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Podujatie sa konalo v sobotu 6.9.2014
v Poltári pred kultúrnym domom. Pestrý program spojený s jarmokom prilákal množstvo divákov. Krstilo sa aj nové
CD ľudovej hudby Ďatelinka „To Poltárske šíre pole“ a krstným otcom bol primátor Poltára, Pavel Gavalec.
Je škoda, že pôvodný zámer tohto podujatia, ktorého názov som sám vymyslel, sa akoby vytrácal. Jeho cieľom bolo
oživenie tradičnej gastronómie prostredníctvom zemiakovo-cestovinových
jedál. Prvý ročník sa konal v roku 2008,
vtedy to bolo dvojdňové podujatie naz-

vané aj Poltárske dni – Gombovecfest.
Vtedy mesto Poltár získalo aj dva certifikáty z Knihy slovenských rekordov –
Najväčší gombovec a Najdlhší šúľanec.
Dokonca bola udelená Cena Mesta Emilovi Horváthovi st. in Memoriam a prevzal ju osobne jeho syn, herec a pedagóg
Emil Horváth ml. V tomto zmýšľaní sa
už nepokračuje a do popredia sa dostávajú aktivity, ktoré s tradíciami regionálnej kuchyne nemajú nič spoločné.
A pritom by stačilo tak málo, osobitne
oživotvoriť gombovecfest a samostatne
prezentovať rómsku kultúru. Avšak, na
všetko vplýva „čertova“ moc peňazí.

Lučenecká secesia a jej podoby.

Beseda s Mgr. Andreou Moravčíkovou z Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici,
pracoviska v Lučenci sa konala 19.9.2014 o 9.00 hod. na odd. náučnej
literatúry Novohradskej knižnice v Lučenci. Podujatie sa konalo v rámci Dní
európskeho kultúrneho dedičstva.

„Súťaž o najlepšiu brdársku kapustnicu“, to je oficiálny názov výnimočného podujatia, ktorého hlavným organizátorom je obec Veľká Ves. V tomto roku sa konal už
5. ročník. Chýr o stopercentne zvládnutých predošlých ročníkoch sa šíri rýchlo.
Doteraz čakali súťažiacich či návštevníkov každoročne nejaké prekvapenia. Preto
ani tento rok nebol výnimkou a nechýbali viaceré novinky.
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propozícií to mohla byť akákoľvek polievka v množstve najmenej 5 litrov, ale
základ musela tvoriť pochopiteľne kapusta. Súťažilo sa v dvoch kolách, pričom do druhého kola postúpilo 10
najlepších, z ktorých komisia vybrala tri
najchutnejšie kapustnice. Družstvá boli
trojčlenné, hlavný bol kuchár, ale svoju
úlohu museli zvládnuť aj pomocník
a kurič, ktorý udržiaval oheň pod kotlom. O dobrú atmosféru svojho tímu sa
starali aj ďalší členovia. Do súťaže sa
prihlásilo neuveriteľných 24 tímov všelijakých názvov (10 z Veľkej Vsi – HAVIT,
OD KAPUSTY RIŤ POPUSTÍ, EBNC, JÉEMeM, TATÁRI, MAKOVCI, RANNÉ VTÁČATÁ, JGJJ S.R.O., KUNA TEAM a PZ HUBERT, KALAPOŠI z Lovinobane, SADKO
OFF ROAD TEAM Stožok, 2 z Cinobane –
MGM a FOGO TEAM, MAS HORNOHRAD, OZ PRE HRADIŠTE, JAMAKA z Lučenca, POLTÁRSKI GAMBOŠI, HAVKÁČI
z Tomášoviec, LUČENSKÍ SKAUTI, OZDÍN
TEAM, obce MÁLINEC, UHORSKÉ a
BREZNIČKA. Po predstavení súťažiacich,
si musel prísť jeden zástupca zobrať
„oheň“ z pódia, ktoré tvorila plošina
auta a iba takýmto spôsobom mohli
rozkúriť pod kotlom. Veľká Ves doslova
vrela, okolo stánkov behali diváci, rozhodcovia, moderátor spovedal a predstavoval súžiacich. Vôňa kapustníc sa
šírila do ďaleka.

