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Pilíšan
hojnom poète zúèastnili starostovia, predsedovia a V polovici novembra navštívil nový ve¾vyslanec 

Slovenskej republiky v Budapešti Juraj Migaš v èlenovia miestnych slovenských volených zborov, ako i 
spoloènosti radcu Milana Kurucza našu obec, kde sa inštitúcií Slovákmi obývaných lokalít regiónu. Pán 
stretol najmä s našimi slovenskými aktivistami, ale aj s ve¾vyslanec tak skutoène „z prvej ruky“ prevzal balíèek 
predstavite¾mi Slovákov z okolitých osád. Vzácneho prianí a oèakávaní, ale aj drobných suvenírov 
hos�a privítala delegácia Mlynèanov na èele so starostom charakterizujúcich jednotlivé osady, ktoré obèas napoly 

žartovne, napoly aj vážne, v každom prípade však zdravo Jozefom Havelkom. Po úvodných slovách nasledovala 
rivalizujú medzi sebou - naš�astie, aj pokia¾ ide o krátka, ale o to obsažnejšia diskusia, v ktorej hostitelia 
udržiavanie kultúrneho dedièstva našich predkov. Vrch otvorene vyslovili svoje nároky. Na prvom mieste stála 
Pilíš, jeden z najznámejších symbolov našej Slovaèe, a možnos� prijímania televízneho signálu z materskej 
najmä naši, vôbec nie kvôli protokolu, srdeèní a vždy krajiny. Je to paradoxné, ale obyvatelia podpilíšskych 
veselí a pohostinní Pilíšania oèividne oèarili vzácneho obcí, ktorí sú najbližšie k našej materskej krajine, nemôžu 
hos�a. Oficiálne aj ove¾a menej oficiálne, bez zbytoèných sledova� slovenské programy šírené tradièným 
formalít sa s ním rad-radom podelili o svoje radosti a spôsobom, lebo starý plešatý Pilíš zatieòuje príjem. Keï 
starosti, sústrediac sa pritom v prvom rade predsa len na sa to vzácny hos� dopoèul, pris¾úbil, že zabezpeèí 
preukázanie všestrannej èinnosti vykonávanej v dekódovací prístroj, pomocou ktorého budú môc� prijíma� 

prospech našej národnosti predovšetkým v oblasti kultúry slovenské programy cez satelit na miestnej káblovej sieti.
a školstva. J. Migaš vyzdvihol význam a potrebu ïalšieho Potom sa hostia presunuli do našej základnej školy, 
rozvíjania priate¾ských stykov medzi obcami u nás a v kde riadite¾ka Katarína Sziveková informovala J. Migaša 
našej materskej krajine, vrátane spolupráce nielen v o aktivitách a problémoch tejto inštitúcie. Pán ve¾vyslanec 
kultúrnej, ale aj v hospodárskej oblasti. Na margo vz�ahov odovzdal škole darèeky a pozval jednu triedu na návštevu 
MR a SR, resp. Maïarov a Slovákov poznamenal, že do svojho budapeštianskeho sídla. Potom sa zúèastnil 
obèasné nedorozumenia vyplývajú najmä z toho, že ukážkovej hodiny s prvákmi, kde si sadol medzi deti, s 
napriek spoloènej minulosti málo sa navzájom poznáme. ktorými si celkom dobre rozumel. V rámci hodiny odznel aj 
Pán ve¾vyslanec po spoloènom speve s èlenmi kultúrny program s recitáciami a piesòami školákov. 
mlynského Pávieho krúžku sa s Pilíšanmi rozlúèil s tým, Ïalšou inštitúciou, ktorú hostia navštívili, bola materská 
že chce by� takpovediac v každodennom kontakte s škola, kde ich vedúca škôlky Katarína Bodová 
našimi Slovákmi a v najbližších mesiacoch, najneskôr sprevádzala medzi spiacimi malièkými. J. Migaš pris¾úbil 
však do roka, by chcel navštívi� všetky naše Slovákmi škôlkárom knižky a uèebné pomôcky.
obývané mestá a obce.Poobede sa J. Migaš stretol s predstavite¾mi okolitých 

(ef-fuhl)slovenských osád - s èlenmi Združenia a regionálneho 
kultúrneho strediska pilíšskych Slovákov. Stretnutia sa v 

Našim hos�om bol nový ve¾vyslanec Juraj Migaš

Foto: (fábiánová - fuhl)



Zväz Slovákov v Maïarsku (ZSM) obnovil tradíciu Slováci v Maïarsku majú ve¾a kultúrnych prehliadok, 
stretnutí ¾udových speváckych zborov - pávích krúžkov, potrebujeme také fórum, kde sa budú stretáva� naše spevácke 
ktoré sa pred viac ako tridsiatimi rokmi vytvárali na podnet hnutia zbory. Môžem s istotou poveda�, že naše zbory, èiže pávie 
Vyletel vták. ZSM v uplynulých mesiacoch usporiadal takéto krúžky, ako ich my nazývame, sú základom našich slovenských 
stretnutia po celom Maïarsku. Zbory sú�ažili o bronzového, tradícií,“ konštatovala predsedníèka ZSM. Vyzdvihla, že sú to 
strieborného a zlatého Slovenského škovránka. Aj samotná pávie krúžky, ktoré už viac ako 30 rokov spievajú a pestujú 
akcia sa volá Slovenský škovránok. miestne tradície. Ich èlenovia viac ako tridsa� rokov chodia na 

Prvá sú�až sa uskutoènila v Kultúrnom dome A. S. Puškina v skúšky, spievajú a rozdávajú rados�. Ako povedala, cítia, že tieto 
Tatabáni-Bánhide a zúèastnili sa jej speváci z Peštianskej, súbory, ktoré pracujú za �ažkých podmienok, potrebujú, aby 
Hevešskej, Komáròansko-Ostrihomskej a Novohradskej župy. niekto ocenil ich snaženie. Preto sa ZSM rozhodol usporiada� 

È l e n m i  p o r o t y  b o l i  sú�až o bronzového, strieborného a zlatého Slovenského 
škovránka a takýmto spôsobom poda� pomocnú ruku našim e t n o g r a f k a  A n n a  
kultúrnym telesám.Divièanová, hudobný 

Po úvodných pozdravných slovách nasledovalo vystúpenie r i ad i t e ¾  r ozh lasove j  
speváckych zborov z Budapešti, Èívu, Ïurky, Jaèe, Malej Nány, stanice Bartók István 
Mlynkov, Tardoša, Tatabáne-Bánhidy, Terian, Santova, Sílešu, A l f ö l d i  B o r u s  a  
Šárišápu a Veòarcu. Po vystúpení spevákov, ktorí sa predstavili choreograf Juraj Matiáš. 
zväèša piesòami z miestneho P r e d s e d n í è k a  Z S M  
zberu, nasledovala krátka Ruženka Egyedová 
obedòajšia prestávka, poèas Baráneková vyjadrila 
ktorej porota rozhodla o svoju rados� z toho, že 
udelení škovránkov. Na ve¾ké prvé takéto stretnutie sa 
potešenie Mlynèanov ich páví uskutoèni lo  práve v 
k r ú ž o k  z í s k a l  Z l a t ého  Ta t a b á n i - B á n h i d e .  
škovránka a v II. kategórii Povedala, že regionálne 
( s p e v á c k y  z b o r  b e z  sú�aže Vyletel vták boli 
h u d o b n é h o  s p r i e v o d u )  pre spevákov sviatkami, 
mlynský slovenský páví krúžok na ktorých sa stretávali, 
spolu so spevákmi z Èívu a kde sa mohli porozpráva�, 
Santova (ako Zbor Pilíš) z o z n a m o v a �  s a  
dostal tiež zlatý diplom.prostredníctvom spevu. 

Eva Patayová Fábiánová„Cítili sme, že aj keï 
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G. Molnárová a A. Dušánek vyznamenaní na oslavách ZSM

V budapeštianskom Slovenskom inštitúte sa 9. decembra konali oslavy 55. výroèia založenia Zväzu Slovákov v 
Maïarsku (ZSM). Vyznamenanie Za slovenskú národnos� na tomto podujatí prevzali mlynskí uèitelia slovenèiny na 
dôchodku, nesmierne aktívni èlenovia nášho Pávieho krúžku, uznávaní kultúrni pracovníci a zaslúžilí aktivisti ZSM 
Gizela Molnárová (za celoživotné dielo) a Alojz Dušánek (za pilíšsky región). V mene obecnej a miestnej slovenskej 
samosprávy, materskej a základnej školy, Organizácie Slovákov v Mlynkoch, èlenov Pávieho krúžku a Slovenského 
klubu, ako aj Združenia a Regionálneho kultúrneho strediska pilíšskych Slovákov našim vyznamenaným aj touto cestou 
srdeène blahoželáme!

Foto: (aszm)

Blahoželáme!

