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Pracovná jar Slovenskej samosprávy BudapeštiPracovná jar Slovenskej samosprávy Budapešti

Slovenská komunita v Budapešti
v týchto mesiacoch prežíva na udalos-
ti mimoriadne intenzívne obdobie.

Slovenská samospráva Budapešti
na zasadaní, ktoré sa uskutočnilo 8.
mája, prerokovala okrem finančných
záležitostí a úloh súvisiacich s cho-
dom samosprávy aj organizačné otáz-
ky vyplývajúce z početných májových
a júnových podujatí.

Čo sa týka finančných záležitostí,
na prvom mieste by som sa zmienil 
o oslave, ktorá sa konala posledný
májový deň pri príležitosti 70. výročia
vzniku školy s vyučovacím jazykom
slovenským v Budapešti, na ktorú men -
šou sumou prispela aj SSB. V súvis -
losti s podporou poskytovanou Ma ter -
skej škole, základnej škole, gymnáziu
a internátu s vyučovacím jazykom slo -
venským v Budapešti je vhodné spo -
menúť, že vďaka našej or ganizačnej a
finančnej pomoci sa za čiat kom júna
uskutočnil v Moj mí rovciach na Slo -
vensku jazykový tábor pre 25 žiakov
základnej školy.  

V sledovanom období sa v réžii
slovenských samospráv pôsobiacich 
v jednotlivých mestských častiach,
respektíve Slovenskej samosprávy
Bu dapešti konalo veľa zaujímavých
podujatí. Niektoré z nich sa podarilo
realizovať vďaka spojeniu síl a fi -
nančných prostriedkov. Medzi takéto
patrilo 16. mája vystúpenie Divadla
Jána Palárika z Trnavy. Herecký ko -
lektív pozostávajúci z mladých umel-
cov zožal s veselohrou Zmierenie

alebo dobrodružstvo pri obžinkoch
veľký aplauz početného obecenstva. 

Ďalšou významnou udalosťou bola
aj v tomto roku tradičná púť budapeš-
tianskych Slovákov do Zalaváru,
niek dajšieho Blatnohradu. Z dôvodu
stretu viacerých akcií SSB v tomto
roku 16. júna usporiadala pútnický
zájazd, na ktorom sa zúčastnilo okolo
50 ľudí. Predsedníčka SSB Edita
Hortiová a podpredseda Pavol Beňo
sa 22. júna vydali do Zalaváru ešte
raz, a to na pietnu slávnosť usporiada-
nú vojenskými ordinariátmi Maďar -
skej armády a Ozbrojených síl SR. 
Na slávnosť okrem početnej skupiny
pútnikov z Bratislavy a zo Senca pri-
cestovali aj generálny riaditeľ Sekcie
ľudských zdrojov ministerstva obrany
SR, brigádny generál Boris Ďurkech,
podpredseda Nitrianskeho samospráv-
neho kraja Igor Éder, vedúci Katedry
histórie Pedagogickej fakulty Univer -

zity Komenského v Bratislave Róbert
Letz, ako aj generálny konzul Sloven -
skej republiky v Békešskej Čabe Emil
Kuchár a riaditeľka Slovenského
inštitútu v Budapešti Ildikó Siposová.
Z maďarskej strany sa na pietnom zhro -
maždení zúčastnil poslanec maďar-
ského parlamentu Jenő Manninger a
starostka Zalaváru Ildikó Horváthová.

V súvislosti s uctievaním pamiatky
sv. Cyrila a Metoda je vhodné pripo-
menúť, že 20. júna sa v obci Močenok
na Slovensku konalo valné zhromaž-
denie Združenia európskej kultúrnej
cesty sv. Cyrila a Metoda, ktorého pri-
druženým členom je Slovenská samo-
správa Budapešti. Náš zbor zastupo-
val podpredseda Pavol Beňo. Na pro-
grame zasadnutia bolo schválenie
výročnej správy o činnosti a hospodá-
rení zduženia v roku 2018, voľba
predsedu, diskusia o prioritách čin-
nosti v roku 2019, o projektoch a ich
financovaní, schválenie žiadostí no -
vých záujemcov o členstvo a zatiaľ
neúspešná žiadosť o certifikáciu kul-
túrnej cesty Cyrila a Metoda v Rade
Európy. 

Valné zhromaždenie opätovne po -
tvrdilo vo funkcii doterajšieho predse-
du združenia Jana Pijáčeka a odsú-
hlasilo prijatie nových členov, meno-
vite obce Terchová a Slovenského
domu Centropa v Bratislave, respektí-
ve schválilo žiadosť obce Zalavár 
o status pozorovateľa. 

P. Beňo

Foto: ĽF 



V nedeľu 16. júna sme my, pútnici
z Budapešti, prežili v Zalaváre veľmi
príjemný deň. Pričinili sa o to Slo ven -
ská samospráva Budapešti, starostka
obce Ildikó Horváthová, Buda peš -
tian sky spevácky zbor Ozvena na čele
s dirigentom Péterom Pálinkásom
a pán farár Vince Bengyák. Svojou
prítomnosťou v Zalavári nás poctil aj
generálny konzul Slovenskej republi-
ky Emil Kuchár.

Spomienkovú slávnosť pri pamät-
níku sv. Cyrila a Metoda otvorila
Ozvena maďarskou a slovenskou štát-
nou hymnou. Prítomným sa potom
prihovorila Ildikó Horváthová. Pove -
dala, že súsošie vierozvestcov umiest-
nené v parku 22. júna 2013 sa stalo
jeho ozdobou a citovala slová veľvy-
slanca Slovenskej republiky P. Weissa,
ktoré pri odhalení pamätníka onoho
času odzneli. „Verím, že Zalavár 
sa sta ne pútnickým miestom pre Slo -
vákov, ktorí majú vlasť v Maďarsku,
že budú v Zalaváre čerpať silu pre
udržiavanie svojho národného pove-
domia, a že si v Zalaváre budú upev-
ňovať aj svoju vieru, či už sú evanjeli-
ci, katolíci alebo pravoslávni. Verím,
že toto miesto budú so záujmom
navštevovať aj občania Maďarska,
pretože symbolizuje tú duchovnú silu,
ktorú pre slovanské národy predstavo-
vali Cyril a Metod.” Dodala, že by si
priala, aby sme každý rok, keď príde-
me do Zalaváru, mali pocit, že sme
prišli domov, lebo nás tam čakajú
s radosťou a s láskou ako dávno nevi-
dených príbuzných.

Predsedníčka Slovenskej samo-
správy Budapešti Edita Hortiová
začala svoj príhovor slovami, že pri
pamätníku sa stretávame po siedmy
raz, aby sme si uctili pamiatku sv.
Cyrila a sv. Metoda, vierozvestcov,
kto rí už v 9. storočí považovali za
svoju misiu zjednotenie národov na
tom to území. Oni priniesli slovan-
ským národom kresťanskú vieru a túž -
bu po spolupráci medzi tu žijúcimi
národmi a tieto snahy sú aktuálne aj
dnes. Spomenula ďalej niekoľko medz -
ní kov z ich života. – Pochádzali 
z bohatej a váženej sedemdetnej rodi-
ny. Ich otec bol vysoký byzantský štát-
ny úradník, ktorého poznal aj cisár
a celý solúnsky kraj. Z Konštantína,
ktorý neskôr prijal meno Cyril, a z Me -
toda sa stali veľmi vzdelaní dospelí.
Ovládali gréčtinu, slovančinu a latin-
činu a preto ich vybrali na stvorenie
slovanského písma, prekladu biblie 
do slovanského jazyka a misiu v slo-
vanskom prostredí. Na Veľkú Moravu
prišli v roku 863 na žiadosť kniežaťa
Rastislava, ktorý vyslal na byzantský
cisársky dvor posla s prosbou, aby im
dali učiteľa, ktorý by im vysvetlil pra -
vú kresťanskú vieru v slovanskom ja -
zyku. Cyril a Metod vytvorili nové
písmo, hlaholiku, preložili do staro-
slovienčiny mnohé časti biblie, nábo-
ženské a literárne texty. Vďaka tejto
činnosti ich možno považovať za za -
kladateľov slovanskej literatúry. Keď
sa v roku 867 vracali späť do Ríma,
zastavili sa v Blatenskom kniežatstve
Koceľa (nachádzajúcom sa na území

dnešného Zalaváru) a krátku dobu tu
vyučovali. Cyril v roku 869 zomrel.
Metod v rokoch 869 – 870 pôsobil ako
arcibiskup na Veľkej Morave, vymeno-
val ho sám pápež. Ujal sa správy cir -
kvi, obnovil a spracoval Veľkomorav -
ské učilište, kde sa okrem výchovy
kléra zaoberali aj literárnou činnos-
ťou a prekladmi náboženských spisov.
Úcta k vierozvestcom a k ich dielu
viedla Slovenskú samosprávu Buda -
peš ti, aby tu, v Zalaváre, za podpory
oboch štátov dala postaviť súsošie
solúnskych bratov, – povedala.

Edita Hortiová informovala prí-
tomných o tom, že SSB sa vlani prida-
la k Združeniu Európskej kultúrnej
cesty sv. Cyrila a Metoda so sídlom
v Zlíne (Česká republika). Ide o medzi -
národnú sieť partnerov, ktorá sa usilu-
je o zviditeľnenie a uchovanie jedi-
nečného európskeho dedičstva, auten-
tického príbehu cyrilometodskej mi -
sie. Združenie spája miesta a organi-
zácie, ktoré prezentujú odkaz sv. Cy -
rila a Metoda dnes a jeho cieľom je
vytvorenie čo najdlhšej pútnickej ces -
ty vyhovujúcej dnešným požiadav-
kám pútnického turizmu. Jeho členmi
sú viaceré územné celky Česka i Slo -
venska, grécke mesto Solún (Salo niki)
a Močenok (pri Šali), organizácie ces-
tovného ruchu na Morave a v Nitre,
Univerzita Konštantína Filozofa
v Nit re, Slovinská mariánska národná
svätyňa a SSB.

Po príhovoroch položili predstavi-
telia budapeštianskych slovenských
sa mospráv, zboru Ozvena a Sloven -
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ského inštitútu vence k pamätníku
solúnskych bratov a potom spoločne
s pútnikmi prešli do Kostola kráľovnej
svätého ruženca v Zalaváre, aby si
vypočuli omšu v slovenskom jazyku,
ktorú slúžil Vince Bengyák.

