, Ľudmila Petergáčovápredsedníčka MO MS v Nižnej
Slanej a Gabriel Róžai - fanúšik
dedinského folkóru z Rožňavy,
ktorým týmto chcem poďakovať
za účasť a morálnu podporu pri
organizovaní tohto podujatia a
dúfam, že na „ Bystranské párašky“ budú ešte dlho spomínať len
v dobrom.
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Fašiangy, Turice, Veľká noc príde
prázdnin v piatok 24. februára
2012. Aj z tohto dôvodu bola zábava presunutá do obdobia pôstu, ale
hlavne po správnych odpovediach
žiakov na otázky vedúceho FSS
Hrabina Ing. Martina Gallíka na
tému „Fašiangy“ bolo rozhodnuté,
že nám bude odpustené. Podmienkou vstupu žiakov na karneval bola
samozrejme maska a nestačili sme

sa diviť. Za odvahu a fantáziu boli
žiaci v celkovom počte 102 odmenení a 20 najkrajších masiek dostalo zvláštne ceny od pani riaditeľky
Mgr. Janky Nemčkovej a zároveň
podpredsedníčky Miestneho odboru Matice slovenskej. Po skončení
si účastníci karnevalu pochutnali
na fašiangovej šiške s čajom, ktoré
pripravil kolektív školskej jedálne.

Jozefovské jarné spevy
Nižná Slaná 24.02.2012
Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde, kto nemá kožucha zima mu
bude… Fašiangy patria k zvykom spojeným s prelomom zimy
a jari a sú najveselšími zvykmi
počas roka. Obdobie fašiangov
je časovo vymedzené odo dňa
Troch kráľov po začiatok cirkevného pôstu (Veľkého pôstu) a to
po Popolcovú stredu (nazývanú
tiež Krivá alebo Škaredá streda). Popolcovou stredou sa pre
kresťanov začína obdobie štyridsaťdňového pôstu, ktorý trvá až
do Veľkonočnej nedele. Je to čas

pokánia a prípravy na najstaršie
a najvýznamnejšie sviatky kresťanského cirkevného roka - Veľkú
noc. Dodnes si staršia generácia
uchováva v pamäti, že vo Veľkom pôste sa nekonali tanečné
zábavy, ani svadobné hostiny
či iné podujatia, ako znamenie
vážnosti týchto sviatkov, pripomínajúcich utrpenie a smrť Ježiša Krista. Fašiangovou piesňou
v podaní Folklórnej speváckej
skupiny Hrabina začal v telocvični Základnej školy s materskou
školou v Nižnej Slanej karneval
žiakov pred začiatkom jarných

Vlachovo 18.03.2012
V prekrásne slnečné popoludnie
sa zišli priaznivci zachovávania
tradičných jarných zvykov na
Skavke vo Vlachove. Občianske
združenie Stromíš v spolupráci
s Gemerským osvetovým strediskom v Rožňave a partnermi Miestny odbor Matice slovenskej
vo Vlachove, Klub dôchodcov a
Jednota dôchodcov vo Vlachove
pripravili oku i uchu ľahodiacu
oddychovú nedeľu. Potešujúce
bolo stretnúť matičiarov aj zo širšieho okolia, dokonca na nedeľné

popoludnie zavítala aj riaditeľka
Domu Matice slovenskej z Rimavskej Soboty Ingrid Šulková,
aby aj ona obzrela čo sa u nás
robí a ako sa ľudia medzi sebou
radi vidia. V kultúrnom pásme sa
predstavili okrem domáceho FS
Stromiš a DFS Malý Stromiš z
Vlachova, FS Dubina z Rožňavy,
FSS Hrabina z Nižnej Slanej, sestry Birkové z Rakovnice, DFS Gemerčatá z Dobšinej a FS Kráľova
Hoľa z Pohorelej. Programom
sprevádzala Katka Birková z Rakovnice.

Spomienka na
Ctibora Štítnického
Štítnik 28.03.2012
V malej historickej obci Štítnik
si Miestny odbor Matice slovenskej spolu s Obecnou knižnicou
a ZŠ pripomenuli Týždeň knižníc
a Mesiac knihy krátkym, ale o to
srdečnejším stretnutím v Obecnej
knižnici, kde zároveň otvorili literárno-historický kútik pre svojho
rodáka, spisovateľa a prekladateľa
Ctibora Štítnického, ktorého meno
nesie aj miestna knižnica. Deviataci ZŠ zo Štítnika so svojou učiteľkou SJ si tak pripomenuli nielen

významného spisovateľa, ale hlavne rodáka, ktorého odkaz sa našiel
v nie jednej jeho básni. Odkaz lásky
k rodnej krajine, odkaz lásky k slobode a voľnosti, otvoreného prejavu, bez pretvárky a ponižovania.
Sme hrdí, že v jeho básňach nachádzame také aktuálne myšlienky aj
pre dnešný život. Ctibor Štítnický
v tomto roku má dvojaké výročie.
90 rokov od narodenia a 10 rokov
od smrti, čo si Štítničania patrične
pripomenú obecnou slávnosťou v
septembri tohto roku.

Rejdovské priadky
Rejdová 02.03.2012
V rázovitej obci Rejdová sa uskutočnil už 6. ročník „Rejdovských
priadok“. Zorganizovali ho miestna folklórna skupina Hôra, miestny odbor Matice slovenskej a obec
Rejdová. Po príchode do turistickej
ubytovne na námestí obce, kde sa
tento program uskutočnil, a milom
privítaní od domácich organizátorov, sme sa usadili a popri diskusiách s ostatnými hosťami sme čakali
na začiatok. Sála s približne so sedemdesiatimi hosťami, či už domácimi alebo z blízkych okolitých obcí
bola plná očakávaní. Úvodného
slova sa chytila pani Mgr. Žofia Valentíková, ktorá všetkých prítom-

ných srdečne privítala, popriala
príjemnú zábavu a otvorila zaujímavý program. Témou programu
bolo humorné predstavenie známej
rozprávky „O dvanástich mesiačikoch“, ktoré si pre nás pripravila
Fsk Hôra Rejdová. Predstavenie
bolo vkusné, dobové, vtipné a vyvolávalo v celej sále doslova rehot.
Po ňom nasledovalo občerstvenie,
chutná večera a ochutnávka tradičných koláčov a jedál. Bez tradičných ľudových piesní by to v Rejdovej nebolo ono, tie hrali na zábavu
až do neskorých hodín. Ďakujeme
všetkým organizátorom za príjemnú zábavu a chutné občerstvenie.
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Kellnerova Poloma 2012
Gemerská Poloma 27.04.2012

Peter Kellner-Hostinský - narodil
sa 6.1.1823 v Gemerskej Polome,
zomrel 10.8.1873 v Rimavskej
Sobote. Bol spisovateľ, novinár,
historik, filozof a redaktor. Vzdelanie získal v Gemerskej Polome,
maturoval na gymnáziu v Rožňave,
neskôr pokračoval v štúdiu na evanjelickom lýceu v Bratislave, kde sa
venoval štúdiu filozofie a teológie a
pomáhal Ľudovítovi Štúrovi redigovať Slovenské národné noviny a
Orla tatranského. Zároveň pod menom Záboj-Hostinský uverejňoval
v týchto novinách a v ich literárnej
prílohe básne, historické a vedecké
články. Napísal niekoľko rozsiah-

lych vedeckých rozpráv a štúdií z
odboru národného hospodárstva,
filozofie, prírodných vied, dejín
literatúry, národopisu, histórie, ľudovej slovesnosti a teórie literatúry.
Už táto skutočnosť hovorí jasnou
rečou o talentovanosti a vzdelanosti Petra Kellnera-Hostinského,
nehovoriac už o jeho neskoršej bohatej a všestrannej publicistickej
činnosti.
Na jeho pamiatku sa každý rok v
Gemerskej Polome koná súťaž v
prednese poézie a prózy. 27.apríla
2012 sa konal už 17. ročník. Organizátormi sú už tradične Obecný
úrad v Gemerskej Polome, ZŠ v
Gemerskej Polome, Miestny odbor Matice slovenskej v Gemerskej
Polome a Dom Matice slovenskej
v Rožňave. Všetkých prítomných
privítal starosta obce Ján Chanas,
prihovorili sa aj riaditeľ školy Juraj
Matejsko a riaditeľka Domu Matice slovenskej v Rožňave Zlatica
Halková. Milým prekvapením bolo
poďakovanie kvetmi dlhoročným
účastníčkam uvedenej súťaže.
Mária Halková nevynechala ani
jeden ročník, Beatrix Trojanová
pripravuje oduševnene deti na vy-

stúpenia, Edita Galliková sa spolupodieľa na každoročnom organizovaní, Mária Dovalová pripravuje
s láskou občerstvenie a pomáha v
technických zabezpečeniach. Ale
veľké poďakovanie patrí Helenke

Demkovej, ktorá každoročne venuje tomuto krásnemu podujatiu
celé svoje srdce. Svojou vlastnou
zbierkou básni, aj prednesom milo
prekvapil aj Ondrej Bašták Ďurán z
Gemerskej Polomy.

