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 Veľakrát sa stretávam s otázkou, akej som národnosti. Na túto otázku zvyknem s úsmevom 
odpovedať, že som Novozámčan. V tomto meste odjakživa žili viaceré národy (vždy tu boli 
napríklad Slováci, Maďari a Nemci). Každý z nich má svoju osobitú kultúru. Tieto rôznorodé 
kultúry sa po čase začali zbližovať, preberali od seba niektoré prvky, premiešavali sa, ale záro-
veň vždy zostali jedným zo základných znakov rozlíšenia určitej skupiny. Byť Novozámčanom 
teda znamená byť viacmenej súčasťou každej z týchto kultúr. 

 V  súčasnosti je dôležité poznať svoje korene a osobitosti svojich tradícií a zvykov. Som 
rád, že ľudia uchovávajú naše tradície a zvyky,  formou tanečných a hudobných súborov  ich 
odovzdávajú ďalej. Organizátori XVII. Novozámockého festivalu detských folklórnych súbo-
rov pripravili aj tento rok zaujímavý program, ktorý bude pestrou prehliadkou slovenského, 
maďarského, ale aj českého či poľského folklóru. Predstavia sa nám súbory z okolia aj zďale-
ka, budú tu s nami aj naši najmenší zo slovenských či maďarských materských škôl. Verím, že 
na Oberačkových slávnostiach a folklórnom festivale detských folklórnych súborov si každý 
nájde to svoje, a preto vás srdečne pozývam spoznávať folklór a tradície našich multikultúr-
nych Nových Zámkov.
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Príhovor riaditeľa festivalu

PhDr. Ladislav Drá) 

 Je tu opäť ten čas, kedy sa otvárajú brány  Novozámockého 
festivalu detských folklórnych súborov. Za  17. rokov  odzneli mnohé 
piesne, melódie a tanečné vystúpenia počas festivalu v Nových Zám-
koch. Verím tomu, že budú znieť  minimálne sto rokov  prostred-
níctvom   našich detí a mladých ľudí. Naša  mladá generácia obja-
vuje a oživuje dávno zabudnuté tradície a čoraz hlbšie  načiera do 
klenotnice našej ľudovej kultúry. Ľudové  umenie také ospevované, 
no neraz aj zatracované, si zaslúži našu pozornosť aj v dobe   celosve-
tovej krízy. Naši otcovia a matere zanechali nám bohatstvo „tradície, 
zvyky a obyčaje“  na ktoré sme právom hrdí, lebo sú naším kultúr-
nym bohatstvom. Tvorivosť a zručnosť prechádza z otca na syna a 

práve v tom bolo čaro ľudovej tvorivosti. Pokiaľ budú žiť ľudia ochotní niečo robiť, bude sa udržiavať aj 
ľudové umenie, zvyky a obyčaje. Preto je našou povinnosťou chrániť si toto dedičstvo a zveľaďovať ho. 
Potrebujeme ho ako most, ako základ našej nádeje do budúcnosti. Rovnako potrebujeme, najmä kvôli 
deťom a mládeži, obnovovať pamäť národa, nezabúdať na svoje korene. Som preto veľmi rád, že je medzi 
nami čoraz viac zanietených pedagógov, vychovávateľov, vedúcich súborov ktorí na seba vzali to krásne 
poslanie – zachovávať tradície nášho ľudu. Aj keď je to niekedy zložité, nedajú sa odradiť. Sú to ľudia, ktorí 
vydávajú zo seba úplne všetko pre nás všetkých, chcú sa podeliť o svoje vedomosti, tvorivého ducha, svo-
je umenie. Vďaka za to, že sú medzi nami šťastlivci, ktorí si život okrem „normálnej“ práce vedia vyplniť 
zaujímavo a s ich menom sa bude spájať aj ich um, krása a láska k životu.
 XVII. Novozámocký festival detských folklórnych súborov otvoril svoje brány a dáva priestor na pre-
zentáciu nielen súborom domácim, z blízkeho okolia a ostatných regiónov Slovenska, ale aj zo zahraničia.  
Ochraňovať tradície a zvyky je hádam jedným z najdôležitejších cieľov našich občanov, lebo sú to najväč-
šie poklady, ktoré tu zanechávajú naši otcovia a matky. Rôznorodá kultúra v meste Nové Zámky - sloven-
ská, maďarská, židovská, rómska, ale aj iné - žijú slobodne, v priateľstve a na znak priateľstva podávajú 
každému svoju ruku. Môžeme konštatovať, že folklórne hnutie ožilo v našom meste prostredníctvom 
detí a mladých ľudí v súboroch, ktoré reprezentujú mesto Nové Zámky v regiónoch Slovenska a v zahra-
ničí. XVII. Novozámocký festival detských folklórnych súborov ponúka pestrofarebnú paletu ľudovej 
kultúry  v  slávnostnom programe Zlatého levíka. V programe „Zahrajte nám zvesela“  vystúpia ľudové 

hudby: Melodika z Prahy, Mietniowiacy z Poľska, Zlatý lev a  Matičiarik z Nových Zámkov.  Prezento-
vať sa budú aj najmladší nositelia domáceho ľudového umenia v programe „Krása Novozámockého fol-
klóru“ deti zo súborov: Zlatý levík, Púčik, Čepček, Ďatelinka, Árgyélus, Margarétka, Devínček, Ratolesť, 
Matičiarik, Kis - Zúgó, Tökmagök, Jazmín. V programe „Spoznávame regionálne kultúry Európy“ nám 
predvedú svoje zvyky a tradície: Poľana Očová, Leváranek Veľké Leváre, Gerulata Bratislava Rusovce, 
Napraforgó Pribeta, Kellen Romale Pobedim, Melodika Praha, Zespol Regionalny Mietniowiacy Poľká 
republika, Rézpatkó Nagykovácsi Maďarský republika. Po galaprograme bude tradičná ľudová veselica. 
Zaželajme tomuto sviatku ľudového umenia opäť úspešný priebeh. Nech zvučia piesne a dunia tance, 
nech hlboko prerývajú naše srdcia a mysle. Nech nám na oslavu krásy života rozdávajú plody umeleckého 
bohatstva nášho ľudu.
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P R O G R A M
23. 9.2011 piatok (8.30, 9,30,10.30,11.30  Dom kultúry) 

Slávnostný program  Zlatého levíka
DFS Zlatý levík Nové Zámky   
DFS Tökmagok Nové Zámky 

Ľudová hudba Melodika Praha 
Zespól regionálny Mietniowiacy  

23. 9.2011 piatok (18.00  Hlavné námestie) 

