Správa o činnosti OZ Zemplínski heligónkari za rok 2013 predložená
na výročnej členskej schôdzi dňa 31.01. 2014.

Vážení priatelia heligónky !
Keď sa šiesti heligónkari zemplínskeho regiónu historicky prvýkrát stretli dňa
16.3.2012 v galérii ZOS v Michalovciach , ktoré zorganizovala p. Navrátilová,
a to v zložení : Judr. Antonič František, Klíma Michal, Pešta Michal, Kuca Michal,
Hospodár Pavol a Hájnik Pavol, s cieľom : spoznať sa, zahrať si spoločne,
vymeniť si skúsenosti, určite nikto z prítomných ani len vo sne netušil, že sa
z tohto prvého stretnutia vyvinie také milé spoločenstvo priateľov našej
prekrásnej ľudovej pesničky prezentovanej s hrou na heligónku. Dohodnuté
pravidelné stretnutia raz týždenne v piatok, výber repertoáru piesni a ich
spoločný nácvik, priniesli prvé výsledky vo forme úspešných vystúpení, či už
spoločných alebo sólo, ohodnotených rôznymi diplomami a inými uznaniami.
Ale spôsobilo to aj nárast členov nášho spoločenstva.V priebehu prvého roka sa
postupne prihlásili ďalší heligónkari, a to : 7. Čunderlíková Anna, 8. Ing.
Romaník Ján, 9. Ing. Džurina Vladimír, 10. Ľupták Juraj, 11. Hrinda Ladislav, 12.
Figmik Ignác, 13. Novák Andrej – akordeón. Úroveň hráčov a spevákov, ale aj
ladenia harmoník , bola rôzna . Niektorí harmonikári boli schopní aj
samostatných vystúpení, iní potrebovali zdokonaliť štýl hrania a spevu a hlavne
zjednotiť spoločné hranie ,počúvať sa navzájom, dodržiavať spoločný rytmus
atď., ale hlavne nadobudnúť sebavedomie na javisku a zbaviť sa trémy, ale sú aj
takí ,ktorých k nám priviedol skôr obdiv a celoživotná túžba naučiť sa hrať na
heligónku ako napríklad Ing. Ján Romaník. Po roku načúvania sa odhodlal, že aj
napriek svojmu veku sa naučí hrať na heligónku a dneska sa už s nami
zúčastňuje spoločných vystúpení. Patrí mu za to náš obdiv ,úcta a uznanie. Aj
kvalita harmoník si vyžadovala ich postupnú reparáciu a výmen, veď v r. 2013
pre členov nášho klubu p. Duraj zo Žaškova vyrobil päť nových harmoník, čo si
vyžiadalo aj nemalé finančné náklady. Snaha, trpezlivosť, vytrvalosť, ale hlavne
vzájomná úcta a tolerancia a povzbudzovanie, priniesli aj neočakávané
výsledky, ale hlavne vznik výborného spoločenstva ľudí, ktorí svojimi piesňami
prinášajú radosť a vedia strhnúť aj druhých, a tak si za pomerne krátku dobu

získalo veľa priaznivcov a obdivovateľov a to nielen z radov rodinných
príslušníkov. S takýmto pozitívnym nábojom bolo treba niečo robiť.
A tak dňa: 10.12.2012 sme na prvej schôdzi založili Matičný klub Zemplínskych
heligónkarov, kde bolo prítomných 11 členov podľa prezenčnej listiny. Pribudli
ďalší noví členovia : 13. Tirňák Ján, 14. Tomko Ladislav, 15. Sojka Michal, 16.
Ing. Skonc Dušan. V priebehu roka však niektorí členovia sa prestali zúčastňovať
nácvikov, ale to nie z dôvodu, že by nechceli, ale im to nedovoľovali pracovné
povinnosti alebo zdravotný stav. Na ustanovujúcej schôdzi klubu sme schválili
Štatút klubu, zvolili predsedu – Pavla Hájnika, podpredsedu – Ing. Jána
Romanika a schválili sme prihlášku za kolektívneho člena MS. Predseda dostal
úlohu vypracovať plán činnosti na r. 2013, a vypracovať projekt na stretnutie
heligónkarov Zemplína , požiadať o dotáciu MS a mesto Michalovce na
realizáciu projektu. Avšak už pri prvých kontaktoch a žiadostiach nám bolo
doporučené, že budeme úspešnejší pri žiadaní finančných prostriedkov, ak
budeme fungovať ako občianske združenie a keď budeme mať IČO a DIČ.
A tak sme dňa 15.02.2013 na ustanovujúcej schôdzi založili OZ Zemplínski
heligónkari, za prítomnosti týchto zakladajúcich členov : 1. JUDr. Antonič
František, 2. Figmik Ignác, 3. Hájnik Pavol, 4. Klíma Michal, 5. Ľupták Juraj, 6.
Novák Andrej, 7. Pešta Michal, 8. Ing. Romaník Ján, 9.Tirňák Ján, 10. Tomko
Ladislav, 11. Sojka Michal, 12. Ing. Skonc Dušan, ďalej sme schválili stanovy ,
zvolili výkonný výbor v zložení : Pavol Hájnik – predseda, Ing. Dušan Skonc –
podpredseda a Ing. Ján Romaník – hospodár. Za revízora bol zvolený JUDr.
Antonič František. Výkonný výbor potom v krátkom čase urobil všetky kroky
k registrácii OZ na MV SR a po pridelení IČO a DIČ sme otvorili aj účet v ČSOB
banke. Taktiež bola vytvorená aj internetová stránka, ktorú administruje Ing.
Dušan Skonc. V súlade s cieľmi OZ bol schválený aj plán činnosti na rok 2013
obsiahnutý v 12 bodoch.
Ako sa nám ho podarilo splniť ?
1. Pravidelné spoločné nácviky v klube sa uskutočňujú v dohodnutom termíne
piatok od 16,00 do 19,00 hod. a niekedy aj mimo tohto termínu ,podľa potrieb
a záujmu hráčov pod vedením Pavla Hájnika.

