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počasie. To sa z rána ukazovalo, že „pochová“ celé jej snaženie. Nakoniec sa predsa
len „umúdrilo“ a kultúrny program mohol
začať. Po úvodnej básni o rodných Rovňanoch, v podaní Eleny Matejkovej, vystúpili
so svojím programom deti z MŠ a ZŠ Uhorské. Po nich zahrali a zaspievali súrodenci
Rendekovci a detský ľudový súbor Kukučka.
Hrou na heligónke návštevníkov zasa tešil
domáci rodák Ján Kantorák. Záver sa niesol
v podaní ľudovej hudby Ďatelinka a folklórneho súboru Jánošík z Fiľakova. Synchrónne s kultúrnym programom sa súťažiace
družstvá z 9 obcí patriacich do Mikroregiónu Hornohrad (Rovňany, Málinec, Hradište,
Krná, Uhorské, Ozdín, Zlatno, České Brezovo a Cinobaňa) a hostí z Veľkej Vsi, snažili
pripraviť čo najchutnejšiu hornohradskú
klobásu.

Po nich vystúpil súbor wroclavského divadla Teatr formy s hrou „Bitka pôstu
s karnevalom“ v réžii Józefa Markockého. Nepekné počasie nahradil pekný
zážitok. Dokonca aj teplý čaj si divadelníci mohli dopriať...
Prvý deň skončil, ale festival divadla len začal. Programový plagát ponúka
celkom 12 predstavení, z toho 4 študentské. V októbri sa uskutočnilo predstavenie Slovenského divadla Vertigo z Budapešti s hrou „Keď dozrel čas.
Aj mesiac november je doslova prepchatý divadlom. Čo Vás čaká? Divadlo
LUDUS a Popletená punčocha, Šialené nožničky Teatra Wüstenrot, SKD
Martin uvedie prvú časť www.narodnycintorin.sk, Kármánovci odohrajú Týždeň
v kaviarni, vynikajúca Čierna komédia Divadla Malá scéna STU, Nebe na zemi
v podaní DS z Červeného Kostelca a originálnou záverečnou bodkou, 4. decembra bude Študio L+S a ich Rybárik kráľovský. Podrobný program je
uverejnený na webovej stránke www.noslc.sk, ale aj v mesačníku Rekus, či na
plagátoch v meste. Vstupenky sa predávajú na dvoch miestach – v Mestskom
informačnom centre a v kine Apollo. Divadelná jeseň ponúka niekoľko sprievodných podujatí. Okrem semináru pre pedagógov, súťaže Timravina studnička,
či detskej improvizačnej ligy, to bude aj Regionálna prehliadka DOS. Uskutoční
sa v sobotu 8.11.2014 a predstavia sa na nej 4 divadelné súbory: Divadlo Stužka
Kokava nad Rimavicou, Lupočská divadelnícka mládež Strašidlá, DS Havkáčik
Tomášovce a DS Timrava z Lučenca. Organizátormi festivalu Divadelná jeseň
sú BBSK – Novohradské osvetové stredisko Lučenec, mesto Lučenec, OZ
Timrava a OZ Caduceus. Podujatie sa koná s finančnou podporou MK SR,
BBSK, V 4 STREAM a Visegrad Fund.
Súčasťou každej poriadnej akcie je aj tombola. O 30 rôznych cien od štedrých sponzorov bol obrovský záujem. Zatiaľ čo sa
tombolové darčeky odovzdávali, súťažiaci
už netrpezlivo očakávali hodnotiacu komisiu s konečnými výsledkami. Najchutnejšiu,
najkvalitnejšiu klobásu nakoniec pripravil
tím z obce Hradište. Na 2. mieste skončilo
Uhorské a 3. priečku obsadili hostia z Veľkej
Vsi. Najúspešnejším kolektívom starostka
Rovnian odovzdala pamätné diplomy a výrobky z krištáľu. Na záver vydareného podujatia p. Jana Cabanová poďakovala všetkým zúčastneným, sponzorom a súťažiacim
a samozrejme svojim spoluobčanom, ktorí
Dňa 4. októbra sa v Rovňanoch uskutočnila súťaž v príprave najkvalitnejšej
neváhali dopomôcť k tomu, aby ich domáce
klobásy. Toto kultúrno-spoločenské podujatie spadá pod nemnohé aktivity
podujatie dopadlo k spokojnosti všetkých.
Mikroregiónu Hornohrad. 8. ročník Prezentačného dňa Mikroregiónu HornoZa vytvorenie príjemnej atmosféry sa občahrad má samozrejme aj svoju bohatú minulosť. Jeho vznik sa spája s májom
nom poďakoval aj predseda Mikroregiónu
1999. Od vtedy toto spoločenstvo pre „svojich“ obyvateľov usporiadalo nesHornohrad Ing. Igor Čepko. Posledné slovo
početné množstvo zaujímavých akcií. Jednou z nich je aj spomínaná periodická
si zobrala starostka obce Krná Drahoslava
súťaž v príprave o „najfajnejšiu kobásu“. Vlaňajšok patril neďalekej obci Ozdín
Hricová, ktorá všetkých návštevníkov poza tohto roku „žezlo“ prevzali Rovňany. Prípravy boli náročné, ale výsledok stál
vala na 9. ročník, ktorý sa uskutoční na buza to. Starostka Rovnian Jana Cabanová, ktorá prevzala nad touto akciou
dúci rok práve v tejto obci.
záštitu, myslela aj na tie najmenšie detaily. Čo však nevedela ovplyvniť bolo
Mgr. Peter Sabó, moderátor akcie
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