Zahrajte nám zvesela
Ľudová hudba Melodika Praha

 Ľudová hudba  Zespól regionálny Mietniowiacy
Ľudová hudba Zlatý lev Nové Zámky

Ľudová hudba Levaránek 
Ľudová speváčka Rigó Mónika

Ľudová hudba Matičiarik Nové Zámky

24.9.2011 sobota (10.30 Hlavné námestie) 

Krása novozámockého folklóru 
DFS Zlatý levík

DFS Árgyélus Nové Zámky 
DFS Margarétka Nové Zámky 
DFS Tökmagok Nové Zámky 

 DFS Púčik Nové Zámky 
DFS Ďatelinka Nové Zámky 

DFS Čepček Nové Zámky 
DFS Ratolesť Nové Zámky
DFS Kiszúgó Nové Zámky 

DFS Devínček Nové Zámky 
DFS Jázmin Nové Zámky 

MaDFS Matičiarik Nové Zámky 

24.9.2011 sobota  (12.00 Hlavné námestie)

Novozámocký speváčik
Súťaž v speve ľudových piesní

A. Rehák, M. Viszkocsilová, R. Haladíková, V. Pinke, L. Halamová, N. Solárová, 
K. Valachovičová, M. Miklovicsová
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Z klenotnice našich predkov

DFS Kellem Romale Pobedim 
Poľana Očová

Spevácka skupina Nádej Komjatice 

24.9. 2011 Mestský úrad Nové Zámky zasadačka 13.00
Privítanie vedúcich súborov u primátora mesta 

Ing. G. Pischingera

24.9.2011 Hlavné námestie 16.00

Spoznajme regionálne kultúry Európy

Ľudová hudba Melodika Praha
DFS Poľana Očová

DFS Napraforgó Pribeta 
DFS Levaránek Veľké Leváre

Ľudová hudba  Zespól regionálny Mietniowiacy
FS Rézpatkó Nagykovácsi 

DFS Gerulata Bratislava-Rusovce 

 24.9.2011 Hlavné pódium  17.45   Záverečný obraz festivalu
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Historicko – kultúrno - spoločenský život v Nových Zámkoch

  Mesto Nové Zámky sa spomína už od roku 1545 ako obranná pevnosť. Prvý obranný hrad bol 
postavený na ľavom brehu Nitry, zničili ho turecké nájazdy. V roku 1573 postavili druhý hrad. Obrannú 
pevnosť projektovali talianski architekti OM avio a Giulo Baldigarovci, mala pravidelný šesťuholníkový 
pôdorys s mohutnými ušnicovými bastiónmi pre delostrelectvo. Tieto pamiatky sa nezachovali. Tento 
hexagonálny pôdorys je aj motívom mestského znaku a pečate. Po úplnom dobudovaní sa Nové Zámky 
považovali za jednu z najlepších pevností Habsburskej monarchie a stali sa centrom protitureckej obra-
ny. K najvýznamnejším udalostiam, ktoré prispeli k rozvoju mesta, patrí výstavba železnice. Železničná 
trať Viedeň - Bratislava, Nové Zámky - Pešť patrí medzi najstaršie. Pred 159 rokmi prešiel novozámoc-
kou stanicou prvý vlak. Na nástupišti železničnej stanice vyhrávala novozámocká cigánska hudba. Pri-
činil sa o to hlavne cigánsky primáš Ľudovít Kolompár – Komlósi, príbuzný cigánskeho kráľa Bihariho. 
Od roku 1885 mal svoju kapelu, s ktorou vystupoval v Budapešti, Viedni, Trenčianskych Tepliciach, ale i 
v Londýne, v Berlíne a v Drážďanoch. V roku 1903 získal na hudobných pretekoch v Bratislave zlatú me-
dailu, v roku 1921 v Komárne 1. miesto a titul cigánskeho kráľa Slovenska. Okrem cigánskej hudby malo 
mesto aj dychovú hudbu Baťovej továrne a slovenského katolíckeho krúžku. Orchestrálne združenie pri 
Okresnom osvetovom zbore účinkovalo na koncertoch, pri divadelných hrách a pri rôznych verejných 
vystúpeniach. V súčasnosti novozámockú cigánsku hudbu reprezentuje Ľudová hudba Zlatý lev. Mesto 
Nové Zámky si od svojho vzniku zachovávalo poľnohospodársky charakter, rozvíjala sa aj remeselnícka 
výroba. Na prelome 18. - 19. storočia sa výrazne rozmohlo stavebníctvo, prudký rozvoj zaznamenáva 
popri malovýrobe veľkovýroba. V roku 1873 sa začalo dláždenie ulíc, chodníkov a budovanie artézskych 
studní. Počas II. svetovej vojny bolo mesto trikrát bombardované. Pri náletoch zahynulo viac ako 4000 
ľudí, útoky zničili skoro všetky historické budovy a kultúrne pamiatky. Dňa 29. 3. 1945 bolo mesto oslo-
bodené vojakmi Červenej armády.
 Po vojne sa rozhýbal kultúrny život mesta. Kultúrno-osvetovú prácu vykonávali hlavne učitelia. 
Usporadúvali literárne, historické, prírodovedecké a spoločenské prednášky. Obľubovali divadelníctvo, 
operety, usporadúvali sa aj umelecké večierky. V divadelníctve okrem činnosti miestnych ochotníkov 
prevládali návštevy slovenských a maďarských divadelných spoločností z povolania. Z ďalších foriem kul-
túry a osvety možno uviesť kino Republika v Sokolovni, kino v Robotníckom dome, od roku 1926 kino 
Gorkij a kino Royal. V spoločenskom živote boli časté rôzne formy spoločenskej zábavy. Gymnazisti 
usporadúvali majáles v Berku, ktorý už v druhej polovici minulého storočia  sa stal kultúrno-zábavným 
miestom. Hlučné zábavy mávali aj členovia cechov. Z tancov bola v móde francúzska štvorylka, polka, 
mazúrka, valčík a čardáš. Spoločenský život bol v období od roku 1918 – do roku 1938 veľmi pestrý. 
Bolo tu množstvo zaujímavých organizácií a spolkov. Rôzne spolky, krúžky, sa vytvárali podľa najroz-
ličnejších hľadísk a doslova kúskovali kultúrny a spoločenský život podľa sociálneho, národnostného 
a náboženského hľadiska. Pracovali podľa pracovných odvetví a rôznych záujmov. Medzi najvýznamnej-
šie patrila Československá osvetová jednota. Mala veľkú knižnicu, čitáreň a svojou osvetovou činnosťou 
zdvihla kultúrnu úroveň ľudu a upevňovala národné tradície. Osveta pomáhala šíriť tlač, najznámejšie 
z miestnych novín boli Slovenský juh a Érsekújvár és Vidéke. Nové Zámky boli v novembri 1938 pri-
pojené k Maďarsku. V kultúrnej oblasti najväčšiu činnosť vyvíjala Széchenyiho maďarská kultúrna spo-
ločnosť. Starala sa o rozvoj umenia a usporadúvala výstavy obrazov novozámockých maliarov. V roku 
1945 posledné bombardovanie zničilo historické domy a múzeum, zhoreli hodnotné umelecké zbierky. 
Z kultúrneho hudobného života významnú úlohu plnila dychová hudba odborárov, ktorá vystupovala 
na miestnych podujatiach a oslavách, ako aj dychová hudba Rím, ktorá spestrovala svojím vystupo-
vaním náboženské obrady a verejné cirkevné oslavy. V roku 1947 sa podľa štatútu Hudobnej komory 
v Bratislave otvorila mestská hudobná škola. Cigánske kapely pri rôznych zábavách, svadbách, krstinách 
a pohreboch dopĺňali kultúrny život obyvateľov.
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 Jedinečnou raritou nášho mesta bola 100-členná cigánska kapela, ktorá hrala na železničnej stanici 
pri príchode niektorých vlakov. Od roku 1963 pôsobili v meste aj iné hudobné súbory pri väčších pod-
nikoch, napr. Elektrosvit, ktorý mal dychovku a tanečnú skupinu. V meste pôsobili kurzy spoločenských 
tancov i rôzne kurzy hudobného charakteru a krúžky zamerané na výučbu ľudových piesní a tancov. V 
rôznych súťažiach získavali dobré umiestnenie napr. dramatický krúžok železničiarov a miestny spevácky 
zbor slovenských učiteľov. Významnú činnosť vykazovala i ZO Csemadok, ktorá organizovala pre svojich 
členov hudobno-zábavné spoločenské podujatia, operetné a divadelné večery, prednášky z histórie a i. 
Miestny odbor Matice slovenskej mal i má široké pole pôsobnosti zamerané na pôsobenie kodip kátora 
spisovej slovenčiny a dekana novozámockej farnosti Antona Bernoláka v meste Nové Zámky. Na jeho 
pôde pracujú amatérske súbory, ako je Divadlo mladých, Ľudová hudba a folklórny súbor Matičiarik, 
spevácky zbor Lipa a i. Významnú úlohu v živote mesta zohral detský spevácky zbor Lastovička, ktorý 30 
rokov viedla p. uč. Magda Kissová. 
 Od roku 1974 sa kultúrna činnosť sústreďovala v Dome kultúry, kde účinkoval baletný a bábkársky 
krúžok, ktoré dnes zastrešuje ZHŠ Nové Zámky. Jedinečnou udalosťou bola i súťaž Novozámocký zlatý 
kľúč, ktorej sa zúčastnili speváci z celého Slovenska. Viac ako 35 rokov prebieha v meste Novozámoc-
ká hudobná jar, ktorá má svojich stálych poslucháčov. V roku 1980 bola v meste prehliadka detských 
tanečných nefolklórnych súborov, na ktorej vystúpilo 36 súborov, organizátor akcie Osvetové centrum 
v Bratislave ocenilo záujem divákov, ale i pomoc mesta Nové Zámky. Vďaka OZ VDAM s participáciou 
MsKS, MO Matice slovenskej, ZO Csemadok a Regionálneho osvetového strediska sa v meste zvýšil 
záujem o ľudové tradície, o ľudovú pieseň, čím sa obohatil život detí, mládeže i dospelých. Začala sa písať 
iná kapitola dejín mesta v oblasti záujmovej činnosti.
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Združenie pre vzdelávanie detí, mládeže a dospelých

