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S nádejou do nového roka
Milí naši čitatelia!
Srdečne vás pozdravujem v mene
Slovenskej samosprávy Budapešti.
Prvým číslom Budapeštianskeho Slováka vám chceme urobiť radosť a navodiť vám niekoľko pekných chvíľ. V
tomto období sme v predošlých rokoch mali za sebou fašiangový ples,
oslavu Dňa žien a pripravovali sme sa
na rad udalostí v období okolo Veľkej
noci. Zdá sa, že mimoriadny stav ešte
pár týždňov potrvá a my sa zatiaľ
nebudeme môcť stretnúť, ale hneď
ako to bude možné usporiadame čajové popoludnie terajších a bývalých

poslancov, dôchodcov a záujemcov
o slovenské dianie v Budapešti v divadelnej sále budovy na Ulici Akadémie
č. 1. Veľmi očakávame, aby sme sa
konečne osobne stretli, aby sme sa
mohli porozprávať nielen telefonicky,
aby sme sa navzájom oboznámili so
svojimi plánmi, podujatiami, ktoré
chceme uskutočniť v jednotlivých obvodoch. My, ak nám to okolnosti dovolia, v druhej polovici júna, alebo začiatkom júla plánujeme tradičnú púť
do Zalaváru – Blatnohradu, na ktorú
vás už teraz srdečne pozývame. Som
optimistka, verím, že sa čoskoro uvi-

díme a naše letné podujatia a následne
aj tradičné ďalšie programy budú prebiehať tak, ako v predpandemických
časoch. Zabudneme na to, že sme boli
v karanténe a často sme sa báli ísť aj
do obchodu, do lekárne alebo k lekárovi. Dlhé týždne sme sa nemohli
stretnúť so svojimi deťmi, nevideli
sme vnúčatá, svoju rodinu žijúcu na
Slovensku alebo inde v zahraničí.
Verím, že toto ťažké obdobie zostane
v nás len ako spomienka na zlé časy. S
touto nádejou vám prajem pekné a príjemné veľkonočné sviatky.
Edita Hortiová

Utlmené aktivity
Slovenskej samosprávy Budapešti
O niekoľko dní začína meteorologická jar a podľa ľudovej pranostiky
jarní muži v kalendári: Alexander,
Jozef a Benedikt prinášajú teplé počasie. Toto obdobie je zároveň časom
redakčnej uzávierky prvého tohoročného čísla nášho časopisu. Pri tejto
príležitosti by sa patrilo vyhodnotiť
vlaňajšiu činnosť SSB. Bohužiaľ, tentoraz je bilancia viac než skromná. Je
to dôsledok toho, že vlani platil päť
mesiacov stav núdze a z toho vyplývajúci prísny zákaz zhromažďovania a
usporadúvania spoločenských akcií.
Posledné zasadnutie voleného zboru SSB sa konalo 3. novembra 2020, na
ktorom sa nám podarilo prijať viacero
dôležitých uznesení, ako napríklad
aktualizovať čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu SSB, zadanie objednávky na vyhotovenie pamätnej
tabule bývalého člena našej samosprávy, riaditeľa slovenskej základnej školy
a gymnázia v Budapešti Ladislava
Petra, schválenie vydania pracovných
zošitov z matematiky v slovenskom
jazyku pre žiakov základnej školy v
Budapešti, ako aj príspevku na vydanie

CD nosiča Budapeštianskeho slovenského speváckeho zboru Ozvena, odobrenie smernice pre zostavenie výročnej
správy o činnosti SSB, schválenie
okruhu projektov, ktorými sa SSB má
uchádzať o získanie dotácií u Správy
fondov Gábora Bethlena, ako aj Úradu
pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Pandémia koronavírusu nám však
začiatkom decembra prekazila plány.
Kvôli prísnym zákazom sme museli
odvolať naše predvianočné podujatie,
ktoré malo byť zároveň verejným zasadnutím zboru. Správu o našej minuloročnej činnosti sme mohli sprístupniť verejnosti len na našej webovej
stránke. Odvtedy samospráva funguje
v „úspornom režime“. Predsedníčka
je v jednej osobe splnomocnená zastupovať volený zbor a prijímať uznesenia, ktoré predtým prekonzultuje s
poslancami telefonicky alebo elektronicky. Z verejných podujatí plánovaných na prvý štvrťrok sme v podstate
nič nemohli uskutočniť a je otázne, čo
bude v ďalších mesiacoch. Prognózy
totiž vôbec nie sú povzbudivé. Podľa
optimistických odhadov zmiernenie

obmedzení by mohlo nastať začiatkom apríla, po veľkonočných sviatkoch. Realisti to odhadujú na koniec
mája – začiatok júna, a pesimisti počítajú aj so štvrtou vlnou pandémie, ktorá si vyžiada ešte prísnejší režim. Podľa odborníkov vývoj ďalšej situácie
závisí od toho, ako sa podarí zaočkovať obyvateľstvo a tým vytvoriť kolektívnu imunitu.
Očkovanie nabralo na tempe koncom februára. Niektorí z nás ho už
majú za sebou. Mňa napríklad zaočkovali ruskou vakcínou Sputnik-V.
Ani po prvom, ani po druhom očkovaní sa u mňa neprejavili žiadne nežiaduce vedľajšie účinky. Samotné očkovanie bolo dobre organizované, bez
zmätkov. Bol som objednaný na deviatu hodinu. Celý proces v obidvoch
prípadoch trval približne pol hodiny,
vrátane administrácie pred očkovaním
a povinným pozorovaním po podaní
vakcíny. Teraz mi už nezostáva nič
iné, len veriť, že vakcína bude účinná
proti všetkým vírusovým mutáciám a
že život sa predsa len znovu rozbehne.
Pavol Beňo
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Slovenská samospráva Budapešti
Kto si v roku 2020 podľa
názoru Slovákov žijúcich v
Budapešti zaslúžil cenu, ktorú
Slovenská samospráva Budapešti od roku 2017 odovzdáva
osobnostiam alebo kolektívom, ktoré sa svojím pôsobením najviac pričinili o rozvoj
a pretrvanie slovenského života v hlavnom meste?
Po Slovenskom folklórnom
spolku Lipa, Ladislavovi Petrovi a Kazimírovi Kápolnaim
sa laureátkou ceny Za budapeštianskych Slovákov stala Zuzana
Hollósyová.
Rok 2020 nás mnohé veci prinútil
riešiť inak ako sme boli doteraz zvyknutí a podpísal sa aj na priebeh tejto
udalosti. Nebolo možné usporiadať
Slovenské Vianoce, tradičný koncoročný program Slovenskej samosprávy Budapešti, v rámci ktorého sa konalo slávnostné odovzdávanie vyznamenania, ale rovnako nebolo možné
cenu neodovzdať. Predsedníčka SSB
Edita Hortiová našla „núdzové“ riešenie. Pod zámienkou, že treba neodkladne vyriešiť istú záležitosť medzi
slovenskými volenými zbormi III.
a XIII. obvodu, si dohodla stretnutie s
predsedníčkou Slovenskej samosprávy XIII. obvodu Zuzanou Hollósyovou. A tak sa Zuzka, nič netušiac, dostavila 18. decembra pred sídlo „svojej“ samosprávy, kde ju už čakalo pár
poslancov SSB na čele s predsedníčkou. Podľa pôvodného scenára sa
stretnutie malo konať v parku, ale Zuzana Hollósyová pozvala hŕstku prítomných do rokovacej sály samosprávy, pretože na ulici už bolo pomerne
chladno. V duchu rozmýšľala, čoho sa
asi Budapeštiansky slovenský spevácky zbor Ozvena, alebo ich samospráva
dopustili, čo sa bude riešiť? Keď vysvitlo, prečo vlastne došlo k stretnutiu,
bola úprimne dojatá a veľmi, veľmi
prekvapená. Cenu Za budapeštianskych Slovákov odovzdala Zuzane
Hollósyovej spoločne s darčekovým
košom Edita Hortiová a gratulantmi

boli Pavol Beňo, Levente Galda, Rozália Papová Polereczká, Júlia Szabová Marloková a Ľubomíra Fallerová. Po tomto akte sme sa v srdečnom ovzduší chvíľku porozprávali.
Témou bol rok poznačený pandémiou
COVID-19 a, samozrejme, život slovenskej komunity v Budapešti, ale aj
v Maďarsku všeobecne. Hneď ako to
vonkajšie okolnosti dovolia a SSB
bude mať možnosť usporiadať veľkolepejšie stretnutie budapeštianskych
Slovákov, oslávime laureátku ceny
ešte raz. Udelenie vyznamenania Zuzane Hollósyovej iniciovali slovenské
samosprávy II., III., IV., VI., XV.,
XVI. a XVIII. obvodu, ako aj Klub
slovenských dôchodcov.
ĽF
Laudácia
Zuzana Hollósyová pochádza z
Pitvaroša. Celá rodina oddane pracuje
v záujme zachovania slovenskej národnostnej kultúry, v prvom rade hudby. Už na základnej škole bola oduševnenou a obľúbenou členkou tanečných súborov. Stredoškolské štúdium
absolvovala na slovenskom gymnáziu
v Budapešti, kde sa mimoriadne aktívne zapojila do kultúrneho života. Táto
aktivita a nadšenie ju sprevádzajú po
celý život. V roku 1970 získala diplom
pedagóga a v tomto roku prevzala
Zlatý diplom, ktorý jej udelila Rada
Pedagogickej fakulty Gyulu Juhásza
Segedínskej univerzity.
Po ukončení vysokoškolského štú-

