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editorial

Na úvod...
Milí čitatelia,
Do rúk sa vám dostalo dvojčíslo KOCIEK, občasníka Regionálneho osvetového strediska v Leviciach. Dočítate sa tu
o takmer všetkých podujatiach,
ktoré ROSka zorganizovala
v období od januára 2011 do 22.
augusta 2011. Aj touto cestou
ďakujem všetkým organizáciám,
obciam a jednotlivcom, uvádzaných v článkoch, pri spolupráci
na príprave podujatí, no ale najmä kreatívnemu tímu ROS, ktoré pracovalo celý polrok pod vedením PaedDr. Marty Kosmályovej.
Želám vám veselé jesenné dni
a teším sa na zaujímavé podujatia, ktoré pripravíme možno práve v spolupráci s vami.
Alžbeta Sádovská,
riaditeľka ROS
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IV. ročník medzinárodného
folklórneho festivalu Takí sme

September 2011
• VODA V KRAJINE I.
- cyklický vzdelávací program pre žiakov
mladšieho školského veku, súčasť medzinárodného projektu Zelená škola
Termín konania: 14.9. a 12.10.2011, 13.00
– 15.00
Miesto konania: ZŠ Hontianska Vrbica
Lektor: Ing. Helena Longauerová
info: 0918 949 539, Ing. Helena Longauerová
• ZELENÁ ŠKOLA
- metodické dni – konzultácie na školách
zapojených do medzinárodného projektu
Zelená škola
Termín konania: 13.9.2011, 9.00 – 12.00
Miesto konania: ZŠ Žemberovce, MŠ Želiezovce
Lektor: Ing. Helena Longauerová
info: 0918 949 539, Ing. Helena Longauerová
• ENVIROWORKSHOPY
- zážitkové stretnutia s deťmi predškolského a mladšieho školského veku o humánnom prístupe ku zvieratám
Termín konania: 27.9.2011, 9.00 – 11.00
Miesto konania: Materské centrum Lipník
Termín konania: 6.10.2011,9.00 – 11.00
Miesto konania: MŠ Veľké Turovce
Termín konania: 12.10.2011, 9.00 – 11.00
Miesto konania: ZŠ Zbrojníky
Lektor: Ing. Helena Longauerová
info: 0918 949 539, Ing. Helena Longauerová
• SVET V NÁKUPNOM KOŠÍKU
– interaktívna výstava, ktorá sa zaoberá súvislosťami medzi našou spotrebou a vybranými ekonomickými, sociálnymi a environmentálnymi problémami ekonomicky
rozvojových krajín a ich obyvateľov, ako
sú chudoba, detská práca, výruby dažďových pralesov a ubúdanie vodných zdrojov
Termín konania: 19. – 23.9.2011
Miesto konania: Stredná odborná škola
poľnohospodárstva a služieb vidieku,
Levice
info: 0918 949 539, Ing. Helena Longauerová
• Fotoklub
- stretnutie amatérskych fotografov
Termín konania: 16.9.2011, 17.00
Miesto konania: MC Kontakt Levice
info: 0918 949 537, PaedDr. Marta Kosmályová
• Takí sme...
- Medzinárodný folklórny festiva, ktorý sa
realizuje pod záštitou poslanca NSK Miloša Zaujeca
Termín konania: 8.9.2011, Kamenín nad
Hronom 9.9.2011, Levice 10.9.2011, Že-

liezovce a Santovka 11.9.2011, Levice
a Kozárovce
Podrobný program: www.roslevice.sk/aktualne
info: 0918 494538, Estera Juhászová
podujatie s realizuje s ﬁnančnou podporou
Mesta Levice, NSK a Ministerstva kultúry
SR

Október 2011
• Fotoklub
- stretnutie amatérskych fotografov
Termín konania: 8.10.2011, 17.00
Miesto konania: MC Kontakt Levice
info: 0918 949 537, PaedDr. Marta Kosmályová
• ENVIROWORKSHOP zvieratá v lese
- zážitkové stretnutia s deťmi predškolského a mladšieho školského veku o humánnom prístupe ku zvieratám
Termín konania: 6.10.2011, 9.00 – 11.00
Miesto konania: MŠ Veľké Turovce
Lektor: Ing. Helena Longauerová
info: 0918 949 539, Ing. Helena Longauerová
• ENVIROWORKSHOP – život hospodárskych zvierat
- zážitkové stretnutia s deťmi predškolského a mladšieho školského veku o humánnom prístupe ku zvieratám
Termín konania: 12.10.2011, 9.00 – 11.00
Miesto konania: ZŠ Zbrojníky
Lektor: Ing. Helena Longauerová
info: 0918 949 539, Ing. Helena Longauerová
• VODA V KRAJINE II.
- cyklický vzdelávací program pre žiakov
mladšieho školského veku, súčasť medzinárodného projektu Zelená škola
Termín konania: 12.10.2011, 13.00 – 15.00
Miesto konania: ZŠ Hontianska Vrbica
Lektor: Ing. Helena Longauerová
info: 0918 949 539, Ing. Helena Longauerová
• v Mladý moderátor
- Okresná prehliadka mladých moderátorov, postupová na krajskú
Termín konania: 14.10.2011, 9.00 – 13.00
Miesto konania: MC Kontakt, Levice
info: Slávka Prevendarčíková,
036/6318737
• AROMATERAPIA
– prednáška pre verejnosť na tému
účinkov a využitia éterických olejov
v každodennom živote, pod vedením
Vladimíry Halúzovej – aromaterapeutky
a masérky
Termín konania: 20.10. 2011, 16.00 –
19.00
Miesto konania: Dom kultúry Želiezovce
info: 0918 949 539, Ing. Helena Longauerová
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ
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AMFO 2011
Z každej dobrej fotograﬁe by
malo byť jasné, čo sme fotografovali, aby nebolo treba komentárom vysvetľovať obsah fotograﬁe. Čo je to
dobrá fotograﬁa? Je vraj na to re-

– krajské kolo, 3. - 4. 6. 2011, Levice
trojstupňová postupová súťaž a
prehliadka amatérskej fotograﬁe,
ktorá nie je tematicky vymedzená.
Vyhlasovateľom je Národné
osvetové centrum z poverenia Mi-

 Porota Amfo

 Člen poroty G. Kosmály
cept, - i
keď čisto
subjektívny. Fotiť srdcom,
nie fotoaparátom.
Fotoaparát
nezaručuje, že človek
vôbec niekedy urobí
dobrú fotograﬁu. Častým rozšíreným omylom
je domnievať
 Skupina C. far.
sa, že k dobrej fotke potrebujeme dranisterstva kultúry SR, realihý fotoaparát
zátorom krajského kola: Regionál– omyl - niektorým by dnes stačil aj
ne osvetové stredisko v Leviciach.
mobil.
Hlavnou úlohou celoštátnej súťaPreto by mal každý mať v sebe
zodpovedanú otázku, čo preňho fo- že je porovnanie a zhodnotenie výtograﬁa znamená, prečo a čo vlast- sledkov súčasnej tvorby amatérskych fotografov na Slovensku, vene fotí. Veľakrát a pre mnohých je
rejnou prezentáciou týchto prác na
fotograﬁa spôsob odvahy byť savýstavách motivovať záujem širomým sebou. Akokoľvek, ak sa člokej verejnosti o fotograﬁe a fotovek pri tom, keď fotí, cíti dobre, v
grafovanie. Spolu s konzultáciami,
podstate už tým urobil dobrú fotodiskusiami a výmenou skúsenosgraﬁu. Minimálne dobrú pre seba.
tí prispeje toto podujatie k rozvoju
AMFO- tohto roku 39. ročník - je

amatérskej fotograﬁe na Slovensku.
Súčasťou súťaže je odborný, metodický, vzdelávací seminár a tvorivá dielňa.
Súťaž je členená
podľa veku autorov
a podľa formálnych
kritérií na 3 skupiny – autori na d 21
r. , autori do 21 r.
a autori do 16r.V
rámci skupiny sú
3 kategórie: čiernobiela, farebná
fotograﬁa a multimediálna prezen-

tácia.
Do tohto ročníka sa zapojilo z
Nitrianskeho,
Novozámockého,
Komárňanského a Topoľčianskeho
okresu spolu 322 fotograﬁí, 4 multimediálne prezentácie – spolu od
121 autorov.
Porota v zložení: predsedníčka Milota Havránková, členovia
Jana Hojstričová, Magdaléna Klobučníková, Robo Kočan, Gabriel Kosmály, Jozef Česla a Magda
Stanová - vyhodnotili práce a do
celoštátneho kola odporučili 171
fotograﬁí a 0 multimediálnych prezentácií.

 Ocenení autori.

 Rozborový a hodnotiaci seminár.
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Zimný fotograﬁcký WORKSHOP v Ipeľskom Sokolci
Deﬁnícia krajiny
Inscenovaný portrét
Koniec januára očakávajú levickí amatérski fotograﬁ, pretože Regionálne osvetové stredisko v spolupráci s o.z. Fotogravity pripravujú už tradičný zimný fotograﬁcký
workshop. Aj tentokrát sme sa stretli
na mieste konania v penzióne Včielka v Ipeľskom Sokolci. Počet účastníkov bol obmedzený na 15, organizátori nemohli uspokojiť všetkých
prihlásených, museli sme mnohých
odmietnuť, taký záujem o vzdelávanie tohto typu sme ešte nezaznamenali.
Vďaka veľkorysej ponuke majiteľa penziónu, ktorý je tiež vášnivým
fotografom a členom fotoklubu, sme
mali pobyt grátis, účastníci si hradili len stravu. Mali sme možnosť využívať všetky vymoženosti zariadenia. Po príchode sme si zariadili fotoateliér, lektor pri čerstvo upečených,

ešte teplých pagáčikoch priblížil fotografom témy a navnadil ich krásnymi projekciami uznávaných svetových autorov. Prítomným bola umožnená voľba z dvoch dopredu naplánovaných tém: Deﬁnícia krajiny
a Inscenovaný portrét.
Deﬁnícia krajiny - zažili sme ju
naozaj nádhernú, v mínus 17 stupňových mrazoch a pri celodennej
inoväti sme sa všetci na druhý deň
vybrali do prírody, kde mnohí skúšali
fotenie cez infračervený ﬁlter. Vznikli z toho zaujímavé fotky, ktoré sa
už v teple penziónu pri horúcom čaji upravovali a dokončovali v počítačoch. Popoludní nám lektor nedal
vydýchnuť a každý chcel využiť čas
na prácu, prebiehalo fotenie v ateliéri s modelkou Dominikou. Fotil sa
inscenovaný portrét, na ktorý sa
mnohí pripravovali už doma tým,
že priniesli rôzne rekvizity, ktoré sa
potom využívali ako pozadie. Vyskúšali sme si, ako je to, keď mo-

delka na fotke „levituje“, resp. vznáša sa vo vzduchu, samozrejme po
náročnej postprodukcii v počítačoch. Vznikli zaujímavé a hodnotné fotograﬁe, ktoré autori určite s hrdosťou prihlásia do rôznych súťaží,
resp. vystavia na najbližšej možnej
výstave. Pracovalo sa do neskorých
večerných hodín, ale účastníci mali
vynikajúcu prílžitosť využiť aj zariadenia penziónu

– saunu, či pod mrazivou večernou
oblohou horúcu vírivku.
Pre všetkých to bola určitá forma
oddychu, pretože zatiaľ , čo celý víkend usilovne „pracovali“, venovali sa zároveň aj svojej záľube, boli v kruhu svojich priateľov s rovnakou „krvnou skupinou“, vytvorili niečo, na čo môžu byť právom hrdí.
Veď uznajte!
mk
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Dance & Song European Championship
V dňoch 2.- 4. 6. 2011 členky mažoretkového súboru Mladosť z Tekovských Lužian sa zúčastnili na Majstrovstvách Európy v maďarskom Kaposvári.
Sólistka súboru Laura Drevaňová získala krásne I. miesto,
zlaté umiestnenie a zvláštne ocenenie poroty za vynikajúci
výkon počas šampionátu.
Druhú cenu - strieborné umiestnenie získali dve súťažiace v duo kategórií Bianka Krnčanová a Laura Zuberecová. Teší nás , že sme sa tejto prestížnej súťaži mohli zúčastniť a zároveň sme sa i krásne umiestnili. Našou ďalšou prioritou je ďalšia súťaž Európsky šampionát v Zágrebe začiatkom septembra, kde by sme chceli dosiahnuť tiež čo najlepšie umiestnenie. Dievčatám gratulujeme a prajeme mnoho ďalších úspechov.
Magdaléna Mužiková
vedúca mažoretkového súboru Mladosť
 Pohodové deﬁlé.

KRÁSA a zručnosť
Krásny slnečný sobotňajší 22.
máj 2011 patril len mažoretkám
v Tekovských Lužanoch. VIII. stretnutie mažoretkových súborov z Nitrianského samosprávneho kraja
s názvom Krása a zručnosť splnilo očakávanie všetkých zúčastnených súborov ako i divákov. V spolupráci s Regionálnym osvetovým
strediskom z Levíc sa nám podarilo
usporiadať ďalšie úspešné stretnutie mažoretiek.

 Účastníčky Majstrovstiev Európy.

 Účastníčky stretnutia.

