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Primátor Budapešti odovzdal 
nové sídlo

- Budapešť je multi kultúrne hlavné mesto, v ktorom žijú nielen Maďari, ale 
aj početní príslušníci rôznych národných a etnických menšín, - povedal 
primátor Budapešti  Gábor Demszky pri príležitosti  slávnostného odovzda-
nia nového sídla štyrom menšinovým samosprávam hlavného mesta - ne-
meckej, poľskej, slovenskej a rómskej. Slávnostný akt sa konal 22. apríla 
1996 v V. obvode na Ulici Akadémia č. 1 a zúčastnili sa na ňom viceprimá-
torka hlavného mesta Andrea Szolnokiová, vedúca právneho oddelenia 
Judita Hermannová, predsedníčka Slovenskej samosprávy Budapešti  Zuza-
na Hollósyová, predseda Nemeckej samosprávy Budapešti  Vendel Ham-
buch, predseda Poľskej samosprávy Budapešti  Konrád Saturski, predseda 
Rómskej samosprávy Budapešti  György Rostás Farkas a členovia jednotli-
vých menšinových zborov.

Po odovzdaní dokumentu si účastníci slávnostného aktu prezreli kance-
lárie samospráv. Slovenská samospráva Budapešti  sa koncom mája 1996 
nasťahovala do svojho sídla.
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Menoslov poslancov 
Slovenskej samosprávy 

Budapešti

I. voľby, 14. marca 1996

1.  Zuzana Hollósyová, predsed-
níčka

2.  Gregor Papuček, zástupca 
predsedníčky

3. Anna Csörgölová
4. Ildika Klauszová Fúziková
5. Eva Gácsiová
6. Ati la Majnek
7. Franti šek Munkácsy
8. Michal Hrivnák
9. Ľudovít Parrag

II. voľby, 1. februára 1999

1.  Zuzana Hollósyová, predsed-
níčka

2.  Gregor Papuček, zástupca 
predsedníčky

3. Jozefí na Honti ová
4. Ladislav Petro
5. Mária Šuti nská
6. Monika Szelényiová
7. Mária Eprešová
8. Ján Zsolnai
9. Ildika Klauszová Fúziková

III. voľby, 14. marca 2003

1.  Zuzana Hollósyová, predsed-
níčka

2.  Ildika Klauszová Fúziková, 
zástupkyňa predsedníčky

3. Ján Győri
4. Monika Szelényiová
5. Mária Eprešová
6. Ladislav Petro
7. Katarína Noszlopyová
8. Eva Gedőová
9. Franti šek Bencze

IV. voľby, 4. marca 2007

1.  Zuzana Hollósyová, predsed-
níčka

2.  Ildika Klauszová Fúziková, 
zástupkyňa predsedníčky

3. Monika Szelényiová
4. Ladislav Petro
5. Eva Gedőová
6. Franti šek Bencze
7. Karola Klauszová
8. Mária Šuti nská
9. Franti šek Zelman
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Prvá konferencia o budapeštianskych 
Slovákoch

Zachovať kultúrne dedičstvo
Slovenská samospráva Budapešti  v spolupráci so Samosprávou hlavného 
mesta a Mati cou slovenskou usporiadala v dňoch 14. a 15. novembra 1997 
v rámci Svetového roka Slovákov konferenciu s medzinárodnou účasťou 
na tému Kultúrne dedičstvo budapešti anskych Slovákov. Zášti tu nad po-
dujatí m mal primátor hlavného mesta Gábor Demszky. Konferencia sa 
uskutočnila v rámci dlhodobého programu SSB, zameranému na revitalizá-
ciu slovenského etnika. Jej bezprostredným cieľom bolo odhaliť a zverejniť 
kultúrnohistorické poznatky súvisiace s tunajšou slovenskou etnickou sku-
pinou, ktoré sú zároveň súčasťou kultúrnej histórie hlavného mesta.

Na snemovaní popri významných maďarských a národnostných znalcoch, 
historikoch, etnografoch a sociológoch z Maďarska prednášali aj experti  
zo Slovenska. Tejto v podstate vedeckej konferencii nemožno uprieť ani jej 
politi cký význam, ktorý spočíval v tom, že predstavitelia duchovného živo-
ta oboch krajín aj za vtedajšej politi ckej situácie prejavili ochotu rozvážne 
a vecne pojednávať o menšinovej problemati ke, konkrétne o budapešti an-
skych Slovákoch.
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Časopis
Budapeštiansky Slovák

Žiadny volený zbor, občianska organizácia či politi cká strana, teda ani Slo-
venská samospráva Budapešti , sa nezaobíde bez svojej tlače. Masmédiá sú 
jedným z najúčinnejších prostriedkov vytvárania verejnej mienky, sprostred-
kovávania informácií. Preto sa Slovenská samospráva Budapešti  rozhodla 
vydávať časopis, ktorý by bol poslom a fórom Slovákov žijúcich v Budapešti .

Prvé číslo slovenského dvojmesačníka pod názvom Budapešti ansky Slo-
vák vyšlo v septembri r. 1996. Jeho vydavateľom je Slovenská samospráva 
Budapešti , za vydávanie zodpovedá predsedníčka zboru Zuzana Hollósyová. 
Už sám názov prezrádza, že ide v prvom rade o časopis určený Slovákom 
žijúcim v hlavnom meste Maďarska.

Prvoradou úlohou Budapešti anskeho Slováka je informovať čitateľov 
o činnosti  samosprávy, obvodných slovenských volených zborov a buda-
pešti anskych slovenských občianskych zoskupení, zasvätene a objektí vne 
prezentovať slovenskú menšinu žijúcu v hlavnom meste, zjednocovať ju 
a mobilizovať a zároveň ju začleňovať do celoštátneho slovenského diania. 
Obsahová náplň časopisu má vyhovovať nárokom čitateľov, vzbudzovať ich 
záujem a zároveň ich viesť k láske k ich materinskému jazyku.

Spoločný pôvod, korene, jazyk, kultúra a tradície sú jedným z najpevnej-
ších pojítok našej národnosti . Naše kultúrne hodnoty prispievajú aj k obo-
hacovaniu kultúry väčšinového národa. Ich prostredníctvom sa dostaneme 
do povedomia maďarskej verejnosti  a prispejeme k vytvoreniu objektí vne-
ho obrazu o našej národnosti .


Pri príležitosti  10. výročia založenia dvojmesačníka sa konalo sympózium, 
ktoré bolo vhodné i na bilancovanie činnosti  redakcie. Na sympóziu odzne-
lo, že hoci Slováci v Maďarsku majú a aj v minulosti  mali možnosť čítať 
slovenské noviny a časopisy, veď napríklad v rokoch 1900-1918 v Budapešti  
vychádzalo 17 slovenských periodík, ani jedno z nich však neoslovovalo 
výlučne Slovákov žijúcich v hlavnom meste. Budapešti ansky Slovák sa orien-
tuje vyslovene na Slovákov v Budapešti  a v aglomerácii hlavného mesta. 
Píše o nich, pre nich, mobilizuje ich. Základným cieľom časopisu je však 
predsa len pravidelne informovať verejnosť o živote budapešti anskej slo-
venskej komunity, o jej akti vitách, oboznamovať čitateľov s bohatou minu-
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losťou budapešti anskych Slovákov, odhaľovať kultúrne a historické súvis-
losti  jedného z niekdajších centi er Slovákov.