 Združenie (nadácia) VDAM už 17 rokov organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú 
činnosť pre deti a mládež v spolupráci s dospelými. Pracuje počas celého kalendárneho roka vrátane 
školských prázdnin. Dôraz kladie najmä na participáciu so školami, miestnou samosprávou, prácu s in-
formáciami pre deti a mládež. Vytvára predpoklady pre aktívnu participáciu všetkých subjektov, ktoré sa 
zaoberajú problematikou voľného času detí a mládeže, realizáciu programov a projektov orientovaných 
na prevenciu pred sociálno-patologickými javmi, neformálne vzdelávanie detí a mládeže.
 Podľa súčasných štatistických údajov sa podobné organizácie v oblasti záujmovej činnosti orientujú 
hlavne na ľudovú a tradičnú kultúru - folklór, kultúru a umenie, telesnú výchovu, šport, vedu a techniku, 
edukáciu detí, mládeže a dospelých v oblasti hudobnej výchovy. Cieľom združenia je duchovný rozvoj 
osobnosti človeka, kde dominuje spoločenská zodpovednosť jednotlivca k sebe samému a k spoločnosti.
 Úlohou združenia je naplnenie dokumentov: Koncepcie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry. 
Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru a i.

      Združenie VDAM rozvíja záuj-
my a zdokonaľuje praktické zručností 
na formovanie návykov užitočného vyu-
žívania voľného času. Činnosť prebieha 
v rôznych záujmových útvaroch for-
mou krúžkov, súborov, kurzov, klubov. 
Niektoré činnosti sú jednorazové, iné 
sa pravidelne opakujú. Má individuálny 
prístup k postihnutým a talentovaným 
deťom. Aj počas prázdnin organizuje 
krátkodobé podujatia, zaoberá sa aj stá-
lymi rekreačnými, relaxačnými záujma-
mi detí a mládeže. Pri svojej činnosti sa 
riadia zákonom č. 83/1990 o združovaní 
občanov, kde je výchovná práca riadená 
riaditeľom a pedagogickým dozorom. 
Implementuje do svojej činnosti ciele, 
princípy, prioritné v oblasti pôsobnosti 
štátu, samosprávy a iných subjektov vo 
vybraných oblastiach života detí a mlá-
deže v spolupráci s dospelými. Efektív-
ne napĺňa prioritné úlohy a opatrenia, 
ktoré vychádzajú z koncepčného mate-
riálu v oblasti štátnej politiky vo vzťahu 
k deťom a k mládeži v Slovenskej repub-
like na roky 2008 – 2013.  Na základe 
skúseností a analýzy sa obsah navrho-
vaných kľúčových oblastí zameriava 
na pomenovanie problematiky v kon-
krétnej oblasti života detí a mládeže.
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10

