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Slovo na úvod

Milí čitatelia,
držíte v rukách ďalšie číslo občasníka miestnej kultúry Mozaika, ktoré vydáva Krajské osvetové stredisko v Nitre. Zostavili
ho pre vás kolegyne Ľudka Struková a Janka Zákopčanová,
ktoré dobre poznáte prostredníctvom ľudových a súčasných
remesiel, hudby, spevu a tanca. V Mozaike ponúkame pestrú
paletu podujatí, ktoré v ostatnom čase pripravilo KOS v Nitre a
ktoré radi zorganizujeme aj u vás, pokiaľ o ne prejavíte záujem.
Podrobnejšie sa o našich podujatiach môžete dočítať na www.
kosnr.sk, kde okrem pozvánok, plagátov, článkov a hodnotení,
nájdete aj množstvo fotografií a videozáznamov.
Ďakujem obciam Tešedíkovo, Nové Sady, Zlaté Moravce
(Prílepy), Horná Kráľová, Martin nad Žitavou, Štitáre, Čakajovce,
Žirany, Čechynce, Močenok a Topoľčianky, ktoré nám napísali,
čo sa u nich udialo v kultúre zaujímavého a obohatili tým náš
občasník.
www.kosnr.sk

Rok 2012 je pre nás, zamestnancov Krajského osvetového
strediska v Nitre, mimoriadne významný. 17. decembra oslávime 30. výročie otvorenia našej budovy, na ktoré Vás už teraz
srdečne pozývam. Zaspomíname si na všetky úspechy, radosti
i starosti, ktoré nás postretli, ukážeme vám súčasný bežný život
na osvete a poďakujeme sa všetkým za to, že našu prácu vykonávame v ideálnych podmienkach a že naša práca môže byť aj
našim koníčkom. Denne sa veľmi tešíme na jej rozmanitosť a veríme, že prinášame svojimi výsledkami radosť aj vám.
Do osláv nás ešte čaká mnoho práce – niekoľko krajských
a regionálnych prehliadok, bohaté letné prázdninové podujatia
realizované nielen v našej budove, ale aj v mnohých obciach a
mestách našej územnej pôsobnosti okresov Nitra, Zlaté Moravce
a Šaľa, veľa podujatí k Európskemu roku aktívneho starnutia, zaujímavé tvorivé dielne, semináre, výstavy. V októbri sa s vami
stretneme na reprezentačnom programe Nitrianskeho samosprávneho kraja Srdce, duša, radosť, tentoraz v divadle v Komárne.
Prajem Vám všetkým zaujímavé čítanie občasníka a chuť
prispieť a prezentovať svoju obec, históriu, kultúru a osobnosti
v slávnostnom decembrovom čísle Mozaiky.
Daniela Gundová
riaditeľka KOS v Nitre
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NAŠEČRIEPKY

Veľkonočné tvorive dielne v Krajskom osvetovom v Nitre

Naše čriepky
ART KLUB

Hatalu získal na celoslovenskom kole 2. miesto. Blahoželáme!
Tešíme sa z každého úspechu autorov a veríme, že budúci rok
o túto súťaž prejaví záujem ešte viac filmových nadšencov.
A možno to budete práve vy.
Od januára 2012 sa vyprofiloval z pravidelných stretnutí,
Výtvarné dialógy, klub pre priateľov výtvarného umenia. Členovia sa stretávajú raz mesačne, vždy na nich čaká teoretický
vstup z dejín umenia, konzultácie a odporúčania k ich vlastnej
domácej výtvarnej tvorbe. Pripravená je i praktická čas, maľba
alebo kresba. Prítomní sa viac dozvedeli zo života a tvorby
Leonarda da Vinciho, Rembrandta van Rijna, Williama Turnera,
Gustava Courbeta či Camille Corota. Lektorka sa snaží o pútavú
interpretáciu diel významných umelcov. Po prezentácii sa
rozprúdi zaujímavá a živá diskusia. Prínosom stretnutí je i poradenstvo a systematická práca prítomných na vlastnej tvorbe,
čo sa už odzrkadlilo viacerými umiestneniami vo výtvarných
súťažiach. Ak chcete stráviť príjemné chvíle pri umení, príďte
medzi nás, klub je otvorený pre každého z vás.

Čo vieš o hviezdach?

Cineama
Cineama je súťaž pre amatérskych filmárov. Nám sa tento rok podarilo osloviť hlavne mladých ľudí. Odborná porota
príspevky na verejnom regionálnom kole súťaže pozrela, zhodnotila, vyzdvihla pozitíva, ponúkla rady a odporúčania. V celoštátnom kole nás reprezentovali 4 príspevky – animovaný film
od žiakov 5. A triedy ZŠ s MŠ v Hornej Kráľovej, minútový film
do Zdenka Maga, dokument od Ivana Breského a hraný film od
Romana Hatalu. A práve hraný film Kolaps duše od Romana
www.kosnr.sk

V marci sa konali okresné kolá vedomostnej súťaže určenej
pre žiakov ZŠ, SŠ a osemročných gymnázií. Svoje vedomosti o astronómii si zmerali žiaci v okresoch Zlaté Moravce, Šaľa
i Nitra. Museli absolvovať písomný test, matematický výpočet
i ústnu skúšku na vybrané otázky, ktoré veru neboli ľahké. Tí
najšikovnejší, ktorí venujú značnú časť svojho voľného času
5

tejto zaujímavej vede, boli ocenení diplomami a postúpili do
krajského kola, ktoré sa konalo v apríli v Nitre. Sme radi, že časť
mladých si popri športe a populárnych sociálnych sieťach stále
nájde čas aj na záhady nekonečného vesmíru.

Detský festival ľudovej hudby

Gajdoš Mário Križanovič

Krajská súťažná prehliadka detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov a inštrumentalistov sa konala v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre 12. apríla 2012.
O postupe do celoslovenského kola súťaže rozhodovala odborná
porota. Boli to Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhDr. Margita Jágerová
a PhDr. Hana Kyseľová, všetky odborníčky z oblasti hudobného
folklóru. Deti súťažili v štyroch kategóriách – detská ľudová
hudba, spevácka skupina, sólista spevák a inštrumentalista.
Zazneli piesne z okolia Nitry a Topoľčian, Tekova, ale i z ostatných
oblastí Slovenska. Nakoniec porotu svojím výkonom presvedčili
Adelka Čarnogurská z Tesár, gajdoš Mário Križanovič z Veľkého
Zálužia, heligonkár Matej Paška z Preselian a spevácka skupina
DFS Jelenka z Jelenca. Na celoslovenskej súťaži, ktorá sa konala
9.-10. júna v Habovke, Gajdoš Mário Križanovič získal Zlaté
pásmo. Srdečne gratulujeme.

ktoré vznikajú na základných školách, základných umeleckých
školách, v kultúrnych domoch, centrách voľného času. Prehliadka je príležitosťou zahrať si na javisku, vypočuť si názor poroty
a získať nové zručnosti a skúsenosti ako dať divadelnému predstaveniu ten správny dramatický oblúk. Tento rok z Javiskového
škriatka postúpili DS MoDRré TRraKy, Vráble, DDS Ekožrútik,
Mojmírovce, DS Satelitné Mátohy, Nitra, DS ARS STUDIO, Nitra,
a kam postúpili? Postúpili ma krajskú súťaž detského divadla
Detský javiskový sen. V prípade záujmu vám radi poradíme,
pomôžeme pri práci s detským divadelným súborom.

Detský javiskový sen
oslávil svoje desaťročie

Javiskový škriatok
Dosky, ktoré znamenajú svet, dosky Starého divadla v Nitre pukali pod váhou fantázie detských inscenácií. Regionálna,
postupová prehliadka pre všetky detské divadlá otvára priestor
na prezentáciu tvorby začínajúcich i pokročilých divadielok. Je
miestom stretnutia tvorcov detských divadelných predstavení,
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DDS Bastriguly
www.kosnr.sk

Krajská postupová súťaž a prehliadka detskej dramatickej
tvorivosti, scénických miniatúr a divadla dospelých hrajúcich
pre deti, prehliadka divadelných súborov Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Jeden z najznámejších milovníkov divadla hraného pre
deti povedal, že divadlo je kľúč k detstvu. A práve toto sa udialo
v plnej kráse tvorivosti na doskách javiska kultúrneho domu
v Šali, kde sme po 10. krát organizovali Detský javiskový sen.

Víťazné predstavenie

Porotu tvorili Ľubomír Šárik, Martin Krajčovič a Dušan
Krnáč. Videli sme osem inscenácií v kategórii detskej dramatickej tvorivosti a jednu scénickú miniatúru.
• DS MoDRré TRraKy, Kufor, ktorý zožral dieťa, réžia: Štefan Foltán
• DDS Bastriguly, Rozpráv(k)a...nie, réžia: Anetta Peternai
• DS Veselá kopa, Hrdopýška v medvedej koži, réžia: Erika Galbavá, Eleonóra Kodadová
• DS Bicykel na ceste, Čarodejnica, réžia: Renáta Jurčová
• DDS Žabka, Nie sme zlí, réžia: Nikoleta Kováčiková
• DDS Ekožrútik, No a čo?!,réžia: Katarína Kúdelová
• DS Satelitné Mátohy, Tak takto to dnes chodí, réžia: Eva Hudecová a kol.
• DS Smajlíci, Srdce v zrkadle, réžia: Katarína Badiarová
• DS ARS STUDIO, Nebeská práčka, réžia: Ľubica Michalicová
Detský javiskový sen sme snívali dva dni a jeho súčasťou
boli sprievodné podujatia. A to praktický seminár Dramatická
výchova, tvorba detského divadelného predstavenia a slávnostná prezentácia knihy Tvorivá dramatika v edukácii a inscenačnej
praxi detských divadelných súborov od kolektívu autorov. Súťaž
vyhral a na celoštátnu prehliadku Zlatá Priadka2012 postúpil
www.kosnr.sk

DDS MoDRré TRraKy s hrou Kufor, ktorý zožral dieťa, réžia: Štefan
Foltán, pôsobiaci pri ZŠ s MŠ Lúky, Vráble.

Dramatická výchova, tvorba detského
divadelného predstavenia

30. marca 2012 patrila bábková sála Domu kultúry Šaľa
praktickému semináru s ukážkami dramatickej výchovy v praxi,
práce s detským interpretom, základom tvorivej dramatiky.
Seminár bol určený učiteľom, ktorý vedú divadelné krúžky,
kluby, vedú projektové vyučovanie zamerané na tvorivú dramatiku, učia slovenský jazyk a literatúru, estetiku či vedú detské
divadielka na obciach. Lektorkou bola Marica Šišková, ktorá má
skúsenosti v tejto oblasti, pôsobila na základnej škole, dnes učí
na ZUŠ J. Rosinského v Nitre, režíruje a vedie DS Rámus, DS
Slúchadlo, DS Zasesmelendve.

58. Hviezdoslavov Kubín 2012
Tohoročného recitačného maratónu malých i veľkých recitátorov, ktorý organizovalo Krajské osvetové stredisko v spolupráci s Krajským školským úradom v Nitre, Základnou školou ul. Pribinova, Zlaté Moravce, Základnou školou s MŠ sídlisko Lúky,Vráble, domom kultúry Šaľa sa spolu zúčastnilo 402 recitátorov.
Na krajskom kole 58. ročníka Hviezdoslavovho Kubína v Topoľčanoch získali naši recitátori mnoho popredných cien. Naši
najúspešnejší recitátori a recitačné kolektívy sa predstavia na
celoštátnej súťaži Hviezdoslavovho Kubína v Dolnom Kubíne
v dňoch 20.-23. 6. 2012, sú to: Izabela Ševčíková z Nitry, Andrej
Šlachta z Vrábľov, Rebeka Farkašová z Jelenca, Eliška Dobošová
7

z Ivánky pri Nitre, Nikola Ševčíková z Nitry, Kristína Kluková zo
Zlatých Moraviec, Alžbeta Kovaničová z Nitry, Kristína Šimková
z Nitry, Veronika Zajacová z Nitry, Lucia Ondrášková z Nitry,
Dušan Danko z Nitry.

prezentovali rozmanitosť slovenského folklóru. Gajdami rozozvučal synagógu gajdoš Juraj Dufek z Bojníc, neskôr sprevádzal
pri tanci manželov Olejárových, ktorí sa roztancovali pri improvizácii tancov z Veľkého Zálužia a Žirian. Niekoľko speváckych
čísel ponúkli divákom členky ženskej speváckej skupiny Vranky
z Nitry. Program uzatvoril svojím vystúpením hosť večera Ján
Ambróz a ľudová hudba Borievka. Záver programu vyvrcholil
spoločným číslom, zaspievali si všetci účinkujúci i diváci.
Na organizácii tohto krásneho podujatia sa podieľali spolu
s Krajským osvetovým strediskom v Nitre aj Katedra etnológie
a etnomuzikológie FF UKF v Nitre a občianske združenie Kultúra
Podzoboria.

Prezentácia bibliografie

Pre recitátorov, pedagógov a priateľov detského a umeleckého prednesu mládeže a dospelých pripravujeme počas roka
rôzne semináre a vzdelávacie aktivity, napr. ako pracovať s literárnou predlohou, ako pripravovať recitátorov, ako pracovať
s hlasom, dychom.

Inšpirované folklórom – Folklórny večer
v Synagóge

V priestoroch výstavy Literárno-výtvarnej súťaže Zlaty
Dônčovej sa uskutočnila prezentácia personálnej bibliografie
spisovateľky Zlaty Dônčovej. Bibliografiu spracovala na náš podnet Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre. Obsahuje životopisné
údaje, informácie o Literárno-výtvarnej súťaži, o „pátracej akcii“
v Bratislave Rači, o spomienkových podujatiach v Nadliciach,
Nitre, Nitrianskej Strede ako i bibliografický súpis tvorby Zlaty
Dônčovej. Veríme, že i prostredníctvom tejto publikácie sa verejnosť zoznámi so spisovateľkou Zlatou Dônčovou.