Pozvaní hosti a sympózia - domáci i zo Slovenska - vo svojich príhovoroch 
s uznaním hovorili o snahe redaktorov pravidelne uverejňovať populárno-
vedecké a kultúrnohistorické príspevky k výročiam Slovákov v Budapešti . 
Je potešiteľné a chvályhodné, že časopis postupne odkrýva stopy slovenskej 
minulosti  Budapešti , pričom nielen našej národnosti , ale aj väčšinového 
národu pripomína multi etnický ráz hlavného mesta našej bývalej spoločnej 
vlastni, Uhorska.
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Redaktori novín - od Ildiky Klauszovej Fúzikovej, cez Gregora Papučka, 
Oldřicha Kníchala, Alžbetu Hollerovú Račkovú až po Evu Patayovú Fábiáno-
vú – nezabúdajú na vytýčený cieľ. Dbajú na to, aby pravidelne predstavo-
vali čitateľom slovenskú minulosť, zviditeľňovali ti e osobnosti , ktoré urobi-
li niečo mimoriadne pre Slovákov, pre Budapešť. Nezabúdajú ani na súčas-
ných umelcov, spisovateľov, vedcov slovenskej národnosti , na ktorých 
môžeme byť hrdí nielen my, ale aj širšia verejnosť. Práve tento profi l robí 
časopis zaujímavým a pútavým.

V rámci rubrík - napr. národnostná politi ka, kultúra, správy zo života 
našich samospráv, z kresťanského sveta - sa čitatelia môžu dozvedieť o prá-
ci poslancov a o činnosti  obvodných slovenských samospráv, o akti vitách 
spolkov, prečítať si kratšie literárne útvary a básne našich spisovateľov 
a pod.

Redaktori nezabúdajú ani na národnostné školstvo, na výučbu dejín 
slovenskej kultúry, na nový vyučovací predmet Slovenská vzdelanosť, kto-
rý v slovenských národnostných školách zaviedli ako povinný od školského 
roku 2001-2002. Ak redakčná rada BS bude pokračovať v doterajšom redi-
govaní, prispeje k rozvíjaniu vedomostí  našich žiakov o svojej národnosti . 
Zo stránok Budapešti anskeho Slováka sa budú môcť postupne dozvedať, 
čo všetko vytvorili, o čo všetko sa zaslúžili ich predkovia. Články v Budapeš-
ti anskom Slovákovi môžu byť vhodným doplnkom výučby predmetu Slo-
venská vzdelanosť a poskytovať mládeži objektí vny obraz o Slovensku, 
Slovákoch a v širšom zmysle slova o slovenskosti .
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Päťdesiat rokov Slovenskej školy v Budapešti

Pamätná tabuľa
na počesť jubilea

Z iniciatí vy Slovenskej samosprávy VIII. obvodu Budapešti  a za podpory 
Celoštátnej slovenskej samosprávy a Slovenskej samosprávy Budapešti  
4. decembra 1999, na počesť 50. výročia založenia Slovenskej školy v Bu-
dapešti , sa konalo slávnostné odhalenie pamätnej tabule na budove býva-
lej školy na Orczyho ulici č. 2. – 5 (kedysi Ulica Imreho Mezőa 73-75).

Pravidelné vyučovanie sa začalo 17. októbra 1949, keď škola dostala 
priestory vo vtedajšej budove Vysokej školy poľnohospodárskej na  Villán-
skej ceste. Roku 1954 sa presťahovala do Orczyho ulice, kde pôsobila 38 ro-
kov. Roku 1992 sa presťahovala do novej budovy na  Lomb ulici v XIII. ob-
vode Budapešti .
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Vzácny dar pre SSB
V priestoroch SSB otvorili 3. júna 
2003 stálu výstavu dolnozemskej 
maliarky Evy Konczošovej, rodáčky 
z Albertu (Csanádalberti ). Sedem 
obrazov inšpirovaných románom 
Pála Závadu Jadvigin vankúšik daro-
vala umelkyňa Slovákom, u ktorých 
- ako povedala - budú mať svoje dô-
stojné miesto. Eva Konczošová, kto-
rá má slovenské korene a časť svojho 
života prežila v Sarvaši, bola iniciá-
torkou tvorivej dielne maliarov 
na brehu Kereš, ktorej účastníkmi 
boli aj umelci zo Slovenska.
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Vyznamenanie Za Budapešť
spevákovi J. Melišovi

Polstoročie na opernej scéne
Sarvašský rodák Juraj Meliš (2. júla 1923 – 27. novembra 2009) sa roku 
1949 stal oporou Maďarskej štátnej opery. Slávny barytonista slovenského 
pôvodu vystupoval nielen v Maďarsku, ale takmer vo všetkých európskych 
krajinách, tak aj na Slovensku. Za vynikajúce výsledky v umeleckej činnosti  
mu udelili Cenu F. Liszta, Cenu L. Kossutha a Cenu F. Kazinczyho.

Vysokým ocenením činnosti  J. Meliša bolo vyznamenanie Za Budapešť, 
ktoré prevzal r. 1998 pri príležitosti  svojich 75. narodenín a päťdesiatroč-
ného pôsobenia v Maďarskej štátnej opere. Navrhovateľom na vyzname-
nanie bola Slovenská samospráva Budapešti .
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Školenia poslancov
Jednou z úloh Slovenskej samosprávy Budapešti  je nadväzovať a udržiavať 
pracovné styky s kompetentnými orgánmi, so slovenskými samosprávami 
a občianskymi organizáciami v Maďarsku, snažiť sa zjednoti ť sily k dosiah-
nuti u spoločných cieľov. Cieľom prvých školení bolo poskytovať novozvo-
leným zborom predovšetkým právnu a metodickú pomoc na rozbehnuti e 
ich činnosti  a dôležité prakti cké rady na realizovanie ich úloh, na dôsledné 
a účinné využívanie fi nančných prostriedkov.

SSB sa snažila vytvoriť širokú sieť kontaktov aj s materskou krajinou, aby 
bola spojovacím článkom medzi národmi na oboch brehoch Dunaja. Dialóg 
Budapešť - Brati slava sa začal už v roku 1999, keď obnovený zbor SSB zaví-
tal v rámci školenia v dňoch 14. až 16. marca do vládnych, krajanských 
a cirkevných inšti túcií sídliacich v hlavnom meste Slovenska. Trojdňový 
pobyt slovenských poslancov v Brati slave bol užitočný i príjemný a v daných 
možnosti ach splnil svoje ciele.

Školenia poslancov:
1997- Topoľčianky
1998 - Hronec
1999 - Brati slava
2000 - Brač; Nórsko
2001 - Praha
2002 - Ostrihom
2003 - Gabčíkovo
2004 - Vavrišovo
2005 - Mojmírovce
2006 - Nitrianske Rudno
2007 - Kubrica pri Trenčíne
2008 - Mojmírovce
2009 - Nižná
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Jazykový kurz SSB
„Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom…“ Kto by nepoznal toto príslovie? 
A predsa podľa údajov sčítania ľudu z roku 2001 19,2 percenta obyvateľstva 
Maďarska sa okrem svojho materinského jazyka dorozumie iba v jednom 
cudzom jazyku.

