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Okrem kultúrneho programu si návštevníci mohli prezrieť aj
prezentačnú výstavu v kultúrnom dome, kde jednotlivé obce
mikroregiónu vystavovali všetko to najkrajšie, čo doma majú.
Od starých fotografií, cez vyšívané obrusy, sklárske výrobky až
po vystavenú maketu Ozdínskeho hradu.

Víťazné družstvá získali vecné ceny, diplomy a suveníry mikroregiónu. Všetky družstvá dostali ďakovné listy. Počasie
nám prialo, už od rána svietilo slniečko, ktoré dodávalo chuť
do varenia súťažným družstvám a prilákalo návštevníkov,
aby sa prišli pozrieť pred kultúrny dom a ochutnali výborné
jedlá, ktoré navarili jednotlivé súťažné družstvá. Varenie
súťažným družstvám spríjemňovala Ľudová hudba FS Kokavan z Kokavy nad Rimavicou. V kultúrnom programe vystúpili detské folklórne súbory DFS Zrkadielko z Hnúšte a DFS
Kokavan z Kokavy nad Rimavicou, ktorým ďakujeme za vystúpenie. Jesennú výzdobu pódia pre účinkujúcich pripravila
šikovná pani z Kokavy nad Rimavicou. Ďakujeme všetkým,
ktorí prispeli ku priebehu tohto podujatia a tešíme sa na
stretnutie o rok na jubilejnom 5. ročníku REGIONÁLNEHO
GURMÁNSKEHO DŇA – súťaž vo varení tradičných jedál.

Celý deň prebehol v dobrej a priateľskej atmosfére stretnutí
ľudí, ktorých mnoho spája. Síce sú rozdelení rokmi a pomyselnými hranicami obcí, stále si však vedia k sebe nájsť cestu.
A to je hlavná filozofia týchto podujatí, ktoré pre svojich občanov pripravuje každý rok Mikroregión Hornohrad. Už teraz
sa tešíme na ďalší ročník do Málinca.

Milada Kochanová, manažérka Mikroregiónu SINEC-KOKAVSKO
Foto: Peter Vranský

Súťaž o najlepšiu
HORNOHRADSKÚ KLOBÁSU
Obec Cinobaňa ďakuje všetkým pracovníkom, sponzorom
11. ročník tejto akcie sa konal 7. októbra 2017 v Cinoba- a dobrovoľníkom, ktorí pomáhali podujatie pripraviť aj realini na námestí, za účasti jedenástich družstiev obcí Mikrore- zovať. Podujatie bolo finančne podporené Banskobystrickým
giónu Hornohrad, spriatelená obec Veľká Ves a cezhraniční samosprávnym krajom.
Silvia Očovanová, kultúrna pracovníčka obce Cinobaňa
priatelia z maďarskej obce Čabasabady - Csabaszabad.
Počasie už od rána zalievalo námestie slnečnými lúčmi a tak
do Cinobane prilákalo množstvo návštevníkov. Okrem slniečka to však bolo aj dobré jedlo, pitivo a samozrejme bohatý kultúrny program. V ňom sa dopoludnia predstavili Spoločenské zmeny ovplyvnili život v obciach suchánskej
detské folklórne súbory Cinobanček a Brezinka z Cinobane, doliny, čo sa prejavilo nielen v ekonomických a demograficMálinčok z Málinca a Jánošík z Fiľakova. Na pravé poludnie kých pomeroch, ale zasiahli (zmeny) aj nárečie. Roky už
už svoje hudobné nástroje rozkladali hudobníci z obľúbenej sledujeme, ako sa vytráca. Čo charakterizovalo región, čo mu
skupiny Lojzo a veselú bodku za programom dali popoludní dávalo „šťavu“ pri rozhovoroch na ulici, v krčme, alebo pri
práci, pomaly, ale iste mizne.
domáci hudobníci zo zoskupenia Turičan z Turičiek.
Občianske združenie KÚRIA, ktoré vzniklo nedávno vo Veľkej
Suchej – Hrnčiarskej Vsi, chce svojimi podujatiami upriamiť
pozornosť občanov na už skoro zabudnutú tradičnú kultúru,
ktorej súčasťou je aj nárečie. Nárečie suchánskej doliny, ktoré
tvorí prechodný pás medzi nárečím novohradským a gemerským.
Preto dňa 15. októbra 2017 v Hrnčiarskej Vsi v rámci projektu
sa uskutočnilo podujatie zamerané na pripomenutie nášho jedinečného a krásneho nárečia pod názvom NENADBE ZABÚDAŤI. Oslovení zástupcovia jednotlivých obcí, dobrí rozprávači – Ján Babarík, Margita Vetráková a Milan Málik
z Hrnčiarskych Zalužian,
Pokračovanie na s. 10
Okrem kultúrneho programu si návštevníci mohli pani Mária Kaličiaková zo Sušian, Jarina Belková a Milica
prezrieť aj prezentačnú výstavu v kultúrnom dome, kde Jozefová z Pondelka a Mária Ambrušová z Veľkej Suchej si
jednotlivé obce Mikroregiónu
vystavovali všetko to pripravili pre početných účastníkov rôzne veselé, ale aj