K prameňom tradícií

V Nitrianskej Synagóge sa 28. marca v rámci tohto projektu stretli rôzne umelecké kolektívy i jednotlivci, aby verejnosti

Folklórny večer v Synagóge, Ján Ambróz a ĽH Borievka
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Projekt K prameňom tradícií je zameraný na realizáciu
vzdelávacích seminárov pre vedúcich folklórnych skupín, súborov, detských folklórnych súborov a metodických návštev folklórwww.kosnr.sk

nych kolektívov priamo v ich domácom prostredí. Pod vedením
odborných lektorov účastníci získajú a osvoja si nové teoretické
i praktické poznatky, dôležité pri práci vo folklórnom kolektíve.
V Topoľčanoch sme sa s vedúcimi folklórnych kolektívov
stretli 3. marca 2012 v priestoroch Tribečského osvetového strediska. Lektori Jozef Lehocký, Kristína a Martin Olejároví sa zamerali na tanečné a spevné príležitosti okolia Topoľčian. V teoretickej časti sa venovali výstavbe tancov a rozboru videozáznamov, v praktickej časti učili účastníkov tance z publikácie a výskumov Jozefa Lehockého.

Kontakty s prírodou v staršom veku
Lektorka Ing. Gréta Jančová

Podľa nej sa pomocou tisícročia starých metód dá podporiť prevencia, ale aj odstrániť prejavy už vzniknutých chorobných prejavov. V tabuľkách a schémach ukázala na rôzne typy ľudí, do
ktorých sa účastníci mohli priradiť a zostaviť si vlastný jedálny
lístok. V besede mali možnosť konzultovať svoje problémy, vyplniť si dotazník, ktorý im bude slúžiť pri orientovaní sa v ďalšom živote. Mozaiku podpory zdravia si môžu záujemcovia
dopĺňať na podobných akciách počas celého roka.

Len pre ženy
Lektor Ing. Július Haringa

Podujatie sa uskutočnilo v rámci Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Náš dlhoročný lektor Ing. Július Haringa v úvode rozdelil ľudský vek na jednotlivé
etapy. Pripomenul, že každá generácia má možnosť využívať
liečivú silu prírody. Starších účastníkom, ktorým bolo podujatie
určené, oboznámil s niekoľkými liečivými rastlinami, ktoré by
mali byť súčasťou ich každodennej potravy. Takéto podujatia
ponúkame aj obciam, ktoré by ich mohli využívať pri viacerých
príležitostiach.

Krajka, mušelín, hodváb, organza, koráliky a veľa pomôcok
bolo treba, aby si ženy a dievčence vyhotovili ozdoby na odevy.
Najskôr sa naučili kvety kanzahsi, potom romantické brošne

Alternatívy životného štýlu
sú v súčasnosti aktuálne
Pod názvom Ajurveda sme zorganizovali jednu z cyklu
prednášok a besied podporujúcich zdravý životný štýl. Lektorka Ing. Greta Jančová prezentáciou prinesených materiálov
a publikácií priblížila viaceré formy nenáročného spôsobu života.
www.kosnr.sk
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z podšívkoviny. Nakoniec si vlastnoručne namaľovali hodvábnu
šatku na ráme. Tvorivé dielne organizujeme pre širokú verejnosť
v stredu popoludní každý mesiac. Príďte medzi nás a potešte sa
vlastnoručne vyhotovenou ozdobou.

Masáž pomáha pri rôznych neduhoch
Naučiť sa pomôcť si pri nastupujúcej únave, či prekonať
nával stresu a očistiť svoj organizmus od zbytočných škodlivín,
bolo hlavným zámerom prednášky s besedou. V príjemnej atmosfére sa po úvodnej všeobecnej časti sa účastníci s lektorkou
Bc. Jankou Vitekovou presunuli do priestoru s karimatkami, kde
v prakticky popisovala ukážky rôznych druhov masáže a krok za
krokom priblížila rôzne formy aplikácie bankovania, ako jednu
z pomocných metód zdravého životného štýlu a podpory prevencie chorobných prejavov na fyzickom základe. Na záver si
zacvičili niekoľko cvikov. Všetci účastníci si odniesli metodický
list o spôsoboch automasáže, ktorú môžu využiť v domácnosti
ako prvú pomoc pri blokádach a bolestiach chrbtice a hlavy.

Krškany a ZŠ z Nitry – Na Hôrke, Škultétyho, Topoľová, Gorazdova. Navštívili sme žiakov i priamo v obciach Jelenec a Ivanka
pri Nitre. Každá trieda dostala aj časopisy a brožúry k téme prevencia závislostí a kriminality. Tému mýty a fakty o závislostiach
ponúkame celoročne pre školy v územnej pôsobnosti KOS. Info
0911 540 016, jana.ondruskova@kosnr.sk

Plagát roka

Mýty a fakty o drogách

Výstava Plagát roka 2012 v marci predstavila najlepšie výtvarné práce žiakov SŠ v samosprávnom kraji, ktoré boli vybrané
v rámci 7. ročníka súťaže vo výtvarnej tvorbe s protidrogovou
tematikou a témou rodovej rovnosti, ktorú sme v tomto roku
zaradili po prvýkrát a študentov zaujala. Súťaž vyhlasuje Nitriansky samosprávny kraj pri príležitosti „Európskeho týždňa
boja proti drogám“. Na vernisáži výstavy boli ocenené najlepšie
výtvarné diela v dvoch kategóriách – počítačová grafika a výtvarná tvorba a v dvoch témach – Každý si kreslí svoj život sám
a Nasaďme si mužské/ženské okuliare – vidíme svet inak?

Pomáhame pri zlepšovaní sveta
O alkohole, fajčení a iných druhoch závislostí sa už pohovorilo dosť, ale stále existujú medzi mládežou rôzne „zaručené“
fámy, ktoré sme sa snažili uviesť na pravú mieru pomocou
interaktívnych aktivít vedených preventistami a odborníkmi
z radov psychológov. Pre žiakov ZŠ boli pripravené veku primerané animácie na tvorbu postojov, sebapoznávania a ozrejmenie mýtov a faktov o závislostiach. Vystriedali sa u nás triedy zo
ZŠ Nové sady, Výčapy – Opatovce, Mojmírovce, N. Hrnčiarovce,
10

S prevenciou sociálno-patologických javov by sa malo
začať už v predškolskom veku. Avšak takých programov je
nedostatok. Preto sme ponúkli učiteľkám MŠ a I. stupňa ZŠ
metodicko-inštruktážny seminár k ucelenému programu pre
deti od 4 do 8 rokov Učíme sa spolu vychádzať. Súčasťou sú 4
publikácie a metodiky – ako viesť rozprávanie s deťmi a rodičmi. Každý účastník si od nás odniesol knižky Naučme sa
spolu rozprávať a nájsť riešenie, Naučme sa akceptovať a ctiť si
www.kosnr.sk

je od roku 1994 Národné osvetové centrum v Bratislave. Vybrané
práce putujú po mestách Slovenska, ale i za jeho hranicami.
Každý rok prinášame výstavu nielen do Nitry, ale aj do okolitých
obcí, v tomto roku to bol Jelenec a Ivanka pri Nitre.

Pusinky a dotyky nie sú na rozkaz

každého človeka, Naučme sa byť čestní a hovoriť pravdu a Naučme sa podeliť a vystriedať sa. S pani učiteľkami sme sa dohodli,
že v roku 2013 sa opäť stretneme, aby sme sa porozprávali, ako
sa im podarilo publikácie využiť, vymenili si skúsenosti, alebo
podali nové návrhy.

Prečo som na svete rád/rada

Veľavravný názov patrí interaktívnym animáciám pre žiakov 1.-4. ročníka ZŠ na rozvoj asertívneho správania. Téma animácií je súčasťou tréningového programu Centra pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie v Nitre, Harmonizácia Detskej Osobnosti z oblasti primárnej prevencie pre I. stupeň
ZŠ. Ponúkame ho po celý rok školám v Nitre i okolitých obciach. Doteraz sme sa zameriavali na marginalizované vrstvy
a navštívili sme školy v Nitre – Krškanoch, v Nitre na Krčméryho
ulici a do našich priestorov prišla aj škola z obce Lok. Deti boli
motivované, aby objavovali svoje silné a slabé stránky, naučili
sa chovať zdatne a sebavedome a vedeli asertívne reagovať
v rôznych, pre nich i v nepríjemných situáciách.

V máji sme predstavili už 17. ročník medzinárodnej výstavy ocenených výtvarných prác mladých ľudí od 14 do 18 rokov,
ktorí sa vyjadrovali k téme životných hodnôt, ale i k látkovým
a nelátkovým závislostiam. Jedná sa o pôvodný výtvarný projekt MK SR s protidrogovou tematikou. Organizátorom projektu
www.kosnr.sk
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REGION ART

Stále viac a viac ľudí relaxuje pri umení. Vzhľadom na veľký
počet záujemcov sme po prvýkrát realizovali i regionálne kolo
výtvarnej súťaže pre neprofesionálnych výtvarníkov okresov
Šaľa , Zlaté Moravce a Nitra. Prihlásení účastníci súťažili v piatich
kategóriách, do ktorých boli zaradení podľa veku a výtvarného
vzdelania. V roku 2012 sa zapojilo 50 autorov s 178 dielami.
Predseda odbornej poroty bol akademický maliar Daniel Szalai.
Výstava sa uskutočnila v Šali v Kultúrnom stredisku Večierka.

Od novembra do marca, raz do mesiaca, bola výstavná
sála vyhradená záujemcom o cestovanie, spoznávanie vzdialených krajín, ich obyvateľstvo a zvyklosti. Účastníci cesty
Radovan Škúci, Michaela Nováková a Peter Živý, v prvej časti
vniesli účastníkov do atmosféry prekonávania tisícok kilometrov náročného, ale zaujímavého putovania. Každý z nich
popísal cestu z vlastného pohľadu, pedagóga, psychologičky
a podnikateľa, bolo zaujímavé sledovať, čo si všímali a čo bolo
pre nich dôležitejšie. Mozaika bola poskladaná zo zaujímavých
a neobvyklých opisov týkajúcich sa života v rodových osadách
Kovček a Slavnoe neďaleko Moskvy. Ukážky urbanistického
komplexu pôsobili dojmom prírodnej rezervácie. V druhej časti
bol premietnutý dokument, natočený v Rodovej škole akademika Štetinina na Kaukaze, oboznámil s ekologickým zameraním
školy a systémom vzdelávania. Ďalšia časť bola vyhradená pre
spomienky rodičov Nosaczynskych z Bratislavy a Poláčkových
z Trenčína a hlavne ich deťom Oliverovi a Kristínke, ktoré sa priamo v tejto škole určitú dobu vzdelávali. Zažili špecifickú súhru
rovesníkov, pedagógov a prírody. Radi sa so svojimi úžasnými
skúsenosti podelia aj v obciach regiónu.

Workshop environmentálnej výchovy

Zážitky cestovateľov z Rodovej cesty
boli prekvapujúce

Každoročne v jarných mesiacoch organizujeme odborné
semináre, workshopy, exkurzie alebo výlety za prírodnými
pamätihodnosťami. Tento rok sa uskutočnil workshop pre pedagógov základných škôl s bohatým programom. Využívanie
energie slnka bolo hlavnou témou zapojenia sa do Európskych
solárnych dní. Nové modely a systémy alternatívnych zdrojov
12
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energií a možnosti ich využitia v pedagogickej praxi priblížil
Ing. Martin Kretter. Predstavil modely drobných solárnych zariadení a poukázal na možnosť zhotovenia učebných pomôcok.
Inšpirované prírodou, takto sme nazvali časť, ktorá bola venovaná environmentálnej výchove hravou formou. Metodický
materiál Hry v prírode a o prírode popisovala a praktickými
ukážkami predstavila Mgr. Mária Záborská. Exkurzia do botanickej záhrady SPU v Nitre bola ukážkou modelu environmentálneho správania sa školy. Uskutočnila sa tu názorná ukážka zakladania vzorových políčok a skaliek liečivých rastlín. Exkurziou
slovne sprevádzala Ing. Alžbeta Gromová a vedúca oddelenia.
Tento program sa osvedčil, účastníci vyjadrili vďaku za jeho
zorganizovanie. V prípade záujmu môžeme takýto workshop
zorganizovať i vo vašej obci, vo vašej škole.

Šperk

Svetový deň záložiek
V rámci Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity
medzi generáciami sa uskutočnilo podujatie Šperk – umenie
spája. Tvorivá dielňa bola obohatená krátkym vstupom o secesnom umení a aj v samotnom tvorení boli prítomné záujemkyne
inšpirované tvarmi a farbami secesného umenia. Každá z nich si
domov odniesla svoj originálny šperk a zároveň sa presvedčili,
že svoj voľný čas môžu využiť aktívne umeleckou tvorbou.

Štúrov Zvolen

Počuli ste o takomto dni? My áno. Preto sme 29. februára
2012 pripravili podujatie, na ktorom si deti aj dospelí vyhotovili
záložky do knihy. Starú japonskú techniku origami nás naučila
Slavomíra Cesneková. Skladali sme farebné obaly z čajových
vrecúšok. Spojili sme estetické, ekologické a ekonomické ciele.
Kvietky, alebo hviezdičky sme prilepili na tvrdý papierový pás,
aby vzniklo pekné dielo. Skladačkami môžeme ozdobiť aj papierovú taštičku, alebo urobiť vkusnú pozvánku. Ak nás pozvete
do knižníc, radi vás naučíme záložky skladať.
V KOS v Nitre sa 10. mája konala krajská súťaž v rétorike.
Zneli rečnícke prejavy doma pripravené i improvizované. Mawww.kosnr.sk
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lých rečníkov i prejavy starších skúsenejších hodnotili pedagógovia z Univerzity Konštantína filozofa v Nitre. Desať tvorivých a rečnícky zdatných detí zo škôl okresov Nitra, Šaľa, Zlaté
Moravce, Komárno, Nové Zámky čarovne dotvorili príbehy,
ktoré si vytiahli z klobúka príbehov Daniela Heviera. V druhej
a tretej kategórii sme siahli rovnako po tvorbe Daniela Heviera.
Rečníci druhej vekovej kategórie zažiarili, Lenka Miklóssyová,
Patrícia Laktišová, Zuzana Urbáneková, Adriana Poláková.
Vznikli zaujímavé nápadité prejavy na témy: Hovorca detí, Náš
sused Hundroš, Bacil smiechu, Harfista na pešej zóne trilkuje. Na
celoštátnu súťaž do Zvolena postúpili Jakub Árendáš z Nitry,
Andrej Purkart z Komárna, Lenka Miklóssyová a Andrea Mladá
z Vrábľov.

odborník na šírenie osvety o prirodzenej strave. V úvode priblížil
pohľad na počiatok života na našej planéte a organizovanie pochodov existujúcich civilizácií, prirovnal vesmír k žene – matke.
Rôznymi obrazcami dokumentoval tieto súvislosti, ktoré postupne popisoval a dopĺňal. Hlavnou myšlienkou bolo poukázať
na význam stravovania, ako najdôležitejšieho aspektu zdravého
života a na chyby, ktoré robíme v spojitosti s príčinami viacerých
ochorení. Účastníci sa veľa dozvedeli o makrobiotickej strave
a jej príprave a význame kuchyne ako miesta, kde sa stretáva
rodina pri stolovaní.

