Nikdy na svoje rodisko nezabudla
Až s odstupom času si uvedomujeme, aká veľká slovenská literárna osobnosť sa narodila
v našej obci, šírila jej dobré meno a nikdy na svoje rodisko nezabudla.
Spisovateľka Krista Bendová zomrela v deň svojich 65. narodenín 27. januára 1988. Obec
Kráľova Lehota pri príležitosti 75. výročia narodenia a 10. výročia úmrtia na jej rodnom dome
odhalila pamätnú tabuľu.
Čas neúprosne plynie a je to už viac ako rok, kedy sme sa na cintoríne v Kráľovej Lehote
stretli pri príležitosti pietneho aktu prevozu a uloženia urny Kristy Bendovej. Správnosť uloženia urny do urnového hrobu na našom cintoríne potvrdzuje skutočnosť, že v priebehu celého
roka sa pri ňom zastavujú nielen naši obyvatelia, ale aj cudzí návštevníci, ktorí z úcty k tejto významnej slovenskej spisovateľke a našej rodáčke na jej hrobe zapália sviečku.
V januári 2013 si pripomíname 90. výročie narodenia a 25. výročie úmrtia našej rodáčky spisovateľky Kristy Bendovej. Pri tejto príležitosti chceme touto malou knižočkou verejnosti priblížiť aj iné, ešte nepublikované údaje o jej živote a diele. Jej brat akademik Oldich Benda
patrí tiež medzi našich významných rodákov, preto prinášame aj jeho životopis.
Vladimír Kapríni,
starosta obce

S úctou sa skláňame nad dielom našej rodáčky
V malebnej dedinke medzi horami, na sútoku dvoch Váhov v Kráľovej Lehote 27. januára 1923
uzrela svetlo sveta prvorodená dcéra, ktorej dali krásne meno Kristína. Už pri narodení dostala
do vienka dar z nebies, ktorým bolo umenie literárne tvoriť. Bola to poézia a próza, predovšetkým pre deti, ktorá jej učarovala.
S úctou sa skláňame nad životným dielom našej rodáčky spisovateľky Kristy Bendovej Kostrovej. Jej telesné pozostatky vďaka vedeniu obce na prianie syna Juraja Kostru boli prenesené
z cintorína v Slávičom údolí v Bratislave a od 9. októbra 2011 spočívajú na cintoríne v urnovom
háji v rodnej zemi.
V snahe zachovať jej pamiatku, rozhodli sme sa v jej rodisku – našej Kráľovej Lehote, založiť
Miestny odbor Matice slovenskej. Našich dvadsaťpäť matičiarov chce svojou aktivitou prispieť
aj pri realizácii pamätnej izby Kristy Bendovej v jej rodnom dome.
Ing. Blažena Mosná,
predsedníčka MO MS
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