R

účastníci naučia rozpoznať nejakú potrebu alebo problém vo svojom okolí a získajú informácie a zručnosti ako prispieť k jeho riešeniu. Na
druhom víkende už účastníci pracujú s vlastnými nápadmi ako riešiť problémy a potreby mladých vo svojom okolí a každý z nich si pripraví vlastný zámer projektu. Na jeho realizáciu získavajú
ﬁnancie do výšky 200 €. Samotná realizácia malých projektov prebehne
medzi druhým a tretím školiacim víkendom. Tretí školiaci víkend je venovaný prezentácií výsledkov malých projektov. A keďže vzdelávanie sa nesie v duchu “Projekt je zmena!”, účastníci sa vzájomne pochváliaa zhodnotia, aké zmeny sa im podarilo malým projektom dosiahnuť.
V rámci vzdelávania sú pre účastníkov zabezpečené náklady na:
• Ubytovanie
• Stravu
• Cestovné náhrady v rámci príslušného kraja
• Zabezpečenie malých projektov do výšky 200€/účastník
Ak poznáte alebo ste aktívnym mladým človekom, ktorý chce vo svojom okolí zmeniť niečo k lepšiemu, neváhajte nás čo najskôr kontaktovať, školenia vašich rovesníkov sú už v plnom prúde! Ak máte okolo seba šikovných kamarátov, ktorí by sa s vami na školeniach chceli zúčastniť, môžete svoje schopnosti a ﬁnančný príspevok spojiť a zorganizovať
vo svojom meste / obci aj väčšie a zaujímavejšie podujatie. Vaše otázky
a záujem čakáme na mailovej adrese h.longauerova@gmail.com, resp.
na t.č. 0918949539, Ing. Helena Longauerová.

Šanca pre mladých

egonálne osvetové stredisko v Leviciach sa ako „školiteľ mladých vedúcich“
zapojilo do Národného projektu KomPrax –
Kompetencie pre prax, ktorý na Slovensku
realizuje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.
Projekt je zameraný na podporu kvality práce s mládežou, ktorá okrem
iného napomôže výchove mladej aktívnej generácie. Súčasťou aktivít
bude zadeﬁnovanie štandardov kvality práce s mládežou tak, aby bolo
možné overiť a uznať kľúčové kompetencie, ktoré mladí ľudia získajú
na aktivitách neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, a tým sa
zlepšili ich šance na uplatnenie sa na trhu práce. Cieľovou skupinou
projektu sú mladí vedúci, mládežnícki vedúci, pracovníci s mládežou a
pracovníci pracujúci v oblasti vzdelávania.
Regionálne osvetové stredisko v Leviciach touto cestou ponúka mladým ľuďom z levického okresu, vo veku 15 – 17 rokov, možnosť zúčastniť sa na školeniach mladých vedúcich. Každý účastník získa schopnosť motivovať seba a druhých, schopnosť pracovať v tíme, efektívne
komunikovať, schopnosť stanoviť si cieľ a vytvoriť si plán ako ho naplniť, prezentovať svoje myšlienky a plány, s podporou si vytvoriť finančný plán a vyúčtovať náklady, získa predstavu o svojich schopnostiach a zručnostiach a dozvie sa ako pôsobiť na iných v roli mladého
vedúceho.
Vzdelávanie je rozdelené do 3 školiacich víkendov, ktoré vždy prebiehajú od piatku 16:00 do nedele 14:00. Počas prvého víkendu sa

Skupiny, ktoré sa na stretnutie
prišli sa s pochodovým deﬁlé presunuli do miestneho parku, kde sa
predstavili pódiovými choreograﬁami. Obecenstvo každé jedno vystúpenie
podporilo búrlivým potleskom.
Dievčatá sa predstavili v skupinách, v sólo a duo formáciách
s paličkami a mohli sme vidieť i vystúpenia s pom-pom.
Naše podujatie ﬁnančne podporil
Nitriansky samosprávny kraj.
Okrem krásnych vystúpení sme
sa mohli pokochať aj v pestrofarebných kostýmoch.
Pre deti i rodičov bolo v parku pripravené i množstvo atrakcií
a k tomu sa pridalo i krásne slnečné počasie, takže sobotné dopoludnie si mohol každý do sýtosti vychutnať.
Po vystúpeniach
nasledoval
rozborový seminár pre vedúcich
skupín, a deti sa v kultúrnom dome mohli ešte do sýtosti vyšantiť
v rytme zumby.
Magdaléna Mužiková
vedúca mažoretkového súboru
Mladosť
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KALAMAJKA okresná súťažná prehliadka detských folklórnych súborov
V Čajkove sa v piatok, 15. apríla konala okresná súťaž prehliadky detských folklórnych súborov.
Vyhlasovateľom celoštátnej postupovej súťaže je Národné osvetové
centrum Bratislava z poverenie Ministerstva kultúry SR. Regionálne
osvetové stredisko Levice bolo hlavným organizátorom prvého ročníka prehliadky v okrese Levice a dalo jej názov Kalamajka. Na domácej pôde prehliadku otvorila starostka obce Emília, Nichtová, poslankyňa Nitrianskeho samosprávneho
kraja. Pozvanie prijala PaedDr. Marta Kosmályová, zastupujúca riaditeľka ROS Levice, Ing. Magdaléna Zsiga, prednostka Obvodného úradu
Levice a Mgr. Július Žúbor, riaditeľ
ZŠ v Čajkove. Kalamajku moderovala Mgr. Martina Dianová, vedúca
súboru Makovička zo Žemberoviec.
Výkony účinkujúcich súborov hod-

 Morena, Morena...
notila porota v zložení PhDr. Margita
Jágerová, etnologička z UFK Nitra,
Mgr. Katarína Babčáková, metodička folklóru pre detské folklórne súbory v Národnom osvetovom centre
Bratislava, PhDr. Andrea Jágerová,
metodička folklóru, hlasová pedagogička zo Zvolena.
Postupne sa na javisku vystriedalo vyše 160 účinkujúcich. DFS Klá-

 Sám medzi dievčatami.

sok z Čajkova predviedol ako to vyzeralo pri Čajkovskom mlyne. Súbor
pracuje pod vedením Mgr. Miroslavy Nichtovej a Mgr. Lucii Valachovičovej. DFS Kľačanček vznikol ešte
v roku 1974 a jeho repertoár pramení zo zvykov a tradícií obce. Vo svojom vystúpení sa zahrali na vojakov.
Vedúcou súboru je Mgr. Lucia Kóšová. DFS Plamienok z Tlmáč chcel
svojim vystúpením motivovať k spolupráci ďalších nových členov, pretože v súbore chýbajú staršie deti.
Vedúcou súboru je Mária Rajčanová a pod jej vedením sa predstavili
s pásmom hier a piesní o vtáčikoch.
Z Levíc prišiel do Čajkova súbor Vinička zo ZŠ na Vinohradoch. Umeleckou vedúcou je Mgr. Adriana Cucurová a potlesk si deti vyslúžili za
vystúpenie Hra na nite. DFS Čakanček z Čaky bol založený v roku 1992
a v súčasnosti má 17 členov, ktorí

 Raz a dva...

už od roku 1996, v súčasnosti pod vedením Mgr.
Anikó Brédovej. Len vlani v októbri vznikol súbor
Makovička zo Žemberoviec, ale už teraz má 30
členov vo veku od 6 do 15
rokov. Pracuje pod vedením Mgr. Martiny Dianovej
a predstavil sa pásmom
Vynášanie Moreny. Záver
patril detskému a mládežníckemu súboru Kincső,
ktorý sa prezentuje nielen doma, ale vo všetkých
okolitých štátoch. Vedú Starostka E. Nichtová víta účastnícim súboru je Alexander
kov podujatia.
Juhász. Za svoje vystúpenie Zábava
na Haburu si
vyslúžili veľký
potlesk divákov. Po súťaži
sa uskutočnil
pracujú pod vedením Mgr. Márie
rozborový seHronovskej. Vystúpili z programinár vedúcich
mom Hry na lúke. Zo ZŠ sv. Vinsúborov s člencenta de Paul v Leviciach prišiel
kami
poroty.
súťažiť DFS Radostník s vystúDeti si zatiaľ
pením Zahrajte sa s nama. Deprišli na svoti v súbore pracujú pod vedením
je medzi rePavla Číkoša. Druhý Plamienok
meselníkmi zo
prišiel na Kalamajku z Veľkých
Šiah a z Le Vo víre tanca.
Ludiniec, kde pracujú
víc, s ktorými si mohli vyskúšať rôzne
techniky maľovania kraslíc
a servítkovú techniku - dekupáž. Netrpezlivo však očakávali verdikt poroty, ktorá rozhodla, že na krajskú prehliadku s názvom Kvetinky kraja, ktorá sa uskutočňuje 28.
apríla 2011 v Želiezovciach
postupujú súbory: Čakanček
z Čaky, DaMFS Kincső. Slová chvály patria aj hostiteľskej obci Čajkov, ktorá bola spoluorganizátorom podujatia. Pani starostka Emília Nichtová pri organizovaní vo všetkom vyšla v ústrety Regionálnemu osvetovému stredisku v Leviciach, ktorý sa poďakovali za pohostinnosť a ústretovosť, s akou ich
 Vyhodnotenie okresnej prehliadky.
tu prijali.

7

Výtvarné spektrum 2011
Aj tento rok sa v Leviciach konalo okresné kolo celoštátnej postupovej súťaže Výtvarné spektrum. Toto podujatie je organizované Národným
osvetovým centrom v Bratislave. Celá súťaž je ur-

čená neprofesionálnym výtvarníkom a práve
títo sa mohli do polovice januára prihlasovať
aj so svojimi dielami na Regionálnom osvetovom stredisku v Leviciach. Takto sa podarilo vyzbierať dokopy 58 diel od šestnástich autorov. Keďže pravidlá súťaže umožňujú maximálnu žánrovú diverzitu, tohto roku okrem klasickejších techník ako kresba, olej na plátne,
akvarel či pastel, prekvapili aj drevorezba, keramika alebo patchwork. O hodnotenie a výber ocenených prác sa postarala odborná porota (Akad. mal. Klára Šmidová a Mgr. Richard
Aradsky), ktorá má s hodnoteniami podobných
typov dlhoročné skúsenosti. Súťažilo sa v štyroch
kategóriách rozdelených podľa veku (15-25 rokov
a nad 25 rokov) a výtvarného vzdelania.
V pondelok 7.2. 2011 sa vo výstavnej sieni CK
Junior konala vernisáž, na ktorej sa zúčastnili
všetci autori s rodinami, aj priateľmi. Takisto prišli
aj členovia poroty, ktorí sa ku každému jednému
ocenenému dielu zvlášť vyjadrili po kvalitatívnej,
aj umeleckej stránke. Rady a konzultácie odbor-

 Porota Klára Šmídová a Richard Aradský.
nej poroty počas voľnej diskusii po vernisáži využilo mnoho ďalších súťažiacich a zúčastnených.
Po skončení výstavy, ktorá trvá od 8.2. do 14.2.
2011 sa všetky prihlásené práce, aj tie neocenené, posielajú do krajského kola do Nitry, kde sa
ich hodnotenia zhostí ďalšia porota. Tak všetci súťažiaci, aj tí neprofesionálni, majú možnosť postúpiť do krajského kola.

Výtvarný workshop
Dňa 15.1. 2011 pripravilo Regionálne osvetové stredisko v Leviciach v priestoroch Domu Matice slovenskej výtvarný workshop
na tému: ZÁTIŠIE. Zúčastnilo sa
ho 5 výtvarníkov – amatérov, ktorí
prišli nabalení plátnami, papiermi, doskami, maliarskymi stojanmi, a farbami – akryl, olej, voskovky, uhlík, tuš... Vítali ich pracovníci ROS a lektor, výtvarník, profesionál – Mgr. Richard
Aradský. Pre účastníkov pripravil a naaranžoval zátišie, ktoré
mali amatéri čo najvernejšie zobraziť s prihliadnutím na všetky zásady reprodukcie výtvarného diela. Lektor sa veľmi zodpovedne pripravil na vysvetlenie
a zobrazenie témy a čo najviac
sa snažil pomáhať výtvarníkom.
Keďže v zime 2010 sa už prvá časť tohto workshopu konala,
výtvarníci mali niektoré práce roz-

pracované, a niektoré aj dokončené. Teraz si svoje diela už len adjustujú a pripravia na rámovanie,
aby sa mohli prihlásiť do okresnej súťaže Výtvarné spektrum. Súťaž a prehliadka výtvarnej tvori-

vosti amatérov je jediná svojho druhu na Slovensku a každoročne sa
do nej prihlasujú amatéri z celého okresu. Práce sú ohodnotené porotou a tie najlepšie sa posielajú do Nitry, do krajského kola.

kola
š
o
e
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WO
Filmový

workshop pre začínajúcich
filmárov pod názvom VIDEOŠKOLA zorganizovalo Regionálne osvetové stredisko v Leviciach. Hlavnou úlohou takéhoto podujatia je vytvoriť podmienky pre
stretnutie autorov s odborníkmi pre film
a umožniť im vypočuť si odbornú analýzu ich filmu na rozborovom seminári, prípadne zúčastniť sa kolektívnej alebo individuálnej konzultácie. V rámci jednotlivých workshopov môžu účastníci tvorivým spôsobom rozvíjať svoje schopnosti a dotvárať vlastné nápady do finálnej
podoby. Pomocou praktických cvičení sa
bližšie oboznámi so základmi filmovania,
kompozície, strihu, zoznámia sa s jazykom a výrazovými prostriedkami filmu.
Výsledkom práce jednotlivých účastní-

krátke filmy.
kov majú byť realizované kr
Naša tvorivá dielňa sa konala v dvoch
etapách, dňa 11.2.2011 v CK Junior, ako
súčasť výstavy Výtvarné spektrum 2011.
Druhá dielňa bola dňa 11.3.2011 v klubovej
miestnosti CK Junior. Lektorom na oboch
dielňach bol herec a režisér Zoro Záhon
z Bratislavy. Účastníkmi workshopu boli záujemcovia bez ohľadu veku, či predošlých skúseností s filmom. Na bezplatnom workshope bolo vstupné symbolické
– fotka, krátky film, kamera či fotoaparát.
Aby sa „filmári“ dostali do problematiky,
na úvod sme si prezreli minuloročné filmové snímky, na ktorých nám lektor vysvetlil
zásady filmu, filmovania, porozprával o filmovom žargóne, o snímaní, čomu sa vyhnúť, čo máme urobiť, keď chceme filmovať. Podľa lektora prvou vecou by malo

