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23.- 24. november dni, ktoré patrili deťom, folkloristom a zanietencom tradičného života na
Gemeri. Za organizácie obce Slavošovce a Gemerského osvetové strediska s finančnou
podporou Košického samosprávneho kraja a Ministerstva kultúry SR sa konali slávnosti zvykov
a obyčají Rok na Gemeri v Slavošovciach.

Piatok bol venovaný detskému svetu. Slavošovské deti mali aj tento rok z čoho vyberať. V
kultúrnom dome sa zoznámili s rozprávkovou postavičkou psíkom Tašim, jeho rozprávkami.
Psík ich zabavil tašitancom, pesničkami, rozdal im cestovné pasy na potulky po rozprávkovom
kraji a na rozlúčku si s každým fanúšikom urobil spoločnú fotku. V areáli školy bolo veselo tiež.
Každá trieda bola zaujímavá iným remeslom. V dielni drevorezbára sa pracovalo tak pilne, že
zopár usilovných remeselníkov odišlo s doškrabanými prstíkmi, no úsmev na tvári im ostal.
Členky Združenia gemerských remeselníkov si pripravili euroobaly s farbami, kde si dievčatá
tvorili obrázky s vianočnými motívmi, samozrejme pracovali aj so šúpolím, čipkami či prútím.
Veľkému úspechu sa tešila aj trieda, kde sa žiaci priúčali tradičným tancom od FSk Lehoťanka z
Čiernej Lehoty. Hádam jeden z najväčších úspechov mali fyzikálne pokusy pracovníkov GOS,
ktorí si pripravili zaujímavé „rozprávkové kúzla“, Van de Graaffov generátor neunikol ani
jednému malému zvedavcovi. Veľký potlesk malých divákov patril rozprávkarkám z Gemerskej
knižnice Pavla Dobšinského. Lektorka Ivana Nemčoková s členkami detského súboru Haviarik
naučili základné tanečné prvky, ľudové riekanky a piesne tých najmenších. Organizátorov
podujatia potešili spokojné tváričky detí, ktoré po zaujímavom rozprávkovom dni odchádzali
domov.
Sobotňajší program a celý večer sa niesol v rodinnej atmosfére. Je to nádherný pocit stretnúť sa
v tomto zimnom období s kamarátmi, priateľmi, ktorí sa venujú folklóru.
Úvod programu so začiatkom o 17.00hod patril múdrym slovám skúsenej ženy o tom, ako
tradície pomaly miznú a je dobré, že sa ich snažíme zachovávať. Taktiež pozdvihla slávu našich
predkov. V tom momente sa rozozvučali struny huslí, cimbalu , basy ĽH Ondreja Hlaváča, ktorí
tiež pozdvihli predkov, no tých z hudobného sveta, ktorým patrí veľká poklona. Diváci sa mohli v
bulletine, dočítať o spomínaných a teda o ľudovú hudbu Lenkeyovcov, ktorí pôsobili v celom
okrese. Pani riaditeľka Gemerského osvetového strediska Mgr. Helena Novotná s pánom
starostom obce Ing. Štefanom Baštákom privítali hostí, divákov, poďakovali všetkým partnerom
a ľuďom, ktorí sa akoukoľvek formou podieľali na realizácii podujatia. Mohla začať dlhá a
zaujímavá cesta „Na jarmok do Štítnika“ sprevádzaná hlavnými postavami večera Máriou
Brdárskou – Janoškou z Rejdovej, Zuzanou Palackovou z Gočova a Máriou Kundrákovou z
Čiernej Lehoty. Svojimi spomienkami a vtipnými príhodami predstavili nasledujúci kolektív v
programe. V tento večer sa predstavili FSk Dolina s programom „Na richtárskom dvore“, FSk
Radzim – „Tanec na Rusadle“, FSk Gočovan predviedli Pranie pri kotloch, FSk Hôra „Hrabačky“
, FSk Lehoťanka „piekla koláče“, FSk Bučina „pýtala nevestu“,
FSk Bystränky boli „na Hostine“, FS Haviar divákom „zavinšoval na sviatky“ a FSk Brezinky
oslavovali „Fašiangy“.
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Rozlúčkou s divákmi a spoločnou piesňou sa ukončil galaprogram tvorený kolektívmi z regiónu.
Všetci si vydýchli a plný emócií sa presunuli do kultúrneho domu na zabíjačkové pohostenie a
veselicu pri muzike. Organizátorov čakala ešte jedna milá povinnosť a to vyhodnotenie súťaží.
Gazdinú a gazdu roka si vybojovali členovia FSk Brezinky z Polomky. Najkrajšiu objavenú
zabudnutú pieseň udelili FSk Lehoťanka z Čiernej Lehoty a titul o najkrajší odev si už po druhý
rok odniesla FSk Hôra z Rejdovej. Členovia kolektívov si mohli odniesť ďakovné listy a plno
krásnych spomienok na tento rok. O tom, že sa tento ročník vydaril svedčia aj fotografie a
spokojné tváre všetkých.
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