Vansovej Lomnička

Účelná propagácia – základ návštevnosti

Plagáty a pozvánky sú dôležitou súčasťou propagačných
materiálov, ktoré odzrkadľujú úroveň podujatia i organizácie.
Lektorka – výtvarná pedagogička – Eva Lehoťáková sa zameriavala počas seminárov na princípy farebnej a priestorovej koncepcie plagátov. V praktickej časti pripomienkovala prinesené
plagáty jednotlivých organizácií.

Krajské osvetové stredisko v spolupráci s Úniou žien
Slovenska pripravilo krajskú súťaž v prednese prózy a poézie
žien Nitrianskeho kraja. Festival bol vienkom kvetov spomienok, hľadania, túžob žien, výpoveďou o živote cez slová básnika či prozaika. V tomto roku potešil nejedno srdiečko svojou
prítomnosťou aj herec Juraj Hrčka, predseda poroty.

Tajomstvo prirodzenej stravy
Vzácny hosť zavítal do našich priestorov v rámci neplánovanej prednášky s besedou, ktorú sme zorganizovali v spolupráci s lektorkou Ing. Renatou Novákovou, ktorá sa s ním stretla
na podobnej akcii v Čechách. Tento krát pricestoval na Slovensko, je to Roy Littlesun, starešina kmeňa Hopi z USA, známy
14

www.kosnr.sk

Dobré slovo

Okrem domácej Mužskej speváckej skupiny Kadarka vystúpili
spevácke a folklórne skupiny z Podzoborských obcí Dolné Obdokovce, Ladice, Žirany a Nitrianske Hrnčiarovce. Pozvanie prijala aj spevácka skupina zo Strekova a spevácke skupiny z Maďarska. Po veselom folklórnom programe Alexander Fehér uviedol do života sakrálnu knihu od Gejzu Gyepesa. Hlavný organizátor Občianske združenie Kadarka ďakuje účinkujúcim a divákom za krásnu atmosféru.

Bližšie k tradíciám v dvojjazyčných obciach

Žiaci II. stupňa základných škôl s maďarským vyučovacím
jazykom súťažili v slovenskom jazyku. Obvodné kolo v prednese poézie a prózy sa konalo 19. marca v Krajskom osvetovom
stredisku v Nitre. Víťazi postúpili do krajského kola, ktoré sa konalo v Komárne. Súčasťou podujatia bol hodnotiaci seminár
vedený porotou, ktorá pracovala v zložení Daniela Pénzešová,
Anton Živčic a Oľga Kováčová. Všetkým postupujúcim srdečne
blahoželáme.

V rámci vzdelávacích seminárov sa v našich priestoroch 12.
marca stretli vedúci maďarských folklórnych kolektívov na seminári, ktorý bol zameraný na základné pojmy folklóru a zásady
práce s folklórnym materiálom. Pri rozboroch programov jednotlivých skupín sme poukázali na klady, ale i nedostatky folklórnych
skupín, upozornili sme ich na estetickú stránku vystúpení, hudobný sprievod i divadelný prejav. Ďalšou formou pomoci bola
i metodická pomoc detskému folklórnemu súboru Szél fújja
pántlikám z Čechyniec, kde na nácviku lektorka Estera Juhászová
prakticky vysvetlila tanečnú a programovú prípravu detí.

Šiškový bál

Fašiangy na Podzoborí

Pod týmto názvom sa konalo podujatie v Kultúrnom dome
vo Veľkom Cetíne. Nieslo sa v príjemnej fašiangovej atmosfére.
www.kosnr.sk

Tretí raz sa stretli v maďarskej Bánhide folklórne skupiny
v rámci cezhraničnej spolupráce. Slovensko-maďarský národnostný večierok pod názavom Šiškový bál sa konal 18. februára.
S veselým programom vystúpili Folklórna skupina Rozmaring
z Nitrianskych Hrnčiaroviec, Ženská spevácka skupina Vranky
z Nitry a Mužská spevácka skupina Kadarka z Veľkého Cetína.
15

V hodinovom programe vo fašiangovej nálade si účastníci zábavy mohli pozrieť tradície a obyčaje z Podzoboria. Po vystúpeniach nasledovala už tradičná zábava na ľudovú i modernú
nôtu.

Veľkonočné tradície

ponúkame aj besedu na ozrejmenie alebo rozšírenie danej
témy. Podujatie je vhodné pre ZŠ s rómskymi žiakmi, lebo film
je sfilmovaný v rómskom jazyku so slovenskými titulkami.

Znie pieseň z Podzoboria
Maratón veľkonočných tvorivých dielní odštartovali najmenšie deti z Materskej školy Za humnami a Štiavnickej. Zo
slaného cesta modelovali symboly Veľkej noci. Vysušené figúrky dotvorili farbičkami. Žiaci Základných škôl z Fatranskej, Topoľovej, Ivanky pri Nitre, v Loku zdobili vajíčka servítkovou
technikou, batikovali cibuľovými šupami, nalepovali kúsky
látky, farbili krepovým papierom. Široká verejnosť pod vedením
lektorky Evy Vašekovej sa naučila zdobiť kraslice ražnou slamou
a v Dennom centre pre seniorov farebným voskom. Vladimíra
Vašutová z kúskov látky pomocou šijacieho stroja ukázala, ako
si skrášliť interiér a zútulniť miestnosti. V Zlatých Moravciach
Andrea Hašková naučila zdobiť vajíčka zo štvorcov farebnej
látky nešitým patchworkom. Cyklus veľkonočných tvorivých
dielní ukončili prázdninujúce deti 5. apríla, kedy si u nás uplietli
košík na vajíčka a šibák z pedigu. Tvorivé dielne boli vysielané
v televízii Nitrička a TV Central Europe.

Vieme, čo znamená Kalo čangalo?
Väčšina z nás asi nie. Kalo čangalo je po rómsky čierny
bocian. A pod týmto názvom sa prezentuje aj Rómsky filmový
festival Martina Slivku. Z festivalovej prehliadky máme v KOS
k dispozícii filmy na témy – obchodovanie s ľuďmi, holokaust,
rómsky jazyk, život na Luníku IX. a extrémizmus. K filmom
16

Sálu kultúrneho domu v Žiranoch rozozvučali svojimi piesňami folklórne súbory a spevácke skupiny z Maďarska a Podzoboria na IV. ročníku podujatia.
V dvojhodinovom programe zazneli piesne, zvyky a obyčaje z Veľkého Lapáša, Žirian, Bádic, Čechyniec, Veľkého Cetína.
Kúsok maďarských tradícií vniesli do programu naši priatelia
z Maďarska – z mesta Tatabánya. K blížiacemu sa Dňu matiek
zarecitoval Márk Varga z Čechyniec.
www.kosnr.sk

Stretnutie výtvarníkov v Nitre

Na vernisáž krajskej súťaže Výtvarné spektrum 2012 prišli
autori, ich priatelia, známi, odborná porota i návštevníci, ktorí
vedia, že si môžu pozrieť tvorbu autorov z celého Nitrianskeho kraja. Pred vyhlásením výsledkov a slávnostným otvorením výstavy sa uskutočnil rozborový seminár pre všetkých
zúčastnených autorov. Predseda poroty, Jaroslav Uhel, sa na
úvod prihovoril prítomným a potom sa už rozprúdila tvorivá
diskusia o vystavených dielach. Každý chcel s členmi poroty
hovoriť o tom svojom diele a tak porotcovia konzultovali, radili,
odporúčali, snažili sa každému venovať. V celoslovenskom kole
súťaže v Trenčíne nás bude reprezentovať 28 autorov.

V Nesvadoch sa realizovalo krajské kolo tejto súťaže a fotografi iba potvrdili vysokú úroveň svojich fotografií. Domov
si odniesli až 21 ocenení. Medzi nimi boli Lea Grupáčová,
študujúca v Nitre, Matej Soviš zo Zbehov, Ivana Mandalová,
Zuzana Bojdová, Aneta Spálová z Nitry, Alžbeta Malá zo Zlatých
Moraviec, Erika a Lucia Moravčíková z Veľkého Zálužia, Pavol
Čepček zo Žitavian, Rudolf a Marián Minárik, Milena Miššíková,
Andrej Kováč, Michaela Gajdošová a Ján Macák z Nitry, Radimír
Siklienka z Topoľčianok a Imrich Finta zo Zlatých Moraviec. My
blahoželáme a držíme palce i v celoslovenskom kole, ktoré sa
uskutoční na jeseň v Humennom.

Zámok Topoľčianky ožil fotografiami
Aj druhý ročník regionálnej súťaže AMFO 2012 spojenej
s výstavou, potvrdil zvyšujúcu sa úroveň fotografickej tvorby
v Nitrianskom regióne. Až 61 autorov predložilo svoje fotografie odbornej porote na posúdenie a výber do krajského kola.
Tohtoročná kolekcia zahŕňala v sebe množstvo žánrov, od reportáže, dokumentu, výtvarne koncipovaných kompozícií až po
inštalácie v prírode. Za dlhoročnú tvorivú činnosť a reprezentáciu
slovenskej fotografie bola Imrichovi Fintovi zo Zlatých Moraviec
udelená Cena riaditeľky KOS v Nitre. Jeho práce vynikajú osobitým rukopisom a neopakovateľnosťou námetov. Ale i ostatní
autori predstavili svoju najlepšiu tvorbu. Najväčším ocenením
pre všetkých je postup do krajského kola súťaže, spokojnosť
a uznanie, ktoré sa im dostávalo od návštevníkov výstavy.
www.kosnr.sk
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ČRIEPKYZOBCÍ

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide...

Čriepky z obcí
Fašiangové popoludnie

Predposledná februárová nedeľa patrila v Močenku fašiangovým oslavám, ktoré zorganizovalo kultúrne stredisko
v spolupráci s domácimi umeleckými telesami. V programe sa
predstavila Malá dychová hudba, ktorá prezentovala ľudové
piesne zo svojho repertoáru v sprievode dvoch speváckych
dvojíc – Janky Leššovej s Marekom Dovičovičom a Moniky
Leššovej s Laurou Janičovou. Folklórny súbor Matičiarik obecenstvo zaujal ľudovým tanečným pásmom. Neskôr už pódium
patrilo folklórnej skupine Močenčanka, ktorá si pripravila pásmo
Zabíjačka. Zároveň so zážitkom z piesní sa mohli diváci zabaviť
na humorných dialógoch a pripomenúť si staré časy pohľadom
na tradičné zabíjačkové pomôcky, ako je kotol, drevené koryto
na mäso, galeta na masť a podobne. Po zabíjačke v podaní
folklórnej skupiny sa predstavila dychová hudba Močenská
kapela so speváčkami Erikou Horváthovou a Jankou Tóthovou
i Močenskí speváci so svojím repertoárom ľudových piesní,
hrou na akordeóne ich sprevádzal František Rehák. Fašiangové
popoludnie zakončilo pochovávanie basy v podaní starších aj
mladších členov Folklórnej skupiny Močenčanka a dychovej
hudby Močenská kapela. Humorne podaný námet pochovávania basy plný piesní, tanca i predstieraného smútku za basou
zvládli účinkujúci na výbornú.

www.kosnr.sk

Stavanie mája
Kultúrne podujatie približujúce tradície v Močenku vždy
priláka stovky návštevníkov, ktorí si pozrú pekný kultúrny program a majú možnosť stretnúť sa so svojimi priateľmi. V tomto
roku podujatiu prialo aj počasie. Na stavaní mája, symbolu jari
a nového života, všetkých návštevníkov privítal starosta obce
Ing. Marián Borza. Pripomenul, že tohtoročný Máj patrí všetkým
devám tak, ako je to podľa starej tradície. V kultúrnom programe
sa predstavili najmladší obyvatelia – škôlkari s pásmom piesní
a tancov pod vedením svojich učiteliek. Vystriedali ich členovia
súboru Malý Matičiarik s Mgr. Jolanou Lenčéšovou s pásmom
ľudových tancov. Starší žiaci, ktorí pod taktovkou Mgr. Zuzany
Boreckej zvládli spoločenské tance, s radosťou ich predviedli
návštevníkom podujatia.
Pódium patrilo tanečnej zložke folklórnej skupiny Močenčanka. Dievčatá sa divákom predstavili s novou choreografiou
ľudových tancov. V nasledujúcich chvíľach sa prítomní započúvali do pásma tradičných ľudových piesní najmä z nášho
regiónu v podaní folklórnej skupiny Močenčanka. Podujatie
každoročne navštevujú aj obyvatelia, ktorí majú ešte v živej
pamäti stavanie májov slobodným dievčatám za ich mladých
čias. Slávnostnú a radostnú atmosféru počas stavania mája
doplnili členovia dychovej hudby Močenská kapela. Celé podujatie sprevádzali lúče zapadajúceho slnka sa nieslo v príjemnej
atmosfére.
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Svadba

Počas druhého februárového víkendu sa Močenčania úspešne prezentovali pred širokou verejnosťou na Agrokomplexe
v Nitre. Ženský spevácky zbor Cantica a folklórna skupina Močenčanka reprezentovali obec na výstave Svadba od A po Z.
V jednom z pavilónov výstaviska si mohli záujemcovia prezrieť
bohatú ponuku služieb a tovarov týkajúcich sa svadby. Priamo
v pavilóne sa uskutočnili aj dva reálne sobáše. Počas cirkevného
sobáša s množstvom svadobných hostí a návštevníkov sa predstavil ženský spevácky zbor Cantica.
O niekoľko minút sa začal občiansky sobáš. Okrem oddávajúceho – primátora mesta Nitry Jozefa Dvonča sa mladému páru
a svadobčanom prihovárala dojemnými svadobnými veršami
Mária Vörösová. Skvelú atmosféru oboch sobášov doplnilo
začepčenie nevesty v podaní folklórnej skupiny Močenčanka.
Obom manželským párom srdečne blahoželáme.

zaspievali niekoľko sakrálnych piesní, čím umocnili radostnú
atmosféru Veľkej noci. Neskôr už priestory kostola patrili študentom bratislavského konzervatória – organistovi Richardovi Vörösovi a speváčkam Erike Benczeovej a Monike Leššovej.
V niekoľkých skladbách mladé umelkyne sprevádzali organovú
hudbu svojím spevom.Celé podujatie slovne stmeľovala moderátorka Klaudia Gregušová. Diváci potleskom odmenili každé
vystúpenie.