dia začala pracovať na
Základnej škole v Sződe,
kde založila tanečnú skupinu. Neskôr vyučovala v
budapeštianskej slovenskej
škole, kde vynikli aj jej
organizačné schopnosti. Z
tanečnej skupiny, na ktorej
založení sa podieľala, vyrástol tanečný súbor Prameň, dnes známy pod menom Lipa. Súbor oslávil
v roku 2020 30. výročie
svojej existencie. Vychoval
celé generácie tanečníkov, ale práve z
iniciatívy a za pomoci Zuzany Hollósyovej organizoval akreditované školenia choreografov, prvé svojho druhu
v Maďarsku, zamerané na slovenské
tanečné skupiny.
Zuzana Hollósyová bola zakladajúcou členkou Slovenskej samosprávy
Budapešti a neskôr ako jej predsedníčka bola a je jedným z motorov slovenského národnostného života v
hlavnom meste. Už 26 rokov, od roku
1995, je národnostnou poslankyňou.
Má obrovskú zásluhu na tom, že
Blatnohrad – Zalavár sa stal známym
pamätným pútnickým miestom budapeštianskych Slovákov, ale aj Slovákov v Maďarsku. Z iniciatívy SSB
tam postavili súsošie vierozvestcov sv.
Cyrila a Metoda. Na podnet Zuzany
Hollósyovej vzniklo v hlavnom meste
viacero občianskych organizácií, napríklad Klub slovenských dôchodcov,
alebo Budapeštiansky slovenský spevácky zbor Ozvena, ktorý dodnes
vedie. Z tejto pozície organizuje medzinárodné spevácke súťaže a so speváckym zborom vystupuje doma i v
zahraničí. Ozvena oslávila v roku
2020 20. výročie svojho vzniku. Z.
Hollósyová dve desaťročia prispieva k
tomu, aby sa v Maďarsku zachovalo
slovenské hudobné dedičstvo a šíri
jeho dobré meno vo svete. Zbor vydal
viacero spevníkov, ale hádam najdôležitejšia je zbierka s názvom Lastovienka malá, v ktorej Ján Šutinský zozbieral a pre štyri hlasy prepísal ľudo-
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vyznamenala Zuzanu Hollósyovú
vé piesne Slovákov z južnej časti
Dolnej zeme. Táto dvojzväzková
zbierka popularizuje ľudové piesne
dolnozemských Slovákov aj v
zahraničí, veď vďaka rozsiahlym
medzinárodným stykom Ozveny si
ich s radosťou zaradili do svojho
repertoáru aj zahraničné spevácke
zbory.
V súčasnosti je Zuzana Hollósyová predsedníčkou Slovenskej samosprávy XIII. obvodu Budapešti a
členkou Kultúrneho výboru CSSM.
Z jej iniciatívy bol v XIII. obvode
založený Národnostný okrúhly stôl,
ktorý zabezpečuje jednotné vystupovanie v záujme národností a ich
samospráv v tejto mestskej časti.
Aktívne sa zapája aj do činnosti
miestnej samosprávy, majúc na zreteli požiadavky tunajších národností. Slovenská samospráva na jej podnet už 25 rokov organizuje súťaž v
prednese prózy a poézie, do ktorej sa
môžu zapojiť nielen žiaci budapeštian-

Foto: ĽF

skej slovenskej školy, ale aj deti, ktoré
navštevujú maďarské školy a hlásia sa
k slovenskej národnosti. Vďaka Zuzane

Hollósyovej sa v XIII. obvode nachádzajú mnohé slovenské pamätné tabule, uchovávajúce v pamäti spomienku na známych predkov. Spomeňme len výrobcu zvonov Jozefa
Pozdecha, fotografa, staviteľa a maliara Ivana Vydareného či kanonika
Vojtecha Uhlára, ktorý sa zaslúžil o
vybudovanie Kostola sv. Ladislava
na Námestí mieru, alebo slovenských
pltníkov, ktorých si samospráva pripomenula pred piatimi rokmi inštalovaním pamätnej tabule a sympóziom
usporiadaným na ich počesť.
Okrem ceny Za budapeštianskych
Slovákov bolo Zuzane Hollósyovej
koncom uplynulého roka udelené aj
vyznamenanie Za národnosti, ktoré
každý rok udeľuje predseda vlády pri
príležitosti Dňa národností (18. decembra) osobám, organizáciám alebo
národnostným samosprávam, ktoré
vykonávajú príkladnú prácu v záujme
niektorej z národností žijúcich v Maďarsku.

Gregor Papuček
laureátom Beňovského glóbusu
Beňovského glóbus je prestížne
ocenenie, ktoré od roku 2015 udeľuje
mesto Vrbové. Dostať ho môžu domáce
aj zahraničné osobnosti, ktoré sa rôznym spôsobom výrazne zaslúžili o popularizáciu vrbovského rodáka Mórica
Beňovského (1746 – 1786), kráľa Madagaskaru, v duchu dorozumenia medzi
národmi, ako aj významní slovenskí
cestovatelia. Nominácie s písomným
odôvodnením môžu podávať fyzické i
právnické osoby. Výber uskutočňuje
odborná komisia mesta Vrbové.
Za laureáta 6. ročníka Beňovského
glóbusu odborná komisia, vymenovaná primátorkou mesta Vrbové Emou
Maggiovou, navrhla slovenského básnika žijúceho v Maďarsku Gregora
Papučka (*1938).
Navrhnutý okrem iného spracoval

Foto: ĽN
cennú štúdiu o Móricovom bratovi
Emanuelovi Beňovskom, zastupoval
mesto Vrbové na odbornej historickej
konferencii v Budapešti, sprevádzal
konzula Madagaskaru v Maďarsku pri
jeho návšteve Vrbového pri príležitos-

ti Beňovského osláv, upozorňoval na
„novinky“ z Maďarska týkajúce sa
Beňovského, šíril dobré meno mesta
Vrbové v Maďarsku a poskytol mestu
prekladateľské a tlmočnícke služby.
Na základe toho sa Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 29. apríla 2020
rozhodlo udeliť Beňovského glóbus
2020 za zásluhy o propagáciu Mórica
Beňovského a dlhoročnú spoluprácu s
mestom Vrbové Gregorovi Papučkovi
z Budapešti, básnikovi, spisovateľovi
a publicistovi, nositeľovi štátneho
vyznamenania Slovenskej republiky
Radu bieleho dvojkríža.
Pre protipandemické opatrenia sa
odovzdanie ocenenia Gregorovi Papučkovi uskutoční dodatočne, pri
vhodnej príležitosti.
Ľubomír Bosák
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Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda
Európska kultúrna cesta
Verejnosť oboznámilo
sv. Cyrila a Metoda so sídlom
so svojou činnosťou nav Zlíne (Česká republika) je
príklad na medzinárodnom
medzinárodná organizácia,
veľtrhu cestovného ruchu v
ktorej cieľom je vytvoriť
Brne, na akcii Dni ľudí
medzinárodnú východoeurópdobrej vôle vo Velehrade,
sku púť sv. Cyrila a Metoda,
na sérii stretnutí Musica
ktorá spĺňa podmienky na to,
cordis – Hudbou k srdcu na
aby bola zaradená medzi púte
štyroch pútnických miesuznávané Radou Európy. Satach na Slovensku a v
motná organizácia funguje
Čechách. V rámci prograKaplnka sv. Cyrila a Metoda na hore Radhošť
ako záujmové združenie právmov jednotliví partneri or(severovýchodná
Morava)
nických osôb, ktoré bolo zaloganizujú púte, jednou bola
žené v roku 2013. Okrem vianapríklad 4-dňová púť zo
cerých krajov, miest a organizácií v cestovného ruchu, obchodné spoloč- Skalky pri Trenčíne do Velehradu.
Čechách a na Slovensku sú do činnosti nosti, medzinárodné inštitúcie, ústavy, Činnosť združenia je stále obšírnejšia.
zapojené slovinské, bulharské, grécke univerzity. Riadni členovia platia ročný V mnohých lokalitách sa začalo značorganizácie a Slovenská samospráva členský príspevok. Pridružení členovia kovanie CM trás.
Budapešti ako pridružený člen. S pred- nehradia členský príspevok, ale môžu
Úlohou jednotlivých členov je vo
staviteľmi združenia sme sa stretli na sa zúčastňovať na konferenciách a svojej krajine vyhľadať tie regionálne,
nami organizovanej púti do Zalaváru, poradách bez hlasovacieho práva.
vedecké, turistické a iné organizácie,
Vedenie, sekretariát tejto organizá- ktoré v tejto téme už pracujú alebo
my sme sa s činnosťou a úlohami združenia zoznámili vo Velehrade. Zosku- cie realizoval okrem iných tieto akti- majú záujem o túto tému. Plánovaná
penie podporuje miesta a organizácie, vity: networking – vytvorenie siete je medzinárodná konferencia o európktoré prezentujú aj dnes aktuálny od- členov a ďalších partnerov, akcie skych kultúrnych cestách, vzdelávacia
kaz sv. Cyrila a Metoda. Cieľom je roz- usporiadané pre členov a verejnosť – zábava pre mládež a deti, značenie
voj kultúrneho a pútnického turizmu konferencie, valné zhromaždenia, pu- medzinárodných kultúrnych ciest v
pod spoločnou značkou Cyrilometod- tovné výstavy, workshopy a Cyrilo- rámci V4, tlačenie a šírenie propagačský chodník. Žiadosť o medzinárodnú metodské púte, zabezpečuje komuni- ného materiálu.
certifikáciu ešte nebola schválená, ale káciu – webové stránky, tlačené proŽiaľ, plánované medzinárodné
bola zaradená medzi 16 kandidujúcich dukty, kalendár akcií, databázy a pro- stretnutia sa vlani nemohli uskutočniť
projektov a organizátori pracujú na paguje Cyrilometodské dedičstvo. a tak tomu bude pravdepodobne aj v
tom, aby sa tak stalo čím skôr. Riadny- Združenie pracuje na vytváraní celo- tomto roku, ale na online konferencie
mi členmi sa môžu stať územne samo- európskej siete putovných trás Cyri- dostávame pozvanie a zúčastňujeme
správne celky, mestá, obce, združenia lometodského chodníka a projektov sa na nich.
Edita Hortiová
regiónov, miest a obcí, organizácie rozvíjajúcich cestovný ruch.

