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ZO ŽIVOTA NAŠICH SAMOSPRÁV

Poslanecký zbor mieni, COVID-19 mení

Do života nám hlboko zasiahol
nepriateľ s názvom COVID-19 a
v momente zmenil všetky naše plány
a predsavzatia. V danej situácii sa
v prvom rade snažíme dodržiavať
nariadenia vyplývajúce z núdzového
stavu a v zdraví sa dožiť návratu
k bežnému spôsobu každodenného
života. Na tento rok sme sa však ešte
prednedávnom chystali s úplne inými
predstavami.
Január prebiehal v Slovenskej samospráve Budapešti v znamení vyúčtovania grantov použitých v minulom
roku. Vyúčtovali sme finančné prostriedky, ktoré nám poskytli na rok
2019 BGA Zrt. a Samospráva hlavného mesta na základné úlohy spojené
s fungovaním samosprávy. S určitým
časovým odkladom sme odoslali aj
vyúčtovania na ÚSŽZ, pretože niektoré naše akcie, na ktoré sme dostali
dotácie od Slovenskej republiky, sa
uskutočnili vlani v decembri a v tom
čase už fyzicky neboli dostupné
potrebné dokumenty k vyúčtovaniu.
V januári sme sa začali pripravovať na fašiangový ples, ktorého dátum
sme stanovili na 15. februára. Túto

akciu sme, ako to máme roky vo
zvyku, usporiadali za účasti a spolupráce slovenských samospráv pôsobiacich v Budapešti. O dobrú náladu
sa postarali dve kultúrne telesá: folklórny súbor Dobrona z Dobrej Nivy a
kapela XLF.
Po fašiangoch sme sa začali pripravovať na ďalšie podujatie – na Deň
žien, a to v rámci valného zhromaždenia Klubu slovenských dôchodcov.
K podujatiu došlo, naši dôchodcovia
zasadali, ale očakávané divadelné
predstavenie sa neuskutočnilo. Naši
hostia zo Slovenska neprišli. Doma
ich prinútila zostať choroba. Zostáva
nám veriť, že to ešte bola len „obyčajná chrípka“. No a tu sa náš život
zastavil s výnimkou nepríjemného
intermezza. Napriek tomu, že v priebehu roka 2019 sme všetky zápisnice
zo zasadnutí SSB odovzdali do stanoveného termínu, v prípade zápisnice
z verejného zasadnutia došlo k chybe,
ktorú vedenie správcovskej spoločnosti grantov BGA Zrt. nie je ochotné
tolerovať. V papierovej forme bola
zápisnica odovzdaná ďaleko pred stanoveným termínom, a to 18. decembra

2019 a v ten istý deň bola odoslaná
aj elektronicky, avšak škriatkovia komunikačnej techniky si s nami zavtipkovali a tento dokument nedorazil do
schránky pre elektronickú poštu príslušného vládneho úradu v očakávanej forme. Výsledkom je, že SSB nezíska finančné prostriedky za vykonanú činnosť v roku 2019. Medzičasom
sme sa dozvedeli, že vzhľadom na
vzniknutú mimoriadnu situáciu vyvolanú epidémiou COVID-19 aj ÚSŽZ
pozastavil vyplácanie niektorých už
schválených dotácií na tohoročné
podujatia. Zostáva nám už len veriť,
že už schválené granty zo strany BGA
Zrt. dostaneme a že ich v zdraví budeme vedieť čoskoro využiť. V súčasnosti sme totiž kvôli vyhlásenej
karanténe museli zrušiť aj zasadnutie
SSB, plánované na koniec marca, na
ktorom sme mali prerokovať harmonogram podujatí plánovaných na
nasledujúce mesiace. Kvôli súčasnej
situácii teraz vybavujeme najnutnejšie
veci z domu a udržiavame vzájomný
kontakt medzi sebou telefonicky alebo elektronickou formou.
ĽF
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Plesová sezóna v hlavnom meste

Foto: ĽF

Po štvrtom a po sedemnástom obvode sme si spoločne zaplesali na fašiangovom bále, ktorý organizovala
Slovenská samospráva Budapešti za
výdatnej finančnej pomoci mnohých
slovenských samospráv pôsobiacich
na území hlavného mesta. V priestoroch Strednej odbornej školy gastronómie Jozefa C. Doboša sa 15. februára zabávalo viac ako 120 hostí. Žiaľ,
tentoraz sa k nám nemohli pridať naši
partneri zo Slovenska, ale ani tohto
roku na nás nezabudli a prispeli hodnotnými darmi do tomboly. František
Krempaský 3-dňovým pobytom v Kaštieli Hanus v Spišských Hanušovciach
pre dve osoby a Marián Hromádka
hlavnou cenou, 5-dňovým pobytom
v piešťanskom štvorhviezdičkovom
welness hoteli Esplanade Ensana
Health Spa, tak isto pre dve osoby.
O rozprúdenie dobrej nálady sa
postarala dedinská folklórna skupina
Dobrona z Dobrej Nivy, ktorá funguje
od roku 1983 a jej zakladateľom bol
Ján Škoda. Skupina čerpá z nesmier-

neho piesňového bohatstva nielen obce
Dobrá Niva, ale aj okolitých obcí, ktoré
sú jej od nepamäti príbuzné nárečím,
spôsobom života i prekrásnym krojom,
bohatým na výšivky a tkaniny, ktorý
patrí k podpolianskemu typu ľudového
odevu s vplyvom Hontu a Novohradu.
Záujemcom prináša starodávne piesne
tohto kraja, jeho zvyky, obyčaje a obrady. Vo svojom repertoári zahŕňa zvykoslovie celého roka na dedine. Nám sa
predstavila zábavnou scénkou, tzv. Nariekaním nad Hurbanom, v ktorej hrala
hlavnú úlohu Anna Noskovičová.
Predtým nám ale členovia skupiny odetí do prekrásnych krojov zaspievali
i zatancovali. Svoje vystúpenie ukončili hymnou tunajších Slovákov. V súčasnosti pracuje Dobrona pod vedením
Kvetoslavy Babiakovej a hudbu vedie
Ján Cúth.
Po Dobrone nasledoval otvárací tanec plesu. Predviedli ho študenti budapeštianskeho slovenského gymnázia, ktorí pozvali na parket aj hostí. Po
večeri nasledovala voľná zábava a ta-
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nec. Do taktu vyhrávala skupina XLF
pod vedením absolventa budapeštianskeho slovenského gymnázia Martina
Hubačeka.
Ako vždy na záver plesu sa losovala tombola, do ktorej prispeli darmi
všetky zúčastnené samosprávy, ako
aj náš stály darca, drevorezbár Michal
Zsolnai, ktorý bol tohto roku prítomný na plese ako poslanec slovenskej
samosprávy XVIII. obvodu. Z menších i väčších príspevkov mali, prirodzene, všetci výhercovia radosť,
avšak každý by bol rád vyhral jednu z
hlavných cien. V tomto roku sa šťastie
usmialo na Zsóku Nagyovú a na
národnostného referenta Ministerstva
ľudských zdrojov Štefana Kraslána.
Pre manželov Nagyovcov by bola
cesta do Spišských Hanušoviec náročná a preto svoju výhru veľkodušne
odovzdali evanjelickej farárke Hilde
Gulácsiovej Fabuľovej. Hlavnej výhre, pobytu v Piešťanoch, sa potešil
Štefan Kraslán.
ĽF
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Valné zhromaždenie KSD

Foto: ĽF

Na valné zhromaždenie Klubu slovenských dôchodcov sme sa dlho a
starostlivo pripravovali. Slovenská
samospráva Budapešti zabezpečila
divadelnú sálu a pozvala na obed členov Divadelného ochotníckeho súboru Podzámčok, slovenská samospráva
III. obvodu zaobstarala občerstvenie
pre členov KSD a slovenský volený
zbor II. obvodu sa podujal zorganizovať divadelné predstavenie a vyplatiť
všetky náklady spojené s cestou a
vystúpením ochotníkov zo Slovenska.
Vedenie KSD zostavilo dokumenty
potrebné k úspešnému výročnému
rokovaniu a zaobstaralo darčeky pre
predstaviteľky nežného pohlavia. Akcia bola vyhlásená na 8. marca. Rúcať
sa začala o 12. hodine, keď pred reštauráciou, v ktorej bol zabezpečený
obed, vysvitlo, že viacero členov
ochotníckeho súboru ochorelo a súbor
zostal doma...Tragikomédia s názvom
Žobrácke dobrodružstvo, ktorú sme si
mali o 14.30 pozrieť v rámci oslavy
Dňa žien, sa tak v istom zmysle začala
odvíjať už na poludnie. Začali sme
telefonovať a rozosielať e-maily s čerstvou informáciou, že predstavenie je
zrušené, ale valné zhromaždenie sa
uskutoční.
Aj touto cestou sa ešte raz ospravedlňujeme všetkým záujemcom o divadelné predstavenie.
Valné zhromaždenie KSD sa začalo presne v stanovenú hodinu a prítomných bolo takmer päťdesiat členov. Privítal ich predseda klubu Ján
Kukučka. Po ňom podpredsedníčka

