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Veľkolepé obecné oslavy v Plášťovciach

V dňoch 6.–8. augusta 2004 sa usku-
točnili obecné slávnosti v Plášťovciach.
Obecný úrad a jeho zastupiteľstvo ne čele
so starostom Ing. Ladislavom Korcso-
kom veľmi starostlivo pripravili toto po-
dujatie, na ktoré pozvali aj predstaviteľov
družobnej obce Ócsa z Maď. rep. Troj-
dňové oslavy síce trošku narušila sobotňaj-
šia búrka i menší dážď v nedeľu poobede,
ale všetky naplánované programy sa usku-
točnili. Boli to už v poradí štvrté oslavy
dňa obce v Plášťovciach, ale tieto boli
najvydarenejšie, na ktoré prispelo vyše 50
sponzorov z Plášťoviec a okolia.

Pri otváracom ceremoniáli starosta
obce vo svojom prího-
vore pripomenul, že
Plášťovčania sa zaují-
majú o svoju minulosť,
o svoju identitu, vážia
si dedičstvo svojich
predkov a určite to isté
majú na mysli bez roz-
dielu národnosti, že
svoju budúcnosť chcú
vytvárať spoločne. A
hoci v tomto roku sme
už vstúpili do Európ-
skej únie, ale ešte nás
čaká neľahká a hrboľa-
tá cesta. Pripomenul i
to, aby v týchto dňoch
zabudli na problémy a
starosti o zajtrajšok a
skúsili sa uvoľniť a za-
bávať sa.

V piatok otvorili
výstavu poľovníckych
trofejí v kultúrnom do-
me, výstavu ručných
prác v kaštieli, výstavu drobných zvierat
v areáli školy, výstavu so skautskou tema-
tikou v kaštieli, výstavu výtvarných prác
detí pod názvom Ochrana prírody očami
detí. Večer v rímskokatolíckom kostole
celebroval svätú omšu pozvaný farár /ro-
dák z Plášťoviec/ Ladislav Sztyahula za
asistencie miestneho farára Mgr. Jána Ve-
chtera. Po omši za prítomnosti vyše 200
veriacich vysvätili aj storočný svätý kríž
vedľa kostola. Po omši na vzorne pripra-
venom amfiteátri vyše 300 divákov sle-
dovalo až do neskorých večerných hodín
rockový koncert skupiny Friday.

V sobotu oslavy pokračovali súťažou
v lukostreľbe na školskom ihrisku, kde
porota najlepších 10 strelcov odmenila aj
vecnými cenami. Lukostrelci-skauti boli
oblečení do dobových šiat zo stredoveku a
používali také isté luky, ako niekdajší
strelci. Veľmi zaujímavé a poučné boli aj
ukážky zručností v maľovaní a drôtovaní
veľkonočných vajíčok, výroba bábok, oz-
doba medovníčkov, makramé, tkanie, vy-
šívanie a maľovanie na sklo. Záujemcov
učili napríklad Plášťovčanky Magdaléna
Czúthová, Alžbeta Gálová a Magdaléna
Strichová z Veľkej Vsi nad Ipľom.

Na výstave ručných prác návštevníci
obdivovali ručné práce 33 Plášťovčaniek,
ktoré pozbierali organizátorky výstavy:
učiteľka Mgr. Margita Kovácsová, Mária
Antaliczová, Margita Hegedűsová, Szil-

via Matyóvá a Irena Szondiová. O úrovni
výstavy svedčia mnohé pochvalné zápisy
v pamätnej knihe.

Zaujímavá bola ja výstava historic-
kých dokumentov a fotografií. Svoje u-
menie predviedli aj deti v indiánskom tá-
bore vo farskej záhrade, ako aj účastníci
rytierskeho tábora v záhrade kaštieľa.
Stolnotenisový turnaj prebiehal celú sobo-
tu v telocvični základnej školy. Veľkú ra-
dosť mali deti /ale aj dospelí/ zo súťaže 
v streľbe zo vzduchovky. Členovia poľov-
níckeho združenia /Štefan Beňo a Július
Szarka/ v tejto súťaži poskytli možnosť
vyskúšania streleckých schopností pre 54

účastníkov. V kategórii dospelých 1. mies-
to získal Alexander Flok, 2. bol Miklós
Korcsok a 3. Zoltán Kiss. V kategórii
detí vyhral Viktor Konc, na 2. mieste sa
umiestnil Robert Mráz, na treťom Gab-
riel Bizov. Starosta obce všetkým šiestim
daroval krásne poháre a ďalšie vecné ceny.

