Každé čisté konanie súvisí s prenikavým poznaním pravdy,
s vôľou dbať na záujmy ľudskej spoločnosti,
dávať každému, čo mu patrí
a zachovávať poriadok vo všetkých činoch.

Mesačník Miestneho odboru MS Banská Bystrica - roč. XXVIII. č. 222-6/2019

(Marcus Tullius Cicero)

TRIANON, SLOVENSKO A SÚČASNOSŤ
Milí matiční priatelia,
každý národ má svoje
veľké dátumy, ktorými
nastal v jeho histórií pomyselný bod zlomu.
V pozitívnom aj v negatívnom význame slova.
Pripomíname a oslavujeme však len tie významné okamihy s pozitívnym
posolstvom. Pre Slovenky a Slovákov je oným
hviezdnym dňom aj 4. jún
1920, kedy bola v podvečer podpísaná Mierová
zmluva medzi Spojenými
a združenými mocnosťami ako víťazmi 1. svetovej vojny (USA, Veľká
Británia, Francúzsko a
Taliansko) a ich spojencami (Česko-Slovensko, Rumunsko a Kráľovstvo Srbov, Chorvátov
a Slovincov) na strane jedenej a Maďarskom ako jedným z porazených štátov bývalého Rakúsko-Uhorska na strane druhej v zámku
Veľký Trianon pri Paríži. Trianonskou mierovou zmluvou sa definitívne určili hranice Maďarska vo vzťahu k jeho okolitým štátom. Tento
deň bol triumfom spravodlivosti a vystavením účtu porobených národov tisícročnému Uhorsku za jeho krutú asimilačnú politiku posledných 150 rokov jeho existencie. 4. jún 1920 znamenal definitívny Finis Hungariae!
Štefan Osuský, ako jeden zo signatárov tejto mierovej zmluvy za
Česko-Slovensko, vo svojich pamätiach spomínal, ako si zástupcovia Česko-Slovenska, Rumunska a Kráľovstva Srbov, Chorvátov a
Slovincov po podpise Trianonskej mierovej zmluvy úprimne a vrelo
navzájom gratulovali, prekypujúc šťastím a radosťou, zatiaľ čo zástupcovia Maďarska v tichosti zo sály odchádzali. Maďarsko, ktoré
pri rokovaniach o mierovej zmluve viedol gróf Apponyi, nezískalo nič
z toho, čoho sa domáhalo. Jeho územné nároky, najmä voči Slovensku, neboli akceptované. Víťazné mocnosti a ich spojenci sa taktiež nestotožnili s maďarskými tvrdeniami, že Uhorsko „treba zachovať“, lebo pokiaľ sa tak nestane, tak „Karpatskú kotlinu ovládnu kultúrne nečisté národy ako sú Slováci, Rumuni a Srbi.“ Takéto tiež argumenty, ktoré Maďarsko predkladalo v oficiálnych vyjednávacích
dokumentoch delegáciám víťazných mocností a ich spojencom, môžeme kľudne označiť ako rasistické. Ak sa dnes pozrieme na realitu
strednej Európy po 100 rokoch od zániku Uhorska, tak podobné
tvrdenia vyznievajú, mierne povedané, nedôstojne. Pretože všetky
tu žijúce národy sa nachádzajú na rovnakom stupni civilizačného rozvoja a Maďarsko nespravilo za tento čas žiadnu kultúrno-civilizačnú
dieru do Európy. Aj preto si môžeme nárokovať na pokojné upozornenie maďarským politikom, a to súčasným aj budúcim, aby si už
nikdy nenárokovali akúkoľvek supremáciu v priestore strednej Európy. Bolo by to z ich strany neprimerané, neprezieravé a infantilné.
Slováci, Česi, Maďari, Poliaci, Rumuni, Bulhari, Srbi, Chorváti,
Slovinci a iné početne malé národy Európy potrebujú v rámci Európskej únie a globalizujúceho sa sveta vzájomné porozumenie, spoluprácu a podporu. Musíme sa sústrediť na to, čo nás spája, a čo nás