Mária Lantosová Libayová vyzvala
prítomných, aby povstali a minútou
ticha si uctili pamiatku Márie Baloghovej, členky klubu, ktorá vlani v marci
zomrela. Po tomto pietnom akte oznámila mená nových členov klubu. Stali
sa nimi Edita Hortiová, Tibor Lantos a
Anna Saligová Bózsiková.
Na valnom zhromaždení predseda
klubu informoval o finančnej situácii
občianskej organizácie, o tom, že klub
mohol prežiť viac-menej len vďaka
finančnej podpore zo strany budapeštianskych slovenských samospráv.
Hovoril o peripetiách, ktorými organizácia prešla v uplynulom roku v súvislosti so zaregistrovaním nového predsedu a členstva, ako aj sídla klubu.
Napriek týmto ťažkostiam klub pokračoval vo svojej činnosti. Najprv na
základe pracovného plánu zostaveného na prvý polrok minulého roka ešte
predchádzajúcim vedením a neskôr už
podľa vlastných predstáv. Dôchodcovia sa tak vlani v máji zúčastnili na
Memoriáli Juraja Migaša – výstupe
na vrch Pilíš a v júni na púti k pamätníku sv. Cyrila a Metoda v obci
Zalavár. V septembri spoločne navštívili mestečko Senondrej (Szentendre),
v októbri sa stretli na besede s Alžbetou Árgyelánovou, v novembri na
hudobnom popoludní s Jánom Rozkošom a v decembri na Dni budapeštianskych Slovákov, na slovenských Vianociach. O tohtoročnom pracovnom
pláne na 1. polrok, zostavenom na januárovom zasadnutí predsedníctva,
informovala podpredsedníčka klubu

Mária Lantosová Libayová. Účasť na
fašiangovom plese už majú za sebou
a pred sebou výstavu diel drevorezbára Michala Zsolnaiho, účasť na omši
venovanej pamiatke kanonika Vojtecha Uhlára, ako aj účasť na kladení
vencov k pamätníku vierozvestcov,
patrónov Európy sv. Cyrila a Metoda.
Ďalšie programy úzko súvisia s
finančnými možnosťami klubu.
Po referáte podpredsedníčky KSD
predsedníčka Slovenskej samosprávy
XVII. obvodu Rozália Papová Polereczká pozvala seniorov na turíčnu
omšu, ktorá sa uskutoční 1. júna
v Kostole sv. Kríža.
Zuzana Hollósyová informovala
o tom, že KSD získal prostredníctvom
súbehu 1 100 000 forintov. Ďalej oznámila, že 21. marca vystúpi v Kostole sv. Michala v XIII. obvode bratislavská formácia Hope Gospel Singers and Band. No a 31. mája usporiada XIII. obvod Národnostný deň, na
ktorom vystúpi tanečná skupina základnej školy z Mojmíroviec. Upozornila aj na niekoľko vystúpení Budapeštianskeho speváckeho zboru Ozvena a tak aj na 20. výročie jeho vzniku,
ktorý oslávi 7. novembra.
Valné zhromaždenie KSD sa týmto
skončilo a mohla sa začať oslava Dňa
žien. Predstaviteľkám nežného pohlavia sa veľmi pekným vystúpením prihovoril Ján Karkalik, ktorý vyzval
prítomných pánov, aby odovzdali
dámam kvety – juhoafrické fialky.
ĽF
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Ekumenická pobožnosť
Hodnotný celodenný program pripravila pre budapeštianskych Slovákov 19. januára Slovenská samospráva III. obvodu v rámci ekumenického
Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Tradičný termín konania tohto
celosvetového hnutia je na severnej
pologuli od 18. do 25. januára. Tieto
dni navrhol v roku 1908 reverend
Paul Watson, člen rehoľnej komunity
Františkánskych bratov zadosťučinenia tak, aby modlitby prebiehali v
dňoch medzi sviatkami sv. Petra
(Katedra) a sv. Pavla (Obrátenie), čo
im dodalo symbolický význam.
V priestoroch Evanjelickej diakonie Gaudiopolis na Ulici Mező sa uskutočnila bohoslužba, na ktorej sa
o spolupatričnosti a ľudskosti striedavo prihovárali prítomným miestny
duchovný László Donáth, putujúca
farárka evanjelickej cirkvi v Maďarsku Hilda Gulácsiová Fabuľová
a kapucínsky brat Jakubrafael Blahoslav Patay.
Bohoslužbu spevom sprevádzal
Budapeštiansky slovenský spevácky
zbor Ozvena pod taktovkou laureáta
Rytierskeho radu maďarskej kultúry
Pétera Pálinkása. Jeho syn László
spieval sólo, na syntetizátore hral
János Bacsi.
Z 2. knihy Mojžišovej o neviditeľnosti, ale stálej prítomnosti Hospodina
čítala Erzsébet Nagyová Tokajiová a z
Listu sv. apoštola Pavla Rimanom
o tom, že všetci máme rozličné dary
podľa milosti, ktorú sme dostali od
Boha, Katalin Breueová. „Keď sme
sa zachránili, dozvedeli sme sa, že

ostrov sa volá Malta. Domorodci sa k
nám správali neobyčajne láskavo.
Rozložili oheň a všetkých nás prijali a
potom začalo pršať a bolo chladno,“
čítal zo Skutkov apoštolov brat
Jakubrafael a pokračoval: „Dnes sme
už počuli krásne pasáže z Božieho
slova, ktoré nás vyzývajú, aby sme
boli ľudskí. My totiž ako kresťania si
mnohokrát predstavujeme, že byť
kresťanom znamená žiť nejakú vieru v
kostole, dodržiavať nejako desať
Božích prikázaní, aby spoločnosť,
v ktorej žijeme, nepocítila našu inakosť. A to je obrovská chyba. Pretože
potom sa z nás stávajú ľudia náboženskí a byť náboženským človekom je
pre nás veľmi zlé, pretože Ježiš neprišiel založiť nové náboženstvo, ale prišiel ľudí voviesť do vzťahu s jeho
nebeským Otcom. Preto sme všetci
navzájom bratia, lebo máme len jedného nebeského Otca. Ani ja nie som
žiaden atya, ja som brat. Čiže byť človekom, byť dobrým človekom je určite
jedným z cieľov nás, kresťanov, ale nie
je to všetko. Pretože naše človečenstvo
sa napĺňa v tom, že budeme Božími
priateľmi. Mojžiš sa stal Božím priateľom rovnako ako Ábrahám. Na
základe čoho? Na základe viery. Ale
viera nie je iba to, že v niečo verím.
To, čo sa tu deje, má nejakú platnosť,
Božie slovo má moc na celý život.
Vplyv Boha na náš osobný svet a celú
osobnosť spočíva len v úzkom vzťahu
s ním. Je to človek a zároveň Boh, je to
vtelený Boh, Ježiš Kristus. On je tu
medzi nami, pretože sám pán Ježiš
povedal, že tam, kde sú dvaja alebo

traja v mojom mene, aj ja som medzi
nimi. Ale keby som sa vás opýtal, či
teraz tu, v tomto vašom spoločenstve,
cítite Ježiša... odpovedali by ste mi:
možno niekto áno, možno niekto nie.
Každý z nás prechádzame rôznymi
fázami v živote aj vo viere. Ja som
kňaz a rehoľník, ale to neznamená, že
nemôžem mať krízu vo viere. Práveže
Boh to mnohokrát dopúšťa. Prečo?
Aby sa moje ľudské predstavy prečistili, aby som mohol vo svojom živote
pocítiť Božie milosrdenstvo. A takto
potom môžem vidieť Boha v každom
človeku, v každom jednom z vás. A vy
ho môžete vidieť vo mne. Boh vie, že
my nedokážeme byť dokonalí, a to ani
nie je podstatné. Naša dokonalosť je
jedine v Ježišovi Kristovi,“ konštatoval brat Jakubrafael.
To, čo sme si v tento deň vypočuli,
je z príbehu, keď apoštol Pavol cestoval z Cézaree do Ríma, kde sa mal
postaviť pred cisársky súd. Mal obhajovať seba samého. Prečo mu Židia
usilovali o život? Aj keď bol zatvorený do väzenia, jeho duch nebol spútaný, ale aj takáto životná situácia bola
pre neho úžasnou misiou. „Vidíme, že
všetko to, čo kázal ľuďom na lodi, keď
sa dostala do búrky, bolo proti ľudskej
logike. Na lodi boli skúsení námorníci, on bol vyštudovaný rabín, teológ.
Na jeho prípade možno vidieť, ako
v ňom pôsobila Božia sila. Veď aj
Ježiš nebol rybár a dokázal rybárom
povedať, kam majú za bieleho dňa
hodiť siete. Zrejme v Pavlovi ľudia
vycítili Božieho ducha. Pavol sa
pôvodne volal Šaul, latinské meno,

