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Po vlaňajšej odmlke, Bútorov dvor opäť otvárame. Obec Kokava nad 

Rimavicou, ako hlavný organizátor festivalu nás, teda Novohradské osve-

tové stredisko v Lučenci oslovila, aby sme v tejto tradícii pokračovali. Na 

každom ročníku sme prezentovali nielen výnimočného a veľmi chýbajúce-

ho Paľa Bútora, ale vždy aj kokavské osobnosti, kokavské ľudové jedlá 

a kokavský kroj. 
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Pripomenieme si: 

 Sedem významných osobností z Kokavy 
 Ivan MURÍN, zakladateľ Kolieska oslavuje polstoročie a venovaný mu 

je program v sále DK  

 Janka KROTÁKOVÁ, vedúca MKS v Kokave nad Rimavicou a or-

ganizačná vedúca FS Kokavan. Onedlho, 26. 8. oslávi životné jubileum.  

 Ján KROTÁK, člen fujarového tria, interpret ľudových piesní, výrobca 

ľudových hudobných nástrojov, nositeľ dvoch Cien Dr. Ladislava 

Lenga za interpretáciu hry na fujare, člen FS Kokavan od jeho vzniku 

v r. 1970. Oslavy ho čakajú v decembri. 

 Róbert SCHILL, amatérsky fotograf, člen Okresného štúdia AMFO 

pri NOS v Lučenci. Fotografovaniu sa začal venovať v r. 1975. Od roku 

1978 sa zúčastňoval okresných, krajských a celoštátnych výstav ama-

térskej fotografie nielen doma, ale aj v zahraničí (Maďarsko, Nemecko, 

Poľsko). Držiteľ mnohých ocenení. Životné jubileum oslavoval vo 

februári. 

 Elena HRONCOVÁ, rod. Bieniková, učiteľka, kultúrno-výchovná pra-

covníčka. Je zakladateľkou folklórneho súboru Rimavan v Rimavskej 

Sobote. V r. 1991-95 bola riaditeľkou Regionálneho kultúrneho centra 

v Rimavskej Sobote. Iba nedávno, 3. júna oslávila svoje životné 

jubileum. 

 Jela HOJTELOVÁ, učiteľka, výtvarníčka. Od r. 1974 učiteľka ZUŠ 

v Lučenci, v r. 1982-89 riaditeľka školy. Ako študentka pôsobila vo 

folklórnom súbore Kokavan. Pred pár dňami, 17. 7. oslavovala životné 

jubileum. 

 Richard KAFKA, nedá sa nespomenúť tohto významného človeka 

v roku jeho nedožitej osemdesiatky. Publicista a bádateľ. Richard Kafka 

spolupracoval s regionálnymi a lokálnymi médiami, v ktorých publiko-

val články o histórii a zaujímavostiach Žiarskej kotliny. Obdivuhodný 

a neoceniteľný bol jeho blok NAŠA KOKAVA. Zomrel 14.8.2015 

v Žiari nad Hronom, kde je aj pochovaný. 
 

  Sedem tradičných jedál z Kokavy 
 V piatok bude kraľovať baranina, kuchár Pavel Meký pripraví pravú 

živánku na 4 ražňoch, baraní guláš, baranie hrče a na koštovku aj pe-

čenú klobásu. 
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 V sobotu predstavíme bób. Mnohí toto slovo už nepoznajú alebo sa 

hanbia ho používať. Nazvali sme to jednoducho „Od bóbu riť na pró-

bu“ a pozývame Vás na ochutnávku troch druhov fazuľovej polievky – 

sladká, kyslá a strapkáč. Variť bude Obec Cinobaňa zastúpená staros-

tom Jozefom Melicherom, Silviou Očovanovou, kuchárkami - Annou 

Špakovou, Annou Chamulovou, Elenou Pikovou, Margitou Očovano-

vou a kuchárom Milošom Zokom. 

 Prečo fazuľová polievka? Lebo je najznámejším jedlom 

v slovenskej kuchyni. Strukoviny sú najbohatším zdrojom 

bielkovín a  patria k najstarším kultúrnym plodinám.   

 

Ako sa varí fazuľa   (Zdroj: Eugen Jóna: Novohradské nárečia) 

Teras ťa, ďiouka moja, naučín, ako sa varí fasuľa. Najskuor si dáž vodu do hrnčeka 

a hňed na to misíž misíš aj fasuľu hoďiť. Ňezabudni ju aľe drieu umiť, abi si hodzakie 

špini neňenavarela. Hňet poton sa misíš poponáhľaď očisťiť krumpľe. Hoďíž ich, ked 

e fasuľa mäká. Móžež hňed aj šťipku soľi pridať, aj dva ľístočke bopkoviho ľistu. 

Poton móžež robeť záprašku. Daš si do rajňičke za ľizičku masťi a troška múki. Poton 

si ohuolíš cesnak, pokrájaš, dáž do rajňički. Pridaj aj troška ružovej papriki. 

A ňezabudni miešať,ľebo ag bi ťi prihorela zápraška, fasuľa bi bola horká. Záprašku 

– vilejež u do hrnca, ket sa aj krumpľe mäkie. Naháž zovrieť. Varečkou móžež aj 

koštovať. No poton si urobíž zátrepku. Dáž do hrnčoka troška mľieka a troška múki. 

Fafurkou rostrepeš. Ket fasuľa vrie, viľeješ do ňej edon ľiter mľieka a zátrepku. 

Naháž zovrieť, a ked vrie kochlon, voctovíš. A fasuľa je uvarená. 

 

 Sedem a viac účinkujúcich, kto  vystúpi vo Dvore Paľa Bútora,  

vzdá úctu nielen jemu, folkloristovi, ktorého poznalo celé Slovensko, 

ale všetkým, ktorí sa tohto stretnutia zúčastnia. Stanislava Zvarová 

z Klenovca, Anna Šuleková z Kokavy nad Rimavicou, Katarína  

Bielčiková z Kokavy nad Rimavicou, Kokavské  fujarové trio -  Pavel 

Bielčik, Ján Kroták, Miroslav Moncoľ, Svetlana Križáková, Dana 

Repková, Janka Krotáková, Jaroslav Spišiak, FS Rimavan z Rimav-

skej Soboty  a ď. 

 
A nezabudli sme ani na suvenír, maketu kroja, premietneme fotografie z pred-

chádzajúcich ročníkov a nebude chýbať ani prípitok za edon...  

Moderovať to budú nielen mládežníci z Kokavy, ale aj známy Marian Čupka. 

 

A čo novinka?  

Vždy sme niečo vymysleli a nebude to inak ani teraz.  

Hlásnik či bubeník, známa tvár milovníkov folklóru – Igor Hraško, náv-

števníkom nielen v Bútorovom dvore, ale všetkým na Koliesku dá na známosť - čo 

a kde sa práve deje. 