Slovenský škovránok v Tatabáni-Bánhide

Obnovená tradíciaMlynský páví krúžok dvojnásobným ví�azom

Pilíšan
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Mlynkoch „Tichej noci“ lásku, š�astie a pokoj.adventu  roznášali do sàdc  Takto V èase  sa aj deti v  chystajú oslávi� 
Vianoce. sa máme duševne pripravova� na sviatky...najkrajší sviatok roka  11. decembra popoludní 

(kir-)boli obsadené všetky stolièky v sále Spoloèenského 
s lovenská samosprávadomu Naša  uspor iadala , ba niekto sedel aj na zemi. Dekorácia javiska - 

pozoruhodné predvianoèné podujatie. Je už tradíciou, že zlatými hviezdièkami a gu¾ami ozdobený stromèek - 
v adventnom období k nám prichádza hos�ova� divadlo naznaèila, preèo sme sa vlastne zišli v tento (inak 
PIKIzákladnej školy  zo Slovenska. Oèarujúci prednes úèinkujúcich vždy mrchavý) podveèer. Žiaci  predviedli 

príbeh o narodení Ježiška zapôsobí na nás ve¾mi zrete¾ne. Deti a dospelí sa spolu  v betlehemských jaslièkách. 
zabávali na vtipných efektoch. Prednes hercov sa vždy Hru s nimi nacvièila uèite¾ka slovenského jazyka a vedúca 

dramatického krúžku Monika Pellerová. opiera o bohatú fantáziu. Niekedy aj obecenstvo sa stáva  Deti po 
úèastníkom hry. Náladu aj tentoraz vystupòovala predstavení síce zišli z javiska, ale neodišli zo sály, veï 
spoloène zaspievaná Tichá noc... Po programe program zïaleka nekonèil. Pódium obsadili už dobre 

známi herci Divadla PIKI. Predviedli rozprávku o milom, divadelníkov nasledoval vianoèný trh školákov. Musíme 
ale nešikovnom vrabèekovi Èin-Èin od ¼udmily sa poïakova� aj našim šiestakom, ktorí nás obdarili 

predvedením krásnej betlehemskej hry.Podjavorinskej. Rozosmiate detièky ani na 
chví¾u nespúš�ali zrak z javiska a tak aj malé 
technické chybièky, napr. keï sa na povale (Pell-)
zachytil balón, ktorý bol potrebný k ïalšej hre, 
vnímali ako súèas� hry. Zábava sa skonèila Foto: Katarína Királyová
spoloèným spevom pri svieèkach a slová 

Lásku, š�astie a pokoj
Predvianoèná príprava v Mlynkoch

Po letných prázdninách Slovenská samospráva v Mlynkoch pokraèovala vo svojej práci. Pod¾a nášho s¾ubu, ktorý 
sme dali miestnym civilným organizáciám a politickým zoskupeniam na našej jarnej diskusii, sme vypísali slovenský 
jazykový kurz pre zaèiatoèníkov. Na kurz sa, bohužia¾, neprihlásil dostatok záujemcov (10 osôb), preto v tomto roku sme 
ho nemohli zaèa�. Dúfame, že na budúci rok sa prihlásia viacerí.

Druhým naším prís¾ubom bolo, že sa pokúsime sprostredkova�, aby oslavy 23. októbra boli usporiadané spolu s 
civilnými a politickými organizáciami. Sprostredkovanie sa uskutoènilo, spomenuté organizácie sme vyzvali k 
spolupráci, avšak ve¾mi ¾utujem, že nikto z nich nevyužil možnos�, napriek tomu, že ešte na jar všetci súhlasili s týmto 
návrhom.

4. decembra sme usporiadali už tradiènú slávnos� Slovenský Mikuláš. Deti prišli do Spoloèenského domu, kde mali 
pripravené obèerstvenie. Minúty èakania strávili kreslením a ma¾ovaním. Medzitým si mohli vypoèu� program Kataríny 
Hollósyovej, ktorá nám svojim pekným, zvonivým hlasom zaspievala známe zhudobnené detské básne po maïarsky a 
po slovensky. Nápadito aktivizovala deti do tanca, spevu a hry na rôznych hudobných nástrojoch. Mikuláša deti privítali 
spoloèným spevom, a keï aj osve mu zaspievali slovenskú pieseò, alebo zarecitovali báseò, dostali pekné darèeky. 
Mikuláš nezabudol ani na tých najmenších, ktorí ešte nevedia hovori�. Dúfame, že o nieko¾ko rokov aj oni prekvapia 
Mikuláša peknými slovenskými piesòami a básòami. Veèer sa skonèil spoloèným spevom a Mikuláš nám s¾úbil, že ak 
deti nezabudnú slovenské piesne, príde k nám aj na rok, a zase prinesie pekné darèeky. V usporiadaní Slovenského 
Mikuláša nám pomáhali èlenovia Slovenského mládežníckeho klubu. Finanènú podporu sme dostali od Celoštátnej 
slovenskej samosprávy.

V mene Slovenskej samosprávy v Mlynkoch Vám prajem príjemné prežitie vianoèných 
sviatkov, a š�astlivý Nový rok!

Marta Demjénová

Z èinnosti Slovenskej samosprávy v Mlynkoch
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Gregor Papuèek

Jedlièka

Tá naša jedlièka
pokorne stojí
v strieborných vetvièkách,
v zelenom kroji.

Vietor jej vianoèné
rozprávky šušká.
Na každej vetvièke
hojdá sa šuška.

Šuštièky šuškavé,
krotké jak húsa,
v zelenej húš�ave
kolembajú sa.

Bim-bam-bom, zvonkajú
rodnému kraju.
Božemôj, èo sa tie
navyzváòajú!

Mladí mlynskí muzikanti 

sa predstavili v Èobánke

Stalo sa tradíciou, že každú jeseò organizuje v Èobánke pôsobiaca 
nemecká, srbská, rómska a slovenská samospráva ve¾kolepý národnostný 
deò. Na tohoroènom stretnutí predsedovia miestnych menšinových 
samospráv privítali prítomných vo svojom materinskom jazyku. Po slovensky 
nás pozdravil predseda miestneho slovenského voleného zboru Andrej 
Bajtek. Potom sa všetky národnosti predstavili v kultúrnom programe. Rómov 
zastupoval Szilvásy Gipsi Band, Srbov taneèná skupina Opanke, Nemcov 

m i e s t n y  k o m o r n ý  
s p e v á c k y  z b o r  a  
Slovákov naši mladí 
mlynskí muzikanti - 
èlenovia mládežníckej 
dychovky Tóth party a 
Marta Papuèková ,  
k t o r á  z a s p i e v a l a  
n ieko¾ko p i l íšskych 
piesni. Po vystúpeniach 
sa zaèala spoloèná 
z á b a v a  v š e t k ý c h  
národností.

(mp)

Foto: (a)

vlastne prídeme, ak zabudneme na svoje V našej obci už tradiène v èase adventu 
okolie a budeme sa hna� deò èo deò iba za si uctia najstarších obyvate¾ov obce. 
prácou.Nebolo tomu inak ani v tomto roku. Snáï 

Mlynèania však nezabúdajú ani na len tým, že 12. decembra pred oslavami sa 
starších obyvate¾ov obce, z roka na rok ich obyvatelia dvoch susedných obcí (Santov 
pozývajú na spoloèné posedenie. V tomto a Mlynky) lúèili s mladým, tridsa�roèným 

Santova, roku zlatú svadbu (50. výroèie) oslávili dva obèanom, rodákom zo  ktorého 
manželské páry: Rezsõ Papuèek s smr� neèakane a zákerne vyrvala z kruhu 

Margitou Michal PapuèekAtt i la  Fr iša la manželkou  a  s jeho  rod iny.   bo l  
manželkou Rozál iou .  Najstarš ím životaschopný mladý muž, ktorý rozdával 

svoj úsmev rovnako známym aj cudzím, na manželským párom sú Štefan a 
ktorého sa doslova lepili deti miestneho Magdaléna Papuèkovci, najstarším 
športového klubu, s ktorými sa hral aj keï mužom 90-roèný Ondrej Kováè z 
bol unavený. Venoval sa svojej dvojroènej Pomázskej cesty a najstaršou ženou 
dcérke, ale, žia¾, nedožil narodenie svojej Mária Kováèová z Chotárnej skaly. Keïže 
druhej dcérky. Lúèila sa s ním rodina, pred nieko¾kými dòami nás navždy opustila 
kamaráti, bývalí spolužiaci budapeš-tianskej slovenskej nosite¾ka titulu „matka zástavy“ obce, táto èes� odteraz 
školy, aj uèitelia. Keï ho pochovávali, z neba padali pripadá pani Kováèovej.
snehové vloèky. Tancovali veselo, ako tancoval kedysi s Prítomných pozdravil na oslave starosta Jozef 
úsmevom na tvári aj Atila. Nech mu bude ¾ahká zem! Havelka a predsedníèka Slovenskej samosprávy v 

V  t o m t o  Mlynkoch Marta Demjénová. Pospomínali si aj na 
uponáh¾a-nom zosnulých a na ich pamiatku zapálili svieèky.
svete málokedy V rámci kultúrneho programu vystúpil miestny 
sa zastavíme, miešaný spevácky zbor, školská spevácka skupina, 
aby  sme sa  škôlkári, taneèníci a èlenovia dramatického krúžku. Na 
venovali svojim javisku sa predstavili deti, vnúèatá, pravnúèatá mlynských 
blízkym. Táto dôchodcov, aby sa poïakovali za uplynulé roky, za lásku a 
tragická udalos� starostlivos�, ktorú od nich dostali a zaželali im ve¾a 
nás prinútila, zdravia a sily do budúcnosti. (Darèeky - kvety, víno, 
aby sme chví¾ku èokoládu, pohostenie - poskytli miestni podnikatelia.)
po rozmýš ¾a l i  
nad tým, o èo (kir-)

