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Priatelia,
rok preletel veľmi rýchlo, a už je tu opäť Koliesko, kde sa plánujeme
všetci stretnúť, zabaviť, potešiť a aj pospomínať. Najmä vo Dvore Paľa
Bútora, ktorý NOS-ka pravidelne pripravuje. Aj ten tohoročný chceme
viesť v kamarátskom a priateľskom duchu, na ktorý sme boli naučení
u Bútorov. Tam sa každý neoficiálne prihlásil, zaprezentoval. Domáci čakali na príchodzích a všetko bolo pripravené pre stretnutie.
Aj v tomto roku by sme tak chceli, pripomenúť si Paľa Bútora spolu s jeho kamarátmi. Lebo náš život je v podstate o vzťahoch. Vždy keď píšem
úvod do bulletinu vynárajú sa mi slová z listu Vlada Kyseľa, ktorý napísal
Paľovi na rozlúčku. Citujem:“ Žil si pre folklór a pre vzťahy. Vzťahy k rodine, no najmä kamarátske vzťahy. Pre dobrú atmosféru, preto, aby tvoji
priatelia boli „radi na svete“ si bol ochotný urobiť veľmi veľa.“ Vlado to
napísal presne.
Prídu kamaráti, s ktorými si pestoval nadštandardné vzťahy, priam rodinné. Vystúpia folkloristi, s ktorými si rozumel a rád si pozeral ich vystúpenia, dojímali ho, počúval ich spevy, hudbu, hodnotil tance. Súbor Lipa,
Dobrona, Bažalička, Klenovšania, Pikus, Trio fujaristov z Kokavy, Kotoškári... Aj mnohí iní, ktorí ešte nezabudli. Lebo roky plynú...
Pripomenieme si Paľa, nie so smútkom, ale tak ako to vedel len on.
Veselo, zábavne, radostne, bez pretvárky, s dojatím, ale aj mrzko. Spomenieme na jeho už legendárne bonmoty, piesne, muzikantov. Pripravili
sme, čo mal rád, baraninu, pálenku a hlavne oslovili sme ľudí. Lebo bez
nich by to nebolo nič.
Uplynulo už pár rokov od jeho úmrtia a chceme sa stretnúť v Kokave
s ľuďmi, ktorých mal rád .
Ste vítaní, priatelia
Mária Ambrušová,
riaditeľka Novohradského osvetového strediska, priateľka
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(*6. 2. 1948 + 5. 7. 2013)
Folklorista, tanečník, choreograf,
osvetár, no najmä náš kamarát, ktorého si pripomíname. Už päť rokov si
na Paľa spomíname v jeho rodnej Kokave. Spomíname na človeka, ktorého
folklórna stopa sa vinie naprieč Slovenskom. A zo všetkých kútov Slovenska prichádzajú do dvora ľudia, ktorí
sa s ním stretli, s ktorými spolupracoval, ktorých ovplyvnil, usmernil, zapálil a ktorým pomohol... Vo „Dvore
Bútora“
sa tancuje,
spieva,
pálilPaľa
a ktorým
pomohol...
Vo „Dvore
spomína, zabáva, možno i plače, koštuje
pripíja. Takto
to mal rád,spieva,
tomu
Paľa aBútora“
sa tancuje,
žil.
spomína, zabáva, možno i plače,
koštuje a pripíja. Takto to mal rád,
tomu žil.
Do folklórneho neba pozdravujeme:
František Kubinec – 80. výročie nar. (5. 1. 1939 Utekáč), výrobca a hráč
na ľudových hudobných nástrojoch. Spolu s otcom Jurajom a bratom
Martinom predstavovali známe fujarové Trio Kubincovcov.
Ondrej Radič – 160. výročie (20. 2. 1859 Kokava nad Rimavicou),
hudobník, tvorca Vrchárskej nálady. Obec Kokava mu dala zhotoviť náhrobný kameň v roku 2008.
Pavol Zajac – 105. výročie nar. (20. 2. 1914 Kokava nad Rimavicou),
učiteľ, folklorista, dlhoročný vedúci DFS Kokavan.
Mária Matulová, rod. Bobrová – 100. výročie nar. (7. 12. 1919 Kokava
nad Rimavicou), zapisovateľka Živeny, predsedníčka SZŽ, členka ČSČK,
folkloristka, dlhoročná vedúca DFS Kokavan.
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Pavel Obročník – 10. výročie úmrtia (28. 12. 2009 Kokava nad Rimavicou), folklorista, tanečník, osvetár. Do roku 1992 pôsobil v SĽUK-u a od
r. 1993 pracoval ako vedúci Miestneho kultúrneho strediska v Kokave.
Jozef Beláčik – 115. výročie nar. (14. 6. 1904 Sučany), vedúci notár a osvetový pracovník v Kokave, spoluzakladateľ organizovaného folklóru a režisér ochotníckeho divadla v Kokave, zomrel v Bratislave 16. 7. 1984 – 35.
výročie.
Ján Roman – 100. výročie nar. (1. 7. 1919 Kokava nad Rimavicou), učiteľ,
riaditeľ OSŠ, stredoškolský profesor, publicista, autor knihy "Kokavské
nárečia“.
Vinšujeme:
Pavlovi Bielčikovi – 80. výročie nar. (18. 12. 1939), výrobca a hráč na ľudových hudobných nástrojoch, člen tria fujaristov z Kokavy. Majster ľudovej umeleckej výroby.
Ľubomíre Žilkovej – 55. výročie nar. (9. 2. 1964), venuje sa tkaniu od r.
2000, remeslu ju priučila matka. Žije, pracuje a tvorí v Kokave nad Rimavicou. Svoju tvorbu prezentuje na folklórnych podujatiach a na samostatných výstavách. Svoju autorskú výstavu nazvala „Od ľanu po plátno“. Na
Koliesku sa jej zásluhou realizuje vyhľadávaná remeselná ulička.
Pripomíname: si ďalšie významné osobnosti z obdobia meruôsmych rokov
Michal Miloslav Bakulíny – 200. výročie nar. (16. 7. 1819 Pondelok),
slovenský národný buditeľ, účastník povstania. V rokoch 1843-1848 pôsobil ako učiteľ a vychovávateľ v Kokave nad Rimavicou, kde mu bola v júni
1929 odhalená pamätná tabuľa na dome, v ktorom žil a dnes táto ulica
nesie jeho meno.
Ľudovít Gáber – 195. výročie nar. (19. 11. 1824 Lovinobaňa), spisovateľ,
publicista, patril k stúpencom Ľ. Štúra a po jeho zbavení profesúry odišiel
spolu s ďalšími študentmi z bratislavského lýcea do Levoče. Ešte na lýceu
v Bratislave si vyslúžil čestné meno „Lovinobanský pán richtár“. Od r. 1867
až do svojej smrti bol farárom v Kokave nad Rimavicou, tu je aj pochovaný.
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Ochutnávku tradičných kokavských špecialít – baranie hrče, pečená
klobása, baraní guláš – sme pripravili s Pavlom Mekým.
Ján Čaplovič, spoluzakladateľ slovenskej etnografie, rodák z Horných
Príbeliec, zdôrazňoval, že hosť bol v každom dome vítaný aspoň kusom
chleba a pohárikom pálenky... zachovajme tradíciu.
Páľenuośka, dobrá strova,
kod jej mán, ňekcen doktora,
chojťe že mi skrśmi doňies,
hňed mä prejďe šetká boľes.
Baranie hrče
Recept: Vždy pripravujeme mäso zo staršej ovce. Porežeme či posekáme
na asi 10 cm kusy a pridáme do vriacej, iba osolenej vody v kotlíku. Pri
varení je dôležité, aby sa mäso nerozvarilo, musí byť šťavnaté a ostať pri
kosti. Na dochutenie použijeme ešte soľ, čierne korenie a cesnak. Najlepšie chutia s čerstvým chlebom. Voľakedy sa baranina namiesto vo vode
varila v žinčici. Prefajnô!