Pán farár sa veriacim prihovoril
ako to má vo zvyku, otvorene, úprim-
ne, čo na srdci, to na jazyku. Jeho
slová sa vzťahovali tak na Slovákov,
ako aj na Maďarov, ba na celú
Európu. Začal príbehom Svätopluka
lúčiaceho sa na smrteľnej posteli so
synmi, ktorých požiadal, aby priniesli
tri viničné prúty, zviazali ich a pokúsi-
li sa ich zlomiť. Nepodarilo sa im to,
ale keď ich rozdelili a lámali po jed-
nom, išlo to ľahko. Vtedy im povedal,
že keď budú držať pokope, tak budú
silní, nič ich nezlomí... Po hlbokom
vzdychu pán farár povedal: – Sme roz-
delení v rámci Slovenska, v rámci
Maďarska a aj v rámci Európy, láme-
me sa navzájom, nedržíme spolu, sme
slabí... Myslím si ale, že máme šancu
a ako príklad uvediem film Lászlóa
Cselényiho Lebo idem tam, kam pôj -

deš ty (Mert ahová te mégy oda me -
gyek). Podstata príbehu spracovaného
vo filme spočíva v tom, že nesmieme
nechať zomrieť svoju materinskú reč!
Kam pôjdeš ty, tam pôjdem aj ja, môj
domov bude aj tvojím domovom. To
znamená, že keď budete, budeme
vedieť odovzdať svoj jazyk, svoje
korene, tak budeme živí, ak nie, už
teraz sme mŕtvi. Ďalším príkladom
bola rozprávka o troch bratoch, z kto-
rých dvaja boli ochotní dať kvapku
svojej krvi čertovi, najmladší to však
odmietol. Čert bol pohoršený a všako-
vakým spôsobom sa pokúšal získať
jeho krv, nijako sa mu to však nedari-
lo. Čert sa o rok vrátil a dvoch starších
bratov zahubil, najmladšiemu nedoká-
zal ublížiť. Z toho vysvitlo, že za čo
obetuješ kus námahy, svoj pot, nad
tým nemá moc ani čert. – Preto
nemajme strach dať do svojho života
trochu námahy, trochu potu, kvapku
krvi za seba, – vyzval veriacich
dôstojný pán. Ako ďalší príklad uvie-
dol odkaz filmu Tristo o Sparte,
o Dáriusovi, o vojne: pokiaľ budeme

sami za seba pracovať, budeme sami
seba chrániť, budeme odolní voči vše-
lijakým chorým, neprirodzeným ideo-
lógiám, ktoré teraz na nás striehnu
z každej strany. Príklady ukončil slo-
vami: – Myslím si, že sme v zasľúbe-
nej zemi, ale ak si ju nebudeme vážiť,
nemáme šancu...z jednej krvi sme ty
a ja, – uzavrel svoju kázeň V. Ben -
gyák. Omša potom pokračovala číta-
ním z biblie a modlitbami popretkáva-
nými náboženskými piesňami v poda-
ní Ozveny a jej sólistov Katky Nosz -
lopyovej a Laciho Pálinkása.

Po omši nás v kultúrnom dome
čakal prestretý stôl, za ktorý nás po -
zvala starostka obce Ildikó Horvá thová.
Po fantastickom kotlíkovom guláši
z kyslej kapusty, fazule a údeného
kolienka, ktorý uvaril miestny majster
kuchár Csaba Kundrák, sa rozprúdila
priateľská beseda. Zakiaľ sme sa hosti-
li, na oblohe sa zjavili obláčiky, ktoré
zmiernili tropickú horúčavu predošlých
dní, ba v diaľke sa zhŕkli do tmavosi-
vých mrakov, nás však búrka obišla.

ĽF

V XIII. obvode na národnostnom festivaleV XIII. obvode na národnostnom festivale
Poslednú májovú sobotu už tra -

dične merajú Slováci v Budapešti ces -
tu do XIII. obvodu. Vtedy sa tam totiž
koná národnostný festival. Tak ako
vlani bolo jeho dejiskom Námestie
mieru a prezentáciu národnostnej
kultúry a gastronómie aj teraz doplnil
futbalový turnaj, do ktorého sa zapo-
jili predstavitelia všetkých v obvode
pôsobiacich národnostných samospráv.
Pohár za najférovejšiu hru si odniesol
tím Slovenskej samosprávy XIII.
obvodu Budapešti.

Na Námestí mieru nielen futbalisti
prezentovali slovenskú národnosť v
Ma ďarsku. Ďalšími, a vlastne prvými
v ten deň, to boli členovia Mládež -
níckeho dychového orchestra zo Slo -
venského Komlóša pod vedením Jána
Krčmériho, ktorí rezkými skladbami
pozývali ľudí do parku pri radnici. Po
ich vynikajúcom viac ako hodinovom

koncerte sa úlohy hostiteľky ujala
vicestarostka mestskej časti Kornélia
Holopová Schrameková. Pripomenu -
la, že už 22. raz prezentujú svoje kul -
túrne a gastronomické hodnoty ar -
mén ska, bulharská, grécka, chorvát -
ska, nemecká, rómska, rumunská, ru -
sínska, slovenská a srbská národnosť.
Po slovensky pozdravila prítomných
predsedníčka slovenského voleného
zboru Zuzana Hollósyová.

Veľký úspech malo aj vystúpenie
Spolku za zachovanie tradícií vo Veľ -
kej Tarči s vedúcim Ladislavom Báto -
rim, ktorý predviedol rezké tance a
svadobnú choreografiu.

Pri slovenskom stánku čakali záu-
jemcovia v dlhých radoch, aby mohli
ochutnať strapačky, pozrieť si výstavu
tkanín a remeselníckych výrobkov,
alebo si v kvíze vyskúšať svoje zna -
losti zo slovenských reálií. Úspešných

účastníkov Slovenská samospráva XIII.
obvodu Budapešti odmenila slad kými
darčekmi. 

Do futbalového turnaja národností
sa, samozrejme, i tohto roku zapojili aj
Slováci, medzi nimi štipendisti Ju raja
Bielika a žiaci budapeštianskeho slo ven -
ského gymnázia. Ako sme už spo me -
nuli, po minuloročnom druhom mies te
teraz získali pohár Najférovejší tím.

V tomto roku bolo pri slovenskom
stánku celý deň rušno – na vlastné oči
sa o tom presvedčil aj starosta mest -
skej časti József Tóth, ktorý prevzal
nad podujatím patronát. Nával hostí a
záujemcov o národnostný festival by
samotné členky zboru nezvládali,
preto patrí veľká vďaka za pomoc tak
štipendistom, ako aj slovenským akti -
vistom z mestskej časti a okolia.

EF
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Na slávnostnom odovzdávaní ceny
Pro Cultura Minoritatum Hungariae
príslušníkom národností žijúcich v Ma -
ďarsku za ich mimoriadny prínos
v oblasti kultúry, zachovávania jazyka
a tradícií svojej komunity, ktoré sa
uskutočnilo  21. mája v priestoroch ki -
na Uránia, niekoľkokrát odzneli slová
Slováci, či slovenský. Nuž ale poďme
pekne po poriadku.

Po privítaní prítomných, medzi kto -
rými boli okrem iných vicepremiér
zodpovedný za národnú politiku, cir-
kevné záležitosti a národnosti Zsolt
Semjén a štátny tajomník zodpovedný
za cirkevné a národnostné vzťahy
Miklós Soltész, ale aj veľvyslanci Chor -
vátska, Bulharska, Slovinska, Poľska,
Indie, Nemecka, riaditeľka Sloven -
ského inštitútu Ildikó Siposová, slo-
venský parlamentný hovorca Anton
Paulik, predsedníčka Celoštátnej slo-
venskej samosprávy v Maďarsku Alž -
beta Hollerová Račková, hlavný
radca Ministerstva ľudských zdrojov
Štefan Kraslán a zástupcovia jedno-
tlivých národností, odznela maďarská
hymna v podaní slovinskej speváčky
Györgyi Nagyovej.

Zsolt Semjén vo svojom vystúpení
okrem iného povedal: „...veríme, že
národná kultúra je „plodonosnou“, je
jedinečnou a neopakovateľnou hod-
notou, bohatstvom, ktoré vie ľudstvu
dať len daný národ a z tohto pohľadu
tvoria autochtónne národnosti žijúce
v Maďarsku integrálnu súčasť maďar-
ského národa, ich kultúra obohacuje

ako maďarský národ, tak aj celé ľud-
stvo.“ Zdôraznil, že „každá národ-
nosť je v prvom rade zodpovedná sa -
ma za seba a bohatstvo hodnôt, ktoré
predstavuje, nevie okrem nej nikto iný
zachovať, zdokonaliť a prejaviť.
Činnosť zachovávajúca hodnoty danej
národnosti je prínosom pre ňu samot-
nú, ale aj pre ostatné autochtónne
národnosti, veď ak sa jedna rozvíja,
vytvára hodnoty, tým obohacuje a inš-
piruje aj iné, ale aj celý maďarský
národ, veď bohatstvo jeho hodnôt po -
zostáva zo súhrnu hodnôt národnost-
ných komunít a maďarského národa.
Bohatstvo hodnôt je možné zachovať
len vtedy, ak každý národ a každá ná -
rodnosť bude zachovávať svoje dedič-
stvo, bude ho rozvíjať a každému ho
priblíži.“

Slovákov niekoľkokrát spomenul
vo svojom slávnostnom príhovore štát -
ny tajomník Miklós Soltész. Okrem
iného vyzdvihol, že „... v posledných
rokoch bolo počas práce s predstavi-
teľmi jednotlivých národností veľa
šťastných momentov. Budujeme, obno -
vu jeme, odovzdávame do používania
čoraz viac kultúrnych inštitúcií, škôl,
napríklad prednedávnom sme boli prí-
tomní na odovzdaní obnoveného inter-
nátu v budapeštianskej slovenskej
škole, kde žiaci a študenti vystúpili pri
tejto príležitosti s programom vo svo-
jej rodnej reči, v slovenskom jazyku.
No a aby mladí príslušníci tej-ktorej
národnosti ovládali svoj jazyk, svoju
kultúru, tradície, o to sa snažia práve

tu prítomní laureáti, ktorí sa svojou 
usilovnou prácou pričinili o to, aby si
ich osvojili a nezabudli na svoj pôvod.
Za to im patrí vďaka. No a príslušníci
národnostných komunít ako občania
Maďarska nielenže upevňujú vlastné
národnostné povedomie, ale sú záro-
veň akýmisi vyslancami, ktorí pomá-
hajú aj maďarským národnostiam
žijúcim mimo Maďarska. Napríklad
tunajší Slováci boli prednedávnom
nápomocní, keď slovenský parlament
rozumne zamietol návrh zákona, ktorý
mal zakazovať spievať iné ako slo-
venské hymny. Na oslavách v sloven-
skej škole úplne normálne odzneli
obidve, aj slovenská a aj maďarská.
Vyššie spomínaná pomoc však platí aj
pre ostatné národnosti, či už sú to
Chorváti, Srbi, a hádam s novou vlá-
dou to budú v najbližšej budúcnosti aj
Ukrajinci. Za čo všetkým patrí vďa -
ka.“ Štátny tajomník ešte spomenul,
že od roku 2010 štvornásobne vzrástla
finančná podpora tunajších národnos-
tí. Zdôraznil ďalej, že spolupráca nás
všetkých obohacuje a je pre všetkých
veľkým prínosom.