Deò dôchodcov
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Škoda, že nepoznám osobne pána Andrása obývaných Maïarmi za našimi hranicami". Dokonca tvrdí, 
Becságha, možno by som mu vedel pomôc�, prípadne že „sa u nás zastavil práve slovenský minister 
poradi�. Narodil som sa síce v Mlynkoch a dlho som tam aj zahranièných vecí”, o èom celkom iste nevie ani sám 
žil, aj podnes èasto chodievam domov, ale s takýmto minister E. Kukan, ten v našej obci totiž nikdy nebol.
menom som sa tam ešte nestretol. Pán Becságh je asi Pán Becságh tvrdí:
celkom novým obyvate¾om našej dediny. Tomu by - že „Väèšinový (teda slovenský) národ nepodporuje 
nasvedèovala aj skutoènos�, že ešte sa ani po slovensky menšiny viacmiliónovou nadáciou”. Maïarská menšina 
nenauèil. Ale už sa našou reèou zaoberá, dal si text na Slovensku má široko rozvetvený systém inštitúcií, 
preloži� do slovenèiny, a ako píše v mimoriadnom, kultúrnych ustanovizní, o akých u našich Slovákoch v 
p red re fe rendovom vydan í  m ies tnych  nov ín  Maïarsku ani nechyrova�: dve divadlá, aspoò pä� 
Pilisszentkereszti Polgár (December 2004; Vydavate¾: vydavate¾stiev, desiatky redakcií èasopisov, knižnice, 
Szentkereszti Polgári Kör Egyesület; Zodpovedný múzeá, naozajstné maïarské materské, základné a 
redaktor: András Becságh), možno bude chodi� aj na kurz stredné školy rôzneho druhu a dnes už aj univerzitu (!), ba 
slovenèiny. Slovenèina je jazyk mimoriadne osožný, dá sa má aj svoju koaliènú stranu SMK, atï... Mnohé z nich štát 
ním dorozumie� od západného Èeska až po Vladivostok. A podporuje priamo z rozpoètu, èo je ove¾a spo¾ahlivejšia 
to je už vo¾aèo... podpora ako nadácia. Vedel by si pán Becságh na prstoch 

Teda, ako som povedal, nepoznám pána Becságha, vypoèíta�, ko¾ko to stojí miliónov?
ale z jeho do slovenèiny preloženého èlánku (èi skôr - že „Väèšinový národ (teda slovenský) nepovo¾uje 
agitaènej výzvy - ako tomu nasvedèuje titulok jeho samosprávny systém ako v Maïarsku”. Len by som chcel 
príspevku: „Milí Mlynèania!“) poznám jeho názory na naše pošepnú� pánovi Becsághovi, že Maïari na Slovensku by 
menšinové národnostné veci a musím poveda�, že je to boli nesmierne urazení, keby im Slovenská republika dala 
perfektná diagnóza na príèiny jeho muèivých bo¾aèiek. On také národnostné samosprávy, ako máme my tu, v 
totiž, aj keï je potomkom kedysi jazdeckého národa, sedí Maïarsku. Pozrite si, pán Becságh, Slovenskú 
na koni opaène. Aj sa tomu divím, veï naši pilíšski samosprávu v Mlynkoch, aký rozpoèet jej zabezpeèí štát 
mládenci vždy vedeli, kde má kôò hlavu a kde má chvost. na celý jeden rok, a pozrite sa, èo vlastne môže 
Inak tá jednostrannos� nemusí by� len jeho vinou. Môže to „spravova�”, aké má kompetencie. Napr. (maïarská) 
by� aj dôsledok tej masívnej propagandy, ktorá sa nás samospráva mesta Komárno vládne mestom. Èím vládne 
všetkých usiluje posúva� do jednostranne zaujatej, mlynská slovenská samospráva (a všetky ostatné jej 
neobjektívnej polohy. podobné samosprávy)? Komáròanská samospráva 

Maïarské masovokomunikaèné prostriedky (tlaè, nedávno zrušila v meste slovenskú školu. Môže 
rozhlas a televízia) deò èo deò huèia o zahranièných Slovenská samospráva v Mlynkoch zruši� miestnu (v 
Maïaroch, všetky sú nasmerované na ich propagáciu a skutoènosti) maïarskú školu?
podporu, dokonca majú aj špeciálne pre nich zriadenú - že „Väèšinový národ (teda slovenský) nevypláca 
satelitnú televíziu (DUNA TV). Ich problematikou na podpory na národnostné školstvo, èo je napr. iba v 
najvyššej úrovni sa zaoberá vládny Úrad pre zahranièných Mlynkoch roène 8 miliónov Ft a navyše škola ich dostáva aj 
Maïarov, ktorý má nielen vyhranené úlohy a pre maïarských žiakov”. Pán Becságh žije v Mlynkoch a 
kompetencie, ale aj úctyhodné finanèné prostriedky zo zdá sa, že nevie, aká škola tam funguje. Na Slovensku 
štátneho rozpoètu. Napr. maïarská vláda na podporu Maïari majú také maïarské školy, v ktorých sa všetky 
svojich menšín žijúcich v zahranièí len v roku 2003 predmety vyuèujú po maïarsky, iba slovenèina sa v nich 
vyèlenila 8,8 miliardy forintov. To však zïaleka nie je vyuèuje ako cudzí jazyk. To sú perfektné maïarské školy. 
všetko. Maïarské menšiny podporuje aj celý rad nadácií Až nato¾ko sú maïarské, že za ministerky Slavkovskej 
(Nové podanie ruky, nadácia špecializovaná na chceli v maïarských školách zavies� vyuèovanie ešte 
hospodársku oblas�, Illyésova nadácia pôsobiaca v jedného predmetu po slovensky, lebo maïarské deti 
kultúrnej oblasti, atï...) a celý rad najrôznejších neovládali slovenèinu. Maïari vyšli do ulíc a protestovali. 
organizácií, ako napr. Rákócziho zväz a ïalšie. Tie školy financuje slovenský štát. A teraz si pozrime, aké 
Predstavitelia maïarskej vysokej politiky pravidelne školy majú u nás Slováci? Vyše 90 % „slovenských“ škôl v 
chodia na najrôznejšie maïarské podujatia na Slovensko, Maïarsku tvoria také isté školy, aké majú Maïari na 
odha¾ujú sa tam pomníky, sochy, pamätné ståpy, erby a Slovensku: všetky predmety v nich vyuèujú po maïarsky, 
vlajky (S. Petõfimu, L. Kossuthovi, hrdinom revolúcie iba slovenèina sa v nich vyuèuje ako cudzí jazyk. Pán 
1848-49, M. Izsóovi, S. Máraimu atï., atï...). Z toho Becságh, sú to pod¾a vás naozaj slovenské národnostné 
všetkého, èo sme tu doposia¾ vymenovali, my, Slováci v školy? Pravdaže nie! Sú to perfektné maïarské školy. Ak 
Maïarsku, nemáme takmer niè. Príjem slovenských maïarský štát takéto školy podporuje akouko¾vek sumou, 
masmédií nám znemožnili, na Slovensku èasto ani dobre podporuje maïarskú školu, inak povedané: asimiláciu detí 
nevedia, že tu žijú nejakí Slováci, žiadne miliardy k nám zo slovenských rodièov.
Slovenska neprichádzajú, ba ani sochy si v Maïarsku - že „Kto chce, môže si vybavi� „slovenský preukaz“, 
neodha¾ujeme… Napriek tomu všetkému pán Becságh kým u susedov „maïarská“ vláda chce hati� zaobstaranie 
tvrdí pravý opak: že nám, Slovákom, „vychádzajú v ústrety maïarského preukazu“. Medzi týmito dvomi preukazmi je 
rovnako slovenskí a maïarskí politici”, a na druhej strane obrovský rozdiel:
tvrdí, že „nie je tomu všade tak. Hlavne nie na územiach 

Pán Becságh sedí na koni opaène
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1. Slovenský preukaz nezasahuje do vnútorných 
záležitostí Maïarska, kým maïarský preukaz 
diskriminuje žiakov slovenskej národnosti priamo na 
Slovensku, keïže zvýhodòuje èas� žiakov na etnickom 
základe.

2. Získa� slovenský preukaz znamená neuverite¾ne 
komplikovaný proces vybavovania, kým na získanie 
maïarského preukazu boli zriadené špeciálne kancelárie 
v mieste bydliska zahranièných Maïarov, kde si to hravo 
mohli vybavi�.

- že na Slovensku „nie všade sa môžu omše 
odbavova� v jazyku menšiny“. Pán Becságh, Mlynky sú 
slovenskou dedinou, aj keï už celé desa�roèia tu prebieha 
intenzívne usadzovanie sa Maïarov, èo znamená 
vidite¾né úsilie o zmenu etnického zloženia obyvate¾stva, 
èím sa porušuje Európska charta menšinových jazykov, 
podpísaná r. 1999 práve v Budapešti. Farár v Mlynkoch od 
r. 1930 dodnes v akej reèi odbavovali aj odbavujú 
bohoslužby? V maïarskej. A tak je to v celom Maïarsku, 
pán Becságh. Normálne, pravidelné, dennodenné 
slovenské bohoslužby v Maïarsku nikde neexistujú. 
Akoko¾vek sa na vec dívame, robi� v slovenskej dedine 
slovenské bohoslužby len týždenne raz, mesaène 
dvakrát, raz do roka, alebo ich vôbec nerobi� popri 
pravidelných maïarských bohoslužbách je diskriminácia 
miestneho slovenského obyvate¾stva.