Kto ho poznal, ten to vie, kto vystúpi, vzdá mu úctu.
Účinkujúcim za neho ďakujeme:
FS LIPA z Bratislavy, FSk DOBRONA z Dobrej Nivy, FSk BAŽALIČKA z Príbeliec-Plachtiniec, Stanislava Zvarová a ĽH FS VEPOR z Klenovca, Jaroslav Spišiak a Trio fujaristov z Kokavy nad Rimavicou, Martin a Matúš Murínovci, fujaristi z Kotošky...
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Folklórny súbor LIPA
Bol založený v roku 1948 a je známy aj pod menami Železničiarsky
umelecký súbor a Dimitrovec. Paľo Bútor sa 15. 9. 1975 stal vedúcim choreografom súboru Dimitrovec, ktorý sa v roku 1991 premenoval na Lipu.
V dobe, keď Pavel Bútor riadil Dimitrovec, resp. Lipu dosiahli množstvo
úspechov. V tomto období súbor uskutočnil viac než 2000 predstavení
doma i v zahraničí. S úspechom reprezentoval tradičnú kultúru Slovenska
vo viac ako 35 štátoch Európy, Severnej a Južnej Ameriky, Ázie a Austrálie.
Dnešný FS Lipa opätovne vznikol ako projekt bývalých tanečníkov, ktorí chceli nadviazať na tradície bývalého súboru a zamedziť jeho úplnému
zániku. Postupne sa snažia postaviť súbor od úplného začiatku, sebe a
druhým pre radosť...