S kultúrnym programom sa v tom -
to roku obecenstvu predstavili prísluš-
níci slovinskej a rómskej národnosti.
Cenou Pro Cultura Minoritatum Hun -
gariae boli ocenení Margita Bangóo -
vá za takmer polstoročnú činnosť
v ob lasti zachovania cigánskej hudby,
kultúry a jej šírenia po celom svete,
Zoltán Bárkányi Valkán za publicis-
tickú, literárnu a novinársku činnosť,

Pro Cultura Minoritatum HungariaePro Cultura Minoritatum Hungariae
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tanečná skupina Fünfkirchen – Leő -
wey, ktorú vedie Heil Helmut, za 45-
ročné pôsobenie v oblasti tunajšieho
nemeckého ľudového tanca a hudby,
niekdajšia členka vedenia Zväzu Slo -
vincov v Maďarsku pani Viera Gás -
párová za viac ako 60-ročnú činnosť
v oblasti zachovania slovinskej kultú-
ry a tradícií, Pavol Hévizi za činnosť
v záujme slovenskej komunity v obci
Moďoróš, umelecko-priemyselná vý -
tvarníčka Adéla Kissová za prácu
v prospech rumunskej komunity,
Lász ló Lakatos za zachovanie hudob-
ných tradícií rómskej komunity, Csa -
ba Gábor Németh za dokumentárnu
a publicistickú činnosť a film o bul-
harských záhradníkoch, Srbská taneč-
ná skupina Rozmarín, ktorú vedie
Enikő Horváthová Haizerová, za za -
chovanie srbskej kultúry a ľudového
tanca, vedecký spolupracovník Uni -
ver zity v Debrecíne Bazil Mihály Te -
lenkó za výskum gréckokatolíckych
tradícií na severovýchode Maďarska a
propagáciu rusínskej histórie, hereč-
ka, dramaturgička, redaktorka Tünde
Trojanová za takmer 30-ročné pôso-
benie v oblasti poľského divadla a li -
teratúry, Tanečná skupina Városlődi
Pergő Rozmaring pod vedením Ákosa
Petresa za zachovanie nemeckých tra-
dícií a tanca v okolí mesta Veszprém,
Spolok Veseli Gradišćanci pod vede-
ním Istvána Koloszára za zachovanie
kultúrnych tradícií, ľudovej hudby a
tanca chorvátskej národnosti.

Tohto roku sme sa mohli tešiť, že

toto vysoké vyznamenanie prevzali
dvaja predstavitelia slovenskej národ-
nosti.  – Zoltán Bárkányi Valkán sa
narodil 12. februára 1941 v Dorogu,
te lom a dušou je však spojený s
Kestúcom, s baníctvom a vinárstvom
charakteristickým pre jeho rodný kraj,
v ktorom strávil časť detstva a kam sa
často vracia vo svojich novelách. Je
tolerantný autor, nesúdi, nehodnotí
svojich hrdinov, to ponecháva na čita-
teľa.

V roku 1953 začal ako siedmak
navštevovať slovenskú základnú ško -
lu v Budapešti. V roku 1959 zmaturo-
val na slovenskom učiteľskom ústave
a o päť rokov neskôr získal diplom na
univerzite ELTE na odbore maďarči-
na-slovenčina-čeština. Nestal sa však
pedagógom, zlákalo ho novinárstvo.
Predtým ale strávil poldruha roka v
De mokratickom zväze Slovákov v Ma -
ďarsku, kam ho doviedli Juraj Bielik
a František Križan. Od roku 1966 bol
redaktorom a od roku 1993 až do
odchodu do dôchodku, do roku 2002,
šéfredaktorom Ľudových novín. V na -
šom slovenskom týždenníku sa obja-
vili jeho prvé literárne pokusy. Jeho
poviedky vychádzali aj v ročenke Náš
kalendár. Samostatne mu vyšlo šesť
zbierok: Vzplanutie, Návrat, Vianoce
tetky Karovej, Pivnica, Jabloň, Bala -
da o starkej – Ballada az öregasszo-
nyról. Po maďarsky vydal kuchársku
knihu Szlovák konyha (Slovenská
kuchyňa), ktorá vyjde v tomto roku aj
v slovenskom jazyku. Práce Zoltána

Bárkányiho Valkána hovoria o rod-
nom kraji, o živote a problémoch tam
žijúcich ľudí, o ňom samom, o jeho
tokom času skrášlenom, ale ťažkom
detstve. Zoltán Bárkányi Valkán je
medzi Slovákmi žijúcimi v Maďarsku
známy nielen ako novinár a literát, ale
aj ako národnostný politik. 

Pavol Hévizi sa narodil 21. júla
1937. Pôvodným povolaním je stredo-
školský profesor. Už v mladosti sa stal
členom chýrnej moďoróšskej dychov-
ky, tridsať rokov stál na jej čele. Pod
jeho vedením získal orchester zlatý
diplom Maďarského zväzu dycho-
vých hudieb. Od roku 1994 je predse-
dom miestnej slovenskej samosprávy
a má veľké zásluhy na zavedení výuč-
by slovenského jazyka v miestnej
materskej a základnej škole. V tejto
funkcii zastupuje záujmy miestnej
Slovače, niekoľko rokov bol členom
Valného zhromaždenia Celoštátnej
slovenskej samosprávy v Maďarsku a
udržiava kontakty so Zväzom Slo -
vákov v Maďarsku. Po celý život sa
venuje zachovaniu miestnych sloven-
ských tradícií. Angažovane pracuje na
posilňovaní identity moďoróšskych
Slovákov, neustále sa snaží o tesnú
spoluprácu s miestnymi inštitúciami,
občianskymi organizáciami, ako aj s
obecnou samosprávou. Podieľal sa na
nadviazaní priateľských stykov obce
s osadami na Slovensku a dodnes pod-
poruje ich udržiavanie. 

Ľubomíra Fallerová
Foto: autorka, Levente Galda



                                                                  Zo žIvoTA NAšICh šKôl                                                Jún 20198

V slovenskej škole sa často udeje
niečo, čo sa oplatí osláviť. V priebehu
uplynulých dvoch mesiacov však do -
šlo k dvom veľmi dôležitým udalostiam,
na oslave ktorých sme sa ako hostia,
ale aj ako skromní sponzori podieľali
aj my, budapeštianski Slo váci. V apríli
v rámci menšej slávnosti odovzdali do
užívania obnovené priestory internátu
a v máji oslávila škola svoje sedemde-
siatiny. Veľkolepé oslavy sa uskutoč-
nili 30. mája v Osvetovom stredisku
Attilu Józsefa v XIII. obvode. Žiaci
Slovenskej materskej školy, základnej
školy, gymnázia a internátu sa publiku
predstavili vo viacerých formáciách
a preukázali svoj talent, všestrannosť
a šikovnosť, či už ide o prednes, spev,
tanec, ovládanie materinského jazyka,
či cudzích rečí.

Prítomných privítala riaditeľka ško -
ly Júlia Szabová Marloková. Me dzi
hosťami nechýbali ani zástupcovia
vlády Maďarska a Slovenskej republi-
ky, veľvyslanec SR v Budapešti, naj-
vyšší predstavitelia Slovákov v Ma ďar -
sku, predstavitelia slovenských samo-
správ, bývalí a súčasní pedagógovia,
spolupracovníci a žiaci školy, no a, pri-
rodzene, rodičia terajších školákov.

V nasledujúcich riadkoch prináša-
me výber zo slávnostného prejavu Jú -
lie Szabovej Marlokovej, ktorý je
zároveň aj akousi rekapituláciou uply-
nulých sedemdesiatich rokov: 

Vážení hostia! 
Len nedávno sme oslavovali 65.

výročie založenia našej alma mater a

už je tu jej 70. jubilejný rok. Pri tejto
príležitosti by som mohla dlho rozprá-
vať o minulosti našej inštitúcie, ale
namiesto toho chcem upriamiť vašu
pozornosť iba na najdôležitejšie
medz níky jej histórie, ktorá sa začala
písať v roku 1949, keď Ministerstvo
školstva a náboženstva založilo Štátnu
všeobecnú školu s vyučovacím jazy-
kom slovenským v Budapešti na Ulici
sv. Imricha, dnes Villánska cesta.
Podľa záznamov matriky zo 17. októb-
ra spomínaného roka bolo na druhom
stupni školy zapísaných 65 žiakov a
zlúčené triedy prvého stupňa navšte-
vovalo 66 žiakov. V roku 1950 vznikol
Štátny koedukovaný učiteľský ústav s
vyučovacím jazykom slovenským, kde
prebiehala príprava slovenských uči-
teľov. Po štyroch rokoch všeobecnú
školu spolu s učiteľským ústavom pre-
sťahovali do VIII. obvodu na Orczyho
ulicu, neskôr premenovanú na Ulicu
Imreho Mezőa. Od roku 1992 je síd-
lom inštitúcie dnešná impozantná
budova na Lomb ulici v XIII. obvode.
Naša alma mater prežila v uplynulom
období veľa zmien. Škola a internát
fungovali dlhé roky v zriaďovateľskej
pôsobnosti hlavného mesta, od 1. ja -
nuá ra roku 2013 v pôsobnosti XIII.
Študijného obvodu Centra Kuna Kle -
belsberga, od 1. septembra roku 2014
je naším prevádzkovateľom  Celoštát -
na slovenská samospráva v Maďarsku
a od roku 2017 spadá do jej kompe-
tencie aj spravovanie majetku. Za naj-
dôležitejšie zmeny týkajúce sa organi-

začných jednotiek a výchovno-vzdelá-
vacieho procesu treba vyzdvihnúť
odštartovanie osemročného gymnázia
a predškolskej výchovy v deväťdesia-
tych rokoch XX. storočia, zlúčenie
školy a internátu v roku 1996 a zave-
denie nadstavbového štúdia v škol-
skom roku 1997/98 a 2001/2002,
ktoré, žiaľ onedlho zanikli. V súčas-
nosti  má naša inštitúcia v materskej
škole už tri skupiny, v gymnáziu sme
zaviedli slovenský národnostný jazy-
kovo-prípravný ročník, ponúkame
možnosť slovenského národnostného
doplnkového štúdia a od minulého
septembra poskytujeme v našom inter-
náte priestory aj Peštianskemu slo-
venskému odbornému kolégiu pre uni-
verzitných poslucháčov. 