Predvlani nás takto úspešne reprezentovali viacerí autori, ktorí sa
dokonca zúčastnili aj celoslovenského kola a získali pekné umiestnenie.
Medzi výtvarníkmi vládla veľmi dobrá nálada, pretože sa navzájom všetci dobre poznajú, radia si,
pomáhajú a spoločne sa zúčastňujú
aj výstav a súťaží.

byť ujasnenie si témy, čo chceme natočiť,
aká je téma, aký je náš zámer. Ďalšími úlohami je urobiť si osnovu, aby sme si ujasnili, čo chceme povedať a ako to chceme
vyjadriť. Z. Záhon: „Každý záber vo filme
sa dá využiť, ale aj zneužiť, pretože film
má fantastickú výpovednú hodnotu.
Filmár musí byť neustále v strehu, dávať
si pozor na veci, vždy nosiť všetko so sebou. Základom je dopredu si vyskúšať pohotovú prácu s kamerou. Treba sa ju naučiť
nosiť, vyberať z puzdier a ochranných vakov a používať tak, aby nezavadzala a neobmedzovala v pohybe. Dnes sa už vyrábajú dosť malé kamery, čo môžu byť neustále
v pohotovosti. To umožňuje zachytiť najzaujímavejšie zábery, medzi ktoré vždy patria tie, keď vystihnete nejakú nezvyčajnú
alebo nečakanú situáciu. Väčšina hraných
scén pri amatérskom filmovaní môže pôsobiť dosť neprirodzene a práve spontánne
zábery, keď si vás nikto nevšíma vychádzajú najlepšie.“
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Krajská súťažná prehliadka sólistov – tanečníkov v ľudovom tanci

Šaﬀova ostroha 2011
4. máj 2011 v Dome kultúry v
Jure nad Hronom sa rozvíril tancom. Usporiadatelia krajskej súťažnej prehliadky sólistov – tanečníkov
v ľudovom tanci Šaffova ostroha
2011, ktorými boli Regionálne osvetové stredisko v Leviciach, Obec
Jur nad Hronom a Nitriansky samosprávny kraj zorganizovali krásnu súťaž s výkonmi zúčastnených
na neobvykle vysokej technickej
i interpretačnej úrovni. Vďaka nim
mohli diváci vidieť na javisku mnohé tance, ktoré pred rokmi tancovali naši predkovia v mnohých regiónoch.
Súťažná prehliadka sa koná kaž-

doročne. Napriek tomu sú vedúci súborov i jednotlivci schopní vytvoriť nové choreograﬁe, naučiť sa
novým pôvodným typom tancov,
a prezentovať ich. V krajskej prehliadke sa predstavili nasledujúci
súťažiaci:
- v kategórii A:
1. Miroslav Živčiak, DaMFS Matičiarik, Nové Zámky: Šaffov tanec
2. Marek Varga, DaMFS Matičiarik,
Nové Zámky: Šaffov tanec
- v kategórii C:
1. Daniel Csicsman a Rebeka Németh, DaMFS Kincső, Želiezovce: Tance z Gemera
2. Attila Duba, FS Örökségünk, Jur
nad Hronom
3.
Kristián
Zsiga a Réka Dubová, DaMFS Kincső,
Želiezovce:
Tance
z Podzoboria
- v kategórii D:
1. Zoltán Jarábek
a Zuzana Oláhová z FSk Bokréta,
Kamenín:
palicový
a čardáš z Kamenína
- v kategórii E:
1. Július Halász

 Palicový tanec z Gemera.

 Palicový tanec zo Silickej
Brezovej.

ných výstupov.
Porota zhodnotila úroveň prehliadky ako veľmi
vysokú vzhľadom k potrebe práce s lokálnym
folklórnym
materiálom,
spracúvaním presne lokalizovaných typov tancov
a schopnosti ich improvizačnej interpretácie.
Do celoštátnej súťaže sólistov – tanečníkov
v ľudovom tanci Šaffova
ostroha, ktorá sa bude konať v dňoch 27. – 29. mája 2011 v Dlhom Klčove
odborná porota doporučila postupujúcich:
- v kategórii C:
1. Daniel Csicsman a Rebeka Németh, DaMFS
Kincső, Želiezovce: Tance z Gemera / Silická Brezová/
2. Kristián Zsiga a Réka
Dubová, DaMFS Kincső,

 Tanec z Kamenína.

 Tanec z Podzoboria.

 Pomalý a frišška zo Silickej Brezovky.

a Gabriela Wirthová,
FSk Garam menti/seniori, Levice
- v kategórii G:
1. Ádám Kovács a Orsolya Sára Kováts,
DaMFS Kincső, Želiezovce: Tance z Kamenína
2. Zsombor Bence Juhász a Alexandra Batárová, DaMFS Kincső, Želiezovce: Tance
zo Silickej Brezovej
Veľmi príjemnú atmosféru vytvorilo i hľa-

disko. Po súťaži nasledoval rozborový seminár
súťažiacich a vedúcich kolektívov
s členmi odbornej poroty.
Odborná porota v zložení Mgr.
art. Katarína Babčáková (Národné osvetové centrum, Bratislava),
Mgr. art. Agáta Krausová (Súkromné tanečné konzervatórium, Nitra), predsedníčka poroty, a Tamás Dobsa (Tanečné divadlo Ifjú Szívek /Mladé srdcia) hodnotila 9 tanečných
výstupov, a jednotlivým súťažiacim
v prípade potreby na rozborovom
seminári navrhla možnosť ďalšej
práce s cieľom skvalitnenia taneč-

 Tanečníci DaMFS Matičiarik.
Želiezovce: Tance z Podzoboria
(Žirany)
- v kategórii D:
1. Zoltán Jarábek a Zuzana Oláhová
z FSk Bokréta, Kamenín: Palicový
a čardáš z Kamenína
- v kategórii G:
1. Adam Kovács a Orsolya Sára Kováts, DaMFS Kincső, Želiezovce:
Tance z Kamenína
2. Zsombor Bence Juhász a Alexandra Batárová, DaMFS Kincső, Želiezovce: Tance zo Silickej Brezovej
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Celoštátna súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom
tanci s medzinárodnou účasťou – ŠAFFOVA OSTROHA 2011
V dňoch 27. – 29. mája 2011 sa
uskutočnil v rodisku významného
a osobitého tanečníka Juraja Šaffu
v Dlhom Klčove Festival ľudovej kultúry – Celoštátna súťaž a prehliadka
sólistov tanečníkov v ľudovom tanci s medzinárodnou účasťou –ŠAFFOVA OSTROHA 2011 pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Petra Chudíka. Jeho organizátormi boli Národné osvetové centrum Bratislava, Obec Dlhé Klčovo, Prešovský
samosprávny kraj a Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad Topľou. Záštitu nad nim
prevzal Zúčastnilo sa na ňom 122
tanečníkov zo Slovenska, Ukrajiny, Rumunska a Českej republiky.
Odborná porota pod vedením Mgr.
Emila Tomáša Bartka, PhD. hodnotila 64 typov tancov.
Podujatie sa začalo v piatok podvečer otvorením výstavy reliéfov Stanislava Poleka z Košíc. Potom v
uvítacom programe sa predstavili tri

domáce folklórne kolektívy (Rovinka,
Rovina) a FS Bystrančan z Bystrého
nad Topľou. V sobotu po príchode a
prezentácií súťažiacich sa na dvoch
pódiách rozbehli priestorové skúšky,
ktoré boli predprípravou tanečníkov
na súťaž. Tá sa začala popoludní.
Početnému publiku z blízka i ďaleka sa so súťažnými tancami predstavili tanečníci v ôsmych kategóriách,
ktorých sprevádzali ĽH FS Železiar z
Košíc, ĽH FS Vranovčan Vranov n.
T. a vlastné ľudové hudby. Vo večerných hodinách sa predstavil hosťujúci kolektív folklórna skupina Dolina z
Gemerskej Polomy.
V nedeľu dopoludnia sa v obci konali gréckokatolícka a rímskokatolícka omša, škola tanca, ktorú
viedol Mgr. art. Vladimír Michalko a
rozborový seminár za účasti členov
odbornej poroty, súťažiacich, choreografov, vedúcich folklórnych kolektívov a folkloristov z celého Slovenska. Popoludnie patrilo návšteve
cintorína a položenie kytice na hrob

Juraja Šaffu. Trojdňové podujatie vyvrcholilo galaprogramom. Prestavili sa v ňom domáce folklórne kolektívy, sólisti zo zahraničia, nositelia ľudových tradícií, laureáti a tanečníci, ktorí sa umiestnili na popredných miestach v jednotlivých
kategóriách. V kategória G – sólisti tanečníci od 12 do 16 rokov náš
kraj reprezentovali tanečníci Detského a mládežníckeho folklórneho súboru Kincső zo Želiezoviec.
Tanečný pár Orsolya Sára Kováts
s Ádámom Kovácsom vybojovali druhé miesto, strieborné pásmo. V neďeľňajšom galaprograme
si svoje ešte raz odtancovali Alexandra Batárová s Bence Zsombor Juhászom, ktorý získali prvé miesto, zlaté pásmo. S tancami z Gemera palicovým, pomalým
čardášom a frišškou dotancovali
až na javisko vo Východnej 2011.
Sprievodným podujatím bola nielen
výstava drevených reliéfov, ale aj
prezentácia ľudových remesiel.

VÝSLEDKY:

Kategória G – sólisti tanečníci
od 12 do 16 rokov
Zlaté pásmo:
• Patrik KOTUĽÁK a Antónia TOMAŠOVÁ – DFS Cifroško, ZŠ
Sídl. II Vranov n.T.
• Bence Zsombor JUHÁSZ a Alexandra BATÁROVÁ – DaMFS
Kincső, Želiezovce
• Zdenko VASKO a Simona ŠPITALIKOVÁ – FS Šinava, Snina
Strieborné pásmo:
• Tomáš STRYCH a Alžbeta PALANOVÁ – DFS Ďumbier, Liptovský Mikuláš
• Patrik PEŤO a Alexandra DROZDOVÁ – FS Šinava, Snina
• Márton BORÁROS a Flóra NAGY – Folklórna tvorivá dielňa
Dunaág, Dun. Streda
• Ádám KOVÁCS a Orsolya Sára
KOVÁCS – DaMFS Kincső, Želiezovce

I. Folklórny workshop detských hier
V ponuke Regionálneho osvetového strediska v Leviciach sú aj
vzdelávacie programy pre pedagogických pracovníkov. Medzi naše
aktivity patrí aj organizovanie metodických a odborných seminárov
pre zvyšovanie vedomostí o vlastnej regionálnej, lokálnej a tradičnej
kultúre. Dňa 10. júna 2011 v spolupráci s Obcou Farná, Občianskym združením Nádas a Materskou školou z Farnej, ROS Levice
zriadila v priestoroch Domu kultúry vo Farnej I. Folklórny workshop
detských hier pre deti a pedagogických pracovníkov materských
škôl zo želiezovského regiónu.
Ide o projekt zameraný na podporu rozvíjania tvorivých schopností a zručností detí. Využívaním
výhod progresívnych metód práce
nenásilnou formou, primeranými
prostriedkami sme vytvorili účastníkom priestor na zvýšenie úrovne
prípravy v amatérskej tvorbe. Počas dňa v rámci tvorivých dielní ľudových remeselníkov sa deti naučili pracovať so šúpolím, zhotovili

si bosorky z odpadového materiálu, ale prišli si na svoje aj také deti, ktoré si dali na tvár maľovať obrázok tigra. Lektorkami boli: Erika
Bernáthová, tanečná pedagogička, učiteľka zo SZUŠ z Liptovského Mikuláša a Ágnes Tálas,
metodička pre Materské školy
z Hagyományok Háza/Dom tradícií v Budapesti. Našim hlavným cieľom bolo: schopnosť neizolovať prejavy tradičnej kultúry
ako muzeálny exponát, ale chápať

 Lektorka Ágnes Tálas z Budapesti.
školských oslavách nie sú potrebné „importované“ cudzie zvyky, lebo naše tradície sú pre nás neporovnateľne hodnotnejšie.
Na tvorivej dielni sa zúčastnilo
cca. 120 detí v doprovode pedagógov z príslušnej materskej školy a niekoľkých rodičov.

 Lektorka Erika Bernáthová z Lipt. Mikuláša.