Slovenčinu ovláda 47 ti síc obyvateľov Maďarska.
Poslanecký zbor Slovenskej samosprávy Budapešti  sa ešte v druhom 

volebnom cykle rozhodol zaviesť kurz slovenského jazyka, ktorý úspešne 
pôsobí dodnes. Cieľom kurzu je podchyti ť, rozvíjať, prehĺbiť záujem o slo-
venčinu a Slovensko. Naliehavo si ho žiadali občania žijúci v hlavnom mes-
te. Z roka na rok pribúdalo záujemcov, v posledných rokoch sa ich počet 
ustálil. Vedúcou kurzu je učiteľka Hana Kollárová, ktorá má za sebou dlho-
ročnú pedagogickú prax. Vyučuje pokročilých, stredne pokročilých a začia-
točníkov a jednu skupinu pripravuje na štátnu skúšku.

Je viac dôvodov, prečo sa početní poslucháči jazykového kurzu zaujíma-
jú o slovenský jazyk. Mnohí pochádzajú zo slovenských rodín, preto sa 
rozhodnú oživiť a prehĺbiť svoje jazykové vedomosti . V ich prípade je to 
citová záležitosť.

Požiadavkou doby sa stala znalosť aspoň jedného svetového jazyka a ja-
zyka niektorého susedného štátu. Vstupom Slovenska do EÚ sa slovenský 
jazyk stal jedným z ofi ciálnych jazykov jednotnej Európy, tento fakt je ti ež 
účinnou moti váciou, a to najmä pre nás, Slovákov žijúcich v Maďarsku, aby 
sme si viac vážili náš materinský jazyk a zdokonaľovali sa v ňom.

Štátnu skúšku zo slovenského jazyka zložili nasledujúci absolventi  kurzu 
SSB: Edita Horti ová, Andrea Juráková, Tomáš Kincses, Dr. Helena Koreczová, 
Tomáš Kőris, Ignác Nagy, Anna Polgárová a Karol Orsós.
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Naši štipendisti
Slovenská samospráva Budapešti  sa čoskoro po svojom založení roku 1996 
rozhodla zaviesť systém šti pendií pre študentov stredných a vysokých škôl 
slovenského pôvodu.

Pri udeľovaní šti pendia brala do úvahy učebný prospech uchádzačov a ich 
aktí vnosť v oblasti  národnostného života. Cieľom šti pendia je prehlbovanie 
a upevňovanie národnostného povedomia medzi slovenskou mládežou.

Šti pendisti :

1996/1997:
Ati la Gedő - 3000 Ft
Edita Halásová - 3000 Ft
Nikoleta Verešová - 3000 Ft
Anika Csörgölová - 5000 Ft
Katarína Hollósyová - 5000 Ft

1999/2000:
Marta Papučková - 3000 Ft
Zuzana Ticková - 3000 Ft
Zlatko Papuček – 3000 Ft
Nikoleta Verešová - 5000 Ft
Petra Harasti ová - 5000 Ft
Gabriela Hollósyová - 5000 Ft

2000/2001:
Margita Garajská - 5000 Ft
Marta Papučková - 5000 Ft
Zlatko Papuček - 5000 Ft
Gabriela Kopasová - 7000 Ft
Nikoleta Verešová - 7000 Ft
Ati la Gedő - 7000 Ft

2001/2002:
Ildika Gedőová - 5000 Ft
Silvia Šulyková - 5000 Ft

Margita Garajská - 7000 Ft
Zuzana Ticková - 7000 Ft
Zlatko Papuček - 7000 Ft
Nikoleta Verešová - 7000 Ft

2002/2003:
Kornélia Csegeová - 5000 Ft
Ildika Gedőová - 5000 Ft
Silvia Šulyková - 5000 Ft
Margita Garajská - 7000 Ft
Anna Ištvánová - 7000 Ft
Zlatko Papuček - 7000 Ft

2003/2004:
Nikoleta Burišová - 5000 Ft
Agneša Tereniová - 5000 Ft
Kornélia Csegeová - 5000 Ft
Zlatko Papuček - 7000 Ft
Levente Galda - 7000 Ft
Anna Ištvánová - 7000 Ft
Ildika Gedőová - 7000 Ft

V roku 2004/2005 SSB vypísala 
súťaž na študentskú vedeckú a od-
bornú prácu, ktorú vyhrali:

Ildika Gedőová - 50 000 Ft
Silvia Šulyková - 50 000 Ft
Zlatko Papuček - 50 000 Ft
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Pamätné tabule

1. Slovenská samospráva VIII. obvodu Budapešti  za podpory Celoštátnej slovenskej 
samosprávy a Slovenskej samosprávy Budapešti  pri príležitosti  50. výročia založe-

nia Slovenskej školy v Budapešti  4. decembra 1999 slávnostne odhalila pamätnú tabuľu 
na budove bývalej školy na Orzcyho ulici č. 2. - 5. 

2. Pri príležitosti  150. výročia vzniku Katolíckych novín z podnetu Slovenskej samo-
správy VIII. obvodu v rámci slávnostnej slovenskej svätej omše 7. novembra 1999 

slávnostne posväti li pamätnú tabuľu v Kostole sv. Jozefa na Námestí  M. Horvátha. Prvý-
mi redaktormi Katolíckych novín boli Šimon Klempa, Ján Palárik a Andrej Radlinský. 
Na slávnostnom akte sa zúčastnili metropolita arcibiskup Trnavskej arcidiecézy Mons. 
Ján Sokol a riaditeľ Spolku sv. Vojtecha v Trnave Štefan Hanakovič.

Kostol sv. Jozefa v Budapešti  je jedným z duchovných centi er slovenských veriacich 
v hlavnom meste. Každú prvú nedeľu v mesiaci tu slúžia slovenské sväté omše.

3. Pri príležitosti  130. výročia úmrti a slovenského dramati ka, redaktora, kňaza Jána 
Palárika Slovenská samospráva VI. obvodu v spolupráci so Slovenskou samosprávou 

Budapešti  a Kresťanským spolkom Slovákov v Maďarsku 30. apríla 2000 odhalila dvoj-
jazyčnú pamätnú tabuľu v Kostole sv. Terézie z Avily na Ulici Nagymező. Tabuľu J. Palári-
ka posväti li predseda Spolku sv. Vojtecha v Trnave, trnavský pomocný biskup J. E. Mons. 
Štefan Vrablec a dekan Juraj Christ.

4.Slovenská samospráva VIII. obvodu organizovala 3. decembra 2000 spomienkovú 
slávnosť na počesť slovenského katolíckeho kňaza Ferdinanda Jurigu, ktorý žil v tom-

to obvode a slúžil v Kostole sv. Jozefa na Námestí  M. Horvátha. Po slávnostnej svätej 
omši umiestnila na Ulici Tavaszmező tabuľu s názvom ulice z 18. storočia, keď sa volala 
Slovenská ulica. Na druhej strane ulice odhalila dvojjazyčnú tabuľu kňaza Ferdinanda 
Jurigu.

5. Slovenská samospráva VII. obvodu umiestnila 23. júna 2003 pri príležitosti  125. 
výročia narodenia Milana Hodžu pamätnú tabuľu na stene domu, kde žil tento 

významný slovenský politi k, redaktor a vydavateľ. Milan Hodža sa ako 27-ročný stal 
poslancom Uhorského snemu. Býval na Rákócziho námestí  č. 3, v VIII. obvode, kde žilo 
začiatkom XX. storočia veľa významných slovenských osobností .
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6. Slovenská samospráva XIV. obvodu odhalila 10. júla 2003 na Americkej ulici pa-
mätnú tabuľu na počesť Antona Straku, významného činiteľa slovenských, českých 

a maďarských dejín. Československý diplomat, kultúrny atašé A. Straka v rokoch 1925-
1936 pôsobil v Budapešti a svojou záslužnou činnosťou sa navždy zapísal do histórie 
česko-slovensko-maďarských vzťahov.