Strašidelné fámy o prepúš�aní z práce za materinskú 
reè, alebo o ob�ažovaní rodièov policajtmi pán Becságh 
mohol èíta� asi v knihe Loránta Tilkovszkého: A szlovákok 
történetéhez Magyarországon. Ale to nie je o Maïaroch 
na Slovensku, lež o Slovákoch v Maïarsku v období 
medzi dvoma vojnami. Len pripomeniem, že maïarská 
menšina na Slovensku má v parlamente okolo 20 svojich 
poslancov, aj podpredseda parlamentu je Maïar, v 
slovenskej vláde majú vicepremiéra, troch ministrov a 
celý rad štátnych tajomníkov, dokonca aj v Európskom 
parlamente majú dvoch poslancov! V zrkadle tohto stavu 
spomínané strašidelné fámy sú nepredstavite¾né. A èo z 
tohto všetkého majú Slováci v Maïarsku? Niè! Maïarsko 
ako jediné v širokom-ïalekom okolí podnes nevyriešilo 
parlamentné zastúpenie menšín, a tak aj v tejto oblasti 
ïaleko zaostáva za Slovenskom.

Slováci žijúci v Maïarsku nedostávajú od Slovenska 
miliardy; aj milióny len zriedka. My ani nechceme by� na 
�archu našej materskej krajine. Pán Becságh, to nie my 
dostávame „z dvoch strán podporu”, a nie my máme také 
skúsenosti, že „na dobro sa dá ¾ahko zvyknú�”, to viete vy 
z vlastnej skúsenosti. Nám sa toho dobra (v tom zmysle 
ako to vy spomínate) tu veru neušlo. Zato by nám dobre 
padla obèas aspoò morálna podpora od nášho 
materského štátu. To, èo sme tu chtiac-nechtiac museli 
prija� doteraz, bola len nanútená nemilosrdná asimilácia. 
Pozrite sa len okolo seba, akou reèou hovoria naše 
slovenské deti?! Taká je naša a vaša skutoèná situácia, 
pán Becságh. Nám tu niet èo závidie�. Chcete si naozaj 
vymeni� vašu situáciu za našu? Dúfam, že po tom 
všetkom, vidiac, že v porovnaní s nami maïarské 
menšiny nie sú na tom až tak zle, sa uspokojený otoèíte na 
svojom koni smerom k jeho hlave a bude vám veselšie.

Gregor Papuèek

Výstavu digitálnych fotografií šéfredaktora ¼udových 
novín a èlena Slovenskej samosprávy v Mlynkoch 
Imricha Fuhla pripravila Slovenská samospráva V. 
obvodu Budapešti. Na vernisáž do Osvetového centra 
Aranytíz prišli nielen predstavitelia slovenských 
obèianskych organizácií a obvodných samospráv, ale aj 
súkromné osoby, mnohí priatelia a známi I. Fuhla. 
Dojímavý program zaèal vystúpením Speváckeho zboru 
Ozvena, ktorý privítal prítomných prekrásnymi melódiami. 
Ako vo svojom privítacom prejave povedala predsedníèka 
Slovenskej samosprávy V. obvodu Karola Klauszová, I. 
Fuhl sa so svojou digitálnou tvorbou predstavil na vidieku 
už viackrát, ale toto je jeho prvá výstava v hlavnom meste. 
„Som si istá v tom, že tieto prekvapujúco novým 
spôsobom spracované tradièné témy nášho 
národnostného života sa vás dotknú a tak zaruèia 
ozajstný umelecký zážitok,“ dokonèila svoj prejav pani 
predsedníèka.

Výstavu otvoril predseda Výboru pre kultúru, ¾udské 
práva a menšiny Samosprávy V. obvodu Budapešti Imre 
Palotás a predseda Celoštátnej slovenskej samosprávy 
(CSS) Ján Fuzik. I. Palotás hovoril o novom spôsobe 
videnia I. Fuhla. Ako vyzdvihol, náš Pilíšan, rodák z 
Mlynkov zachytáva od najjednoduchších momentov 
života až po momenty, ktoré pôsobia ako èasti malieb. I. 
Palotás sa poïakoval slovenskej samospráve za 
usporiadanie výstavy a osvetovému centru za 
poskytnutie priestorov. Predseda CSS pripomenul, že I. 
Fuhl je dôkladný èlovek, veï prípravou príležitostnej 
brožúrky sa prièinil o to, aby sa reèníci nemuseli príliš dlho 
zmieòova� o jeho doterajšom živote a tvorbe. Pre 
zaujímavos� pripomenul, že ich životná dráha má viacero 
styèných bodov: obidvaja pochádzajú spod Pilíša, 
študovali v budapeštianskej slovenskej škole, obidvaja 
potom študovali v Bratislave žurnalistiku, ba I. Fuhl zdedil 
aj jeho písací stôl v redakcii týždenníka Slovákov v 

Výstava 
Imricha Fuhla v Budapešti
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Maïarsku, kde v súèasnosti 
pôsobí ako šéfredaktor. Teraz, ako 
Ján Fuzik povedal, vzdáva hold 
svojmu priate¾ovi ako nadanému 
básnikovi a fotografovi. „Mne sa 
najviac páèi, že zachytáva aj 
bizarné chvíle života. Je to preòho 
príznaèné: akoby zažmurkal na 
nás, keï fotí dievèa v kroji s 
mobilným telefónom alebo na 
Námestí hrdinov archanjela 
Gabriela s prikázaným smerom 
jazdy smerom do neba,“ priznal sa 
predseda CSS.

„Nakoniec vám ešte aj uverím, 
že som nejakým umeleckým 
fotografom,“ povedal Imrich Fuhl, 
k torý sa n ie len poïakoval  
organizátorom, ale vyslovil aj svoje 
potešenie z toho, že o jeho výstavu 
p r e j a v i l o  z á u j e m  p o è e t n é  

publikum. Na záver pripomenul, že mnohým návštevníkom chýbajúce (inak nejestvujúce) podpisy pod obrázkami 
každému záujemcovi rád povie. (Ef)

Sme po Trianone. Zdôrazòujeme to preto, lebo táto oslavy na vysokej úrovni. Ich oduševnenými 
skutoènos� výrazne vtlaèila svoju peèa� ako osudu usporiadate¾mi boli: riadite¾ Robert Bartha a uèite¾ Gyõzõ 
Slovákov v Maïarsku, tak i celkovému obsahu masmédií, Janda ml. Úvodom programu odznela prekrásna 
aj pilíšskemu èasopisu PHH. Svedèí o tom už aj jeho stále slávnostná reè štátnej uèite¾ky Irén Ölbeyovej. Skutoène 
motto: „Okyptené Maïarsko nie je krajinou, celé peknými myšlienkami naplnená reè v duši prítomných 
Maïarsko sú nebesá.“ V úvodnom „Pozdravnom texte“ tótskoústych (tótajkú, to jest: po slovensky hovoriacich - 
šéfredaktor I. Dósa píše: „Naším cie¾om je predovšetkým pozn. autora) Maïarov vzbudila planúce oduševnenie. 
pestova� duch vlastenectva… Propagujte nás v kruhu Potom tie tótskoúste deti materskej školy recitovali 
svojich známych. Ak to urobíte, bude to pre nás taká prekrásne maïarské vlastenecké básne. Že tieto malé 
podpora, pomocou ktorej budeme môc� úspešne tótske deti tak dobre vedia po maïarsky, to je zásluha 
vykonáva� prácu, ktorá v koneènom dôsledku bude na manželky Jandu ml., Emílie Dudásovej. Aj z úst školákov 
osoh nielen pilíšskemu okoliu, ale aj tej svätej veci, ktorá odzneli ve¾mi pekné iredentistické básne. Tie pekné 
je pre nás najdôležitejšia: navráteniu dávnych hraníc iredentistické piesne, Hymnu a Verímboha, ktoré sme 
Maïarska.“ Po tomto všeobecnom a jasnom úvode poèuli a ktoré nás oduševnili, naštudoval s nimi riadite¾ 
pozrime sa na našu dedinu oèami èasopisu PHH a jeho Bartha. Potom nasledovala plamenná, vlastenectvom 
prispievate¾ov. Jednotlivé èlánky uverejòujeme bez preniknutá závereèná reè riadite¾a Roberta Barthu, poèas 
komentáru. ktorej z tváre prítomných bolo vidno, že sú to potomkovia 

PHH, 15. marec 1930 kuruckých vojakov Rákócziho. Trojdejstvová
„V Pilisszentkereszte 15. a 16. marca sa uskutoènili 