Divadlo Dominus v Srbsku

Veľkonočný koncert
Obec Močenok – kultúrne stredisko a Farský úrad v Močenku v nedeľu 15. apríla zorganizovali v priestoroch kostola
svätého Klementa Veľkonočný koncert. Tradičné a obľúbené
podujatie prilákalo takmer stovku návštevníkov z našej obce
a okolia. Všetkých prítomných na koncerte privítal správca farnosti Jozef Černák.
Prví sa predstavili umelci z Nitry – flautistka Barbora Kolářová a gitarista Karol Kompas. Vo dvoch vstupoch predviedli
svoje majstrovstvo, za čo zožali od publika zaslúžený potlesk.
V ďalšom vstupe sa predstavil domáci ženský spevácky zbor
Cantica pod vedením dirigentky Márie Mišunovej. Divákom
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Ochotnícke divadlo Dominus z Močenku sa koncom marca
zúčastnilo Dní Janka Čemana a 18. ročníka festivalu Divadelwww.kosnr.sk

ných inscenácií dolnozemských autorov v Pivnici v Srbsku. Počas festivalu sa divákom a porote predstavilo 10 domácich
divadelných súborov a tri hosťujúce zo Slovenska – divadelný
súbor Jána Chalupku z Brezna, divadlo ASI zo Šale a Dominus
z Močenku.
Myšlienkou festivalu bolo podnietiť a motivovať našich slovenských dolnozemských dramatikov, aby písali o nás a u nás.
V tomto roku sa objavilo 6 nových inscenácií a každoročne
k nám prichádzajú aj súbory nie iba zo Slovenska, ale aj Slováci
z Rumunska, Maďarska a Chorvátska, informoval nás predseda
organizačného výboru festivalu Ján Kmeťko. Močenčania sa
Slovákom v Srbsku predstavili 31. marca s komédiou Panny
v oblakoch. „Nikdy som nerátal s tým, že s ochotníctvom sa dá
dostať aj za hranice a teraz sme boli milo prekvapení, že sme
dostali pozvánku až sem do Srbska a môžeme tu reprezentovať
Slovensko,“ povedal nám ochotník Jozef Šimko. Herci si po predstavení vydýchli úľavou, pretože fantastické reakcie obecenstva
na hru ich nenechali na pochybách, že sa im predstavenie páčilo
a bavili sa. Ďakujem všetkým hercom, pretože toto bolo jedno
z najvydarenejších predstavení, povedal režisér Roman Budai.

Jedinečný deň, na ktorý sa počas celého roka tešia všetci
od najmenších po najstarších. Ženy a dievčatá vopred pripravujú mašle a zelený veniec. Muži a chlapci vyhliadnu najvyšší
a najrovnejší strom a spília vrch. Každý rok ho zo svojej záhrady
niekto venuje. V podvečer stavania májov je vždy na Kotrbáli
živo. Prichádzajú sem príbuzní a priatelia obyvateľov zo širokého
okolia. Spoločne pripravujú vatru, posedenie, každý prispeje
svojou troškou k dielu: niekto prinesie potrebné náradie, iný
drevo, ďalší poskytne elektrickú energiu na osvetlenie.
Súdržnosť je tu samozrejmosťou, nie len predstavou z rozprávok. Na svojich osadníkov myslí aj obec Nové Sady. Vraví sa,
že lepšie je raz zažiť ako stokrát počuť. Ak máte radi tradície,
romantické večeri pri praskajúcom ohni s milými ľuďmi, dobrú
hudbu a spontánnu zábavu, stavanie mája na Kotrbáli, by Vás
určite očarilo.

Máj, máj, máj...

Stavanie mája na Kotrbáli

Neďaleko Nitry leží obec Nové Sady, ktorej súčasťou je
osada Kotrbál. Kotrbál je typická osada s približne 30 domami.
Žijú tu mladé rodinky, obyvatelia pamätajúci svetové vojny
a s obľubou sem chodia aj chalupári. Čím je ale Kotrbál netypickým miestom? Láskou k tradícii stavania májov, ktorá sa tu
stala udalosťou roka.
www.kosnr.sk

V utorok 30. apríla 2012 sa v Hornej Kráľovej konala slávnosť stavania mája. Po príhovore starostu Emila Rábeka, nasledoval kultúrny program, v ktorom účinkovali domáce spevokoly
Miestnej organizácie Matice slovenskej a Miestnej organizácie
Csemadoku. O zabíjačkové špeciality sa postarali členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Hornej Kráľovej. Krásny vysoký
máj zdobil stred našej obce. Večer sa občania mohli zabaviť na
majálese.
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Premiéra v Hornej Kráľovej
Mládežnícky divadelný súbor Desať pri Miestnom kultúrnom stredisku v Hornej Kráľovej sa 13. apríla 2012 predstavil divákom premiérou veselohry v troch dejstvách Pán poslanec.
Herci zvládli svoje role výborne, predstavenie malo veľký
úspech, začo ich obecenstvo často odmeňovalo veľkým potleskom. Rovnako úspešná bola repríza predstavenia v nedeľu
15. apríla. Veselohru 6. mája videli aj diváci v Trnovci nad
Váhom.

Jarný lúčik

vania ľudových zvykov a tradícií našich otcov a starých otcov.
Podujatie piesňami spríjemnili a obohatili naše súbory, Dychová
hudba Podhrušovan a Folklórna skupina Topoľnica.

Rozpoviem ti rozprávku...

Dva dni 3. a 4. apríla 2012 ožila malá sála Domu kultúry
a služieb v Topoľčiankach džavotom detí, ktoré sem prišli, aby
svojimi básničkami potešili rodičov, starých rodičov a širokú
verejnosť. Počas týchto dní sa konala tradičná súťaž v prednese
poézie detí materských škôl s poetickým názvom Jarný lúčik .
Na pódiu s kulisou starovekého hradu sa vystriedalo takmer 70 prednášajúcich detí, ktoré veselými básničkami potešili prítomných. Opäť nad Obecným úradom zažiaril jarný lúčik
a my, uvedomujúc si jeho teplý dotyk, sme sa s deťmi a učiteľkami rozlúčili.

Máj, máj, máj zelený
v Topoľčiankach sadený...
K obľúbeným podujatiam v Topoľčiankach patrí Stavanie
mája. Strom očistený od kôry a vyzdobený farebnými mašľami
postavili chlapci z dobrovoľného hasičského zboru dievčatám.
Spôsob stavania mája mal svoje osobité čaro v duchu zacho22

V máji sa v Topoľčiankach konal XV. ročník súťaže v umeleckom prednese slovenskej klasickej rozprávky s názvom Rozpoviem ti rozprávku. Pripomenuli sme si najvýznamnejšieho
zberateľa a zapisovateľa ľudových rozprávok Pavla Dobšinského.
Posolstvo súťaže je v tom, aby deti objavili kúzlo v čítaní.
V každom čitateľovi podporuje predstavivosť, fantáziu, schopnosť vcítiť sa do deja. Pozvanie do súťaže prijalo osem základných škôl z okresu Zlaté Moravce. Štvorčlenná porota v zawww.kosnr.sk

stúpení predsedu Miestnej organizácie Matice Slovenskej Mgr.
Štefanom Klečkom a troch učiteliek vyhodnotila a ocenila
žiakov:
1. miesto: Ruženka Žikavská, ZŠ J.V. Šimka Žitavany
2. miesto: Janka Šútorová, ZŠ Topoľčianky
3. miesto: Tánička Martonová, ZŠ Topoľčianky
Súťažiacim srdečne blahoželáme.

Veselé Fašiangy v Topoľčiankach

Topoľčianky oslavovali

Utorok 1. mája sa konal XII. ročník otvorenia novej jazdeckej, turistickej a chovateľskej sezóny 2012 a Deň otvorených dverí
v národnom žrebčíne. Návštevníkom bola sprístupnená jazdiareň, hipologická expozícia a verejné tréningy športových koní.
O dobrú náladu a príjemnú atmosféru občanov a návštevníkov
Topoľčianok sa pestrým programom predstavili miestne súbory Dychová hudba Podhrušovan, Folklórna skupina Topoľnica
a Mládežnícky dychový orchester Topoľanček. V popoludňajších
hodinách potešili piesne populárneho speváka a nášho rodáka
Roba Kazíka.
Návštevníkom bolo sprístupnené Obecné národopisné
múzeum s odborným výkladom. Členovia Fotoklubu FoTOP
pozývali verejnosť do reprezentačných priestorov Zámku na
III. ročník medzinárodnej fotografickej výstavy. Nechýbal ani
program pre deti a ochutnávka vín. Veríme, že návštevníci v
Topoľčiankach prežili príjemný deň a odniesli si veľa pekných
zážitkov.

www.kosnr.sk

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde... túto pesničku pozná vari
každý z nás. Fašiangy patria k zvykom spojeným s prelomom
zimy a jari a sú najveselším obdobím počas roka. Sobota 18.
februára patrila zavŕšeniu obdobia fašiangov a obecný úrad pre
svojich hostí pripravil fašiangovú zabíjačku, pri ktorej návštevníci
mohli ochutnať pravé zabíjačkové špeciality pripravované majstrom mäsiarom. Zároveň sa všetci príjemne zabavili pri veselej
hudbe a piesňach folklórnej skupiny Topoľnica, dychovej hudby
Podhrušovan, folklórnej skupiny zo Žitavian a gajdošského kvarteta RAME z Bieloruska. Účastníci spomínaných súborov po vystúpení vTopoľčiankach pokračovali do Machuliniec, čím sa zapojili do spoločného podujatia s názvom Putovanie od obce k obci.
V tento deň sme mohli v uliciach našej obce stretnúť veselý
fašiangový sprievod, ktorý tvorili členovia Folklórnej skupiny
Topoľnica a Dychovej hudby Podhrušovan. Spevom a piesňami
potešili a spestrili fašiangovú náladu obyvateľom Topoľčianok.
Členom uvedených súborov ďakujeme za zachovávanie tejto
milej tradície, vďaka čomu patríme medzi obce, z ktorých sa
ešte tento ľudový zvyk nevytratil.

V Štitároch krstili CD
V obci Štitáre od roku 2003 pôsobí Ženská spevácka
folklórna skupina. Za svoje dlhoročné pôsobenie vydala v poradí už druhý CD nosič. Dňa 15. apríla za účasti pozvaných hostí
básnika Batta Gyorgy, vedúceho folklórnej speváckej skupiny
Dr. Viktora Šimeka, hostí z Maďarska z družobnej obce Csitár
ako i priaznivcov folklórnej hudby a folklórnych skupín zo Žirian
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tom Ing. Jozefom Zsebim sa strom ozdobil. Ozdobenému máju
sa najviac tešili najmenší. V kultúrnom programe vystúpili deti
z materskej a základnej školy s vyučujúcim jazykom maďarským,
spevácky zbor Zoboralja, folklórna skupina Žibrica a hosťujúci
tanečný súbor Bartok, s kapelou z Budapešti. Po spoločnej veselici sa všetci presunuli do kultúrneho domu na večeru a pokračovalo sa v zábave. Dúfam, že sa nám podarí urobiť z tohto
podujatia každoročnú tradíciu.

Prvomájová vatra v Štitároch

a Hosťovej sa uskutočnilo uvedenie CD nosiča do života. Všetci
prežili krásne nedeľné popoludnie v duchu zachovania tradičnej
folklórnej hudby z Podzoborského regiónu.

Stavanie mája v Žiranoch

Pre zachovanie tradícií a spoločných stretnutí občanov
sa aj tento rok uskutočnilo zapaľovanie prvomájovej vatry
spojené s nočnou opekačkou, ktoré sa Štitároch traduje už tretie
desaťročie. Stretli sa občania všetkých vekových kategórií – deti,
rodičia, starí rodičia, aby prežili teplú májovú noc v priateľskom
duchu, opekaním, hudbou a spevom.

Májové slávnosti

Posledný aprílový deň sa v Žiranoch konala slávnosť stavanie mája. V podvečerných hodinách sa rozozvučal miestny rozhlas, ktorý pozýval obyvateľov. Chlapi a mládenci už dovezenú
krásnu 15m brezu prichystali na jej ozdobenie. Slávnosť otvorila
predsedníčka Základnej organizácie Csemadok Zlatka Benczová,
ktorá po privítaní hostí pripomenula tradície stavania májov
v Žiranoch. Po príhovore sa rozdali mašle a spoločne so staros24

Veselou piesňou otvorili oslavy v Čakajovciach deti zo
Základnej školy s Materskou školou. Stavanie májov patrí medzi najromantickejšie tradície, ktoré sa u nás viažu k ročným
obdobiam. Keď sa blížil koniec apríla, mládenci sa vybrali do
lesa, aby si tam každý pre svoje milované dievča vyťal najkrajší
strom, vyzdobil ho farebnými mašľami, priviazal fľašku pálenky
a postavil ho pod jej okná. Stavanie mája sa napriek modernej
dobe dodržiava v našej obci už dlhé roky. Je to slávnosť, na
ktorú sa prídu zabaviť deti, mládež aj tí trošku skôr narodení.
Chlapci symbolicky zasadia máj na verejnom priestranstve
www.kosnr.sk

mája klasickým spôsobom lanami a rebríkmi, ktoré mládenci
opäť zvládli bez problému. Postavený máj bol vysoký 17,5 m.
Výzdobu darovala rodina Pénzešová. Deti sladkosťami odmenila Firma Agile. Nasledovala tanečná zábava, na ktorej hrala
hudobná skupina Orion. Podával sa guláš, ktorý navaril starosta
obce, nechýbalo dobré vínko od miestneho Vinohradníckeho
spolku, nealkoholické nápoje pre deti zabezpečila rodina
Čeryová. Týmto by som sa chcel poďakovať v mene Motoklubu
Iskra všetkým sponzorom, deťom, mládeži a všetkým, ktorí
nám pomohli.