7. Pri príležitosti 100. výročia úmrtia Jána Nepomuka Bobulu Slovenská samospráva 
VIII. obvodu odhalila dvojjazyčnú tabuľu významného staviteľa a verejného činiteľa 

slovenského pôvodu na  budove Gymnázia na Trefortovej ulici č. 8, ktorá je jeho maj-
strovským dielom. Ďalšia pamätná tabuľa Jána Nepomuka Bobulu bola umiestnená 
na bývalom paláci tohto významného staviteľa, na Andrássyho triede č. 62.

8. Slovenská samospráva VIII. obvodu odhalila roku 2003 na Námestí M. Horvátha, 
na budove farnosti pri Kostole sv. Jozefa, dvojjazyčnú tabuľu pri príležitosti 100. 

výročia úmrtia kňaza, prepošta, kanonika, náboženského spisovateľa, redaktora a poli-
tika Šimona Klempu.

9. Slovenská samospráva VIII. obvodu po adventnej svätej omši r. 2006 odhalila na Ná-
mestí Mihálya Horvátha číslo 16 dvojjazyčnú pamätnú tabuľu katolíckeho kňaza, 

redaktora a zakladateľa Katolíckeho robotníckeho kruhu Eduarda Šándorfiho.

10. Slovenská samospráva XI. obvodu pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa 
Maximiliána Petzvala organizovala 10. januára 2007 na Ulici J. Petzvala oslavy 

pri trojjazyčnej pamätnej tabuli slovenského fyzika, matematika a vynálezcu.

11. Slovenská samospráva VIII. obvodu usporiadala 7. júna 2009 pri príležitosti 140. 
výročia úmrtia a 180. výročia pôsobenia v Jozefove slávnostné odhalenie a po-

svätenie pamätnej tabule Štefana Moysesa v Kostole sv. Jozefa na Námestí M. Horvátha. 
Štefan Moyses pôsobil v tomto kostole ako kaplán, neskôr sa stal biskupom a prvým 
predsedom Matice slovenskej. Pamätnú tabuľu posvätil generálny vikár Banskobystrickej 
diecézy Mons. Marián Bublinec.



Almanach SSB 201067

6.

8.

9.

7.

10.
11.



Almanach SSB 2010 68

12. Slovenská samospráva XII. obvodu Budapešti  si 11. apríla 2003 pripomenula 
Deň poézie pietnym aktom - umiestnila veniec úcty pri dvojjazyčnej pamätnej 

tabuli významného pedagóga, literárneho vedca európskeho formátu Dr. Ladislava 
Sziklayho na Mramorovej ulici č. 42.

13. Slovenský evanjelický cirkevný zbor v Budapešti  pri príležitosti  100. výročia 
úmrti a niekdajšieho farára cirkevného zboru, biskupa Daniela Bacháta zorgani-

zoval v septembri 2006 konferenciu venovanú jeho životnému dielu. Zúčastnili sa na nej 
biskupi Evanjelickej cirkvi v Maďarsku Péter Gáncs a Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku 
Igor Mišina. V rámci dvojdňového stretnuti a sa konala slávnostná bohoslužba a spomien-
ková slávnosť pri hrobe biskupa na Kerepešskom cintoríne na Rijeckej (Fiumskej) ceste.

14. Slovenská samospráva VIII. obvodu pri príležitosti  120. výročia narodenia Joze-
fí ny Marečkovej odhalila 10. decembra 2000 v VII. obvode na  Almássyho ulici 

č. 6 pamätnú tabuľu spisovateľky.

12. 14.

13.
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Z iniciatí vy Slovenskej samosprávy 
Budapešti  priniesli 3. júna 2000 
vzácni hosti a zo Slovenska do sídla 
SSB dar Štúrovej spoločnosti  - bustu 
významného dejateľa politi ckého 
a kultúrneho života slovenského 
národa Ľudovíta Štúra. Členmi de-
legácie boli riaditeľ Domu zahranič-
ných Slovákov Claude Baláž, zástup-
kyňa riaditeľa DZS Mária Katarína 
Hrkľová a pracovníčka DZS Eva Ba-
lážová.

Dar Štúrovej spoločnosti

Brač

Členovia SSB boli v lete r. 2000 na ostrove Brač, kde si pripomenuli 140. 
výročie narodenia predstaviteľa slovenskej realisti ckej prózy Marti na Ku-
kučína. V obci Selce, kde Kukučín pracoval ako obecný lekár a ktorú zvečnil 
v románe Dom v stráni, položili vence k pamätnej tabuli umiestnenej 
na dome, v ktorom žil tento významný slovenský spisovateľ.
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Náboženský život
„Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu! Choď-
te teda, učte všetky národy a krsti te ich v mene Otca i Syna i Ducha Sväté-
ho a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.“ (Mt 28, 19-20) 
Túto úlohu dal Ježiš svojim učeníkom - apoštolom. Je to poslanie, ktoré 
apoštoli odovzdávajú ďalej svojim nasledovníkom: poslanie Cirkvi dneška. 
Zásada a význam pastorácie v zrozumiteľnom - materinskom jazyku je pra-
dávna, jej šíriteľmi boli aj solúnski brati a, apoštoli Slovanov, spolupatróni 
Európy sv. Cyril a sv. Metod. Oni zostavili prvé slovanské písmo - hlaholiku, 
do ktorého preložili Sväté písmo a náboženské knihy. Najhlavnejším prie-
kopníckym dielom cyrilo-metodskej misie vo Veľkomoravskej ríši bolo za-
vedenie, šírenie a učenie Svätou stolicou popri hebrejčine, gréčti ne a lati n-
čine štvrtej ofi ciálne uznanej staroslovienskej liturgie. 