Kniha o činnosti
nášho parlamentného hovorcu
Parlamentný hovorca Slovákov v
Maďarsku Anton Paulik sa vlani koncom roka rozhodol podrobne informovať tunajšiu slovenskú komunitu o svojej práci v parlamente vo forme knihy
s názvom Na polceste, ktorá je zhrnutím uplynulého obdobia jeho pôsobenia. Ako sám autor vraví: „Myslím si,
že týmto som neuzavrel iba prvú polovicu môjho pôsobenia v parlamente,
ale svoje zápisky som dokončil veľmi

dôležitou udalosťou, odhlasovaním
modifikácie národnostného zákona,
ktorá asi na nasledujúce roky určí možnosti ďalšieho vývoja našej komunity.“
Kniha vyšla v slovenskom a v maďarskom jazyku. Nie je v predaji, ale
ak máte o ňu záujem, môžete si objednať bezplatný exemplár na adrese:
paulik.anton@gmail.com
ĽF
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Stíšený život priniesol rozmach techniky
V čase, keď sa na celom svete zhoršuje pandemická situácia, aj Maďarsko bolo nútené prijať prísnejšie opatrenia na obmedzenie šírenia koronavírusu.
Sprísnené predpisy a neustále sa
zhoršujúci zdravotný stav mnohých z
nás si vyžadujú nové a neštandardné
riešenia aj zo strany slovenských
samospráv. Keďže sme boli nútení
minimalizovať osobné stretnutia, namiesto riadnych zasadaní sme museli
prejsť do online sveta, do virtuálneho
priestoru aj my, členovia Slovenskej
samosprávy Budapešti. Kontaktujeme
sa telefonicky, emailami, videokonferenciami.
Nie je to inak ani vo výchovnovzdelávacích inštitúciách. Život stredných škôl sa už od vlaňajšieho novembra zmenil a od 8. marca 2021 aj
základné školy boli nútené vrátiť sa
opäť k dištančnej výučbe. Aby sa šírenie nákazy minimalizovalo, deti nemôžu zvyčajným spôsobom navštevovať ani materské školy. Inštitúcie sa
majú postarať o zabezpečenie stránkových hodín a paralelne s online vzdelávaním aj o starostlivosť o deti.
Žiaci a učitelia sa opäť museli prispôsobiť online výučbe, no našťastie
skúsenosti získané počas prvej a druhej
vlny pandémie sa teraz dajú zabudovať
do dennej praxe. Napriek tomu dištančná výučba predstavuje pre mnohých

ťažko prekonateľné úskalie, veď nie
každá domácnosť má zabezpečené
potrebné podmienky. Z tohto hľadiska
kladie online vzdelávanie zvýšené
nároky na rodičov i na učiteľov. Dopyt
po technike je často nezvládnuteľný.
Nízky rozpočet školských inštitúcií,
žiaľ, nedovoľuje zabezpečenie dostatočného množstva potrebnej techniky.
Preto sa aj naša Materská škola, základná škola, gymnázium a žiacky domov s
vyučovacím jazykom slovenským v
Budapešti snaží využívať možnosti
získavania financií od rôznych nadácií.
Vďaka našim úspešným projektom
sme za posledné roky mohli zakúpiť
interaktívne tabule, roboty, tablety a
ďalšie prostriedky podporujúce multimediálne interaktívne vyučovanie.
Dokonca sa nám podarilo zriadiť modernú odbornú učebňu slovenskej
vzdelanosti, ktorá bude vytvárať priaznivé prostredie pre rozvoj kreativity
našich žiakov a môže ich povzbudiť
k prehlbovaniu záujmu o moderné
technológie.
Vďaka Zväzu Slovákov v Maďarsku disponujeme novým tabletom,
ktorý sa použil prvýkrát počas III.
komunikačnej súťaže. Pedagogické
metodické centrum Slovákov v Maďarsku poskytlo štyri tablety tým učiteľkám, ktoré sa postarali o mentorovanie čím viacerých žiakov zapojených do Programu pre nadaných. Aj

týmto sa prispôsobuje proces výučby
požiadavkám digitálneho sveta a uľahčuje sa príprava našich „digitálnych pedagógov“ na vyučovacie hodiny.
V poslednom roku nám poskytli
podporu aj niektoré budapeštianske
obvodné slovenské samosprávy, vďaka čomu sme mohli napr. zabezpečiť
darčeky pre prváčikov, zakúpiť administratívne potreby, knihy, laptop či
reproduktorový set na ozvučenie.
Popri SSB nás podporili slovenské
samosprávy II., IV., VIII., XIII. a XV.
obvodu Budapešti, za čo im aj touto
cestou ďakujeme!
So slovenskými obvodnými samosprávami má inštitúcia dobré vzťahy už
dlhé roky. Naša spolupráca sa realizovala v podobe organizovania rôznych
spoločných programov, súťaží, prednášok, vzájomných návštev, pamätných
dní, návštev divadelných predstavení v
slovenskom jazyku, vystúpenia žiakov
a študentov školy na rôznych podujatiach mnohých budapeštianskych slovenských samospráv.
O našich spoločných programoch,
ako aj o živote školy sa môžete dočítať aj v našom školskom časopise Študentské pero.
Veríme, že šírenie nákazy sa čím
skôr podarí dostať pod kontrolu a náš
život sa konečne bude môcť vrátiť do
zvyčajných koľají.
Júlia Szabová Marloková

III. komunikačná súťaž v budapeštianskej slovenskej škole
V poradí tretí rok organizuje
Materská škola, základná škola, gymnázium a žiacky domov v Budapešti v
rámci Dňa otvorených dverí komunikačnú súťaž pre žiakov 7. – 8. ročníkov slovenských národnostných základných škôl, v ktorých sa vyučuje
slovenský jazyk ako predmet.
Tento rok z dôvodu šírenia koronavírusu a vážnej pandemickej situácie
sa súťaž uskutočnila netradičným spôsobom v online prostredí. 10. novembra 2020 sa stretlo pomocou IKT
techniky 5 súťažiacich skupín, a to z
Dabaša (2 skupiny), z Dunaeďházu, z

Pišpeku a zo Santova.
III. komunikačná súťaž, i keď sa
skupina zo Santova do druhého kola
súťaže už nezapojila, prebiehala bezproblémovo a v dobrej nálade. Počas
takmer poldruhahodinového zápolenia si žiaci mohli úspešne uplatňovať
a zveľaďovať svoje vedomosti pomocou jazykových hier a zábavných úloh, ktoré pre nich pripravila Dr. Júlia
Szabová Marloková.
Umiestnenie
I. miesto: Dabaš - Martin Balázs Réti,
Atila Adam Hardi

II. miesto: Dabaš - Laura Sára Kléhová, Dávid Kovács
III. miesto: Pišpek - Enelisz Berinszká, Levente Nagy
IV. miesto: Dunaeďház - Boglárka
Kelemenová, Csenge Orgai Nagyová
Výhercom gratulujeme a ďakujeme všetkým súťažiacim, ako i pripravujúcim
pedagógom
Judite
Kosztolányiovej, Erike Zemenovej
Palečkovej, Eve Kollárovej, Monike
Pellerovej a Tomášovi Nagyovi za ich
záujem a za ich prácu.
Júlia Szabová Marloková
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Levente Galda dosiahol vytúžený cieľ

Kým je väčšina ľudí v tomto období zatvorená medzi
štyrmi stenami, pred niekým sa otvoril svet! Levente
Galda, poslanec Slovenskej samosprávy Budapešti, predseda Slovenskej samosprávy XI. obvodu, zamestnanec
Slovenského inštitútu je pravdepodobne momentálne jedným z najšťastnejších spomedzi nás, Slovákov v Maďarsku. Dosiahol svoj vytúžený cieľ, uspel v tom, v čom od
útleho detstva nachádza potešenie – v speve, vďaka ktorému sa v predchádzajúcich týždňoch stal, hádam nepreháňam, slávnym v celom Maďarsku.
K úspechu sa však bolo treba dopracovať. Levente
Galda od malička inklinoval k hudbe a tancu, ktorým sa
vždy vytrvalo venoval a keď sa mu vlani naskytla možnosť
prihlásiť sa do súťaže Pieseň roka 2021 (Dal 2021), rozhodol sa tak urobiť. Víťaz tejto súťaže kedysi reprezentoval
krajinu v programe Eurovízie, avšak Maďarsko pred pár
rokmi z tohto projektu vystúpilo. Ľudové piesne, hlavne tie