 Gajdy sú zložené.

ich ako integrálnu súčasť existujúceho kultúrneho prostredia, využívať ich regionálnu
a lokálnu znakovosť
vo sviatočnom i každodennom živote. Do
dielne sa zapájali deti
pod vedením profesionálov - tanečných pedagógov, pričom sme
vychádzali z aplikácie

týchto princípov:
· zábava - využitím detských
hier
· hudobná a tanečná príprava
· teória - poskytovanie potrebného množstva informácií o detských hrách, o tanci, jeho druhoch a dejinách. V rozborových
seminároch, ktoré nasledovali po výuke, lektorky upozornili aj na to, že na dnešných spoločenských podujatiach, napr.
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POD LIKAVSKÝM HRADOM
Ľudové tradície pretrvajú len vte- účinkujúcich. Nitriansky samosprávdy ak aj naďalej budú medzi nami ny kraj prezentovali Detský folklórpriaznivci a nadšenci, ktorí ich bu- ny súbor Čakanček z Čaky a Detský
dú uchovávať a šíriť ďalej. Výcho- a mládežnícky folklórny súbor Kinva mladej generácie je toho nevy- cső zo Želiezoviec. O víťazov celohnutnou podmienkou. Ku kráse ľu- štátnej súťaže rozhodla odborná podového prejavu je potrebné pritiah- rota v zložení:
nuť tých najmenších, z ktorých čaMgr. art. Miroslava Palanová som vyrastie nová generácia taneč- choreografka, riaditeľka Liptovského
níkov, spevákov a muzikantov. Ví- kultúrneho strediska
kend 4. - 5. júna 2011 bol dôkazom
Mgr. art. Pavel Bútor - choreotoho, že na Slovensku pracuje
graf Mgr. art. Lenka Šútorová
množstvo takýchto detí.
- Konečná - choreografV kultúrnom dome v
ka, riaditeľka Centra
tradičnej kultúry v
Likavke sa v tomMyjave
to termíne konal
Mgr.
art.
už XXXVI. ročník
detskéAgáta Krausová - taho
folklórnečná pene ho festivalu Pod
dagogičL i k a v ka, vedúca
tanečnéským hraho odboru
dom a zároveň 23.
Súkromneročník celoho tanečného konštátnej súťažnej prezervatória v
Nitre
hliadky detPaedDr.
ských folklórAngela Varginych
súbo Držtelia zvláštnej ceny
cová - hlasová
rov. Z krajských
poroty.
kôl postúpili na cepedagogička
loštátnu súťaž len tí
PhDr.
Andrea
Jágerová - etnologička,
najlepší. Na tento ročník
speváčka ľudových piesní
festivalu postúpilo zo všetkých
Mgr. Peter Obuch - hudobník,
8 krajov Slovenska až 17 kolektívov, ktoré sa predstavili v 18 súťaž- Piešťany.
Súťažná časť hudobného festiných choreograﬁách. Spolu sa teda
na festivale predstavilo okolo 560 valu prebehla v sobotu v dvoch sú-

 Zlaté pásmo! - víťazi.

 Diplom za víťazstvo.

ťažných blokoch.
A keďže festivaly nie sú len o
vystupovaní ale aj o nadväzovaní
priateľstiev, večer sa všetci účinkujúci stretli na spoločnom večernom programe, kde hrali a spievali čo im hrdlá vláda. Festival
pokračoval v nedeľu rozborovým
seminárom a poobede slávnostným galaprogramom, ktorý bol
spojený s odovzdávaním cien.
Porota rozdelila všetkých účinkujúcich do troch pásiem bronzového, strieborneho a zlatého. Úroveň prehliadky bola veľmi vysoká.
DaMFS Kincső zo Želiezoviec v komornej forme získal zlaté pásmo a zvláštnu cenu poroty dostal pár v zložení Anita Kovácsová s Tomášom Volterom
za štýlovú interpretáciu tanca.
DFS Čakanček z Čaky bol zaradený do bronzového pásma.

Krajská súťažná prehliadka detských folklórnych súborov
K
“
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rajská prehliadka sa uskutočnila dňa 28. apríla 2011 v Dome kultúry v Želiezovciach.
Organizátormi boli Nitriansky samosprávny kraj, Regionálne osvetové stredisko v Leviciach, Mesto Želiezovce, Dom kultúry v Želiezovciach, s ﬁnančnou podporou ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Neoceniteľnou odmenou pre detských tanečníkov bolo uznanie a potlesk od nadšeného publika. S radosťou môžeme konštatovať, že aj mladšia generácia má stále záujem o tradičnú ľudovú kultúru. Učia sa tance,
piesne i zvyky svojich predkov. Kultúrny dom v Želiezovciach sa zaplnil pestrofarebnými krojmi, ľudovými

 Čepčenie nevesty.

hudobnými nástrojmi
a hlavne množstvom talentu. Tu sa
stretlo to najlepšie z celého Nitrianskeho kraja a bola silná konkurencia. Deti z okresov Topoľčany, Nitra, Nové Zámky a Levice ukázali, že
majú čo predviezť zo svojej usilovnej
práce. Odborná porota mala neľahkú úlohu vybrať vzorných reprezentantov za náš kraj.
Pri bohatej účasti 6 súťažiacich
detských folklórnych kolektívov
z NSK si Zlaté pásmo s postupom
do celoštátneho kola, ktoré bude
v Likavke 3. 6. – 5. 6. 2011 odniesli
deti z DFS Čakanček z Čaky s pásmom
„Hry na lúke“ a DaMFS
Kincső zo Želiezoviec s číslom „Zábava
na Haburu“.
Umiestnenie v Striebornom pásme
získali: DFS
Fatranček
z Nitry, DFS

 ...končí sa krajská prehliadka, postupujú...
Jelenček z Jelenca, DaMFS
Matičiarik z Nových Zámkov
a DFS Žochárik z Topoľčian.
Krajskú súťažnú prehliadku detských folklórnych súborov hodnotila porota v zložení:
Mgr. art. Lenka Šútorová –
Konečná, choreografka, tanečná
pedagogička, CTK Myjava
Tamás Dobsa, tanečný pedagóg,
umelecký vedúci Tanečného divadla
Ifjú Szivek/Mladé srdcia, Bratislava
Mgr. Katarína Babčáková, metodička pre DFS na Slovensku, NOC
Bratislava
Mgr. art. Vladimír Michalko, tanečný pedagóg, choreograf, Bratislava
PhDr. Margit Jágerová, PhD. etnologička, speváčka, UKF Nitra.

 Hojda-hojda...
Touto cestou chcem poďakovať všetkým deťom i rodičom za
vzornú spoluprácu a obetavý prístup pri nacvičovaní na okresné a
krajské prehliadky. Rodičia podporili svoje deti i účasťou na prehliadkach, čo ešte viac umocnilo samotnú atmosféru podujatí.
Deti opäť ukázali, že prostriedky vynaložené na ich rozvoj padli na úrodnú pôdu a sú pýchou nás všetkých.

MYJAVA 2011 - 52. Medzinárodný folklórny festival
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Najväčším podujatím svojho druhu je každoročný trojdňový medzinárodný folklórny festival a festival
európskej tradičnej kultúry. Koná
sa vždy približne v polovici júna
a patrí medzi tri najväčšie folklórne festivaly na Slovensku (Myjava, Detva, Východná). Zúčastňuje
sa na ňom pravidelne okolo 1400
účinkujúcich – tanečné súbory, ľudové hudby, sólisti – nielen zo Slovenska, ale z celej Európy, ba
i z celého sveta.
Neodmysliteľnou súčasťou festivalu je tradičný „jarmek“, ktorý sa
koná vždy počas festivalovej soboty v centre mesta. Myjavský festival je zároveň jediným podujatím
na Slovensku s veľkým podielom
nescénických programov, ktoré
zväčša zastrešuje ﬁktívne kopaničiarske mestečko MY-A-VY
s kulisami myjavských domčekov. Tu sa odohrávajú ľudové
rozprávania, divadelné predstavenia pre deti i dospelých,
ochutnávky
regionálnych
špecialít a koštovky páleného, ľudové tanečné zábavy...
Mestečko je súčasťou festivalového areálu v PKO Trnovce
a diváci ho môžu nájsť v časti
zvanej „Lúka“.
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Scénické programy a hlavné
festivalové programy vôbec sa
odohrávajú priamo v amﬁteátri Trnovce, ktorý má kapacitu asi 5000
ľudí. Festivalovú atmosféru tu dotvárajú stánky ľudových umelcov,
remeselníkov a stánky s občerstvením. Význam festivalu za jeho polstoročné pôsobenie je nielen v rámci západného Slovenska,
ale aj v celoslovenských a medzinárodných súvislostiach nezastupiteľný. So súčasným názvom Medzinárodný folklórny festival Myjava a Festival
európ-

 Ľudová hudba Vatry.

 Senior Vatra.

 Mestečko MY-A-VY.

Tanečný workshop
S rešpektom a očakávaním som prijala pozvanie Eszter Juhász
realizovať tanečný workshop v rámci 1. folklórneho workshopu detských
hier vo Farnej. Mojou úlohou bolo predstaviť deťom tanečné hry zo
Slovenska. Prekvapila ma veľká účasť detí aj učiteliek. Deti reagovali
spontánne, zapájali sa do tanečných hier, tancovali a spievali. Moju
prácu uľahčoval aj veľmi pekný vzťah zúčastnených pedagogických
pracovníkov a detí. Z môjho pohľadu lektora tvorili ucelený homogénny
celok.
Po praktickej ukážke nasledoval seminár s prítomnými učiteľkami
MŠ, kde prebehla bezprostredná a konštruktívna výmena skúsenosti
a priniesla vzájomnú inšpiráciu.
Zaujali ma organizované remeselné dielne, tvorivosť, nápaditosť
a uvoľnenosť detí s akým nenúteným nadšením realizovali nádherné
práce.
Chcela by som vysloviť obdiv organizátorom za pestro pripravenú
akciu, jej pedagogickú hodnotu a hladký priebeh.
Stretnutie mi prinieslo ďalšie inšpirácie a nové myšlienky do praxe
učiteľa ľudového tanca. Rada by som spomenula ešte jednu skutočnosť.
Nachádzala som sa na národnostne zmiešanom území, ale necítila som,
že by nás niečo rozdeľovalo. Naopak znova som sa ubezpečila, že keď
ľudia robia niečo s láskou a zo srdca, nepoznajú prekážky iba riešenia
a porozumenie. Cítila som sa tam veľmi dobre.
Erika Bernáthová

 Senior Garam menti.
skej tradičnej kultúry sa úspešne
zaradil k popredným podujatiam
na Slovensku, zameraným na prezentovanie ľudovej kultúry. Uznaním vysokej programovej a organizačnej úrovne festivalu je jeho prijatie za člena Medzinárodnej rady
organizátorov folklórnych festivalov
a ľudového umenia C.I.O.F.F. v roku 1999.
Návštevníkom festivalu sa tento rok počas troch festivalových dní
predstavili aj folkloristi z nášho okresu. V sobotňajšom programe dedinských folklórnych skupín s názvom
Pridajte sa do tanca! - farby a paralely, sa predstavili folklórne
skupiny z Dolného Ponitria – FSk
Jaročan z Jarku pri Nitre a FSk
Dolina z Mane, z Dolného Pohronia – FSk Bokréta z Kamenína, Senior Vatra Tlmače a Senior
Garam mente z Levíc. Autorkou
programu bola metodička Regionálneho osvetového strediska
v Leviciach Estera Juhászová:
„ Ľudovú zábavu - oživila myšlienka, že by bolo zaujímavé a jedinečné ukázať vedľa seba rôzne štýly kultúry, objaviac rozdiely aj vzťahy. Vyberala som z originálnych
tancov folklórnych skupín, prípadne také choreograﬁe, ktoré sa sformulovali z osobnej inšpirácie. Elegancia, virtuozita, poézia a dráma
charakterizuje tieto tance, sú originálne a pestré, tak ako aj ich tisícfarebná hudba alebo malebné kroje. Zámerom predstavenia je uká-

zať tieto v znamení vybraných domácich regiónov. Dúfam, že ďalekosiahlym umeleckým obsahom naplnené diela, v ktorých je choreograﬁcká myšlienka prvoradá, sa pomestia v mieri na javisku s dielami
– nositeľmi inej umeleckej hodnoty, predstavujúcimi výhradne krásu
autentického tanca a hudby, čarujúcimi z tanca iba estetický zážitok.
Neviazaná štruktúra predstavenia,
ktorá vykúzli rôzne nálady, ponúka
pocity zo sedliackej kultúry. Organizačným princípom predstavenia
zloženého z choreograﬁí autentických tancov je ukážka ľudovej kultúry prenesenej do iného prostredia. Veď ako sa v čase reformy objavili na plesoch ľudové tance ako
ples otvárajúce tance, tak isto sa
objavili aj autentické ľudové piesne. Tanečné skupiny sa budú striedať jedna za druhou: hlasné veselie a sviatočná vážnosť naraz.“
Strhujúca atmosféra a nákazlivá energia predstavenia – týmito slovami môžeme najjednoduchšie charakterizovať vystúpenie našich folkloristov, ktorí zanechávali veľmi príjemné a pozitívne dojmy. Uplynulý víkend bol ozajstným a skutočným sviatkom na Myjave. Patrí obrovská vďaka tanečníkom a ich vedúcim, ktorí reprezentovali náš región, len dúfame,
že si odniesli len veselé a humorné spomienky ......spod Myjavskej
veže.....Veľa šťastia a chuti vo vašej práci!
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FEST TEKOV! 2011
Dva marcové dni 25. a 26. sa
v Starom Tekove niesli v divadelnom duchu. Prehliadka bolo zostavená z piatich predstavení, z toho
štyri reprezentovali divadlá mladých
a jeden súbor hájil farby ochotníckeho divadla.
DS Kameň na ceste pri ZUŠ Levice sa predstavil ako prvý s inscenáciou hry Jany Bodnárovej SOBOTNÁ NOC. Zaujímavému príbehu však chýbali výraznejšie motivácie dramatického konania, a tak
snaha, s akou sa najmä mladé herečky zhostili, častokrát nepodávala
jasnú divadelnú výpoveď. V inscenácii bolo niekoľko veľmi dobre mienených divadelných symbolov, ktoré
však režisérka Renáta Jurčová dôsledne nevyužila, a tak zostávali síce peknými, ale osamelými obrázkami v divadelnom priestore (Mesiac,
práca s rámami a pod.).
S vlastným autorským textom sa
predstavil divadelný súbor Jednosmerka pod taktovkou Lucie Šulovej. Hra WC UFO bol metaforickým príbehom o problematike sveta
drog. Jednoduchá scénograﬁa verejných toaliet pôsobila niekedy až
príliš rustikálne, ale mladí levičania
dokázali aj tieto chúlostivé momenty zvládnuť v prijateľných rámcoch.
Herecky sa výrazne presadili najmä

prevedení
aj napriek
snahe pôsobil príliš
nesúčasne, resp.
nie blízko
súčasnému mladému človeku. Rezervy sa ešte objavovali, ako
aj u ostatných súborov, pri dôslednej hereckej práci.
Renáta Jurčová, ako režisérka,
priviedla na prehliadku aj ďalšiu inscenáciu autora Lukáša Brutovského TALENTY. Snaha o parodizovanie reality show a televíznych talentových súťaží, najmä po realizačnej
stránke, nedosiahla ani
úroveň samotného sveta, ktorý súbor chcel zosmiešniť. Jednotlivé typy boli nedôsledne postavené, a potom v príbehu strácali na presvedčivosti a prieraznosti. Nedotiahnuté motívy a nedostatočná príprava charakterov postáv spôsobila, že aj