Zahrajte nám zvesela

      Organizátori: Mesto Nové Zámky, Mestské kultúrne stredisko Nové Zámky, Združenie pre vzdeláva-
nie detí, mládeže a dospelých a spoluorganizátori: Miestny odbor Matice slovenskej a Základná organizá-
cia Csemadok neustále prezentujú  rôzne inovácie a modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu pre 
spoznávanie rôznych regionálnych kultúr už 17 rokov na Novozámockom festivale detských folklórnych 
súborov. Sme presvedčení, že multikultúrna výchova pomáha ľuďom pochopiť kultúru svojho spolo-
čenstva a utvrdiť sa v nej, umožňuje okrem svojej národnej identity spoznať aj identitu Európana, kde 
v európskom spoločenstve prevláda predovšetkým spoločné dobro všetkých občanov. Mnohí vzdelaní 
občania poukazujú na pozitíva multikultúrnej výchovy, v kultúrnom spolunažívaní rôznych kultúrnych 
skupín, ktoré si navzájom odovzdávajú podnety, idey, významy, skúsenosti a dodržujú nasledovné ciele 
multikultúrnej výchovy: viesť deti a mládež k výchove medzikultúrne empatických osobností schopných 
porozumieť kultúrnym diferenciám, akceptovať kultúrnu rôznorodosť, výchovou odstraňovať konx ik-
ty a rozpory medzi kultúrami, spoznávať iné kultúry v európskom spoločenstve, budovať predpoklady 
pre rovnosť životných šancí pre všetkých členov slovenskej spoločnosti, rovnosť šancí vo vzdelávaní 
v pracovnom uplatnení.  Ľudová hudba Zlatý lev v Nových Zámkoch už l7. rokov presadzuje všeľudské 
univerzálne hodnoty a ideály slobody, mravnosti a humánnosti medzi rôznymi národnosťami. Edukáciu 
považuje za výchovu identity a výchovu k európanstvu, kde priateľstvo, láska, úcta, sociálna zodpoved-
nosť zohráva dominujúcu úlohu.  

Ľudová hudba Zlatý Lev, 
Nové Zámky, Slovenská republika
 Vznikla v roku 1994. V tomto roku oslávila 17. výročie vzniku. Umeleckým vedúcim súboru 
je PhDr. Ladislav Dráp . Primášom súboru je František Farkaš a Ladislav Dráp  ml. Súbor tvoria bývalí 
profesionálni muzikanti zo Sľuku. Predstavia sa Vám dnes maďarskými, rómskymi a židovskými  ľudovými 
piesňami.  Zaznie Brahmsova rapsódia, Montiho csárdás. Sólistami sú: Bartáné Nyitrai Marika, Gál Zoltán 
a Greznár Daniel
 

Ľudová hudba Melodika, 
Praha Česká republika    
 Súbor založila v roku 2002 Veronika Stejskalová. V ich programe si vypočujeme ľudové piesne: 
O králi Matyášovi, Píseň nevěstina, Víno, V hospodě, Modlitba k sv. Janu, Tanec smrti, Virelay, Holubice. 
Hrajú na starých hudobných nástrojoch: české křídlo, trumšajt, kobzu, velký buben. Okrem iného pre-
krásne spievajú.

Ľudová hudba Mietnioviacy, 
Poľská republika
 Vznikla v roku 2004.  Repertoár čerpajú z Krakovského a Obdrzeddožinkoweho regiónu. Zúčastňuje 
sa na významných kultúrnych a spoločenských podujatiach a folklórnych festivaloch v Poľsku: Krakow-
ski Wianek, / Ogó – nopolskim Pikniku Folklorystykom Šwinoujšici. Naposledy sa zúčastnil zahranič-
ného folklórneho festivalu v Rusku. V ich programe nájdeme prekrásne  ľudové piesne poľského národa 
z rôznych regiónov: Krakovského, Žiwieckého a Ľjubieckkeho. 

Rigó Mónika
 Je interpretkou rómskych a maďarských ľudových piesní. Zúčastňuje sa na rôznych súťažiach, folklór-
nych festivaloch na Slovensku a v zahraničí. Účinkovala a študovala u známej rómskej speváčky v Maďar-
sku - Bangó Margit. Jej spev vyžaruje autentickosť života rómskeho ľudu.
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Ľudová hudba Matičiarik
 Pracuje pri Miestnom odbore Matice slovenskej v Nových Zámkoch. Súbor  vedie  Bc. Peter Klimant. 
Primáškou je Zuzka Klimantová. Sprevádzajú všetky tanečné choreograp e. Ľudová hudba Matičiarik in-
terpretuje aj diela slovenských a svetových skladateľov. Prezentujú sa na rôznych kultúrno-spoločenských 
akciách na Slovensku a v zahraničí. V ich podaní si vypočujeme najznámejšie slovenské ľudové piesne 
našich predkov.

Krása Novozámockého folklóru

DFS Zlatý Levík
Nositeľ Ceny primátora Mesta Nové Zámky, Slovenská republika
 Stelesňuje mladosť, svojrázny kolorit mesta Nové Zámky a bohatstvo jeho ľudového umenia. Pra-
cuje pod vedením umeleckého vedúceho PhDr. Ladislava Dráp ho. Súbor dokáže zaujať obecenstvo 
a rozohrať javisko spontánnym prejavom detskej úprimnosti. Tanečnú zložku vedie Mgr. Juliana Solča-
nová, bývalá členka súboru Ponitran,  Mgr.  Eva Moravčíková a Ingrid Mikulášová. Zriaďovateľom súboru 
je Mestské kultúrne stredisko, spoluzriaďovateľom je ZŠ na ulici Mostná, organizačne ho zabezpečuje 
Združenie pre vzdelávanie detí, mládeže a dospelých v Nových Zámkoch. Svoj repertoár čerpá hlavne 
z novozámockého regiónu, uchováva i najhodnotnejšie klenoty iných regiónov Slovenska. Súbor je drži-
teľom viacerých ocenení zo súťaží, prehliadok a festivalov zo Slovenska a zahraničia. V tomto roku oslávil  
sedemnáste výročie svojho založenia. Súbor nadviazal priateľské vzťahy so súbormi Malý Vizovjánek - 
Vizovice (Česká republika), Rézpatkó z Maďarskej republiky,  Osminka Praha  (Česká republika),  Miet-
niowiacy  (Poľská republika)  a i.  Predstavia sa Vám  choreograp e:  Heličky a  Detské hry zo Slovenska.