Materiálno-technické vybavenie
školy sa tiež z roka na rok zlepšuje.
Obnovili sme materskú školu, telo -
cvičňu, ihrisko, miestnosť výpočtovej
techniky, školské hygienické bloky a
vďaka podpore maďarskej vlády sme
nedávno ukončili rekonštrukciu inter-
nátu. Aj prostredníctvom úspešných
grantov Úradu pre Slovákov žijúcich v
zahraničí a podpory Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu Slo -
venskej republiky sa zveľaďuje odbor-
no-metodické vybavenie školy. Dispo -
nujeme už deviatimi interaktívnymi
tabuľami, čo nám umožňuje imple-
mentáciu digitálnych technológií do
edukačného procesu. 

Efektivitu našej výchovno-vzdelá-
vacej práce potvrdzujú pekné výsledky

Slovenská škola oslávila jubileumSlovenská škola oslávila jubileum

Foto: Erika Trenková
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našich žiakov na rôznych súťažiach,
na maturitných skúškach, ako i ukazo-
vatele ďalšieho štúdia. Tešíme sa aj
tomu, že počet našich žiakov tiež z
roka na rok rastie. V nasledujúcom
škol skom roku, keď sa uskutoční už
tretí projekt V4, prekročí brány našej
inštitúcie, ktorá je od roku 2017 nosi-
teľom ceny Bázová škola Školského
úradu, 20 prváčikov a 24 gymnazistov.

Spomínané etapy sú v živote našej
inštitúcie veľmi dôležité, avšak za vyše
polstoročnou históriou stojí predovšet-
kým práca mnohých oddaných pedagó-
gov. Oni sa stali vďaka svojej  skrom-
nej, pritom zodpovednej a ušľachtilej
práci, súčasťou inštitúcie, tvorili a aj
dodnes tvoria jej dejiny a nepochybne
tu zanechali aj kus svojho života. 

Je pre mňa veľkou cťou, že viacerí
zo spomínaných učiteľov prijali po -
zva nie na túto slávnosť.

Ako bývalá študentka, dnes riadi -
teľ ka mojej alma mater, vás v mene
terajšieho pedagogického kolektívu
uisťujem, že mienime ďalej úspešne
napredovať vo vašich stopách a plniť
ciele, ktoré sme si vytýčili do budúc-
nosti, v prospech šírenia dobrého
mena našej inštitúcie.

Som presvedčená, že s pomocou žia -
kov, rodičov, našich nadriadených or -
gá nov a priaznivcov medzi Slovák mi 
v Maďarsku, ako i v Slovenskej republi-
ke, sa nám podarí ešte dlhé roky udržať
vysokú úroveň výchovno-vzdelávacieho
procesu i v prospech celej slovenskej
národnosti v Ma ďarsku.

Pri príležitosti tohto krásneho výro-
čia chcem vyjadriť poďakovanie všet-
kým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
a na akomkoľvek poste zaslúžili o dobré
meno našej školy a jej rozvoj. Vďaka a
spomienky patria aj tým pedagogickým
a nepedagogickým za mest nan com, ktorí
pracovali v tejto škole a nie sú už medzi
nami. Česť ich pamiatke!

Milé slávnostné zhromaždenie!
Môj slávnostný príhovor by som

ukončila slovami učiteľa národov
Jána Amosa Komenského:

„Hlboko sa pokloň oráčovi, 
lebo dáva chlieb,
ešte hlbšie matke, lebo dáva život.
No najhlbšie učiteľovi, 
lebo zo živej bytosti vychová človeka.”

Aj v tomto školskom roku
sa nám vďaka Slovenskej
samospráve Buda pešti poda-
rilo stráviť týždeň v prekrás-
nom prostredí kaštieľa v
Mojmí rov ciach spoločne s
pani učiteľkami Ruže nou
Frayovou a Monikou Szelé -
nyio vou.

Hneď prvý deň popoludní
sme boli na kúpalisku v su -
sednej dedine v Poľ nom Ke -
sove, kde sme sa výborne cí -
tili. Boli sme aj v múzeu v
Moj mírov ciach, kde sme sa oboznámili
s históriou obce a pozreli sme si výsta-
vu starodávnych hračiek a produkty
rôznych umeleckých remeselníkov.

Na druhý deň  v utorok  sme zasadli
do školských lavíc a aktívne sme sa
zapojili do vyučovania v miestnej ško -
le. Každý deň sme mali možnosť využí-

vať voľnočasový areál v krás-
nom par ku kaš tieľa s množ-
stvom zaujímavých atrakcií:
boli tam minigolf, lezecká
stena, hojdačky, športové ná -
ra dia, ba zén, wellness.

Cítili sme sa tam veľmi
dobre a všetci sme si našli
nových priateľov. Stretli sme
sa s manželmi Žilíkov cami,
ktorí nás srdečne prijali.

Náš pobyt na Slovensku
veľmi rých lo ubehol a my
sme sa vrátili do mov s boha-

tými a nezabudnuteľnými zážitkami. 

Viktória Tarová, 
žiačka 4.ročníka

Tábor v MojmírovciachTábor v Mojmírovciach



Na pôde Slovenského in -
štitútu otvorili 7. mája výsta-
vu obrazov troch insitných
umelcov z Kovačice. Fareb -
ný svet Jána, Anny a Nataše
Kňazo vi covcov očaril a u -
nie sol prítomných do sveta
rozprávok, ale priblížil im aj
prostredie, v ktorom naši
rodáci v Srbsku žili a žijú.

Z príhovoru riaditeľky SI
Ildiky Siposovej sme sa do -
zvedeli, že výstava insitného
umenia a jeho predstavite-
ľov v priestoroch SI nie je výnimočná,
nadväzuje na bohatú tradíciu vý stav
slovenských insitných umelcov z Voj -
vodiny, ako aj z regiónov na úze mí
Slovenska. Túto tradíciu založil a vý -
razne podporil slovenský novinár
Ivan Melicherčík.

Insitných umelcov – starého otca,
jeho dcéru a vnučku – predstavila prí-
tomným riaditeľka Insitného múzea
v Kovačici Anna Žolnajová Barcová.
Dozvedeli sme sa, že Slováci sa do
Kovačice nasťahovali v roku 1802
a do dnešného dňa si zachovali svoju
vieru, kultúru, tradície a jazyk. Galé -
riu insitného umenia založili v Kova -
čici v roku 1955 a bola to vtedy jediná
dedinská galéria na území bývalej
Juhoslávie. Súčasná výstava (realizo-
vaná za spolupráce so Slovenským
národným múzeom a inými úradmi
a organizáciami) sa uskutočnila na
počesť 50. výročia vydania poštovej
známky, na ktorej je znázornené dielo
Jána Kňazovica s názvom Detský
tanec, 50. výročia umeleckej tvorby
jeho dcéry Anny a 25. výročia ume-
leckej tvorby vnučky Nataše.

Ján Kňazovic sa narodil 18. júna
1925 v Kovačici, v sedliackej rodine.
Jeho talent sa prejavil už v detstve, ale
oficiálne ho objavili v armáde, kde
zostavoval nástenné noviny. Po návra-
te domov spoločne s maliarmi Jánom
Sokolom, Martinom Paluškom, Vla -
di mírom Kokošom a Michalom Bíre -
šom založil Maliarsku sesiu pokrok
v Kovačici. Tak sa zrodila slávna

škola naivného umenia, ku ktorej sa
neskôr pridali svetoznámi maliari
Martin Jonáš a Zuzana Chalupová.
Diela Jána Kňazovica vystavovali vo
veľkých múzeách, vlastnia ich mnohí
súkromní zberatelia, vystavili ich aj
vo Vatikáne a ako jediného Slováka
v Louvri. Podľa kritikov je najorigi-
nálnejším predstaviteľom insitného
umenia na svete. Jeho životným mot-
tom bola myšlienka z Exupéryho
Malého princa, že človek vidí dobre
iba svojim srdcom. Zomrel v roku
1985, ale jeho veľké srdce žije v jeho
obrazoch.

Druhé jeho srdce žije v hrudi a na
obrazoch jeho dcéry Anny Kňazovi -
covej, ktorá vernisáž poctila svojou
prí tomnosťou. Narodila sa 7. mája
1950 v Kovačici (výstava tak bola
vlastne aj darom k jej narodeninám).
Maľovať začala v ranej mladosti pod
vplyvom svojho otca. Po prvý raz sa
predstavila so svojimi prácami v roku
1967 v umeleckom tábore spoločne so
svojim otcom a v roku 2000 sa stala
členkou Galérie insitného umenia. Jej
obľúbenou témou sú zvieratá, hlavne
kone, ďalej mesiac, kukuričné šúľky,
zima. Používa malý počet farieb, naj-
viac štyri, ale jej práce nie sú kópiami
tvorby jej otca, jej kompozície sú voľ-
nejšie. Anna Kňazovicová hovorí, že
robí to, čo ju teší a to si málokto môže
dovoliť. Má svoj svet. Vstane, kedy
chce, robí, kedy chce, ide, kam chce
a vraví, že keby chcela, mohla by
minimálne šesť mesiacov v roku strá-

viť cestovaním po svete
a výstavách, ale v posled-
ných rokoch si už veľmi
vyberá a vo svojom veku spí
najradšej vo svojej vlastnej
posteli. Preto je pre nás
veľká česť a úspech, že pri-
cestovala do Budapešti.

Nataša Kňazovicová sa
narodila 26. mája 1977 tiež
v Kovačici. Skon čila prie-
myselný dizajn a obchodný
manažment. Od roku 2011
žije a tvorí na Slovensku.

