Prievidza dnešných dní
Najväčším veľtrhom cestovného ruchu na Slovensku je ITF Slovakiatour,
ktorý sa v priebehu 23 rokov zaradil medzi najvýznamnejšie podujatia
v strednej Európe. Štvordňový veľtrh sa koná v Bratislave každý rok
ku koncu januára a návštevníkom ponúka komplexný prehľad o dovolenkách na Slovensku, ale aj dovolenkových pobytoch v obľúbených
destináciách na celom svete.

Reprezentácia mesta v prievidzskom
meštianskom odeve

P

ozvanie na 22. ročník ITF Slovakiatour v Bratislave, ktorý sa konal
v dňoch 28. – 31. januára 2016, som dostala od vedenia mesta Prievidza a Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región HORNÁ NITRA –
BOJNICE v novembri 2015 počas Dňa otvorených dverí na Mestskom úrade
Prievidza. Pred plánovanou akciou som dostala podrobné inštrukcie. Odchádzali sme ráno 28. januára 2016 služobným autom. Zo sebou som mala
kroj a prútený košík označený logom Zlatej prievidzskej cesty.
Po príchode do Bratislavy sa niektorí ubytovali v hoteli, no ja som mala
dohodnuté prenocovanie u môjho bratanca z tretieho kolena Ing. M. Pissku.
Potom sme sa všetci odviezli do areálu Incheby, miesta konania veľtrhu, kde bol
už postavený stánok Regiónu HORNÁ NITRA – BOJNICE. Privítali nás
PaedDr. S. Maliariková a pracovníčka z cestovnej kancelárie JUKO Bojnice.
V našom stánku bol pri príležitosti 120. výročia príchodu prvého vlaku do
Prievidze prezentovaný panel Železničného depa Prievidza s vláčikmi, obsluhovaný členmi Klubu priateľov železníc Prievidza. O histórii železnice záujemcom rozprával Emil Vaňo, dlhoročný prednosta Železničnej stanice Prievidza.
Slávnostné otvorenie stánku sa za prítomnosti starostov obcí a miest hornej
Nitry a členov umeleckých súborov uskutočnilo o 11. h. Prítomných privítala
Helena Dadíková, poslankyňa MsÚ Prievidza, a PaedDr. Sylvia Maliariková,
výkonná riaditeľka Regiónu HORNÁ NITRA – BOJNICE. Pre dovolenkárov
bolo na výstavných stolíkoch vyložené množstvo propagačných materiálov
z celého hornonitrianskeho regiónu – brožúry, skladačky, letáky, pohľadnice,
vreckové kalendáriky, perá, záložky a pod.
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Pohostenie v stánku, rôzne koláčiky, štrúdle, pagáčiky… pripravili
šikovné ruky žien z obcí nášho regiónu. Napiekli aj malé medovníčky, ktoré
som ponúkala návštevníkom. Najväčší úspech mali drobné medovníkové
lokomotívy – rušne a perníkové srdiečka. Zručné ruky z medovníkového
cesta vytvorili aj erby obcí nášho okresu. V blízkosti nášho stánku som
s dobrotami v košíku navštívila stánok obce Čataj, mesta Trnavy, Banskej
Bystrice, Trenčína, Sv. Antona a ďalšie.
Pretože štvrtok býva vyhradený pre reportérov a novinárov, prišiel do
stánku reportér RTVS Rádio Regina, ktorý nahral rozhovor o dejinách
železnice s E. Vaňom. O dejinách Prievidze i odeve, ktorý som mala oblečený, som mu porozprávala ja. Rozhovor odvysielali 3. februára 2016.
Počas dňa navštívila stánok Katarína Macháčková, primátorka mesta
Prievidze. Zvítala sa so všetkými v stánku i s hosťami vyšších územných
celkov. Po krátkom pohostení sme prešli na miesto odovzdávania cien internetovej súťaže o Najkrajšie mesto Slovenska. Prvú cenu získala Prievidza.
Pri preberaní ceny som bola v kroji na pódiu spolu s pani primátorkou.
Pri návrate do stánku nás pristavila reportérka rádia Expres, ktorej som
poskytla rozhovor o mojom rodnom meste Prievidzi a meštianskom odeve.
Potom sme v jednom stánku ochutnali lekvárové pirohy s makom a orechmi
poliate maslom. Pani primátorka sa pochvalne vyjadrila o mojom oblečení
a spýtala sa, či by aj ona mohla mať taký odev. Odpovedala som, že mám
nejaké časti odevu, ktoré jej môžem po návrate domov poskytnúť.
Keď poobede poklesol počet návštevníkov, prezliekla som sa do civilu
a odišla k Pisskovým. Na druhý deň ráno som sa vrátila okolo 10 h späť
na výstavisko a pokračovala v reprezentácii nášho mesta. Najväčší zážitok
prežívali obdivovatelia vláčikov pohybujúcich sa po koľajniciach – cúvali
do depa, zostávali stáť na výhybkách a železničných staniciach. Medzi nadšencami boli malí vzrastom, no i veľkí so zapáleným srdcom pre takúto zábavu.
Prechádzala som sa medzi stánkami, rozdávala prospekty, medovníčky a zhovárala som sa s návštevníkmi na tému turizmu v oblasti hornej Nitry.
Pri stánku vystupovala ľudová hudba Hájiček s vedúcim skupiny
Emilom Trgiňom, ktorá hrala do tanca dievčatám v krojoch, ale aj na počúvanie. Zopár pesničiek sme si s E. Vaňom i zanôtili.
Veľtrh cestovného ruchu si prišiel pozrieť tiež môj manžel, samozrejme,
bol zvedavý aj na mňa. Popoludní sme sa s prítomnými v stánku rozlúčili
a odcestovali vlakom do Prievidze.
Margita Kováčová-Javorská (1942)
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