U Havranky hrat
budú...

Rožňava 13.04.2012
V piatok 13-teho sa na mestskej
radnici v Rožňave uskutočnila
okresná súťaž detského hudobného folklóru s názvom „U Havranky hrat budú ...“. Organizátormi tejto súťaže boli Gemerské
osvetové stredisko, Mesto Rožňava a Dom Matice slovenskej v
Rožňave. Podujatie otvorili milovníci hudobného folklóru a to
ľudová muzika Ondreja Hlaváča,
ktorá práve piesňou U Havranky
hrat budú, správne naladila piatkové dopoludnie. Súťažiacim a
publiku sa povzbudzujúcimi slovami prihovorila riaditeľka GOS
Mgr. Helena Novotná a mode-

rátor Mgr. Peter Gallo. Súťažilo
sa v štyroch kategóriách - sólisti
speváci a duá, sólisti inštrumentalisti, ľudové hudby a spevácke
skupiny. Súťaže sa zúčastnilo 85
detí z okresu Rožňava. Výkony
súťažiacich hodnotila odborná
porota v zložení: Helena Pál Balážová z Rožňavy, Bc. Jaroslava
Lajgútová z Rimavskej Soboty,
Ing. Ondrej Hlaváč z Rožňavy a
Mgr. Helena Novotná riaditeľka
Gemerského osvetového strediska v Rožňave. Postupujúci: Martina Zagibová, Ivana Žúdelová,
Lucia Urbančíková, Stromiš
Vlachovo, DĽH Lúčka pri ZUŠ
Rožňava

Netradičná spomienka na pôsobenie
P. Dobšinského v Rožňavskom Bystrom
Rožňavské Bystré 30.03.2012
V rámci Týždňa slovenských knižníc sa v Obecnej knižnici v Rožňavskom Bystrom, za podpory
starostky obce p. Želky Gonosovej
stretli členovia MO Matice slovenskej v Rožňavskom Bystrom. Vedúca knižnice p. Marta Lajčáková
prítomných privítala a oboznámila
s históriou knižnice a súčasným
stavom knižničného fondu. Cieľom
stretnutia bolo pripomenúť pôsobenie P.Dobšinského v Rožňavskom Bystrom. P. Dobšinský ako
mladý kaplán ev.cirkvi pôsobil „na
Bystrom a Rekeni“ (ako to zapísal
vlastnoručne v Kronike ev.cirkvi )
v rokoch 1855-1858. Okrem kaplánskej činnosti sa venoval zbieraniu ľudových povestí, hier, zvykov a
obyčají, ktoré chceli členky MO MS
na tomto stretnutí oživiť. V roku
1858 vydal P.Dobšinský prvý zväzok Slovenských povestí a podľa
Kroniky obce Rožňavské Bystré
tento zväzok obsahoval aj povesti z

Rožňavského Bystrého, ktoré prítomným pripomenula p.starostka
obce. Ďalšie dielo P.Dobšinského
: Prostonárodnie obyčaje, zvyky a
povery prítomným priblížili členky FS Bystränky - p.Marta Molnárová-predsedníčka MO MS a p.

Zuzana Tomková, vedúca FS a to
prvú časť: Narodzenie, Krst a Krštenie. Tu našli aj piesne, ktoré p.
Tomková aj zaspievala. Prítomné
členky nakoniec skonštatovali, že
tak ako Dobšinský zachytil tieto
zvyky a obyčaje v rokoch svojho

pôsobenia v Rožňavskom Bystrom
, vo veľkej miere v obci pretrvávajú
dodnes a FS Bystränky ich prezentuje vo svojom pásme: Krštenie
a Na víno. Stretnutie obohatila p.
Monika Cmierová, ktorá pri tejto príležitosti vlastnoručne ušila
bábiky – postavičky z rozprávok
Janka Hraška, Princeznú, Ježibabu, Janka a Marienku a iné. Na
stretnutí sa zúčastnili aj hostia
riaditeľka D MS v Rožňave Ing.
Zlatica Halková , p. Mária Halková
a p. Božena Mihaliková, ktoré toto
stretnutie ocenili a podporili svojimi návrhmi a podnetmi. V diskusii
boli spomenuté aj iné Dobšinského
diela, ktoré sa žiaľ nenachádzajú v
Obecnej knižnici. Členky MO MS
sa rozhodli, že sa pokúsia zozbierať
od Dobšinského všetky zborníky,
rozprávky, povesti, osobné veci
a pod., a vytvoriť pre nich čestné
miesto v obci a tak dať poctu osobnosti našich dejín a prispieť tak k
zviditeľneniu obce.
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Medzinárodné stretnutie Slovákov
v Slovenskom Komlóši

Slovenský Komlóš (Maďarsko)
27.-29.04.2012
Tradičná ľudová kultúra Slovákov
predstavuje živé a hodnotné kultúrne dedičstvo, ktoré tvorili generácie príslušníkov slovenského
národa, národnostných menšín a
etnických skupín, žijúcich na našom území a mimo neho. Matica
slovenská mala a má vo svojej náplni starostlivosť o Slovákov žijúcich v zahraničí od počiatku svojho
vzniku. Preto keď koncom roka
2009 prišli do našej obci Vlachovo
so svojím divadelným programom
Slováci zo Slovenského Komlóša (Maďarsko) a po predstavení
im zahrala naša „starovlachovská
muzika“ v miestnom občerstvujúcom zariadení, bolo všetkým jasné,
že takáto kultúrna rozmanitosť je
hodnotou, ktorú treba uchovať pre
nasledujúce generácie. Spolupráca

bola spečatená na „ Slovenskom
bále“ v Komlóši dňa 20. februára
2010, kde bola podpísaná dohoda
o spolupráci medzi Slovenskou
samosprávou v Slovenskom Komlóši a MO MS vo Vlachove. Preto,
keď nás partner pozval na „Me-

dzinárodné stretnutie Slovákov
v Slovenskom Komlóši“ v dňoch
27.-29.4. 2012 v rámci projektu
HEURÉKA, neváhali sme, účasť
sme potvrdili a boli sme tam dňa
28.-29.4.2012. Našu sedem člennú skupinu viedol starosta obce

Vlachovo Ing. Peter Pakes a v nej
bola okrem predsedu MO MS vo
Vlachove JUDr. Jána Klobušníka
aj riaditeľka DMS v Rožňave Ing.
Zlatica Halková. Zážitkov z tohto
kultúrneho podujatia je mnoho.
Spoznali sme aj príjemných Slovákov z Rijeky , Žabokriek, Čiech,
slovenského konzula v Maďarsku,
spisovateľa Juraja Dolnozemského
a iných skvelých ľudí. Takéto medzinárodné podujatie je dôležitým
a významných prvkom činnosti,
spolupráce a komunikácie Slovákov žijúcich v zahraničí a mnohých
slovenských spolkov a združení.
Oni sú ochrancami a udržiavateľmi tradičnej slovenskej kultúry.
A naša skupina tým Slovákom na
dolnej zemi, ktorí tam došli a nedožili sa týchto dní, sme položili
náš veniec vďaky a úcty k pomníku
všetkých Slovákov.