DFS Púčik
Nové Zámky, Slovenská republika
 Pôsobí pri Materskej škole na Nábrežnej ulici. Repertoár čerpá zo svojho regiónu a iných oblastí Slo-
venska. Pravidelne sa zúčastňuje na rôznych podujatiach organizovaných mestom Nové Zámky. Súbor 
vedie Zita Krašteničová a Iveta Makaiová. Najmenší nám predvedú tance Krásna, krásna, Z východnej 
dievčatá, Kukulienka kde si bola.

DFS Ďatelinka
Nové Zámky, Slovenská republika
 Pracuje pri MŠ Ďorocká. Deti čerpajú svoj repertoár z najhodnotnejších klenotov slovenského fol-
klóru. Uchovávajú tradície novozámockého regiónu. Súbor sa pravidelne zúčastňuje na rôznych poduja-
tiach, súťažiach, festivaloch, kde získal už nejedno ocenenie za uchovávanie pôvodného a autentického 
folklóru. Súbor vedie Erika Szekeresová. Predstavia sa slovenskými detskými tancami.

DFS Čepček
Nové Zámky, Slovenská republika
 Súbor vedie Iveta Smolarikova, Marta Bachová, Mária Vargová a Božena Hegedüsová . Súbor zacho-
váva detské hry a spevy z klenotnice slovenského folklóru. Viackrát sa úspešne prezentovali na Novozá-
mockom festivale detských folklórnych súborov. Dnes nám zatancujú  tance zo Slovenska.
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DFS Margarétka
Nové Zámky, Slovenská republika
 Pôsobí už 10 rokov pri MŠ P. Blahu v Nových Zámkoch. Pracuje s deťmi od 4 - 6 rokov. Vo svojom 
repertoári má spracovaný folklórny materiál z pokladnice slovenského folklóru. Pravidelne sa zúčastňuje 
na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach, rozdáva radosť ľuďom v našom meste a širokom okolí. 
Za svoje vystupovanie získal nejedno ocenenie za choreograp  e a spev.

DFS Devínček
Nové Zámky, Slovenská republika
 Pôsobí pri Základnej škole Devínska v Nových Zámkoch od roku 2008.Malí folkloristi sa venujú 
ľudovým piesňam z viacerých regiónov Slovenska. Súbor vedie Mgr. Ľubica Rácková. Predstavia sa pre-
krásnymi tancami a spevmi z klenotnice z našich predkov. 

DFS Ratolesť
Nové Zámky, Slovenská republika
 Pracuje pri ZŠ Hradná. Deti čerpajú svoj repertoár z najhodnotnejších klenotov slovenského folkló-
ru. Uchovávajú tradície novozámockého regiónu.  Súbor vedie Mgr. Emília Zbyňovská. Predvedú  nám 
detské o hry o mlynároch. A zaspievajú kyticu slovenských  ľudových piesní. 

MaDFS Matičiarik
Nositeľ ceny primátora Mesta Nové Zámky a ceny PROURBE, Slovenská republika
 Pracuje pri Miestnom odbore Matice slovenskej v Nových Zámkoch od roku 1993. V súbore pracujú 
deti vo veku od štyroch do šestnástich rokov. Súbor vedie PaedDr. Jana Garajová,  Alena Szombatio-
vá, Elena Kešjarová, Monika Szombatiová. Práca s deťmi je zameraná na rozvoj detských hier, sólového 
a skupinového spevu, ako aj tancov z rôznych regiónov Slovenska. Súbor pravidelne vystupuje na rôz-
nych matičných, školských, mestských akciách. Zúčastnil sa na rôznych festivaloch: Veľká Lehota, Du-
lovce, Heľpa, Detva, Myjava, Terchová, Kolárovo, Maňa. Reprezentoval Slovenskú republiku v zahraničí: 
Švédsko, Maďarsko, Česko, Srbsko, Rakúsko a i. Celoročnú prácu prezentuje dvakrát v roku vo vianoč-
nom programe a v premiérovom programe v máji. Súbor vystupoval aj v STV. Jeho cieľom je rozširovať 
krásu slovenského ľudového folklóru a v deťoch vytvárať vzťah k ľudovým tradíciám. Deti nám predvedú 
tance z Važca a detské hry Na lúke a Zlatá brána. Zaspievajú prekrásne slovenské ľudové piesne, ktoré 
sprevádza ľudová hudba Matičiarik. Primáškou ľudovej hudby Matičiarik je Zuzana Klimantová, vedú-
cim  ľudovej hudby Bc. Peter. Klimant.

NOVOZÁMOCKÝ SPEVÁČIK 2011

 Od roku 2005 medzi zúčastnenými folkloristami pravidelne prebieha súťaž v ľudovom speve, ktorá 
má veľkú odozvu medzi súbormi a obyvateľmi mesta Nové Zámky. Do tejto súťaže sa okrem zúčastne-
ných súborov mohli prihlásiť aj laureáti súťaže Spievajte s nami a Slovenský Slávik. Aj v tomto ročníku si 
zmerajú sily talentovaní speváčikovia. Prajeme im veľa, veľa šťastia a pekné spievanie. Dnes nám zaspie-
vajú: Alex Rehák, Monika Viszkocsilová, Rebeka Haládiková, Vivien Pinke, Lenka Halamová, Natália 
Solárová , Karolína Valachovičová a Melisa Miklovicsová. 
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DFS Árgyélus
Nové Zámky, Slovenská republika
 Pracuje pri MŠ P. Blahu s deťmi, ktoré čerpajú svoj repertoár z najhodnotnejších klenotov maďarské-
ho folklóru. Uchovávajú tradície novozámockého regiónu. Súbor sa pravidelne zúčastňuje na rôznych 
podujatiach, súťažiach, festivaloch, kde získal už nejedno ocenenie za uchovávanie pôvodného a auten-
tického folklóru.

DFS TÖKMAGOK
Nové Zámky, Slovenská republika
 Pôsobí pri Základnej škole Gergelya Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským v Nových Zám-
koch. Súbor  prezentuje maďarský folklór. Členovia sa prezentovali viackrát na školských podujatiach 
a na Novozámockom folklórnom festivale detských folklórnych súborov, svojimi detskými hrami. Pred-
vedú nám Tökmagbál – jadierkový bál. Vedúcimi súboru sú Huszlicska Ágnes a Kocskovics Péter.

DFS KIS-ZÚGÓ
Nové Zámky, Slovenská republika
 Pôsobí pri Základnej škole Gergelya Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským v Nových Zám-
koch. Súbor prezentuje maďarský folklór. Súboru vedie Zuzana Juhászová a Silvia Kisová. Najmenšie deti 
predvedú detské hry.