 DS Kremeň na ceste Talenty.

predstavitelia postáv veľvyslankyne a chlapca, ktorého dealeri chytajú. Predstaviteľka kráľovnej často preháňala svoje
výstupy, čo diváka
do značnej miery
vyrušovalo.
Gymnazisti z Levíc pod vedením
P. Meszároša sa
predstavili s inscenáciou Hevierovho
textu SO ŽIAKMI
SA DÁ DOHODNÚŤ. Vo vychutnaní si energie,
s ktorou si mladí
divadelníci z chuti
zahrali, však bránil text, ktorý v ich

 DS Kremeň na ceste Talenty.

 DS Tekov.

Jediným zástupcom ochotníkov
bol domáci divadelný súbor zo Starého Tekova, ktorý sa predstavil s inscenáciou hry bulharského dramatika J. Jovkova MILIONÁR. Príjemným
prekvapením, ktoré nebýva u vidieckych súborov bežnou praxou, bol
prístup k dramaturgickej príprave
inscenácie.
Tá bola najvýraznejšou črtou
tejto inscenácie
a presahovala aj do scénograﬁe a kostýmov. Vkusné
riešenie podporovalo cel DS Jednosmerka WC UFO.
kový dobrý
dojem. Problematická však bola práca s hereckým maz nich účinko- teriálom, ktorý sa nedokázal oprosvalo takmer v každej in- tiť od klasických ochotníckych postuscenácii. Tým pádom sa pov, i keď všetci herci podali vyrovako najcelistvejšie a najdi- nané výkony, keď bez hlbších vzťavadelnejšie presadila sku- hov, najmä v konﬂiktných situáciách.
pina mladých hrajúca pod Preto boli ich výkony nie vždy uvehlavičkou súboru Jedno- riteľné.
Prehliadka, ako celok, bola dobsmerka. Prieniky hereckých „šuplíčkov“ z insce- re pripravená a organizačne zvládnácie do inscenácie tak nutá na výbornej úrovni, i keď by si
nepomáhala jednotlivým bola zaslúžila väčší počet domácich
inscenáciám a odhaľovala divákov.
Mgr.art. Maroš Krajčovič
ich interpretačné limity.
predseda poroty

veľmi talentovaní mladí ľudia vo svojej hre pôsobili nepresvedčivo a nedokonalo.
Za zmienku stojí aj ten fakt, že
najmä mladí divadelníci z Levíc hľadajú sami seba, a viac e r o

 DS Kremeň na ceste sobotná noc.
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TROJHLAVÝ DRAK
Hodnotenie súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti,
scénických miniatúr a divadla dospelých hrajúcich pre deti 16. 2 . 2011
Na súťažnej prehliadke detskej
dramatickej tvorivosti sa zúčastnilo päť súborov vo väčšine pôsobiacich na Základných školách
v okolí Levíc. Výber predlôh, ktoré transponovali režiséri do javiskovej inscenácie, boli autorstvom
jednej alebo viacerých osôb, teda
stretli sme sa s fenoménom dvojdomej osobnosti umelca a to režiséra a dramatika v jednej osobe. Výnimkou bolo Celkom malé divadlo zo Žemberoviec, ktoré
sa prezentovalo hrou Petra Meszároša „Malé upratovanie“ v réžii
Petra Ľuptovského a DDS Strom
na ceste pri ZUŠ z Levíc s dramatickým textom Petra Hudáka
„Vaska, nespi!“ v kolektívnej réžii.
Devízou pri niektorých inscenáciách (okrem „Malého upratovania“ a „Príbehu našej triedy“) bo-

 DS Dúha Starý Tekov.

 Členovia odbornej poroty Martin Krajčovič, Katarína Mišíková,
Marica Šišková.
la hudobná zložka. Zo strany poroty boli pri záverečnom hodnotení upozornení na výber a význam
hudby v inscenácii, ktorá ak sa
použije má výrazný vplyv na celok ako taký. Medzi ďalšie devízy
patrila i práca s detským interprétom, ktorá bola z režijnej stránky nedotiahnutá a vymedzením
si použitia reálnej a imaginárnej
rekvizity. Dieťa sa tak strácalo v
priestore, bolo neisté v konaní a v
práci s partnerom či s rekvizitou.
Veľkým prekvapením a „divadelným osviežením“ bola inscenácia „Príbeh našej triedy“ v podaní
DDS Dúha pri ZŠ v Starom Tekove. Dominantnou zložkou v tomto
prevedení bolo jej hudobné spracovanie v živom interpretovaní na
javisku. Čo by sa dalo však tejto
inscenácii vytknúť je potlačenie
divadelnej – dramatickej zložky
v jej koncepte. Cieľom však bolo hrať sa, vykresliť vzťahy medzi spolužiakmi a vtipne interpre-

tovať zážitky jednej ucelenej triedy, v ktorej bol kolektivizmus najpríznačnejší. Viacvýznamovosť
divadelných znakov sa ukázala v inscenácii „Malé upratovanie“, aj keď dlhšie pauzy v zmenách použitia rekvizít spôsobovalo retardovanie príbehu, kvalitu predstavenia však nemožno
uprieť. Porota odporučila na postup na krajskú prehliadku v Šali
DDS Dúha – ZŠ Starý Tekov s inscenáciou „Príbeh našej triedy“,
DDS Márna snaha – 2. ZŠ Levice s inscenáciou „Hrad z piesku“
a v kategórii dospelí deťom Celkom malé divadlo – Žemberovce
s „Malým upratovaním“ . Samotné námety dramatických textov
neboli v rozpore o čom detské divadlo je a čo by malo prinášať a
prehliadku Trojhlavý drak považujem za úspešne zorganizovanú a
prezentovanú.
Mgr.art Katarína Mišíková
Predsedkyňa poroty

 DS Márna Snaha.

 Predsedkyňa poroty Katarína Mišíková odovzdáva diplom, Slávka
Prevendarčíková, cenu.
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DNI FOTOGRAFIE
chov, od arzenálu po detskú
Mesiac máj sa v Leviciach už niekoľko rokov spája s medzináhračku, v nových súvislostiach
rodným fotograﬁckým festivalom Dni fotograﬁe v Leviciach. Po
objavuje skrytú identitu vecí.
piatykrát (začínalo sa nultým ročníkom), organizátori pripravili zaTóno Stano svoju výstavu poujímavé projekty z oblasti fotograﬁe, ﬁlmu, divadla, pre milovníkov
ňal ako výberovú retrospektífotograﬁe i širokú verejnosť a ako každý rok aj vzdelávacie aktivivu. Najrannejšia fotograﬁa „Sety a sprievodné podujatia. Mesto žilo prehliadkami a vernisážami,
cese už pozde“, inšpirovaná dedobrou propagáciou podujatí (katalóg pri zahájení, letáky s prograjinami výtvarného umenia, je damom, oznamy v tlači, na webe, návštevnosť) neklamný znak, že
tovaná do roku 1986, ďalšie foDni fotograﬁe v Leviciach sú kvalitne organizované, majú ohlas
tograﬁe od deväťdesiatych rokov
a publikum.
po súčasnosť sú zásadnými krok-

rizáciu staršej i súčasnej tvorby.
Je autorom, ktorý obľubuje historické témy i témy všedného dňa.
Po „fotograﬁkách“ (fotograﬁcké
dielo s určujúcimi znakmi graﬁky)
sa posledné dva roky venuje farebnej fotograﬁi, farebným impresiám
v cykle Genesis, farebnej symbolike v diele Kain a Ábel a ekologickým témam v sérii Fosílie dneška.
Výstava Alana Hyžu Misia – Slo-

 Slávnostné otvorenie podujatia.
mi v procese vývoja tvorby autora. Od celku k fragmentu a detailu,
k minimalistickému znaku a obratom k prírode, návrat k inscenovaniu, ľudskému telu, symbolike a rituálom (séria fotograﬁí Biela – čierna).
Miro Švolík zvolil pre prezentáciu desiatku fotograﬁí z cyklu Veľká žena – malý muž (2010). V novom pohľade na tému, žena večná inšpirácia, autor svojskou poetikou, hravosťou a iróniou podrobuje ženské telo dôslednému bádaniu. Posúva, odkrýva, nahliada,

venskí saleziáni vo svete, s textom Petra Kubínyiho, je dokumentom o ľuďoch prinášajúcich nádej
a symbolické svetlo pre ľudí žijúcich na okraji spoločnosti v krajinách, v ktorých má Slovensko misijné zastúpenie.
Ďalšie prehliadky predstavili tvorbu fotoklubov z Humenného, Salgótarjánu (Maďarsko), Šale
a Fotogravity Levice, výstavu prác
študentov SOŠ v Leviciach, odboru fotograﬁcký dizajn, tvorbu Mladých levických fotografov, i samostatnú výstavu Tomáša Vrzalu.

šiel z návrhu Gabriela Kosmályho, umeleckého vedúceho
o.z. Fotogravity. Koncepcia
výstav bola v réžii samotných
autorov.
Milota Havránková sa predstavila sériou fotograﬁí, nadväzujúcich na jej erbové námety - rodina a hľadanie vlastnej
identity. Kým v predošlej tvorbe autorka tematizovala minulosť, alebo prebiehajúcu súčasnosť, v aktuálnych dielach
-inscenovaním seba s rekvizi A. Hyža Misia
tami, hračkami svojej vnučky
a odvrátením či prekrytím tváre maskou, sa po rodovej osi
posúva k budúcnosti. Spolu s mik- s túžbou odokryť skryté tajomstvá
rosvetom ľudí – rodinou, tematizu- a pochopiť nepochopiteľnú podje svet vecí. Od prírodnín po tech- statu feminy.
niku, od luxusných vecí po najdúGabriel Kosmály stavil na suma-

Neformálne rozhovory o súčasnej fotograﬁi, hodnotenia portfólií
profesionálnymi fotografmi, členmi
poroty, Milotou Havránkovou, Ja-

 G. Kosmály.
V predpremiére otvorenia sa
5.5.2011 konalo ﬁlmové predstavenie „25 zo šesťdesiatych alebo československá nová vlna“ I. diel. Premietanie ﬁlmu bolo spojené s následnou besedou za osobnej účasti režiséra, Martina Šulíka.
Aktuálny ročník bol slávnostne
otvorený na Nádvorí Tekovského
múzea v Leviciach 6.5.2011, predsedníčkou o.z. Fotogravity a riaditeľkou Regionálneho osvetového strediska v Leviciach, Alžbetou
Sádovskou. Následne boli otvorené štyri výstavy - Tóna Stana a Mira Švolíka, predstaviteľov „novej
slovenskej vlny“, Gabriela Kosmályho, ktorý v slovenskej fotograﬁi
je v postavení solitéra a ich profesorky zo SŠUP v Bratislave, Miloty
Havránkovej. Výstavný projekt vzi-
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v Leviciach 2011

 Výstava Mira Švolíka.

 T. Stano.

 Milota Havranová, Lotta.

nou Hojstričovou, Robom Kočanom, Jozefom Česlom, plnili edukačný a osvetový program podujatia.
Medzinárodný fotograﬁcký festival Dni fotograﬁe v Leviciach je
každým rokom trochu iný. Tentokrát organizátori uprednostnili rozsiahlejšiu prehliadku inscenovanej fotograﬁe, výstavami Miloty
Havránkovej a jej žiakov, reportáž
Misia Alana Hyžu a Petra Kubínyiho zastupovala aktuálny slovenský
dokument. Ďalšie výstavy boli prezentáciou rôznych podôb súčasnej
amatérskej a profesionálnej fotograﬁe. Dni fotograﬁe v Leviciach
sú rozsiahlym projektom a ich organizátorom patrí uznanie za kvalitu, rôznorodosť aktivít a výbornú
organizáciu.
Magdaléna Klobučníková
 ...nedá nám nepochváliť sa...