Poľovníci dvoch poľovníckych zdru-
žení /PZ Konerád/ a PZ Les Plášťovce/ sa
predstavili verejnosti s vyše 50 najvzácnej-
šími poľovníckymi trofejami v kultúr-
nom dome. Výstavu navštívilo vyše 700
obdivovateľov poľovníckych úlovkov.
Najstarší – 73-ročný – Karol Bolyo sa vy-
jadril, že je veľmi hrdý na svojich druhov-
poľovníkov. Poľovníci, ktorí sa striedali
pri výstave /napríklad Peter Janči z Levíc
a Karol Križan/, ochotne vysvetľovali
každému nástevníkovi kto, kedy a akým
spôsobom ulovil trofej. Pochvalu za vyda-
renú výstavu si zaslúžia Karol Helység,
Gabriel Velebný, Jozef Havala, Karol
Péter, Ján Velebný, František Velebný a
hospodár Alexander Korcsok, ktorí na
obecných oslavách celý deň varili guláš z di-
viny na dvore kaštieľa a spríjemňovali tak
náladu návštevníkom.

Pochvalu a uznanie si zaslúžia aj zain-
teresovaní členovia z 350-člennej Miest-
nej organizácie Csemadok-u, ktorí sa ne-
ustále starali o hostí a návštevníkov troj-
dňového podujatia. Boli to členovia ro-
diny Heleny Farkasovej, Františka An-

talicza, Gabriela Velebného, Júliusa
Kissa, Kataríny Szarkovej, Alžbety
Gálovej, Margity Zemiakovej, Ladis-
lava Oszoliho a Ing. Ladislava Koterí-
ka. Po celé tri dni varili a večer vystupo-
vali v kultúrnom programe. Je to vždy tak,
keď ich starosta obce o to požiada. Sú ako
veľká rodina, a aj preto za dlhoročnú, 55-
ročnú prácu starosta obce Ing. Ladislav
Korcsok odovzdal Miestnej organizácii
Csemadok-u plaketu PRO URBE – cenu
obce ako poďakovanie za dlhoročnú obe-
tavú prácu v prospech dediny.

Poobede netrpezlivo čakalo asi 600
divákov na ukážku jazdcov na koni, ktorí

sa prihlásili zo stajní
Oldo Ranč Plášťovce,
Demandice, Dolné Se-
merovce, z Antola a
Krupiny. Jazdci preu-
kázali veľkú pripra-
venosť, bolo vidno, že
trénujú pravidelne a
zúčastňujú sa i rôz-
nych dostihov v celej
republike. V súťaži
jazdcov sa nakoniec 
v troch disciplínach na
1. mieste umiestnil
Viktor Židuliak na ko-
ni Beneta z ranče Oldo
Plášťovce, 2. miesto
obsadila Martina Ská-
lová na koni Roka z De-
mandíc, 3. bola Ivana
Nemčoková na koni
Bejrút z SWTJ Krupi-
na.

Po rodeu nasledo-
vala ukážka sokoliarov,

ktorá lákala najmä mladú generáciu.
Sokoliari ukázali, čo ich operení chránen-
ci dokážu.

V sobotu večer po vyhodnotení súťaží
nasledoval kultúrny program, v ktorom
popri deťoch z miestnych ZŠ vystúpili
folklórne skupiny z Kóspallagu /Maď.
rep./ a Ipeľských Úľan, citarová kupina zo
Sazdíc a kúzelník Ladislav Cellahó zo
Šiah. Po tombole nasledoval ples.

Nedeľňajšie podujatia sa začali svätou
omšou na spomienku plášťovskej bitky.
Poobede si zmerali svoje sily muži v Tol-
diho súťaži. V nedeľňajšom kultúrnom prog-
rame na amfiteátri vystúpila dvojica Kicsi
Hang, skupina z družobnej obce Ócsa 
v Maď. rep., potom folklórna skupina MO
Csemadok-u a MO Matice slovenskej 
v Plášťovciach. Kultúrnu časť trojdňohé
podujatia ukončil hudobno-zábavný prog-
ram skupiny Triász Veritas. Medzitým si
milovníci futbalu mohli pozrieť veľmi
kvalitný futbalový zápas domáceho
družstva TJ Plášťovce s Hontianskou
Vrbicou, ktorý nakoniec vyhrali domáci
2:1.

V záverečnom ceremoniáli sa starosta
obce Ing. Ladislav Korcsok poďakoval
všetkým účinkujúcim aj organizátorom
obecných slávností za prípravu a realizá-
ciu celého podujatia.
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