Matičiari spojili
príjemné s užitočným
Slavošovce - Čierna Lehota
19.05.2012
Slavošovce - priemyselná obec na
Gemeri v Štítnickej doline, ktorú
netreba nejako zvlášť predstavovať.
Skôr ako sa tu v Slavošovciach v r.
1828 narodil zberateľ slovenských
povestí a rozprávok, kňaz a národovec Pavol Dobšinský, postavená
v roku 1817 bola papiereň. Výroba
bola prevažne ručná, zameraná
hlavne na baliace papiere. Zakladateľka papierne Johanna Gyurkyová
v roku 1841 zaviedla strojnú výrobu papiera, prvú v Uhorsku. Menej
ľudí už vie, že Slavošovce majú ešte
jednu zaujímavosť. Oveľa mladšiu,
ale o to atraktívnejšiu. Tunel pod
Homôlkou, vystavaný v rokoch
1941 -1944, nuž ale dodnes neosadený železničnou traťou, preto je
využívaný len turistami a cyklistami
ako zaujímavá turistická atrakcia.
V sobotu sa matičiari z okresu Rožňava zišli tak trochu netradične,
na svojom pracovno-výchovnom
podujatí. Začalo sa to pri pamätnej buste, osadenej na nádvorí v
Základnej škole Pavla Emanuela
Dobšinského v Slavošovciach. Nás
matičiarov tešilo, že k nášmu po-

dujatiu sa pripojili i deti zo Základnej školy na Zlatej ulici z Rožňavy,
hostia MO MS Revúca a rodáci z
Čiernej Lehoty, dlhé roky žijúci v
Košiciach a v Tatrách. Slovo o histórii a súčasnosti základnej školy v
Slavošovciach v podaní p. Milady
Šikúrovej bolo veľmi zaujímavé a
poučné. Naše očakávania splnila
i prehliadka rodného domu Pavla
Dodšinského, kde k súčasnej expozícii vo výklade PaedDr. Milana Sajenka sme počúvali iba prívlastky
- úžasné, brilantné... Po krásnych
slovách a obrazoch o našom rozprávkarovi Dobšinskom, pred se-

bou sme mali skvostnú zaujímavosť
Slavošoviec - Tunel pod Homôlkou.
Presun chôdzou k tunelu od Obecného úradu v Slavošovciach, samotný prechod tunelom, následne
malým tunelom na koprášskej
strane až na viadukt, je túra cca 5,5
km. Odmenou pre tých odvážnych,
ktorí to zdolali, bol výhľad na okolie Magnezitoviec a Chyžného, nezabudnuteľné technické riešenie
týchto inpozantných stavieb, ktoré
zub času nahlodal len veľmi málo.
Prechod naspäť do Slavošoviec a
presun do Chaty pod Hájom v Čiernej Lehote bol vytúženým cieľom.

Tu nás totiž čakal navarený guľáš,
ktorý bol výborný nielen preto, že
všetci sme boli poriadne hladní, ale
preto, že bol naozaj výborný a všetci účastníci udeľujeme kuchárovi
„Rád zlatej varešky“. Malé sladké
občerstvenie, výborné zákusky a
koláče, spev pri harmonike bolo
zavŕšením tohto krásneho dňa,
na ktorý budeme iste všetci milo
spomínať. A na záver? Čo iné ako
poďakovanie. Všetkým, ktorí boli
akokoľvek účastní na tomto podujatí. Matičiarom, deťom a hosťom,
že boli ochotní prísť, pretože bez
účastníkov niet podujatia. Riaditeľke ZŠ PhDr. Darina Labošovej, že
nám povolila vstup na pôdu školy,
pani poslankyni OZ v Slavošovciach a zároveň učiteľke Milade Šikúrovej za jej slová, PaedDr. Milanovi
Sajenkovi za jeho zanietený výklad
a lásku k rozprávkarovi Dobšinskému a histórii Slavošoviec, poľovníkom zo združenia v Čiernej Lehote
za prepožičanie chaty, pánovi Miroslavovi Figúrovi za jeho kuchárske umenie, členom MO MS v Čiernej Lehote za zorganizovanie tohto
zaujímavého podujatia. Tešíme sa
na budúce spoločné stretnutie.
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Veľká Morava a kráľ Svätopluk
v historiografických
dokumentoch
Rožňava 15.05.2012
Dom Matice slovenskej v spolupráci s Gymnáziom Pavla Jozefa
Šafárika v Rožňave zorganizovali
prednášku na tému Veľkej Moravy a jej panovníkov včetne, jej
najznámejšieho panovníka, a to
kráľa Svätopluka. Prednáška bola
rozdelená do dvoch častí, prvá sa
uskutočnila pre študentov v priestoroch rožňavského gymnáziá
a tá druhá pre širokú verejnosť v
priestoroch Domu Matice slovenskej v Rožňave. Prednášajúcou
bola pani Doc. Dr. Zora Lazarová, CSc., ktorá svojou prezentáciou a pútavými informáciami
zaujala nie len mládež ale aj tých

skôr narodených, za čo jej veľmi
pekne ďakujeme. Dozvedeli sme
sa od nej množstvo zaujímavých
faktov, ktoré sme doposiaľ nemali
možnosť vzhliadnúť a vypočuť si,
a ktoré nám boli prezentované
skôr ako legendy, pretože táto
téma na školách prezentuje v trochu inej forme. Po nadobudnutí
faktografických informácií, podložených historikmi z rôznych
okolitých krajín, sme sa dostali
ku spoločnému názoru, že toto
obdobie bolo pre náš národ jedno z najslávnejších a to nám dáva
morálne právo byť hrdými na
Veľkomoravskú ríšu a na našich
predkov.

Stretnutie mladých
matičiarov z celého Slovenska
Zemplínska Šírava
22.-24.06.2012
Dom Matice slovenskej v Michalovciach spolu s odborom Mladej
Matice z Michaloviec zorganizovali podujatie pod názvom „Spoznaj osobnosti regiónu“. Išlo
vlastne o stretnutie mladých matičiarov z celého Slovenska, ktoré
sa konalo na Zemplínskej Šírave
vo veľmi peknej oblasti – Medvedia hora. Akcia sa začala v piatok,
stretnutím a zoznámením v penzióne ANIMA. Po ubytovaní sme si
vychutnali tradičnú regionálnu večeru na salaši, po pri nej nám boli
odprezentované miestne zvyky a
kroje. Piatkový večer bol zakončený ochutnávkou miestnych vín a
príjemnou zábavou. V sobotu nás
čakal skutočne pestrý program,
po dobrých raňajkách sme sa presunuli do obce Vinné, kde sme
navštívili pamätnú izbu mons. F.J.
Fugu, následne sme zavítali do

dediny Trnava pri Laborci do pamätnej izby V. Gaňu. Na obed sme
zavítali do Michaloviec, kde nás
okrem prehliadky mesta čakala aj
prehliadka Zemplínskeho múzea
– Mousson. Príjemným spestrením bolo divadelné predstavenie
v regionálnom nárečí pod názvom
„ Mihaľovski deski“. Po večeri na
Zemplínskej Šírave nás čakala
príprava na Jánske ohne. Pripomienka tohto zvyku našich otcov
v podaní miestnych súborov bola
skutočne peknou bodkou za sobotňajším dňom. Posledný deň sme
ukončili plavbou na lodi po celej
šírave. Toto podujatie hodnotíme
veľmi pozitívne a sme radi, že sme
videli krásy zemplínskeho regiónu a spoznali jeho obyčaje. Ešte
raz by sme sa chceli aj touto cestou poďakovať organizátorom za
skvelo zvládnuté podujatie, ktoré
v nás zanechalo mnoho krásnych
zážitkov a príjemných pocitov.

FS Dubina žiarila
Fiľakovo 13.07.2012
DMS Fiľakovo, MO MS vo Fiľakove a mesto Fiľakovo pri príležitosti
20. výročia prijatia Deklarácie o
zvrchovanosti Slovenskej republiky v rámci roka Matice slovenskej
pripravili
kultúrno-spoločenské
podujatie, kde medzi účinkujúci
boli aj členovia FS Dubina z Rožňavy, v rámci svojho miniturné.

Deň predtým potešili matičiarov v
Jelšovci v spolupráci s DMS Lučenec. Vo Fiľakove síce pršalo a bol
malý priestor na vystúpenie, ale napriek tomu súboristi ukázali krásu
nášho gemerského spevu a tanca.
Okrem vďačného potlesku prítomných, najviac potešila radosť, ktorá
priam sršala z tvári tancujúcich a
spievajúcich.