Z minulosti Mlynkov (25)Gregor Papuèek

Je takmer neuverite¾né, že predchádzajúca èas� nášho seriálu Z minulosti Mlynkov vyšla ešte v decembri 1998, teda zhruba pred 
šiestimi rokmi. O to radostnejšie je, že po tak dlhej prestávke znovu máme možnos� pokraèova� v seriále o dávnominulých a minulých 
udalostiach našej dediny. V 24. èasti sme písali o „Situácii Slovákov v Maïarsku a v Mlynkoch po trianonskej zmluve“. Bola reè aj o 
smotánke našej dedinskej spoloènosti. O ¾uïoch, ktorí síce neboli rodákmi Mlynkov, prišli k nám odinakia¾, z cudziny, zato však oni riadili 
tunajší život, volili a hlasovali miesto nás, povedali, èo naši ¾udia chcú, èo sa nám páèi alebo nepáèi, ba dokonca aj urèili, èo sme my 
vlastne zaè. Po tom, èo sme spoznali ich mená a trošku sme sa s nimi aj zoznámili, dokreslime si obraz postavenia našej dediny a v nej aj 
tejto na nás nanútenej „verchušky“. Urobíme si to s pomocou niektorých príspevkov èasopisu Pilishegyvidéki Hírek (PHH) - (Správy z 
Pilíšskej vrchoviny), ktorý vychádzal v Kalázi (Budakalász) v rokoch 1927-1936. Je to vlastne obnovený èasopis Pilisi Hegyvidék (PH) - 
(Pilíšska vrchovina), ktorý vychádzal v rokoch 1912-1918. Èasopis PHH bol týždenník a vychádzal každú nede¾u. Mal nového 
šéfredaktora (István Dósa), a tiež aj novú náplò. Písali doò nie pilíšski Slováci, ale tí druhí, ktorí sa ich silou-mocou usilovali pomaïarèi�. 
Písali obèas aj o našej dedine. Nechajme ich teda prehovori�, nech nám oni sami porozprávajú, ako to tu toho èasu vlastne u nás bolo.

MLYNKY V ZRKADLE ÈASOPISU PILISHEGYVIDÉKI HÍREK

alebo

APOKALYPSA ODNÁRODÒOVANIA
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iredentistická divadelná hra „Šaòo vyzdravie”, ktorú s santovský farár Alajos Loczó, a pilisszentkeresztský farár 
oduševnením a neúnavným zanietením režíroval Gyõzõ František Mátray. Poèas omši biskup mal prekrásnu kázeò, v 
Janda ml., tiež urobila hlboký dojem na prítomných. Táto ktorej povzbudzoval veriacich, aby chodili do kostola a aby 
oslava 15. marca bola svieža a oduševnená. Z oèí uviedli do rozkvetu náboženský život. Po omši biskup na fare 
obecenstva obèas vyronené slzy ukázali, že práca Roberta prijímal poslanectvá. Potom nasledoval verejný obed v 
Barthu a Gyõzõa Jandu ml. nebola zbytoèná. Vznešene Áfrányovom turistickom hoteli. Pri tejto príležitosti sa 
krásnou oslavou sa podarilo zo sàdc vylúdi� vrelé a š¾achetné prihovorili: biskup Lajos Svoy, štátny tajomník dr. Mészáros, 
city.“ farár František Mátray, hlavný notár Vilmos Hetényi, sedliak 

13. apríl 1930 Michal Bakaj, ví�az Ján Kecskés, hlavný inžinier Sándor 
„V Pilisszentkereszte minulú nede¾u v agilnej réžii št. Pintér a maloro¾ník Jozef Roob. Popoludní v štátnej škole 

uèite¾a Gyõzõa Jandu ml. sa konalo podarené ochotnícke bolo ve¾mi milé a podarené predstavenie pod vedením 
predstavenie, na ktorom sa obyvate¾stvo dediny zúèastnilo štátneho uèite¾a Gyõzõa Jandu ml., konferovala manželka 
vo ve¾mi ve¾kom poète. Predstavená bola iredentistická Jandu ml., a riadite¾ Robert Bartha uvítal biskupa, ktorý po 
divadelná hra „Život leventov“. Spomedzi vystupujúcich predstavení odchádzal z dediny s milými spomienkami.”

7. jún 1931zvláš� vynikla manželka Jozefa Schleicha. …“
* * *

„Na  Ducha ,  v  pos lednú  má jovú  nede¾u  v  „V Pilisszentkereszte v pondelok 26. popoludní bola 
Pilisszentkereszte v prospech kostola usporiadali ve¾mi birmovka. V chotári obce na èele sviatoène obleèeného 
úspešné ochotnícke predstavenie. Predviedli trojdejstvovú obyvate¾stva Gyõzõ Janda ml. uvítal biskupa, ktorý v 
¾udovú divadelnú hru Lászlóa Rátkaya „Felhõ Klári“. sprievode hl. slúžneho dr. Zboraya a vznešených farárskych 
Obecenstvo Pilisszentkeresztu toto pôvabné a prí�ažlivé hostí medzi špaliermi èestnej roty levente tiahol ku kostolu, 
predstavenie až do konca. sledovalo žiarivými oèami a prièom miestny orchester požiarnického zboru hral cirkevné 
nadchnutou dušou. Režisérom a zároveò aj jednou z piesne. Po slávnostnom kostolnom obrade arcipastier 
hlavných postáv bol štátny uèite¾ Gyõzõ Janda ml., ktorý je obirmoval 224 veriacich. Po skonèení skúšok z vierouky 
jedným z najoduševnenejších a najpracovitejších hlavný lesný poradca verejnej základiny Sándor Pintér na 
duchovných vedúcich obce: v škole je vynikajúcim uèite¾om, poèes� biskupa dal olovrant. Prípravné práce tejto skutoène 
medzi leventami je najlepším inštruktorom leventov, na podarenej slávnosti obce pod vedením Gyõzõa Jandu ml. 
javisku je prvotriednym režisérom a hercom. Aj spomedzi vykonali èlenovia uèite¾ského zboru, ktorí za svoju obetavú 
ostatných úèinkujúcich si niektorí zaslúžia po jednej usilovnos� si zaslúžia všetku pochvalu.

6. september 1930 vavrínovej vetvièke. Sú to: Róza Šípošová, Jozef Schleich aj 
„Pilisszentkeresztská pú�. Farský kostol obce jeho manželka, Štefan Majniè aj jeho manželka, Fero Klaus, 

Pilisszentkereszt, ležiacej v malebnom údolí Pilíšskych hôr, Jozef Majniè, Július Richter, Štefan Gajan, Martin Seifert, 
ako aj jej farskú budovu patrónka obce Cirkevná základina Magda Gostolová, manželka Štefana Balogha, Belo Minárik, 
pekne obnovila. Tradièná szentkeresztská pú� bude 14. Jozef Bakaj a Richterová. Ešte o niekom sa musíme zmieni�, 
septembra, v nede¾u, na ktorú srdeène pozývajú horlivý ¾ud kto síce nevystupoval, kto v pozadí tejto hry bol iba 
okolia Budapešti. Nový vedúci fary, farár František Mátray nevidite¾nou strunou, ale koho láskavé a povzbudivé slová 
(pôvodne Mácha - pozn. autora) podnikne všetko, aby srdce vystupujúcich predsa naplnili smelos�ou, sebadôverou 
duchovné nároky nášho pobožného ¾udu boli uspokojené. a oduševnením. Touto hybnou silou bol farár František 
Samotné to miesto má za sebou ve¾kú historickú minulos�. Tu Mátray, ktorý pred rokom prišiel medzi nás, aby bol našou 
stálo pilíšske cisterciánske opátstvo, založené krá¾om Belom oporou a lampášom. A skutoène aj je našou oporou, lebo keï 
III. r. 1184, ktoré neskôr získalo ve¾ký význam. V jeho kostole, sme sk¾úèení, dvíha nám srdce k Bohu. A je aj naším otcom, 
ktorý dnes už, žia¾, leží v zrúcaninách, bola pochovaná lebo aj keï sú jeho slová obèas prísne, ale vždy sa k nám z 
zavraždená manželka nášho krá¾a Ondreja II., Gertrúda, neho prihovára dobrota, láska a duša. 100 pengõ získaných z 
matka našej svätej Alžbety. Po tureckej nadvláde toto sväté mravne a hmotne podareného predstavenia pán farár 
miesto obsadili mnísi pavlínskeho rádu, kým dnešný kostol František Mátrai použil na ciele kostola.”

1bol postavený z materiálu zrúcaného opátstva r. 1800  a dnes 18. október 1931
patrí pod patronát cirkevnej základiny, ako to dokazuje aj v Turistická schôdza. V Pilisszentkereszte 11. októbra na 
predsieni kostola vyložený chronisticon". terase reštaurácie Áfránya impozantným spôsobom 

prebehla ve¾ká jesenná putovná schôdza turistov, na ktorej 12. október 1930
vrchnos� a zároveò aj susednú obec Santov zastupoval „Vysviacka kostola v Pilisszentkereszte. V rámci dôvernej 
hlavný notár Vilmos Hetényi, obec Pilisszentkereszt a vrúcnej slávnosti 6. októbra v Pilisszentkereszte prebiehala 
zastupovala št. uèite¾ka Irén Ölbey. Slova sa ujali…., vysviacka historicky pamätihodného kostola renovovaného 
žiadali… (………). Hymna a Výzva (Himnusz és Szózat - krá¾ovskou verejnou základinou, ako patrónkou. Všeobecne 
pozn. autora) pred schôdzou a po nej zo 150 hrdiel ctený a ob¾úbený diecézny biskup Lajos Svoy prišiel s 
oduševnených turistov vrelými vlnami sa vznášali slneèným prepoštským dekanom Józsefom Millerom a so svojim 
vzdychom do ve¾kého nekoneèna. Potom spustili hudbu tajomníkom Follnáthom. V zastúpení ministra kultúry 
cigáni, a hostia Pilisszentkeresztu, obdivujúci vo¾nú prírodu vysviacky sa zúèastnil štátny tajomník dr. Károly Mészáros a 
tejto dediny, na modernú hudbu krepèili tance svojimi ministerský radca Bundt. Obyvate¾stvo obce sa oblieklo do 
vrždiacimi baganèami. Len z toho som bol ve¾mi smutný, že sviatoèných šiat a slávobránou èakalo svojho arcibiskupa, 
za celý ten èas som tam nevidel tancova� ani jediný kde v zastúpení patróna štátny tajomník dr. Mészáros, v 
hejehujový ohnivý maïarský èardáš.”mene obce hlavný notár Vilmos Hetényi a v mene školskej 

mládeže žiaèka Amália Ködmenová vítali populárneho _______________
1 Údaj postavenia kostola je v èlánku nesprávny. biskupa. Po vysviacke kostola diecesný biskup celebroval 