Foto: ĽF
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v Békásmegyeri
ktoré prijal, znamená nepatrný, maličký. Zvolil si ho preto, lebo cítil, že
ho privádza k ľudskosti, ľudskosti
malého nepatrného človeka, na ktorom sa potom môže ukázať Božia vernosť.“
Brat Jakubrafael potom porozprával o svojom živote. Vyrastal na Slovensku, v meste Hlohovec, v čase totalitného režimu, ktorý poznačil život
celej ich rodiny.
V kázni sa vrátil k príbehu o Pavlovi, keď sa po stroskotaní lode stretol
s domorodcami, ktorí sa k nim správali neobyčajne láskavo. Rozložili oheň
a všetkých stroskotancov prijali. Boli
to ľudia, ktorí ich vôbec nepoznali, ale
mali otvorené srdcia. Potom sa Pavol
stal svedkom Božej moci...
„Nestačí byť iba ľudským. Musíme
si uvedomiť, že sme malí, musíme
predstúpiť pred Boha. Gréci na to majú výraz metamoria, to nie je pokánie,
ale zmena myslenia, mentality, skrátka
zmena života a to prajem nám všetkým,“ dokončil svoju kázeň v slovenčine kapucínsky brat J. B. Patay, ktorú do maďarčiny pretlmočila a doplnila o svoje skúsenosti z vysokoškolských rokov i z medziľudských vzťahov Slovákov v Maďarsku putovná
farárka H. Gulácsiová Fabuľová.
Po bohoslužbe a Večere Pánovej
Boží chrám doslova naplnili nádherné melódie v podaní členov Budapeštianskeho slovenského speváckeho
zboru Ozvena, ktorý je pravidelným
hosťom týchto stretnutí.
ĽF
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Dualizmus
v budapeštianskej evanjelickej obci

Foto: ĽF

Po kapustnici, haluškách, koláčikoch a zákuskoch v popoludňajšom
programe v priestoroch Evanjelickej
diakonie Gaudiopolis v mestskej časti
Békásmegyer vystúpil Dr. Ivan Halász s prednáškou o slovenských farároch pôsobiacich v Budapešti v období dualizmu. Privítala ho a zhromaždenie pozdravila predsedníčka miestneho slovenského zboru Edita Hortiová. Právnik, historik a slavista
veľmi zaujímavo hovoril o časovom
rozpätí 1867 – 1918, presnejšie o záchrancovi Slovenského evanjelického
cirkevného zboru v Budapešti Danielovi Bachátovi, ktorému v roku 2012
odhalili pamätnú tabuľu v Lutherovom dvore. Univerzitný profesor
poslucháčom predstavil predchádzajúce udalosti ako pôsobenie Jána
Kollára a jeho existenciálne konflikty
v trojjazyčnej cirkvi. „Keď sa pozrieme z etnickej stránky, Budapešť v jeho
období obývali najmä Nemci, 1/3 obyvateľstva tvorili Maďari, 5-6 percent
Slováci a nasledovali Srbi,“ povedal
I. Halász a konštatoval, že Srbov bolo
síce menej, ale mali viac majetku a
málo sa asimilovali. Po Kollárovom
odchode na viedenskú univerzitu krátko pôsobil na čele budapeštianskej
evanjelickej obce Skaličan Jozef
Podhradský a po ňom Michal Elefant
z Asódu. Po smrti 56-ročného farára,

náboženského spisovateľa a cirkevného historika na žiadosť bratov Matuškovcov z Taty prišiel vtedy už do zjednotenej oblasti Pešti, Budína a Starého Budína 33-ročný spisovateľ, prekladateľ a farár D. Bachát. Prvotný
predstaviteľ veľkomeštianskej slovenskej literárnej tvorby bol naozaj
všestranný, píše sa o ňom ako o človeku modernejšieho, liberálnejšieho
svetonázoru s dobrými kontaktmi so
starou školou. Po jeho smrti túto neľahkú funkciu zastával Martin Morháč a krátky čas aj Pavel Bujnák. Oni
však už také prínosy pre komunitu
nepriniesli. „Kým Bachátove pôsobenie môžeme pokladať za rozkvitajúce,
vrcholné obdobie miestneho evanjelického spoločenstva, od Morháča vidíme rýchly pokles. Na svedomí ho
majú predovšetkým politické udalosti,“ poznamenal na záver svojej prednášky profesor Fakulty politických
vied a medzinárodných vzťahov
Národnej univerzity verejných služieb
v Budapešti I. Halász.
Po krátkej diskusii organizátori prítomných pohostili kávou, čajom a
zákuskami. Celodenný program bol
vynikajúcim otvorením medzinárodného ekumenického Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov.
AR
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Prezentácia Komlóšskej tóry v Budapešti
Slovenská samospráva VI. obvodu
Budapešti a Kruh priateľov Slovenského Komlóša uskutočnili v Kultúrnom a spoločenskom stredisku Eötvös10 prezentáciu dvojjazyčnej knihy
82-ročného prozaika Istvána Gábora
Benedeka Komlóšska tóra, ktorá je
podľa mnohých internetových stránok
jeho vrcholným dielom. Zbierka
poviedok z roku 1994 je uznávaná aj
vo svete, bola preložená do mnohých
jazykov a prezentovaná napríklad
v Izraeli, Kanade, Nemecku, Španielsku, Švajčiarsku, Slovenskej republike a v Spojených štátoch amerických,
dokonca pred pár rokmi sa uvažovalo
aj o jej filmovom stvárnení.
O dobrodružnej ceste
druhého vydania
Po úvodných slovách predsedu
hostiteľskej Slovenskej samosprávy
VI. obvodu Budapešti Juraja Rágyanszkého moderovanie prevzala predsedníčka Kruhu Alžbeta Hollerová
Račková. „Na jar sa v našom Kruhu
sformulovala myšlienka, že po 16
rokoch nastal čas opäť vydať symbolickú a kultovú dvojjazyčnú zbierku
poviedok Istvána Gábora Benedeka,
lebo nikde si ju nemožno zaobstarať.
Slovensko-maďarské vydanie z roku
2003 zabezpečila Čabianska organizácia Slovákov a vytlačilo ho dnes už
zaniknuté vydavateľstvo Tevan. Pri
zrode zbierky stáli bývalá riaditeľka
čabianskeho Domu slovenskej kultúry
Anna Ištvánová, ale najmä oduševnený člen nášho predsedníctva Pavol
Beňo, ktorý bol jej iniciátorom. Židovský príbeh preložil Karol Wlachovský a ostatné novely Ľubomíra
Fallerová. Texty lektorovala Daniela
Onodiová. V knihe sa nachádzala aj
štúdia s názvom Komlóšski židia od
historika a hebrejistu Istvána Balogha, ktorá sa tiež musela aktualizovať,“ pripomenula A. Hollerová Račková a dodala, že tlačiarenskú prípravu prevzalo vydavateľstvo Croatica,
ktoré máva na starosti aj mnohé publikácie Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.

Hovoriace
fotografie
O histórii Komlóšskych židov od
50. rokov 19. storočia hovoril I.
Balogh. Prostredníctvom bohatej fotodokumentácie predstavil prisťahované
rodiny z Čongrádskej župy, z Makova.
Vo svojej prednáške sa zmienil o kultúre, živote, osude a pozostalostiach
rodín Braunovcov, Grószovcov, Herzogovcov, Leichterovcov, Leipnikovcov, Somlósovcov, Ujhellyovcov a
Vogelovcov. „Počas deportácie zadelili komlóšskych židov do dvoch transportov. Šťastnejší osud mali tí, ktorí sa
dostali do Rakúska. Dve tretiny prežili, ale tretina židov smerovala priamo
do Osvienčimu, kde ich ihneď odvliekli do plynových komôr. Ide o 46 osôb,“
povedal mladý hebrejista, ktorému
v roku 2004, ako 17-ročnému, vyšla
128-stranová monografia Židia v
Slovenskom Komlóši.
Sila je
v našej jednote
„S tvorbou Istvána Gábora Benedeka som sa prvý raz stretol začiatkom 80. rokov, keď v týždenníku Staviteľ vyšla jeho novela Návštevník.
Vtedy som sa začal podrobnejšie
zaujímať o túto tému,“ zaspomínal si
iniciátor dvojjazyčnej publikácie P.
Beňo a zdôraznil, že v jeho detstve
žilo na Komlóši už len pár židovských rodín. Po Komlóšskej tóre,
ktorá je akousi ságou rodu Braunovcov, sa v Kruhu navrhlo, aby aj tí,
ktorí sa v roku 1947 presídlili na
Slovensko, mali možnosť začítať sa
do minulosti ich predkov, príbuzných,
či známych. „Nie som literárny kritik,
ale ide o ľahký žáner. Napriek úsmevným častiam v úzadí príbehov cítiť
trpkosť, smútok a tragickosť, čo vyzdvihuje, že táto rodina si prežila svoje,“ poznamenal P. Beňo a uviedol, že
vtedajšie finančné náklady čiastočne
hradili zo súbehu vypísaného spoločnosťou Szerencsejáték Zrt., ale našli
sa podporovatelia aj z mestskej a slovenskej samosprávy v Slovenskom
Komlóši.