 Mladí levickí fotograﬁ.

 A. Hyža.
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DNI FOTOGRAFIE

 OZ fotogravity.

 Sprava A. Sádovská a Rubín Kostov, predseda Fotoklubu Šala.

 Jozef Česla na výstave fotoklubu humenné.

 Videoprojekcia
v rámci DRLV - M.
Šulík.

 Zľava A. Sádovská a Martin Šulík, ktorý prijal pozvanie do Levíc.

 Sprava M. Havránková a R. Kočan.

 SOŠ Ladislava Bielika Levice.
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v Leviciach 2011
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Víla Travertínka

Regionálne osvetové stredisko
v Leviciach sa v oblasti vzdelávania
venuje aj environmentálnej výchove
najmenších. Po úspešnom projekte
Ozajstný poklad, ktorý sme zrealizovali vlani v Hontianskej Vrbici a bol
zameraný na význam a ochranu
stromov, sa nám aj tento rok podarilo získať ﬁnančné prostriedky, tentoraz na realizáciu projektu o význame, ochrane a liečivej sile vody.
Spoločnou črtou týchto
projektov je, že vyzdvihujú lokálne špeciﬁkum
vybranej obce v okrese Levice – miestnu prírodnú hodnotu, informujú o nej obyvateľov
a motivujú ich k jej spoločnej ochrane. Už druhý rok sa tešíme ﬁnančnej podpore Nadačného
fondu Slovak telekom,
a.s. Nadácie Pontis.
V dňoch 28. – 29.6.
2011, v čase od 9.00 –

12.00, sme v obci Santovka zrealizovali projekt Víla Travertínka, ktorý bol zameraný na význam a ochranu nielen minerálnej vody, ale vody
ako takej. Pre deti z miestnej materskej a základnej školy sme pripravili pestrý program, ktorý im zážitkovou formou odovzdal informácie
o vzniku vody na Zemi, o jej význa-

me pre náš život, o jej liečivých účinkoch a hlavne
o možnostiach jej ochrany. Na príprave programu
a jeho realizácii sa podieľali študenti Pedagogickej a sociálnej akadémie
v Leviciach, odboru animátor kultúry, ktorí v Regi-

cov Santovka a Klubu seniorov.
Po zhliadnutí divadielka o vodnej víle a putovaní vodných kvapiek,
ktoré zúčastneným zahrali študenti,
sa deti po skupinkách vybrali na stanovištia, kde s pomocou študentov,
dôchodcov a odbornej lektorky ﬁltrovali znečistený vodu z rieky, nanovo
vytvárali meandre zregulovaného to-

onálnom osvetovom
stredisku už druhý
rok realizovali svoju
odbornú prax.
Sprievodcami
detí po jednotlivých
pripravených
stanovištiach programu boli miestni seniori – dobrovoľníci
z miestneho Zariadenia pre seniorov
v domove dôchod-

ku, čistili odpadkami zasypaný vodný prameň a podľa liečivých účinkov
priradzovali minerálne vody k jednotlivým orgánom človeka. Na každom stanovišti deti primeranou formou získavali informácie o možných
negatívnych dopadoch ľudskej činnosti na vodné zdroje, ale tiež zručnosti, ako tieto dopady eliminovať.
Záverom deti objavili živú vodu – minerálnu vodu Santovská, z ktorej sa
všetci napili a spoločne ju odniesli aj
vodnej víle.
V tvorivých dielňach
deti a seniori pod vedením odbornej lektorky vytvorili symbol
podujatia – veľkú vodnú kvapku navlečenú z korálok. Všetky
zúčastnené deti obdržali hodnotné odmeny – knihy s tematikou
skúmania a ochrany
prírody a životného
prostredia.
Podujatie podporili
Obec Santovka, Santovka wellness, Aqua
mineral, s.r.o., závod
Santovka.

Rozhovor – Andrea Tóthová
S Mgr. Andreou Tóthovou sme spolupracovali na projekte Víla Travertínka, ku ktorému bola prizvaná ako lektorka na jednotlivých stanovištiach a tvorivých dielní pre deti predškolského a mladšieho
školského veku. Andrei sme položili niekoľko otázok.
• Dobrý deň Andrea, práca
s deťmi sprevádza Tvoj doterajší
profesionálny život. Ako to všetko začalo?
Dobrý deň. Bolo to niekedy na
strednej škole, keď ma môj spolužiak pozval na týždňový intenzívny
zážitkový kurz pre zdravých a telesne postihnutých mladých ľudí , ktorý organizovala česká neziskovka
Lipnica. Táto skúsenosť ma inšpirovala k spolupráci so Štúdiom zážitku, ktoré podobné kurzy organizovalo na Slovensku. Spolupracovala
som s ním na projektoch Odyssea –
prázdniny pre rodičov s deťmi a Orbis – integrovaný kurz pre telesne
postihnutých a zdravých študentov,
stredoškolákov.
• Pokračovala si v tomto smerovaní aj na vysokej škole?
Áno, počas štúdia na Univerzite
Komenského v Bratislave, Pedagogickej fakulte, odbore učiteľstvo pre
1. Stupeň som spolupracovala so
združením Púpava na letných táboroch pre rodičov s deťmi a víkendo-

vých workshopoch.
• Potom si nastúpila do
zamestnania a...
...popri učiteľstve som sa
zúčastnila kurzu environmentálnej výchovy, ktorý organizovalo Centrum environmentálnej a etickej výchovy
Živica, po absolvovaní ktorého mi riaditeľ tejto organizácie
Juraj Hipš navrhol spoluprácu
a začali sme spolu organizovať
vzdelávacie víkendovky pre učiteľov a neskôr aj študentov v oblasti environmentálnej výchovy.
Nasledovali aj teambuildingy pre
komerčné ﬁrmy, ktorých účelom
je zábavnou formou stmeliť kolektív ﬁrmy, umožniť zamestnancom spoznávanie sa aj po inej, ako
po pracovnej stránke.
• Potom tvoju profesionálnu
kariéru vystriedali iné milé povinnosti, máš dve detičky Amelku a Vilka. Aký bol návrat po rokoch k tvojej práci? Čomu sa venuješ teraz?
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Momentálne pracujem pre Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica ako externý expert
pre rovesnícke vzdelávanie študentov v projekte „Bohatstvo národov
II.“ Podstatou projektu je vzdelávanie študentov vo veku 15 – 18 rokov
v problematike rozvojových krajín,
ktorí potom nadobudnuté ve-

 Andra Tóthová.
domosti
šíria
medzi svojich rovesníkov. Ide nám
o to, aby sa žiaci pozerali na rozvojové krajiny nielen cez ich ekonomiku, ale aj históriu, kultúru, tradície,
prírodu, v ktorej žijú. Okrem toho
lektorujem pre Živicu zážitkové kurzy, tvorivé víkendy pre širokú verej-

nosť, a tiež Srdce rodiny, čo je predĺžený víkend pre rodičov s deťmi, kde
môžu v podnetnom prostredí Vzdelávacieho centra v Zaježovej stráviť
aktívny spoločný čas v prírode so
svojimi ratolesťami.
V septembri tiež nastupujem ako
učiteľka v súkromnej škole Narnia
v Bratislave.
• Stíhaš sa popri týchto aktivitách venovať aj svojmu ďalšiemu vzdelávaniu?
Áno, snažím sa. Momentálne som sa zapojila do celonárodného projektu Iuventy, ktorá v trojročnom cykle vzdeláva
školiteľov mladých vedúcich.
Tento projekt má viesť mladých ľudí k aktívnemu a verejnoprospešnému pôsobeniu vo svojom okolí. Okrem
toho sa zúčastňujem kurzov
procesorientovanej psychológie v Prahe, ktorého náplňou je facilitácia skupinových procesov.
• Môžeme v Tvojom
prípade hovoriť aj o nejakom voľnom čase? Čím ho rada tráviš?
Toho voľna je naozaj málo, ale rada sa venujem výrobe bižutérie, maľovaniu, čítaniu..
Ďakujeme pekne za rozhovor,
želáme ti mnoho ďalších úspechov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

ENVIRO WORKSHOPY
Organizovaním enviroworkshopov sa Regionálne osvetové stredisko v Leviciach venuje v rámci ochrany a tvorby životného
prostredia tým najmenším, deťom
predškolského a mladšieho školského veku.
Materské a základné školy
v okrese Levice reagujú na našu
stálu ponuku uverejnenú v sekcii vzdelávanie na našej webovej
stránke (www.roslevice.sk), prekonzultujú s metodičkou výber témy, potrebné technické vybavenie workshopu, dohodnú si termín stretnutia a podujatie sa môže zrealizovať.
V roku 2011 sme sa stretli
s deťmi z Materskej školy Málaš,
kde sme deťom objasnili okolnosti vzniku a vývoja života na Zemi, a tiež počiatku vzťahu človeka
a zvierat. So žiakmi prvého stupňa



ZŠ Tekovské Lužany.

Základnej školy v Tekovských Lužanoch sme diskutovali o humánnom prístupe k hospodárskym
zvieratám, o ich potrebách, základných životných prejavoch. Pre
Základnú školu na ul. Pri Podlužianke v Leviciach sme pri príležitosti Svetového dňa vody zorganizovali workshop na tému význam
a ochrana vody. Žiaci si mohli pozrieť zaujímavý film o pitnej vode,
zahrať sa a pracovať s pracovným
listom.
Jednotlivé workshopy prebiehajú podobne, mení sa len téma.
Vždy na úvod sú detičky motivované krátkym divadielkom, nasleduje práca s obrazovým materiálom, zážitkové pohybové hry a nakoniec práca s pracovným listom.
Poväčšine je workshop
doplnený aj audio a vi-

 Prší!!! Zážitková hra
na počasie, MŠ Málaš.

chceme
našimi
environmentálne
zameranými aktivitami
nadviazať
a už od útleho veku v nich
túto
prirodzenosť podporovať a
 Enviroworskop Málaš - práca s pracovrozvíjať. Pracovať v atným listom.
mosfére
úsmevných
detských postrehov, nádeoprojekciou.
Deti reagujú na počuté a videné zorov a detskej spontánnosti je
so záujmom a prevažne pozitív- aj pre nás obohacujúce a napĺňane. Veď blízky vzťah k zvieratkám júce. Tešíme sa preto na ďalšiu
a prírode je pre malé deti ešte pri- spoluprácu so školami a škôlkami
rodzený. Práve na túto skutočnosť v našom okrese.
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Týždeň v múzeu - stavba potravinovej pyramídy.

V MÚZEU...



Týždeň v múzeu - divadielko.

Na požiadanie Tekovského múzea v Leviciach, ako hlavného organizátora podujatia Týždeň v múzeu, Regionálne osvetové stredisko v Leviciach zorganizovalo dňa 19.5. 2011 enviroworkshop pre deti predškolského a mladšieho školského veku. Pri jeho realizácii spolupracovali študenti z Pedagogickej a sociálnej akadémie v Leviciach, odboru animátor kultúry. Deťom zahrali divadielko o význame stromov pre človeka a na pripravených stanovištiach
sprevádzali deti pri experimentovaním so špeciálnym didaktickým materiálom, hovorili s nimi o potravinových reťazcoch a rovnováhe v prírode, zahrali pohybové hry.

POFESTIVALOVÁ PREHLIADKA ENVIROFILMu 2010
Regionálne
osvetové stredisko aj tohtoročne, v dňoch 14. – 16. apríla v Leviciach a 18. – 19.
Apríla 2011 v Želiezovciach, zorganizovalo podujatie venované medzinárodnej súťažnej prehliadke ﬁlmov v Banskej Bystrici pod názvom Enviroﬁlm.
Prehliadka je venovaná
tematike ochrany prírody
a ochrany a tvorby životného prostredia. Ocenené
tituly každoročne premietame žiakom základných
a stredných škôl v regióne
Levíc.
Aj tento rok sme sa tešili hojnej účasti. V Leviciach
sa premietania zúčastnilo
470 a v Želiezovciach 280
žiakov. Najsilnejšie dojmy

u žiakov druhého stupňa
a stredných škôl vyvolával
ﬁlm Carstensz – Siedma
hora od režiséra Pavla Barabáša, po skončení ktorého neraz nasledovala ži-

vá diskusia.
Žiakom prvého stupňa
bol premietaný ﬁlm Voda pitná od





Enviroﬁlm Levice.