Kostol bol postavený r. 1766.sviatoènú omšu. Pri tejto príležitosti okrem vyššie uvedených 
(Pokraèovanie v nasledujúcom èísle)vypomáhali aj dekan z Pilíšskej Èaby János Lattyák, 
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zdravotné srdca ,“ prezradil prítomným J. Havelka. Potom spolu s Koncom októbra odovzdali v našej obci
stredisko. Nová inštitúcia vznikla za príkladnej autorom, ktorí tvrdí, že jeho dielo je iba amatérske - èo 
spolupráce obecnej samosprávy a miestnych popierali úèastníci slávnosti - odhalili sochu, ktorá 
podnikate¾ov, keïže na pozemku, ktorý patrí obci, zobrazuje dve polovièky srdca. J. Havelka predstavil pri 

dr. Tamása Berecza,dom zdravia, súkromná lekáreò. tejto príležitosti aj nového lekára  vybudovali  v ktorom je aj  
ktorý zaène pracova� v Mlynkoch v januári 2005.Na stavbe pracovali iba miestni podnikatelia a obyvatelia. 

o sú�aži v kreslení,od  Potom pán starosta hovoril  ktorú V budove zdravotného strediska je 25. októbra nielen
lekáreò,  lekárska ambulancia,  zubný lekár vyhlásili pri príležitosti odovzdania strediska v kruhu ale aj sídli tam

80  poradenská zdravotná sestra miestnych školákov a do ktorej nominovali a . Odteraz majú obyvatelia 
individuálnych a kolektívnych prác. Kresby vystavili v našej obce zabezpeèenú zdravotnú starostlivos� na 
priestoroch nového objektu, ich autorov obdarovali jednom mieste.
pamätnou listinou a èokoládou, najúspešnejších aj Ako povedal náš 

s t a r o s t a  J o z e f  knižným darom.
Havelka, Mlynèania 
môžu by� hrdí na to, Po úvodných slovách starostu sa prihovorila 
ž e  s t r e d i s k o  prítomným vedúca lekárne Ildika Tompová. Po nej 

požehnal budovu náš farár Kálmán Ackermann. Potom v y h o v u j e  
už nasledoval najkrajší moment - slávnostné prestrihnutie požiadavkám doby. 
stužky, po ktorom zdravotné stredisko mohli „prevzia�“ O  j e h o  z r o d e  
Mlynèania.podotkol, že roku 

(epf-¾n)2001 sa vtedajšia 
s a m o s p r á v a  
rozhod la  p reda �  
budovu, kde bola 
umiestnená lekárska 
o r d i n á c i a .  
Samosprávny zbor 
už v máji mohol 
poveri� spoloènos� 
MAC-Világ, s. r. o. z 
Chotárnej skaly, aby 
zhotovila projekt. V 
septembri poslanci 
vybrali návrh, ktorý 
najlepšie zapadal do 
okolitého prostredia. 
R o k u  2 0 0 3  s a  
podarilo nájs� kupca 
na dom a koneène 
mohli vypísa� súbeh 
na realizáciu nového 
objektu. Vyhrala ho 
m i e s t n a  
p o d n i k a t e ¾ s k á  
spoloènos� Krupp a 
s p o l . ,  k t o r á  z a  
n e c e l ý c h  š e s �  
m e s i a c o v  
v y b u d o v a l a  

investíciu v hodnote okolo 50 miliónov forintov.
Samospráva Mlynkov sa v posledných rokoch vždy 

usilovala o to, aby väèšie práce robili miestni podnikatelia, 
èoho dôkazom je aj nové stredisko - povedal starosta a 
vymenoval všetkých podnikate¾ov, ktorí sa zúèastnili 
výstavby. J. Havelka sa poïakoval aj pracovníkom 
obecného úradu, ktorým pri výstavbe tiež pribudla práca.

„V živote našej osady sa ešte nestalo, aby jedna 
investícia inšpirovala niekoho k vytvoreniu umeleckého 
diela... Blažej Hudeèek zhotovil sochu s názvom Tlkot 

Na odovzdaní nášho nového zdravotného strediska

Foto: autorka
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príprava samostatnej výstavy drevených sôch, drevených Ve¾mi mladý, ve¾mi usmievavý, 
malieb a fotografií s názvom Tànie, umiestnená v napriek tomu z neho vyžaruje 

profesionalita. Blažej Hudeèek, v budapeštianskych priestoroch Nadácie františkánov, na 
súèasnosti snáï najmladší umelec ulici Szilfa pri Pasarétskom námestí.

Eva Patayová Fábiánováslovenského pôvodu. Narodil sa v 
roku 1980 v Senondreji, býva v 
Mlynkoch, kde ukonèil základnú 
školu. Potom absolvoval obchodnú 
školu v Budapešti, odkia¾ prešiel do 
S t r e d n e j  o d b o r n e j  š k o l y  
dekoratérskej a aranžérskej, kde sa 
zoznámil s ¾udovým umením, ktoré je 

preòho dodnes ve¾mi dôležité. Mimochodom, zaoberal sa 
aj „praktickou“ stránkou ¾udového umenia: 13 rokov bol 
èlenom taneèného súboru v rodných Mlynkoch. Svoje 
èlenstvo bol nútený zruši�, keï sa súbor rozpadol. ¼udové 
umenie je pre neho samozrejmos�ou. Priamo zo školy sa 
prihlásil do skanzenu v Senondreji na civilnú službu, 
namiesto vojenèenia. Dodnes pracuje v skanzene ako 
reštaurátor. Na našu otázku, èím presne sa zaoberá, 
odpovedal: „Zvláštnos�ou etnografického múzea je, že 
poskytuje možnos� na rôznorodú prácu: od zhotovovania 
železných vidiel po ma¾ované truhlice. Okrem toho, ak 
treba, reštaurujeme budovy zvonka, ale urobíme hocièo, 
èo je potrebné,“ usmieva sa mladý umelec. Nemá zvláš� 
ob¾úbenú prácu, rád robí všetko. Ak ide o malé predmety, 
chce ich urobi� èo najviac za daný èas. Ale jeho ozajstnou 
zá¾ubou je renovovanie, napríklad skríò èi ma¾ovaných 
truhlíc.

Od konca októbra je jedno jeho dielo vystavené v 
rodných Mlynkoch. Jed to socha z mramoru a dreva, ktorú 
postavil pred nedávno odovzdané zdravotné stredisko a 
ktorá má názov Tlkot srdca. Zdravotné stredisko postavili 
miestni podnikatelia, niektorí sú dobrými známymi B. 
Hudeèeka. Vedel o ich pláne a tak sa vèas mohol pripoji�. V 
deò odovzdania strediska už mohla na jeho dvore stá� 
socha. Novinkou je, že fotografia sochy by mala figurova� v 
publikácii renomovaného kardiochirurga.

V nasledujúcich rokoch plánujú postavi� v Mlynkoch 
novú budovu materskej školy, možno na jej dvore bude 
stá� ïalšie dielo mladého mlynského umelca.

B. Hudeèek je zaujímavý èlovek. Nechce sa „pcha�“ do 
sveta umelcov. Ako hovorí, preòho je dôležitejšia rodina, 
potom kamaráti, práca a samotné umenie je až na 
nasledujúcej prieèke. Napriek tomu udržiava dobré 
kontakty s uznávanými umelcami, ako je napríklad István 
efZámbó èi János Aknay.

Blažej je plný plánov: v Galérii Csók pripravuje výstavu 
malieb. V jeho umení sú prítomné grafity, èiže 
konštruktivita zobrazená aj textom. Práve tieto texty 
svedèia o slovanskom pôvode umelca. Ako nám prezradil, 
v jeho rodine tak isto nájdeme Poliakov, ako aj Èechov a 
Slovákov.

Ešte jedna poznámka na okraj. B. Hudeèek pripravuje 
každý rok sochy zo snehu. Zatia¾ ich umiestòuje len na 
dvore rodièovského domu.