Pravidelne navštevuje rodnú dedinu
a od roku 2018 je členkou Galérie.
Tvorí olejomaľby, akryly a pastely,
ale maľuje aj ikony, oltárové dvere
a v poslednom období sa zaoberá aj
maľbou na hodváb. Má za sebou 35
výstav. Ako vraví, moje spomienky na
detstvo sú bohaté a farebné, miešajú
sa v nich vône, smiech a láska.
Kovačica bola kedysi menšia. Po uli-
ciach jazdili kone a susedia si pomá-
hali na poli. Modrý dom galérie bol
vždy plný maliarov, galeristov, diplo-
matov. Starká piekla voňavé koláče,
starkého si pamätám ako láskavého
človeka, ktorý na nás, deti, pozeral
vždy s úsmevom a bol trpezlivý k na -
šim žartom. Mal rád deti, ľudí, zviera-
tá, Dostojevského a Exupéryho. Bol to
človek s dušou dieťaťa, čo preniesol aj
na moju matku a potom na mňa. Keď
starký maľoval, sedávala som pri ňom
a maľovala.

Účastníkom vernisáže sa prihovo-
rila aj Anna Kňazovicová. Poďako -
vala sa im za záujem o výstavu troch
generácií Kňazovicovcov a svoj názor
k vystaveným obrazom prejavila pro-
stredníctvom známej slovenskej pies-
ne Láska bože láska, ktorá pokračuje
otázkou, kde ťa ľudia berú, na horách
nerastieš, v poli ťa nesejú. Nuž
Kňazovicovci ju zasiali do svojich
obrazov. 

Po oficiálnom otvorení výstavy
nasledoval priateľský rozhovor s hos-
ťami zo Srbska.

ĽF
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Slovenská samospráva II. obvodu
Budapešti na čele s jej predsedníčkou
Evou Szvitilovou sa tentoraz vydala
do Slovenského Komlóša pri príleži-
tosti osláv sedemdesiatin Tanečného
súboru Komlóš. Tento súbor mali
mož nosť spoznať aj obyvatelia hlav-
ného mesta, tak aj II. obvodu, pretože
sa pred pár rokmi na pozvanie našej
samosprávy predstavil na Dni obvodu.
Záujem o jeho vystúpenie sa napriek
tomu, že Budapešť je veľkomestom,
nedá porovnať so záujmom Komlóša -
nov a ich hostí z domova i zo zahrani-
čia, ktorí 26. apríla prišli na oslavy
jubilujúceho súboru do komlóšskeho
domu kultúry, ktorý doslova praskal
vo švíkoch. Sedemdesiatiny súboru
ospieval svojím veršom Juraj Dolno -
zemský a tým otvoril fantastický gala-
program.

Súbor vznikol v roku 1949 z inicia-
tívy učiteľky Anny Medovarskej,
v prie behu uplynulých desaťročí mal

viacero vedúcich, v súčasnosti je jeho
umeleckým vedúcim Milan Krčméri
a predsedom Gábor Krčméri. Súbor je
nositeľom mnohých ocenení, vystupo-
val na početných medzinárodných fes-
tivaloch, podieľal sa na nakrúcaní
filmu Jadvigin vankúšik a Maršuj,
Komlóš. Galaprogram sledovalo pub -
li kum s takým oduševnením, aké člo-
vek málokedy pocíti. V jeho radoch
boli i tí skôr narodení, ktorí sami kedy-
si tancovali a teraz s obrovskou láskou
sledovali svoje deti a vnukov vystupu-
júcich na javisku. My sme mali to
šťastie, že sme sedeli priamo za man-
želmi Magdalénou a Pavlom Gyurko -
vicsovcami, ktorí tiež stáli pri kolíske
zrodu súboru, a videli sme, ako očami
a mysľou doslova tancujú s vystupujú-
cimi. Pred pár rokmi sa k nim ešte pri-
dali. Slávnostný večer sa skončil – ako
inak – Komlóšskym maršom a v sále
to doslova vrelo, veď na javisku tanco-
vali aj mnohí niekdajší členovia súbo-

ru. Predstavenie sme opúšťali v eufó-
rii, plní pozitívnej ener gie. Komlóš a
Komlóšania sa nám vryli do sŕdc!

Na galaprograme boli prítomní aj
zástupcovia partnerských tanečných
súborov zo Slo venska, Vojvodiny a Ru -
munska. Na javisku sa predstavili sú -
bor Gymnik z Bratislavy, Geľovian ka
zo Sebe chlieb a Radosť z Pezinka.

Medzi oficiálnymi hosťami osláv
bola predsedníčka CSSM, Komló šan -
ka Alžbeta Hollerová Račková, pod-
predseda CSSM František Zelman,
primátor mesta Galanta Peter Paška a
predsedníčka Spolku Slovákov z Ma -
ďarska Anna Piláriková. Spoločne
s nimi sme sa zúčastnili aj na ďalších
programoch: na kladení vencov k pa -
mät níku zakladateľov Slovenského
Komlóša, na slávnostnom odovzdáva-
ní ceny Pro Cultura Slovaca a na vý -
stave predmetov spojených s jubileom
Tanečného súboru Komlóš. 

Ľubomíra Fallerová

Opäť u našich priateľov v Slovenskom KomlóšiOpäť u našich priateľov v Slovenskom Komlóši

V sobotu 15. júna po dvadsiaty raz
usporiadala Samospráva II. obvodu
hlavného mesta Deň obvodu, tradičný
bezplatný festival s bohatým kultúr-
nym i osvetovým programom pre
malých a veľkých. Séria programov sa
rozbehla už v piatok večer koncertom
speváka Ákosa a jeho skupiny. Sobot -
ňajšie predpoludnie bolo určené tým
najmenším, ktorých zabávala herečka
Judita Halászová.

Usporiadatelia však nezabudli ani
na národnosti žijúce v obvode. Ich sa -
mo správy pôsobiace v tejto mestskej
časti mali možnosť predstaviť širokej
verejnosti svoju kultúru a gastronó-
miu. Na pravé poludnie v Uličke chutí
ponúkali svoje špeciality volené zbory
Bulharov, Grékov, Chorvátov, Polia -
kov, Nemcov, Arménov, Rómov,
Rusí nov, Srbov, Ukrajincov, no a, pri-
rodzene, aj Slovákov. Záujem o ochut-
návku jedál bol napriek horúčave
veľký a veľký bol aj úspech. My sme

nestíhali nakladať bryndzové halušky
a naberať kapustnicu, taký bol nával
pri našom stánku. Rady stáli aj pri
stánkoch Arménov, ktorí pripravili pi -
laf a jablkové tašky, Grékov ponúka-
júcich pitu, tzatziki, dolmades (plne ný
list viniča) a fašírky, či Chorvátov
častujúcich burekom s tvarohom. Ru -
síni pripravili ochutnávku kukuričnej
kaše, Nemci tokáňa so zemiakovými
guľkami, ktoré volajú tačkedli, Bul -
hari kebabu so šopským šalátom
a pap rikovým pyré, Srbi ponúkali ple-
skavicu, Poliaci studenú cviklovú
polievku a bigos a Ukrajinci pirohy.

Na malom javisku paralelne pre-
biehal kultúrny program. Poľská sa -
mo správa pozvala folklórnu skupinu
Polonez, nás zastupoval Budapeštian -
sky spevácky zbor Ozvena, Bulharov
tanečná skupina Zornica a rómsku
samosprávu Ricsi Esztergomi.

V Parku milénia v ten deň prebie-
hala aj súťaž vo varení segedínskeho

guláša, do ktorej sa zapojilo šesť sku-
pín. Výsledok hodnotila porota, v kto-
rej bol šéf s Michelinovou hviezdou
Tamás Széll, šéf Bock Bisztra Lajos
Bíró, gastroblogerka Zsófia Mautne -
rová, ako aj starosta II. obvodu Zsolt
Láng. 

Na svoje si prišli všetci návštevníci
festivalu. Hádam nebolo témy, na kto -
rú by organizátori nemysleli, či už išlo
o zdravie, bezpečnosť, záhradkárstvo,
životný štýl, či jaskyniarstvo. Ako vy -
svitlo, z takmer 200 jaskýň nachádza-
júcich sa v Budapešti, či skôr pod ňou,
je päť veľkých práve v II. obvode.

My sme si po úspešnom porozdá-
vaní jedál, ale aj slovenských časopi-
sov, sadli s našimi hosťami – Slo -
vákmi z viacerých mestských častí
a spevákmi Ozveny – a s príjemným
pocitom z dobre vykonanej práce sa
dochuti porozprávali.

ĽF

Bryndzové halušky a kapustnica v II. obvodeBryndzové halušky a kapustnica v II. obvode
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Taký názov má písomná pozosta-
losť viacgeneračnej rodiny Izingov cov
z Tatabáne-Bánhidy, ktorú spracovala
vo svojej novej publikácii Mária
Žiláková. V priestoroch Celoštátnej
kniž nice cudzojazyčnej literatúry v Bu -
dapešti sa 17. apríla zišli laici i odbor-
níci, aby sa dozvedeli, čo sa iste stalo.

Zápisky svojej starej mamy po -
núkla docentke Žilákovej členka Slo -
ven skej samosprávy v Tatabáni Ro -
zália Izin gová Pružinová, ktorá sa
tiež zúčastnila na prezentácii, ale od
dojatia sa nevedela prihovoriť. Je
veľmi vďačná, že sa zro dila kniha
uchovávajúca tento vzácny poklad
pre budúce po kolenia.

Na úvod zaspieval prítomným šti-
pendista Slovenskej samosprávy XIV.
obvodu Domokos Valter niekoľko
piesní z prezentovanej knihy. Po ňom
sa hosťom prihovorila riaditeľka kniž-
nice Annamária Pappová, od ktorej
sme sa dozvedeli, že v ich inštitúcii je
okrem medzinárodnej literatúry ulože-
ných viac ako päťtisíc zväzkov národ-
nostnej literatúry, ktoré slúžia potre-
bám trinástich národností žijúcich
v Maďarsku. Juraj Rágyanszki potom
prečítal hodnotenie prof. PhDr.
Ladislava Lenovského, PhD. z katedry
etnológie a mimoeurópskych štúdií
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trna -
ve, ktorý sa pre chorobu nemohol
zúčastniť na prezentácii. Z jeho prího-
voru vyberáme niekoľko myšlienok.