Ach, ten írečitý a
ľubozvučný jazyk
„Mám šťastie, že som sa narodil vo
veľmi dobrej komlóšskej rodine, nikdy
som nemusel nikam cestovať, hrabať
sa v knihách, učiť sa, hľadať inšpirácie k príbehom. Našťastie, veľa si
pamätám, možno aj preto, lebo s veľkým obdivom a záujmom som počúval
historky starých rodičov. Všetky tieto
príbehy sa vo mne uchovali a dozreli
do jednej knihy,“ začal autor viac než
26 publikácií a prezentovaného diela.
István Gábor Benedek, po ktorého
matke Rózse Braunovej pomenovali v
Gerasdorfe ulicu, predstavil prítomným život židovskej komunity rodného mesta, ako aj svojej rodiny.
Spisovateľ najviac ľutuje to, že sa
nenaučil po slovensky. „Bolí ma, že
neviem po slovensky. Môj brat perfektne vedel, ale keď sme sa vrátili z
nemeckých lágrov, mal som 7 rokov,
predvojnový svet bol už len minulosťou. Ja som sa dostal do školy, kde sa
vyučovala maďarčina. Mal som možnosť len vnímať a mať rád melódiu
jazyka, keď však začujem tú írečitú
a ľubozvučnú, prekrásnu komlóšsku
slovenčinu, puká mi srdce.” Rozprávanie o vzniku Tureckého pochodu a
Štyroch perzských kobercov dokončil
informáciou, že na požiadanie napísal
príbeh o dvoch židovkách, o múze
Endreho Adyho Adele Brüllovej a
manželke Frigyesa Karinthyho Aranke Böhmovej zo Šiah. Zo zachovalých
krátkych zápiskov vznikli príbehy ich
dramatického osudu, ktoré onedlho
vyjdú aj v tlačenej podobe.
Židovská komunita zanechala za sebou určité stopy, ktoré formovali celú
spoločnosť a dotvárali kultúru aj v Slovenskom Komlóši. Zaujímavosťou i na
vzhľad peknej knihy je, že čítať ju možno z obidvoch strán. Z jednej je v slovenčine, z druhej v maďarčine a v strede sa strany stretnú. Druhé prepracované a doplnené vydanie si môžete zaobstarať priamo u predsedníčky Kruhu A.
Hollerovej Račkovej alebo na jej emailovej adrese racsko.erzsebet@gmail.com.
AR
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Za Ladislavom Petrom
Dňa 23. marca po dlhej a zákernej
chorobe nás navždy opustil Ladislav
Petro.
Jeden z najaktívnejších budapeštianskych Slovákov pochádzal zo Šámšonházu, kde sa narodil v roku 1936.
Bol dlhoročným predsedom Slovenskej samosprávy VI. obvodu a 15
rokov riaditeľom budapeštianskej slovenskej školy. V tom období si získal
rešpekt medzi Slovákmi v Maďarsku
za zasadzovanie sa za naše slovenské
školstvo a za vybojovanie novej budovy slovenskej školy v Budapešti. V
90. rokoch pomáhal zakladať slovenské samosprávy, občianske organizácie na území hlavného mesta a 15
rokov stál na čele Klubu slovenských
dôchodcov. Má zásluhy na umiestnení
viacerých pamätných tabúľ významných slovenských osobností nielen v
VI. obvode. Ladislav Petro popri práci
v slovenských volených zboroch napísal knihu o veľkom staviteľovi a
verejnom činiteľovi Jánovi Nepomukovi Bobulovi, ktorý sa stal čestným
občanom VI. obvodu In memoriam.
Preložil a knižne vydal divadelné hry
klasika slovenskej literatúry Jána Palárika: Dimitrij samozvanec, Drotár,

Inkognito a Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch. Je autorom
nielen z národnostného hľadiska významnej publikácie Slovenská Budapešť – Szlovák Budapest, ktorej rozšírenú verziu vydali minulý rok.
Jeho pedagogická dráha sa začala
v Dabaši-Šáre, kam sa dostal hneď po
skončení učiteľského ústavu v Budapešti. Na Vysokej škole pedagogickej
v Segedíne v roku 1961 získal diplom
na odbore slovenčina – zemepis, ktorý
o niekoľko rokov doplnil o diplom
učiteľa matematiky. Po vysokoškol-

ských štúdiách sa stal vychovávateľom, neskôr zástupcom riaditeľa žiackeho domova svojej bývalej alma mater. Univerzitný diplom z odboru slovenčina – ruština získal na Univerzite
Loránda Eötvösa v Budapešti. V roku
1971 sa stal zástupcom riaditeľa školy
a od roku 1977 až do odchodu do dôchodku bol riaditeľom školy. Ladislav
Petro má veľké zásluhy na tom, že
slovenská škola sa začiatkom 90.
rokov mohla presťahovať do novej
budovy pri Arpádovom moste a vynaložil veľké úsilia v záujme toho, aby
sa v modernej budove rozbehla v tom
čase veľmi žiadaná a obľúbená výučba v rámci 8-ročného gymnázia.
Bol zanieteným pedagógom, ktorý
venoval nemálo svojich síl a vedomostí svojim študentom.
Slovenská samospráva Budapešti
udelila Ladislavovi Petrovi Cenu za budapeštianskych Slovákov za jeho zásluhy v oblasti slovenského školstva v Maďarsku a za činnosť vykonanú v prospech občianskej sféry Slovákov v Budapešti. Bol nositeľom Ceny za národnosti, vyznamenania Za našu národnosť
a množstva iných cien a uznaní.
Česť jeho pamiatke!

Na rozlúčku s Alexandrom Kormošom
Dňa 10. marca 2020 zomrel básnik,
prekladateľ a publicista Alexander
Kormoš - ikonická osobnosť Slovákov v Maďarsku.
Alexander Kormoš sa narodil 10. apríla 1941 v Pilíšskom Santove. Po maturite v budapeštianskom slovenskom
učiteľskom ústave získal diplom stredoškolského profesora slovenčiny a
ruštiny na univerzite ELTE. Pracoval
v aparáte Demokratického zväzu Slovákov v Maďarsku, v redakcii Ľudových novín, v budapeštianskej a békeščabianskej slovenskej škole. Dlhé
roky bol redaktorom Vydavateľstva
učebníc (Tankönyvkiadó), kde redigoval slovenské učebnice, respektíve literárne a všetky iné publikácie (národopis, ľudové piesne, atď.) Slovákov
v Maďarsku.

Zaoberal sa aj zbieraním ľudovej hudby, v roku 1990 vydal bohatú zbierku
ľudových piesní F santofském Pilíši
zo svojej rodnej obce. V rokoch 1988

– 1992 bol spoluzakladateľom a šéfredaktorom Literárneho a kultúrno-spoločenského štvrťročníka SME.
Vydal deväť samostatných publikácií.
Básnik a prekladateľ patriaci do predvoja slovenskej literatúry v Maďarsku
bol spoluautorom antológií vydaných
vo vydavateľstve Tankönyvkiadó v
Budapešti Výhonky (1978), Fialôčka,
fiala (1980) a Chodníky (1984), respektíve autorom samostatných zbierok Polyfónia I (1981), Polyfónia II
(1986) a Plamene jazyka (Slovenský
spisovateľ, Bratislava 1986), Ohnivá
kytica (ZSSUM, Budapešť 1991),
Okrídľovanie kosou (SOS, NTK, BP
1995), Aforizmy (SOS - VE, NTK,
BP 1977), Rozdúchať stlmený plameň
- Sonety (CSS a ZSSUM, BP 2003).
Česť jeho pamiatke!
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Vedecká konferencia 30-ročného VÚSM
V impozantnom Hoteli Munkácsy
v Békešskej Čabe zorganizoval Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku
v dňoch 13. a 14. februára vedeckú
konferenciu s medzinárodnou účasťou. Sympózium nazvané Výskum
Slovákov v Maďarsku v interdisciplinárnom kontexte bolo venované životnému jubileu prof. PhDr. Anny Divičanovej, CSc., a zároveň 30. výročiu
založenia VÚSM, prvého národnostného výskumného ústavu v Maďarsku.
Čitateľom Budapeštianskeho Slováka určite netreba predstaviť jubilantku, prvú riaditeľku, zakladajúcu členku
VÚSM, členku Vedeckej rady VÚSM,
etnologičku, slovakistku, profesorku
univerzity ELTE v Budapešti, autorku
viacerých monografií a vedeckých
článkov. Publikuje v maďarčine a slovenčine, vystupuje na rôznych medzinárodných konferenciách doma i v
zahraničí, je nositeľkou mnohých
vysokých vyznamenaní, medzi nimi
Ceny Ondreja Štefanka, a je čestnou
občiankou mesta Slovenský Komlóš.
Program prvého dňa sa začal slávnostnými príhovormi. Na úvod riaditeľka VÚSM doc. Dr. Tünde Tušková
pozdravila vzácnych hostí a privítala
všetkých prítomných. Účastníkom konferencie sa prihovoril zástupca mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky v Maďarsku Róbert Maxián. Predseda Úradu
pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ján
Varšo odovzdal Výskumnému ústavu
pamätnú medailu Úradu Za zásluhy
o upevňovanie národného povedomia
a kultúrnej identity Slovákov v zahraničí. Ako odznelo, vyznamenanie
získal VÚSM za tvorivé vedecké aktivity, vklad do historického, jazykového a kultúrno-duchovného bádania
života Slovákov v Maďarsku, za zásluhy v zveľaďovaní slovenskosti, ako
aj za prínos z aspektu historiografie,
kulturológie a ďalších spoločenských
vied pre Slovenskú republiku. Pamätnú medailu udelil ÚSŽZ aj prof. Anne
Divičanovej za jej celoživotnú prácu.
Predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta

Hollerová Račková, pravidelná účastníčka zasadnutí Vedeckej rady VÚSM,
vyzdvihla nepopierateľnú úlohu prof.
Divičanovej, ako aj úlohu VÚSM
v sprostredkovaní nových poznatkov
z rôznych aspektov života Slovákov
v Maďarsku. Po nej sa ujal slova viceprimátor Békešskej Čaby Tamás Varga, ktorého maďarský prejav prekladala do slovenčiny Hajnalka Avarová.
Kolektív Ústavu pripravil pre našu
jubilantku milé prekvapenie. Keďže
Anna Divičanová je Komlóšanka,
v rámci kultúrneho programu predniesla komlóšske ľudové piesne Alíz
Agodová, vnučka komlóšskeho básnika Juraja Dolnozemského, ktorý prispel k oslavám zdravicou v podobe
príležitostnej básne.
Laudáciu na prof. Annu Divičanovú predniesla bývalá riaditeľka VÚSM
Dr. Anna Kováčová. Po nej prečítala
pozdravné listy riaditeľky Ústavu
etnológie SAV v Bratislave Mgr. Tatiany Zacharovej Podolinskej, PhD.
a predsedníčky Národopisnej spoločnosti Slovenska PhDr. Martiny Bocánovej, PhD., doc. PhDr. Magdaléna
Paríková, ktoré odovzdala jubilantke.
V rámci plenárnej prednášky si prítomní mohli vypočuť dôležité etapy
zo života VÚSM v prednese súčasnej
a bývalej riaditeľky inštitúcie Tünde
Tuškovej a Alžbety Uhrinovej, ktoré
priblížili históriu, ale aj súčasnú činnosť Ústavu. O okolnostiach založenia hovorili nasledovne: „Idea založenia slovenského výskumného ústavu
vznikla koncom osemdesiatych rokov,
v čase, keď v odbornej literatúre, ale
aj v politických prejavoch charakterizovali Slovákov v Maďarsku ako najrýchlejšie sa asimilujúcu národnosť
v strednej Európe. Iniciátori sa domnievali, že založenie inštitúcie, ktorá
by vedecky analyzovala spoločenské
procesy týkajúce sa minulosti a súčasnej situácie Slovákov v Maďarsku,
bude v záujme zachovania ich jazyka,
kultúry, tradícií a posilnenia ich slovenskej identity.“ Riaditeľky hovorili
o personálnom zložení, o vedeckovýskumných projektoch, o konferen-

ciách, sympóziách i publikáciách. Ich
prednášky spestrili fotografie a zaujímavé grafy pre lepšie pochopenie
a znázornenie činnosti Ústavu počas
uplynulých tridsať rokov.
Profesorka Anna Divičanová reagovala na laudáciu aj na prednášku.
Oboznámila účastníkov podujatia so
svojimi názormi o funkcii a poslaní
VÚSM a podelila sa s nimi o svoje spomienky na začiatky. Zosumarizovala,
aké zámery mali a čo vykonali pracovníci Ústavu počas troch desaťročí.
V rámci ďalšieho kultúrneho programu sme si mohli vypočuť žiačku
békeščabianskej Strednej umeleckej
školy Bélu Bartóka Réku Pannu
Szegediovú, ktorá zahrala na flaute.
Na záver slávnostného programu
nasledovala vernisáž výstavy 30-ročný Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku. Otvoril ju predseda Vedeckej rady
VÚSM, iniciátor založenia VÚSM,
genetik, emeritný profesor Debrecínskej univerzity Matej Šipický, ktorý
vyjadril svoje predstavy, sny o fungovaní a poslaní Ústavu a ktorý chronologicky predstavil jednotlivé panely
plné fotografií zo života 30-ročnej
inštitúcie.
Poobede, po slávnostnej recepcii,
nasledovali rokovania paralelne v dvoch
sekciách. Počas dvoch dní sme si mohli
vypočuť viac ako 40 prednášateľov zo
Slovenska a z Maďarska, z partnerských inštitúcií VÚSM. Odzneli témy
z jazykovedy, etnológie, literárnej vedy,
sociálnej antropológie, didaktiky, histórie. Medzi prednášateľmi boli pracovníci a výskumníci z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV, z Literárnovedného ústavu SAV, z Historického
ústavu SAV v Bratislave, z Filozofickej
fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, z Univerzity Svätého Cyrila
a Metoda v Trnave, z Univerzity Mateja
Bela z Banskej Bystrice, zo Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach,
z Katedry slovanských a baltských filológií ELTE v Budapešti, zo Segedínskej
univerzity, ale prednášali aj pracovníci
VÚSM.
Kristína Szudová
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„Príď, pane, do svojho svätého chrámu“

Slovenská samospráva VIII.
obvodu Budapešti v prvú februárovú nedeľu opäť usporiadala v Kostole sv. Jozefa na
Námestí M. Horvátha slovenskú svätú omšu, ktorú slúžil farár Attila Kónya spolu s
kapucínom Jakubrafaelom
Blahoslavom Patayom. Veriaci na sviatok biskupa,
mučeníka a ochrancu pred
chorobami hrdla svätého Blažeja (3. február) dostali aj požehnanie.
Zo svätého písma čítal brat Jakubrafael,
na organe hral Imrich Sárközi.
„Hľa, ja posielam svojho anjela, aby
mi pripravil cestu. Hneď potom príde
do svojho chrámu Pán, ktorého hľadáte,
a anjel zmluvy, po ktorom túžite. Sadne
si a bude vytápať a čistiť striebro, očistí
synov Léviho a zošľachtí ich ako zlato a
striebro, takže budú prinášať Pánovi
obety v spravodlivosti,” znelo v Kostole
sv. Jozefa na Námestí M. Horvátha čítanie z Knihy proroka Malachiáša. V
Liste svätého apoštola Pavla Hebrejom
stálo, že Ježiš titul veľkňaza získal svojom smrťou, umieraním na kríži. „Veď
sa neujíma anjelov, ale ujíma sa
Abrahámovho potomstva. Preto sa vo
všetkom musel pripodobniť bratom, aby
sa stal milosrdným a verným veľkňazom
pred Bohom a odčinil hriechy ľudu. A
pretože sám prešiel skúškou utrpenia,
môže pomáhať tým, ktorí sú skúšaní,”
opisuje Sväté písmo prítomnosť Ježiša v
duchovnom chráme postavenom nebeským Otcom.
„Hromničné sviece, ktoré dnes držíme v rukách, sú nádherným symbolom
obety, ktorá sa stane svetlom. Ich úlohou je úplne sa odovzdať plameňu.

Strácať sa v ňom a tak šíriť okolo svetlo,“ začal svoju kázeň doplnením čítania dôstojný pán A. Kónya. „V tomto
zmysle je Kristus svetlom, o ktorom
hovorí spravodlivý a nábožný Simeon v
Jeruzalemskom chráme. Ježiša stravuje
oheň lásky, ktorý prichádza od Otca v
Duchu Svätom. Každý moment jeho
existencie je obetovaný, aby sa stal svetlom. Spasiteľova obeta vrcholí ako
žiara na svietniku kríža, aby osvetlila
celý dom, celú ľudskú rodinu,” vysvetľoval text z tretej, nadlhšej knihy Nového zákona, kanonické Evanjelium podľa
Lukáša dušpastier a zdôraznil, že táto
nedeľa je i predtuchou slávenia veľkonočného tajomstva. „Slávnostná procesia anticipuje tú, v ktorej budeme nasledovať Krista, Svetlo sveta, v podobe
veľkonočnej sviece počas Bielej soboty.
Je to zároveň oslava stretnutia. Spoločne ideme v ústrety Kristovi, aby sme
sa sami stali svetlom,” hovoril dôstojný
otec o sviatku Obetovania Pána.
A. Kónya vo svojej kázni upriamil
pozornosť na osud mladej Talianky
Chiary Corbellovej Petrillovej, ktorá
žila svoj život pre iných. Počas tretieho
tehotenstva jej diagnostikovali zákernú
chorobu. Liečbu si žiadala oddialiť, aby

