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Vážení priatelia!
V rodnom liste našej ZO JDS a zároveň aj našej skupiny je
dátum 07.10.2000. Základný kameň položili štyria nadšenci, ktorí
sa schádzali v našom novovytvorenom klube a len tak pre radosť si
spievali. Boli to p. Anka Kapustová, p. Janka Harmadyová, p. Betka
Sochanová a harmonikár p. Jaroslav Buday. Zakrátko nato pribudla
p. Marta Adamkovičová, p. Marta Macková a ako konferencierka
a recitátorka p. Juditka Košecká. V takomto zložení sme už mohli
pomýšľať aj na nejaké vystúpenie. Keď k nám pribudla aj p. Marta
Košecká, p. Anka Gerhátová a spevák Ferko Košík, to už bol dobrý
základ pre založenie skupiny. Istý čas medzi nami pôsobili aj p.
Mariana Géciová, p. Mária Budayová, Andrejka Miková, Andrejka
Kapustová a mladá harmonikárka Zuzanka Valová. Keďže sme už
mali aj program a chceli sme sa ukázať doma, bolo treba dať
skupine aj názov, ktorý vznikol spojením slov „srdce a senior“.
Odvahu do ďalšej činnosti nám dodali naše prvé nesmelé
vystúpenia. Základ nášho repertoáru dodnes tvoria krásne ľudové
piesne z celého Slovenska, na nápev mnohých sme si skladali aj
častušky.
Pri založení sme si dali do vienka krédo: ROZDÁVAŤ
RADOSŤ A POTEŠENIE, ktoré sa nám darí plniť. Chceli sme
zachovať aj niečo domáceho, ludanického, a preto sme za pomoci
starších občanov, aj známych hľadali kroje, ktoré sa u nás hodne
nosili. Sú jednoduché, ale krásne vyšívané a pre nás veľmi cenné.
Spoločnými silami sme si ich obnovili, doplnili a v roku 2002 sme
sa do nich prvýkrát obliekli. Bol to pre nás veľký sviatok, pretože
sme aj takto mohli zachovávať dedičstvo našich otcov. Začali sme
s vystupovaním aj v blízkom okolí, preto sme museli programy
vylepšovať a rozširovať. Pribúdali krátke humorné scénky, ucelené
folklórne pásma, ba dokonca sme si trúfli aj na tance. Po odchode
harmonikára sme sa nevzdali a nevzdali sme sa ani potom, čo odišli
niektorí členovia súboru. Zhodou šťastných náhod sme získali
nového harmonikára, a to p. Ivana Žáka, ktorý nám je dodnes
veľkou oporou. Po čase prišli medzi nás traja noví speváci: p. Janko
Harmady, p. Milan Kerek a p. Ludvik Valo, ako aj p. Anka

Gerhátová st., p. Evka Burkovičová a p. Gitka Gregorová.
S pribúdaním členov skupiny prichádzali aj úspechy. Zapájali sme
sa do všetkých okresných súťaží, kde sme obsadili 1. a 2. miesto.
Prišlo pozvanie na Oravu, zúčastnili sme sa krajskej prehliadky
v Martine a v Nitre, ale najväčším úspechom je účasť na
celoslovenskej prehliadke seniorských speváckych skupín v r.2010
v Bratislave, kde sme reprezentovali nielen okres Topoľčany, ale aj
Nitriansky kraj.
Za tých 10 rokov nášho účinkovania je to okolo 200
vystúpení, množstvo hodín nácviku, cestovania a odlúčenia od
našich blízkych, za čo patrí srdečná vďaka všetkým členom
bývalým aj terajším, ako aj ich rodinným príslušníkom.
S úctou
Alžbeta Sochanová
vedúca skupiny

Bratislava 2010

Seniori pre radosť v obci Ludanice
založili súbor „ Seniorské srdce“.
To naše srdiečko 10 rokov bije,
kto si ho obľúbil, zdravie mu popraje.
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