bude spoločne posúvať dopredu. A to nielen v rámci hospodárskej
spolupráce, ale i v kultúre. Lebo naša kultúrna rozmanitosť je našou
prednosťou. Je bohatstvom našich národov. Môžeme to s patričnou
hrdosťou prezentovať celému svetu ako krásy stáročnej architektúry,
pokladov výtvarného umenia, rozmanitosti a pestrosti folklóru, jedinečnej gastronómie a iných súčastí našej živej súčasnosti i kultúrnej
pamäti. Máme priam povinnosť a stredoeurópske poslanie šíriť klenoty kultúr našich národov do celého sveta. Ale, pri zachovaní jedinečnosti a výnimočnosti každého národa. Lebo národy organizované
vo svojich štátoch sú najvyššou formou dosiahnuteľnej ľudskej civilizácie. Preto nemožno ani náhodou pomyslieť na akékoľvek ďalšie
oslabovanie národných štátov v Európe. Miera integrácie má v Európe svoje konečné hranice. Tak, aby nedošlo k neakceptovateľnej
nadvláde početne a ekonomicky silnejších národov nad tými menšími a ekonomicky slabšími. My, Slováci, s tým máme ešte živú skúsenosť z bývalého Československa. Počas jeho celej existencie české elity nemali nikdy snahu a faktické vyrovnanie sa medzi Českom
a Slovenskom. Tvrdenie opaku sa nezakladá na pravde. Treba to
pripomínať aj z toho dôvodu, že v minulom roku 2018, keď sa oslavovalo 100. výročie vzniku Česko-Slovenska, bol československý
štát idealizovaný ako div že nie nejaký dokonalý, ukážkový štátny
útvar. A to je mýtus. Najmä 1. Československá republika v rokoch
1918 až 1938 popierala existenciu slovenského národa. Priamo
v ústave československého štátu, ale aj v reálnom živote. Tak, prosím, nešírme bludy a nefabulujme nepravdy o Československu. Berme ho ako súčasť našej slovenskej histórie, vážme si to dobré, ale
poukazujme aj na zlé veci, ktoré sa nás Slovákov v tomto štáte neblaho dotkli.
Na budúci rok si budeme pripomínať 100 rokov od podpísania
Trianonskej mierovej zmluvy. Otázka však znie. Máme my Slováci
skutočnú historickú pamäť? Vážime si primerane kľúčové okamihy
svojej národnej minulosti? Vieme si ich náležite pripomínať a vštepovať ich nasledujúcim slovenským generáciám? Som presvedčený,
že nie. Lebo keby to tak bolo, tak by napríklad na Námestí slobody
v Bratislave bola postavená monumentálna socha Sláva Trianonu.
Pretože pre nás, Slovákov, je Trianon skutočnou slávou a bájnym
vtákom Fénixom, ktorým sme povstali z uhorského popola. Keby naša slovenská národná vlažnosť nebola skutočnosťou, tak by v každom krajskom meste na Slovensku viala na dôstojnom mieste veľká
slovenská zástava na špeciálnom vysokom stožiari. Ak niekto nevie,
čo mám na mysli, môže si všimnúť, ak tento rok navštívi napríklad
bulharský Sozopol, aká obrovská bulharská zástava veje pri vstupe
do tohto malého prístavného mesta. Alebo môže napríklad prejsť
Most Márie-Valérie zo Štúrova do Ostrihomu, a určite neujde jeho
pozornosti veľká maďarská zástava vejúca v strede tohto malého
mesta.
Milí matiční priatelia,
dovoľujem si preto vo vašom mene vyzvať zodpovedných ústavných
činiteľov Slovenskej republiky, aby špeciálnym zákonom Lex Trianon
vyhlásili 4. jún za Deň národného vzkriesenia. Lebo týmto dňom sa
skončila naša cesta do národnej záhuby a ničotnosti. Lebo týmto
dňom sme sa vymanili z jarma otroctva a poníženia. Lebo týmto
dňom sa zažala hviezda nádeje na skutočnú slovenskú štátnosť. Lebo týmto dňom začala naša slovenská cesta, ktorá vyvrcholila 1. januárom 1993 a vznikom nezávislej, demokratickej Slovenskej repubiky. Týmto dňom!
S úctou JUDr. Pavol Boroň

