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 Pochmúrne počasie na oblohe dnes v úvode neprilákalo veľa ľudí a tak sme 
chvíľu čakali na príchod našich obyvateľov. Okolo  15.00 hod. slniečko vykuklo spoza 
mrakov a program sa mohol začať. Po príchode do areálu ZŠ nám bol ponuknutý 
koláčik a prípitok. Keďže sa slniečko prebralo, aj ľudí pribúdalo. Suroviny na 
fazuľovicu každé družstvo si zabezpečilo samé a my sme začali variť okolo 9.00 hod. 
Drevo a zápalky mal každý a tak zakúrením pod kotlami sa začalo variť, veď každé 
družstvo  chcelo vyhrať. Všetci sa snažili, do taktu miešajúcich varešiek hrala hudba 
a tak prezentácia, šikovnosť a kulinárstvo vo varení fazuli, len vytváralo tú správnu 
atmosféru.  Starosta obce p. Tibor Kollár, otvoril oficiálne dnešný program a tak sme 
začali s programom my : FS CIPARKA s dvoma pásmami nádherných piesní so 
zapracovanými divadelnými prvkami 

1. pásmo :  Dobrý dzeň Vám ľudze.... 
   Ej Noveščanská sala ..... 
  Poslali me kamaráci..... 
 Gače..... 
Ocec i s maceru..... 

2. pásmo:    Šedaj na voz šedaj... 
               Rodinojko moja..... 
              Oj, švekričko moja.... 
    Nit ľepší na švece.... 
   Ej poslala me švekra...., 



búrlivý potlesk a úsmev na tvárach prítomných nám dodalo odvahu 
a presvedčenie pokračovať v začatej práci, veď folklór a jeho šírenie je 
povinnosťou generácií.  
Druhá v poradí vystúpila skupina STARIŠAN s pásmom čepčenia a ľudových 
piesní a tancov. No a treťou skupinou bola spevácka skupina Kelemešské 
parobci.  

Porota vyhodnotila súťažiacich a tak každý mohol ochutnať fazuľovicu 
za dobrovoľný príspevok, ktorý bude venovaný na obnovu hradu. 
 Kultúrny program bol vynikajúci, atmosféra príjemná a pri našich 
vystúpeniach ani jedny ruky neostali bez potlesku. Neskutočná atmosféra, 
spev, sa ozývali pri našom stánku - FS CIPARKA. Naše hlasy, piesne 
rozospievali prítomných , vystriedali sme celý repertoár nášho zboru. A tak 
sme my spevom bavili prítomných až do zotmenia. Mnohí ocenili naše kroje 
a tešili sa, že nezabúdame na tradície a chceme šíriť a zveľaďovať dedičstvo 
našich babičiek, dedkov, mamičiek a oteckov. Chceme pripomínať mladej 
generácii, ako sa žilo, ťažko pracovali, no na druhej strane vedeli sa zabaviť 
a ctiť si jeden druhého. Veď predsa spev spája a vidieť na tvárach 
spoluobčanov úsmev a pokoj, to je to, o čo sa chce naša FS CIPARKA snažiť. 
Privítame každého nového člena, privítame každého, kto nám napíše, zaspieva 
piesne, ktoré sa u nás spievali, chceme pozbierať staré pesničky a vrátiť sa 
k tradíciám našich rodičov. Ocenili by sme mladých, starších, starých, rodičov 
s deťmi, aby prišla k nám a rozšírili sme naše rady. Odmenou nám je búrlivý 
potlesk a úsmev na tvárach Vás všetkých, našich rodákov, ale aj nových, už 
našich  spoluobčanov. 
 
 

 
 
 
Spracovala: Magdaléna Macková 

 
 
  