Gemerské hlasy a Ľudová
hudba Ondreja Hlaváča
v obci Ratka

Ratka 09.06.2012
V malej novohradskej obci Ratka
neďaleko od Fiľakova bolo uplynulú sobotu poriadne živo. Dedina má síce len 334 obyvateľov, no
počas uplynulej soboty bolo v jej
uliciach minimálne dvakrát viac
ľudí. Siedmy ročník Stretnutia
Slovákov si nenechali ujsť návštevníci novohradského regiónu ale aj z
Gemera a to v zastúpení Domu MS
v Rožňave, Gemerských hlasov a
DSS Amalie, ktorí svojou troškou
prispeli ku kultúrnemu programu.
Podujatie bolo tentokrát spojené aj
s oslavami 1150. výročia príchodu
slávnych slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na územie
dnešného Slovenska. Hlavný program začal o 13. hodine privítaním hostí, slávnostným otvorením
organizátorov zástupcov obcí obce
Ratka , Lipovany, Šiatorská Bukovinka, Trebeľovce, Mučín, Buzitka,
Dom Matice slovenskej a Miestna
organizácia Matice slovenskej vo
Fiľakove a súčasne aj mesto Fiľakovo. Podujatie podporil aj Banskobystrický samosprávny kraj.
Kultúrny program začal vystúpením Chrámového zboru Cantana z
Poltára, ktorým nevadili ani menšie
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dažďové prehánky. Za nimi nasledovali folklóristi z FS Jánošík a FS
Prameň z Dolnej Strehovej, ktorí
roztlieskali všetkých prítomných
divákov. Veľký potlesk zožali aj mladé talenty z Rožňavy a z blízkeho
okolia – Gemerské hlasy a ľudová
hudba Ondreja Hlaváča, ktorí svojim vyše polhodinovým vystúpením
pripomenuli miestnym obyvateľom
folklór z horného Gemera, vzorne a
hrdo týmto spôsobom reprezentovali svoj región. Záver patril krstu
CD – Zahraj, že nám Ďatelinka v
podaní ĽH Ďatelinka a organizátorov. Návštevníci podujatia nazrieť aj do sprievodných podujatí
od Hojdačiek pre deti, koníkov až
po zoskok parašutistov. Aj o občerstvenie bolo postarané, kulinárske
špeciality z rôznych obcí návštevníkom podujatia chutili. Ratka pripravila bryndzové halušky, Buzitka
guľáš, Šiatoršská Bukovinka pečenú klobásu, štrúdľu a bogáče, Lipovany kapustnicu, Mučín držkový
perkelt a MO Matice slovenskej vo
Fiľakove plnenú kapustu. Každý z
účastníkov si prišiel na svoje a videl skutočne bohatý kultúrny program.
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Matičné popoludnie
v Klube dôchodcov
Rožňava 10.07.2012
Nové predsedníctvo Klubu
dôchodcov v Rožňave oslovilo Dom Matice slovenskej
so žiadosťou o prednášku na
tému: Cyril a Metod a Matičná činnosť v okrese – aktuality DMS Rožňava.
S Klubom dôchodcov máme
veľmi dobré vzťahy a aj tento
krát sme prikývli. Prednáška
sa uskutočnila v ich priestoroch. Prezentáciu o Cyrilovi a
Metodovi si pripravil Bc. Matej
Lada pracovník Domu Matice
slovenskej, stručne a výstižne
spomenul ich dôležitú úlohu
v obohatení nášho národa, či
už po stránke náboženskej,
kultúrnej a samozrejme vzdelanostnej. Pripomenul aj

blížiace sa oslavy 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda
, kedy aj Matica slovenská
bude súčasťou osláv, ako aj
150. výročie založenia Matice
slovenskej, a to všetko v roku
2013. Po prezentácii spomenul
7. júl Národné matičné slávnosti v Martine a vystúpenie
našich folklórnych súborov v
amfiteátri. Oboznámil ich aj z
blížiacimi sa akciami matičného charakteru v našom regióne, ako aj oslavy 150. výročia
vzniku Prvého slovenského literárneho gymnázia v Revúcej
v septembri tohto roku. Aj toto
popoludnie bolo dôkazom
dobrej spolupráce medzi DMS
Rožňava Klubom dôchodcov v
Rožňave a tešíme sa na jej kontinuitu.

15. ročník
Hviezdicového výstupu
Rejdová 14.07.2012
V sobotu sa konal už 15. ročník
Hviezdicového výstupu na Stolicu. Organizátormi boli ako aj
po minulé roky obec Rejdová. Aj
tento rok napriek nie veľmi pozitívnej predpovedi počasia, sa tohto
jedinečného výstupu zúčastnilo
takmer 300 milovníkov prírody a
turistiky. Všetkých turistov privítal starosta obce Rejdová p. Ján
Valentík a poprial im príjemný zážitok z tohto podujatia. Krásny výhľad, množstvo emócií ale i chutný
guláš, klobásky a občerstvenie
spríjemnilo turistom náročný výstup v horskom teréne. Aj v tomto
roku nás poctila návšteva z družobného mesta Sajobábony z Maďarskej republiky, ktorým sa toto
podujatie mimoriadne zapáčilo.
Taktiež sa výstupu zúčastnila pani

Radmila Rejdová, ktorá prišla až
z mesta Příbor z Českej republiky.
Výstupu sa zúčastnili starší aj mladí matičiari z rožňavského okolia,
ktorým turistika a slovenská príroda nie sú cudzie. Súčasťou akcie
bolo vyhlásenie najmladšieho a
najstaršieho účastníka výstupu,
žrebovanie tomboly a súťaže pre
deti a dospelých. Najmladším
účastníkom sa stal Janko Slezák
z Košíc a najstarší P. Komáromi
z Rožňavy, za čo im patrí obdiv a
rešpekt všetkých zúčastnených.
V dobrej a veselej nálade sa pokračovalo v žrebovaní tomboly a
v súťažiach pre dospelých, a to v
preťahovaní lanom a hádzaním kyjakom. Obe súťaže vyskúšali muži,
ale aj ženy. Veríme, že turisti odchádzali spokojní, plný zážitkov z
vydarenej akcie.

Nad Stromíšom vietor veje......
Vlachovo 04.08.2012
Veru, bolo to tak aj v sobotu vo Vlachove, kde sa konal 20. ročník Foklórného festivalu ľudového spevu
a tanca a 8. ročník Vlachovského
jarmoku. Možno povedať, že organizátori tohto podujatia a to: Obec
Vlachovo, MO MS vo Vlachove,
Občianske združenie Stromíš Vlachovo , ZO Jednoty dôchodcov
Slovenska vo Vlachove a Gemerské osvetové stredisko v Rožňave
sa na toto podujatie pripravovali
zodpovedne a s časovým odstupom. Vraví sa, že nič nie je dokonalé a určite aj toto podujatie malo
svoju organizačnú nedokonalosť,
ale môžete organizačne domyslieť
a naplánovať aké má byť počasie
? Myslím, že nie. Aj keď počasie v
celku vyšlo, predsa hrozba možnej
búrky prítomných remeselníkov
a trhovníkov preriedila a svoje tovary pobalili skôr. No na dobrej
nálade to trhovníkom neubralo.
Kultúrna verejnosť veľmi pozorne
a so záujmom sledovala program
jednotlivých súborov, ktorých
uvádzal a predstavoval humorom
jemu vlastným náš rodák, junior
Juraj Genčanský, bytom Banská
Bystrica. Celkove sa v programe
predstavilo 200 účinkujúcich.
Divákov upútala hudobná skupi-

na Retro muzic bánd z Rožňavy,
detská skupina Ďatelinky z Dudiniec, Spevácka skupina GUBOV z
Dúbravy, folklórna skupina Kluknavčanka z Kluknavy ako hostia a
samozrejme naše už stálice na našej scéne: FS Dubina z Rožňavy, FS
Gočovan z Gočova, FS Hrabina z
Nižnej Slanej a domáci FS Stromíš
z Vlachova. O dobrú náladu sa na
Matičnom dvore starala hudobná
skupina Relax z Vlachova, ktorá
svojím vystúpením spríjemňovala prostredie pri konzumácii jedál
starých materí, ktoré pripravoval
kolektív žien pri ZO JDS vo Vlachove. Návštevníci konzumovali:
pirohy s bryndzou, tvarohom, gemerské guľky s údeným mäsom, vianočnú kapustnicu, fazuľovú polievku s údeným mäsom, šišky , chlieb
s bravčovou masťou a cibuľkou. O
dobrý guláš z diviny sa postarali
aj členovia nášho Poľovníckeho
spolku a o žinčicu a syr členovia
Poľnohospodárskeho
družstva.
Ani pripravená opekaná slaninka a
okvapkaný chlebík z našej Šivecky
nebol na zahodenie, ktorý podávali kováči a Vierka Ondrejčiková.
Pozornosť hostí pútala aj výstavka obrazov a maľované kamene,
ktoré v Matičnej izbe vystavovala
a predávala Klárika Hajdúková z