2.Príprava projektu „ Zemplínska heligónka 2013 “ ,stroskotala a to už zo
spomínaného dôvodu registrácie OZ, ale hlavne pre krátku históriu klubu a pre
našu neskúsenosť s prípravou a organizáciou takého podujatia.
3.-4. Preto sme tiež neuspeli so žiadosťou o dotáciu na projekt od MS a mesta
Michalovce. Na prvom stretnutí členov výkonného výboru s primátorom mesta
p. Viliamom Zahorčákom, sme mu predstavili náš novozaložený klub a naše
ciele. Predstavili sme mu aj myšlienku zorganizovania stretnutia heligonkárov
pod názvom Zemplínska heligónka , tu v Michalovciach v rámci Zemplínskeho
folklórneho festivalu. Primátor mesta vyjadril potešenie z našej činnosti a sľúbil
podporu a pomoc pri napĺňaní našich cieľov. Pri rokovaní s riaditeľkou MsKS
a možnosti zaradenia do programu ZFF, nás upozornila na to, že v tomto roku
2013 už to nebude možné, lebo už je program festivalu schválený, ale položila
nám otázku, prečo si nezorganizujeme svoj festival „Zemplínsku heligónku“, že
to by sa nám v budúcom roku mohlo podariť skôr. Došlo aj k osloveniu troch
sponzorov, ktorí nám prisľúbili sponzorské na túto akciu, ale sme museli od jej
realizácie odstúpiť. V priebehu roka sme zbierali skúsenosti u organizátorov
podobných podujatí, na ktorých sme sa zúčastňovali či už ako Zemplínski
heligónkari, alebo ako diváci.
5. Prieskum o heligonkároch po dedinách regiónu a dokumentovať ich činnosť
zatiaľ robíme sporadický pri vystúpeniach na dedinských festivaloch, ale sme
oslovili starostov obcí aj cez internet , kde sme ich informovali aj o činnosti
klubu. Možno aj preto sa nám ozývajú noví hráči, z čoho usudzujeme, že
v regióne Zemplína pôsobilo a ešte aj pôsobí oveľa viac heligónkarov, ako sa
pôvodne predpokladalo. Aj to nás utvrdzuje v správnosti myšlienky,
zorganizovať „Zemplínsku heligónku“, festival pre heligónkarov .
6. Oslovili sme riaditeľ SUŠ p. Buraša a jeho zástupcu p. Gajdoša, /členov
súboru Zemplín/ , o možnosti vyučovania hry na heligónku na ich škole
v Michalovciach. Ak bude záujem žiakov, sú ochotní zahájiť vyučovanie a to aj
v spolupráci s p. Bobaňom z Terchovej a p. Čerňanským zo Žiliny v oblasti
metodiky vyučovania. V tomto smere sme urobili ku koncu šk. roku jednu
prezentáciu heligónky na VIII. ZŠ asi pre 200 žiakov 3. a 4. ročníka.
7.-8. V r.2013 sme sa zúčastnili rôznych vystúpení ako Zemplínski heligonkári.
Spomeniem : Sečovce -MDD, Vinné- Jánske ohne, Šírava FFZ, Davidov-