DFS Jázmin
Nové Zámky, Slovenská republika
 Pôsobí pri Základnej škole Gergelya Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským v Nových Zám-
koch. Tanečná skupina vznikla v roku 2004. Vedúcimi súboru sú Agneša a Juliana Krpelánové. Členovia 
sa venujú orientálnej, rumunskej, arménskej, izraelskej a rómskej kultúre. Vystupujú na kultúrno-spo-
ločenských podujatiach. Štyridsaťčlenný súbor vystúpil viackrát na Novozámockom festivale detských 
folklórnych súborov. Súbor sa predstaví macedónskými tancami.

Z klenotnice našich predkov

DFS Kellen Romano
Pobedim, Slovenská republika
 Pôsobí pri Obecnom úrade Pobedim. Umeleckou vedúcou je Mária Mizeráková. Prezentujú pôvod-
ný rómsky folklór zo svojej obce. Súbor sa prezentuje na viacerých kultúrno-spoločenských podujatiach 
obce a okolia. Zúčastnil sa na viacerých folklórnych festivaloch na Slovensku. 

DFS Poľana
Očová, Slovenská republika
 Počas svojej existencie má súbor za sebou stovky vystúpení na Slovensku a v zahraničí. Členovia 
súboru – tanečná zložka i inštrumentálna zložka, sa pravidelne zúčastňujú okresných, regionálnych i ce-
losvetových prehliadok a súťaží. Súbor pod vedením pani učiteľky Viery  Šimčikovej dosahuje vynikajúce 
výsledky. Organizačnými vedúcimi súboru sú PaedDr. Anna Sojková a PaedDr. Andrea Toběrná. Predsta-
via sa nám  choreograp ami: Očová, Očová, Valaškový a Chabadovský. 
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Spevácka skupina Nádej
Komjatice, Slovenská republika
 Čerpá z klenotnice svojej obce starodávne piesne, zvyky a tradície. Súbor sa reprezentuje na rôz-
nych kultúrno-spoločenských podujatiach na Slovensku a v zahraničí. Je nositeľom Čestného uzna-
nia prezidenta republiky v roku 2000 za interpretáciu ľudových a vlasteneckých piesní. Súbor vedie 
Mgr. Magdaléna Nováková. Predstaví sa pásmom vinobrania.

Spoznajme regionálne kultúry Európy

Ľudová hudba Melodika
Praha Česká republika
 Súbor založila v roku 2002 Veronika Stejskalová. Prvé ich vystúpenie bolo v roku 2003 v Tolco-
věm dvore. Vystupovali na „Velikonočných trhoch na Staromestskom námestí“, na viacerých ročníkoch 
„Libeňského jara mladých“, v Komunitnom centre sv. Prokopa, v Rokytnice nad Jizerou. Navštívili 
aj „Pilský mlýn“. Majú za sebou rad vystúpení a plno ocenení. Viackrát vystupovali  na Detskej folklórnej 
záhrade v Prahe, kde nadviazali priateľské vzťahy zo Zlatým levíkom. V ich programe uvidíme staršie 
ľudové piesne: O královi Matyášovi, Píseň nevěstina, Víno, V hospodě, Modlitba k sv. Janu, Tanec smrti, 
Virelay, Holubice, Vlk s tancom. Hrajú na staré hudobné nástroje: české křídlo, trumšajt, kobzu, velký 
buben. Okrem iného prekrásne spievajú.

DFS Poľana
Očová, Slovenská republiky
 Súbor pôsobí pri Základnej škole v Očovej. Propaguje autentický folklór Podpoľania. Súbor za-
chováva hodnoty, ktoré vytvorili naši otcovia a matky. Súbor sa zúčastňuje folklórneho hnutia: Prešov, 
Trenčín, Teplá pri Marianských Lázňach, Východná, Detva, Setkání s folklórem v Hradci Králové, Má-
jová Viedeň, Gabčíkovo, Novozámocký festival detských folklórnych súborov. Spolupracuje so Sloven-
skou televíziou a Slovenským rozhlasom. Členovia detského súboru tancom a spevom rozdávajú radosť 
a úsmev, ale hlavne udržiavajú ľudové tradície svojho rodného kraja. Súbor zo svojho repertoáru pred-
vedie tance: Fľaškový, Cigánske tance, Z Očovej do Ponik. Súbor vedie Viera Šimkovičová, organizačné 
vedúce súboru sú PaedDr. Anna Sojková a PaedDr. Andrea Toběrná.

DFS Napraforgó
Pribeta, Slovenská republika
 Detský folklórny súbor Napraforgó pri ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským a Základnej organizá-
cii Csemadok v Pribete vznikol v roku 2002 s cieľom oboznámiť deti s maďarskou ľudovou kultúrou, s 
tradíciami, s ľudovými piesňami a tancami. Za jeho hlavnú úlohu považuje osvojenie si a prezentovanie 
detských ľudových hier, tancov a ľudových piesní svojho  regiónu. Zo začiatku mali 16 členov, ale v dô-
sledku rastu záujmu teraz už pracuje s 32 deťmi v dvoch skupinách. V predchádzajúcich rokoch sa reper-
toár súboru postupne rozšíril: tance z Bídoviec, z Martoviec, z regiónov pod Zoborom, Sedmohradsko, 
Zadunajsko. Súbor pravidelne vystupuje na miestnych a regionálnych podujatiach a festivaloch, ako aj 
na Novozámockom festivale detských folklórnych súborov, na Regionálnom festivale detských folklór-
nych súborov v Martovciach, na Stretnutiach folklórnych skupín vo Veľkom Mederi, na Celoslovenskom 
folklórnom festivale Csemadoku, na folklórnom festivale v Hurbanove, Na okresných tanečných slávnos-
tiach Csemadoku v Kližskej Nemej. Skupina mladších žiakov predvedie tance zo Zadunajska a skupina 
starších žiakov tance z Tvrdošoviec. Súbor vedie Jakab Katalin a Szabó Edit.