Vlachova. Tak isto v Matičnej izbe
predstavoval svoje práce grafik a
ilustrátor Ján Marciš z Gočova. Na
svoje si prišli aj najmenší zákazníci.
Mali k dispozícii kolotoč, nafukovací hrad, jazdecké koníky, vozový
záprah a iné atrakcie. Kto nebol
na ústrednom priestranstve obce
Vlachovo 4.8.2012 môže ľutovať.
Za vytvorenú kulisu spevu, tanca,

prírodnej scenérie, jarmočnej atmosféry, spolupatričnosti, humoru, pohostinnosti a ochoty ľudí sa
vzájomne stretnúť, uctiť a hľadať
cesty k sebe, patrí všetkým organizátorom, účinkujúcim, remeselníkom, poľovníkom, členom JDS,
MS a všetkým účastníkom podujatia a sponzorom patrí úprimné
poďakovanie. Ďakujeme!

MONITOR

december 2012

7

Gemerský folklórny festival
Rejdová 2012
Rejdová 24.-25.08.2012
Gemerský folklórny festival Rejdová 2012 aj tohto roku spojil nielen niekoľko generácii, ale spojil
ľudí z mnohých strán nielen nášho
krásneho Slovenska. V rázovitej
Rejdovej na Pľacu to krásne ožilo,
najprv nás vítali chutné špeciality
z rejdovskej zabíjačky a k tomu vyhrávala dobrá muzika. Slávnostné
otvorenie Múzea tradičnej ľudovej kultúry, ( modrá drevenica ),
následne krst Slovníka nárečia z
Rejdovej od autora Ing. Ondreja
Kračúna len umocnili príjemnú atmosféru medzi dobrými priateľmi,
priaznivcami tradičnej ľudovej kultúry. V programe sa nám predstavila FS Hôra z Rejdovej, FS Radzim
z Vyšnej Slanej, FS Gemer z Dobšinej, ĽH Ondreja Hlaváča, FS Vinica z Myslavy, ĽH Paprčkovci ml.
z Hriňovej, FS Nuntasii Biborulul
Oradea Rumunsko. Usmievavé
slniečko a krásne spevy znejúce
celou rázovitou dedinou nás vítali
do ďalšieho dňa. Rejdovské dvory
lákali svojou výzdobou, ochutnávkou, pestrosťou a ľudia si našli k
sebe rýchlo cestu. Zvony evanjelického chrámu sa rozzvučali a aj
po duchovnej stránke sa oživil celý
festival, skoro už zabudnuté zvy-

ky ako tradičné gemerské ohlášky
vyčarili v preplnenom kostolíku na
tvárach úsmevy a krásne spomienky. Následne na útulnom námestíčku zvanom Na pľacu sa predstavili
detské folklórne súbory, skupiny a
sólisti v pásme IDE KÁČOR – Gemerčatá z Dobšinej, Malý Stromíš
z Vlachova, Hadäre z Gemerskej
Polomy, Haviarik z Rožňavy, Kincskeresó z Drnavy, Lucia Urbančíková z Rožňavy, Ivana Žúdelová z
Gemerskej Polomy, Viktor Darvaš z
Krásnohorského Podhradia, Ľudová hudba Ondreja Hlaváča, Ľudová
hudba Lúčka z Rožňavy a znovu
nám vyrastajú ďalšie talenty, osobnosti folklóru. Diváci mali čomu
tlieskať, a rodičom sa trblietali slzy
pri vystúpení svojich detí. V príjemnej atmosfére sa na pľaci už chceli
ukázať aj dospelácke súbory a tak z
každého kúta sa ozýval spev, zvuk
harmoniky, proste dobrá nálada.
Krojovaný pestrofarebný sprievod
celou dedinou prešiel k amfiteátru. V programe vystúpili folklórne
skupiny a súbory Ľudová hudba
Paprčkovci ml. z Hriňovej, Kýčera
z Čierneho Balogu, Hôra z Rejdovej, Stromíš z Vlachova, Dolina a
Hadäre z Gemerskej Polomy, Lehoťanka z Čiernej Lehoty, Hrabina z

150.výročie prvého
slovenského gymnázia
Revúca 13.-16.09.2012
Revúca 13.-16.09.2012
Matica slovenská, slovenské gymnáziá….deti Memoranda….Pravda,
detský, ba aj normálny ľudský vek už
majú dávno za sebou, no stále sú tu,
medzi nami, národ na ne nezabudol
a stráži si ich ako svoj poklad. Prvé
slovenské gymnázium v Revúcej,
prvá úplná stredná škola, v ktorej sa
už 16. septembra 1862, teda presne
pred 150 rokmi, všetky predmety začali vyučovať v jazyku slovenskom.
Bez tejto školy by možno nebolo
ani ďalších slovenských škôl. Ona
kliesnila cestu slovenskému ľudu k
vzdelanosti. Literárny ústav Matice
slovenskej v Martine, Prvé slovenské literárne gymnázium v Revúcej
(PSLG). Dve inštitúcie, ktoré spá-

ja spoločné nadšenie pripomínať a
znovu objavovať hrdosť na bohatstvo našich národných dejín. Našli
cestu k sebe, aby najprv pokusne zorganizovali prvú spoločnú celoslovenskú konferenciu pri príležitosti 150.
výročia narodenia pýchy revúckeho
gymnázia a neskôr slovenskej realistickej literatúry, Martina Kukučína.
Vo veľkolepých priestoroch bývalého
mestského hostinca Kohút, ktorý
nedávno padol za obeť ničivému
požiaru, sa zrodila konferencia, o
ktorej sa rozprávalo v superlatívoch
ešte celé mesiace. A je tu rok 2012,
ktorý priam núka opäť príležitosť
na oživenie osvedčenej spolupráce.
14. septembra sa v Revúcej uskutoční ďalšia zo série celoslovenských

Nižnej Slanej, Bystränky z Rožňavského Bystrého, Haviar z Rožňavy,
Borostyán z Drnavy, Gočovan z
Gočova a na záver Dubina z Rožňavy. Mnohé kolektívy doprevádzala
Ľudová hudba Ondreja Hlaváča.
Program uvádzala zaujímavá dvojica Katka Birková a Peťo Gallo. Na
záver tohto bloku spevu a tanca boli
ocenení jednotlivci za svoj prínos v
zachovávaní zvykov a kultúrneho
dedičstva, ako aj z príležitosti životného jubilea. Ale jedno pekné
ocenenie mi nedá nespomenúť, Ján
Lipták – dlhoročný folklorista, choreograf, človek spojený s muzikou,
tancom, spevom- poďakovanie je v

správnych rukách. Program pokračoval ďalej až do večerných hodín.
Sprievodné podujatia ako jarmok,
tvorivé dielne, krojované bábiky,
prezentácia obce Rožňavské Bystré, ukážky z tvorby domovov sociálnych služieb Amália a Jasanima z
Rožňavy len krásne dopĺňali pekne
prežitý deň. Poďakovanie okrem
hlavným organizátorom patrí všetkým ktorí akýmkoľvek spôsobom
prispeli k úspešnému priebehu, a
bez mravenčej práce pracovníkov
Gemerského osvetového strediska
v Rožňave a Obecného úradu v Rejdovej by to ani nešlo. Ďakujem Vám
v mene všetkých matičiarov.