furmanské preteky, Martin – Turčianska heligónka, Udavské – DFF, TrhovišteDFF, Korytárky- stretnutie heligónkarov, Pohronská Polhora- Michalské hody,
Drienica- Šarišská heligónka, Baňa – Stropkov – stretnutie heligónkarov Lizák,
ale aj niekoľkých osláv narodenín. Ako diváci sme sa niekoľkí členovia klubu
zúčastnili festivalov v Heľpe, Detve a Terchovej, kde sme nadväzovali kontakty
a zbierali skúsenosti od organizátorov.
9. O našich aktivitách pravidelne informujeme hlavne na našej internetovej
stránke zemplínski heligonkári.sk , ale informuje o nás aj rozhlas, televízia
Mistrál, RTVS – Kapura a JOJ. Z jednotlivých podujatí sa robia aj videá, ktoré sú
prezentované na internete.
10. 11. Naša činnosť je dostatočne zdokumentovaná na našej stránke, aj preto
sme zatiaľ upustili od písania kroniky.
12. Ku sklonku roka tesne pred Vianocami sa nám za výdatnej materiálnej
pomoci podarilo nahrať v nahrávacom štúdiu p. Begalu v Sečovciach nahrať náš
repertoár pesničiek na CD nosič a zároveň na ďalšom CD sa mohli predstaviť
jednotliví hráči klubu svojou individuálnou hrou a spevom a tak zanechať
spomienku na svoju mladosť v pesničkách pre nasledujúcu generáciu. Bolo to
pekné a dôstojné zavŕšenie doterajšej činnosti vynikajúcej partie ľudí, ktorí
svojou usilovnou prácou dokázali prekonať sami seba a naplniť si tak
celoživotný sen. Ku sklonku roka prišla aj ponuka zo strany p. Klímu – vedúceho
speváckej skupina „Hnojňane“, aby sme spolu aj s „Harčarkami“ z Pozdišoviec
nacvičili spoločné pásmo.
Avšak naša činnosť v r. 2013 ešte týmto neskončila. Hoci do Vianoc ostávalo
už len niekoľko dní, podarilo sa nám nacvičiť pásmo Vianočných kolied a vinšov,
s ktorým sme vystúpili osem krát a to v evanjelickom chráme v Bracovciach ,
v pravoslávnom chráme v Humennom, u sestier seleziánok v Michalovciach,
v KD v Nacinnej Vsi, gréckokatolíckom chráme v Sečovciach, v Zemplínskej
Širokej, v evanjelickom chráme v Trebišove a v rímskokatolíckom chráme na
Kostolnom námestí v Michalovciach .Tieto vystúpenia sa stretli s veľkým
ohlasom a videlo ich veľké množstvo ľudí. Nácvikov a aj vystúpení sa
zúčastňoval už aj ďalší nový 17. člen, Mgr. Jusko Štefan zo Zemplínskej Širokej,
ktorý sa ku nám prihlásil tesne pred Vianocami. No a presne v posledný deň
roka na Silvestra sa ozval aj zatiaľ posledný s nových heligónkarov v poradí už

18. – Jozef Barlaž z Chlmca. Prajeme im veľa pekných zážitkov s heligónkou
a aby sa medzi nami cítili dobre.
Na záver chcem vyjadriť svoje osobné poďakovanie, hlbokú úctu a obdiv ku
všetkým členom klubu za vynikajúcu atmosféru a spoluprácu v klube, za
príkladnú usilovnosť a pracovitosť aj napriek veku a u niektorých aj zdravotným
problémom. Chcem poukázať na to, že keď sme jednotní a tolerantní,
pomôžeme jeden druhému, ale hlavne keď si navzájom dôverujeme, môžeme
dosiahnuť aj malých zázrakov. Ale nesmieme zaspať na vavrínoch a nechať sa
učičíkať čiastkovými úspechmi. Čaká nás „Zemplínska heligónka 2014“,ktorú
chceme uskutočniť 3.05.2014. Chceme pripraviť tematické pásma pre rôzne
príležitosti. Chceli by sme uskutočniť stretnutia s učiteľmi hry na heligónku, aby
sme sa aj individuálne zdokonaľovali v štýle hrania. Keďže je nás stále viac
a viac, treba hľadať aj nové možnosti zdokonaľovania organizácie nácvikov, aby
sa zvýšila ich efektivita v prospech jednotlivcov, a tak sa zvyšovala aj úroveň ich
hry. Ale treba nám spoločne hľadať aj možnosti, ako zdokonaliť a vylepšiť aj
organizačnú činnosť klubu, keďže v poslednom čase boli vznesené veľmi kritické
pripomienky zo strany Mgr. Ing. Dušana Skonca na moju činnosť, ale aj na
organizačnú štruktúru klubu, vyzývam aj ostatných členov klubu, aby sa
otvorene vyjadrili k prednesenej správe, ale aj k nadneseným úlohám
a problémom, lebo len v plodnej a konštruktívnej diskusií môžeme nájsť
spoločné východiská, ktoré budú viesť ku ďalšiemu zlepšeniu a zdokonaleniu
našej spoločnej práce.
Ďakujem za pozornosť.

V Michalovciach dňa 31.01.2014.

Hájnik Pavol
predseda OZ