spod Pilíšskych vrchov, pre ktoré je charakteristická viachlasnosť, boli Leventemu vždy blízke, rovnako ako aj sakrálne piesne, či operety, ale v oblasti zábavnej hudby mal
teraz premiéru. Do projektu súvisiaceho s jeho účasťou
v súťaži, do ktorej sa mu podarilo prebojovať z vyše štyristo uchádzačov, zapojil multinárodnostnú gardu. Priateľov z detstva, kolegov, s ktorými pri mnohých príležitostiach vystupoval na javisku, alebo sa spoločne zúčastňovali
na rôznych podujatiach, z ktorých mnohí patria k autochtónnym národnostiam žijúcim v Maďarsku. Spoločne
s Leventem Galdom boli tak na javisku Rusín, Armén,
Róm, Chorvát, Grékyňa, Poľka, no a, samozrejme,
Maďari. Toto pekné gesto pridalo na hodnote podľa môjho
názoru veľmi zaujímavej piesni v duchu pseudofolklóru,
v ktorej sa miešajú archaické, autentické prvky pilíšskych
ľudových piesní s cigánskymi, balkánskymi, slovenskými
a maďarskými prvkami. Tento mix, teda inštrumentácia
piesne je dielom Gergőa Szekéra, Maďara zo Slovenska.
Choreografiu, akúsi fúziu ľudového tanca, moderného
tanca a hip-hopu, mala na starosti Alexandra Likovicsová.
Cieľom piesne i choreografie je viera, že temné nástrahy
dnešného sveta nás nepohltia, sme schopní napredovať za
svetlom. Leventemu Galdovi a piesni Eredő – Prameň,
ktorej text zložil na jedno posedenie, sa podarilo postúpiť
do semifinále. Po druhý raz ju na scéne sprevádzala skupina Cimbaliband, ktorej vedúci Balázs Unger pripravil jej
akustický prepis. Aj keď pieseň do finále nepostúpila, jej
melódia je veľmi chytľavá a podľa môjho názoru má nádej
preraziť a udržať sa na scéne zábavnej hudby. Na stránkach
elektronických médií má už vyše 100 tisíc návštevníkov,
čo sú dôležité štatistické údaje v oblasti šoubiznisu. Ako jej
autor textu a interpret hovorí, pre neho je najdôležitejšie
odovzdať ľuďom radosť a optimizmus v tomto pandemickom období, aby vydržali. Text piesne sa už prekladá do
slovenčiny a angličtiny a jej vydavateľ DJ Spigiboy
Ladislav Spiegelhalter už pripravuje jej tretiu a štvrtú verziu.
Mne na záver prichádzajú na um slová brazílskeho spisovateľa Paula Coelha: „Keď niečo skutočne chceš, celý vesmír sa spojí, aby si to dosiahol.“
Veľa šťastia, Levente Galda, veľa šťastia, Prameň!
ĽF

Foto: Lilla Makláryová
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Spievaj že si, spievaj...

Foto: ĽF

...spevavé stvorenie, veď je spev najmilšie tvoje potešenie. Asi takto by som
niekoľkými slovami zhrnula momentálnu činnosť Budapeštianskeho slovenského speváckeho zboru Ozvena.
Jeho členovia poctivo nacvičujú skladby pripravené na CD, ktoré im každý
týždeň, vždy po tri, vyberie ako domácu úlohu vedúca zboru Zuzana Hollósyová. Ona si potom online vypočuje,
ako si ju splnili. Jeden deň sú od 17. do
20. hodiny na rade ženy, soprán a alt.

Druhý deň zase muži, tenor a bas. Poradie „odpovedajúcich“ spevákov je presne stanovené a každý má na svoj prejav
desať minút. Kým sa nebude dať opäť
stretávať, budú sa Ozvenári zdokonaľovať v speve takouto formou.
Profesionálne im pri tom pomáha nahrávka, žiaľ, už zosnulého dirigenta
Ozveny Petra Pálinkása, ktorý počas
prvej karantény naspieval jednotlivé
hlasy (soprán, alt, tenor, bas) na video.
Teraz si doma podľa tejto nahrávky

každý precvičuje svoj hlas a v danom
termíne, využívajúc vymoženosti 21.
storočia, do telefónu samostatne zaspieva, čo sa naučil. Takýmto spôsobom má
Ozvena v pláne pracovať do konca
marca a preopakovať si všetky skladby.
Zuzana Hollósyová pevne verí, že koncom mája budú Ozvenári perfektne pripravení na ich v tomto roku prvé vystúpenie, na Turíčny koncert, ktorý majú
v úmysle usporiadať v XIII. obvode.
ĽF

Adventný ekumenický online koncert v Kerestúre
Slovenská samospráva XVII.
obvodu Budapešti na čele s Rozáliou
Papovou Polereczkou si vlani zaumienila, že v decembri usporiada slovenský adventný koncert v Kostole
Povýšenia svätého Kríža v Kerestúre.
Prišla však druhá vlna pandémie. Kerestúrčania sa nevzdali pôvodného
plánu a podobne ako v prípade turíčnej svätej omše, ktorú vysielali online, sa rozhodli využiť možnosti virtuálneho sveta. V online koncerte videli
akúsi možnosť nahradiť tradičný program SSB – slovenské Vianoce v hlavnom meste. Samospráva v úzkej spolupráci s Kultúrnym spolkom pre Mlynky
a s finančnou podporou Slovenskej
samosprávy Budapešti, organizátorov
a početných sponzorov začala organizovať: oslovila účastníkov koncertu, zabezpečila miesto konania a štáb, ktorý

kého vedúceho Leventeho Galdu,
ľudová hudba Kóborzengő na čele s
Klárou Erdélyiovou Molnárovou,
spevák Gergő Szekér a členky domáceho Ženského spevokolu Kerestúr. Pred koncertom predniesli príhovor parlamentná poslankyňa
Foto: autorka za XVII. obvod Mónika Dunaiová a
vicestarosta Péter Füzesi. Veľká
vďaka patrí L. Galdovi za umelecké
mal zaznamenať koncert. Jednotlivé zostavenie programu, ako aj účinkujúbloky programu sa natáčali zvlášť cim a Spolku ľudového kultúrneho
v priebehu jedného dňa. Tak sa zrodil dedičstva Rákošská dolina. Bez nich by
záznam koncertu, ktorý sa vysielal 20. sa tento úžasný vianočný adventný kondecembra o 18. hod. na webovej stránke cert neuskutočnil. Kto si ho chce poSlovenského inštitútu v Budapešti a na zrieť, nájde ho na Youtube kanáli Ženfacebookovej stránke Slovenskej samo- ského spevokolu a tanečnej skupiny Kesprávy XVII. obvodu. Vystúpili na ňom restúr a na stránke www.rakosmentinajuznávanejšia cimbalistka Európy szlovakok.hu.
Viktória Herencsárová, Kultúrny spolok pre Mlynky pod vedením umelecZuzana Szilágyiová Bretková
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Januárová sv. omša v Jozefove
Na prvej tohtoročnej slovenskej
svätej omši v Kostole svätého Jozefa v
VIII. obvode Budapešti sa zišla početná
skupina veriacich, čomu sa tešila nielen
organizátorská slovenská samospráva
tejto mestskej časti na čele s predsedníčkou Monikou Szelényiovou, ale aj
páter Jakubrafael Patay, slovenský
kapucín pôsobiaci v hlavnom meste
Maďarska, ktorý ju slúžil. Na tichej

svätej omši liturgické čítania predniesla
miništrantka Beáta Erdeiová.
Okrem pravidelných účastníkov
z hlavného mesta sa na januárovej sv.
omši na podnet Slovenskej samosprávy XVII. obvodu na čele s predsedníčkou Rozáliovu Papovou Polereczkou
zúčastnili veriaci z Kerestúru, účasť
Mlynčanov iniciovala predsedníčka
tamojšieho slovenského voleného

zboru Marta Demjénová a prišli aj
veriaci z Rajky. Spoločne sa modlili
za pokojnejší, slobodnejší a úspešnejší
nový rok. Ak berieme do úvahy aktuálnu pandemickú situáciu a skutočnosť, že väčšina veriacich je v zrelom
veku, bol obdivuhodný záujem veriacich vypočuť si Božie Slovo v slovenskom jazyku v Budapešti.
msz a vzs

Príklad vďačnosti, lásky a vzájomnej služby
V Kostole svätého Jozefa
v VIII. obvode Budapešti sa
v prvú februárovú nedeľu na
podnet Slovenskej samosprávy Jozefova na čele
s predsedníčkou Monikou
Szelényiovou zišli veriaci
z hlavného mesta, Mlynkov,
Dabašu-Šáre, Čívu a Inárču,
aby sa zúčastnili na slovenskej svätej omši, ktorú slúžil
páter Jakubrafael Blahoslav Patay, slovenský kapucín pôsobiaci v hlavnom
meste Maďarska. Na tichej svätej omši liturgické čítania predniesli Ildika
Klauszová Fúziková a Beáta Erdeiová, ktorá zároveň miništrovala.
Páter Jakubrafael po privítaní uviedol, že februárová svätá omša je venovaná sestre Lizke Krajňákovej, bývalej
podpredsedníčke Slovenskej samosprávy IX. obvodu, členke Budapeštianskeho slovenského speváckeho
zboru Ozvena, ktorá nás pred štyrmi
rokmi navždy opustila. Potom sa veriacim prihovoril Slovom Pána o Ježišovi, ktorý v Kafarnaume, Šimonovom
(Petrovom) dome, uzdravil jeho testinú
a následne všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi v celom meste.
Na druhý deň sa utiahol na pusté miesto a tam sa modlil. „Šimon a tí, ktorí
boli s ním, pobrali sa za ním. Keď ho
našli, povedali mu: „Všetci ťa hľadajú.“ On im odvetil: „Poďme inde, do
susedných dedín, aby som aj tam kázal,
veď na to som prišiel.“ A chodil po
celej Galilei, kázal v ich synagógach a