konferencií, ktorá sa zrodila zo
vzájomnej interakcie Literárneho
ústavu Matice slovenskej a Prvého
slovenského literárneho gymnázia,
najmä riaditeľov týchto inštitúcií,
dr. Miroslava Bielika a Mgr. Ľuboslavy Lacjakovej. Má názov Slovenské školstvo a literatúra v Revúcej,
Revúca v literatúre a vystúpia na nej
renomovaní odborníci v oblasti histórie, ale aj bývalí študenti PSLG,
ktorí sú síce novou, ale kvalitnou nastupujúcou generáciou odborníkov.
Záštitu nad konferenciou prevzal

minister školstva Dušan Čaplovič,
ktorý sa jej aj osobne zúčastní. Ďalším, nemenej vzácnym hosťom bude
predseda Matice slovenskej Ing.
Marián Tkáč a tiež predstavitelia
Banskobystrického
samosprávneho kraja. Verím, že konferencia
bude nielen vedomostným prínosom
najmä pre mladú generáciu účastníkov, ale pomôže prebudiť obdiv k
nadšeniu, zápalu, nepoddajnosti a
neúnavnej práci našich predkov pre
svoj národ.
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Súťaž vo varení
kotlíkového gulášu
Nižná Slaná 15.09.2012
FSS Hrabina pri Miestnom
odbore Matice slovenskej v
Nižnej Slanej v rámci Dní MS
pripravila ďalšie zaujímavé
podujatie a aj pre hladné
brušká super príjemné a to
„Súťaž vo varení kotlíkového
gulášu“ na amfiteátri Trojica a
bolo veselo.
Okrem členov skupiny a samozrejme špecialistov kuchárov
prišli všetkých pozdraviť a hlavne
dosýta akože ochutnávať súťažný guláš viacero prominentných
človečín. A veru bolo to dobré
ochutnávanie, ťažké hodnotenie,

ale podarilo sa. Ceny venovala
riaditeľka DMS v Rožňave a výsledky súťaže ???? Tu sú : najlepší
kuchár – Martin Gallík, najlepší
dochucovač – Stanko Slovák,
najdlhšia šupka z grulí – Zuzka
Šmegnerová, najlepší nalievač –
Krčmár, najlepší kurič – Marián
Turic, najlepší zásobovač – Strelec a najlepší čistič priestranstva – Jano Petergáč. O úsmev a
o zábavu nebola núdza. Aj teta
Jungerová nám zaspievala krásne
pesničky, ale spievali všetci, po
náročnom týždni balzam na dušu.
A ak viete variť guláš, alebo ak ho
chcete ochutnať – príďte nabudúce medzi nás

Matičné popoludnie
v Klube dôchodcov
Rožňava 25.09.2012
V rámci dobrej spolupráce medzi
Klubom dôchodcov v Rožňave a
Domom Matice slovenskej v Rožňave, sme boli znovu oslovení vedením dôchodcovskej organizácie
na prednášku v priestoroch Klubu
dôchodcov. Prednášku na tému
Matica slovenská včera a dnes bola
pod vedením zamestnanca Domu
Matice slovenskej, Bc. Mateja
Ladu, vo forme powerpointovej
prezentácie, na ktorej sa spolupodielal aj mladý matičiar z Rožňavy
Gabriel Bagar. Prezentácia mala
pútavý priebeh, ciele a úlohy zaujali našich starých rodičov, ako aj

následná beseda o fotkách z podujatí nielen zo Slovenska, ale i z
okresu a hlavne priamo z podujatí
v meste. Na mnohých podujatiach
sa na fotkách objavili aj ich tváre a
tak debata bola živšia a zábavnejšia. Úsmevy, vtipné poznámky len
potvrdili, že ich spevokol vidno na
mnohých akciách a že spolupráca medzi staršími a mladšími má
svoje opodstatnenie a vykročili
sme správnym smerom. Záver
sa niesol v poďakovaní od Klubu
dôchodcov v podaní pani Anny
Hruškovej, milého prezentu a slov
snahy upevňovať našu spoluprácu
aj do budúcna.

Ars Antiqua Europea In Via Gothica 2012
21. - 24. 09. 2012
Stredoveká hudba opäť ožila na
Gemeri, Spiši i v Above, tentokrát
už na 11. ročníku Medzinárodnej
prehliadky historickej hudby európskych regiónov na Gotickej ceste, ktorú pod názvom Ars Antiqua
Europae In Via Gothica organizuje Gemerské osvetové stredisko
v Rožňave s finančnou podporou
Ministerstva kultúry SR a Košického samosprávneho kraja i v rámci
projektu Terra Incognita – krajina

nepoznaná, Požičovne kostýmov a
krojov z Matice slovenske a za pomoci ďalších spoluorganizátorov
- obcí, farských úradov, a ďalších
inštitúcií. Na šiestich koncertoch v
šiestich obciach v okrese Rožňava,
Košice okolie a Spišská Nová Ves v
impozantných priestoroch starobylých kostolov a kultúrnych pamiatok sa predstavili umelci zo Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska, aby
tak naplnili ideu festivalu, ktorou
je objavovanie, mapovanie a pre-

zentácia hudby európskych regiónov. Festival bol organizačne veľmi
dobre pripravený, informovanosť
poslucháčov o miestach, čase,
účinkujúcich a programe koncertov bola zabezpečená 44 stranovým
obrazovým bulletinom v slovenčine
a angličtine, na všetkých koncertoch nás úvodným i záverečným
slovom sprevádzal a účinkujúcich
predstavil Juraj Genčanský, koncertov v jednotlivých obciach zúčastnili zástupcovia obcí i farských

úradov, ktorí s uspokojením zhodnotili fakt, že sa u nich mohlo uskutočniť takéto významné podujatie,
že na všetkých koncertoch pracovníčky GOS poďakovali účinkujúcim kvetinovými a upomienkovými
darmi i Ďakovným listom. Všetci
účinkujúci umelci s úsmevom a
radosťou prijímali dlhotrvajúci potlesk a všetci prítomní poslucháči a
diváci odchádzali do svojich domovov s radostným pocitom, naplnení
krásou umeleckých zážitkov.

Ako mohol, tak spomohol...
Gemerská Poloma 20.10.2012
Obec Gemerská Poloma spolu s Fsk
Dolina zorganizovali slávnostný
program počas celého sobotňaj-

šieho dňa. Najprv FS Dolina urobili krásny program pri príležitosti
15. výročia založenia Fsk Dolina,
okrem iného aj kolektívneho člena

MO MS v Gemerskej Polome. V
rámci osláv výročia sa v priestoroch
kina Rozvoj v Gemerskej Polome
konal aj krst publikácie „ Spevník
polomských piesní“.
Program
niesol názov: „Ako mohol, tak spomohol alebo hlúpi buc, ale spôsob
si nájdi...“. Kinosála zaplnená do
posledného miesta domácimi a
pozvanými hosťami, ktorí boli plní
očakávaní, zažila opäť niečo nevídané. Folklórna skupina Dolina
bavila všetkých ľudí scénkami s
rôznou tematikou. Od najmladšie
2 ročného člena až po tých starších,
všetci do jedného predviedli jeden
pekný kolektívny výkon, ktorý musel nadchnúť každého prítomného,
a všetci mohli byť na nich právom
hrdí. Po programe nasledovali krsty kníh, krstnými rodičmi sa stal

malý Vnenčák so starkou Puškášovou a pani Zuzana Hanuštiakova bola krstnou matkou Slovníka
polomských výrazov. Po krstoch
nasledovali gratulácie od vzácnych
hostí z blízkeho a ďalekého okolia
(MO MS, Zväz podtranskych Gemerčanov, GOS-ka,Terra Incognita – Kultúrne centrum Košického
samosprávneho kraja) . Gratulácie
boli úprimne a srdečné a tak i my
sa touto cestou pripájame a Doline
želáme aby náš región a svoju rodnú obec reprezentovali ešte dlhé
roky a zachovávali tak tradície
našich predkov. Ďalšia časť programu pokračovala v Kultúrnom
dome, kde okrem iného všetci
rodáci ako aj spriaznené duše obdržali Ďakovný list a nasledovala
super zábava.