PRIPOMÍNAME SI

Dr. h. c. prof. PhDr. Ján FINDRA, DrSc.,
významný jazykovedec, univerzitný profesor, prvý rektor Univerzity Mateja Bela,
osobnosť kultúrneho, spoločenského a verejného života
Narodil sa 25.6.1934 v
Málinci, kde vychodil ľudovú
a meštiansku školu. V rokoch 1950 – 1953 absolvoval Gymnázium B.S. Timravy
v Lučenci. V rokoch 1953 –
1957 vyštudoval slovenčinu
a históriu na Fakulte spoločenských vied VŠP v Bratislave. V rokoch 1957 – 1961
pôsobil ako stredoškolský
profesor na Pedagogickej
škole pre učiteľov národných
škôl v Lučenci a v rokoch
1961 – 1965 na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogického inštitútu, neskoršie Fakulty humanitných a prírodných vied Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici. V roku
1966 prácou Jašíkova cesta k syntéze získal CSc., v roku
1969 PhDr., v roku 1973 habilitoval prácou Kapitoly z formovania a vývinu odborného štýlu v spisovnej slovenčine, v roku
1975 mu bol udelený titul docent, v roku 1984 titul DrSc., v roku 1986 bol vymenovaný za profesora, stal sa najskôr vedúcim katedry SJaL na PF, v rokoch 1989 – 1992 pôsobil ako
dekan PF a pripravil podmienky pre vznik Univerzity M. Bela,
ktorej sa stal prvým rektorom. V rokoch 1990 – 1993 bol poslancom SNR a v rokoch 1993 – 2000 bol vedúcim kancelárie
prezidentov SR Michala Kováča a Rudolfa Schustera. Od roku 2000 pôsobil na katedre slovenského jazyka FHV a na Fakulte dramatických umení Akadémie umenia, v roku 2004 mu
bol udelený titul Dr. h. c. UMB. Pôsobil ako člen redakčných
rád (Slovenská reč, Kultúra slova, Slovenský jazyk a literatúra), vedeckých rád (Jazykovedný ústav Ľ.Štúra SAV a FHV
UMB i AU B. Bystrica), člen pravopisnej a ortoepickej komisie
JÚ ĽŠ, člen komisie MK SR pre vedu a vývoj, Ústrednej jazykovej rady, ako člen komisie pre obhajoby doktorských dizer-