ľuďom, ktorí potrebujú
pomoc? Táto žena tak urobila. My si teraz môžeme
položiť otázku: čo Boh pre
mňa v mojom živote urobil?
My máme tendenciu považovať veľa vecí vo svojom
živote za samozrejmosť. Dokonca aj to, ak stretneme
človeka, ktorý nám pomôže
– veríme, že buď je to šťastná náhoda, alebo samozrejFoto: Monika Szelényiová mosť. Pánu Bohu neďakujeme za to, že nám takého človyháňal zlých duchov.“ (Mk 1, 36-39) veka poslal a nesvedčíme o tom, čo
Keďže v kostole sa veľmi rozlieha nám Boh urobil. Sme málo vďační
ozvena, páter sa rozhodol podísť bliž- a preto vidíme aj málo zázrakov.
šie k veriacim, medzi lavice, aby lep- Evanjelium je pre nás veľkou výzvou
šie počuli jeho slová. V kázni sa za- a príkladom, aby sme sa nebáli slúžiť
myslel nad evanjeliom – dobrou, ra- jeden druhému. Je svedectvom Božej
dostnou zvesťou, literárnym druhom, dobroty. Boh ma má rád, nepozerá sa
ktorým sa v oných časoch ľudia vyjad- na môj hriech, on sa pozerá na mňa. Je
rovali. Text je zhustený, nie je dlhý, veľmi dôležité, aký máme úmysel. Božie
ale má veľké posolstvo. Tak aj v dneš- milosrdenstvo dopĺňa aj to, kde my sme
nom evanjeliu o návšteve Ježiša v do- slabí, nedostatoční. Naša viera, to nie
me Petrovom. Kapucínsky brat sa je len to, že ja verím, že Boh existuje,
zvlášť sústredil na Petrovu svokru ako ale kresťanská viera je o tom, čo mi
príklad toho, čo by sme mali v živote dáva do praktického života nielen vo
robiť. Je bežné, že starší ľudia trpia vzťahu k iným ľuďom, ale v prvom rade
chorobami. V tom čase bola nebez- vo vzťahu k Bohu. Zo svokry z dnešného
pečná aj horúčka, na ktorú ľudia často evanjelia si berme príklad vďačnosti,
zomierali. Pozoruhodné bolo, že Pet- lásky a vzájomnej služby,“ uviedol vo
rova svokra hneď po uzdravení vstala svojej kázni páter Jakubrafael.
a slúžila. „Je to krásny detail, obraz,
Na konci sv. omše kapucínsky brat
od počiatku kresťanstva veľmi dôležitý udelil veriacim svätoblažejské požehpre ľudí, ktorí vyznávali Krista. Vy- nanie hrdla, čím prosil Pána Boha, aby
plýva z toho otázka – keď ja prijmem ich chránil od všetkého zla a aby pood Pána Boha nejakú milosť, svedčím silňoval zdravie ich tela a duše.
o tom, čo sa mi stalo? Slúžim iným
vzs a msz
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VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI SLOVENSKÝCH DEJÍN

Ľudovít Štúr a Adela Ostrolúcka

Slovenská
samospráva
Budapešti
Edita Hortiová
predsedníčka
Pavol Beňo
zástupca predsedníčky
Levente Galda
Rozália Papová Polereczká
Júlia Szabová Marloková

Rok 2021 je zaujímavý aj tým, že
12. januára uplynulo 165 rokov od
úmrtia a 28. októbra si pripomenieme
206. výročie narodenia výnimočného
slovenského národného buditeľa Ľudovíta Štúra, politika, filozofa, jazykovedca, historika, pedagóga, spisovateľa a hlavne kodifikátora spisovnej
slovenčiny. Svetlo sveta uzrelo
mnoho úspešných kníh o živote a činnosti Ľ. Štúra. Jednu v rade životopisných románov napísal spisovateľ
Ľudo Zúbek. V románe Jar Adely
Ostrolúckej zhrnul pohľad na Ľudovíta
Štúra očami rozprávačky Evy
Jonášovej, ktorá bola Adelinou učiteľkou slovenčiny a zároveň aj jej najlepšou priateľkou.
Adela Ostrolúcka sa narodila 31.
marca 1824 v šľachtickej rodine Mikuláša Ostrolúckeho v Ostrej Lúke
vo Zvolenskom okrese. Vynikala vzdelanosťou a inteligenciou. Ovládala
okrem slovenčiny a maďarčiny nemčinu, latinčinu, angličtinu, francúzštinu a zdokonaľovala sa v taliančine.
Ľudovít Štúr sa zoznámil s Adelou
roku 1846 v Zemianskom Podhradí.
Očaril ho jej pôvab, jemnosť a hudobné nadanie, no predovšetkým nevšedná jazyková kultúra. Pod vplyvom rodiacej sa lásky k Štúrovi sa Adela
začala húževnatejšie učiť slovenčinu
a chápala jeho poslanie, ktorým bolo
oslobodenie slovenského národa. Ich

láska nemala budúcnosť, keďže
Ľudovít nechcel mať žiadne záväzky.
18. marca 1853 Adela ako 29-ročná ochorela a zomrela vo Viedni. Pochovali ju v kovovej truhle vo Viedni,
ale len dočasne. Neskôr ju previezli
do Ostrej Lúky a uložili ju na večný
odpočinok v krypte tamojšieho evanjelického chrámu.
Citát z románu Jar Adely Ostrolúckej:
„A na našej ľúbosti je najkrajšie
práve to, že je viac snom ako skutočnosťou. Keby som chcela premeniť
tento sen na skutočnosť, zabila by som
našu lásku.
Aj Evka celý čas cítila platonickú
lásku k Štúrovi. Až do staroby si uchovala pamätník, v ktorom bol jeden
zápis:
Ale dni veku nového už tu,
trúby radostné už znejú;
pochopíš – li mu, rode môj, dni ti
slávy novej sa zachvejú.
Takto podpísaný Ľud. Štúr“
Článok Zuzany Kozmovej Slobodovej (Kozma Károlyné Szloboda
Zsuzsanna) voľne nadväzuje na príspevok uvedený v maďarskej prílohe
1. čísla Budapeštianskeho Slováka v
roku 2020. Jolana Szabadosová Tataiová v ňom opisuje návštevu kaštieľa Ostrolúckych v Ostrej Lúke.

Zuzana Szabová
Monika Szelényiová
Sekretárka:
Ľubomíra Fallerová
Adresa SSB:
Akadémia ul. 1, Budapešť 1054
Telefón: 374-0635
Emailová adresa:
ssambp@gmail.com

Redakcia
Ľubomíra Fallerová
šéfredaktorka

Vlasta Zsákaiová
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Edita Hortiová
Pavol Beňo
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Zuzana Gyurkovicsová je hrdá na svoj vek
Laureátka Jászaiovej ceny, známa
herečka, maďarská Edith Piaf Zuzana
Gyurkovicsová na rozdiel od mnohých
žien sa nikdy netajila svojím vekom, ba,
je naň hrdá. Takmer natoľko, ako je
hrdá na svoj slovenský pôvod a na svoje
rodisko – Slovenský Komlóš a jeho
obyvateľov. Kto má to šťastie pobudnúť aspoň chvíľu v jej spoločnosti, ten
vie, že úplne opodstatnene.
Dňa 9. marca oslávila pani Zuzka,
pre najbližších „naša Zuzička“, 93. narodeniny. Medzi početnými gratulantmi boli aj predsedníčka Slovenskej
samosprávy II. obvodu Budapešti Ľubomíra Fallerová a poslanec zboru
Štefan Kollár. Ešte šťastie, že pani
Zuzka sa teší dobrému zdraviu a ani
takmer rok trvajúca pandémia jej
neubrala na vitalite, takže celá natešená

Foto: autorka
behala otvárať dvere, odpovedala na
telefonáty a venovala sa hosťom. Tí
obozretnejší jej pre istotu zablahoželali

len pri dverách, aby ju ani náhodou
nenakazili koronavírusom, hoci oslávenkyňa tvrdí, že ona sa ho nebojí. Na
otázku, ako jej plynú dni v túto ťažkú
dobu, sa len zasmiala. Nuž ako inak,
neďaleko býva vnučka s dvomi milými
dcérkami a ona pravnučky zbožňuje,
takže väčšinu času trávi s nimi. Ani ju
nenapadne prenechať domáce práce na
iného, kuchyňa je dodnes jej kráľovstvo, kde dominujú komlóšske chute.
Všetko zvláda hravo, s úsmevom na
tvári, plná optimizmu. Pozitívne myslenie prenáša na každého, kto sa ocitne
v jej blízkosti.
Milá pani Zuzka, aj v mene našich
čitateľov vám k narodeninám prajeme
veľa šťastia, zdravia a radosti zo života.
V. Zsákaiová Držíková

Narodeniny v tichu domova
O dva dni neskôr, 11. marca, sme
boli zablahoželať k 88. narodeninám
Ruženke Czifrovej, ktorej nielen pandémia, ale aj zdravie dovoľujú vyjsť si
nanajvýš do peknej záhrady jej rodinného domu v Novej Pešti. Pani Ruženka
stála pri zakladaní slovenského voleného zboru IV. obvodu, ale aj Budapeštianskeho slovenského speváckeho zboru Ozvena a Budapeštianskeho klubu
dôchodcov. Pokiaľ jej to zdravie dovolilo, pravidelne sa zúčastňovala na slovenských podujatiach v hlavnom meste, pomáhala pri ich organizovaní.
Nečudo, že má v radoch budapeštianskych Slovákov veľa priateľov a aj keď
sa v tomto období nemôžu osobne stretávať, občas jej zatelefonujú, pozdravia
pri príležitosti sviatkov, potešia slovenským slovom, za čo je im veľmi vďačná. K narodeninám jej gratulovali

Foto: autorka
mnohí členovia zboru a vedúca Ozveny
Zuzana Hollósyová vyjadrila nádej, že

Ruženkine augustové meniny oslávia
spoločne tak ako vlani – v jej záhrade.
Priam k slzám dojal pani Ruženku
predseda Budapeštianskeho klubu dôchodcov Ján Kukučka, keď jej v mene
organizácie zablahoželal k sviatku žien
a priniesol jej krásnu primulku. Veľkú
radosť mala z návštevy autorky týchto
riadkov a poslanca Slovenskej samosprávy II. obvodu Štefana Kollára,
ktorí jej prišli zagratulovať k narodeninám a odovzdali jej malý darček.
Rozlúčili sme sa s prísľubom, že o dva
roky, pri príležitosti okrúhleho jubilea,
oslávime tento deň v širokom kruhu jej
priateľov. Veríme však, že ešte predtým
sa splní jej najväčšia túžba a osobne sa
bude môcť stretnúť s našimi dôchodcami a „Ozvenármi“.
vzs