Od januára do júna 2011 organizovalo Regionálne osvetové stredisko v Leviciach v Mládežníckom centre Kontakt skupinové stretnutia žien
pod názvom Život šitý na mieru. Raz mesačne
sa stretávali ženy rôzneho veku a diskutovali na

Enviroﬁlm Želiezovce.

režiséra Ivana Látala.
Spoluorganizátorom podujatia bolo Informačné centrum mladých v Leviciach a
Mesto Želiezovce, ktoré

priestor všetkým, ktorí sa chceli prejaviť.
Niekedy sa diskusia rozbiehala pomaly,
inokedy sa rozprúdila do dynamickej výmeny názorov a emócií, často sa smiali...a niekedy aj plakali. Ale také sme my, ženy...
Súčasťou každého stretnutia boli aj praktické
cvičenia, zámerom ktorých bolo ísť do seba, do
hĺbky svojho prežívania. Zaujímavým bolo napr. graﬁcké znázornenie času, ktorý venujeme
rodine, práci, priateľom a známym, a tiež sebe.
Okrem percentuálneho rozloženia našej energie v týchto oblastiach života, sme diskutovali aj
o tom, či v nich fungujeme s radosťou, v súlade
s tým, čo chceme žiť, alebo naopak z donútenia,
či povinnosti. Výsledky graﬁckého znázornenia
tak boli dobrým podnetom k ďalšiemu premýšľaniu a prehodnocovaniu. Hodnotným prvkom
stretnutí bola veková rôznorodosť prítomných
žien, vďaka ktorej bolo možné vidieť aktuálnu tému očami rôznych generácií.
Sme radi, že sa nám podarilo vytvoriť priestor
a atmosféru pre ženy, ktoré cítia potrebu sa stretávať, komunikovať, spoznávať sa, vytvárať nové sociálne kontakty, ktoré sa rozhodli dopriať si
čas len pre seba a nasmerovať svoj život podľa
vlastných predstáv.

ŽIVOT ŠITÝ NA MIERU



Lektorka Janka (zľava).

zaujímavé témy pod vedením odbornej lektorky
Janky Vaculčiakovej, absolventky Fakulty psychosociálnych štúdií Karlovej univerzity v Prahe.
Témy stretnutí boli:
• Sebavedomie ženy
• Žijeme viac svoj život alebo životy iných?
• Vieme prejavovať svoje pocity?
• Rovnováha a vnútorná sila
• Životné priority, ciele a naša budúcnosť
• Zmena je cesta
Stretnutia mali charakter svojpomocných skupín, úvodom ktorých Janka oboznámila účastníčky s ich základnými pravidlami a uviedla ženy do
aktuálnej témy. Medzi základné pravidlá patrí napr. dôvernosť stretnutí, ako aj skutočnosť, že každý prejav má ostať bez posudzovania ostatnými. Rešpektovaním týchto pravidiel, a tiež skúsenosťami mnohých „skalných“ účastníčok stretnutí, ktoré už prácu v podobných skupinách zažili,
sa zakaždým vytvorila príjemná atmosféra umožňujúca navzájom zdieľať svoje pocity, názory a
skúsenosti. Po predstavení témy dala lektorka

zdarma poskytlo prenájom
priestorov, ozvučenie a premietacie plátno. Za výbornú
spoluprácu a ústretovosť im
patrí naša vďaka.
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ČISTÁ HLAVA – ČISTÁ ZEM
Rok 2011 sa v európskom meradle nesie v duchu podpory dobrovoľníctva. So zámerom podporiť dobrovoľné aktivity žiakov zorganizovalo Regionálne osvetové
stredisko v Leviciach v spolupráci so Strednou odbornou školou,
Pod Amﬁteátrom 6 v Leviciach pravidelné stretnutia so stredoškolákmi. Obsahom stretnutí bolo premietnutie ﬁlmu s environmentálnou te-



v spojení s ktorým Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo celonárodnú akciu „Vyčistime si Slovensko“ a subjektom do nej prihláseným
zaslalo pracovné pomôcky – hygienické rukavice a vrecia. V rámci tejto akcie študenti pod vedením pani
učiteľky Mgr. Mirky Frajtovej vyčistili okolie svojej školy. Druhou príležitosťou preniesť teóriu do praxe bol
Svetový deň životného prostredia,

Čistá hlava - čistá Zem, sledovanie dokumentu HOME.

matikou, ktoré malo byť motiváciou
k premýšľaniu, a tiež k dobrovoľnej
aktivite priamo v teréne.
Žiakom rôznych ročníkov sme
premietli dokumentárny ﬁlm Home,
režiséra Yanna Arthusa Bertranda,
ktorý sa venuje rovnováhe na Zemi,
globálnemu otepľovaniu, rabovaniu
nerastného bohatstva, sociálnym
problémom obyvateľov, nadmernej spotrebe a ďalším, aj pozitívnym témam. Dokument je zostrihaný z nádherných záberov našej planéty, natočených v 50tich krajinách
celého sveta. Hlavnou témou diskusie bola skutočnosť, že naša Zem je
závislá na rovnováhe, v ktorej každá
bytosť hrá svoju rolu. A život každého tvora je možný, len vďaka existencii tvora iného.
Ďalším premietaným ﬁlmom bol
Bhutan – Hľadanie šťastia, režiséra Pavla Barabáša. Študenti sa
preniesli do krajiny bez televízie
a reklám, života v súlade s prírodou,
kde hrubé domáce šťastie je dôležitejšie ako hrubý domáci produkt.
Budhistické učenie vraví, že šťastie
vychádza priamo z človeka. „Nachádza sa v mysli. Ak toto človek pochopí, nájde šťastie ako jednotlivec,
ako národ, alebo celá populácia,“
prezradil o svojej viere Tshennyi
Gopon, budhistický mních v kláštore
Gaza. V diskusii o ﬁlme sme sa zamýšľali nad slobodnou voľbou každého človeka byť šťastný. Hovorili sme o súvislostiach čistoty našich
myšlienok s čistotou nášho okolia.
Názov podujatia Čistá hlava – čistá
zem nie je náhodný..
Na dobrovoľnú aktivitu v teréne
sme mali hneď dve oﬁciálne príležitosti. Jednou z nich bol Deň Zeme,

kedy Regionálne osvetové stredisko
v Leviciach v spolupráci s Obvodným úradom životného prostredia
v Leviciach a Mestom Levice zorganizovalo podujatie „Je len jedna
Zem“. Pracovníci spomenutých organizácií a študenti Strednej odbornej školy, Pod Amﬁteátrom 6 v Leviciach vyčistili okolie levických rybníkov a Mochovskú ulicu. Organizátori veria, že podobné podujatia by
sa v našom meste mohli stať pravidelnosťou.
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Prioritné akcie ROS 2011
pč

Názov podujatia

Charakter podujatia

Termín realizácie

grant

1

Kvetinky kraja

Krajská prehl. dets.folkl.súborov

28.4.2011

MK SR

2

AMFO 2011

Krajská prehl. amat.foto tvorby

3.6.-26-6.6.2011

MK SR

3

Šaffova ostroha

Krajská prehl. sólistov tanečníkov

4.5.2011

MK SR

4

Dni fotograﬁe v
Leviciach 2011

Medzinárodné

6.5.-29.5.2011

MK SR

5

Víla Travertínka

Regionálne, environmentálna výchova

28.6.-29.6.2011

Nadácia Pontis,
T-com

6

Vianoce na hrade

10.12.2011

--

7

Takí sme

8.-11.9.2011

MK SR a Mesto
Levice

Regionálne, hudba, spev, tanec, ľudové
remeslá
Medzinárodné, hudba, spev, tanec,
ľudové remeslá

Pripravujeme
NOVEMBER
A DECEMBER 2011:
•

Krok za krokom ku zdraviu
- prednášky na tému
zdravého životného štýlu spojené s praktickým
ukážkami a cvičením

•

Obchodovanie s ľuďmi,
závislosti
- prednášky v oblasti sociálnej/primárnej
prevencie

•

Staré noty mladých
strún
- cyklické odborné semináre pre vedúcich
folklórnych súborov

•

Výtvarný
workshop
a prednášky pre výtvarníkov

•

Vianoce
na
10.12.2011

•

Vianočné variácie
- tvorivé dielne v okrese
Levice s vianočnou tematikou

•

Divadlo v zime
- divadelné predstavenia amatérskych divadiel v okrese Levice

Projekty ROS v roku 2011
Schválená výška
grantu €

Termín realizácie

T-mobile, Nadácia Pontis

1.000,00

28.-29.6.2011

Dni fotograﬁe
v Leviciach 2011

Ministerstvo kultúry SR

2.000,00

5.5.-29.5.2011

3

Amfo

Ministerstvo kultúry SR

1.000,00

4.6.-26.6.2011

4

Kvetinky kraja

Ministerstvo kultúry SR

1.500,00

28.4.2011

5

Šaffova ostroha

Ministerstvo kultúry SR

1.500,00

4.5.2011

6

Odborné semináre
Staré noty mladých strún

Ministerstvo kultúry SR

1.500,00

Október 2011

7

Takí sme... MFF

Ministerstvo kultúry SR

2.000,00

9.-11.9.2011

8

Takí sme... MFF

Mesto Levice

1.000,00

9.-11.9.2011

9

Takí sme... MFF

NSK cezhr.spolupráca

600,00

9.-11.9.2011

p.č.

Názov podujatia

1

Víla Travertínka

2

Grant

Nadácie, granty, projekty spolu:



Hviezdoslavov Kubín IV. kategória.

12.100,00€

hrade
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Hviezdoslavov kubín

VÝSLEDKY

V dňoch 7.-8. Apríla 2011 prebiehala recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín. V I.,II. a
III. kategórii recitovalo
76 detí z obvodov Šahy, Tlmače, Želiezovce a Levice, na druhý
deň sa predstavilo v IV.
kategórii 15 recitátorov
a jeden detský recitačný kolektív.

 Lukáš Herc
- 1. miesto na
krajskom kole
v Topoľčanoch,
10. 5. 2011.

 Hviezdoslavov
Kubín porota - Ria
Meszárošová, Ľubica
Opaterná, Štefan
Foltán.

 Hviezdoslavov Kubín IV. kategória.



Hviezdoslavov Kubín.

7.4.2011 - I. kategória poézia
- 1. miesto - LUKÁŠ HERC
ZŠ Starý Tekov - obvod Levice - J. Z. Novák - "Cvrček a
mravček"
I. kateória próza - 1. miesto
- VIKTÓRIA
HAVRANOVÁ
ZŠ Tlmače - obvod Levice Ružena Smatanová-" Hra na
princeznú"
II. kategória poézia - 1.
miesto- BRONISLAVA TOLNAIOVÁ ZUŠ Levice - Štefan
Moravčík - "Prvý bozk"
II. kategória próza - 1.
miesto-MARÍNA URBANOVÁ
ZUŠ Levice - Oľga Feldeková
- "Poviedky"
III.kategória poézia - 1.miesto
- MONIKA STANKOVIČOVÁ
ZUŠ Levice - Just al Sitár "Padá opona"
III. kategória próza - 1.
miesto - MONIKA
MAZUCHOVÁ ZUŠ Levice - Vlado
Bednár - "Koza"
IV. kategória poézia - 1.
miesto - ELIŠKA JANEGOVÁ
PaSa Levice - Jean COCTEAU- "Ukrižovanie"
IV. kategória próza - 1.miesto
- NINA POMPOŠOVÁ Gymn.
A.Vrábla Levice - Roald Dahl
- "Túžba"
V. kategória próza - 1. miestoŠTEFAN JURČA st. - Fridgyes
Karinty - "Barabáš"
Detský recitačný kolektív
"neDAJMESA" pri ZUŠ Levice
- 1. miesto- Milan Rúfus: „Soľ
nad zlato“.
Odporúčanie poroty z 2.
miesta - II. kategória próza
- ROMAN POLIAK ZUŠ Levice - Andrej Blatník - "Matkin
hlas".



Hviezdoslavov Kubín II. kategória, porota Petr Mészároš.
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F igúrky z kukuričného šúpolia
V dávnych časoch, a to hlavne
na dedinách, deti nemali veľa hračiek, lebo ich rodičia boli chudobní. Preto sami museli nájsť nejaké riešenie. Boli vynaliezavé, príroda im ponúkala veľa možnosti.
Medzi ne patrilo aj kukuričné šúpolie, z ktorého si vyhotovovali krásne ﬁgúrky, kvety, zvieratká. Je to stará technika ľudovej
tvorby a dodnes je nielen známa,
ale aj užitočná, veď zdokonaľuje
zručnosť rúk, tvorivosť a robí radosť každému.
Preto aj ďalšiu tvorivú dielňu

v rámci svojho pracovného plánu ROS v Leviciach orientovalo
na túto techniku. Podujatie sa realizovalo v priestoroch miestnej
knižnice v Plášťovciach 4. marca od 13,00 - tej hodiny. S pomocou
knihovníčky Kataríny Szarkovej sme
oslovili obe základné školy v obci.
Záujem bol veľký, našu ponuku privítali s radosťou. Remeselníčka Mária
Rádi Gódor nestačila predviesť celú techniku, ale deti nakoniec predsa
odchádzali spokojné, s vlastnoručne
vyrobenými kytičkami a kvetmi z kukuričného šúpolia.



Zhotovovanie kvetov - Mária rádi Gódor so žiakmi ZŠ Plášťovce.

Drevorezba inak
D
Metodici Regionálneho osvetového strediska v Leviciach už tri
roky pracujú na tom, aby kultúrny
život obcí a miest v našom okrese priebežne obohacovali. Ich ponuka v tomto smere je dosť pestrá, majú vytvorenú širokú databázu. Vzájomná spolupráca s ob-

Ľudový remeselník, Péter Rádi zo
Šiah za pár hodín naučil deti jednoduchú techniku vyrezávania dreva,
rôzne motívy jeho zdobenia, a tak
spoločne zhotovili medaily a podľa
vlastného vkusu drobné darčekové
predmety.
Kým deti pracovali, dospelých ča-

 Okrem dievčat aj stará mamička zvedavo pozorovala, ako pracujú
ostatní.