Starosta to mal premyslené do posledného detailu. Sám bol v zelenom tričku,
časť organizátorov, ktorá mala na starosti ceny a predaj, mala oblečené červené tričká a tri mladé dievčatá v bielych tričkách sa starali o celkovú evidenciu. Novinkou bola lokálna, veľkoveská mena, tzv. brdárik, predával sa za
jedno euro a dal sa vymeniť buď za 1
porciu kapusty alebo za 4 koláčiky, ktorých bolo neúrekom. Napiekli ich ženy
z obce, bolo ich až 20 druhov od výmyslu sveta.
Pokr. na str. 7

Aj ceny boli zaujímavé. Prvú cenu za
najlepšiu brdársku kapustnicu tvorili 3
drevené lopáriky, 3 tričká s erbom
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Aj ceny boli zaujímavé. Prvú
cenu za najlepšiu brdársku kapustnicu
tvorili 3 drevené lopáriky, 3 tričká s erbom a názvom Veľká Ves a súdok piva.
Pokr. zo str. 6

Dňa 24.9.2014 sa konala vernisáž
výstavy obrazov akademickej maliarky Jarmily Veľkej v malej galérii
Domu Matice slovenskej, potrvá do
10.10., spoluorganizátorom je Novohradské múzeum a galéria
Ako tretí skončilo družstvo MGM Cinobaňa, varil Tibor Mlynka a pomáhali mu
Milan Gondek a Branislav Melicher.

Za najkrajší stánok bola pripravená
torta s erbom V. Ves, 3 lopáriky a poháre. Cenu divákov tvoril 1 lopárik s
názvom ceny, poháriky a fľaška.
Výsledky sa začali vyhlasovať po 15.00
hod. Samotný ceremoniál oceňovania
sa striedal s vystúpením kapely. Najskôr
Jozef Líška udelil mimoriadnu Cenu sta- V kategórii najkrajší stánok si prvé
rostu, získali ju Lučenskí skauti.
miesto vybojovala obec Uhorské, za
ňou skončil HAVIT z Veľkej Vsi a ako
tretí sa umiestnili Havkáči z Tomášoviec.

Uskutoční sa už druhýkrát, v dňoch 11.12. októbra 2014 v centrálnej časti Novohrad-Nógrádgeoparku - v oblasti
Medveša a okolitej krajine. Na toto
dvojdňové podujatie - jedno z najväčších outdoorových fotografických
podujatí strednej Európy – sa očakávajú
stovky fotografov.

V kategórii, kde sa hodnotila chuť kapustnice boli výsledky nasledovné: Prvú
cenu získal tím OZ Pre Hradište v zložení – Biggi alias Juraj Kudlák ml, ako
kuchár, Peter Katona a Kamila Valkovcová, ale pomáhali Pavel Čičmanec,
Zuzana Lašáková a Elena Katonová.
Cenu diváka s počtom odovzdaných
361 hlasov získala obec Uhorské.
Súčasťou podujatia bolo aj provizórne
detské ihrisko pred obecným úradom,
ukážky dvoch starých áut bývalého ZNB,
vystúpenie detských folkloristov a taneč
ná zábava pri živej hudbe. Atmosféra
Na druhom mieste sa umiestnili druž- bola úžasná, každý sa mohol do sýtosti
stvo Od kapusty riť popustí v zložení najesť, zabaviť, ale aj zatancovať na taNatália Ševčíková, Marika Oravcová nečnej zábave, ktorej koniec si nikto
netrúfal odhadnúť. Ale tak to má byť.
a Marian Ševčík.
Obdivuhodné na tomto podujatí je to,
že sa propaguje naše tradičné ľudové
jedlo, dokonca výborne pomenované
a opäť to len dokazuje, že sa to aj dá,
keď sa chce. Nakoniec, každý kto pobudol celý deň na Brdárskej kapustnici, vie
o čom to je a určite príde aj nabudúce.
Podujatie sa konalo s finančnou podporou BBSK.
Ako tretí skončilo družstvo MGM
Cinobaňa,
varil
Tibor
Mlynka
a pomáhali
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Počas 48 hodinového nepretržitého programu čakajú účastníkov na viacerých
miestach jedinečné a netradičné programy, z ktorých mnohé budú realizované
výlučne počas tohto podujatia. Hrady
Fiľakovo, Šalgó a Šomoška, najkrajšie
časti Medvešskej planiny, jedinečný
hradný vrchol v Hajnáčke sú ťahákmi
tohto podujatia. Obrnení rytieri budú
„chrániť“ stredoveké pevnosti, ktoré
budú v noci výnimočne pre túto príležitosť osvetlené.
V rámci programu bude aj krúžkovanie a fotenie vtákov, a program ponúkne aj návštevu miest vzdialených od
turistických trás, ktoré však skrývajú
ešte neobjavené a vzrušujúce fototémy.
Fotografom budú pózovať strážcovia
stredovekých tradícií v dobovom oblečení.
Pokr. na str. 8

Podujatie je významnou aktivitou