tačných prác slov. jazyka, v porotách Hviezdoslavovho Kubína, Sládkovičovej Radvane, Akademického Prešova, Vansovej Lomničky.
Podieľal sa na vydaní 16 monografií, 10 vysokoškolských
a stredoškolských učebníc, publikoval 169 vedeckých štúdií,
414 populárnych a náučných článkov. Z jeho prác sú známe:
Umelecký prednes prózy, Recitácia, recitátor, režisér, Poznámky o súčasnom umeleckom prednese, ktoré vydal v spolupráci s KOS v Banskej Bystrici a potom Rozbor štýlu prózy,
Umenie prednesu, Stavba a prednes rečníckeho prejavu, Jazyk, reč a človek, Štylistika slovenčiny, Akademická príručka
– v ktorých sa orientoval na spisovný jazyk, štylistiku, lexikológiu, jazykovú výchovu, teóriu umeleckého prednesu. Výrazne sa podieľal na obnovení matičnej činnosti v roku 1990
v Banskej Bystri ako člen výboru MO MS a počas rokov aj na
formovaní zámerov pravidelnej činnosti. Za svoju vedeckú a
pedagogickú prácu i verejnú spoločenskú činnosť získal:
Striebornú medailu Univerzity P.J.Šafárika, Veľkú zlatú medailu UMB, Cenu primátora B. Bystrice, Veľký kríž Poľskej republiky a ďalšie domáce i zahraničné ocenenia.
Do večnosti odišiel náhle 8. mája 2019 a rozlúčka s ním
sa uskutočnila 10.5.2019 v aule Beliana UMB a v evanjelickom kostole na Lazovnej ulici. Pánovi profesorovi členovia
MO MS vzdávajú úctu a poďakovanie cez odkaz: „Pekne žiť,
neznamená žiť len pre seba, lebo aj malý skutok pre národ je
lepší, ako žiadny.“ Stretávali sme sa nielen vo chvíľach príjemných, ale aj vo chvíľach životne zložitých, kedy sa bolo potrebné rozhodnúť a konať k prospechu našej národnej ustanovizne. Svojimi dielami oslovoval ľudí na princípoch úcty
k materinskému jazyku, jeho zveľaďovania a najmä jeho odovzdávania v tej najčistejšej podobe mladej generácii, ktorej
venoval celý svoj profesijný život. Klaniame sa nášmu mnohoročnému spoločnému žitiu. Klaniame sa a ďakujeme
za všetky okamihy, ktoré sme spolu v spoločenskom a
osobitne v matičnom živote zažili.

SLOVO NA ZAMYSLENIE
Ján Botto

BEZ SÚDU SÚDIA NÁS
(úryvok)
Bez súdu súdia nás, okúvajú svojimi zákonmi,

My mlčíme – gazdujú oni, my postíme – oni fašiangujú:

a my? – mlčíme.

oj, krásny tanec tvoj, Herodiádo, krásne steleš si, Lady Macbeth!

V chalupy, chlievy zavreli nás,- i jazyk – ach, i oči, svetlo božie.

Ach, Pane, pohliadni, Pane! Páč, život náš večné umieranie!

Deviatu kožu nám zdierajú, členok za členkom režú telo naše,

Či ešte nie dosť pysky vraha sa penia?

a my? - mlčíme.

Čo chybí ešte do miery utrpenia?

Slina posmechu na tvár letí nám, na hlavu našu blato utŕhania,

Vyliata má byť ešte i krv nevinná vražobnou rukou Kaina?

žlčou poja vyprahlé duše naše, pred zrakom nám stavajú šibenice,

Obeť chceš? – Nuž nechže sa vôľa tvoja stane -

Hámana zberba huláka, a my? - mlčíme.

lež potom vojdiž v súd, v súd spravodlivý, Pane!

Z ČINNOSTI
VÝBOR MO MS
Dňa 15.4.2019 sa uskutočnilo štvrté riadne zasadnutie výboru MO
MS, ktoré viedol predseda MO Pavol Boroň podľa schváleného programu. Po otvorení zasadnutia výbor prerokoval plnenie prijatých úloh
z prechádzajúcich zasadnutí. Následne riešil účasť členov MO MS na
podujatiach venovaných 100. výročiu smrti M. R. Štefánika v Piešťanoch
a na Bradle, ku ktorým informácie podala M. Gallová. Osobitne riešil výbor MO aj účasť členov na zájazde klubu Lipa do Košarísk a Brezovej
pod Bradlom 18.5.2019 a prípravu na konanie výročného zhromaždenia
MO MS dňa 27.5.2019 v spoločenskej sále matičného domu. Predseda
P. Boroň informoval o konaní matičného turnaja v kolkoch, ktorý 18. mája organizuje MO MS v Žarnovici i o podaných projektoch MO MS na
ústredie MS a o možnosti podania projektov na mesto B. Bystrica do
30.11.2019. V závere výbor MO MS prerokoval zámer usporiadať slávnostné podujatie venované 100. výročiu vzniku MO MS v novembri 2019
a uložil M. Pecníkovi pripraviť kompletný návrh a tento predložiť na
schválenie na júnovom zasadnutí výboru MO MS.