mohla dať život svojmu dieťaťu. Keď prišiel na svet
malý František, bolo už
neskoro na jej záchranu.
Posledný rok života sa snažila
prežiť naplno. Venovala ho
synovi, manželovi, rodine a
priateľom, ale i ľuďom vo
farnostiach, ktorým spoločne
rozprávali o Božom pôsobení
Foto: ĽF v svojom živote. „Láska je
stredom nášho života, pretože
sa rodíme z lásky, žijeme preto, aby sme
milovali a nechali sa milovať, a umierame, aby sme poznali Božiu lásku,“ prečítal vdp. A. Kónya odkaz Talianky a jej
druha.
„V jej životnom príbehu sa nám
zrkadlia tri podstatné elementy dnešného sviatku: stretnutie, obeta a svetlo.
Stretnutie s Kristom roznecuje lásku,
ktorá vedie človeka k obetovaniu sa. A
obeta je potrebným svetlom pre náš svet.
Tešme sa v tento deň svetla a myslime
na to, že môžeme byť premenení na
Božský oheň vo svetle, ktoré teší a osvecuje nie iba náš dom, ale celý svet,”
vysvetľoval dušpastier.
Záverom svätej omše A. Kónya a
brat Jakubrafael udelili svätoblažejské
požehnanie hrdla s prekríženými sviecami. Týmto aktom prosili Pána Boha,
aby nás chránil od všetkého zla a aby
posilňoval zdravie nášho tela a duše.
Po obrade sa uskutočnilo tradičné
agapé, na ktorom I. Sárközi navrhol
veriacim, aby sa pred nasledujúcimi
omšami stretali okolo 11. hodiny, aby si
spoločne precvičili spevy, ktoré odznejú
počas omše.
AR
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Vo Vacove zasadala Dolina

V Osvetovom stredisku I. Madácha
vo Vacove zasadalo posledný januárový piatok Valné zhromaždenie Regionálneho spolku Slovákov z okolia Pešti Dolina, ktorého členmi sú aj slovenské samosprávy XVI. a XVII. obvodu. Na zasadnutí sa zúčastnila nadpolovičná väčšina členov, preto odsúhlasili všetky nastolené body. Pred
otvorením si prítomní minútou ticha
uctili pamiatku zosnulej členky predsedníctva Márie Galántaiovej z Veľkej Tarče.
Dedičstvo prežíva v srdci
Zasadnutie viedla predsedníčka
spolku Zuzana Szabová, predsedníčka slovenského voleného zboru v Cinkote (XVI. obvode hlavného mesta),
ktorá najprv privítala všetkých prítomných, menovite predsedníčku Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbetu Hollerovú Račkovú, riaditeľku Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku Katarínu Király, členku VZ
CSSM Etelku Rybovú a predsedu Slovenskej samosprávy vo Vacove Júliusa Alta. Následne predstavila program
zasadnutia a odovzdala slovo hostiteľovi. J. Alt prítomných oboznámil so
slovenskou minulosťou i súčasnosťou
mesta, ako aj s prelínaním sa ľudských

osudov v okresnom mestečku. „Vacov
má okolo 35 tisíc obyvateľov, Slovákov máme približne tisíc. Každého očakávame s otvorenou náručou, organizujeme rôzne kultúrne a zábavné
programy. Máme aj výučbu slovenského jazyka pre dospelých. Z našich úspešných podujatí treba spomenúť
Slovenské Vianoce, Národnostný večierok alebo výstavu diel výtvarného
umenia 6 národností, ktoré tu žijú. Tieto stretnutia navštevuje veľa ľudí. Sme
hrdí na to, že mesto trikrát ocenilo našu prácu vyznamenaním Pro urbe. Naším aktuálnym cieľom je, keďže Vacov
je biskupské sídlo, zaviesť slovenské
slovo aj do kresťanskej spoločnosti,”
konštatoval J. Alt s tým, že zbor sa
snaží upevňovať národnostnú identitu
a pestovať slovenskú kultúru, aby prežívala v srdciach miestnych Slovákov,
aby boli hrdí na svojich predkov.
Všetko diktujú peniaze
Účastníci VZ najprv odsúhlasili
písomne predložený 10-bodový program. Vedenie si rozdelilo prácu.
Podpredseda spolku referoval o kultúrnom aspekte činnosti v roku 2019.
„Pre októbrové voľby sa na jeseň
neuskutočnili Páračky v Čemeri, ale
boli sme spoluorganizátormi mnohých

podujatí na miestnej úrovni,” začal
svoj referát Ondrej Csaba Aszódi
z Ečera a vymenoval vyše 15 akcií v
oblasti kultúry a politiky. „Podporili
sme dva zájazdy Malotarčanov a Cinkoťanov do Košíc a Bratislavy. Spolok
sa snaží organizovať veľké akcie, na
ktorých sa môže stretnúť veľa Slovákov z okolia Pešti, ale financie vystačia len na jedno či dve, lebo sú vysoké
náklady najmä na úhradu cestovného,” dodal O. Cs. Aszódi.
Členovia Doliny
vo vyšších zboroch
Predsedníčka v súvislosti s vlaňajšou činnosťou informovala predovšetkým o financiách, rozpočte a voľbách.
„Vo voľbách sme zastúpili spolu s Čabianskou organizáciou Slovákov Úniu
slovenských organizácii v Maďarsku,
ktorá z technických príčin nemohla
byť nominačnou organizáciou. Odvtedy sa situácia vyriešila a v meste Gyula ju zaevidovali,” konštatovala Z.
Szabová. S poľutovaním dodala, že v
niektorých obciach prednostovia miestnych úradov nevychádzali v ústrety
národnostným samosprávam. S radosťou oznámila, že v sedemčlennej
Slovenskej samospráve Peštianskej
župy až traja členovia pochádzajú

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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z radov Doliny: Karol Kiss, Alžbeta
Szabová a Katarína Szlauková. V 31člennom VZ CSSM dostalo mandát
päť členov organizácie. Predsedníčkou Kultúrneho výboru sa stala Katarína Szabová Tóthová z Malej Tarče a
členom O. Cs. Aszódi, predsedníčkou
Výboru pre verejné obstarávanie a
právne záležitosti Z. Szabová, členkou
Finančného výboru E. Rybová a radkyňou pre kultúrne vzťahy K. Király.
Prítomným sa prihovorila aj predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová
Račková: „Mám to šťastie, že reprezentujem komunitu, ktorá v období volieb
držala spolu. Nie každému národnostnému spoločenstvu sa to podarilo. Môžeme byť hrdí na to, že našu činnosť
uznávajú aj Slováci v zahraničí, maďarské národnosti a Úrad vlády. Verím,
že naša práca bude konštruktívna a
bude sa niesť v dobrej atmosfére, či už
na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni,” povedala a poďakovala sa
za aktívnu účasť na národnostných voľbách a prejavenú dôveru.
Členom organizácie sa predstavili
nové predsedníčky slovenských samospráv v Peštianskom regióne. Po
voľbách má nové predsedníctvo slovenská komunita v Dabaši-Šáre na čele s Evou Černákovou. Slovač v Kerepeši vedie Elena Tarnóczka a v Tárnoku sa stala predsedníčkou Mária
Muskovicsová Szabová.