Zachovať duchovné dedičstvo našich predkov - to je myšlienka, ktorú 
sme si dali do vienka ako svoje krédo. To je misijná služba pre každého z nás 
- veriaceho, hľadajúceho, pochybujúceho i neveriaceho. Nie je to ľahká 
úloha, veď ani po 2. vati kánskom koncile (1962-1965) nie je v Maďarsku 
zabezpečená pre rímsko- a gréckokatolíkov pravidelná pastorácia v našej 
rodnej reči. Ani v jednej slovenskej obci sa neuskutočnili liturgické reformy 
v reči slovenskej a veriaci museli prejsť z lati nčiny na maďarčinu. Už viackrát 
sme sa obráti li na Konferenciu maďarských katolíckych biskupov, ako aj 
na Konferenciu biskupov Slovenska, aby pomohli defi nití vne vyriešiť tento 
neblahý stav. Zati aľ bezvýsledne. Kresťanské a historické tradície, duchov-
ná kultúra, jazyk, ako aj iné osobitosti  národností  sú súčasťou nášho indi-
viduálneho a kolektí vneho sebaurčenia. Sú to špecifi cké hodnoty, ktorých 
zachovanie a starostlivosť o ne nie je iba našim základným právom, ale aj 
záujmom maďarského národa, cirkvi, ba v konečnom dôsledku všetkých 
štátov a národov. Hoci menšinový pôvod nie je výsadou, my ho berieme 
predsa len ako Boží dar. Preto pokladáme za svoju povinnosť od Boha pes-
tovať svoju vieru, jazyk a kultúru svojho rodu. Po spoločenských zmenách 
práve občianska sféra iniciovala duchovnú obnovu našich veriacich - bap-
ti stov, evanjelikov, rímsko- a gréckokatolíkov. A to nielen rétorikou, ale aj 
skutkami! Na vzácne cyrilo-metodské dedičstvo naväzoval aj bývalý Kres-
ťanský spolok Slovákov v Maďarsku. KSSM v roku 1994 založil Slovenskú 
katolícku misiu v Maďarsku, ktorá vykonávala životaschopnú vnútromisijnú 
službu. Kresťanský spolok Slovákov v Maďarsku, Celoštátna slovenská sa-
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mospráva, Slovenská samospráva Budapešti a Slovenská samospráva VIII. 
obvodu pokladali za dôležité, aby si naši veriaci prehlbovali svoju vieru, 
duchovne sa obnovovali a mali možnosť používať svoj materinský jazyk 
pri bohoslužbách a v cirkevných zboroch. V hlavnom meste Maďarska sa 
zrodila myšlienka, aby sme v kresťanskom duchu zbúrali múry nedorozu-
menia a protikladov a budovali mosty, spájajúce slovenský a maďarský 
národ. Dekan farnosti Kostola svätého Jozefa v Budapešti Ferenc Bajzáth 
v maximálnej miere vyšiel v ústrety iniciátorom a podporil slovenskú pas-
toráciu. Kostol sv. Jozefa v VIII. obvode hlavného mesta, na Námestí M. 
Horvátha, bol vybudovaný pred 200 rokmi za finančnej podpory v Jozefove 
žijúcich Slovákov, Nemcov a Maďarov. Od septembra roku 1999 sa tu kaž-
dú prvú nedeľu v mesiaci konajú slovenské sväté omše. Slovenské sv. omše 
slúžili františkánsky kňaz P. Cyril Kovalcsik, vdp. Ladislav Kis-Malý, vdp. Ati-
la Kónya, vdp. Stanislav Brtoš, lektorka Ildika Klauszová Fúziková, kantorka 
Katarína Süvegesová a istý čas aj rehoľníčky Kongregácie Božského Vyku-
piteľa. Na slovenské sväté omše prichádzajú každý mesiac veriaci z Budapešti 
a okolia a zúčastňuje sa na nich okolo sto veriacich. Počas takmer desať-
ročnej misijnej služby sa pri farnosti konali aj spomienkové slávnostné sv. 
omše a farské misijné týždne, v rámci ktorých sa uskutočnili aj národnost-
né stretnutia, napr. národnostné trojkráľové podujatie (február 2005). Sláv-
nostné sv. omše tu celebrovali aj biskupi zo Slovenska: rožňavský biskup - 
koadjútor J. E. Mons. Vladimír Filo (august 2004), v Kostole sv. Terézie na Uli-
ci Nagymező celebroval omšu pred sympóziom venovanom životnému 
dielu Jána Palárika pomocný biskup bratislavsko-trnavský Ján Orosch (apríl 
2006). V Kostole sv. Jozefa sa konali aj chrámové koncerty (august 2003).

Oživil sa aj Slovenský evanjelický cirkevný zbor a. v. v Budapešti v Luthe-
rovom dvore na Rákócziho triede, pri ktorom vznikla Celoštátna slovenská 
farská služba. Bohoslužby tu bývajú každú nedeľu. Počas celosvetového 
Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa konajú ekumenické bohoslužby 
v kaplnke Slovenského evanjelického cirkevného zboru a. v. v Budapešti a 
v Evanjelickom cirkevnom zbore v Csillaghegyi. Bohoslužby v Csillaghegyi 
pomáhajú organizovať nadácia tamojšieho zboru a Slovenská samospráva 
III. obvodu.
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Slovenská samospráva Budapešti  5. júla 2003 organizovala pri príležitosti  
sviatku slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a sv. Metoda pútnický zájazd 
do Blatnohradu (Zalavár). Pápež Ján Pavol II. vyhlásil 31. decembra 1980 
týchto svätcov za spolupatrónov Európy. V encyklike Slavorum apostoli - 
Apoštoli Slovanov zdôrazňuje dôležitosť evanjelizácie Veľkej Moravy, ktorá 
sa zásluhou solúnskych bratov stala duchovným mostom medzi východnou 
a západnou tradíciou. V úcte, ktorú ako Gréci dokázali prejaviť západnej 
tradícii, videl pápež Ján Pavol II. príklad nového ekumenizmu. Po stopách 
týchto svätcov sa vydali budapešti anski slovenskí pútnici do Blatnohradu.

Pri Dome Malého Balatonu vstúpili na posvätné miesto našich predkov, 
kde je po nedokončených vykopávkach vytvorený areál odhalených objek-
tov. Pútnici podišli k pamätnému stĺpu sv. Cyrila a sv. Metoda, potom sa 
po krátkej prechádzke dostali k rumovisku kostola z Pribinovej doby, kde je 
kríž s tabuľou - toto miesto vysväti li roku 850. 

Blatnohrad - pútnické miesto
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Slovenská evanjelická cirkev v Pešti  sväti la sté výročie svojho vzniku 11. 
novembra 1887. Evanjelická cirkev tu však jestvovala už počas reformácie 
a pri pobyte Turkov v budínskom pašalíku, ale v rokoch proti reformácie 
a rekatolizácie vedenej Leopoldom I., a o storočie neskôr nariadením Leo-
polda II. zo dňa 20. októbra 1763, sa pešti anskym mešťanom - evanjelikom 
sťažilo. Evanjelická cirkev v Pešti  bola pôvodne nemecká. Dňa 31. októbra 
1799 bol položený základný kameň kostola na Deákovom námestí , ktorý 
bol vysvätený 4. júna 1811 ako prvý evanjelický chrám v meste. Slovo Božie 
v ňom zvestovali v nemčine, slovenčine a maďarčine. Hlásateľ myšlienky 
slovanskej vzájomnosti , veľký Slovan, jedna z najväčších osobností  histórie 
Slovákov, básnik, autor Slávy dcéry, redaktor Ján Kollár pôsobil v Pešti  ako 
evanjelický farár v rokoch 1819 - 1849. Toho času žilo v Budíne a Pešti  veľa 
Slovákov, ktorí sa snažili zachovať si svoje duchovné a kultúrne dedičstvo. 
„Nábožnosť a národnosť sú sestry“ - bola idea Jána Kollára. Evanjelici cho-
dili na slovenské bohoslužby do chrámu na Deákovom námestí , neskôr 
na Kerepešskú cestu (dnes Rákócziho trieda č. 57).