Poèas nášho rozhovoru ho najviac nadchýnala 

S našim mladým výtvarníkom Blažejom Hudeèekom

„¼udové umenie je pre mòa samozrejmos�ou“

(Prameò - www.luno.hu)
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Zväz Slovákov v Maïarsku (ZSM) v spolupráci s Podujatia sa zúèastnil aj chargé d´affaires Slovenskej 
republiky v Budapešti Milan Kurucz, predseda Regionálnym vzdelávacím centrom v Martine usporiadali 

(CSS) Ján Fuzik a koncom septembra v  stretnutie starostov zo Celoštátnej slovenskej samosprávy Mlynkoch
Slovenska a z Maïarska. Ako nás informoval starosta podpredsedníèka CSS Etelka Rybová, riadite¾ 
našej obce Jozef Havelka, na stretnutie pripravili v Regionálneho vzdelávacieho centra v Martine Dušan 
spolupráci s miestnou slovenskou samosprávou a Gala, ktorý je zároveò predsedom Asociácie vzdelávania 
základnou školou krátky kultúrny program a po oficiálnej samospráv a riadite¾ prešovského vzdelávacieho centra 
èasti obed pre úèastníkov. Po recitácii hostia zaspievali Dušan Verèimak. V mene obce Mlynky privítal hostí 
jednu pieseò, na ktorú Pilíšania reagovali svojou Jozef Havelka. Hovoril o blízkych vz�ahoch Pilíšanov a o 
pesnièkou. výuèbe slovenèiny v pilíšskych škôlkach a školách. Potom 

Ako nás informovala predsedníèka ZSM Ruženka predstavil prítomných starostov a predsedov slovenských 
Egyedová Baráneková, regionálne vzdelávacie centrum samospráv. Po òom sa ujal slova Roman Hradecký, ktorý 
ich vyh¾adalo s iniciatívou, aby zorganizovali stretnutie v skratke predstavil regionálne 

vzdelávacie centrá a požiadal 
riadite¾a martinského centra D. Galu, 
aby informoval prítomných o ich 
aktivitách. Dušan Gala sa po 
úvodných slovách zmienil o Asociácii 
vzdelávania samospráv, ktorá vznikla 
v záujme zastupovania miest a obcí z 
h¾adiska vzdelávania. Na Slovensku 
pôsobí 11 regionálnych vzdelávacích 
centier a Asociácia koordinuje a 
napomáha ich èinnos�. Vyzval 
úèastníkov, aby predstavili svoje 
osady.

Ešte predtým dostal slovo 
predseda CSS Ján Fuzik, ktorý 
struène informoval úèastníkov 
stretnutia o Slovákoch v Maïarsku, o 
novele menšinového zákona a o 
samosprávnom sys téme.  Po  
zaujímavej diskusii sa hostia odobrali 
do základnej školy, kde mohli vidie�, 
ako  sa  v  Mlynkoch vyuèu je  
s lovenè ina .  Po tom navš t í v i l i  
slovenský pamätný dom a obecný 
úrad. Úèastníci stretnutia sa zhodli v 

tom, že koordináciu ïalšej spolupráce zveria na ZSM.starostov Prešovského a Liptovského kraja so starostami 
slovenských osád v Maïarsku. Úèastníci zo Slovenska sa (E-f)
mohli oboznámi� so samosprávnym systémom v 
Maïarsku, ale aj s našimi Slovákmi osobne a 
tiež nadviaza� kontakty so slovenskými 
osadami, folklórnymi súbormi a školami. Hoci 
stretnutie pôvodne plánovali pre 50 starostov, 
po oznámení, že úèastníci zavítajú medzi 
Slovákov v Maïarsku, prihlásilo sa ïalších 20 
osôb, a tak do Mlynkov prišlo 70 starostov zo 
Slovenska. V mene domácich organizátorov sa 
úèastn íkom pr ihovor i la  R .  Egyedová 
Baráneková, ktorá vyjadrila svoje potešenie z 
toho, že manažér martinského vzdelávacieho 
centra Roman Hradecký navštívil práve ich, 
aby  pomohl i  nadv iaza�  kontak ty  so  
samosprávami a obèianskymi organizáciami v 
Maïarsku. Vyzdvihla, že záujem z materskej 
krajiny je ve¾mi povzbudivý pre Slovákov v 
Maïarsku.

Záujem o partnerské vz�ahy

Foto: Imrich Fuhl
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Svíèki zapálili, ïe�ièki �íšili,
„Velkí to svátek je!” - šeci zme cí�ili.
Po mollitbe mamka veèeru doòésla.
Svatá to veèera, svetlá a radostná.

Svátek je ždi pekní, kerí nám pán Boh dal, Po veèeri došla vóla, polachèeòí,
ón nás òezaòehál, ždicki nám pomohal. hovorili zme o Krista naroïeòí,
Dal nám ho aj dožit, aj hojnos�i k òemu, do pólnoci èasu premnoho zme mali,
chlebík a kriskindel òechíbal òikomu. na pólnoènú omšu takto zme èekali.

�ažko zme èekali, kedi ten èas buïe, Zvoòili druhí ráz, ked zme sa pobrali,
ked èlovek Adama aj Evu vinšuje. do kostela zme sa len �ažko dostali,
Opakuvali zme veršíki naspama�, od dvér až po oltár plní ból chlapof, žén,
ve sòe zme míòili odpoveï na òu dat. zelené kriskindle a sprava betlehem.

Choïili zme v horách pod jágerskím domom, Svaté písòe zòeli a zhora organ hrál,
prezírali zme si stromèeki rad-radom. a svíce horeli, a reèòil pán farál,
Ked sa borovièka èloveku zalúbí, v betleme seïela panenka Márija,
dójïe k òéj �ichuèko, pekòe hu vipílí. a božé ïí�atko na slame chráòila.

Òech nás len òechi�á, òeòi to príjemné, Že ludstvo vikúpí a veèní život dá,
ked horár prichádzá, friško sa skovajme. šeckím nám pomóst sce aj svatá roïina.
Aj zme to prežili, aj domu došli zme, Pán farál vihlásil, že svetlo veèné je,
a s pekním stromèekom vánoce èekáme. hríchi Pán odpus�í, na seba prevezòe.

Mali sa roïièe veru èo obracat, Vikupi�el z òeba žil tu medzi nami,
ked g vánoèním svátkom šeckého sceli mat. trestal nás aj lúbil z našími hríchami.
Vínovú poléfku, perki aj pupáki, Pome sa spovedat, pre hríchi lutuvat,
abi zme sa šeci dosíta najelli. a �elo Ježiša pred oltárom prímat.

O�ec sa celí ïen za�ali do práce, Na druhí ïen ráno mi zme skoro stali,
mamka nám napékli voòavé koláèe. Adama aj Evu pekòe vinšuvali.
Veru sa òebáli òijakéj roboti, Òech dá pán Boh zdraví aj šèas�í každému,
len òech nám móžu dat šeckí tí dobroti. božské požehnaòí šeckému stvoreòú.

Bolo treba kúpit saloni na stromèek, Pochoïili zme si po celéj roïiòe,
g veèeri oplatki, hrušék a jabúèék. pekòe nás vítali po celéj ïeïiòe:
A ked jéj voláké peòáze ostali, „Vinšuj, vinšuj, chlapèe, a šèas�á nám doòes!”
aj nové štrevièki, šati zme dostali. Nazbírali zme si ovocá aj peòez.

A ked èas rados�i hoïini odbili, Orechi, jabúèká klálli nám do vaèkof:
o�ec aj mamièka za nás sa mollili. „Èekaj�e!” - volali na mòa aj na chlapcof,
Pán Boh si srdeènú mollitbu visliší, „Tu máš aj koláèik, voòaví, makoví,
dá zdravá aj šèas�á každému z roïini. zec ho sám, alebo ponúkòi bratovi!”

V radostném èekaòí na svatú veèeru: Prežili zme s vami òemálo rados�i,
na ribu, na perki, poléfku vínovú, premnohé �isíce chvíl našéj mlados�i.
kriskindel pri svatích f kú�e sa ligotal, Bolo to prekrásné, ta�íèko, mamièka,
na sebe každí z nás sváteèné šati mal. prajem vám ze srca dobrého zdravíèka!

„Bílí obrus na stól prestri�e, ïe�ièki, Šecko to zmizlo už, jak ten dím z komína,
takto si poèkáme na víchod hvezïièki! lež na èas mlados�i pekòe sa spomíná:
Okolo stola si na lavic seòòime, jak kebi to bolo len èéra bívalo,
a prichistajme sa g veèernéj mollitbe!” jak keby sa mi to téj noci sòívalo.

Z vianoèných básní Laca Klausa

Laco Klaus (1929 - 2003) podáva vo svojich veršoch patriarchálny obraz svojho 
rodiska a plasticky predstavuje ¾udové zvyky, ktoré v našich Mlynkoch prekvitali ešte v 
polovici minulého storoèia, ako to vidno aj v týchto vianoèných básòach z jeho zbierky 
Vïaka, napísaných v pilíšskom náreèí.

Vánoce
Laco Klaus
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Na Vánoce...

Kuchiòa maminá

Kvasili zme kapustu

 A došel ten veèér, ked zme to zaèali:
mizerné listi zme zvrchu obtrhali,
a kapustné hlavi na dve polovièki
z velkím ostrím nožom pekòe rozrezali.Na Vánoce po ïeïiòe kravár vitrubuje,

choïí zboží vibírat si, zrno potrebuje,
Roïièé nám s každéj hlúbi vikrájali,dochádzá mu kapusòík, aj víno vïaèòe bere,
a mi zme jích jelli, len tak chrupotali.a ked šecko pekòe dostal, už otvárá dvere.
A tí vrchné listi zajáèkom zme dali,
abi sa aj oòi s nami raduvali.Zbohom òech tu ostávaju, šak, �etka Estera!