Výskum duchovnej kultúry patrí k
najzložitejším a najťažším oblastiam
výskumu kultúrnych tradícií. Spravid -
la ide o veci na prvý pohľad „nevidi-
teľné“, nehmatateľné, sprvoti ťažko
„ucho piteľné“, ktorým sa dá úplne
po ro zumieť len vtedy, ak poznáme sú -
vislosti a aspekty spôsobu života a
myslenia ľudí, ktorých duchovné bo -
hatstvo nás zaujíma. 

V minoritnom prostredí to platí
dvojnásobne. Minoritná kultúra sa to -
tiž vo všeobecnosti nevyvíja úplne izo-
lovane od obklopujúceho prostredia
majority a prípadne aj ďalších prí-
tomných minorít. V niektorých „chví-
ľach“ je evidentná akulturácia, bikul-

túrnosť, multikultúrnosť, dvojjazyč-
nosť, či viacjazyčnosť. Vtedy je ťažké
pripísať niektoré kultúrne prvky len
jednej etnickej entite. Inokedy naopak,
v skúmanom minoritnom prostredí
identifikujeme pomerne svojbytné kul-
túrne a jazykové javy a prvky, ktoré si
i napriek pomerne intenzívnej medzi-
kultúrnej výmene a jazykovej asimilá-
cii udržiavajú svoju minoritnú podsta-
tu a identitu. 

Identifikovať, analyzovať a klasifi-
kovať konkrétny materiál z terénu pat -
rí v týchto intenciách k mimoriadne
náročným úlohám, ktoré môže úspeš-
ne realizovať len fundovaný, skúsený
a zanietený odborník. Nevyh nutnos -
ťou je dokonalá znalosť jazykov mate-
riálu, ďalej mentality jeho nositeľov a
všetkých vývojových sociokultúrnych
a historicko-politických aspektov skú-
maného prostredia. Docentka Žiláko -
vá je jednou z mála takýchto bádate-
ľov v prostredí Slovákov v Maďarsku.

Knižka s názvom „Počúvajte málo,
čo sa iste stálo… (Písomná pozosta-
losť viacgeneračnej rodiny Izingov -
cov)“ je veľmi zaujímavou prípadovou
štúdiou pozostalosti náboženských pí -
somných materiálov jednej rodiny. Ob -
divuhodná obsažnosť a rozmanitosť
ma teriálu poskytli autorke výborný
interpretačný potenciál. No vynútili si
aj dôkladnú analýzu a klasifikáciu. 

Doc. Žiláková v úvode prvej časti
ob jasňuje okolnosti, dôvody a motivá-
cie výskumu a koncipovania publiká-
cie. Okrem toho tu čitateľ získa dobrý
prehľad o stave bádania v danej prob -
lematike v skúmanej lokalite. Ná sled -
ne prostredníctvom dokumentov a
spo mienok autorka približuje rodinu
Izingovcov. Zoznam materiálov, z kto-
rých pozostalosť pozostáva, je precíz-
ne štruktúrovaný. Pre mňa ako etnoló-
ga a kulturológa je jednou z najzaují-
mavejších častí podkapitola Charak -
te ris tika obsahovej stránky materiálu.
Žiláková tu fundovane ukotvuje kon-
krétny materiál do širších časovo-
priestorových, aj interdisciplinárnych
súvislostí (história, folkloristika, reli-
gionistika atď.). Lingvisti by so mnou

určite nesúhlasili a poukazovali by
skôr na nasledujúcu časť Charak -
teristika jazyka materiálu. V nej autor -
ka bravúrne analyzuje materiál – od
archaických znakov češtiny cez slova-
kizované a slovenské variety – k dvoj-
jazyčnej fáze až k výmene jazyka.
Posledná časť prvej kapitoly je folklo-
ristickou analýzou a klasifikáciou tex-
tov letákov. Z vedeckého hľadiska za -
ujímavý a z toho laického pútavý je
výklad a komentáre k legendám a
obrazovému materiálu v prílohe.    

Nasleduje 250 strán prepísaného a
podľa Ľ. Droppovej roztriedeného
materiálu vrátane obrazových príloh
niektorých originálov záznamov. Táto
časť zvyšuje mimoriadnu dokumen-
tačnú hodnotu publikácie. Okrem to -
ho, že skúmaný materiál je tu navždy
prehľadne zaznamenaný, je aj sprí-
stupnený pre iných k ďalším analýzam
a interpretáciám.

Oceňujem dvojjazyčnosť publiká-
cie. Časti v maďarskom jazyku posú-
diť nedokážem, ale slovenské sú štylis-
ticky a gramaticky na vysokej úrovni.
Okrem toho, viacerí z vlastnej skúse-
nosti vieme, aké náročné je prepisovať
texty, ktoré nie sú v spisovnom jazyku. 

Napriek tomu, že ide o vedeckú
prá cu, text publikácie je zrozumiteľný
a dobre sa číta. Vzhľadom na typ
publikácie bolo náročné štruktúrovať
materiál a autorský text. Myslím, že
autorke sa to podarilo, lebo v knižke
sa dá zorientovať pomerne rýchlo a
študovať ju je možné celkom svižne.  

Poctivosť, proporcionalita, fundo-
vanosť, precíznosť a sofistikovanosť
sú atribúty, ktoré najlepšie charakteri-
zujú publikáciu, aj autorku. Nielen
Izin govci, Bánhedešania, Slováci v
Ma ďarsku, ale aj slovenskí a maďars-
kí bádatelia v oblasti kulturológie,
etnológie, folkloristiky, religionistiky,
histórie a lingvistiky môžu byť radi, že
takáto knižka je na svete. Aj keď
mnohí z nich po nej možno nesiahnu
okamžite, je nepochybné, že ju budú
reflektovať, lebo sa im v budúcnosti
môže zísť. Na štúdium, komparáciu,
alebo inšpiráciu.

Počúvajte málo, čo sa iste stálo...Počúvajte málo, čo sa iste stálo...



Dňa 14. júna v ranných hodi -
nách nás navždy opustil literát,
novi nár, bývalý šéfredaktor Ľudo -
vých novín Pavol Kondač.

P. Kondač sa narodil 16. ja -
nuára 1931 v Sarvaši. od roku
1951 pracoval v redakcii časopisu
Naša sloboda v Budapešti, od roku
1957 bol redaktorom a od roku
1977 do roku 1991 šéfredaktorom
Ľudových no vín. Aktívne tvoril
nielen novinárske, ale aj literárne
diela. v ro ku 1983 mu vyšla zbier-
ka poviedok onemelá izba, o rok
neskôr román hrboľatá cesta a v
roku 1987 Nes korý návrat. Frag -
menty z jeho pro zaickej tvorby
vyšli v antológii výhonky (1978) a
bol spoluautorom antológie próz
Pramene (1982). v roku 2013 mu
vyšla kniha Nes korý návrat v slo -
venčine i v maďar skom preklade.
vo vydavateľstve SlovakUm práve
v týchto dňoch vy chádza výber
poviedok P. Kon da ča s názvom
osudové prelo my/Sors fordulók,
ktorý vznikol na základe autorovej
zbierky onemelá iz ba, obsahujúcej
desať krátkych próz. 

Posledná rozlúčka s Pavlom
Kondačom bola 28. júna v Sarvaši,
na novom evanjelickom cintoríne.

Česť jeho pamiatke!

Pavol Kondač v mojich
spomienkach

Vedela som, že v poslednom čase
chorľavel, ťažšie sa pohyboval, ale
ne  tušila som, že náš telefonický roz -
hovor z 21. marca bude posledný.
Za parkovala som pred jeho domom v
Starom Budíne a pár minút pred

dohodnutým termínom som mu za -
volala: – Paľko, prišla som po teba,
čakám tu pri vchode. Zroneným hla-
som mi odpovedal: – Prepáč, ospra -
vedlňujem sa, ale necítim sa dobre,
nemôžem ísť. Smutná, ale s pocho -
pením som sa sama pobrala do slo -
venskej školy na stretnutie študentov
so slovenskými spisovateľmi v Ma -
ďarsku.

Moje spomienky na neho siahajú
však oveľa hlbšie – do apríla roku
1977. Bol utorok po Veľkej noci. Po
prvýkrát som nesmelo prekročila
prah redakcie Ľudových novín. Na
úzkej chodbe šiel oproti mne uras-
tený muž. Predstavila som sa – od
dnešného dňa tu mám podľa dohody
s pánom šéfredaktorom pracovať.
On na to: – Od dnešného dňa som tu
šéfredaktorom ja. Volám sa Pavol
Kon dač. O chvíľu bude porada a
pred stavím vás kolegom. Aj zatiaľ sa
posaďte. Nuž tak sme začali v jeden
deň – on ako šéfredaktor a ja ako

novinárka, a pracovali sme spolu až
do jeho odchodu do dôchodku.

Určite na neho nikdy nezabud-
nem ani ako na človeka zrasteného s
pôdou, dobrého, precízneho gazdu a
hostiteľa. Raz sme na čele so šéfre -
daktorkou Betkou Hollerovou Rač -
ko vou v spoločnosti novinárov a
býva lých šéfredaktorov odcestovali
na stretnutie s čitateľmi Ľudových
novín do Békešskej Čaby. Cestou
späť, blížiac sa k Sarvašu, Paľo
Kondač vyhlásil: – Pozývam vás ku
mne, do našej chaty. Nemusel nás
dlho preho várať. Sotva som vošla do
bránky, zrak mi spočinul na krásne
obrobenej záhradke. Všetko vo vo -
jen sky rov ných radoch, zem príjem -
ne vlhká, nikde ani jedinej burinky,
stromy pre cízne zastrihnuté – proste,
ukáž ková záhrada. Podobne úhľad -
ná, štýlovo zariadená, bola aj chatka.
Ale to naj väčšie prekvapenie ma ešte
len čaka lo, a nielen jedno. Najskôr to
bol poh ľad na zvlnenú hladinu
Kereša, ktorá potichučky oblizovala
breh. Stačilo by urobiť pár krokov po
drevenom mos tíku a už ste sa mohli
ponoriť do vĺn. Fantastické miesto
na oddych. Ešte stále som sa nadchý-
nala pohľadom, keď domáci pán
priniesol na tácke vzorne nakrájanú
domácu „hrubú“ klo básu, voňavý
chlebík a takisto domáce vínko. Len
veľmi zriedka mi chutí pohostenie
tak, ako u Paľa Kondača na jeho
chatke. Prvý a po sledný raz som
mohla nahliadnuť do jeho súkromia.
Odnášala som si neza budnuteľné
dojmy. Aj taký bol – žiaľ, už len 
v minulom čase – môj prvý šéfredak-
tor Pavol Kondač.