Starobu nielen dožiť, ale prežiť

pred reštauráciou za sprievodu veselých piesní. Tradične svojou
kyticou májových piesní pozdravili prítomných hostí aj členovia
Folklórneho súboru Matičiari. Pán Ivan Šilhavý a Obecný úrad
pripravili pre občanov malé občerstvenie. Do tanca hral DJ Jožko
Bihári, ktorý sa staral o zábavu a dobrú náladu až do neskorých
večerných hodín.

Stavanie mája v Čechynciach

Obecný úrad s Motoklubom ISKRA pripravili už po tretí
raz pre občanov obce kultúrno-spoločenské podujatie stavanie
mája. Máj postavili pri Obecnom úrade a kultúrny program
pripravili deti zo Základnej školy v Čechynciach. Na vlastných
pleciach priniesli mládenci vysoký strom. Nasledovalo stavanie
www.kosnr.sk

Starnutie výrazne zasahuje do života človeka. Otázka
aktívneho prežitia staroby v prvom rade závisí od samotného
seniora, a v druhom rade od ponuky voľno-časových aktivít. Vo
funkcii predsedníčky klubu dôchodcov v Tešedíkove je od jeho
založenia bývalá učiteľka ZŠ Elena Kocsisová. Keď som začala
listovať v Kronike klubu – veľmi vkusne upravenej, ktorú vedie
Terézia Bendeová, som uznala, že klub dôchodcov organizovala
obrovské množstvo krásnych podujatí a aktivít. Jeho členovia
sa neschádzajú iba pasívne, aby sa zišli, ale venujú sa mnohým
činnostiam. Schádzajú sa jedenkrát v týždni (utorok) v priestoroch
kultúrneho domu. Usporadúvajú: Deň matiek, Deň dôchodcov,
Rozlúčka s letom, Adventné čakanie – Vianoce, besedy, výstavy,
spoločné zájazdy, aj do zahraničia (Pannonhalma, Visegrád,
Szentendre, Sopron) – v záujme svojho zdravia neraz využili
liečivú termálnu vodu v Podhájskom, vo Veľkom Mederi, v Dunajskej Strede, v Dolných Salibách. Na tradičnú Batôžkovú
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zábavu pozývajú aj seniorov blízkeho okolia. Nezabúdajú na
meniny a narodeniny členov klubu. Na skromných oslavách
znejú krásne pesničky a gratulačné verše. Do svojej mladosti
sa vracajú ľudovými pesničkami. Pod vedením Alžbety Somogyiovej založili aj spevácky zbor. S krásnymi kyticami ľudových
piesní, ako aj s vystúpeniami, pri príležitosti obecných osláv,
folklórnych festivalov, oživujú a pestujú tradície a zvyky, ktoré
prezentujú aj na medzinárodných stretnutiach seniorov v zahraničí. Krásne priestory a dobré podmienky na činnosť,
rovnakú príkladnú spoluprácu, podporu, starostlivosť obecnej
samosprávy členovia klubu odplácajú s poskytovaním pomoci
pri organizačných prácach a prípravách obecných podujatí.
Klub dôchodcov 6. mája 2012 oslavoval krásne 10. narodeniny. Pri príležitosti tejto milej oslavy, pán starosta obce Gyula
Borsányi odovzdal klubu dôchodcov a predsedníčke klubu za
aktívnu činnosť Čestné uznanie a Pamätnú plaketu obecnej
samosprávy.
A na záver slová pani predsedníčky Eleny Kocsisovej:
Dlhoročné aktívne pôsobenie klubu nedáva šancu pesimizmu
a melanchólii. Ide nám predovšetkým o starostlivosť o starších
a osamelých ľudí, v spoločnej klubovej činnosti totiž zabúdame
na chorobu, trápenie a vrásky. V kruhu známych a priateľov
prežívame mnoho šťastných a slnečných dní.

dície, ktoré sa viažu k fašiangovému obdobiu. Deti z Materskej školy a Folklórny súbor Matičiari v spolupráci s Obecným
úradom pripravili pre občanov veselú rozlúčku s fašiangovým
obdobím spojenú s pochovávaním basy, ktorá sa uskutočnila
19. februára v kultúrnom dome. Fašiangovú veselicu otvorili
deti svojimi veselými básňami, piesňami a tancami. Rozlúčku
s basou ukončili piesňami, žalospevmi a scénkou Matičiari prestrojení za farára, kostolníka, smrtku, cigánky a plačúce ženy.
Na záver všetkých prítomných hostí čakalo fašiangové pohostenie – sladké šišky, fánky a voňavý čaj.
Poďakovanie patrí Genovéve Horváthovej vedúcej súboru
Matičiari, za dlhoročné majstrovstvo pri zostavovaní a nácviku veselých programov, scénok a piesní na rôzne príležitosti
a sviatky, ale aj všetkým členom tohto folklórneho súboru za
dôstojnú reprezentáciu našej dediny a zachovávanie slovenských ľudových tradícií. Srdečné poďakovanie patrí aj deťom
a pani učiteľkám zo Základnej školy s Materskou školou za pekné
hudobno-dramatické fašiangové pásmo a peknú výzdobu
kultúrneho domu, Obecnému úradu za finančnú a materiálnu
pomoc, Miestnemu odboru Matice slovenskej, ako aj všetkým
dobrým ľudom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú pri organizovaní takýchto milých podujatí nielen v našej obci, ale ja
mimo nej.

Veselé fašiangy v Čakajovciach

V tomto roku nám fašiangy nedopriali veľa veselých dní,
pretože boli krátke a Popolcová streda pripadla už na 22. februára. Aj v našej dedine sme si pripomenuli ľudové zvyky a tra26

www.kosnr.sk

Svadba v Markíze
Folklórna skupina Prílepčianka zo Zlatých Moraviec –
Prílep, pod vedením Anny Michalkoc-Kudrejovej, pripravila
pre televíziu Markíza starodávnu svadbu (veselie).
Požiadavka televízie nás veľmi potešila. Scenár svadby
sme oprášili a nacvičili. Nevesta bola vyučujúca z Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach Tatiana Koniarová.
Družbovia Samuel Petrovič a Tomáš Havetta, účastníci
svadby pani Nipčová, Helena Kapolková, Terézia Mrázová,
Mária Šabová, Júlia Hlásna, Helena Holečková, Rozália
Kováčová, Anna Hudáková, Mária Bencová, Július Partl zo
synom a manželkou. Mladého zaťa zahral herec Róbert
Jakab a ďalšieho svadobčana Marián Miazga.
Svadba bola pripravená so všetkým čo k nej patrí –
starými krojmi, svadobnými piesňami, ale aj svadobnými
koláčmi – radostníkom i mrváňom. Nechýbala ani slivovica
a víno. Konala sa v priestoroch Ponitrianskeho múzea
v Zlatých Moravciach v duchu tridsiatych rokov 20. storočia.
Do svadby sa zapojili aj pracovníčky múzea Vierka To-

www.kosnr.sk

manová a Nelka Nemešová. Všetci sa už tešíme na jej vysielanie v televízii.
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PREDSTAVUJEMEVÁM

Vedúca Folklórnej skupiny Požitavan Oľga Homolová

Predstavujeme
Ochotnícky divadelný súbor Topoľ
z Topoľčianok

Po 10 ročnej prestávke z technických príčin v roku 1992 nastupuje nový režisér Gabriel Orlík, ktorý drží režisérsku taktovku dodnes. V jeho réžii sme doteraz videli 15 divadelných hier.
Zo štatistiky 90-ročnej tradície ochotníckeho divadla vidieť,
že tradíciu rozvíjajú i herci z radov mladých ľudí a detí, čoho
dôkazom sú odohrané dve rozprávky Princezná s dlhým nosom
a Zlatá studňa v réžii Márii Švarcovej, ktorá od roku 2003 tvorí
režisérsku dvojicu spolu s Gabrielom Orlíkom. Svoje 90. výročie
oslávili 23. októbra 2011 v kultúrnom dome v Topoľčiankach
najnovšou 205. premiérou divadelnej hry Náš richtár od Paľa
Gajdoša.

Folklórna skupina Požitavan

História ochotníckeho divadla v Topoľčiankach sa začala
písať v roku 1921. Medzi prvých zanietencov, ktorí dali základ
divadelnému ochotníctvu patrili ľudia ako Korentsy Alexander,
Borčin Jozef, Borčin Pavol, Haverlík Július, Komarovský Juraj,
Masaryk Ján, Massanyi Július, Števula Anton, Števula Július
a mnohí ďalší. Pred 90. rokmi sa títo nadšenci predstavili svojou
prvou hrou – Strašidlo od Ferka Urbánka v réžii p. Korentsyho.
Odvtedy sa môže súbor popýšiť neuveriteľne vysokými
číslami. Počet odohraných divadelných predstavení je 205 premiér a 703 repríz. Pod režisérskou taktovkou sa vystriedalo 25
režisérov a na divadelných doskách sa predstavilo 977 hercov.
Z režisérov musíme spomenúť mená ako Július Števula,
Mikuláš Vodrážka, Jozef Vodrážka a Štefan Kondel, Mikuláš Košťál, Július Mistrík. Pri štatistike hier a režisérov musíme spomenúť dve významné osobnosti ochotníckeho divadla Jozefa Vodrážku a Annu Hözlovú, ktorí nielen ako herci, ale aj ako režiséri
obohatili naše ochotnícke divadlo. Množstvo hier, ktoré sa
hrali pod ich vedením v rokoch 1955-1973 videlo tisíce divákov
nielen z Topoľčianok, ale aj zo širokého okolia. Okrem týchto
spomenutých zanietencov ochotníckej divadelnej réžie nemôžeme nespomenúť našich súčasníkov Ferka Števulu a Paľa Čepčeka, ktorí okrem réžie stvárnili okolo tridsať divadelných postáv. Nedá sa zabudnúť ani na zosnulého režiséra Vojtecha Kniebügla. Vďaka mu patrí najmä za zdokumentovanie 80-ročnej
činnosti ochotníckeho divadla v Topoľčiankach.
www.kosnr.sk

Folklórna skupina Požitavan z obce Žitavany v okrese Zlaté Moravce vznikla v júli 2010. Pod vedením Oľgy Homolovej
v skupine pôsobí 14 členov, na harmonike ju sprevádza Milan
Kukučka. Členkami sú zväčša dôchodkyne i mladé dievčatá,
ktoré majú záujem o folklór a zachovávanie ľudových tradícií.
Zúčastňujú sa podujatí ako sú fašiangy, oberačky, dožinky, kde
si pripravujú divadelné pásmo s ľudovou tematikou.
Okrem divadelných predstavení sa zúčastňujú festivalov v
okolitých mestách a obciach, často vystupujú na podujatiach
členských organizácií v obci. Záhradkári, Červený Kríž, Chovatelia, Jednota dôchodcov, Občianske združenie Benát, tým
všetkým spestrujú spevom ich výročné schôdze, ale i rodinné
oslavy a životné jubileá občanov obce. Piesňami potešili srdcia
pri stavaní mája. Na fašiangy sa zúčastnili fašiangového popoludnia Putovanie od obci k obci, počas ktorého putovali tromi
obcami a všade rozdávali radosť a dobrú náladu. V súčasnosti
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sa pripravujú na festivaly ľudových piesní v Zlatých Moravciach,
v obci Hostie a v domovskej obci Žitavany, kam Vás všetkých,
ktorí máte radi folklór srdečne pozývajú.

Spevácky zbor duchovnej hudby
pri kostole sv. Martina v Jarku

Názov zboru vychádza od miestneho kostola v Jarku, zasväteného sv. Martinovi, v ktorom najčastejšie spieva. Zbor vznikol v roku 1992, prešiel rôznymi zmenami. V súčasnom zložení
pôsobí od r. 2005. Zbor sa postupne doplnil o mladú generáciu,
čím stúpla i jeho úroveň. Teší nás, že mladí majú záujem o tento
druh hudby. Repertoár zboru je zameraný na hudbu chrámovú,
sakrálnu, ale i svetskú zborovú tvorbu a ľudové piesne v rôznych
umeleckých úpravách.
Okrem vystúpení v miestnom kostole počas sviatkov,
účinkuje zbor i na rôznych slávnostných podujatiach v obci,
a v susedných obciach regiónu. Zbor sa teší záujmu verejnosti
a zúčastňuje sa rôznych prehliadok duchovnej hudby. Vedúcim a dirigentom zboru je Mgr. Ivan Bečka. V tomto roku oslavuje svoje 20. výročie a preto všetkým jeho členom srdečne
blahoželáme.