Časopis Budapeštiansky Slovák je fórom Slovákov žijúcich v hlavnom meste.
Uverejnené materiály vyjadrujú preto v prvom rade mienku autorov. Naším zámerom je rešpektovať právo iných
na vyjadrenie vlastného názoru, pričom v žiadnom prípade neposkytujeme priestor materiálom porušujúcim ľudskú
dôstojnosť a práva iných.
Redakcia BS
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Uskutočnený sen
To, čo si v prvom čísle Budapeštianskeho Slováka v septembri 1996
vytýčila za svoju hlavnú úlohu vtedy
„čerstvo” založená Slovenská samospráva Budapešti – zriadiť v Budapešti Slovenský dom – sa v tomto roku
stáva skutočnosťou, s ktorou už ale
SSB veľa spoločného nemá. Myslím
si však, že dôležitá je skutočnosť a to,
že vďaka neúnavnému úsiliu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku za podpory vlád Maďarska a

Slovenskej republiky sa po 55 rokoch
podarilo získať späť do vlastníctva
tunajších Slovákov budovu „zabudnutého” slovenského evanjelického kostola, v ktorom bude zriadené Slovenské kultúrne centrum. Budova kostola
je, žiaľ, vo veľmi zlom stave a vyžaduje si náročnú rekonštrukciu, keď ju
však dokončia, stane sa dôstojným
kultúrnym strediskom, v ktorom budú
mať svoje miesto inštitúcie CSSM,
ako aj Ústav kultúry Slovákov v Ma-

ďarsku, Slovenské divadlo Vertigo,
Knižnica a dokumentačné centrum
Slovákov v Maďarsku, redakcia Ľudových novín, plánované Múzeum
Slovákov v Maďarsku a aj slovenská
ekumenická kaplnka. Prvý krok k rekonštrukcii bol odštartovaný 19. februára 2021 umiestnením tabule na
budove kostola, ktorá informuje o
získanej podpore.
ĽF

Klub dôchodcov prispôsobil svoju činnosť
možnostiam
Programy, ktoré vedenie Klubu
slovenských dôchodcov pôvodne plánovalo na rok 2020, sa uskutočnili len
v značne obmedzenej miere, pretože
prišla pandémia, naši členovia ako
najohrozenejšia skupina obyvateľstva
sa utiahli do svojich domovov a kultúrne programy, výstavy a rôzne akcie
sa nemohli uskutočniť. Bolo však obdobie, keď sme mali možnosť zúčastniť sa na niekoľkých podujatiach.
Vlani v januári sme sa zišli na tradičnej ekumenickej bohoslužbe v evanjelickom kostole v Békásmegyeri.
Nasledujúci mesiac sme sa rozlúčili
so zimou fašiangovým plesom a skupina našich členov navštívila slovenské organizácie pôsobiace v Poľsku.
Viacerí naši dôchodcovia sa zúčastnili
na tradičnej slovenskej zabíjačke v
Slovenskom Komlóši. V marci sme
ešte stihli usporiadať valné zhromaždenie, hoci plánované vystúpenie
ochotníckeho divadla z Podzámčoku
sa pre ochorenie hercov už nemohlo
uskutočniť. Čo však na konci rokovania nemohlo chýbať bolo zaužívané
blahoželanie ženám k ich sviatku, keď
im muži odovzdali kvety.
Po odvolaní mimoriadneho stavu
sme odcestovali na veľkolepú akciu
SSB, na cyrilometodskú slávnosť
do Zalaváru, niekdajšieho Blatno-

hradu, kde sme položili vence k súsošiu slovanských vierozvestcov a zúčastnili sme sa na slovenskej svätej
omši, po ktorej sa konal koncert Budapeštianskeho slovenského speváckeho zboru Ozvena. V auguste sme
navštívili členku klubu pani Ruženku
Czifrovú a zablahoželali sme jej k meninám, z čoho mala obrovskú radosť
nielen oslávenkyňa, ale aj gratulanti,
veď osobné stretnutia boli aj v tom
čase veľmi vzácne. V Dome národností v XIII. obvode sme si pozreli
výstavu fotografií Andrey Kiššovej a
Imricha Fuhla pod názvom Obrázky
z karantény. V septembri sme sa spolu
s početnými príslušníkmi slovenskej
komunity hlavného mesta zúčastnili
na spomienkovom dni venovanom
pamiatke Ladislava Petra, bývalého
riaditeľa budapeštianskej slovenskej
školy, zakladajúceho člena Slovenskej
samosprávy Budapešti a slovenských
občianskych organizácií pôsobiacich
v hlavnom meste, dlhoročného predsedu Klubu slovenských dôchodcov a
slovenského voleného zboru VI. obvodu. Niektorí naši členovia začali
v septembri navštevovať kurz slovenského jazyka, ktorý organizovala Slovenská samospráva IV. obvodu. V októbri sme prijali pozvanie Slovenskej
samosprávy XIII. obvodu a kladením

vencov pri pamätných tabuliach sme
vzdali úctu významným slovenským
osobnostiam tejto mestskej časti.
Od novembra opäť začali platiť
prísne protipandemické opatrenia a
zakázané boli všetky hromadné akcie.
Napriek tomu vedenie sa vo februári
tohto roka muselo zísť. Pracovali sme
ako tie včeličky, veď sa blížil termín
vyúčtovania podpory, ktorú nám prostredníctvom projektu poskytla Správa fondov Gábora Bethlena. Nebola to
jednoduchá úloha, ale s nezištnou
pomocou Zuzany Hollósyovej sme ju
úspešne zvládli.
Ak budeme mať peniaze, chceli by
sme na jeseň zorganizovať jednodňový výlet na Slovensko, do Ostrej Lúky, kde by sme navštívili kaštieľ,
v ktorom bývala Adela Ostrolúcka,
láska Ľudovíta Štúra. Uvidíme. Závisí
to aj od toho, aké budú podmienky na
prekročenie hraníc.
No a najaktuálnejšia informácia je,
že ani prísne opatrenia neodradili
našich mužov, aby pozdravili členky
klubu pri príležitosti Dňa žien. Náš
predseda Janko Kukučka osobne
navštívil každú členku s kvetmi a
milým listom, ku ktorému bola priložená báseň, čím zožal v kruhu budapeštianskych Sloveniek obrovský úspech.
Mária Libayová
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Zoltán Bárkányi Valkán

Návšteva
Dňa 12. februára oslávil jeden z našich najúspešnejších, dodnes aktívne
tvoriacich spisovateľov, dlhoročný redaktor a šéfredaktor Ľudových novín
Zoltán Bárkányi Valkán 80. narodeniny. K významnému životnému jubileu
mu úprimne blahoželáme, prajeme mu veľa tvorivých síl a dobré zdravie, aby
sme sa ešte dlhé roky mohli tešiť z jeho podobne krásnych poviedok, ako je
táto z roku 2019.
Jozef Čepský, družstevný dôchodca
v pokročilom veku, celú noc vzdychal
a prehadzoval sa na posteli. Staroba ho
necháva hore, spánok mu rozháňa. Po
polnoci niekoľkokrát zhodil zo seba
ťažkú duchnu, spustil nohy z postele,
pudovo ich vopchal do papúč a neistými krokmi sa vyšuchtal do kuchyne,
aby si zafajčil.
– Apo, už zas fajčíš? Ani v noci
nedáš človekovi pokoj! – karhala ho
rozhnevane starká z prednej izby, keď
nadránom začula z kuchyne kašľanie.
Žiadna odpoveď. Starký mlčal, s
pôžitkom ťahal dym do pľúc. Keď
dofajčil, ostal sedieť pri kuchynskom
stole. Posteľ ho už vôbec nelákala.
Načo by aj polihoval, pomyslel si, aj
tak by už nezaspal. Navyše vidí, že po
noci dlhej ako sto rokov cez špinavé
okná opatrne nakúkajú do kuchyne
bledé slnečné lúče. – Tmavá noc sa
pomály poberá het na odpočinek, –
zamrmlal si popod nos, – chvála Pánu
Bohu, svoje místo odezdává dnu.
Starký sa zhlboka nadýchol, aby si
pokojne premyslel, čo všetko má v
priebehu dňa porobiť. Pokladal sa za
činorodého človeka a bol si celkom
istý, že ani dnes sa nebude ponevierať
po dome, ale, ako sa patrí, bude sa statočne obracať. Najprv pod šopou porúbe drevo na polienka a potom rozloží v
šporhelte oheň. V plánovaní sa však
ďalej nedostal, z myšlienok ho náhle
vytrhol hlasitý, až ohlušujúci štekot.
To susedov komondor štekal ako
besný. Vzápäť sa k nemu pridali ďalší
okolití havkáči a o chvíľku sa brechot
ozýval celou dedinou. Starký ani len
netušil, čo ich mohlo natoľko podráždiť. Pristúpil k oknu, aby vrhol zrak do
susedovej záhrady smerom k psej
búde, ale komondora nevidel. V prítmí
však zazrel kŕdeľ krákajúcich vrán
krúžiaci nad dedinou, ktorý ani na