Préjïe rok a móžu znovu uvítat pas�íra!
Už aj lampa horí, dávno bolo veòòe,

Biè a trúbu v rukách òese pán Sikora starí,
a v našéj izbétke roboti je hoòòe:

prez náš dvor aj prez zahradu každí ïen sa valí.
nože na struháku zboka-nabok choïá,
kapusta sa reže, struhance sa množá.

Jeho chlapci: Silve, Lajoš, Jóžko, tí též hnali
našé kravi. Chuïák Jóžko, už ho pochovali. Nastala otázka: gdo hu šlapat buïe!
Len staré památki žiju z tíchto dávních èasof. Šaòo, Gejza, Ferko si mit nohi buïe?
Pekné boli, krásné boli, jak muzika hlasof. Z bosíma noháma do tancu sa dajme,

a slanú vodu z òéj šèedro vibírajme!
Poòòes ïeòòe mléèko pijem, v noci si ho visòím,
aj po tolkích rokof èasto na mamku si mislím. Kvaseòí kapusti také bolo ždicki:
Òezabuòòem òigdáj na tú prenáramnú prácu. do tunki sa klállo pekòe, pomálièki,

za misku kapusti, potom troška soli,Òech dá pánboh mamke zdraví, zaslúženú plácu.
a zas òech tancuju tí èistuèké nohi!
 
Abi tá kapusta dobrá, chutná bola,
òekedi aj plánék do òéj treba dodat.
A velká rados� nám znásobila sili,
slávnostní to ïen ból, ked zme to robili.

Dobrá vóòa blúïí po celéj kuchiòi,
obed chutní buïe, už vre na šporheli. Opakuvali zme zapåòaòí tunki:
Mamka sa zvàtaju, jak ždi, èas jích tlaèí, jeden rad kapusti, sól a dve-tri planki.
kúrá jím pod hrnce šeci zohrívaèi. A do tú kapustu pekòe ušlapával,

bílé nohi šeckím na konci ukázal.
Už je naklaïeních taòírof na stól dost,
ližièék, villièék, …, ešèe trpezlivos�! Už bolo òeskoro, tunka naplòená,
Už to klofce v hrnci, hòed buïe hotové, biluèká kapusta do òéj naklaïená;
poléfka z fazuli, aj slíže makové. ešèe desku na òu, takto, òech sa páèí,

a na desku kameò, òech hu dobre tlaèí.

Òezabuòòime sa pred jillom prežehnat,
Tunku zme od�áhli pekòe do pitvora,a pánu Bohu zaò úc�ivo ïakuvat!
až ge s�eòe, abi cesta volná bola,Žalúdek zdraví mal velkí jak malièkí,
biluèkú plachtu zme ešèe na òu dali,hojòe zme dostali jilla od mamièki.
abi zme èistotu fšaïe zachovali.

Ked bola òeïela, ždicki nám napékli
Ked potom tí listi zas vodu pus�ili,makové štrullièki, sirové buch�ièki,
mamka hu potroške každí ïen vibrali,k fašangom šiški a k veselú koláèe,
až raz len koòeèòe došli nám zvestuvat:

perki aj pupáki na každé Vánoce.
„Už je ukvasená, poïme hu koštuvat!”
 
Na taòíri máme kvasenú kapustu,
plnú vitamínov, chutnuèkú, dobruèkú,
chu�í nám bárkedi, aj celkom prez masa,
jillo je hotové, g obedu berme sa!

Udalos�i z domu, z Pilisszentkeresztu, G vánocám každí rok sviòu zme zaklali,
ožívaju. Ždi si k srcu nájdu cestu. na stole kapusti karmínovéj mali,
Jako z ïe�mi fšaïe ždi to tak bívalo, šeci zme seïeli za stolom okolo,
prez nás sa v roïiòe òigdáj òišt òestalo. šeckím nám chu�ila, aj masa v òéj bolo.

Ked už bola jeseò, f tích tricátích rokof, Tak mamka, jak o�ec, pekòe nás núkali,
dovézli kapusti, až vóz práskal v bokof. ked zme dobre jelli, dobrú vólu mali.
Už zme sa chistali, že buïeme kvasit, A kedže náš hlad ból obèas aj prehnaní,
abi zme si mali v zíme èím hlad hasit. na druhí rok vaèšú tunku zme zehnali.

Sem-tam aj papriku treba do kapusti, Ked tunka plná je, òemáme staros�i,
no a hoòòe soli, od téj vodu pus�í, tá z dobrú kapustu šeckích nás pohos�í.
potom ešèe planki, tí dobrú chu� daju, Èasto si spomínám na tunku, kvaseòí,
a èojávím ešèe èo k òéj pridávaju! na tí pekné èase v zlatuèkéj jeseòi.

Potrebné su k temu aj kapustné nože, Srdeèòe ïakujem mamke aj otcovi,
aj kameòe èlovek potrebuvat móže, že ždicki sa o nás tak pekòe starali.
no a èistú tunku, do òéj desku krátkú,... Zaplac-že jím pán Boh, tím naším roïièom
Šecko prihotovit pekòe po porádku. dobrím zdravím, šèas�ím, aj dåhím životom!



14. strana 2004P i l í š a n

poznamena�, že náš nebohý rodák sa pri rozvoze dreva Aj z pilíšskeho slovenského náreèia sa pomaly 
vápenník drevotár delil o rajón so svojím dobrým kamarátom, istým. J. vytrácajú rôzne slová, ako napríklad  a . 

Pištom báèim, ktorý mal svoje "trhovisko" v Pomázi a To prvé je naš�astie zrozumite¾né aj dnes, a to druhé 
Kalászi. V onen novembrový deò sa Štefi báèi jednako znamená osobu slovenskej národnosti, ktorá sa zaoberá 
rozhodol, že sa vydá s naloženým povozom do rozvážaním a predajom dreva, presnejšie dreva na 

kúrenie.
Priam posadnutým a neúnavným pokraèovate¾om 

tohto drobného remesla - a možno poveda� aj jedným z 
posledných - bol Mlynèan Štefan Hoffner, medzi svojimi 
rodnými dôverne známy ako Štefi báèi. Nedávno odišiel 
na veènos� v požehnanom veku 91 rokov. Priezvisko 
prezrádza aj jeho nemecké korene, avšak na prvom 
mieste stojí slovenský pôvod. Š. Hoffner za mladi odišiel 
za remeslom do blízkeho Solymáru (nemecky Weindorf), 
ktorý sa stal dejiskom jeho uèòovských rokov a kde sa tiež 
mohol zdokonali� v nemèine, keïže Solymár bol v tých 
èasoch rýdzo nemeckou obcou. Vtedy sa èe¾adníkovi jeho 
druhu hovorilo hos�ujúci uèeò (alebo podobne), ktorý za 
službu u gazdu dostal byt a stravu. Tým bytom v zime bola 
mašta¾ a v lete senník. Vo¾ného èasu èe¾adník nemal, 
vlastne takmer žiadny.

Gazdovia, pokia¾ mali sociálne cítenie, nechávali 
svojim pracovitým pomocníkom uši� na zimu oblek alebo 
èižmy u miestneho krajèíra èi ševca. Aj Štefan si 
takpovediac vyslúžil odev z tmavosivého zamatu a èižmy 
z pravej tvrdej kože, ktoré po celé ïalšie desa�roèia 
úspešne odolávali zubu èasu. "zakázaného" revíru, keïže tam bolo ve¾a jeho bývalých 

Dnes, keï ich bývalý nosite¾ už odpoèíva v pokoji, zákazníkov. V Pomázi mu š�astie neprialo, zatia¾ èo v 
pripomeniem úsmevnú historku, ktorá sa viaže k jeho Kalászi sa schy¾ovalo nielen k veèeru, ale aj k búrke, ako 
osobe. Mohlo to by� tak pred dvadsiatimi rokmi, v jedno nasvedèovali mraèná nad srbským kostolom. Náš 
chladné novembrové popoludnie. Štefi báèi vtedy povozník medzitým vytrvalo vyvolával: „Drevóóó, 
chodieval už len s jedným koòom, keïže trh dreva sa drevóóó“. Z jedných dverí vyšla gazdinka so slovami: 
znížil v dôsledku zavádzania vykurovania naftou. Tu treba „Mne by sa aj hodilo, ale už mám objednané a 

pris¾úbené."
Štefi báèi dobre vedel, že 

toto miesto je Pištovo a tak sa 
na chví¾ku zamyslel. Èes� je 
èes� a kamarátovi sa nesluší 
kazi� kšefty. Lenže núdza je 
veru ve¾ký pán a tá v tejto 
chvíli aj prevážila na vážkach 
rozhodovania.  Napr iek 
najlepšej vôli Štefi báèi s 
ve¾kým po¾utovaním oznámil 
tej dobrej žene, že chudák 
Pišta je už na pravde Božej a 
že práve vèera ho pochovali. 
Ž e n i è k a  s a  n á r a m n e  
zaèudovala, nuž ale èo si v 
takýto èas poèa�. Rozhodla 
sa teda, že si celý náklad kúpi 
od toho, kto práve ponúka. 
Drevo sa dostalo vèas pod 
strechu, do suchej kôlne, a 
náš drevotár sa mohol 
spokojne vráti�  domov. 
Darmo, obchod je obchod.

V. Gaján (k)

Keï Štefi báèi drevotáril...

Foto: autor
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