Miestny odbor Matice slovenskej
a Folklórna skupina Matičiari z Čakajoviec

Miestny odbor Matice slovenskej v Čakajovciach bol založený v roku 1997 bývalým starostom obce Oskarom Bírom
a mal 23 členov. Svoju aktívnu činnosť začal vyvíjať až od
roku 1998, kedy sa jeho vedením ujala Genovéva Horváthová.
V roku 1998 založila aj folklórnu skupinu Matičiari, ktorý ve30

die aj v súčasnej dobe. Hlavnou úlohou súboru je šírenie ľudových tradícií, aby sa zachovali aj pre budúce generácie. Svoje
účinkovanie začali najveselšími zvykmi na dedine a pripravili
Fašiangovú veselicu s pochovávaním basy, ktorá mala veľký
úspech aj v okolitých obciach. Od starších spoluobčanov členovia súboru získavali piesne, obyčaje a zvyky nášho regiónu
viažuce sa k Veľkonočným a Vianočným sviatkom. Po preštudovaní dostupnej literatúry vedúca súboru zostavila pásmo
Veľkonočné zvyky a Vítanie jari, Vianočné pastorále, ktoré prezentovali aj v okolitých dedinách.
V dnešnej dobe má miestny odbor Matice Slovenskej 64
členov, medzi ktorými sú aj mladí ľudia a najmä manželské
páry. Ich členstvo v MO MS je nenahraditeľné, pretože sú veľmi
aktívni, pomáhajú pri organizovaní rôznych kultúrnych akcií
a pri rozvíjaní kultúrneho života v našej obci. Bohatú činnosť
vyvíjajú najmä členovia folklórneho súboru Matičiari, ktorí
sa v priebehu roka zúčastnia 30 podujatí a svojimi piesňami
a veselými kultúrnym programom sú známi v širokom okolí.
Zúčastňujú sa okresných a krajských prehliadok slovenského
folklóru v Nitre, Nových Zámkoch, Tešedíkove a v Kysuckom Novom Meste na Kysuckej lýre. Spríjemnili aj oslavy 145. výročia
MS v Martine. Naše piesne a ľudové tradície prezentujú nielen
po okolitých obciach, ale aj v zahraničí – Maďarsku i Chorvátsku,
kde majú veľmi dobré vzťahy s družobnou obcou Osijek.
Túto družbu chceme podporovať vzájomnými návštevami
a oslavami v našej obci, ako aj v mestách a dedinách v Chorvátsku. Chceme tak rozvíjať ľudové tradície a lásku k slovenskému národu. Veríme, že pri dobrom zdraví budeme môcť
naše priateľstvo naďalej upevňovať a prehlbovať.
www.kosnr.sk

Peredi Nőikar – Tešedíkovský ženský
spevácky zbor

Anna Barusová
Medzi významné jubileá, ktoré si obec Tešedíkovo v roku
2012 pripomína určite patrí aj 15. výročie vzniku speváckeho
zboru Peredi Nőikar. Veď za 15 rokov, pod vedením Kataríny
Jónásovej vyrástol úspešný spevácky zbor, ktorý dosiahol
úspechy a uznanie nielen doma, v okolitých obciach a mestách,
ale aj v zahraničí. Môže sa pýšiť oceneniami Obce Tešedíkovo,
Národného osvetového centra, Krajského osvetového strediska
v Nitre, a významnými oceneniami na celoštátnej súťaži Kodályove dni v Galante, na Medzinárodných festivaloch v Bratislave.
Pri príležitosti krásneho 15. jubilea vyslovuje vedúcej Kataríne
Jónásovej a celému kolektívu poďakovanie za trpezlivosť, obetavosť a za reprezentáciu celá obec.
Do ďalších rokov im všetci želajú veľa síl a zdravia. Nech
prinášajú aj naďalej veľa krásnych umeleckých zážitkov,
inšpirácie a potešenia všetkým, ktorí kultúrou obohacujú svoj
život.

je učiteľkou na Základnej škole Nábrežie mládeže v Nitre,
kde rozdáva svoje zručnosti v pletení košíkov z pedigu žiakom
a kolegom. Technika pletenia je tá istá ako pletenie z vŕby, ale
materiál sa dováža z Indie, Malajzie a Afriky. Sú to očistené
korienky popínavej palmy, ktorá sa menuje pedig. Vypletajú
sa košíky, misky, zvončeky jedno i viac farebné. Je lektorkou
mnohých kurzov v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre.

Mária Dičérová
z Močenku sa s trpezlivosťou venuje deťom i dospelým,
aby ich uviedla do sveta umeleckého drôtovania. Je absolventkou Univerzity tretieho veku pri UKF v Nitre. Farebnými drôtikmi
opletá veľkonočné vajíčka, pletie vtáčikov, košíky na vajíčka,
misky. Najmenší sa tešia z vlastnoručne upleteného farebného
stromčeka pre šťastie, dospievajúci sa pýšia vyrobeným prstienkom a príveskom. Fantázia a trpezlivosť sú pri tejto jemnej práci
nevyhnutné. Je odbornou lektorkou v Krajskom osvetovom
stredisku v Nitre.
www.kosnr.sk
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POZÝVAMEVÁS

Tvorivé dielne a ľudové remeslá Krajského osvetového strediska

Pozvánky
Zahrajte mi túto

Ste fotograf – začiatočník? Máte fotoaparát a neviete ho
používať? Neviete nastaviť clonu, svetlo a pojem kompozícia
vám nič nehovorí? Ale napriek tomu chcete robiť super fotografie? Príďte v lete k nám a pod vedením odbornej pedagogičky
sa naučíme teoretické základy práce s aparátom, vyskúšame fotografovanie v interiéri, exteriéri i úpravu foto v PC.
Termín: 6.-9. augusta 2012 od 9.30-14.30
Vhodné pre mládež a dospelých. Poplatok 2,- € na deň alebo
kultúrne poukazy. Info a prihlásenie vopred:
jana.ondruskova@kosnr.sk, 0911 540 016.

Letné tvorivé dielne – prútik ku prútiku

Už v októbri tohto roku sa môžu speváci i hudobníci prezentovať na regionálnej prehliadke folklórnych speváckych skupín a sólistov, ľudových hudieb a inštrumentalistov. Odborná
porota vyberie najlepších z nich, aby sa zúčastnili krajskej súťaže.
Vrcholným podujatím je celoštátna prehliadka Festival hudobného folklóru, ktorá sa bude konať v roku 2013. Informácie o prehliadke Vám radi poskytneme na jana.zakopcanova@kosnr.sk
alebo 0911 540 022.

Letná škola fotografovania

www.kosnr.sk

Takto sa začínajú vypletať krásne košíky, misky, zvončeky,
ryby z pedigu. Učiteľka Anna Barusová z prírodného materiálu
naučila základné techniky pletenia košíkov deti aj dospelých.
V košikárskom ľudovom remesle zachovávame staré techniky
a používame nové materiály. Moderné predmety majú stále
svojich obdivovateľov. Najbližšie pletenie košíkov bude 6. augusta pre dospelých a 7. augusta 2012 pre deti od 9. rokov.
Príďte si k nám oddýchnuť a nechajte si jeden deň dovolenky
pre seba.
Termíny: 6. 8. od 9.00-13.00 pre dospelých
7. 8. od 9.00-13.00 pre deti od 9 rokov
Poplatok je 5,- € alebo kultúrne poukazy. V cene je materiál, pomôcky a pitný režim.
Info a prihlásenie vopred: ludmila.strukova@kosnr.sk,
0911 540 023
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Mladý moderátor

Všetkých mladých amatérskych moderátorov a hlásateľov
pozývame 18. októbra 2012 k nám na krajskú súťaž. Uzávierka
prihlášok je 12. októbra 2012.
V rámci prípravy na súťaž Vás radi privítame aj na prípravnom moderátorskom workshope a to 2. októbra 2012 v našich priestoroch. Info: silvia.bartakova@kosnr.sk, 0911540019

Diabetes mellitus – poradenstvo o cukrovke nielen pre
diabetikov, ale záujemcov o vhodné stravovanie s možnosťou
merania glykémie. Na jednotlivých stretnutiach sa edukátorka
Bc. Klaudia Šugrová o 16.00 venuje aj individuálnemu poradenstvu, spracuje konkrétny jedálny lístok podľa sacharidových jednotiek. Témy stretnutí v druhom polroku 2012:
Termíny:
9. 8.	Individuálne konzultácie. Hodnotenie stravovacích
denníkov. Účasť na Agrokomplexe 2012 – stánok Slovenského zväzu diabetikov
13. 9. Dôležitosť pohybovej aktivity pri liečbe cukrovky.
11. 10.	Cukrovka a nadváha. Rizikové faktory vzniku komplikácií. ZO ZDS Dianitran Nitra – Mesiac úcty k starším
8. 11.	Modrý pochod Svetový deň diabetu – vysvietenie budovy KOS v Nitre na modro
6. 12.	Záverečné zhodnotenie a ukončenie poradenstva o cukrovke. Dia – Mikuláš pre deti i dospelých. Členská schôdza ZO ZDS Nitra
V prípade, že máte záujmu o sprostredkovanie informácií
o diabetes mellitus vo Vašich priestoroch, kontaktuje nás:
jana.beresova@kosnr.sk 037/653 15 45

Oslavy obce Martin nad Žitavou

Stretnutia diabetikov

Klub diabetikov v úzkej spolupráci so Základnou organizáciou diabetikov Slovenska Dianitran Nitra ponúka možnosť
účasť sa stretnutiach podľa uvedeného plánu.
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Obec Martin nad Žitavou vás srdečne pozýva na oslavy
obce 8. a 9. septembra 2012 pri príležitosti 740. výročia prvej
písomnej zmienky o obci a 220. výročia posviacky kostola svätého Martina – národnej kultúrnej pamiatky.
www.kosnr.sk

Autorské výstavy
september
Zamatové snenie – výtvarné práce členiek združenia ZAMAT
Momentky – fotografické práce Pavla Čepčeka
december
Hviezdy trochu inak – autorská výstava Miroslava Poláka

Seniorské divadlo
Všetkých záujemcov pozývame na metodické stretnutia
a divadelné workshopy pre divadelníkov, ochotníkov – seniorov.
V rámci nášho projektu chceme zmapovať súčasný stav seniorského divadla v Nitrianskom samosprávnom kraji. Hľadáme dedinské tradičné divadelné súbory, ktoré nacvičujú alebo majú
nacvičené hry a radi by sa prezentovali a inšpirovali. Súčasťou
projektu bude i prehliadka a tí najlepší postúpia do Kanianky na
celoslovenský festival seniorského divadla.
Info: silvia.bartakova@kosnr.sk, 0911540019

grafológii. Uskutoční sa 5. až 10. novembra 2012 v našich
priestoroch a na stredných školách v Nitre a okolí.
Program celého týždňa pozostáva z prednášok na tému
história písma. V nich budeme zdôrazňovať vplyv hlaholiky
a cyriliky na formovanie slovanského písomníctva a Cyrilometodskú tradíciu a spätosť ich činnosti s regiónom Nitry. Ďalší
okruh prednášok je venovaný grafológii ako vednej disciplíne,
jej vzniku, popisu jednotlivých znakov a podpisu. Zaoberať sa
budeme využitím grafológie v sebapoznaní, personalistike,
pedagogickej praxi. Všetky tieto aktivity budú zamerané nielen
na študentov, učiteľov a pedagógov, ale aj na širokú verejnosť,
ktorú táto zaujímavá disciplína oslovuje.

Tvorivé dielne a ľudové remeslá
pre verejnosť

Týždeň grafológie

V roku 1992 vznikla v Ponitrianskom osvetovom stredisku Slovenská grafologická spoločnosť v Nitre. Následne v roku
1994 vzniká Klub grafológie, ktorý existuje bez prerušenia do
súčasnosti. Členovia klubu sa stretávajú každý druhý týždeň.
Naša organizácia a Nitra sú najvýznamnejšie centrum grafológie na Slovensku.
V roku 2012 Spoločnosť oslavuje 20. výročie existencie.
Pri tejto príležitosti usporiadame týždňové podujatie venované
www.kosnr.sk

Informácie na: ludmila.strukova@kosnr.sk, 0911 540 023
6. 8. 2012 o 9.00
Pletenie košíkov z pedigu – letná tvorivá dielňa pre dospelých
7. 8. 2012 o 9.00
Pletenie košíkov z pedigu – letná tvorivá dielňa pre deti od
9 rokov
19. 9. 2012 o 15.00
Historické a biblické postavy z kukuričného šúpolia
3. 10. 2012 o 15.00
Enkaustika – obrázky so žehličkou a voskovými farbami
9.10. 2012 o 15.00
Paličkovanie pre začiatočníkov
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17. 10. 2012 o 15.00
Plstenie – malé textilné ozdoby technikou plstenia
21. 11. 2012 o 15.00
Pletenie košíkov z pedigu – pre začiatočníkov a pokročilých
5. 12. 2012 o 15.00
Vianočné ozdoby z drôtu – základné techniky vypletania
26. 11. – 19. 12. 2012
Košikárske remeslo zachováme – výstava prác z tvorivých
dielní pletenia košíkov v KOS otvorená od 10.00-17.00 v pracovných dňoch okrem utorka

10. a 12. 12. o 14.00
Vianočné hviezdičky z prírodného materiálu pedigu
21. a 23. 1. 2013 o 14.00
Maľovanie na kamene akrylovými farbami

Pozvanie na zaujímavé prednášky a besedy
Aktivity oddelenia vzdelávania pre verejnosť organizujeme
priebežne v rámci Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Väčšinou sa konajú v našich priestoroch,
no tieto témy ponúkame aj obciam nášho regiónu, pre stretnutia klubov seniorov.

