Folklór v obci Modra nad Cirochou
na Festivale Cirošskej doliny
V sobotu 25.6.2022 sa na futbalovom ihrisku v Modre nad Cirochou uskutočnil po dvojročnej
prestávke 2.ročník Festivalu Cirošskej doliny.
V programe na začiatku ukázali deti Materskej školy čo sa v škôlke pod vedením pani učiteliek
naučili. Žiaci základnej školy mali pripravené pásmo „Krstiny“ a tiež so svojimi ľudovými tancami
a spevmi sa predstavili žiaci, ktoré navštevujú tanečný krúžok pod vedením p. Vantarovej zo Sniny.
Po programe detí MŠ a žiakov základnej školy sa uskutočnil zápis detí narodených v roku 2021 do
Kroniky obce a zároveň im starosta odovzdal peňažný príspevok s malou pozornosťou pre každého
drobca.
Kultúrny program pokračoval predstavením folklóru cirošskej doliny a to speváckymi a folklórnymi
skupinami z okolitých obcí Kamienka, Kamenica nad Cirochou, Dlhé nad Cirochou a Zemplínske
Hámre a domácou speváckou skupinou Modranka, ktorú doprevádza na akordeóne Zuzka Hrehová.
Pre všetky deti boli pripravené zábavné atrakcie a maľovanie na tvár.
Vyvrcholením bohatého kultúrneho programu bolo vystúpenie speváckej skupiny KONYARE
z Prešova, ktoré dopĺňal svojím hovoreným slovom a humorom ANDER z Košíc.
Na záver programu sa starosta obce prihovoril a poďakoval všetkým, ktorí sa starali
o bezproblémový priebeh a prípravu celého podujatia i všetkým, ktorí sa prišli zabaviť, stretnúť,
porozprávať a podporiť ľudové tradície v obci i regióne. A hlavne Pánu Bohu za dobré počasie.
Veľká a úprimná vďaka patrí starostovi, ktorý prišiel s myšlienkou zorganizovať v obci Festival
Cirošskej doliny a bol tým, ktorý dal dokopy tím ochotných ľudí, ktorých oslovil s prosbou o pomoc
pri festivale, moderovanie podujatia - Evka Ontkocová a Zuzka Tižáková, organizovanie plynulého
priebehu programu - Zuzana Bončíková, Jana Hančarová a Elena Kurašová, varenie a príprava guľášu
zabezpečenie stanov, centrály - poslanec OZ a predseda DHZ Milan Gajdoš a členovia DHZ Štefan
Ontkoc, Milan Gajdoš ml. Ján Miko, Peter Ontkoc, Zuzana Volovská, pomoc pri príprave a priebehu
festivalu - poslanci OZ Ing. Jozef Mitrík, Ing. Peter Nesrsta, p. Slavomír Ontkoc, prvá pomoc
zdravotníčok v prípade potreby – Ľudka Hančarová a Edita Ontkocová, boli ochotní pomôcť a aj vďaka
týmto nápomocným ľuďom sme mohli v našej obci stráviť krásne sobotné popoludnie.
V neskorých večerných hodinách po ukončení kultúrneho programu bol tanečný parket a DJ
s pestrou hudobnou produkciou pripravený pre tých, ktorí mali dosť energie na festivalovú veselicu.
Projekt bol podporený z rozpočtu PSK.

