Správa o aktivitách OZ Zemplínski heligónkari v roku 2018.
Heligónka je nádherným odkazom predkov, dychom histórie, dušou ľudových piesní ,preto sa
oplatí aj prostredníctvom občianskeho združenia Zemplínskych heligónkarov prispievať pre
jej zachovanie pre ďalšie generácie. Na tom sa zhodli členovia Matičného klubu zemplínskych
heligónkarov /MKZH/pri Dome matice slovenskej v Michalovciach dňa 15.2.2013, kedy
založili občianske združenie pod názvom Zemplínski heligónkari. Aktivity OZ , ktoré vyvíjalo
napĺňaním krátkodobých úloh, ale aj prípravou dlhodobých projektov, priniesli už onedlho
prvé výsledky, ktoré sa prejavili dynamickým nárastom členskej základne záujemcov o hru
na heligónke , ale aj ostatnú činnosť v našom klube , ako výroba vlastných zemplínskych
krojov, fotodokumentácia a vytváranie a spravovanie vlastných webových stránok . Po
piatich rokoch vytrvalých cieľavedomých aktivít ,zo začiatku jednej skupinky hráčov na
heligónku, dnes môžeme konštatovať, že sme podnietili vznik niekoľkých samostatných
skupiniek, ktoré šíria svoje aktivity ďalej, ako napríklad Mihaľovskí heligonkáre,
v Parchovanoch rodina Bálintovcov, vo Falkušovciach sú to Tuchovci, v Sečovciach rodiny
Tirňáková a Sojková, ale aj množstvo jednotlivcov, ktorí sprevádzajú miestne FS , ako Ján
Tatár v Bracovciach , Jozef Kuročka v Petrovciach, Ján Matta v Michalovciach a množstvo
ďalších jednotlivcov v celom regióne Zemplín, ktorí sa nám hlásia, či už o radu o heligónke,
o kúpu našich CD, alebo sa zaujímajú o účinkovanie na našom festivale a o výučbu hry na
heligónku.
Môžeme s hrdosťou konštatovať, že vznikla veľká komunita priateľov našej prekrásnej
ľudovej piesne a jej interpretácie so sprievodom heligónky , ústnej harmoniky a akordeónu,
alebo bajanu, a so snahou uchovávania a šírenia tradícií našich otcov a dedov nielen doma ,
ale aj v zahraničí. Pôsobenie zemplínskych heligónkarov, ich účinkovanie a účasť na rôznych
festivaloch a kultúrnych podujatiach u nás doma , ale už aj v zahraničí, prináša veľmi dobré
ohlasy, ale aj nové výzvy. Vybudovali sme si dobrú značku, získali dobré meno, uznanie
a autoritu a naše projekty „ Zemplínska heligónka“ – päť ročníkov, „Vianoce s heligónkou “ –
štyri ročníky ,už majú svoje trvalé miesta v kalendároch kultúrnych podujatí nášho regiónu.
Spoluúčasť na projekte seniorov „Aj jeseň života je krásna“ a „Tvorivých dielňach heligónkarov
“ a dobrá vzájomná spolupráca s mnohými folklórnymi skupinami a festivalmi nás utvrdzujú
o hlbokom význame našej cieľavedomej práce a jej výsledkoch.
Vytrvalá, príkladná a neoceniteľná pomoc primátora mesta Michalovce, pána Viliama
Záhorčáka, poslanca NR SR Ing. Emila Ďurovčíka, Ministerstva financií SR, ZOS - zariadenia
košického samosprávneho kraja Košice, MsKS a DMS v Michalovciach a množstva sponzorov
a podporovateľov z regiónu, nás zaväzujú k vytrvalosti a ešte väčšej snahe rozvíjať a napĺňať
naše aktivity pre podporu a udržateľný rozvoj našich hlavných projektov Zemplínska
heligónka a Vianoce s heligónkou a ostatných podporných aktivít, ktoré prinesie čas. Teší nás
aj uznanie našej práce zo strany predsedu Košického samosprávneho kraja , Ing. Rastislava
Trnku, ktoré vyjadril prevzatím záštity nad 5.ročníkom Zemplínskej heligónky a aj finančnou
podporou . Výsledky našej spoločnej práce neušli pozorností ani novému predsedovi MS
v Martine pánovi Mariánovi Gešperovi , keď náš projekt Zemplínska heligónka bol zaradený
do kalendára hlavných aktivít MS na rok 2019 tiež s finančnou podporou 1.000 €.
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Veľká škoda ,že naše prosby nie sú vyslyšané na FPÚ na Ministerstve kultúry v Bratislave.
Asi sme sa ešte nenaučili na tieto dvere správne klopať, alebo sú tieto dvere príliš hrubé
a nám východniarom len ťažko dostupné a bude treba nájsť asi nejakú tvrdšiu päsť , aby nás
tam bolo lepšie počuť.
