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HONTIANSKA PARÁDA V HRUŠOVE 

Jedným z bodov „Plánu činnosti MO 

MS na rok 2010“ bol aj výlet pre členov 

MO MS. Tento bod sme splnili 

21.8.2010, keď sme zorganizovali výlet 

na „Hontiansku parádu“ do Hrušova. 

Z radov členov MO MS Abrahám sa 

prihlásilo málo záujemcov, preto sme 

voľné miesta ponúkli družobnému MO 

MS Cífer, MO MS Sládkovičovo a Ga-

lanta. S ich pomocou sme naplnili 45-

miestny autobus a mohli sme sa vydať 

do cieľa nášho výletu. 

Dlhú cestu sme si krátili spevom, roz-

hovormi a ochutnávkou pochutín zo 

zásob účastníkov zájazdu. Všetci sme 

boli zvedaví, čo nás čaká. Predtým sme 

na folklórne slávnosti chodievali na 

Myjavu, do Hrušova sme šli prvýkrát. 

Po príchode na miesto sme šli sledovať 

program, ktorý bol naozaj bohatý. Bol 
rozdelený na tri časti. Jedna sa odohrá-

vala na lazoch, druhá v dedine a tretia 

v amfiteátri. 

Na lazoch sme mali možnosť prezrieť 

si tradičný priebeh žatvy (kosenie, mlá-

tenie). Konský záprah predstavil jeho 

využitie pri roľníckych prácach. Ďalej 

sme mali možnosť vidieť ukážky 

spracovania a využitia dreva a kameňa. 
Uhliari predviedli stavbu uhliarskej 

míle a výrobu dreveného uhlia. Gaz-

dovský dvor ponúkal roľnícke jedlá 

a občerstvenie a ľudoví remeselníci rôz-

ne remeselnícke práce. 

Na lesnej scéne vystupovali folklórne 

súbory a sólisti z celého Slovenska i zo 

zahraničia. Predstavil sa FS Jaročan, FS 

Hriňovčan, Chlapi z Dolnej Lehoty, 

Malí heligonkári z Hrušova, FS Prameň 
a mnohí iní. 

V dedine bola ochutnávka, posedenie, 

hudba, tanec, spev, predvádzanie tradič-

ných domácich úkonov, prác, krojov 

a pôvodných spôsobov prípravy jedál 

v Pufancovom, Poľovníckom, Hasič-

skom, Vinickom, Hrušovskom, Plach-

tinskom, Krtíšskom, Prandorfskom, 

Rozhlasovom, Lepníkovom, Sebechleb-

skom, Krajanskom, Heligonkárskom, 
Páleničiarskom a iných dvoroch. 

V dedine sme si mohli pozrieť ukážky 

zručností remeselných výrobcov z celé-

ho Slovenska, výstavu a ukážky 

stabilákov zberateľa A. Matušova. 

V amfiteátri bol program rozdelený do 

dvoch blokov. V prvom bloku bol za-

hrnutý program hontianskych sólistov, 

folklórnych skupín a ich hostí zo Slo-

venska a zahraničia. Potom nasledovalo 

vystúpenie detských folklórnych kolek-

tívov a sólistov. Na záver prvého bloku 

nasledoval pozdravný program folkló-

ristov z domova i zo zahraničia.  

Druhý programový blok sa začal zvy-

koslovným pásmom v podaní folklór-

nych skupín, súborov a sólistov z Hon-

tu. Potom nasledovalo vystúpenie FS 

Jánošík zo Zvolena. 

Každý z nás si mohol vybrať z bohatej 

ponuky to, čo je jeho srdcu milé. Pri 

odchode sme si síce unavení, ale plní 

zážitkov povedali, že „Hontiansku pará-

du“ radi navštívime znova.  

 
Darina Bartošová 

členka výboru MO MS 

MOJA NAJ KNIHA STÁLE POKRAČUJE... 

 

V poslednom kole súťaže Moja naj kniha sa zúčastnilo 46 súťažiacich čitateľov a priaznivcov našej obecnej knižnice. Záver 

vyhodnotenia uvedenej súťaže bude 5.11.2010 na STV 2. Vylosovaná bude iba jedna kniha z  TOP 10, ktoré boli vyhodnotené 

24.9.2010. Sú to nasledovné tituly:  

 
 

  
 

Chatrč 

William Paul Young 

Alchymista 

Paulo Coelho   

Súmrak 

Stephenie Meyerová   

Ja malkáč 

Ľubo Dobrovoda   

Hlava XXII 

Joseph Heller   

     
Anna zo zeleného domu 

Lucy Maud Montgomeryová 

  

Da Vinciho kód  

Bart D. Ehrman   

Zlatá kniha rozprávok Pavla 

Dobšinského 

Pavol Dobšinsky   

 
Jana Eyrová 

Charlotte Brontë   
   

Malý princ 

Antoine de Saint-Exupéry   

 

Želám všetkým, ktorí sa na súťaži zúčastnili, príjemný zážitok z posledného vysielania a prajem im, aby zvíťazila kniha, za 

ktorú hlasovali. Ďakujem Vám všetkým, že si nájdete aj v tomto uponáhľanom čase chvíľu na knihu.  

Ľudmila Horváthová 

knihovníčka 
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