ZNELI JAZZOVÉ MELÓDIE
V dňoch 26. – 27.4.2019 Banská Bystrica bola dejiskom 24. medzinárodného
dixielandového festivalu „United Europe
Jazz Festival“, pri zrode ktorého boli páni
Michal Kališka a Jozef Karvaš, dlhoroční
členovia MO MS a organizátori hudobného
života v Banskej Bystrici. Tento ročník sa
uskutočnil v spolupráci s tradičnými partnermi z Hradca Králové, Šalgotarjánu a Zakopaného a jeho súčasťou bola každoročne organizovaná tzv. Vinšpacírka, ktorá prilákala na námestie veľmi veľa domácich a
ich hostí. Počas jednotlivých dní sa svojimi
koncertnými vystúpeniami predstavili domáce i zahraničné orchestre a sólisti. Prvý deň 26.4.2019 festival otvárali vystúpenia jazzového zoskupenia NBS trio a kubánskeho speváka
Lazaro. Druhý deň 27.4. 2019 bol programovo bohatší. Koncertné vystúpenia začal swingový orchester ZUŠ J. Cikkera pod vedením D. Kozáka, potom sa predstavili po prvý raz v histórii festivalu starší banskobystrickí jazzmeni vo formácii Sklerotic Band, ktorí divákom ponúkli prierez známych jazzových tém domácej i svetovej hudobnej tvorby minulého storočia. V ďalšom programe sa postupne predstavili bluesová kapela Prsty, ktorá bude Banskú Bystrici reprezentovať na festivale v Hradci Králové a po nej svoj koncert tradične uviedol matičný orchester BB
Band Dixieland Band s Jozefom Karvašom, ktorému sa dostalo pozornosti veľkými potleskami prítomných divákov a poslucháčov. Zo zahraničných kapiel sa najskôr prezentáciou jedinečného spojenia ľudovej
goralskej hudby a jazzu predstavila Hania Rybka, potom divákov zaujal
koncert orchestra Debrecén Dixieland Jazz Band z Maďarska, ktorého
členovia boli v predchádzajúcich rokoch známi ako jazzové kvarteto.
Z Česka prišiel na festival Petr Sovič so skupinou Gramafón a zlatým
klincom festivalu bolo vystúpenie orchestra Bratislava Hot Serenades
pod vedením vynikajúceho trubkára J. Bartoša. Orchester svojím koncertom ukázal, že právom patrí medzi svetovú špičku v autentickej interpretácii jazzovej hudby na nástrojoch z 20. storočia. Súčasťou festivalu v priestoroch radnice bola zaujímavá výstava fotografií z predchádzajúcich ročníkov festivalu. Festivalové koncerty vynikajúcim spôsobom počas obidvoch dní prispeli k výbornej atmosfére diania na banskobystrickom námestí a otvorili konanie kultúrnych podujatí v našom
meste počas roka 2019.

OZVENY LIPTOVA

Dňa 26.4.2019 v Aule Beliana v Banskej Bystrici sa uskutočnila verejná rozhlasová nahrávka koncertu venovaného životnému jubileu vynikajúcej speváčky ľudových piesní Anny Hulejovej. Koncert sa konal