Vlasta Zsákaiová Držíková
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Časopis Budapeštiansky Slovák je fórom Slovákov žijúcich v hlav nom meste.
Uverejnené materiály vyjadrujú preto v prvom rade mienku auto rov. Naším zámerom je rešpektovať právo iných 
na vyjadrenie vlastného názoru, pričom v žiadnom prípade neposkytujeme pries tor materiá lom porušujúcim ľudskú
dôstojnosť a práva iných.  

Redakcia BS



Vo štvrtok 2. mája pripravili člen-
ky Slovenskej samosprávy XX. obvo-
du pre záujemcov z blízkeho i vzdia-
leného okolia výstavu čipiek a výši-
viek z tvorby Orsolye Esztery Kisze -
lyo vej, laureátky titulu Mladá majster-
ka ľudového umenia, a besedu o le -
gen dárnom slovenskom zbojníkovi
Jurovi Jánošíkovi. Na prvý pohľad by
sa zdalo, že ide o dve úplne rozličné
veci, ale možno aj Jánošík mal kedysi
na sebe vyšívanú košeľu s podobnou
výšivkou, akú sme mohli obdivovať
medzi prácami mladej umelkyne,
ktorú prítomným predstavila členka
samosprávy Judita Oláhová Kušnia -
rová. Dozvedeli sme sa, že k láske k
ľudovému umeniu, vyšívaniu a palič-
kovaniu ju od mala viedla mama.
Vyštudovala síce pedagogiku a získa-
la kvalifikáciu učiteľky materských
škôl, ale čoskoro zistila, že práca
s látkou, ihlou a niťami je jej bližšia
a rozhodla sa šiť historické odevy pre
skupinu, ktorá sa zaoberá historickým
šermom. Tie sa totiž nezaobídu bez
čipiek a výšiviek.

Janošíkovi bola venovaná druhá
časť programu, v ktorej sa moderátor
Imrich Fuhl rozprával s Rudom Fra -
ňom, najznámejším pilíšskym beťá-
rom, ako nazval bývalého starostu ob -
ce Senváclav, autora, resp. preklada-
teľa viac ako 40 kníh. Legendu o zboj -
níkovi, ktorý bohatým bral a chudob-
ným dával, pričom látky meral od
buka do buka, počul Rudo Fraňo od
skôr narodených obyvateľov svojej
rodnej obce už v detstve. Učarovala
mu do takej miery, že sa začal o život
Juraja Jánošíka vehementne zaují-

mať. Výsledkom tohto záujmu je
množstvo kníh o Jáno šíkovi, ktoré
sám napísal, alebo ktoré o ňom prelo-
žil. Navštívil všetky miesta, ktoré
majú niečo do činenia s Jánošíkom
a vďaka nemu sa spriatelil s význam-
ným slovenským prozaikom, básni-
kom a dramatikom Mila nom Fer -
kom, autorom trojzväzkového romá-
nu o Jánošíkovi, ktorý R. Fraňo prelo-
žil do maďarčiny.

Jánošíka vraj kedysi videli aj na
Pi líši a v podobe názvu krčmy je
v Senváclave dodnes.

Skôr než sa začala beseda, pred-
niesla predsedníčka slovenskej samo-
správy Hilda Gulácsiová Fabuľová
po slovensky a podpredsedníčka zbo -
ru Mária Benczeová po maďarsky
bá seň Sándora Petőfiho A nép nevé-
ben, v preklade Jána Smreka V mene
ľudu. Tak je to u nich, pred besedami
tohto typu, zvykom. Inak dozvedeli
sme sa, že nová riaditeľka knižnice
Osveto vého domu XX. obvodu Bu -
dapešti Ildika Kuruczová Virágová
pracovala na začiatku svojej profesio-
nálnej kariéry v niekdajšom Demo-
kratickom zväze Slovákov v Ma ďar -
sku.

V Knižnici Csili sme strávili prí-
jemné popoludnie. Oboznámili sme
sa so životom, túžbami a ďalšími
plán mi spisovateľa Ruda Fraňa a na
záver rozhovoru sme sa čo–to dozve-
deli aj o živote Rusínov v Maďarsku
a ich prepojení so Slovákmi od niek-
dajšieho riaditeľa Výskumného ústa-
vu Rusínov v Maďarsku M. T. Po -
poviča.

ĽF
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Bol som na Pilíši. Aj 18. mája 2019.
Presnejšie na výstupe na Pilíš. Už tucet -
 krát. Jedenásťkrát s podpilíšskymi Slo -
vákmi a raz ešte skromne, súkromne.
Považujem Pilíš/Pleš za „významný
vrch“ slovenskej pamäte, ktorý patrí
medzi také symboly ako Kriváň, Sitno,
Zobor, Veľká Javorina, Ďumbier, či
Kráľova hoľa. Pilíšania hlásia, že cie-
ľom podujatia je jednak vzdať poctu
pamiatke našich predkov, jednak zažiť
súdržnosť a prispieť k zomknutiu síl
ľudí dobrej vôle. Preto myšlienka
Jozefa Havelku a Juraja Migaša (bo -
hu žiaľ, priskoro majú pamätné tabule
na Dome pilíšskych Slovákov v Mlyn -
koch) a ďalšieho ne menovaného miest-
neho „barda“ stú pať do výšin medzi
Budínom a Ostri homom, rozhliadnuť
sa po tamojšom slovenskom ostrovče-
ku a tak prispieť k lepším medziľud-
ským vzťahom, je vynikajúca. Myš -
lien ka bez zhmotnenia je jalová. Preto
patrí velikánske poďakovanie tým
stovkám a stovkám miestnych organi-
zátorov, ktorí vytvorili podmienky pre
jej naplnenie. Ne viem ich všetkých
vymenovať, preto sa o to ani nepokú-
sim. Ale dobre ich poznám. Je radosť
sa s nimi stretávať nielen na Pilíši.

Treba zdôrazniť, že výstup na Pi -
líš, od ôsmeho ročníka aj Memoriál
Juraja Migaša, má nielen miestny, ale
aj cezhraničný rozmer. Vo svojom

motte uvádza: „Spoločnými chodník-
mi v znamení prehlbovania priateľ-
stva“. Výstup organizátori považujú
za vhodnú príležitosť na prehlbovanie
priateľstva medzi jeho účastníkmi a
zá roveň i medzi našimi národmi a ná -
rod nosťami. Slováci z materskej kraji-
ny sa pevne chopili možnosti spoznať
kraj a ľudí spod Pilíša. V posledných
rokoch je ich hojne, až neúrekom. To
je chvályhodné. Niekedy sa mi zdá, že
trošku ustupujú do úzadia sami nosite-
lia myšlienky výstupu a jej prvoradí
adresáti, Podpilíšania. Z prvých roční-
kov si spomínam na skupinky domá-
cich vystupujúcich k pilíšskym nebe-
siam, ktorí sa hrdo hlásili k svojim
bydliskám (znakmi a názvami) a po
dosiahnutí cieľa utužovali svoju iden-
titu vlastnoručne vyneseným provian-
tom a jeho vzájomnou strovou. Slo -
váci od Tardoša až po Budín. Keby len
Budín, prichádzajú aj Slováci z peš-
tianskeho brehu Dunaja. Veniec Buda -
peštianskych Slovákov nechýbal pod
pamätnými tabuľami na Dome pilíš -
skych Slovákov ani tohto roku.

Podľa slovníka slovenského jazyka
prídavné meno plešivý má význam:
bez porastu, holý, lysý: napríklad ple-
šatý vrch. Z toho pochádza aj meno
nášho Pilíša – Pleša. Zdá sa mi, že aj
pôvodná myšlienka spojená s výstu-
pom trochu plešivie. Stráca sa neopa-

kovateľný domáci vklad toho pravého
slovenského z Maďarska. Pilíš (stret-
nutie a výstup) by mal predovšetkým
slú žiť na prihlásenie sa miestnych
Slovákov k svojej úctyhodnej minu-
losti. Ako príležitosť podeliť sa o ňu
dnes a teraz. Ako vklad i zdroj pre
zachovanie slovenskosti v Maďarsku
v budúcnosti. Vhodným rozvojovým
riešením sa mi zdá opäť zapojiť do
organizovania „Pilišiády“ ďalšie ob -
ce. Z minulosti sú príklady, napríklad
Čív i Santov, ktoré sa stali základným
táborom výstupu. Najmä Čív so svoji-
mi vinohradmi sa ukázal dobrým mies -
tom na posedenie, opekanie, či popíja-
nie, jednoducho dobrým miestom pre
vytváranie priateľstva. A také mož-
nosti určite majú ďalšie pilíšske (ok -
rem troch spomenutých aj Kestúc,
Huť, Senváclav) i okolité obce. Hodne
účastníkov je už postarších, ťažšie sa
im šplhá na vrch. Ale radi by sa stret-
núť. Možno riešením by bola dvojkro-
kovosť, ranný výstup na Pilíš a popo-
ludňajšie stretnutie všetkých bez roz-
dielu pod Pilíšom. Veď plešivec je aj
druh liečivej rastliny; presnejšie pleši-
vec karpatský (Antennaria carpatica)
a Pilíš je v Karpatoch taktiež. Výstup
na Pilíš je určite nielen liečivým, ale
aj povzbudzujúcim prostriedkom na
duše všetkých ľudí dobrej vôle.

Jozef Schwarz

Pilíšske čiže plešaté zamysleniePilíšske čiže plešaté zamyslenie
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Rákoskeresztúron a kerületi Szlo -
vák Nemzetiségi Önkormányzat szer-
vezésében az idén is tartalmasan zajlott
le a hagyományos pünkösdi ün nep.

A lelkes szervezők összehangolt és
komoly munkája mellett a meghívott
vendégek is igazán kitettek magukért.
A szokatlanul rekkenő hőség sem ma -
rasztalta otthon a helybelieket és a
szlo vákok által lakott szomszédos
településekről érkezett nagyszámú
érdeklődőt.

A pünkösdhétfői eseményfolyam
szlovák nyelvű misével vette kezdetét
a Szent Kereszt templomban, amelyet
meghívott vendégünk, Anton Štefá -
nek, a párkányi Árpád-házi Szent Im -
re Hercege római katolikus templom
káplánja celebrált. 