 Slovenský evanjelický 
cirkevný zbor a. v. v Budapešti
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Roku 1854 začala sloven-
ská cirkev stavať školu 
a faru na svojom grunte 
na Kerepešskej ceste. Kostol 
na Deákovom námestí  mala 
k dispozícii až do roku 1868, 
pokiaľ si nepostavila svoj 
vlastný. Slovenská evanjelic-
ká cirkev zohrala v 19. a 
v prvých rokoch 20. storočia 
v zachovávaní národnej 
a náboženskej identi ty tu-
najších Slovákov významnú 
úlohu. Slováci žijúci v Buda-

pešti  si roku 1910 založili evanjelický cirkevný zbor, ktorý mal 6000 duší. 
Mali svoj chrám, školu a pri rozpade Rakúsko-uhorskej monarchie roku 1918 
tu žila 80-ti sícová slovenská komunita. Roku 1965 evanjelický kostol pre-
dali, vtedy mal zbor už len 20-30 členov. Príčiny treba hľadať nielen v asi-
milácii, ale predovšetkým v nepriaznivých dôsledkoch historických udalos-
tí . Zbor takmer vymrel, v roku 2001-2002 sa k nemu hlásili už len traja-šty-
ria veriaci a v januári 2003 ho chceli zrušiť. Vtedy dostali slovenskí evanje-
lici žijúci v Budapešti  poslednú možnosť oživiť svoj zbor v Lutherovom 
dvore. 28. septembra 2003 tu usporiadali slávnosť vďakyvzdania za obno-
venie kaplnky a farského úradu, ako i za to, že môžu znovu začať budovať 
svoj zbor. Tejto úlohy sa ujal farár Ati la Spišák. Od r. 2007 tu slúži farárka 
Hilda Guláčiová Fabuľová. Veriaci majú každú nedeľu možnosť zúčastňovať 
sa na slovenskej bohoslužbe v kaplnke zboru na prvom poschodí zadného 
traktu budovy na Rákócziho triede č. 57.
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O činnosti obnoveného zboru
Farár Celoštátnej slovenskej evanje-
lickej farárskej služby a Slovenského 
evanjelického cirkevného zboru a. v. 
v Budapešti  Ati la Spišák bol v dňoch 
14. a 15. marca 2005 na návšteve 
v Liptovskom Mikuláši. Evanjelici Lip-
tovsko-oravského seniorátu sa roz-
hodli pre nezvyčajnú formu misie 
medzi už značne pomaďarčenými Slo-
vákmi v Maďarsku. Urobili vzácnu 
zbierku v prvom rade spevníkov, Bib-
lií a učebníc pre deti , ktoré sa chysta-
jú na konfi rmáciu, ako aj fi nančných 
prostriedkov 

V kaplnke Slovenského evanjelického cirkevného zboru a. v. v Budapešti  sa 
10. apríla 2005 konala bohoslužba, po ktorej rokovalo Valné zhromaždenie 
zboru, ktoré zvolilo presbyterov. Dňa 17. apríla sa konala slávnostná boho-
služba, na ktorej zvolení presbyteri zložili sľub a boli inštalovaní. Novozvo-
lený zbor presbyterov po prvýkrát zasadal v máji. Pripomenul si históriu 
slovenského zboru na území dnešnej Budapešti  a rozhodol o jeho budúc-
nosti 
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Dňa 29. septembra 2006 sa v priestoroch Slovenského evanjelického cir-
kevného zboru a. v. v Budapešti  uskutočnila konferencia venovaná život-
nému dielu niekdajšieho farára slovenského zboru, biskupa Daniela Bachá-
ta, spojená so slávnostnou službou Božou. Súčasťou konferencie bola aj 
spomienková slávnosť pri hrobe D. Bacháta v Kerepešskom cintoríne na Ri-
jeckej (Fiumskej ceste)
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Zbor presbyterov a farár Slovenského 
evanjelického cirkevného zboru a. v. 
v Budapešti  sa zišli 22. novembra 
2006, aby prerokovali situáciu Božie-
ho chrámu v Lutherovom dvore. Bu-
dova je kultúrnou pamiatkou, vše-
stranná starostlivosť o kultúrne pa-
miatky každého druhu s dôrazom 
na ich ochranu je úlohou Štátneho 
pamiatkového úradu. Členovia pres-
byterstva a zborový farár s rozhorče-
ním protestovali proti  tomu, aby bolo 
v kostole zriadené najmodernejšie 
stredisko bojového umenia v Európe. 
Žiaľ, ich protest patričné úrady neak-
ceptovali

Dňa 11. mája 2008 pri príležitosti  1. Sviatku svätodušného sa v kaplnke 
slovenského evanjelického cirkevného zboru konala posviacka nového ol-
tárneho obrazu. Obraz vyhotovil akademický maliar európskeho významu, 
sarvašský rodák Pavol Korbeľ, žijúci vo Švajčiarsku, na žiadosť Slovenskej 
samosprávy Budapešti  a budapešti anskeho slovenského evanjelického cir-
kevného zboru
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Pietne spomienky
Spomienku na všetkých verných zosnulých - Dušičky zaviedol sv. Odilo 
z Cluny roku 998. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka behom 
11. storočia rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí. Poslanecký zbor Sloven-
skej samosprávy Budapešti  pri príležitosti  Dňa zosnulých každý rok vyhľa-
dáva hroby významných slovenských osobností  na budapešti anskych cin-
torínoch, aby im vzdal úctu a pripomenul si ich život a dielo.
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Jedným zo stánkov, ktoré zachovávajú hmotné i nehmotné dedičstvo Slo-
vákov, je Evanjelické múzeum na Deákovom námestí , v bezprostrednom 
susedstve evanjelického chrámu. Múzeum, ktoré bolo zriadené roku 1979, 
uchováva duchovné, písomné i vecné pamiatky evanjelikov, príslušníkov 
maďarskej, nemeckej a slovenskej národnosti  v mnohonárodnostnom Uhor-
sku, vrátane niektorých predmetov z predreformačného obdobia. K týmto 
patrí predovšetkým vzácny husitský kalich z 15. storočia. Z obdobia šírenia 
protestanti zmu v Uhorsku tu nachádzame Lutherov vlastnoručný testament, 
ktorý majú návštevníci k dispozícií aj v slovenskom preklade. Samozrejme, 
nechýba tu ani náš najvýznamnejší kancionál Cithara Sanctorum od Juraja 
Tranovského, ktorý prvýkrát vyšiel v Levoči r. 1636. Tento spevník vo veľkej 
miere pomáhal slovenskému ľudu zachovať si vieru i materinský jazyk. 
V Evanjelickom múzeu v centre hlavného mesta Maďarska je teda aj kus 
slovenskej národnej a cirkevnej histórie, pričom podiel Slovákov na tejto 
histórii bol neraz veľký a podstatný. V sedemdesiatych rokoch 19. storočia 
mala Slovenská evanjelická cirkev a. v. v Budapešti  4 ti síc veriacich.

Evanjelické múzeum 
na Deákovom námestí
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Obvodné samosprávy hlavného mesta

Slovenská samospráva
I. obvodu 

Hlavným predpokladom založenia slovenskej menšinovej samosprávy je do-
statočný počet Slovákov v danom obvode. Z tohto hľadiska podľa štati sti ky je 
I. obvod spomedzi 23 mestských častí  Budapešti  na predposlednom mieste. 

Vychádzajúc z tohto faktu sa Slováci žijúci v hradnej štvrti  držali pravidla: 
„Ak máš krátku šabľu, pristúp o krok bližšie!“ a 9. novembra 1998 založili 
Slovenskú samosprávu I. obvodu. Za predsedu si zvolili Gregora Papučka, 
za podpredsedu Štefana Čmelu, za členov Annu Blaškovú, Karolu Klauszovú 
a Oldřicha Kníchala. Za prvoradý cieľ si vytýčili objavovať Slovákov žijúcich 
v tejto mestskej časti , zastupovať ich záujmy, zapojiť ich do spolupráce 
a vypracovať pre nich lákavé programy. Obvodná samospráva prisľúbila, že 
6 menšinových samospráv dostane tzv. „menšinový dom“, v skutočnosti  
však dostali do užívania jedinú kanceláriu, ktorá je ich spoločným sídlom aj 
po dvanásti ch rokoch. 