Viac peňazí
- viac súbehov
Slovenský kurátor vo Fonde Gábora Bethlena O. Cs. Aszódi v sekcii o
grantoch a podporách v roku 2020
uviedol, že o tom, či Páračky 14.
novembra v Čemeri získajú finančnú
podporu, rozhodne kuratórium Fondu
20. februára. Medzitým navrhol, aby
členský príspevok ostal nezmenený.
„Nedávno sme rokovali o dvoch oblastiach, o detských táboroch a kultúre. Na prvé sa nám podarilo vyčleniť
podobnú sumu ako vlani, 40 561 000
forintov. [...] Čo sa týka kultúry, tam
sa zvýšila suma na 48 669 000 forintov,“ poznamenal podpredseda spolku
Dolina a zhrnul aj pripomienky kuratória. O. Cs. Aszódi zdôraznil, že v budúcnosti budú oveľa prísnejšie kritériá
pri rozhodovaní.
O významných udalostiach
roka
Významnou plánovanou kultúrnou
činnosťou Doliny v roku 2020 bude
rozšírenie a znovu vydanie kuchárky
Takto varila starká. Autori by sa potešili, keby sa na treťom vydaní podieľali aj ďalšie štyri obce. Prípravné
práce sa už začali, do jesene fotografi
navštívia 12 osád.
V roku 2020 jubilujúcimi telesami
sú Páví krúžok v Kerepeši, ktorý oslavuje 45. výročie svojho vzniku a
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Ečerská folklórna skupina bude mať
75 rokov.
VZ odsúhlasilo, že na Dni Slovákov
v Maďarsku (o dejisku ktorého rozhodne VZ CSSM neskôr) Spolok Slovákov z okolia Pešti Dolina bude reprezentovať Veľká Tarča a budúcoročné zasadnutie sa bude konať v XVII.
obvode Budapešti, v Kerestúre.
V poslednom bode programu predsedníčka nášho najvyššieho voleného
zboru informovala o dvoch zájazdoch
Náboženského a sociálneho výboru
CSSM, o zájazde Po stopách Martina
Luthera a o pútnickom zájazde na Slovensko. Zmienila sa o plánovaných
tematických letných táboroch pre deti.
Z. Szabová hovorila o slovenskom tematickom dni v rámci Medzinárodného eucharistického kongresu, ktorý
bude 16. septembra v hlavnom meste.
K. Király ju doplnila a informovala
verejnosť o slovenskej omši v pútnickom mieste Mátraverebély-Szentkút,
ktorá sa uskutoční štyri dni predtým.
Riaditeľka ÚKSM hovorila aj o aktuálnom stave spolupráce s Univerzitou
Konštantína Filozofa v Nitre, o grantoch pre oblastné domy, ako aj o podujatiach organizovaných inštitúciou.
Počas voľnej diskusie hostiteľská
slovenská samospráva ponúkla prítomným občerstvenie.
AR
Foto: autor
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Komlóšska zabíjačka
s budapeštianskymi Slovákmi
Po dlhodobej príprave k tomu
konečne došlo a 22. februára sme sa
v Slovenskom Komlóši zišli na tradičnej zabíjačke. Predsedníčka Kruhu
priateľov Slovenského Komlóša Alžbeta Hollerová Račková členom
Kruhu a ich priateľom, teda aj nám,
poslancom Slovenskej samosprávy II.
obvodu a členom Budapeštianskeho
speváckeho zboru Ozvena, už dosť
dávno navrhla zúčastniť sa na tradičnej komlóšskej zabíjačke, ale časy sa
menia a vysvitlo, že v súčasnosti nie
je také ľahké uskutočniť niečo, čo ani
nie tak dávno bolo samozrejmosťou.
Totiž už ani Komlóšania nechovajú vo
svojich dvoroch domáce zvieratá,
tobôž nie ošípané. Kupujú si vykŕmeného brava alebo mäso na klobásu, či
dokonca hotové produkty. Na tradície
však nezabúdajú, ešte sú medzi nimi
odborníci ako ujko Ján Ištván, ktorý
ráno o pol siedmej vo dvore Domu
remesiel pevnou rukou a presným zásahom odpravil dušu prasaťa, získaného z blízkej farmy, do večných lovíšť a to, čo tu z neho zostalo, odborne pripravil na konzum. Samozrejme,
za horlivej spolupráce účastníkov
zabíjačky. Odbornú pomoc poskytli
pán farár Attila Szpisák a jeho manželka Maja a Pavol Kmetykó s manželkou Annou. Okrem toho vedúci
komlóšskej skupiny Kruhu priateľov
Slovenského Komlóša, bývalý primátor Pavol Juhász, predsedníčka miestnej slovenskej samosprávy, riaditeľka
slovenskej školy Zuzana Lauková,
členky Kruhu priateľov Slovenského
Komlóša z Komlóša Zuzana Liborová a Anna Ištvánová Račková a hlavná organizátorka Alžbeta Hollerová
Račková. Aj my ostatní sme sa snažili
pridať ruku k dielu tam, kde to bolo
potrebné. Ženy v kuchyni, pričom
nám Ozvenárky občas aj zaspievali,
chlapi pri stole, kde sa spracovávalo
mäso na rôzne dobroty. Tu boli z hostí
najaktívnejší národnostný referent
Ministerstva ľudských zdrojov Štefan
Kraslán, poslancovia slovenských

samospráv XII. a II. obvodu Ján
Zsolnai a István Kollár a Zoltán
Horváth. V kuchyni sme sa naučili,
ako sa na Komlóši čistí petržlen –
koniec pri vňati sa nezrezáva, ale opatrne očistí, aby v ňom zostali živiny, a
do huriek (jaterníc), ani do klobásy sa
nepridáva majoránka. Počuli sme, čo
všetko sa pridáva do pravej komlóšskej klobásy a videli sme, ako sa pripravuje „királyka“, aorta.
Po odkrvení prasaťa sa začalo s prípravou raňajok: obarenej krvi dusenej
na cibuli a restovanej pečienky podliatej červeným vínom. Po raňajkách
sa začalo s porciovaním. Vo dvore sa
kuchtilo v troch kotloch. V jednom sa
vyvárali škvarky, v druhom sa varila
polievka a v treťom bolo treba vždy
niečo predvariť. V kuchyni sa pieklo
v peci a varilo na plynovom sporáku.
Počas celej zabíjačky vládla v Dome
remesiel, ktorý patrí miestnemu evanjelického cirkevnému zboru, vynikajúca nálada, na čom mala istý podiel
pravá domáca pálenka. Na priebehu
prác bolo vidieť, že zabíjačku vedú
skúsení odborníci. Večera pre 40 osôb
bola vyhlásená na 16. hodinu a priam
na minútu presne bolo všetko hotové:
polievka, klobásky upečené v peci,
hurky, sárma, teda plnená kapusta,
paprikáš, pečená panenka plnená klobásovou zmesou a obalená sieťkou
tuku. Stôl sa priam prehýbal pod toľkými dobrotami. Pred večerou medzi
nás zavítal primátor mesta Zoltán
Zsura.
V tento deň som sa opäť presvedčila, že Komlóšania sú výnimočne
pracovití, húževnatí, priateľskí a otvorení – trocha iní, ako ostatní Slováci,
ktorí sa takmer pred troma storočiami
prisťahovali na Dolnú zem. Pravdepodobne preto sa vždy medzi nimi
dobre cítime. Nebolo tomu inak ani
počas zabíjačky, z ktorej sme odchádzali s dobrým pocitom a ako je to na
Komlóši zvykom – plne naložení dobrotami.
ĽF
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Jubilejný novoročný koncert v Slovenskom inštitúte
V januári po pätnásty raz
očarila cimbalistka Viktória
Herencsárová publikum, ktoré si prišlo do Slovenského
inštitútu vypočuť tradičný
novoročný koncert. Virtuózna interpretka pozýva na
svoje vystúpenia aj iných
umelcov, ako sama povedala, na pódiu Slovenského
inštitútu sa vystriedal skoro
celý svet. Tentoraz ju sprevádzali folklorista, rodák zo
Slovenského Komlóša, nositeľ ceny Prima primissima Balázs
Dongó Szokolay a spevák, rodák
z Mlynkov Levente Galda. Koncert
pozostával z vlastných skladieb. Na
úvod to bol Párový tanec, po ktorom
nasledovala skladba s názvom Spomienka, symbolicky sa lúčiaca s uplynulým rokom. Vlani koncertovala
Viktória Herencsárová v niekoľkých

variáciám sa pridal hrou na
píšťale Balázs Dongó Szokolay. Skladba Večne zelená
hora nás zaviedla do Číny,
kde Viktória Herencsárová
vystupovala v rámci 15. Svetového kongresu cimbalistov. Napokon sme skončili
v Maďarsku, a to skladbami
Bélu Bartóka, konkrétne slovenskými detskými piesňami, v priebehu ktorých BaFoto: ĽF
lázs Dongó Szokolay vystriedal niekoľko druhov píšťal.
ázijských krajinách, po ktorých nás, Aby sme nezabudli, že sme vstúpili do
prítomných, previedla svojimi ďalšími nového roka, prišiel na scénu Levente
skladbami. V Japonsku to bola spra- Galda s novoročnými ľudovými piescovaná ľudová pieseň Sakura Sakura ňami, ktoré spievajú tunajší Slováci
a impresie na Fukushimu, v Kórei a Maďari žijúci na Slovensku. Strhuskladba Arirang a Sanjo variácie. júci bol záver koncertu, keď sme spoArirang v preklade znamená niečo ločne zaspievali pieseň Daj nám mier,
veľmi dobré a tak nám touto skladbou tiež dielo Viktórie Herencsárovej.
zapriala šťastný nový rok. K Sanjo
ĽF

Parlando rubato v SI
„Päť minút pred dvanástou“, teda tesne pred zavedením stavu núdze v dôsledku pandémie koronavírusu,
sme sa v Slovenskom inštitúte zúčastnili na otvorení
výstavy obrazov Balázsa
Dongóa Szokolaya. Na vernisáži výstavy boli prítomní
členovia Kruhu priateľov
Slovenského Komlóša, na
podnet ktorého sa uskutočnila, ako aj ich priatelia.
Autora vystavených diel,
komlóšskeho rodáka, sme doteraz
poznali ako hudobníka, skladateľa
a pedagóga, ktorý virtuózne ovláda
rôzne ľudové drevené fúkacie hudobné nástroje: píšťaly, fujaru, sopránový
saxofón, starý maďarský ľudový klarinet – tárogató, ale aj gajdy. Svedčia
o tom početné ocenenia, ktoré mu
doteraz udelili. Od roku 1994 je laureátom ceny Mladý majster ľudového
umenia, od roku 2005 ceny Artisjus