A misét követő ünnepi program a
Pál Apostol Katolikus Általános Is ko -
la és Gimnázium aulájában folytató-
dott. A zsúfolásig megtelt aula kö zön -
sége előtt a keresztúri Szlovák Asszony -
kóruson és a Táncegyütte sen, vala-
mint a Fialicska Néptánccsopor ton kí -
vül tíz hagyományőrző vendég együt-
tes is bemutatkozott. A népes közön-
ség nagy érdeklődéssel kísérte a hazai
és a vendég csoportok, nevezetesen
Gal da Levente és Szentesi Zol tán, a
nagytarcsai Rozmaring Néptánc Egye -
sület Gyermek Táncegyesülete, a cin-
kotai Hagyományőrző Dalkör és a
csömöri Báló Lipót Kulturális Egye -
sü let Népdalkör, a pilisszentkereszti
Közösségi Ház Táncegyüttese, a há -
rom maglódi együttes: a Férfikórus, a

Roszicska Hagyományőrző Ének és
Tánccsoport és a Kacamajka Szenior,
valamint a Péteri Fialicska Népdalkör
és a sári Rozmaring Asszonykórus fel-
lépését. A lelkes publikum szűnni nem
akaró tartó tapssal jutalmazta az egyes
településekről szemgyönyörködtető
népviseletben érkezett hagyományőr-
ző együttesek előadását. 

A színes pünkösdi programot ízle-
tes sztrapacska-vacsora zárta, ahol
mind a fellépők, mind a meghívottak
közösen pihenhették ki az izgalmak-
kal teli napot. 

Fellépőinknek és kedves vendége-
inknek is köszönjük a részvételt.
Jövő re ismét találkozunk!

Sipiczky Márk 

A hazai szlovákság hagyományőrző
közösségének egyik oszlopos tagja a
Dabas-Sári Rozmaring Népdalkör,
amely az idén április végén ünnepelte
megalakulásának huszadik évforduló-
ját. Az ebből az alkalomból megrende-
zett ünnepségen részt vett a pestkörnyé-
ki régió szlovákok lakta településeinek
számos kulturális együttese, töb bek
között a dabasi Bazsalicska Citera -
zenekar, a Borovenka Néptánc cso port,
az isaszegi Asszonykórus, a kistarcsai
Pannónia Néptáncegyüttes Hagyo -
mány őrző Csoportjának táncosai és a
maglódi Roszicska Tánc csoport. Ter -
mé szetesen a mi csaptunk, a Rákos -
keresztúri Szlovák Asszony kórus és
Táncegyüttes is jelen volt, amely meg-

alakulása óta, immár két évtizede ápol
szoros baráti kapcsolatokat a sáriakkal.
Rendszeresen részt fellépünk egymás
rendezvényein, ün nep ségein.   

A meghitt évforduló alkalmából
számos üdvözlet érkezett a Rozma -
ring Népdalkör címére. Jókívánságait
fejezte ki Kőszegi Zoltán, Dabas
Város polgármestere, továbbá az Or -
szágos Szlovák Önkormányzatnak, a
Dolina Pestvidéki Szlovákok Regio -
nális Egyesületének és a Fővárosi
Szlovák Önkormányzatnak a képvise-
lői. Asszonykórusunk nevében Papné
Polereczki Rozália, táncegyüttesünk
nevében pedig legfiatalabb táncosunk,
Babai Szonja kötött szalagot a Roz -
maring Népdalkör „vándorbotjára”. 

A színes, sodró lendületű műsort
kö vetően vacsora és táncos mulatság
várta a fellépőket, a meghívottakat és
a népes érdeklődő közönséget. A va -
csora menüsorából természetesen a
híres sári rétes parádé sem hiányozha-
tott. Az est fénypontját a népdalkör
születésnapi tortájának felszolgálása
je lentette, amikor az összes résztvevő
és a megjelent vendégek közös ének-
léssel kívántak boldog születésnapot a
Rozmaring Népdalkörnek.

Említést érdemel még, hogy ezzel
az alkalommal vette kezdetét a ház-
igazdák által a jövőben évenkénti
rend szerességgel megrendezni kívánt
népzenei találkozó hagyománya. 

Szilágyi Kristóf

Pünkösd RákoskeresztúronPünkösd Rákoskeresztúron

Együtt ünnepeltünk a Rozmaring NépdalkörrelEgyütt ünnepeltünk a Rozmaring Népdalkörrel
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Zarándokút Pozsonytól WittenbergigZarándokút Pozsonytól Wittenbergig
Június elején Szpisák Atti -

la tótkomlósi evangélikus lel-
kész vezetésével egy töb b -
ségében evangélikusokból
álló kis csoport indult zarán-
doklatra Budapestről a Prága
– Witten berg – Bautzen –
Pozsony útvonalon.

Az esti órákban érkeztünk
a cseh fővárosba és gyö nyör -
ködtünk a kivilágított Károly-
híd és környéke nevezetessé-
geinek látványában. Más nap délelőtt
megkoszorúztuk Ján Kollár nak – aki
1819-től három évtizeden át volt a pesti
evangélikusok lelki pásztora – az
Olsany temetőben található sírját. Ezt
követően felkerestük a hét évtizeddel
ezelőtt alapított prágai szlo vák evangé-
likus gyülekezetet, ahol Marián Čop
szuperintendens várt bennünket. A prá-
gai ágostai hitvallású szlovák gyüleke-
zet az Újvárosban található Szent
Mihály Templomban működik. Ez az
egyet len lutheránus temp lom Prágában,
amelynek a története a XII. századig
nyúlik vissza. Az épület a XVIII. szá-
zad végén került a német anyanyelvű
evangélikusok birtokába. Napjainkban
a szlovák mellett német és angol nyel-
ven is tartanak isten tiszte leteket a temp-
lomban. Emlí tést érdemel, hogy 1913-
ban, a Károly Egyete men tartott előadá-
sai után itt adott nagy sikerű orgona-
koncertet Al bert Schweit zer. Az esti
órákban fejet hajtottunk Luther Már -
tonnak a templomban található egész-
alakos szobra előtt.

Utazásunk harmadik napjának prog -
ramja a wittenbergi Luther-ház megte-
kintésével kezdődött, amely több mint
35 éven át volt Luther Már ton életének
és munkásságának a hely színe. Itt la -
kott 1508-tól először szerzeteskánt,
majd 1525-től a családjával.

A ház 1883 óta áll nyitva a látoga-
tók előtt. Ez a világ legnagyobb refor-
mációtörténeti múzeuma. Mintegy
ezer eredeti tárgy eleveníti meg a re -
formátor életét, családi hétköznapjait,
életművének kihatását. A kiállított tár-

gyak között látható egy búcsúcédulás
láda (1515), Luther szószéke, 95 tézise
dán, holland és cseh fordításban, a tíz-
parancsolat táblaképe, a kiátkozással
fenyegető bulla, az első evan gélikus
énekeskönyv 1524-ből, az a tanács nok -
hoz intézett levél, amelyben Luther azt
kéri, hogy építsenek ke resztény iskolá-
kat, a nők is ta nuljanak meg írni, olvas-
ni, hogy megértsék a Szentírást.

A XVI. század végén Witten berg -
nek mintegy 400 lakosa volt, az egye-
temen pedig 2 ezer diák tanult, ami
európai viszonylatban is rendkívüli
arány.

A Luther 1517 - Wittenberg 360 pa -
noráma múzeum egy különleges, hen-
ger alakú építmény. Különböző meg -
világításban láthattuk a középkori élet-
képeket, a városi mesterembereket, a
középkori hittérítők munkásságát.

Utolsó németországi napunkat Baut -
zenben (Budyšín) töltöttük. Csoda -
szép ékszerdoboz ez a város, a szor-
bok hazája, akiknek a nyelvében a
szerb, szlovák, lengyel, cseh nyelv szó -
készletével találkozhatunk. A szorb
múzeumban megismerkedhettünk en -
nek a népcsoportnak az ősi hagyomá-
nyaival, a katolikus és az evangélikus
hívők csodálatos népviseletével vala-
mint a mindennapi életükhöz fűződő
tárgyakkal. A szláv törzsek 1400 évvel
ezelőtt telepedtek le a Balti tenger és a
közép-németországi hegyvidék közöt-
ti területre. Nagy többségük asszimi-
lálódott, elnémetesedett. Kivételt ké -
pez nek a luzsicai szorbok, akiket a né -
metek Wenden névvel illetnek. Nagy

hagyományőrzők. Minden
év szaknak megvannak a ma -
guk szorb ünnepei.

Ellátogattunk a Szent Pé -
ter Dómba is, amelynek az
érdekessége, hogy ala csony
vaskerítéssel van megfelez-
ve, ami azt jelenti, hogy a fél
templomot az evangéliku-
sok, a másik felét a ka tolikus
használták.

Szpisák lelkész úr itt fel-
olvasta az evangéliumot, mi pedig a
Tranoscius ból elénekeltük az evangé-
likus himnuszt, a „Hrad přepevný jest
Pán Bůh náš”. Az énekléshez a német
turisták is csatlakoztak.

Utazásunk utolsó állomása Po zsony
volt. Délelőtt a pozsonyi evangélikus
diakóniai központ épületében fogadott
bennünket Ivan Elko püspök úr. Holler -
né Racskó Erzsébet asszony, az Orszá -
gos Szlovák Önkormányzat elnöke tá -
jé koztatást adott a magyarországi szlo -
vák evangélikusok helyzetéről, a Rákó -
czi úti Luther-házról és templomról, a
szlovák iskolákban fo lyó oktatásról,
Szpisák Attila lelkész úr pedig a hazai
evangélikus lelkészek helyzetéről.

A szociális szolgáltatások és nyug-
díjas házban is vártak már minket. Ott
egy 94 éves tótkomlósi származású
né ni vel is beszélgettünk, aki tiszta el -
mével humorizált.

Hazautazásunk előtt idegenveze-
tőnk, egy szimpatikus hölgy, végig ve -
zetett a pozsonyi a kis és nagy evangé-
likus templomon. Itt egy monumentá-
lis képen láthattuk Konstantin (később
Cirill) és Metód megérkezését a Nagy
Morva Fejedelemségbe, 863-ban.

Az öt nap alatt sok száz kilométert
tettünk meg, de csodálatos élmények-
kel tértünk haza. Köszönet jár ezért
Szpisák Attila lelkész úrnak, aki
felejthetetlenné tette a jól szervezett
és tartalmas ökumenikus zarándokla-
tunkat, valamint az Angyalföldi Szlo -
vák Önkormányzatnak az utazáshoz
nyújtott támogatásért. 

Máténé Papucsek Klára
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