15

DFS Leváranek
Veľké Leváre, Slovenska republika
 Názov súboru je odvodený od názvu  obce Veľké Leváre. Súbor vznikol 1. októbra 2003 najskôr ako 
hudobno-tanečný krúžok pri základnej škole. Po niekoľkých mesiacoch sa pretransformoval na folklór-
ny súbor. Založila ho umelecká vedúca Svetlana Valachovičová. V súčasnosti ho vedie spolu so svojím 
manželom Štefanom. Leváranek má dnes šesťdesiat členov – deti vo veku od dvoch do osemnásť rokov. 
Repertoár pozostáva z detských ľudových hier, zvykov, piesní a tancov Záhoria. Umelecká vedúca zakla-
dá činnosť súboru na systematickom etnograp ckom a folkloristickom výskume. Cenné klenoty minulosti 
v podobe zvykov, piesní či povedačiek získava od žijúcich pamätníkov zašlých čias. Starečkovia a starenky 
si radi spomínajú na svoje detské hry, ale aj na staré piesne.  Niektoré zvyky a piesne sú z obdobia pred 
1. svetovou vojnou, záznamy o nich pochádzajú z kroniky obce. Tak sa na vystúpeniach súboru môže-
me stretnúť aj so zvykmi ešte z čias Rakúsko-Uhorska. Od roku 2009 začal súbor Leváranek zakladať 
aj detskú ľudovú hudbu. Zatiaľ je v začiatkoch a jej súčasťou sú husle, x auta, harmonika a cimbal. O det-
skú ľudovú hudbu sa stará vedúca súboru. Prepisy nôt pre ľudovú hudbu a partitúru pripravuje mladučká 
cimbalistka Karolína Valachovičová. Súboru sa podarilo znovuobjaviť pôvodný veľkolevársky kroj, v kto-
rom dominuje belasá a biela farba. Na nákladné zhotovenie krojov p nančne prispela obec. Súbor sa teší 
rovnako výdatnej podpore Základnej školy s materskou školou Veľké Leváre a rodičovského združenia. 
DFS Leváranek si založil aj občianske združenie Priatelia Leváranku, ktoré združuje hlavne rodičov ma-
lých tanečníkov, ale aj sympatizantov súboru.

Zespol Regionalny Mietnioviacy
Poľská republika
 Vznikol v roku 2004. Skladá sa z detských a mládežníckych folklórnych skupín. Repertoár čerpajú 
z Krakovského a Obdrzeddožinkoweho regiónu. Zúčastňuje sa na významných kultúrnych a spoločen-
ských podujatiach a folklórnych  festivaloch v Poľsku: Krakowski Wianek, / Ogó – nopolskim Pikni-
ku Folklorystykom Šwinoujšici. Naposledy sa zúčastnil zahraničného folklórneho festivalu v Belgicku 
a v Rusku. V ich programe nájdeme prekrásne a bohaté choreograp e poľského národa z rôznych regió-
nov: Krakovského, Žiwieckého a Ľjubieckkeho. Medzi ich dominatné tance patrí, mazúrka, polka, valčík, 
oberek, a krakoviak. Verne sa starajú o krakovské tradície.  Umelecká vedúca je Mária Idzi.

DFS GERULATA
Bratislava - Rusovce, Slovenská republika
 Detský folklórny súbor GERULATA pôsobí v mestskej časti Bratislava – Rusovce 18 rokov. Názov 
DFS GERULATA súvisí s historicky zachovalými Rusovcami, kde sú mnohé archeologické nálezy, medzi 
ktoré patrí aj osada GERULATA z 2. storočia po Kristovi. Rusovce sú známe aj tým, že tu už 60 rokov 
pôsobí profesionálne folklórne teleso - SĽUK, kde vedúca DFS Gerulata pani Alžbeta Uhráková bola 
dlhoročnou sólistkou v tanečnej zložke.
 Zakladateľkou je pani Alžbeta Uhráková, ktorá 1. 11. 1992 otvorila súkromné ,,Tanečné štúdio Al-
žbety Uhrákovej“ v priestoroch SĽUKU. Po vzájomnej dohode s mestskou časťou Bratislava - Rusovce, 
prešlo tanečné štúdio 1. 09. 1995 pod správu Miestneho úradu Bratislava - Rusovce a tým nastala aj zme-
na názvu na - Detský folklórny súbor GERULATA. V súčasnosti pôsobí v súbore do 50 detí a to najmä 
z Rusoviec a okolia Bratislavy. Súbor je rozdelený do troch vekových kategórií od 4 - do 15 rokov. Ná-
cviky sa konajú v budove Požiarnej zbrojnice, kde je vybudovaná tanečná sála. Deti sa prijímajú formou 
zápisu, pričom majú vytvorené podmienky na vybudovanie kladného vzťahu k ľudovému spevu, tancu 
a hudbe. Vo svojom repertoári sa zameriava na detské hry, spevy a tance z rôznych regiónov Slovenska 
/Nitra, Myjava, Šariš, Liptov, Zemplín, Horehronie, Tekov, Považie/. 
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 Počas 18 – ročnej histórie sme absolvovali 600 vystúpení a to nielen na Slovensku /Dulovce, Šamo-
rín, Bratislava, Heľpa, Poniky, Hlohovec , Očová, Nitra, Plavecký Štvrtok, Veľká Lehota/, ale aj v zahra-
ničí - v Maďarsku /Rajka, Mosonmagyárovár/, v Rakúsku /Viedeň, GaM endorf, KiM see/,  v Chorvátsku 
/Šibeník, Priščina, Skradin/, v Srbsku /Belehrad/, v Česku /Brno, Hlinsko, Šakvice, Morkúvky, Kunovi-
ce, Hustopeče, Teplice , Praha/, v Bulharsku /Sliven/, v Taliansku /Alatri/.
Súbor sa zúčastnil viacerých domácich a medzinárodných festivalov, vystúpeniach v Slovenskej televízii 
a v Slovenskom rozhlase. Na vystúpeniach spevy a detské hry doprevádza na heligónke pán Alojz Bučko, 
ktorý  okrem heligónky hrá aj na rôzne ľudové nástroje. Na  vystúpeniach a festivaloch súbor doprevádza  
ľudová hudba FERKOVCI.

DFS Rézpatkó
Nagykovácsi, Maďarská republika
 Vypĺňa voľný čas detí v oblasti ľudového ume-
nia.  Súbor zachováva maďarské zvyky ako sú riekan-
ky, tance, spevy. Často vystupuje v meste Budapešť, 
zúčastňuje sa na rôznych súťažiach a festivaloch v 
Maďarsku a v zahraničí. Súbor vedie Czene Zsuzsa.