v rámci programového cyklu relácie
Hrajteže mi, hrajte, ktorú spoločne
pripravujú štúdio RTVS – Rádio Regina Banská Bystrica a mesto Banská Bystrica. Dramaturgiu koncertu
veľmi precízne pripravila redaktorka
Mirka Kubandová a na výbornom vyznení koncertu pred vyše 350 návštevníkmi sa podieľali majstri zvukári pod vedením Petra Gazareka a Ľubomíra Rosenbergera. Program na
vysokej úrovni hovoreného slova
uvádzali moderátori Gabriela Tomajková a Peter Cítenyi. V programe
okrem jubilantky účinkovali Ján Ambróz a Igor Kovačovič s ľudovou hudbou Borievka pod vedením Igora
Gašpara, ľudová hudba Miroslava Dudíka, členovia folklórnej skupiny
Sliačanka z Liptovských Sliačov pod vedením Alenky Balažecovej, členovia súboru Liptov z Ružomberka pod vedením Igora Littvu i členovia
rodiny Hulejovcov – syn Miroslav a vnučky Simonka a Nataška. Koncert
vynikajúcim prednesom poézie Andreja Plávku a Mikuláša Kováča obohatil majster slova Juraj Sarvaš. Záver koncertu, ktorý trval skoro tri hodiny, patril ováciám prítomných divákov, mnohým osobným blahoželaniam jubilantke zo strany mesta Banská Bystrica, Rádia Regina, Spolku
hudobného folklóru, zástupcom viacerých folklórnych súborov a skupín
i mnohým jednotlivcom, ktorí verejne vyjadrovali úctu a vďaku Hanke
Hulejovej. Záznam z koncertu bude vysielať Rádio Regina dňa 1. júna
2019.

FESTIVAL HUDOBNÉHO FOLKLÓRU

Dňa 28.4.2019 v Dome kultúry
v Brezne sa uskutočnila regionálna súťažná prehliadka folklórnej
piesne, na ktorej sa predstavili sólisti speváci a speváčky, inštrumentalisti, ľudové hudby a spevácke skupiny z folklórnych skupín a
súborov pôsobiacich v okresoch
Banská Bystrica a Brezno. Prehliadku pripravila Mgr. Tatiana Salajová z SOS v Banskej Bystrici
v spolupráci s Domom kultúry a FS
Mostár v Brezne. Festivalu sa zúčastnili účinkujúci z folklórnych
skupín Kýčera z Čierneho Balogu,
Hrochoťan z Hrochote, Šajbania
zo Strelník, Bukovinka z Braväcova, Bacúšan z Bacúcha, Javory z Badína, Heľpan z Heľpy, Šumiačan
zo Šumiaca, Telgárt z Teĺgártu, folklórnych súborov Mostár z Brezna,
Mladosť, Urpín a Partizán z Banskej Bystrice. Hodnotiaca porota navrhla
udeliť Zlaté pásma s postupom na krajskú prehliadku ľudovej hudbe FS
Partizán s predníkom Miroslavom Kapcom, ženským speváckym skupinám z Čierneho Balogu, Šumiaca, Telgártu a Hrochote, sólovým speváčkam Zuzane Rosíkovej z Č. Balogu a Kataríne Karolyovej Čubaňovej
zo Šumiaca a heligonkárovi Petrovi Belkovi zo súboru Mostár. Zlaté pásma z prehliadky si odniesli aj ĽH Nátura z Č. Balogu, spevácke skupiny
z Heľpy, Bacúcha, Polomky, Strelník, spevácke skupiny Hronky a Horehronci zo súboru Partizán, ženská skupina Hojana a dievčenská skupina súboru Mladosť z B. Bystrice. Zlaté pásmo za svoje výkony získali
aj sólisti Miroslav Čontofalský, Michal Záturecký, Martina Polóny Kovačovičová, Ján Baláž a Jozef Pančík. Strieborné pásma porota udelila
ľudovej hudbe Bukovinka z Braväcova, speváckym skupinám z Polomky, Strelník a zo súboru Mostár, inštrumentalistom Ondrejovi Pacigovi,
Jurajovi Majerskému a Jaroslavovi Babicovi, speváčkam Veronike Gašperanovej a Erike Kánovej i spevákovi Miroslavovi Mišánymu.