Za tieto pekné výsledky našej spoločnej práce patrí uznanie a vďaka všetkým členom
výboru nášho OZ od jeho vzniku až doteraz. Spočiatku sme boli traja, teraz sme už päťčlenný
kolektív. Chcem vyzdvihnúť prácu Mgr. Aleny Navrátilovej , ktorá je od samého začiatku
našich aktivít ich dušou , aktívnym tvorcom , metodikom a organizátorom a stala sa už
nezastupiteľným členom našej komunity. Taktiež od počiatku patrí do našej rodiny aj Michal
Oros, ktorí patrí do tej skupinky ľudí, čo sa nepýtajú, čo treba urobiť a koľko za to dostanú,
ale oznamujú, že urobil som pre vás napríklad : stránku na faceboku , fotografie a videá
z našich podujatí , zverejnil som príspevok o tom alebo o tom atď. A teraz najnovšie je aj
hlavným spolutvorcom knihy o našej doterajšej činnosti, ktorú plánujeme vydať v roku 2019.
Zvlášť sa však chcem poďakovať za jeho doterajšiu neúnavnú a vytrvalú prácu, hlavne pri
zháňaní sponzorov na naše podujatia , ale aj jeho aktívnu účasť pri našich vystúpeniach
a organizačnom zabezpečovaní všetkých našich aktivít, Ing. Jánovi Romaníkovi, ktorý aj
napriek svojmu pokročilému veku a už aj objavujúcim sa zdravotným ťažkostiam , neustále
rozmýšľa nad tým, ako by nám mohol byť ešte viac nápomocný. Dnes už môžem s istotou
povedať, že bez jeho pomoci, by naše projekty Zemplínska heligónka a Vianoce s heligónkou
už nefungovali.
Budúcnosť však patrí mladým, a nás môže len tešiť, že k nám prichádzajú aj zástupcovia
tejto generácie a aktívne , v rámci možností, ktoré im dovoľujú ich pracovné povinností, sa
zapájajú aj do organizovania našich aktivít , ako sú Branislav Sojka a Marián Bálint a okrem
toho sa venujú aj svojím skupinám. Neoceniteľnou službou pre skupinu Mihaľovských
heligónkarov po ich osamostatnení, je svedomitá a cieľavedomá práca Mg. Ing. Dušana
Skonca, ktorý sa ujal jej vedenia aj napriek náročnosti svojej služby a prekonávania veľkých
vzdialeností pri dochádzke na nácviky.
Bez lásky ku heligónke, folklóru, našej prekrásnej ľudovej piesni, a neposlednej rade ,lásky
k ľuďom, a bez zanietenia a dobrej vôle a bez zapojenia srdca do akejkoľvek činnosti, by nám
naša práca nikdy neprinášala také výsledky ,ale ani takú radosť a potešenie, akému sa
tešíme dnes . Záleží len na nás , ako dlho sa vydržíme týchto hodnôt držať , nepodľahneme
pokušeniam tohto sveta, a ako dlho nás výsledky našej práce budú ešte hriať pri srdci.
Keď by som mal stručne zhodnotiť plnenie plánu aktivít za rok 2018 ,tak môžem povedať
že dobre. Z deviatich bodov sa nám sedem podarilo splniť úplne, jeden sa ešte plní, a jeden
sa nám nepodarilo splniť. Príprava podkladov do knihy je veľmi časovo náročná, a pre veľké
množstvo neplánovaných aktivít v r .2018 sa nám ju nepodarilo dokončiť. Chýba ešte 1 rok,
ale v tomto roku ju už chceme vytlačiť. Robiť videozáznamy z nacvičených piesni sme tiež pre
časovú náročnosť nestihli začať. Technicky sme na to už pripravení, len si treba vytvoriť
časový priestor, čo plánujeme ako skupina v tomto roku a to tak, že budeme prijímať menej
objednávok a menej cestovať, lebo rok 2018 bol v tomto smere veľmi úspešný , ale aj veľmi
vyčerpávajúci. Účinkovali sme pri rôznych príležitostiach v týchto mestách a obciach :
Ružomberok, L. Mikuláš, Čierny Balog, Bracovce, Bűkkszentkereszt -Maďarsko , Umag –
Istrija - Chorvátsko, Radošovce, Výčapy – Opatovce, Merník, Humenné, Bačkov, Sobrance,
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Parchovany, Ľvov – Ukrajina, Kojšov, Korytárky, Drienica, Záhreb – Chorvátsko, Pozdišovce,
Dúbravka, Zbehňov, Strážske a Michalovce niekoľkokrát.
V r. 2019 sa plánujeme sústrediť hlavne na tieto aktivity:
1. Príprava festivalu Zemplínska heligónka 2019 – 3. až 5.5.2019 – s dvomi prenocovaniami
pre hostí zo zahraničia a domácich ,ak o to požiadajú.
2. Písanie žiadostí a zháňanie financií na zabezpečenie plánovaných projektov.
3. Vydať publikáciu o doterajšej činnosti zemplínskych heligónkarov.
4. Postupne nahrávať a zverejňovať na stránkach repertoár nacvičených piesní a pásiem.
5. Pripraviť výber heligonkárov na vytvorenie reprezentačnej skupiny Zemplínski heligónkari
a začať s pravidelnými nácvikmi nového repertoáru a pásiem.
6. Zúčastňovať sa len vybraných festivalov doma a v zahraničí.
7. Aj naďalej podporovať projekt Vianoce s heligónkou.
Verím, že aj v roku 2019 sa nám podarí naplniť rozpočet ,aby sme tak mohli aj naďalej
dosahovať ciele našich ambicióznych plánov.
V Michalovciach 1.2.2019.