Tvorivé dielne a ľudové remeslá
pre organizované skupiny detí

Ing. Alžbeta Gromová, lektorka pre bylinky

Informácie na: ludmila.strukova@kosnr.sk, 0911 540 023
24. a 26. 9. o 14.00
Kvety kanzashi – z textilu si ušijete brošne
8. a 10. 10. o 14.00
Vyšívanie na papieri – vlastnoručne vyhotovená pohľadnica,
pozvánka, darček
22. a 24. 10. o 14.00
Origami – skladanie čajových vreciek. Záložky do knihy, ozdoba na papierové taštičky
7. a 12. 11. o 14.00
Anjelik zo šúpolia – práca s prírodným materiálom
14. a 19. 11. o 14.00
Quilling – stáčanie farebného papiera. Vianočný obrázok, pohľadnica
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Od januára do decembra ponúkame kurzy Relaxačné cvičenia pre seniorov a Kurz Jogy pre všetky generácie so zdravotnými problémami, kde si môžu zdokonaliť svoju fyzickú zdatnosť
a získať poradenstvo o zlepšení zdravotného stavu. Pripravujeme vychádzky za poznávaním liečivých rastlín, turistiku pre
starších, ktoré zabezpečujú lektori Ing. Alžbeta Gromová a Ing.
Július Haringa. Na jeseň, 19. septembra, ponúkame prednášku
s besedou s lektormi MUDr. Ivan Riškom a MUDr. Evou Slávikovou, pod názvom Vek nemusí byť vždy o starnutí. Starostlivosť
o pleť v každom veku s ukážkami a poradenstvom sa uskutoční
17. októbra s Norikou Jaššovou a 12. decembra zorganizujeme
prezentáciu jedál na vianočný stôl a slávnostného vianočného
pečenia, pod názvom Babičkine koláčiky.

www.kosnr.sk

PONÚKAMEVÁM

Relaxačné cvičenia
www.kosnr.sk
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Ponúkame
Recitačné workshopy

Ani sa nenazdáme a môžeme sa stať obeťou. A to sme
len chceli ísť na letnú brigádu do zahraničia na výhodné
miesto čašníka/čky, zarobiť si trochu peňazí a zlepšiť si jazykové zručnosti. Problematiku Ako sa nestať obeťou obchodovania s ľuďmi, jeho cyklus, podstatu, hlavné znaky a následky
ponúkame celoročne pre stredné a vysoké školy vo forme interaktívneho rozprávania sa v rozmedzí dvoch vyučovacích hodín.
Tému približujeme cez film Mne sa to nemôže stať, vydaný
Medzinárodnou organizáciou pre migráciu. Rozpráva skutočné
príbehy žien o jednej oblasti obchodovania – o sexuálnom vykorisťovaní. Pri interaktívnych aktivitách si priblížime, ako sa nedostať do takejto situácie a ak predsa, tak ako si pomôcť. Nakoniec poskytneme každému telefonické linky pomoci a odborné preventívne materiály. Info: 0911 840 016,
jana.ondruskova@kosnr.sk

Pre diabetikov

Záujemcom o umelecký prednes a rečnícke techniky
ponúkame workshopy na tému: Detský prednes poézie a prózy,
Príprava a kritériá hodnotenia detského prednesu, Práca s textom a výber literárnej predlohy vhodnej pre detského recitátora,
Techniky práce s hlasom a dychom u detského recitátora, Alternatívne podoby prednesu poézie a prózy, Tvorba rečníckeho
prejavu. Info: silvia.bartakova@kosnr.sk, 0911540019

Človek nie je TOVAR!

Ponúkame možnosť zúčastniť sa na novej metóde výučby
diabetikov (aj deti) a ich rodinných príslušníkov. Lektorkou konverzačných máp pre skupinové edukácie diabetikov je Bc. Klaudia Šugrová. V skupine s ďalšími pacientmi pomôže lepšie porozumieť diabetu, zapamätať si o ňom viac informácií a lepšie toto ochorenie zvládať. Ponuka konverzačných máp 1) Život
s diabetom, 2) Ako funguje diabetes, 3) Stravovanie a pohybová aktivita, 4) Zahájenie inzulínovej liečby, 5) Diabetes a starostlivosť o nohy, 6) Pochopenie rizikových faktorov pri zvládaní diabetu a 7) Život v rodine s diabetom 1. typu. Info a termíny stretnutí, prosíme, dohodnúť na: 037/653 15 45,
jana.beresova@kosnr.sk

EKO-film
Záujem o premietanie filmov s environmentálnou tematikou a problematikou ochrany životného prostredia prejavila
v tomto roku ZŠ Topoľová. Pre 1. až 4. ročníky sme postupne,
v hodinových intervaloch, premietli filmy zoradené podľa
náročnosti. Bloky pozostávali z dvoch náučných filmov o význame sladkej vody pre život na celej planéte a osem animovaných filmov, so zameraním na šetrenie prírodných zdrojov
a energií. Náročnejšie filmy boli zamerané na dôležitosť recyklácie odpadových materiálov. Ponúkame možnosť zorganizovania podobných podujatí u nás alebo priamo v priestoroch školy
alebo obce. Info: magdalena.radecka@kosnr.sk, 0911 540 025
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Metamorfózy umenia

Ponuka kurzov

Ponúkame kultúrno-osvetovým pracovníkom, vychovávateľom, vedúcim výtvarných krúžkov a všetkým, ktorí sa venujú
deťom a mládeži workshopy výtvarného zamerania, ktoré otvárajú priestor na sebavyjadrenie a sebarealizáciu. Dozviete sa
o pedagogickej disciplíne – artefiletike, ktorá sa nachádza
medzi arteterapiou, výtvarnou výchovou a umením. Činnosti
sú zamerané na ozvláštnenie výtvarnej výchovy najmä formou
tzv. nezlyhávajúcich výtvarných techník.
viac into: zdenka.smreckova@kosnr.sk

Do pozornosti folklórnym skupinám

Lektorka Anna Kukučková

Lektori pre folklórne skupiny Kristína a Matrin Olejároví

V rámci nášho vzdelávacieho projektu K prameňom tradícií
sa zameriavame na metodické návštevy vo folklórnych kolektívoch. Počas niekoľko hodinových stretnutí so všetkými členmi
skupín sa lektori venujú výučbe tancov vo folklórnej skupine,
aby sa tance stali príťažlivejšie aj pre mladšiu vekovú skupinu,
ktorá momentálne vo folklórnych skupinách získava na sile.
Lektori pomáhajú aj pri vytváraní a úprave už hotových programov, upozorňujú na postavenie „členov obce“, ich role, statusy
a vhodné a nevhodné správanie, kladú dôraz na prirodzené
javiskové znázornenie, priestor, rekvizity. Táto forma individuálnej pomoci sa zdá byť veľmi prospešná a najúčinnejšia, preferovaná a žiadaná aj od vedúcich kolektívov. Ak sa Vám naša
forma pomoci pozdáva a radi by ste sa stretli s odborníkmi
v tejto oblasti kontaktujte nás na adrese jana.zakopcanova@kosnr.sk alebo telefónnych číslach 037/653 25 44, 0911 540 022
a radi prídeme aj do Vašej obce.
www.kosnr.sk

Bez Kurzov Jogy, by sme si už nevedeli predstaviť pondelkové a utorkové popoludnia. Ponúkame ich ako spôsob a cestu
k harmonizácii organizmu pomocou Hathajogy. Stretnutia sú
nielen zdrojom pohybu, návodov na správne dýchanie, spôsobov odbúravania stresu, či radosti zo strávených chvíľ v neformálnej skupine, ale aj nenahraditeľných pocitov sebapoznania. Nie
je to záležitosť týždňa, či mesiaca, no lektori v súčasnosti toto
cvičenie ponúkajú ako jeden zo spôsobov zdravého životného
štýlu.
Podobne Kurz Relaxačné cvičenia pre seniorov ponúkame
ako možnosť príjemného aktívneho trávenia voľného času
s podporu zdravia. Zároveň sú cvičenia prospešné pre zlepšenie
telesnej kondície. Lektorka Anna Kukučková usmerňuje celý
priebeh skupinového cvičenia a venuje sa aj individuálne jednotlivým účastníčkam.

Cvičíme aj s cukrovkou
Diabetikom ponúkame možnosť navštevovať cvičenia na
zlepšenie telesnej kondície, správnych pohybových návykov
zameraných na prevenciu, podporu celkového ozdravenia organizmu, ako správne dýchať. Cvičenia sú vhodné pre diabetikov
pod vedením cvičiteľky RNDr. Julianou Winklerovou – každý tretí
štvrtok v mesiaci o 15.00, účastníci kurzu obdržia precvičované
cviky v tlačenej forme. Info a prihlásenie sa na 0915 502 705,
037/653 15 45, dianitra@gmail.com, jana.beresova@kosnr.sk
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Spevné a tanečné tradície Nitrianskeho kraja

Už od roku 2010 sa orientujeme na výskum spevných
a tanečných tradícií v mikroregiónoch Nitrianskeho samosprávneho kraja. Cieľom našej snahy je zachytenie tradičných tanečných a hudobných prejavov jednotlivých regiónov, prostredníctvom terénneho výskumu realizovaného vo vybraných
obciach NSK. Zber informácií je zameraný na kultúrno-spoločenský život obyvateľov jednotlivých obcí, na tanečné
a spevné príležitosti, ich priebeh, organizáciu i účastníkov. Zaujímame sa aj o zvykoslovie, odev i rodinné zvyky.
Informácie môžu poslúžiť obciam k obnove zvykov a obyčají v rámci zabezpečenia kultúrneho rozvoja vidieka, ako doklad o kultúre svojej lokality, napr. pre využitie vo vlastivedných monografiách, pre propagáciu a pod. Budú odrazovým
mostíkom pre tvorbu folklórnych kolektívov, môžu poslúžiť
študentom, a všetkým záujemcom o tradičnú ľudovú kultúru.
V prípade záujmu o spoluprácu pri zbere informácií vo
Vašej obci nás môžete kontaktovať na mailovej adrese:
jana.zakopcanova@kosnr.sk alebo telefónnych číslach 037/653
25 44, 0911 540 022.

Nitrianskeho samosprávneho kraja, Mestského úradu v Nitre,
Mestského úradu vo Vrábloch a Krajského osvetového strediska
v Nitre rozbieha projekt s názvom Sociálny program s obyvateľmi
Nitrianskeho samosprávneho kraja aj prostredníctvom online
kontaktu: problemyporadenstvo@gmail.com.

Vážim si seba a svoje zdravie

Úsmev ako dar
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako
dar v Nitre sa zameriava na pomoc biologickým a náhradným
rodinám, ako aj deťom a mladým dospelým z detských domovov. Prostredníctvom terénnej sociálnej práce a poskytovaním
ambulantného sociálneho poradenstva napomáhajú pracovníci
organizácie pri riešení krízových situácií klientov. Za podpory
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Vstúpme si do svedomia a odpovedzme si – naozaj si
vážime svoje zdravie? Neničíme si ho činmi a myšlienkami? My
sa pravidelne ku koncu školského roka obraciame s touto otázkou na žiakov nitrianskych škôl a okolitých obcí a ponúkame
im preventívne aktivity zamerané na sociálnu a protidrogovú
prevenciu. Využívame dávnu pravdu, že učenie hrou je najwww.kosnr.sk

efektívnejšie, a preto žiakom pripravujeme veku primerané hravé animácie na tvorbu postojov, sebapoznávania, empatie,
asertivity a vyjadrovanie názorov na tému zdravého životného
štýlu. V školskom roku 2012/2013 rozširujeme tému o vzťahové
problémy v kolektíve. Animácie sú vedené nitrianskymi psychológmi a ponúkame ich na objednávku pre obce v územnej
pôsobnosti KOS v Nitre.
Info: 0911 540 016, jana.ondruskova@kosnr.sk

Pod modrým nebom
Členovia Združenia priateľov výtvarného umenia Kroměřížska prídu do Nitry. Čaká na nich nielen tvorba v plenéri,
ale i návštevy našich historických pamiatok, galérie, prijatie
u predstaviteľov Mesta Nitry, výstup na Zobor, výlet do Banskej
Štiavnice spojený s maľovaním, stretnutie s nitrianskymi výtvarníkmi. Vyvrcholením podujatia je 27. júla 2012 výstava Pod
modrým nebom, pred Nitrianskym turistickým informačným
centrom na pešej zóne v Nitre. Vystavovať budú dielka, ktoré
vznikli počas týždňa tvorivej výtvarnej práce v Nitre, spolu
s nitrianskymi výtvarníkmi a ich hosťami z Francúzska. Príďte
na stretnutie a s priateľmi z Moravy, ktorých tvorbu možno
i poznáte, pretože v roku 2008 vystavovali v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre.

munikácie, spoznajte benefity cielených dotykov detskej masáže a relaxujte spolu na našom kurze. Váš dotyk má pre deti
zázračnú moc, ktorá ich k Vám pripúta... Masáž zvyšuje imunitu
detí, uvoľňuje svalové napätie, plynatosť, podporuje spánok,
stimuluje nervový systém. Naučíme sa aj koordinačné cviky
a antikolikovú masáž. Najvhodnejší je kurz pre bábätká od 2 do
10 mesiacov, tento kurz je výnimočne aj pre starkých a vnúčatká
do 2 rokov alebo pre nastávajúcich starých rodičov – budú sa
učiť masírovať na prinesenej bábike.
Poplatok za 4-dňovýkurz je 40,- € pre rodičov a len 10,- €
za 3-dňový pre seniorov v rámci Európskeho roka aktívneho
starnutia a solidarity medzi generáciami.
Info a prihlásenie vopred na:
jana.ondruskova@kosnr.sk, 0911 540 016

Zázračný dotyk
kurz masáže detí pre rodičov, starých rodičov a ich vnúčatá
Lektorka Mgr. Jana Ondrušková, KOS v NR

Chcete si prehĺbiť citovú väzbu medzi vami, vaším dieťatkom alebo vnúčatkom? Objavte krásu vzájomnej dotykovej kowww.kosnr.sk
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VÝSLEDKOVÉLISTINY

Výsledkové listiny
Detský festival ľudovej hudby
krajská súťažná prehliadka detských ľudových hudieb,
speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov
Odborná porota navrhla postupy na celoslovenskú súťaž:
v kategórii sólista spevák:
sólistka speváčka Adela Čarnogurská
v kategórii spevácka skupina:
spevácka skupina DFS Jelenček
v kategórii sólista inštrumentalista:
gajdoš Mário Križanovič Veľkého Zálužia
heligonkár Matej Paška z Preselian

Detský javiskový sen 2012

1. miesto a nominácia na Zlatú Priadku 2012
DS MoDRré TRraKy pri ZŠ s MŠ Lúky, Vráble, incenácia KUFOR,
KTORÝ ZOŽRAL DIEŤA, réžia: Štefan Foltán