Programová rada festivalu XVII. ročník:
• Ladislav DRÁFI - Združenie VDAM
• Juliana SOLČANOVÁ - Združenie VDAM
• Tibor DEÁK - MsKS Nové Zámky
• František BA� NOVIČ - Mesto Nové Zámky
• Kultúrna komisia mesta Nové Zámky
• Miestny odbor Matice slovenskej Nové Zámky
• Základná organizácia Csemadok Nové Zámky

Hlavný organizátor:
• Mesto Nové Zámky
• Mestské kultúrne stredisko Nové Zámky 
• Združenie pre vzdelávanie detí, mládeže 
  a dospelých

Spoluorganizátori:
• Miestny odbor Matice slovenskej Nové Zámky
• Základná organizácia Csemadok Nové Zámky

S ) nančným prispením:
• Mesto Nové Zámky
• Nitriansky samosprávny kraj

Sponzori:
• Pekáreň Orémus, s. r. o., Nové Zámky
• Irish Castle Pub s. r. o., Nové Zámky

Mediálni partneri:
• Castrum Novum týždenník mesta Nové Zámky
• Nitrianske noviny MY 
   (Naše novosti Nové Zámky)
• Új Szó
• Novozámocká televízia
• Slovenský rozhlas

Organizačné pokyny pre súbory:

Ubytovanie: 
Stredná odborná škola, 
Nitrianska cesta 61, Nové Zámky, 
tel.: +421 35 64 010 77

Stravovanie: 
Reštaurácia Irish Castle Pub s.r.o., 
Majzonovo námestie 2, Nové Zámky, 
tel.: 035 641 1725

Účinkovanie: 
Dom kultúry Hlavné námestie, 
Hlavné námestie Nové Zámky

Riaditeľ festivalu: 
L. Dráp ,  tel.: 0904 547 820, 035 6400 675 

Zdravotná pomoc:  telefónne číslo 155



Krása našich tradícií a zvykov
  je skrytá vo folklórnych súboroch



Detský folklórny súbor Zlatý levík
vzorne reprezentoval slovenský folklór v Poľskej republike, 

v Českej republike a v Srbsku



SPOLUORGANIZÁTORI:  Mestské kultúrne stredisko Nové Zámky, ZO Csemadok Nové Zámky, MO Matice slovenskej Nové Zámky 
 Bytový podnik Nové Zámky, COOP Jednota Nové Zámky, s.d., Novogal a. s. Dvory nad Žitavou, 
 Poľnohospodár, a. s. Nové Zámky, Pekáreň Oremus, spol. s r. o., Nové Zámky
MEDIÁLNI PARTNERI:  Televízia Nové Zámky, Castrum Novum Nové Zámky, Slovenský rozhlas, Új Szó, MY - Naše novosti

23. SEPTEMBRA (piatok) - SZEPTEMBER 23. (péntek)

8.00 - 13.00 Dom kultúry - Kultúrház

 Slávnostný galaprogram Zlatého levíka
 Zlatý Levík ünnepi gálaműsora
 Hostia - Vendégek:  Ľudový súbor Melodika (ČR)
  DFS Tökmagok Nové Zámky 
  Zespol Regionálny Mietniowacy (PL)

18.00 ĽUDOVÁ VESELICA - NÉPI MULATSÁG
 Hlavné námestie – Főtér

Zahrajte nám zvesela
 Vidáman játszatok
 Hrajú: ľudové súbory z Poľska, Českej republiky, Maďarska a z Nových Zámkov

20.00 DJ ČEKU
 Hlavné námestie – Főtér
 
 Výstava - Kiállítás:

 Folklórne obrázky zo Slovenska
 Szlovák népi képek
 
 Združenie VDAM  - VDAM Alapítvány (Kino Mier - Béke mozi)
 Vernisáž - Kiállításmegnyitó: 23. 9. 2011, 17.00 h/óra

24. SEPTEMBRA (sobota) - Hlavné námestie - SZEPTEMBER 24. (szombat) - Főtér

  9.00 Dychová hudba - Zámčanka - Fúvós zenekar
10.00 Príhovor primátora mesta Ing. Gejzu Pischingera
 Pischinger Gejza polgármester köszöntője
10.10 Sprievod v dobových kostýmoch
 Utcai felvonulás korabeli öltözetben
10.30 Krása novozámockého folklóru 
 Az érsekújvári folklór szépsége
 DFS Zlatý levík  Nové Zámky, DFS Árgyélus Nové Zámky, DFS Púčik Nové Zámky,  
 DFS Ďatelinka Nové Zámky,  DFS Čepček Nové Zámky,  DFS Margarétka Nové Zámky, 
 DFS Devínček Nové Zámky, DFS Ratolesť Nové Zámky, Kis Zúgó Nové Zámky, 
 DFS Tökmagok  Nové Zámky, DFS Jázmin  Nové Zámky, DFSaM Matičiarik Nové Zámky

12.00  Novozámocký speváčik - súťaž ľudových piesní - népdalverseny

12.30  Z klenotnice našich predkov - Elődeink kincsesládájából
 

16.00 Spoznajme regionálne kultúry Európy 
 Ismerkedés az Európai régiók kultúrájával
 Poľana Očová, DFS Leváranek Veľké Leváre, DFS Gerulata Bratislava-Rusovce,
 DFS Romano Kellen Pobedín, DFS Napraforgó Pribeta, DFS Kisbojtár Štúrovo,
 DFS Melodka Praha (ČR), Zespol regionalny Mietniowiacy (PL), 
 Rézpatkó Nagykovácsi (MR)

20.00  OBERAČKOVÁ VESELICA
 SZÜRETI MULATSÁG
 SENZUS 
 hosť programu: Štefan Hruštinec

21.30   DJ Henteš

PROGRAM - MŰSOR

Mesto Nové Zámky Vás srdečne pozýva na tradičné

23. – 24. septembra 2011
OBERAČKOVÉ SLÁVNOSTI

Érsekújvár városa szeretettel meghívja Önöket a hagyományos

2011. szeptember 23 – 24.
SZÜRETI ÜNNEPSÉGRE 

Sprievodný program: Vínna ulička - ochutnávka vín, kačacie a husacie špeciality, sprievod v dobových kostýmoch.
Kísérő programok: Borutca - borkóstoló, kacsa és liba specialitások, utcai felvonulás korabeli öltözetben.

Program oberačkových slávností: 

Spoznávanie menšinových a regionálnych kultúr v európskom spoločenstve k multikultúre

XVII. NOVOZÁMOCKÝ FESTIVAL DETSKÝCH FOLKLÓRNYCH SÚBOROV
Festival fi nančne podporili:  Mesto Nové Zámky a Nitriansky samosprávny kraj

A szüreti ünnepség műsora:

Ismerjük meg a kisebbségek és a régiók kultúráját az európai multikulturális társadalomban

XVII. ÉRSEKÚJVÁRI GYERMEK FOLKLÓRFESZTIVÁL
Támogatók:  Érsekújvár városa és Nyitra Megye Önkormányzata

Scenár, dramaturgia a réžia festivalu: PhDr. Ladislav Dráfi 
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