MONITOR

december 2012

9

Airsoftový turnaj v podaní mladých Matičiarov
Rožňava 14.10.2012
V sobotu zorganizovali Odbor
Mladej Matice Rožňava v spolupráci s Domom Matice slovenskej
v Rožňave akciu pre mladých ľudí,
túžiacich po športe a adrenalíne,
akciu venovanú airsoftu. Krátke
predstavenie tejto voľno časovej
aktivity: Airsoft je (adrenalínový)
šport simulujúci bojové situácie.
Zároveň ide o tréning taktiky, tí-

movej akcie až po prežitie v boji.
Ale predovšetkým je to o zábave.
Princípom je airsoft veľmi podobný
paintballu, rozdiel je však viditeľný
najmä pri používaných zbraniach a
munícii. Tu je najzrejmejší rozdiel
medzi paintballom a airsoftom –
zatiaľ čo zásah v paintballe je neodškriepiteľný, pretože zasiahnutý
je označkovaný farbou, u airsoftu
je to otázka ‘priznania’ viac či me-

Traja sokoli
Plešivec 05.11.2012
Napriek nepriazni počasia, aj tak
Dom Matice slovenskej v Rožňave,
Miestny odbor Matice slovenskej
v Plešivci v spolupráci s Obecným
úradom v Plešivci a hlavne za aktívnej účasti SZPB v Rožňave a v
Plešivci zorganizovali spomienkové stretnutie pri príležitosti 164.
výročia odsúdenia náhlym súdom
v stoličnom dome v Plešivci na
smrť troch sokolov Štefana Daxnera, Jána Francisciho a Michala
Bakulínyho. Riaditeľka Domu Matice slovenskej v Rožňave Ing. Zla-

tica Halková privítala všetkých prítomných, ako aj deti zo Základnej
školy v Plešivci. Pán Štefan Gerža
predniesol báseň „Milujem túto
zem“. V pútavom príhovore predseda Oblastného výboru SZPB v
Rožňave Ing. Norbert Lacko prítomným pripomenul prečo sme
sa tu stretli. Upozornil na to, že v
roku 1848 bolo najvýznamnejšou
európskou udalosťou povstanie,
ktoré vypuklo v septembri ako
dôsledok nahromadených neriešených národných a sociálnych požiadaviek.

nej bolestivého zásahu, otázka Fair
Play. Tento turnaj sa uskutočnil v
starej hale v mestskej časti Rožňavy – v Nadabulej. Zúčastnilo sa ho
osem zanietencov, ktorí boli rozdelení do dvoch tímov, jeden tím mal
za úlohu ochraňovať vlajku a ten
druhý ju získať. Členovia jednotlivých družstiev sa neustále menili
a menili si aj typ zbraní, čo pridávalo aj náročnosti ale aj zábave. Aj

prostredníctvom hry a socializácie
sa dá otužiť telo a myseľ mladého
človeka a dá sa tak zamedziť negatívnym vplyvom spoločnosti na
jedinca. Ďakujeme všetkým zúčastneným za účasť, zvlášť Petrovi
Kosárovi a Rolandovi Fazekašovi
za technické zabezpečenie. Tešíme
sa na ďalší turnaj!

Výstava domácich
remesiel
Gemerská Poloma
19.11.2012 – 20.11.2012
Obec Gemerská Poloma, Klub
dôchodcov a Miestny odbor
Matice slovenskej organizujú
v týchto dňoch podujatie pod
názvom Výstava domácich remesiel. Výstava sa koná od 19.
novembra do 20.novembra a
to v čase od 10,00 hod do 12,00
hod a od 14,00 hod do 17,00 hod

v priestoroch Kultúrneho domu
v Gemerskej Polome. Každý kto
navštívil a navštívi túto výstavku neoľutuje, uvidí tu množstvo
pekných výrobkov od dreva až
po látku, ktoré sú výsledkom
snaživej tradičnej práce Polomčanov. Šikovné a zanietené ruky
dokážu vytvoriť krásu, ktorá poteší každé srdce. Príďte sa pokochať!

Obzretie sa za výročím

Sloboda a demokracia
Dňa 17. novembra si každý rok od
‚89 pripomíname odvahu mladých
ľudí, ktorí sa vzopreli voči nespravodlivosti a systému, ktorý bol jej nositeľom. Študenti vtedy niesli štátne
zástavy, spievali a skandovali požiadavku na zmenu pomerov v ČSSR.
Čelo sprievodu stálo voči mladým
príslušníkom ZNB, ktorým podávali kvety a chceli s nimi diskutovať.
Avšak príslušníci ZNB a Oddielu
osobitného určenia ministerstva
vnútra veľmi razantne zakročili,
pričom rozháňanie študentov sa
zmenilo na brutálnu bitku. Študentov bili obuškami a zatýkali.Zásah
vyvolal medzinárodné rozhorčenie,
po ktorom nasledoval rýchly spád
udalostí. V divadlách a na vysokých
školách sa začali organizovať štrajkové výbory požadujúce vyšetrenie a
potrestanie osôb zodpovedných za
brutálny zásah, hlavne keď sa prostredníctvom rádia Slobodná Európa rozšírila fáma o tom, že pri zásahu zomrel študent Martin Šmíd.
Cez víkend chodili ľudia zapaľovať

sviečky na Národní třídu. Začala sa
mobilizácia študentov vysokých škôl
a hnutia Verejnosť proti násiliu.
Žiadali vyšetrenie zásahu a zmeny
pomerov v Československu. Tlaky
vyvinuté na vtedajšiu vládu mali za
následok to, že dňa 10. decembra
1989 sa v Prahe vytvorila nová vláda. Po jej vytvorení odstúpil aj komunistický prezident a začala sa nová
éra, ktorá mala viesť k parlamentnej
demokracii, trhovému hospodárstvu
a ku toľko spomínanej slobode.
Niektorí tvorcovia tzv. konšpiračných teórií tvrdia, že nežná revolúcia bol dobre pripravený puč a jeho
výsledok vidíme denno-denne vôkol
seba. Posúdenie pravdivosti tohto
tvrdenia necháme na vás. Zrekapitulujme si však dnešný spoločenský
stav.
Trápi nás vysoká nezamestnanosť,
pričom každý tretí mladý človek, či
už po maturite alebo po vyštudovaní
vysokej školy, je bez práce. Naše hospodárstvo sa nachádza v troskách
a slovenské podniky sú rozpredané

alebo rozkradnuté. Bohatstvo Slovenska je v rukách zahraničných
bankárov a naša potravinová sebestačnosť je na úrovni 30%, a to napriek našim skvelým pestovateľským
a chovným podmienkam. Namiesto
toho dovážame potraviny druhotriednej kvality pekne podľa diktátu
EÚ. Školstvo postupne viac napodobňuje americký model a znižuje sa
kvalita výučby. Z mladej generácie
sa vychováva poslušné stádo pracujúcich tupých ovečiek. Zdravotníctvo
sa nachádza v dezolátnom stave.
Spoločnosť sa ženie za bohatstvom.
Rodičia sa nevenujú výchove detí,
ale zarábaniu peňazí, dôsledkom
čoho hľadá mládež iné formy zábavy
a upadá pritom do priepasti drogového a multikultúrneho sveta.
Celkovo sme nezdraví, málo imúnni,
nezaujíma nás, čo sa deje navôkol,
strácame solidaritu a ľudskosť.
Hodnoty a ideály starých otcov sú
nám cudzie. Zákon a pravda je na
strane toho, kto viac zaplatí. Vládnu nám peniaze a tí, ktorí ich majú.