Koncom mája 1999 slovenskí poslanci I. obvodu zorganizovali v Sloven-
skom inšti túte hudobno-literárny program skupiny Debnička, spočívajúci 
zo zhudobnených básní Sándora Weöresa, preložených do slovenčiny. 
Program mal obrovský úspech. S pásmom hosťovali aj na južnom Slovensku 
(Komárno, Gabčíkovo, Dunajská Streda, Iža...). 
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Dňa 20. augusta toho istého roku 6 menšinových samospráv organizo-
valo na hrade celodňový program. Slovenskí poslanci pozvali mlynských 
tanečníkov, ktorí mali veľký úspech. Slovenská samospráva I. obvodu počas 
svojho prvého volebného cyklu usporiadala v osvetovom stredisku obvodu 
stretnuti e so Slovákmi z okolia Budapešti , zorganizovala zbierku pre povod-
ňou posti hnuté novohradské obce (Fizér, Huty) a vyvíjala literárne akti vity.

Jej činnosť nepriaznivo ovplyvňovala peňažná ti eseň a nedostatok 
priestorov. Napriek tomu robila, čo sa dalo. Spolupracovala napr. so Slo-
venskou samosprávou Budapešti , slovenskými volenými zbormi obvodov 
hlavného mesta, ale aj Čívu, Kestúca, Mlynkov, usporiadala literárny večie-
rok s básnikom Michalom Blaškom. 

V nasledujúcom volebnom cykle, roku 2002, sa predsedom zboru stal 
Franti šek Zelman, podpredsedom Gregor Papuček a členmi Štefan Čmela, 
Ondrej Kručai a Ján Malya. Keďže v obvode pribudli ďalšie tri menšinové 
samosprávy, kancelária sa ešte viac zmenšila... V súlade s predstavami 
nového predsedu zbor nadviazal priateľské styky s pitvarošskými Slovákmi 
a s mestečkom Vrbové na Slovensku. Vo Vrbovom sa vedenie zboru úspeš-
ne zúčastnilo na troch vedeckých konferenciách. V Pitvaroši, Sarvaši a Bé-
kešskej Čabe zorganizovala samospráva výstavu obrazov Evy Konczošovej 
a fotografi í Franti ška Zelmana. V aule Samosprávy I. obvodu sa prezento-
vala výstavou obrazov slovenských umelcov a literárnych diel Gregora Pa-
pučka. Slovenský zbor sa usiloval vydávať literárne diela (Juraj Šóti : Plameň 
sviečky, Gregor a Zlatko Papuček: Dvoma chodníčkami, G. Papuček: Na tom 
našom nátoni, F. Zelman: album Naši predkovia).

Od októbra 2006 pôsobí Slovenská samospráva I. obvodu v novom zlo-
žení: predseda F. Zelman, podpredseda G. Papuček, členovia A. Morauská, 
P. Cz. Tóth a Z. Papuček. 
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Slovenská samospráva
II. obvodu

Slováci žijúci v II. obvode sa roku 2002 zomkli a zvolili si slovenskú samosprá-
vu. Predsedníčkou sa stala Katarína Hollósyová, podpredsedom Franti šek 
Bencze a členmi Pavol Lauko, Juraj Mišur a Anna Tauberová Hovorková.

Prvým podujatí m zboru bolo organizovanie výstavy fotografi í zo života 
niekdajších slovenských osád z okolia hlavného mesta, ktoré sa stali mest-
skými časťami Budapešti . Cenné dobové fotografi e z Cinkoty (XVI. obvod) 
a Kerestúru (XVII. obvod), inštalované v priestoroch Samosprávy II. obvodu, 
prilákali množstvo záujemcov z celej Budapešti .

Po rozbehnutí  svojej činnosti  sa slovenskej samospráve podarilo nadvia-
zať kontakt s Gymnáziom Juraja Hronca v Brati slave so zámerom sprostred-
kovať spoluprácu tejto školy v rámci programu Commenius so Slovenskou 
školou v Budapešti  a neskôr s Gymnáziom v Pasaréte. Obidve tunajšie in-
šti túcie sa však z rôznych dôvodov nestarali o spoločný projekt, čo vníma-
la samospráva ako veľmi trpkú skúsenosť.
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Najväčším a najvýznamnejším programom samosprávy sú už dlhé roky 
obvodné dni, ktoré usporadúva mestská štvrť vždy v júni v prekrásnych 
priestoroch Milenárneho parku. Slovenskú minoritu zastupuje v spoločnom 
kultúrnom programe menšín Folklórny spolok Lipa. Okrem ukážky sloven-
ského folklóru slovenskí poslanci obvodu pozývajú účastníkov do svojho 
stánku na originálne bryndzové halušky.

Milou tradíciou sa stal Mikulášsky večierok. Začiatkom decembra pri-
pravuje zbor malé pohostenie pre najmenších „podporovateľov”, ich rodi-
čov a starých rodičov. V prvom volebnom cykle pre matky a ich deti orga-
nizoval v priestoroch Slovenského evanjelického cirkevného zboru na Rá-
kócziho triede klubové stretnutia, na ktorých mohli vyšívať, spievať a čítať 
si slovenskú literatúru.

Zbor od svojho vzniku pokladá za dôležitú spoluprácu so Slovenskou 
samosprávou Budapešti a so slovenskými zbormi jednotlivých obvodov.

Pravidelne podporuje činnosť slovenskej katolíckej i evanjelickej misie 
v hlavnom meste. Finančne prispieva na mládežnícky ekumenický biblický 
tábor Celoštátnej slovenskej samosprávy vo Svätom Jure.

Po voľbách roku 2006 nastali zmeny v zložení zboru. Popri K. Noszlopyo-
vej (rodenej Hollósyovej), F. Benczeovi a P. Laukovi sa stali novými poslan-
cami Júlia Horváthová a Jozef Klausz, ktorí pokračovali v osvedčených ak-
tivitách. Popri obvodných oslavách patria medzi najúspešnejšie programy 
Dni slovenskej gastronómie, na ktoré pozývajú aj umelcov zo Slovenska. 
Takto sa v obvode predstavil Folklórny súbor z Humenného a hudobná 
zložka FS Železiar z Košíc, ale aj slovenskí umelci z Dolnej zeme.

Medzi priority poslaneckého zboru patrí aj podporovanie jazykových 
kurzov a vydávanie časopisu Budapeštiansky Slovák. Miešaný spevácky zbor 
Ozvena a Folklórny spolok Lipa sa stali tradičnými hosťami Slovenskej sa-
mosprávy II. obvodu.

Zbor hlboko postihla náhla smrť poslanca Jozefa Klausza. Odvtedy 
vo štvorici pracuje na tom, aby v tejto prekrásnej budínskej mestskej časti 
neupadlo do zabudnutia slovenské slovo a slovenská kultúra.