povel zmenil smer a odletel k rozoraným poliam hľadať si poživeň.
Keď Jozef Čepský pristúpil k sporáku, aby rozložil oheň, v kuchynských dverách sa objavila rozospatá,
zo sna vytrhnutá starká so strapatými
vlasmi. Išla manžela priam prebodnúť
pohľadom.
– Že sa nehanbíš celú noc bútorit, –
riekla priduseným hlasom. – Nezabunni, dneská máme pred sebú roboty habadej, – dodala po chvíľke už miernejším tónom v hlase. – Naščíví nás vnučka… Jáj, Bože mój… ty si zabudó, že
dójde… čo? – vykríkla.
Starký neodpovedal. V mysli sa mu
vynorila chudá, štíhla postava a usmievavá tvár vnučky Katky, na ktorú on
osobne je preveľmi pyšný. Akoby aj
nie, veď je jediná z celej ich rozvetvenej rodiny, ktorá bude mať čochvíľa
univerzitné vzdelanie. Nie nadarmo sa
modlil, aby sa jej darilo v štúdiu. Boh
ho poslúchol. Bude právničkou. Dokonca doktorkou. – A to veru je už
néčo! – vystatoval sa zavše, keď padlo
slovo o vnučke.
– Ked nakrmíš prasce a slépky a
vymeteš celẏ dvor, potom ic do sklepa
kúpit čo treba, aby sme vnučku mohli
privítat jak sa patrí, – riekla starká rozkazovačne. – No, idz už! Na čo čekáš?
Aby som sa ti mollila, či čo?
Starký aj tento deň robil, čo mu
bolo súdené. Z pivnice priniesol za
opálku krumplí, ktoré starká postavila
variť pre dve prasce. Potom pod šopou
namrvil za pol kýbľa kukurice a ručne
ju zošrotoval. Keď starká prichystala
pomyje, ihneď ich vyniesol vo vedre k
chlievu a vylial do hranta. Aj sliepkam
nasypal kukurice a nezabudol im naliať vody do plechovej napájačky. Uchopil prútenú metlu, že ide zametať
dvor, keď mu blyslo hlavou, že si ešte
nedal ani glg zo svojej pálenky, ohni-

vej ako pahreba. Namieril teda do
kuchyne, umyl si ruky a pred starkou
predstieral, že si mieni dačo zahryznúť. Rozhodným krokom vstúpil do
komory, odkrojil si kúsok z domácej
klobásy visiacej na drevenej tyči a
rýchlym pohybom, no trošku nešikovne, siahol po fľaške so slivovicou.
– Jožo, zas sa nadájáš s tým preklátým páleným! – zdvihla starká hlas,
keď začula štrngot v komore. – Né aby
si sa oslopav skór jak dójde Katka!
Starký mlčal. – Gdo by si bó pomyslev, že s tákýmito mrcha náturámi,
jaké máme my obidvá, budeme dlhé,
dlhočízné roky žit pekným rodinným
životem? – začudovane si mrmlal popod nos.
Starká raňajkovala – do vlažného
mlieka si máčala chlieb. Občas požuté
jedlo zapila glgom mlieka z vyštrbeného hrnčeka. Zuby, ako i vlasy, veru aj
ju pomaličky opúšťajú, blyslo starkému mysľou s nemalou horkosťou.
– Nebudeš jest? – hodila starká spýtavý pohľad na manžela.
– Ešče nemám hlad, – odvrkol. – Po
tolkých rokoch už by si mohla vedet,
že takýto čas som nezvykó jest.
– Šak je už devat hodín!
Jozef Čepský mávol rukou, vykročil na dvor a začal ho zametať. Po niekoľkých energických, no úsporných
pohyboch sa zastavil, aby si narovnal
driek. Cítil sa byť akýsi ustatý. Že by
nedokázal zamiesť dvor tak ako kedysi, za pol hodiny, to snáď nie je možné,
dumal. Zaťal zuby a s vypätím všetkých síl od brány až k chlievom za
domom krok za krokom bez odpočinku čistil dvor od smetí. Iba jeden-jediný raz vbehol do komory, aby nabral
sily a zdolal telesnú slabosť. Poriadne
si potiahol z fľaše, potom ju zdvihol do
výšky očí a zistil, že si zo slivovice
môže uhnúť ešte raz.
Starký sa cestou do obchodu s miešaným tovarom v centre dediny už
necítil natoľko vyčerpaný a zničený.
Iste to robí pálené, dumal o svojom
momentálnom stave. Nie nadarmo sa
hovorí, že najlepšie ovocie je vypálené
ovocie. Dokonca medicína. A veru ani
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nie hocijaká, presviedčal sám seba.
Pred dverami obchodu sa zháčil.
Zaváhal, či si vôbec pamätá, čo všetko
má nakúpiť. Vzápätí sa mu v mysli
namiesto tovarov vynorila manželkina
tvár spred vyše šesťdesiatich rokov. Aj
dnes si dobre pamätá, ako sa tá prekrásna tvár naňho milo usmievala, ako
ho jej oči posmeľovali a horeli šťastím.
Dočerta, bolo to dávno, preveľmi
dávno, užialene mávol rukou.
– Šecko som kúpiv, čo si prikázala,
tu to máš! – starký energicky zdvihol
pletenú nákupnú tašku do výšky,
potom ju už opatrnejšie položil na stôl.
Starká sa zahľadela mužovi do
tváre. V jeho očiach objavila známy,
akýsi čudný lesk. Ju nemožno oklamať, je si istá, že manžel si kúpil v
obchode na cestu aj plechovku piva a
bez rozmýšľania ju vypil na to pálené,
čo vylogal ešte pred odchodom do
obchodu. Nepovedala však ani slovíčka, veď za tých šesťdesiat rokov, čo sú
spolu, si už dávno privykla na všelijaké prehrešky svojho muža. Pustila sa
teda radšej do miešania palacinkového
cesta, aby nejakým fajnovým jedlom
počastovala vnučku.
x
– Hurá, som voľná, voľná, celkom
voľná… mám po všetkých skúškach! –
vkročila vnučka do kuchyne s rozosmiatou tvárou.
– Šak si len chudá... zničená…
zmorená! – hladkali a bozkávali starí
rodičia svoju dvadsaťštyriročnú vnučku. – Neboj sa, u nás si odychneš…
Móžeš tu ostat pokál len sceš…
Katka upokojila svojich hostiteľov,
že pobudne u nich celý-celučký týždeň, od stredy do stredy, a pokúsi sa
zabudnúť na všetko, ale opravdu na
všetko na tomto svete, hlavne na univerzitu. Prosila však o jedno-jediné, o
súhlas starkých, aby ju v sobotu mohol
navštíviť priateľ, spolužiak z univerzity, ktorý sa už nevie dočkať, aby sa
stretol s jej starými rodičmi.
V sobotu podvečer Katka odbehla
privítať hosťa na železničnú stanicu
nachádzajúcu sa kúsok za dedinou.
Jozefovi Čepskému sa to nepozdávalo.
– Kdo to kedy slýchav, že dívča chodí
za chlapcom? – rozčuľoval sa. Katka
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však ani počuť nechcela, aby sa starý
otec pustil na dvadsaťminútovú cestu
na stanicu a práve toľko opačným smerom. Čo starkému ale už vonkoncom
nešlo do hlavy a poriadne ho to rozčertilo, bolo správanie sa mladých, ktorí
vôbec netajili, že celú noc mienia stráviť v jednej izbe, dokonca v jednej
posteli a pod jednou duchnou.
– Šak nemajú žánný papír o tem, že
sa móžu takto neslušne chovat! – rozčuľoval sa pred starkou.
– Ale apo, šak už né sú decká, vedá,
čo robá, – vyprskla starká podráždene.
– Idz už spat aj ty, – dodala rázne.
Celú nedeľu boli starkí celí uveličení. Katkin vyvolený ich svojím správaním priam očaril. Všetko okolo domu
chcel porobiť on. Skoro ráno, hneď
ako počul starkého pokašliavať, pridal
sa k nemu a ani na krok ho neopustil.
Pod šopou narúbal polienka, pod velením starkého rozložil oheň, zošrotoval
kukuricu, obaril ju, namiešal pomyje
a vylial ich do hranta. S úsmevom na
tvári sa pozeral na prasce, ako žerú
pomyje. Nezabudol ani na hydinu, aj tú
zaopatril ako sa patrí. Nezastal ani na
minútku, znovu a znovu si žiadal
prácu. Po obede, keď ho hostitelia už
ľutovali a nechceli, aby sa ďalej unúval, nedal sa odradiť, s poznámkou, že
aj on je z dediny, si v pivnici sadol na
šamlík ku kope zemiakov a pustil sa
ich preberať a zbavovať klíčkov.
Po večeri však mladík starkého
veľmi sklamal, celkom stratil cez deň
získané renomé. Požiadal totiž Katku,
aby ho odprevadila na železničnú stanicu, aby ani náhodou nezablúdil. Trocha
ostýchavo sa priznal, že sa bojí psov.
Do starkého ako keby hrom udrel.
Nepovedal však ani slovíčka, iba v sebe
dusil jed. Keby onoho času dačo takéto
on povedal pred nastávajúcim svokrom,
určite by bol od neho dostal poriadny
kopanec do zadku a nie jeho dcéru. –
Celý svet stojí hore nohámi, ani chlapi
už né sú chlapmi, sú len takí bídní slaboši, jak je aj tento tu, – pomyslel si
znechutene. Starkej nápad bol iba priliatim oleja na oheň, celkom vykoľajil
starkého z rovnováhy. Zahlásila, že s
radosťou odprevadí mladých aj ona,
aspoň sa po takomto rušnom dni trošku
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prevetrá. Vraj by nerada sedela doma vo
vedomí, že Katka sa potme sama vracia
zo stanice. – V dnešném svete sa šeličo
móže stát, – poznamenala veľavravne.
– Len si idz, ked nemáš lepšú robotu, – riekol starký nahnevane, keď
ostali v dvojici.
Na cestu vystrojení mladí vkročili
do kuchyne, aby sa rozlúčili. Mladík
by bol najradšej pobozkal hostiteľa na
obidve líca, ale nemal toľko odvahy,
tak mu iba podal ruku a silne ňou
potriasol. Preveľmi ďakoval za milé
pohostenie a ubezpečil starkého, že sa
odteraz budú častejšie stretávať.
– Odprevadím vás aj já… k bránke,
jak sa patrí, – riekol Jozef Čepský rozvážnym hlasom.
Keď mladí ruka v ruke a za nimi starká vykročili z dvora na betónový chodník, starký ostal stáť pred bránkou a
díval sa za nimi. O pár domov ďalej vo
svetle pouličnej lampy spozoroval, ako
manželka zaostáva za mladými. Kráčala
zhrbená, so sklonenou hlavou, pomalým, ťažkým krokom, akoby ona niesla
ťažkú tašku a nie mladík pred ňou.
Horkosť starkému stisla hrdlo. Ženina
postava sa pred jeho zrakom postupne
zmenšovala a zároveň čoraz viac splývala s tmou. Predtým, než by bola v tme
úplne zmizla, Jozef Čepský náhle prudko vykročil, ba o niekoľko sekúnd sa
rozbehol ako posadnutý. – Jožo, nedaj
sa, uvidíš, že jích dohoníš, – posmeľoval
sa, ale bolo mu na odpadnutie.
– Apo, precca len nás odprevadíš aj
ty? – uprela starká lesknúce sa oči na
muža, ktorý sa znenazdajky pri nej
objavil lapajúc po vzduchu.
– Á, čerta starého! Šak ty s Katkú
trafíš naspák, – riekol naoko podráždene. – Scem pozret cestovný porádek,
lebo sobotu budem cestuvat… k nášmu synovi…
– Jožo, tak teda cestovný porádek?
– Len ten, mosím sa nan pozret, –
riekol Jozef Čepský zaťato so sklonenou hlavou.
Starká sa sotva badateľne usmiala.
Ju, skúsenú manželku, neoklame.
Tesne pristúpila k starkému, jemne sa
dotkla jeho ruky a vzápätí spolu vykročili za mladými, ktorých pred ich zrakom už pohltila hustá tma.