Slovenského Komlóša v 18.
storočí z Gemersko-malohontskej stolice, z Hnúšte,
a pôsobili ako uznávaní
pedagógovia. Balázs ich
dobré meno šíri a upevňuje
svojou činnosťou dodnes.
Študuje a spracováva folklór Karpatskej kotliny.
V jeho, v prvom rade jazzovom, prejave sú zahrnuté
improvizačné prvky vycháFoto: ĽF
dzajúce z pôvodnej maďarskej, rumunskej, srbskej,
a od roku 2016 Prima ceny. Teraz sme chorvátskej, slovenskej a rómskej kulsa dozvedeli, že svoje nadanie vie pre- túry, ale sú podané v modernom
javiť aj v inej forme, v obrazoch, a to duchu. V modernom duchu sú aj jeho
s charakteristikou vystihnutou v názve obrazy zachytávajúce zároveň blízku
vernisáže – parlando rubato. (Spôsob i dávnu minulosť. Výber z nich sme si
spevu, pri ktorom sa viac hovorí ako mohli pozrieť na vernisáži výstavy,
spieva, alebo: nepravidelne, nepokoj- ktorú Balázs Dongó Szokolay – verný
ne, s meniacou sa rýchlosťou; skladba sebe samému - uviedol hrou na gajv nie celkom predpísanom tempe.)
dách.
Balázs Dongó Szokolay je potomkom Szokolayovcov, ktorí prišli do
ĽF
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Foto: ĽF
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Bállal búcsúztattuk a telet

Idén február 1-én rendeztük meg
hagyományos farsangi mulatságunkat, melynek helyszínéül ezúttal a
Julian étterem szolgált. A programsorozatot barátaink, a Pilisszentkeresztért Kulturális Egyesület tagjai kezdték meg Galda Levente vezetésével,
akik a hagyományos szlovák népdalokon túl örökzöld operett slágerekkel
szórakoztatták a nagyérdeműt.
Mára már hagyománnyá vált nálunk, hogy a Tótfalu-díj is ezen az ünnepségen kerül kiosztásra. Ezt 2015ben alapította önkormányzatunk a
régi, keresztúri szokások felkutatását,
ápolását, újraélesztését aktívan segítő
emberek érdemeinek az elismerése
céljából. A díjat idén Maródi Jánosné
(vagy ahogy nálunk a legtöbben isme-

rik: Ica néni) kapta a Rákoskeresztúri
Szlovák Asszonykórusban végzett
több éves munkájáért. Ezúton is gratulálunk neki!
Ezt követően Papné Polereczki
Rozália elnök asszony bemutatta a
tavaly októberben megválasztott szlovák önkormányzatunkat, majd egy kis
szünet következett, hogy a jelmezverseny résztvevői fel tudjanak készülni.
Azonban – hála Petrik Balázs művész
úrnak, aki a talpalávalóért volt felelős
az este folyamán – addig sem unatkozhattunk. Mindezek után pedig
következhetett a már említett jelmezverseny, amelyen az idén meglehetősen sok induló volt. A csapatot szét is
választottuk külön gyerekekre és felnőttekre. Elmondhatom, hogy az idén

elég ötletesek voltak a jelmezek, így a
zsűrinek igen nehéz dolga akadt. Az
est vacsorával, majd tombolahúzással
folytatódott és végül pedig még több
tánccal fejeződött be.
Külön köszönet vendégeinknek,
hogy emelték az est fényét, kiemelten
Herencsár Viktória cimbalomművész
asszonynak, a Fővárosi Szlovák Önkormányzat, a Maglódi Szlovák Önkormányzat, a Budapest XVI. Kerület
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat,
valamint a Nagytarcsai Szlovák Önkormányzat elnökeinek, képviselőinek. Köszönet továbbá a Julian étterem dolgozóinak, akik segítették az
est gördülékeny lebonyolítását.
Drobina Márton

Foto: FL
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Adela Ostrolúcka tavasza (Jar Adely Ostrolúckej)
A közelmúlt napokban rokonlátogatáson voltunk egy vidám gyermektársasággal Szlovákiában, Zólyom térségében.
Zólyomban a várat csodáltuk meg,
a történelmi emlékeket felidézve.
A Ľudovit Štúr Könyvtár épületét
kívülről nézve emlegettem a gyerekeknek Ľudovit Štúr szlovák nyelvújító és Adela Ostrolúcka mesébe illő
plátói szerelmét.
Természetesen Ostrá Lúkán, az
Osztolúcky Kastélyt is körbejártuk. A
gyermekek nagy csodálkozással nézték a romjaiból újjáépülő világoskék
színű tornyos létesítményt.
Zólyomtól mindössze 10 km-re,
egy hegyek ölelte völgyben csendesen
bújik meg Ostrá Lúka, a festői szépségű falucska.
A kastély, ahol Adela Ostrolúcka
élt családja körében, olyan mintha
Csipkerózsika álmából most éledne
újjá. Az egykor jobb napokat megért
Osztolúcky Kastély hosszú időn át

gazdátlan volt és állapotát az időjárási
viszontagságok vas foga emésztette.
Azonban 2019-ben kedvező fordulat
következett be a híres kastély történetében, amelyben Ľudo Zúbek író Jar Adely Ostrolúckej című regénye játszódik.
Az új tulajdonos megkezdte a kastély felújítását, így Ľudovit Štúr és
Adela Ostolúcka szerelmének emlékét
már a méltó tiszteletadás és az eredeti
környezet fogja felidézni az erre látogatóknak.
A tavasziasan jó időben serényen
dolgoztak az építőmesterek a kastély
felújításán. Az új tetőszerkezet megóvja a mesebeli emlékeket rejtő kastélyt a további beázásoktól. A tervszerű rekonstrukciónak köszönhetően
valóban a régi korok méltóságát felidézve Adela Ostrolúcka tavasza
köszöntheti az ide látogatókat.
Generációk nőttek fel Ľudo Zúbek
regényének kézről-kézre adásával.
Kamasz fiúk és lányok könnyek között olvasták a szlovák szépirodalom

eme gyöngyszemében megírt, fordulatokban gazdag, romantikus történetet. Ezért nem lehet csodálkozni azon,
hogy a közeli Budča, magyarul Zólyombúcs falucska általános iskoláját
Adela Ostrolúckáról nevezték el.
A Szlovákiából Budapestre történt
visszaérkezésünk a rokongyerekeknek
és nekünk a felnőtt kísérőknek is
újabb szlovák-magyar élményeket tartogatott. A XVIII. kerületben a Kondor Béla Közösségi Házhoz közeli
Nemzetiségek Házában kellemes meglepetésekben volt részünk. Itt értesültünk arról, hogy Budapest XVIII.
kerületében 2019. októberében megalakult az új Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat. A pestlőrinci Nemzetiségek Házában gazdagon feldíszített,
tágas közösségi helységek várják az
ide látogatókat. A díszletek harmonikusan ötvözik a soknemzetiségű hagyományokat.
Tatai Szabados Jolán

Ozvenások Zakopaneban
Az egyhetes zakopanei sí
tábort már tűkön ülve vártuk. Hogy kik mentünk? Az
Ozvena Kórus tagjai közül
kilencen csatlakoztunk a
XVIII. kerületi Lengyel
Önkormányzat által szervezett csoporthoz.
Bár tőlünk csak két fő tudott síelni, rajtuk kívül többen felcsatolták a síléceket,
de néhány bátortalan próbálkozás után arra a következtetésre jutottak, hogy
már idősek ahhoz, hogy
most tanulják meg ennek a
sportnak a fortélyait. Ezért inkább a
nem síelők programjához csatlakoztak. Ez a csapat – amelyhez én is tartoztam – sem unatkozott. Átruccantunk Krakkóba, ahol sajnos egész nap
szakadt az eső. Teljesen eláztunk.
Száradni betértünk az első Karczmába, ahol egy-két pohár forralt bort,

tok fürdőben. Nowy Targ
városka híres piacán a soksok portékából vásároltunk
vásárfiát. Meglátogattuk a
helyi igen különleges építésű
templomot, ahol énekkel
imádkoztunk. Megható volt.
Zakopanei tartózkodásunk alatt sokat sétáltunk a
jó levegőn. A napi programokat követően éjszakába
nyúlóan kártyáztunk, beszélgettünk, énekeltünk. Egész heti programunk egy
Foto: Hollósy Tiborné
nagyon jól sikerült, hangulatos éjszakai lovas szánkáforralt sört iszogatva próbáltunk átme- zással zárult. Fáradtan, de sok-sok
legedni.
élménnyel gazdagodva, szerencsésen
Visszatérve kellemes meglepetés ért értünk haza.
minket, ugyanis Zakopaneban távolléKöszönjük a szervezőknek a tartaltünk egész ideje alatt hullott a hó. Egy mas programot és azt, hogy lehetővé
hóval borított mesebeli falucskába ér- tették részvételünket a kiránduláson.
tünk vissza! A hét folyamán voltunk
még éjszakai fürdőzésen a Gorący PoZsolnai Bálintné