NA (NE)POSLEDNEJ STRANE...
NEZABUDNEME

„Na našom chodníku nastalo ticho, svetlo sa vytratilo z duší a ostali nám len spomienky.“ Týmito slovami sa lúčime a dávame úctu človeku, s ktorým sa počas spoločne prežitých rokov natrvalo spojili naše
srdcia a ktorého si nadovšetko vážime. Odišiel od nás do večnosti
vzácny priateľ, výnimočný recitátor,
výborný spevák, človek s nádhernou ľudskou dušou, gemerský rodák Janko V a l e n t í k.
k
Narodil sa 22. augusta 1940 v Tisovci a po absolvovaní
hereckej fakulty VŠMU u profesorov Janka Borodáča a Viliama Záborského sa stal členom Divadla SNP v Martine a
potom členom Vojenského umeleckého súboru v Bratislave.
Od roku 1975 sa stal členom rozhlasovej hereckej družiny
Československého rozhlasu a pôsobil v nej až do roku 2003.
Cez jeho zamatový hlas a množstvo stvárnených postáv ho
spoznávali generácie rozhlasových poslucháčov na celom
Slovensku a naživo sa s ním stretávali na jeho verejných
účinkovaniach v programoch sviatkov kultúry nášho národa.
Odovzdával sa im naplno a približoval históriu, krásu i ľudské
príbehy.
Aj vo svojom súkromnom živote bol Janko Valentík
stelesnením húževnatosti, pracovitosti, múdrosti, ľudskosti,
lásky a dobroty. Celým svojím srdcom a všetkým čo v živote
konal, mal mimoriadne úprimný vzťah k svojmu rodnému Tisovcu a tým aj k celému Slovensku. Nezabudnuteľné chvíle
pre ľudí vedel vytvoriť každým osobným stretnutím, či to už
bolo v jeho rodisku, či na festivaloch vo Východnej, Detve,
Rejdovej, Kokave, Klenovci, alebo pri programoch Orchestra
ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu i pri stretnutiach
zahraničných Slovákov doma a v zahraničí, ale aj pri vzácnych matičných podujatiach a stretnutiach rodákov. Pri každom jednom stretnutí šíril medzi ľudí myšlienky národnej
hrdosti na našu otčinu, dával úctu vzácnym osobnostiam našich dejín a ich myšlienky uvádzal do každodenného života.
Poézia A. Sládkoviča, P.O. Hviezdoslava, I. Kraska, M.
Ferka, A. Plávku, M. Rúfusa a ďalších velikánov slova sa stala jeho súčasťou a v jeho nádhernej materčine prinášala
svetlo a teplo ľudského šťastia pre mnohých ľudí. Rovnako
tomu bolo vo vzťahu k najmladšej generácii cez ľudové rozprávky, ktoré viedli naše deti k poznávaniu dobra, lásky a krásy, ako tomu bolo u Figliara Paľka, Múdreho Maťka, Nespokojného kocúra, Divotvorného lovca, či cez humorné príhody
báťu Jana z Tisovca. Bude nám veľmi chýbať, bude chýbať
poslucháčom rozhlasu, bude chýbať divákom na festivaloch,
bude chýbať svojmu rodisku. Jeho obrovské skúsenosti, jeho
typický úsmev „pod valentíkovskými bajúzami“, jeho pevný
stisk ruky pri každom zvítaní i lúčení, jeho hlboký hlas hovoriaci typickou gemerčinou a pri tom aj parádnou slovenčinou.
Jeho človečina vo vzťahu ku každému, jeho energia vždy prinášala medzi ľudí chvíle pohody a dobrej nálady .
To nám bude chýbať a preto si nášho Janíka s veľkou úctou uchováme v sebe. Ďakujeme mu za každú peknú chvíľu
a ďakujeme mu za každú vyslovenú myšlienku, v ktorej vždy
bolo veľa hrdosti na to svoje. Odišiel od nás 12. mája v tomto
roku a 14. mája sme sa s ním rozlúčili v evanjelickom kostole
v Tisovci, kde „na tisovskom cmiteri“ bude ďalej snívať svoj
sen o ľudskom šťastí. Naša úcta a vďaka patrí nášmu báťovi
Janíkovi naveky.