16

FOTOREPORTÁŽ

Marec 2021

Pandémia v hlavnom meste a v prírode

Foto: ĽF

Za finančnú podporu poskytnutú na vydanie nášho časopisu srdečne ďakujeme
slovenským samosprávam II., VI. a XX. obvodu Budapešti.
Pri zostavovaní čísla sme čiastočne použili články a fotografie z Ľudových novín a webovej stránky www.luno.hu.

Časopis Slovenskej samosprávy Budapešti. Náklad: 1000 výtlačkov.
Za vydanie zodpovedá predsedníčka Slovenskej samosprávy Budapešti Edita Hortiová.
Adresa redakcie: 1054 Budapešť, Akadémia u. 1, tel./fax: (+36 1) 374-0635, email: ssambp@gmail.com
Uzávierka čísla: 20. marca 2021.
ISSN 1416-6453. Tlač: CZEDE Kft., Budapešť

Felújítás az Újpesti Szlovák Önkormányzatnál

Pontosan egy évvel ezelőtt a vírushelyzet miatt teljesen felborult az önkormányzatunknál megszokott munkarend. Be kellett szűntetni a közösségi
összejöveteleket, mint például a nyugdíjas klub, a nyelvtanfolyam vagy a
programtervező megbeszélések. Ennek
ellenére az elmúlt év sok munkával
telt, mely látványos eredményt hozott
maga után.
A bezártságnak köszönhetően több
idő jutott a pályázati kiírások figyelésére. Így találtam rá a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. felhívására, melynek
célja költségvetési támogatást nyújtani a hazai nemzetiségek számára beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységekhez kapcsolódó munkák
megvalósítására. A felhívás másik

célja volt a magyar kis-és középvállalkozások erősítése és a magyar gazdaság élénkítése.
Önkormányzatunknak 1.500.000
forintot ítélt meg a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. teljes körű festési és
mázolási munkák elvégzésére és az
ülőbútorok kárpitozására. A vállalkozók kiválasztásakor fontos szempont
volt, hogy Újpesten élő, vállalkozásukat ebben a kerületben működtető
szakembereket találjunk.
A felújítási munkák 2020. december 31. határidővel elkészültek. Megtörtént a hivatalos helyiségünk teljes
körű tisztasági festése és mázolása
valamint az utcafronton lévő ablakok,
rácsok és bejárati ajtó mázolása. Régi
kárpitos bútoraink ízléses, egyforma

kárpittal lettek behúzva és a bútorok
fa szerkezete is megújult.
Nagyon sok munkaidőt fektettünk
bele a felújításba, mely magában foglalja a pályázat megírását, a szükséges
hivatalos dokumentumok beszerzését, a
vállalkozók kiválasztását, a szerződések
elkészítését és a felújítás utáni takarítást.
A pályázat pénzügyi és szakmai beszámolójának elkészítése még hátra van.
Sajnos a korlátozások miatt félbe
szakadt a 2020. őszén indult szlovák
társalgási tanfolyamunk.
Várom vissza a régi csoporttagokat
és az újabb érdeklődőket is, hogy a
megújult, kellemes környezetben folytathassuk a tanulást.
Óvári Enikő Éva
elnök

Foto: szerző
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Ima a rákoskeresztúri szlovák közösségért
2021. 01.03 – án az új év
első vasárnapján, a Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat szervezésében szlováknyelvű szentmisén vettünk
részt a Budapest-Józsefvárosi
Szent József Plébánián. Az
igét Jakub Rafael Blahoslav
Patay, OFM Cap, Mgr. kapucinus szerzetes hirdette. Egy
békésebb, szabadabb és sikeresebb új esztendőért imádkoztunk, melybe a rákoskeresztúri és a magyarországi szlovák
testvérközösségeket is belefoglaltuk.
A szentmisén részt vett Budapest Fő-

kórus, a Rákoskeresztúri
Szlovák Táncegyüttes és a
rákoskeresztúri szlovák közösség tagjai, továbbá a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és
több fővárosi szlovák hívő is.
A folyamatosan fennálló veszélyhelyzet miatt a szentmise után agapéra nem került
sor. Mindennek ellenére is jó
Foto: szerző
volt az újévben régi és új arcokkal találkozni a – maszváros XVII. Kerület Szlovák Nemzeti- kok ellenére is – és együtt fejlődni lelki
ségi Önkormányzatának elnöksége, a élekben és szellemben.
Rákoskeresztúri Szlovák AsszonySzilágyiné Bretka Zsuzsanna

Adventi hangverseny Rákoskeresztúron
Budapest Főváros XVII.
kerület Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata Advent
negyedik vasárnapján a rákoskeresztúri Szent Kereszt
Felmagasztalása Plébániatemplomban „Szállást keres
a Szent Család” - “Svätá rodina hl’adá nocl’ah...” címmel szlovák nyelvű ökumenikus adventi hangversenyt
rendezett. Tekintettel arra a
körülményre, hogy a vírusjárvány miatt elrendelt gyülekezési korlátozásokra a templomban
nem lehetett jelen a közönség, ezért az
esemény műsora internetes élő közvetítésben jutott el a Budapesten és az
ország más településein élő szlovákok
otthonaiba. A közvetítést megelőzően
nemzetiségi önkormányzatunk gondot
fordított azoknak a műszaki és közegészségügyi feltételeknek a megteremtésére, hogy szlovák közösségünk
idős tagjai is biztonságos körülmények között élvezhessék a koncertet.
A rendezvényt Dunai Mónika,
Rákosmente országgyűlési képviselője, illetve dr. Füzesi Péter, városkerületünk alpolgármesterének köszöntő
szavai nyitották meg.
A szlovák és magyar nyelven előadott műsorban fellépett Herencsár
Viktória cimbalom művész, a Beszter-

felvétele, amely az alábbi
linkre kattintva érhető el:
www.rakosmentiszlovakok.hu; youtube: Rákoskeresztúri Asszonykórus és
Táncegyüttes.
Az előadást széleskörű
összefogásnak köszönhetően
sikerült megvalósítani. Ezúton is köszönetet mondunk a
műsorban fellépő művészeknek, a közvetítést biztosító
Foto: szerző
műszaki csapatnak, valamint
a támogatást nyújtó követkecebányai Művészeti Akadémia tanára, ző intézményeknek: Budapest Főváros
Szekér Gergő énekes, Galda Levente XVII. kerület – Rákosmente Önkorés a Pilisszentkeresztért Kulturális mányzata, Miniszterelnökség, Bethlen
Egyesület tagjai, a Kóborzengő zene- Gábor Alapkezelő Zrt., Csoóri Sándor
kar Erdélyi – Molnár Klára vezetésé- Alap, az Emberi Erőforrások Miniszvel, illetve a Rákoskeresztúri Szlovák tériumának Támogatáskezelő SzerveAsszonykórus. A Rákosvölgye Népei zete, Hagyományok Háza, Kisfaludy
Kulturális Hagyományőrző Egyesület 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit
tagjai élő képben jelenítették meg a Zrt., Magyar Turisztikai Ügynökség,
Szent Családot. A koncerten szlovák Nemzeti Kulturális Alap, Nemzeti
és magyar nyelvű karácsonyköszöntő Együttműködési Alap, Határon Túli
énekek, illetve Herencsár Viktória ál- Szlovákok Hivatala, Budapesti Szlovák
tal komponált művek szerepeltek.
Intézet, Fővárosi Szlovák ÖnkormányAnnak sem kell bánkódnia, aki le- zat, Országos Szlovák Önkormányzat,
maradt a 2020. december 20-án, 18:00 a Magyarországi Szlovákok Szövetórától közvetített premierről, mert ségének Közhasznú Alapítványa, FelBudapest Főváros XVII. kerület Szlo- sőpetény Község Szlovák Nemzetiségi
vák Nemzetiségi Önkormányzatának Önkormányzata, Legéndi Szlovák
honlapján és hivatalos youtube csator- Nemzetiségi Önkormányzat.
náján is megtekinthető a hangverseny
Szilágyiné Bretka Zsuzsanna