Folklórna skupina DOBRONA
Zakladateľom skupiny bol Ján Škoda. Založená bola v r. 1983 a čerpá
z nesmierneho piesňového bohatstva Dobrej Nivy a obcí, ktoré sú jej od
nepamäti príbuzné nárečím, spôsobom života i prekrásnym krojom, bohatým na výšivky a tkaniny, ktorý patrí k podpolianskemu typu ľudového
odevu s vplyvom Hontu a Novohradu.
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V roku 2012 sa stala laureátom Celoslovenskej folklórnej prehliadky
Nositelia tradícií. V súčasnosti skupina pracuje pod vedením Kvetoslavy
Babiakovej a hudbu vedie Ján Cúth.

Folklórna skupina BAŽALIČKA Príbelce - Plachtince
Vznikla v roku 1995 zlúčením FSk z Príbeliec a Plachtiniec. Vedúcim od
jej vzniku je Juraj Matiaš. Snaží sa zachovávať autentický folklór, udržiavať
zvykoslovia a tradície obce, uchovávať a zveľaďovať kroj. Pravidelne sa
zúčastňuje rôznych folklórnych podujatí v rámci regiónu, Slovenska, ale aj
v zahraničí. Medzi najväčšie úspechy Bažaličky patrí získanie titulu "Laureát prehliadky" na celoštátnej prehliadke dedinských folklórnych skupín
Nositelia tradícií v roku 2000 v Rimavskej Sobote, Zlaté pásmo s postupom na celoslovenskú prehliadku, na krajskej prehliadke Nositelia tradícií
v roku 2005 v Banskej Bystrici a Laureát prehliadky o cenu Mikuláša Senku
v auguste 2005 v Dubnici nad Váhom.
V roku 2004 vydali svoj prvý CD nosič, na ktorom je nahraných 36
ľudových piesní za hudobného sprievodu ĽH Mladosť z Banskej Bystrice. V
roku 2009 účinkovala Bažalička v dokumentárnom filme STV Zima v
Honte, kde sa predstavila vianočným a zimným zvykoslovným pásmom.
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Kokava nad Rimavicou patrila vždy k jeho najmilším, vždy ju považoval
za domov a keď mal príležitosť, rád sa do nej vracal.
„Všetky kokavské piesne mám rád, všetky sú mi milé, ale pre mňa je
a bude najmilšia melódia - Vrchárska nálada, ktorá nemá obdobu nikde
na Slovensku. Tá vyjadruje aj smútok, žiaľ, aj radosť a potešenie zo
života v našom krásnom, ale na živobytie nehostinnom kraji.“
Aj takto povedal o sebe v knihe Š. Repčoka: Kronika organizovaných
foriem folklóru.

Jeho nezabudnuteľný výrok:
Bútorovať – Paľo si zvykol pri práci stále niečo hovoriť či hundrať. Keď ho
kolega Jozef Burič oslovil, vždy odpovedal:
„Ale nič, len si tak BÚTORUJEM“

Pripravilo: Novohradské osvetové stredisko v rámci Festivalu ľudovej kultúry – stretnutia mladých folkloristov Koliesko 2019, 1. – 4. 8. 2019 Kokava nad Rimavicou
Zodpovedná: Mária Ambrušová
Zostavil: Michal Abelovský
Tlač: NOS Lučenec
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