Na úkor slušných pracujúcich ľudí
žije skupina neprispôsobivých občanov, ktorá pozná len svoje práva,
nie však povinnosti. Tento systém im
dal do rúk priveľkú zbraň a oni ju
patrične využívajú.
My, mladí matičiari, nesúhlasíme s
týmto stavom a morálnym úpadkom
spoločnosti. Myslíme si, že prechodom k totálnemu kapitalizmu sme
viac stratili, ako získali. Nenabádame však k návratu červenej totalitnej
vlády, to určite nie. Nabádame vás
ku skutočnej zmene, ktorá by priniesla pozitívnejšie výsledky pre väčšinovú spoločnosť, nie iba pre hŕstku
vyvolených. Apelujeme na vás, aby
ste nesedeli doma a nehundrali len
pri pive. Ak s niečim nesúhlasíte,
dajte to patrične najavo. Netreba sa
báť povedať svoj názor nahlas. Musíme stáť za svojimi požiadavkami a
musíme hlavne držať spolu, lebo len
spoločne dosiahneme to, že nás tí
hore začnú brať vážne. Súdržnosť,
spolupatričnosť a vôľa je to, čo pre
nás znamená 17. november.
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Prehľad podujatí a aktivít v roku 2012
05.01.2012 Rožňava – zasadnutie Okresná
rada, voľba predsedníctva na ďalšie obdobie
07.01.2012 Rožňava, Čučma
– Novoročný výstup na Volovec
13.01.2012 Rožňava, Bratislava
– Okrúhly stôl slovenskej inteligencie
14.01.2012 Štítnik – 2.matičný bál
21.01.2012 Vlachovo
– Výstup na Stromiš
23.01.2012 Rožňava
– oslobodenie
27.01.2012 Vlachovo
– spomienka na Hanu Meličkovú
27.01.2012 Rožňava
– Okresné kolo Šaliansky Maťko
28.01.2012 Nižná Slaná, Pača
– folklórne pozdravy
31.01.2012 Rožňava
– prednáška o MS na školách
08.02.2012 Rožňava
– Subsidium vystúpenie Gemerských hlasov
11.02.2012 Rožňavské Bystré
– Bystrianske párašky
11.02.2012 Gočovo - karneval
17.02.2012 Rožňava, Moldava nad Bodvou Fašiangy, tradičné sviatky
18.02.2012 Dobšiná – Maškarný ples pre
dospelých
23.02.2012 Vlachovo – VZ MO MS
24.02.2012 Nižná Slaná – Fašiangy, Turice,
Veľká noc príde
24.02.2012 Vyšná Slaná – karneval
25.02.2012 Rejdová – Rejdovský bál
02.03.2012 Čierna Lehota - MDŽ
02.03.2012 Rejdová – Rejdovské priadky
13.03.2012 Rožňava - Subsidium
18.03.2012 Vlachovo
– Jozefovské jarné spevy
19.03.2012 Rejdová
– kladenie vencov k hrobu Končeka
22.03.2012 Rožňava
– prednes poézie a prózy detí MŠ
28.03.2012 Štítnik
– spomienka na Ctibora Štítnického
30.03.2012 Rožňavské Bystré – spomienka
na P. E. Dobšinského
31.03.2012 Košice – Krajský snem Matice
slovenskej, voľby nového zloženia
02.04.2012 Čierna Lehota
– vajíčko symbol života
05.04.2012 Rožňava – Tvorivé dielne
13.04.2012 Rožňava – Hviezdoslavov Kubín
13.04.2012 Rožňava – U Havranky hrat budú
19.04.2012 Rožňava, Rimavská Sobota
– prednáška o hlaholike
21.04.2012 Štítnik – Deň zeme
27.04.2012 Gemerská Poloma
– Kellnerova Poloma
27.04.2012 Rožňava – Folklórny večer
28.-29.04.2012 Vlachovo
Slovenský Komloš – stretnutie slovákov
29.04.2012 Rožňava, Devín
– Výstup na Devín
01.05.2012 Rožňava – Prvomájové folklórne
pozdravy

02.05.2012 Rožňava
– Prednáška Juh Slovenska
06.05.2012 Vlachovo – Majáles
11.05.2012 Čierna Lehota – Deň Matiek
12.05.2012 Kobeliarovo – Matičné dni
13.05.2012 Silická planina
– OMM čistenie prírody
14.05.2012 Nižná Slaná – prednáška o MS
14.05.2012 Rejdová – Deň Matiek
15.05.2012 Rožňava
– prednáška Veľká Morava a kráľ Svätopluk
16.05.2012 Revúca
- prednáška Veľká Morava a kráľ Svätopluk
16.05.2012 Rožňava – Slávik Slovenska
19.05.2012 Rožňava, Čierna Lehota
– zasadnutie OR
26.05.2012 Plešivec
– prechod Plešiveckou planinou
26.05.2012 Gemerská Poloma
– maraton Zumby
30.05.2012 Čierna Lehota
– Lehoťanka deťom
08.06.2012 Rožňava – Najlepší z najlepších
09.06.2012 Rožňava, Ratka
– stretnutie Slovákov, Gemerské hlasy
09.06.2012 Nižná Slaná, Jelšava – Dni mesta
22.06.2012 Rožňava, Štítnik
– Štítnický jarmok
22.-24.06.2012 Zemplínska šírava
– stretnutie mladých matičiarov
24.06.2012 Rožňava
– prehliadka spevokolov ECAV
26.06.2012 Betliar – Športový deň členov
JDS
27.06.2012 Revúca – slovenský rekord
30.06.2012 Rožňava, Lučenec
– Evanjelické dni
01.07.2012 Gočovo, Pača – príprava na
matičné vystúpenie v Martine
05.07.2012 Rožňava – Cyril a Metod
07.07.2012 Gočovo, Pača, Martin – Matičné
slávnosti, vystúpenie našich súborov
07.07.2012 Nižná Slaná, Jelšava
– Čerešňové dni
10.07.2012 Rožňava – matičné popoludnie
v Klube dôchodcov
12.07.2012 Rožňava, Jelšovec
– vystúpenie FS
13.07.2012 Rožňava, Fiľakovo
– vystúpenie FS
14.07.2012 Rejdová
– Hviezdicový výstup na Stolicu
21.07.2012 Čierna Lehota
– stretnutie rodákov
04.08.2012 Vlachovo
– Folklórny festival, remeselnícky jarmok
24.-25.08.2012 Rejdová
– Gemerský folklórny festival
27.08.2012 Rožňava – 68. Výročie SNP
31.08.2012 Vyšná Slaná, Fiľakovo
– vystúpenie nášho súboru
01.09.2012 Rožňavské Bystré
– Dni obce, 25 rokov súboru
01.09.2012 Nižná Slaná – deň MS
01.09.2012 Gočovo – Výstup na Trostie

02.09.2012 Pača, Kojšov
– Kojšovská heligónka
08.09.2012 Štítnik, Levoča
– Po stopách Štúrovcov
13.-16.09.2012 Rožňava, Revúca
– 150 výročie prvého slovenského gymnázia
14.09.2012 Rožňava
– Prehliadka aktivít jednotlivcov
15.09.2012 Nižná Slaná
– Súťaž vo varení kotlíkového gulášu
21.-24.09.2012 Ars Antigua
In Via Gothica 2012
21.09.2012 Moldava nad Bodvou
– Volejbalový turnaj
22.09.2012 Pača, Bánov – Kukuričňák
25.09.2012 Rožňava
– Matičné popoludnie v Klube dôchodcov
28.09.2012 Slavošovce
– Otvorenie tunela po rekonštrukcii
29.09.2012 Gočovo – Stretnutie rodákov
29.09.2012 Vyšná Slaná, Rožňava, Trenčianske Teplice – Folklórny festival
02.10.2012 Rožňava, Martin
– odhalenie busty Bernolákovi
04.10.2012 Moldava nad Bodvou
– Spevom k srdcu
05.10.2012 Rožňava
– 90 rokov založenia MO MS
10.10.2012 Rožňava
– Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas
11.10.2012 Rožňava, Košice
– Prezentácia trilógie
14.10.2012 Rožňava
– Airsoftový turnaj mladých matičiarov
18.10.2012 Rožňava, Drienčany
– Celoslovenská súťaž
18.10.2012 Rožňava, Košice
– Staromestské činohranie
20.10.2012 Rožňava, Tornaľa
– Deklarácia zvrchovanosti SR
20.10.2012 Gemerská Poloma
– 15. výročie súboru, stretnutie rodákov
21.10.2012 Betliar
- Okresná súťaž folkloristov
24.10.2012 Rožňava - Subsídium
25.10.2012 Rožňava, Rimavská Sobota
– Odhaľovanie búst
26.10.2012 Moldava nad Bodvou
– Spevom a tancom k srdcu národa
05.11.2012 Plešivec – Traja sokoli
08.11.2012 Gemerská Poloma
– Výstava dary prírody
17.11.2012 Rožňava – Deň študenstva
19.-20.11.2012 Gemerská Poloma
– Výstava domácich remesiel
23.11.2012 Pača, Rožňava, Dubnica nad
Váhom – stretnutie 5 krajov
23.-24.11.2012 Slavošovce – Rok na Gemeri
25.11.2012 Vlachovo – Vlachovská hostina
27.11.2012 Rožňava, Košice – Arbitráž
30.11.2012 Gemerská Poloma
– Tanečný dom
01.12.2012 Rožňava, Poproč
– vystúpenie FS
www.maticaroznava.sk