D rôtovanie
Drôtovanie patrí k starým ľudovým remeslám, ktoré majú
v dnešnej dobe už len nepatrný počet nositeľov, aj preto je o to vzácnejšie. Tvorivá dielňa s drôtovaním sa v Horných Turovciach uskutočnila v spolupráci s obcou a obecným zastupiteľstvom. Netradičná ľudová
tvorba v prevedení Márie Farkasovej, „domácej“ obyvateľky,
tvorila súčasť maškarného plesu
detí dňa 18. februára organizovaného v našom kultúrnom dome. Počas podujatia si deti a rodičia osvojili techniku drôtovania
a spolu s Majou vyrobili srdiečka
zdobené červenými korálkami.
Bol to dobrý nápad a vhodná inšpirácia ako darček k blížiacemu
sa sviatku MDŽ.




Turovskí školáci - Patrik Kašík, Patrik Suchetka, Milan Fógel.

cami, mestami, rôznymi inštitúciami spočíva v tom, že ROS ponúka – obce, mestá prejavujú svoj
záujem.
Tak sa to stalo aj v obci Veľké
Turovce, keď sa 15.januára (sobota) v kultúrnom dome konala tvorivá dielňa „Drevorezba inak“. ROS
týmto podujatím ponúklo deťom, občanom a vôbec širokej verejnosti
vhodný program pre využtie voľného času.

kala výstava drevorezbára Štefana
Beňa z Plášťoviec. Svoje umelecké
diela – obrazy, nástenné hodiny, rámy so zrkadlom, podstavce pod trofeje a iné, „vyrába“ vo svojom voľnom čase. Objednávok má dosť, jeho diela ako darčeky sa dostali už aj
do zahraničia. Turovčanov veľmi potešilo, že sa vďaka ROS v Leviciach
mohlo uskutočniť toto výborné podujatie a tešia sa na ďalšiu spoluprácu.

Mária Farkašová rada naučí techniku drôtovania aj pani učiteľku.



Pani učiteľka pozorne sleduje dievčatá a závidí im.



Vystavovateľ Štefan Beňo z Plášťoviec so svojimi kompozíciami.
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Mýtne Ludany
Aj v tomto roku obec Mýtne
Ludany uskutočnila v dňoch
22.- 24. júla Dni obce. Hlavný
program bol v sobotu 23.júla,
kedy obec privítala priateľov
z družobného mesta Maglód
/MR/ zo Šajóvámosu /MR/ a z

Mýta pod Ďumbierom. S mestom Maglód a 2 obcami bola
podpísaná aj spolupráca v
oblasti kultúry a športu. Pýchou tohto dňa bola aj súťaž
o najkrajšiu ulicu/ tento rok
súťažili ulice Nová a Orechová, kde občania oboch ulíc vítali sprievod hostí / okolo 120
ľudí / s prekrásne prestretým
stolom vonku na ulici, na ktorom sa prezentovali dobrôtky
šikovných rúk občanov oboch
ulíc. Boli tam veľmi dobré zákusky, slané pečivá, dopestované ovocie a nechýbala ani
dobrá nálada, kde si domáci i
hostia spolu aj zatancovali.
Bohatý kultúrny program
bol aj na miestnom futbalovom ihrisku, kde zo všetkých
družobných obcí a mesta Maglód vystúpili tanečné
a spevácke súbory, kultúrny program obohatila aj spevácka skupina Rozmaring pri
Klube dôchodcov v obci a
folklórny súbor Vatra z Tlmáč.
Program obohatil aj spevák
maďarskej superstár Gášpár
Laci,
Nechýbala ani súťaž vo
varení gulášov a miestnych
špecialít. Tento deň si aj deti prišli na svoje, mohli sa do
sýtosti vyskákať na trampolínach, skákavom hrade, kolotoči.
Vyšlo nám aj počasie, vďaka čomu bolo plné ihrisko ľudí.
Aj touto cestou starostka obce a obec Mýtne Ludany ďakuje všetkým organizáciám, sponzorom a všetkým
občanom, ktorí pomáhali pri
príprave a realizácii tohto
krásneho podujatia.
Oľga Kollárdiová,
starostka

26

Vyškovce
Dňa 9. júla 2011 sa v našej obci
konal Deň obce.
O 9.30 sa začala svätá omša
v rímsko-katolíckom kostole, ktorú
celebroval Balga Zoltán.
Od 10.30 sa odohrali zápasy na
futbalovom ihrisku na malé bránky, kde sa zúčastnilo 6 mužstiev za
pomoci Jána Köpönceioho, Júliusa
Tótha a Kristiána Kovácsa. Pokým
prebiehali zápasy na jednej strane
ihriska, Katarína Šomlová vystúpila
na pódium ešte s niekoľkými členmi
zumby zo Šiah a zapojili tak divákov
do neuveriteľnej zumby. Napriek horúčave si zacvičilo mnoho žien, dievčat a detí. Medzitým prebiehala aj
jazda zručnosti s osobnými vozidlami s Maťó Ambrózom a Tiborom Kapusníkom. Do nej sa zapojil aj 10
ročný Adrián Gyurkovics, ktorý perfektne zvládol všetky úskalia trate.
Deti sa s radosťou zapojili aj do výroby predmetov ľudovoumeleckých

výrobkov za pomoci Moniky Jámborovej a jej kolegíň. Počas celého dňa
si užívali jazdu na kolotočoch.
Výstava zákuskov a pečív od
domácich gazdiniek mala veľký
úspech. Do tejto výstavy sa zapojilo
mnoho žien a dievčat, a vďaka tomu
bola naozaj krásna.
Starosta obce spolu so svojou
manželkou Adrianou Gyurkovicsovou a zástupkiňou starostu Marikou
Križanovou navštívili v domácom
prostredí našich štyroch najstarších
občanov, ktorým udelili čestné občianstvo a na pamiatku im darovali
slávnostný diplom.
O 16.00 sa zišiel slušný počet ľudí v parku, kde pri príležitosti 755 výročia prvej písomnej zmienky o našej obci a 200 výročia odovzdania
kostolnej veže Rebeka Kovácsová predniesla báseň, Daniel
Köpöncei zaspieval a zahral
na gitare, Balga Zoltán predniesol slávnostný príhovor
a potom starosta obce Jozef Gyurkovics spolu s Veronikou Križanovou, oblečenou

né v krojoch a Pintér
Ľudovít vyhrával na
harmonike.

v kroji slávnostne zavesili veniec na kostol. Po tomto dojímavom obrade sa slávnostný sprievod na čele koča ťahaného koňmi presunul na športové ihrisko,
pričom Veronika Križanová niesla erb obce, Urblík Szabolcs niesol obecnú zástavu, deti miestnej materskej školy boli obleče-

Santovka
Horúce sobotňajšie popoludnie
patrilo v Santovke sviatku obce. Na
futbalovom ihrisku ho otvoril starosta Ľubomír Lőrincz. Všetkým ozná-

mil prestrihnutie pásky na obnovenom domove dôchodcov, čo je zároveň jeho splnený sľub spred komunálnych volieb. Konštatoval týmto
hotovým dielom navýšenie majetku
obce, vyššiu úroveň služieb, zmienil

sa aj o víziách 2. etapy aj o zámeroch výmenných pobytov a
chráneného bývania. Poďakoval zástupcom zúčastnených
ﬁriem. Hodnotu diela a usilovnosť Santovčanov vyzdvihol vo
svojom príhovore tiež primátor Levíc Štefan Mišák,
poslanec NSK. Potom sa
už rozkrútil kolotoč, dovarili trojaké guláše, predstavili sa Santovskí seniori a všetkým prítomným zaspieval sólista opery SND
operetný bonviván - Ivan
Ožvát. V programe vystúpili aj žiaci miestnych škôl
a folklórna skupina Pokus
z Tlmáč. O hudobnú produkciu sa postarala skupina Elán-revival pod vedením Pavla Víglaša. Deň
obce pokračoval do neskorého večera voľnou zábavou - diskotékou.

Na pódium vystúpila s krásnou básňou Csilla Köpönceiová, ktorá potom
po celý zvyšok dňa
spolu s Annamáriou
Setény Jakuš moderovali celé kultúrne
podujatie. Starosta
obce Jozef Gyurkovics slávnostne otvoril Deň obce svojim
príhovorom, po ňom
vystúpili:
miestna
škôlka a škola, Čemadok Kosihy nad
Ipľom, Klub dôchodcov Šahy, Kristína Jezsóová, tanečná skupina s hip hop tancom, citarová skupina Sazdice, Köpöncei Danyho školská kapela a rocková skupina B-verzió.
Do karaoke party sa zapojili mnohí z nás a v prestávke, keď sa z reproduktorov ozvala hudba volajúca
ľudí do tanca, do skorého rána sme
neopustili tanečný parket.
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Kozárovce
Leto PRASLIČIAROV
Folklórna skupina Praslica Kozárovce sa zúčastnila na základe pozvania Oroslanskej slovenskej samosprávy v meste Oroslany (MR)
osláv 310. Výročia osídlenia mesta Oroslany slovenskými rodinami.
Oslavy sa konali 13.augusta 2011.
Súčasťou osláv bolo i odhalenie
pamätnej tabule na „Slovenskom
pamiatkovom dome“ a podpísanie
priateľskej zmluvy mesta Oroslany
s predstaviteľmi slovenských miest
Myjava, Šaľa ako i našej obce. Za
našu obec sa tohto aktu zúčastnil
starosta obce Ing. Jozef Majera poslanec pán Marian Majer.
V popoludňajších hodinách, po


sprievode a kladení
vencov
k slovenskému pamätníku, sa konalo v Alžbetínskom parku vystúpenie slovenských kolektívov,
ktorí
prijali pozva Oroszlány.
nie organizátorov podujatia –Dychová
hudba zo Šale, Folklórny súbor Ko-

Orstrihom.

paničiar z Myjavy a Folklórna skupina PRASLICA z Kozároviec.
PRASLICA si vo
svojom 40 minútovom bloku získala nemalý záujem
obecenstva a zaslúžený potlesk. Vo
večerných hodinách
sme sa vracali domov s dobrými pocitmi s celodenného podujatia a tradičným spevom po
ceste v autobuse.
Za pozornosť stoja i naše vystúpenia v uplynulých letných týždňoch, ktoré sme absolvovali
v obci Iňa – pri ich
oslavách 855.výročia prvej písomnej
zmienky o obci. Vystúpenie PRASLICE

si mohli diváci pozrieť i na XI.folklórnom festivale v malebnom prostredí obce Baďan pri Počúvadle. Spolu
s účinkujúcimi z Folklórnej skupiny
z Hontianskych Nemiec a z Folklórneho súboruPodpoľanec zo Zvolena sme vnímali nevšednú atmosféru tohto podujatia až do večerných
hodín.
Koncom augusta nás čaká významná akcia – súťaž o Cenu Mikuláša Senka (Dubnický folklórny festival) v Dubnici, na ktorú sme postúpili z predkvaliﬁkácie, z pomedzi cca
30 folklórnych kolektívov, ktoré sa
do nej prihlásili na základe oslovenia organizátorov. Odborná porota
zaradila do súťažnej prehliadky šesť
folklórnych skupín, medzi nimi i našu PRASLICU.
Vhodným spestrením leta pre kolektív PRASLIČIAROV bolo spoločné stretnutie, i s rodinnými príslušníkmi, na Starých viniciach pri varení gulášu.
Ing. Miloš Ďurovič

né predmety, šperky.
Miestni a cezpoľní drobnochovatelia potešili mnohých,
hlavne deti svojimi prekrásnymi vystavenými operencami a
hydinou.
Deti sa mali možnosť vyšantiť na novovybudovaných
hojdačkách, šmýkačke a
trampolínach.
O bohaté občerstvenie sa

postarali miestne kuchárky.
Po kultúrnom programe bolo vylosovanie bohatej tomboly.
Záver krásneho dňa vyvrcholil
dobrou zábavou do skorého rána .
Postaral sa o ňu DJ Pavol Viglaš.
Obecné slávnosti sa uskutočnili s podporou NSK, ROS - LEVICE
a Obce Starý Hrádok.

Starý Hrádok
Dňa 20.8.2011 sa v obci Starý
Hrádok konalo kultúrno-spoločenské podujatie v rámci obecných
dní.
Vedenie obce na ňom privítalo
vzácnych hostí, a to zástupcu NSK
Miloša. Zaujeca, riad. ROS Levice
Mgr. Sádovskú, člena OR SMER - SD Ing. Juhára, pánov
starostov a starostky zo susedných obcí, pánov farárov, podnikateľov, sponzorov.
Medzi hosťami boli aj dvaja
významní páni (amatérski maliari), p. Jozef Kanyuk zo Želiezoviec (v minulosti obyvateľ
našej obce) a Mgr. Jozef Horniak, ktorí nám prepožičali svoje krásne olejomaľby a vďaka
nim sa náš schátralý KD zmenil
na galériu malieb.
Medzi vystavenými obrazmi
boli aj práce bývalých a súčasných žiakov ZŠ v Jure nad Hronom, ktorý pod vedením pána
Horniaka získali celý rad ocenení v rámci okresu, kraja, Slovenska, ale aj v zahraničí.
O kultúrny program sa postarali súbory Bádičanka z Bá-

dic, mažoretky z Tekovských Lužian, FS - HONT z Vinice a ľudová hudba J. Klobučníka z Veľkých
Túroviec.
Remeselníci z Farnej a z Levíc
celé popoludnie pracovali s deťmi,
vyrábali rôzne drobnôstky, ozdob-

Obec Starý Hrádok
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podujatia ROS
podporuje
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