Hviezdoslavov Kubín – krajské kolo
Postupujúci na 58. Hviezdoslavov Kubín, celoštátne kolo súťaže
v umeleckom prednese poézie a prózy detí, mládeže a dospelých, detských recitačných kolektívov a divadiel poézie:
I. kategória – poézia: Izabela Ševčíková, Nitra
I. kategória – próza: Andrej Šlachta, Vráble
II. kategória – próza: Rebeka Farkašová, Jelenec
III. kategória – poézia: Eliška Dobošová, Ivanka pri Nitre
III. kategória – próza: Nikola Ševčíková, Nitra
IV. kategória – poézia: Kristína Kluková, Zlaté Moravce
IV. kategória – próza: Alžbeta Kovaničová, Nitra
V. kategória – poézia: Kristína Šimková, Nitra
Veronika Zajacová, Nitra
V. kategória – próza: Lucia Ondrášková, Nitra
VI. kategória – poézia: Dušan Danko, Nitra
Divadlo poézie: DS RÁMUS VINODOL pri ZUŠ J. Rosinského,
Nitra
Detský recitačný kolektív: MoDRé TraKy pri ZŠ s MŠ Lúky,
Vráble

www.kosnr.sk

Hviezdoslavov Kubín – regionálne kolo
I. kategória
1. miesto: Jakub Árendáš, ZŠ kniežaťa Pribunu, Nitra
2. miesto s postupom na celoštátne kolo: Andrej Purkart,
ZŠ Pohraničná, Komárno
3. miesto: Jakub Spál, ZŠ Pohraničná, Komárno
3. miesto: Kvetoslava Mokryšová, ZŠ Devínska, Nové Zámky
II. kategória
1. miesto: Lenka Miklóssyová, Gymnázium, Vráble
2. miesto: Patrícia Laktišová, ZŠ Topoľčianky
3. miesto: Zuzana Urbaneková, ZUŠ Mojmírovce
3. miesto: Adriana Poláková, Gymnázium Vráble
III. kategória
1. miesto: Andrea Mladá, Gymnázium, Vráble
2. miesto: Terézia Čokynová, Gymnázium Vráble
3. miesto: Patrik Jančík, Gymnázium Ľ. J. Šuleka, Komárno

Javiskový škriatok
regionálna prehliadka detskej dramatickej tvorivosti a divadla
dospelých hrajúcich pre deti, 16. marec 2012
Postupujúce predstavenia na Detský javiskový sen 2012:
DS ARS STUDIO, NEBESKÁ PRÁČKA , réžia: Ľubica Michalicová
DS Modré traky, KUFOR, KTORÝ ZOŽRAL DIEŤA, réžia: Štefan
Foltán
DS Satelitné Mátohy, TAK TAKTO TO DNES CHODÍ, réžia: Eva
Hudecová
DDS Ekožrútik, NO A ČO?!, réžia: Katarína Kúdelová
Štúrov Zvolen 2012 – krajská súťaž v rétorike
I. kategória
1. miesto: Jakub Árendáš, ZŠ kniežaťa Pribunu, Nitra
2. miesto s postupom na celoštátne kolo Andrej Purkart, ZŠ
Pohraničná, Komárno
3. miesto: Jakub Spál, ZŠ Pohraničná, Komárno
3. miesto: Kvetoslava Mokryšová, ZŠ Devínska, Nové Zámky
II. kategória
1. miesto: Lenka Miklóssyová, Gymnázium, Vráble
2. miesto: Patrícia Laktišová, ZŠ Topoľčianky
3. miesto: Zuzana Urbaneková, ZUŠ Mojmírovce
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3. miesto: Adriana Poláková, Gymnázium Vráble
III. kategória
1. miesto: Andrea Mladá, Gymnázium, Vráble
2. miesto: Terézia Čokynová, Gymnázium Vráble
3. miesto: Patrik Jančík, Gymnázium Ĺ. J. Šuleka, Komárno

Dobré slovo
I. kategória – poézia:
1. miesto: Boglárka Csámpaiová
2. miesto: Marián Vajda
II. kategória – próza:
1. miesto: Kristián Cimerman
III. kategória – poézia:
1. miesto: Peter Csámpai
2. miesto: Zuzana Tóthová
3. miesto: Veronika Szőkeová, Karolína Búsová
IV. kategória - próza:
1. miesto: Dominika Kmeťová
2. miesto: Peter Tóth, Matej Bencz,
3. miesto: Sebastian Vaškovič, Kristína Obonyová

Vansovej Lomnička – krajské kolo
A. kategória – prednes žien od 18- 25 rokov:
Poézia:
1. miesto: Veronika Plešivková, SOŠ Cintorínska, NR
2. miesto: Mária Džatková, Konzervatórium Nitra
Próza:
1. miesto: Alexandra Tóthová, SOŠ hotel. a služieb, Nové Zámky
C. kategória – prednes žien nad 40 rokov
Poézia:
1. miesto: Jozefína Švihoríková, Nitra
2. miesto: Anna Sládkovičová, Šurany
2. miesto: Jolana Rybáriková, Báb
3. miesto: Juliana Hlásna, Zlaté Moravce
3. miesto: Margita Plhálová, Zlaté Moravce
Próza:
1. miesto: Anna Sládkovičová, Šurany
2. miesto: Anna Kiššová, Zlaté Moravce
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AMFO 2012 – regionálne kolo
Cena riaditeľky KOS v Nitre: Imrich Finta, Zlaté Moravce
Skupina A – autori nad 21 rokov – čiernobiela fotografia:
Cena: Pavol Čepček, Žitavany, Andrej Kováč, Nitra, Marián
Minárik, Nitra
Čestné uznanie: Tomáš Kováčik, Vráble, Rudolf Minárik, Nitra,
Miššíková Milena, Nitra
Skupina A – autori nad 21 rokov – farebná fotografia:
Cena: Rudolf Minárik, Nitra, Milena Miššíková, Nitra, Radimír
Siklienka, Topoľčianky
Čestné uznanie: Pavol Čepček, Žitavany, Ján Hadvig, Alekšince, Marián Minárik, Nitra , Veronika Mokráňová, Topoľčianky
Skupina A – autori nad 21 rokov – multimediálna prezentácia:
Čestné uznanie: Ján Macák, Nitra
Skupina B – autori do 21 rokov – čiernobiela fotografia:
Cena: Ivana Mandalová, Nitra 		
Čestné uznanie: Zuzana Bojdová, Nitra
Skupina B – autori do 21 rokov – farebná fotografia:
Cena: Zuzana Bojdová, Nitra , Alžbeta Malá, Zlaté Moravce
Čestné uznanie: Aneta Spálová, Nitra, Erika Moravčíková,
Veľké Zálužie, Matej Soviš, Nitra
Skupina C – autori do 16 rokov – čiernobiela fotografia:
Čestné uznanie: Lea Grupáčová, Komárno
Tematická kategória pre rok 2012:
Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi národmi
Tomáš Kováčik, Vráble, Matej Soviš, Nitra, Milena Miššíková,
Nitra

AMFO 2012 – krajské kolo
I. skupina – autori do 16 rokov – farebná fotografia:
3. miesto: Lea Grupáčová, Komárno, Mladé dievča, Krížová
cesta, Nekonečná cesta
II. skupina – autori do 21 rokov – čiernobiela fotografia:
3. miesto: Matej Soviš, Zbehy, Rančer
Čestné uznanie: Ivana Mandalová, Nitra, Berlín, Londýnske
metro, Zuzana Bojdová, Nitra, Odtiaľ, potiaľ, Okuliare
II. skupina – autori do 21 rokov – farebná fotografia:
1. miesto: Matej Soviš, Zbehy, Dotyky, Apollo pristáva
www.kosnr.sk

2. miesto: Alžbeta Malá, Zlaté Moravce, Kruh strachu
3. miesto: Aneta Spálová, Nitra, Byť či nebyť 1
Cena starostu obce Nesvady: Erika Moravčíková, Veľké
Zálužie, Sny
Čestné uznanie: Lucia Moravčíková, Veľké Zálužie, Cesta na
vrchol je neľahká, Dotyk vody a vzduchu
III. skupina – autori od 21 rokov – čiernobiela fotografia:
1. miesto: Rudolf Minárik, Nitra, O polnoci 1, 2
2. miesto: Marián Minárik, Nitra, Línie 1, 3
3. miesto: Pavol Čepček, Žitavany, Spolupráca
Čestné uznanie: Andrej Kováč, Nitra, Torzo 1
III. skupina – autori od 21 rokov – farebná fotografia:
1. miesto: Radimír Siklienka, Topoľčianky, Matka a syn, Súboj
2. miesto: Milena Miššíková, Nitra, Príroda 1, Lyrický obrázok
3. miesto: Rudolf Minárik, Nitra, Na krídlach 3, Stratená zem 2
Čestné uznanie: Imrich Finta, Zlaté Moravce, Kontaktovanie,
Čakanie 2, Pavol Čepček, Žitavany, Pred odletom, Michaela
Gajdošová, Nitra, Zrána 2
III. skupina – autori od 21 rokov – multimediálna prezentácia:
Cena: Ján Macák, Nitra, Zvon
Tematická kategória: Európsky rok aktívneho starnutia a
solidarity medzi generáciami
Čestné uznanie: Milena Miššíková, Nitra, Rozhovory

Smiešková, Velčice
Kategória B1:
Cena: Peter Varga, Sľažany
Čestné uznanie: Imrich Csiba, Močenok
Kategória C:
Čestné uznanie:Tibor Lešš, Močenok, Róbert Lovás, Močenok

Cineama 2012– regionálne kolo
A – autori do 16 rokov: Milan Tarina, Nitra, žiaci 5. triedy ZŠ s
MŠ Horná Kráľová, Jozef Dóczy, Nitra
C – autori do 25 rokov: Zdenko Mago a Tomáš Takáč, Zdenko
Mago, Marek Čabák
D – autori nad 25 rokov : Roman Hatala, Šaľa, Ivan Breský,
Nitra
Postup do celoslovenského kola:
Skupina A: žiaci 5triedy ZŠ a MŠ Horná Kráľová
Skupina C: Zdenko Mago Dolné Vestenice
Skupina D: Ivan Breský Nitra, Roman Hatala Šala

Výtvarné spekrum 2012 – krajské kolo
Hlavná cena: Karol Jančo, Jelenec
Kategória A:
Čestné uznanie: Monika Kačinová, Krnča, Ivan Zima, Nemčice
Kategória A1:
Cena: Jaroslav Bondor, Šaľa, Eva Hudecová, Nitra, Svetluša
Melová, Šaľa, Lenka Pauková, Rišňovce, Peter Švorc, Bojná,
František Tóth, Šaľa
Čestné uznanie: Karola Absolonová, Nitra, Emília Habardíková,
Komárno, Zdenka Kováčová, Nesvady, Oľga Lacušková, Veľký
Kýr, Alojz Matunák, Nitra, Oľga Palanská, Nitra, Viera Peterková,
Nitra, Kornélia Rechtorisová, Iža, Mária Sabová, Nitra
Kategória B:
Cena: Kristína Blišťanová, Levice
Čestné uznanie: Dominika Miklóšová, Levice, Edita
www.kosnr.sk
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ZAMESTNANCIKOS

Zamestnanci
Mgr. Daniela Gundová
riaditeľka KOS v Nitre
037/653 1544, 0911 221 466, kosnr@kosnr.sk

Oddelenie tvorivosti:

Oddelenie služieb:

Mgr. Zdenka Smrečková
vedúca oddelenia, výtvarníctvo, fotografia, film
037/653 5988, 0911 540 018, zdenka.smreckova@kosnr.sk

Mgr. Mariana Füleová
vedúca oddelenia, prenájom miestností
037/653 1546, 0911 540 021, mariana.fuleova@kosnr.sk
PhDr. Jana Berešová
edičné práce, klub diabetikov
037/653 15 45, jana.beresova@kosnr.sk
Emília Pinterová
účtovníčka
037/733 5988, emilia.pinterova@kosnr.sk
Marta Földešiová
upratovačka
Emília Laurová
upratovačka
Marián Gombík
organizačný pracovník
037/653 2544, 0911 020 540

Mgr. Silvia Bartáková
umelecké a hovorené slovo, divadlo pre deti a dospelých
037/653 2544, 0911 540 017, silvia.bartakova@kosnr.sk
Mgr. Ľudmila Struková
ľudové a súčasné remeslá, kroniky, práca s marginalizovanými
skupinami
037/653 2544, 0911 540 023, ludmila.strukova@kosnr.sk
Bc. Silvia Vargová
menšinová kultúra
037/653 2544, silvia.vargova@kosnr.sk
Mgr. Jana Zákopčanová
hudba, spev, tanec, folklór
037/653 2544, 0911 540 022, jana.zakopcanova@kosnr.sk

Oddelenie vzdelávania:
Mgr. Jana Ondrušková
vedúca oddelenia, záujmové vzdelávanie, sociálna prevencia,
klub Equilibrium
037/653 5988, 0911 540 016, jana.ondruskova@kosnr.sk
Mgr. Peter Bakay
grafológia, fotoklub, Česko-Slovenský poznávací klub,
ozvučovacia technika, informačná databáza
037/653 1545, 0911 784 563, peter.bakay@kosnr.sk
Bc. Magdaléna Radecká
joga, relaxačné cvičenia, environmentálna a zdravotná osveta
037/653 15 45, 0911 540 025, magdalena.radecka@kosnr.sk
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Ponúka
Ozvučenie
Krajské osvetové stredisko v Nitre ponúka obciam pomoc
pri ozvučení spolu so zvukárom. Aparatúra ozvučí väčšinu
kultúrnych domov v regióne a voľné priestory v obciach.

Ponuka CD s príhovormi pre starostov obcí
V rámci metodickej pomoci obciam sme pripravili rečnícke
prejavy a príhovory k rôznym témam, podujatiam a výročiam pre
starostov a kultúrnych pracovníkov v obciach. Témy rečníckych
prejavov – Deň matiek, Deň učiteľov, Deň žien, Fašiangy, jubileum obyvateľov obce, prejav pri pamätníku v obci, športové
podujatie, výročie obce, prejav o polnoci na Silvestra.

Prenájom priestorov
Ponúkame krátkodobé prenájmy veľkej a malej výstavnej
sály, miestností na prednášky, semináre, pracovné stretnutia
a pohybové aktivity. Všetky miestnosti sú vybavené audio
a video technikou a pripojením na internet.
viac informácií na: www.kosnr.sk
kontakt: 037/653 1546, 0911 540 021, kosnr@kosnr.sk