PR OGR A M N A J Ú N
1.6. 19.00

DNI UTEKÁČA
Slávnostný program za účinkovania FS Partizán
M: Námestie pri bývalej sklárni O: OÚ Utekáč
3.6. 17.00 VÝBOR MO MS
Šieste zasadnutie výboru MO MS s pripomenutím si
Dňa rodiny
M: DMS, Dolná 52
O: Výbor MO MS
8. - 9.6.
ZDOLA PONICKÝHO MLYNA
23. festival DFF a stretnutia rodákov a priateľov obce
– Deň detí
M: Poniky
O: OÚ Poniky, SOS, FS Poničan
13.6. 19.00 V BYSTRICI NEVÍDANO
Večer folklóru - SĽUK, FS Bartfa, M. Ťasková Kanošová
M: Športová hala Štiavničky O: Mesto BB,
Agentúra Lunari
15.6. o 7.00 POZNAJ A OCHRAŇUJ
Vlastivedná vychádzka členov MO MS a DC Lipa
M: Horehronie
O: MO MS a Klub Lipa
15.6. 14.00 VERNÁR 2019
12. ročník folklórnych slávností
M: amfiteáter Vernár
O: Obec Vernár
17.6. 15.00 PRIPOMÍNAME SI UDALOSTI
Stretnutie členov MO k 170. výročiu popravy
J. Langsfelda v Kremnici
M: DMS, Dolná 52
O: Historická sekcia MO MS
17. – 22.6. FUBABY
Festival umenia a dizajnu na 6 scénach v B. Bystrici
M: Múzeum SNP, Námestie SNP, Európa SC, ŠVK
O: Mesto BB, Agentúra Mascott
28.- 30. 6 HOREHRONSKÉ DNI SPEVU A TANCA
54. ročník folklórnych slávností
M: Heľpa
O: SOS BBSK, Obec Heľpa
29.6.
PODHORIE
Regionálne folklórne slávnosti
M: amfiteáter Podhorie
O: Obec, OZ Teplá - Žakýl
3. - 10. - 17.- 24.6. o 13.00 KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY
Tvorivé stretnutia členiek klubu
M: DMS, Dolná 52
O: KPČ MO MS
3. - 10. - 17.- 24.6. o 14.00 KLUB SENIOROV LIPA
Kultúrno-spoločenské stretnutia členov klubu
M: DMS, Dolná 52
O: Klub Lipa MO MS

UPOZORŇUJEME
VŠETKÝCH ČLENOV MO MS V BANSKEJ BYSTRICI
 NA ZAPLATENIE ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU za roky 2018 – 2019,
nakoľko z členského zabezpečujeme pravidelný matičný život v našom meste
a podporujeme konanie všetkých podujatí, na ktoré vás každý mesiac čo najsrdečnejšie pozývame.
 NA MOŽNOSŤ PRISPIEVAŤ do mesačníka ZVON. Vaše články nám
môžete posielať každý mesiac do 20-teho na mailovú adresu momaticabb@
gmail.com
 NA PODUJATIA V MESTE:
7.6.2019 o 19.00 B. Bystrica ALEXANDROVCI - koncert na amfiteátri
10.6.2019 o 16.00 DK A. Sládkoviča Detva - 49. ročník festivalu SPIEVANKY POD POĽANOU
14. – 16.6.2019 Horná Mičiná MIČINSKÝ PITVOR - 4. ročník divadelno-hudobného festivalu
17. – 22.6.2019 B. Bystrica Areál Múzea SNP, Európa SC, Námestie SNP,
Átrium ŠVK FUBABY Festival umenia a dizajnu
23.6.2019 o 14.30 Ihrisko ZŠ Sládkovičova ul. Sliač SLIAČ SA BAVÍ - zábavný program pre malých i veľkých

ZVON – vydáva MO MS Banská Bystrica ● Vytlačilo SOS ● Zodpovedný redaktor Igor Kovačovič ● Redakcia: Matičný dom, 974 01 Banská Bystrica,
Dolná 52, tel. +421 48 4126231, e-mail: momaticabb@gmail.com ● www.maticabb.sk ● MIČ OÚ – OMT 3/92 ● ISSN 1338-2225 ●
Redakcia si vyhradzuje právo krátenia a úpravy rukopisov!