Almanach SSB 2010 88



Almanach SSB 201089

Slovenská samospráva
III. obvodu 

III. obvod Budapešti  – ktorý tvoria mestské časti  Starý Budín a Békášmeder 
- je po XVI. obvode „najslovenskejšou” časťou hlavného mesta. V roku 1998 
pričinením viacerých nadšencov tu vznikla obvodná slovenská samospráva 
na čele s predsedom Franti škom Križanom, podpredsedníčkou Annou Csör-
gölovou a s členkami Editou Horti ovou, Margitou Nyáriovou a Editou Tol-
diovou, ktorú v posledných dvoch volebných cykloch vystriedal Zoltán Bár-
kányi. Slovenskí poslanci sa aktí vne zapojili do kultúrnej a spoločenskej 
činnosti  Starého Budína a Békášmederu. Popri osvedčených národnostných 
podujati ach, ako sú výstavy výtvarníkov, stretnuti a spisovateľov s čitateľmi, 
vystúpenia súborov, sa spolu s obvodnou nemeckou samosprávou podieľa 
na organizovaní takých veľkolepých programov, ktoré patria medzi najväč-
šie a najznámejšie kultúrne a spoločenské akcie tejto časti  hlavného mesta. 
Takými sú napríklad dvojdňové Starobudínske hody, ktoré sa stali vítanou 
a uznávanou prehliadkou nemeckej a slovenskej ľudovej kultúry. Na Hlav-
nom námestí  Starého Budína sa ti síce záujemcov kochali napríklad v progra-
moch súborov z Čemeru, Santova, Čívu, Tardošu, Sílešu, budapešti anskej 
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slovenskej školy, Folklórneho spolku Lipa atď. Populárnym sa stal aj tradič-
ný nemecko-slovenský adventný koncert, ktorého stálymi účastníkmi sú 
žiaci budapeštianskej slovenskej školy a striedavo speváci zo Santova a Tar-
došu. 

Pracovný plán slovenskej samosprávy III. obvodu každý rok obsahuje aj 
dva programy organizované pre slovenských dôchodcov tejto časti metro-
poly - adventné a veľkonočné stretnutie. Záverečným aktom týchto svia-
točných posedení je vždy odovzdanie vianočných a veľkonočných darčekov 
samosprávy dojatým dôchodcom.

Starobudínska slovenská samospráva od svojho založenia venuje pozor-
nosť napomáhaniu náboženského života v materinskom jazyku. Jej pričine-
ním napríklad v evanjelickom kostole v Csillaghegyi jedna nedeľa v roku 
patrí slovenskému programu. V rámci januárového Ekumenického týždňa 
modlitieb za jednotu kresťanov tu poriadajú celodňový slovenský cirkevný 
a kultúrny program. Po slávnostnom otvorení dňa sa tradične koná sloven-
ská bohoslužba, po ktorej si záujemcovia každý rok vypočujú prednášky 
o významných slovenských činiteľoch pôsobiacich v Budapešti. Samosprá-
va pravidelne napomáha aj slovenskú katolícku misijnú činnosť v Kostole 
sv. Jozefa v VIII. obvode. Tradične tam pozýva na svätú omšu veriacich 
zo Santova a santovský spevácky zbor, ktorému hradí cestovné náklady.

Spomedzi spoločných veľkolepých obvodných podujatí sa samospráva 
zapája do organizovania Národnostných dní, ktoré poriada deväť menšino-
vých volených zborov obvodu v Spoločenskom dome a na hlavnom námes-
tí Békášmederu. Druhým veľkolepým programom bol I. občiansky a národ-
nostný deň, prvýkrát realizovaný v roku 2008 v Starobudínskom kultúrnom 
stredisku na ulici San Marco. Organizovali ho menšinové samosprávy spo-
lu s niekoľkými desiatkami občianskych združení a s novozaloženým Ob-
čianskym a národnostným výborom obvodu.

Slovenská samospráva popri svojich kultúrno-spoločenských aktivitách 
a financovaní jazykových kurzov chce napomáhať zachovávanie a pestova-
nie slovenského slova v obvode aj vydavateľskou činnosťou. V záujme toho 
vydala ako vlastnú publikáciu tretiu samostatnú zbierku poviedok rodáka 
z pilíšskeho Kestúca a dlhoročného obyvateľa Starého Budína Zoltána B. 
Valkána pod titulom „Vianoce tetky Karovej”.

Slovenská samospráva III. obvodu Budapešti je svojou činnosťou jedenásť 
rokov nesporne prítomná v kultúrnom a spoločenskom živote tejto časti 
hlavného mesta, o čom svedčí aj veľký záujem o jej programy zo strany 
obyvateľov Starého Budína a Békášmederu.
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Slovenská samospráva
IV. obvodu

Vo IV. obvode hlavného mesta - v Novej Pešti  - vznikla slovenská samosprá-
va roku 2002, a to na báze  Kruhu slovensko-maďarského priateľstva, ktorý 
tu úspešne pôsobil už predtým, a za podpory Zväzu pre ochranu záujmov 
občanov Novej Pešti . 

V komunálnych voľbách získali slovenskí poslanci veľký počet hlasov. 
Predsedníčkou zboru sa stala Klára Légrádiová-Nagyová, podpredsedníčkou 
Ružena Czifrová a členmi Viktória Hrťanová, Anna Kecskeméthyová-Škra-
báková a Anna Kutňánska. 

Členky samosprávy sa s veľkým elánom pusti li do realizácie vytýčených 
cieľov: zastupovať záujmy Slovákov žijúcich v Novej Pešti , prehĺbiť priateľstvo 
medzi slovenským a maďarským národom, oživiť slovenské tradície v ob-
vode, oboznámiť občanov Novej Pešti  so slovenskou kultúrou, s činnosťou 
Slovákov v tejto mestskej časti . 

Samospráva IV. obvodu Budapešti  poskytla zboru priestory na fungova-
nie a tak prvé jeho väčšie podujati e bolo prevzati e sídla spojené so sloven-
ským kultúrnym programom. 

Ďalším vydareným programom bol Literárny večierok básnika Gregora 
Papučka. V rámci Týždňa slovenskej kultúry v Novej Pešti  usporiadala slo-
venská samospráva veľkolepú výstavu výtvarníkov Márie Kovácsovej Mó-
roczovej a Michala Zsolnaiho. V Dome mládeže zorganizovala večierok 
tancov a piesní s mládežníckou tanečnou skupinou Rozmarín z Veňarcu.

V roku 2004 inicioval zbor založenie krúžku Nezábudka, ktorý chce pri-
spieť k zachovaniu tradícií Slovákov v Maďarsku. Vedúcou krúžku sa stala 
Anna Kecskeméthyová. Krúžok organizoval čajové popoludnia, na ktorých 
členky vyšívali, počúvali slovenské ľudové piesne, vymieňali si recepty, zho-
tovovali darčeky. 

Znalosť slovenského jazyka využili pri sprostredkovaní nadviazania dru-
žobných stykov Samosprávy IV. obvodu s mestom Šurany. Občania Novej 
Pešti  vyhľadávajú slovenských poslancov aj s prosbami o preklad súkrom-
ných ale i úradných listov. 

Po voľbách roku 2006 nastali zmeny v zostave poslaneckého zboru. 
Predsedníčkou sa stala Anna Kutňánska, podpredsedom Ondrej Šuti nský, 
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členkami Katarína Fenyvesiová, Anna Kecskeméthyová-Škrabáková a Anna 
Vargová. 

Každý rok sa slovenská samospráva IV. obvodu zapája do organizovania 
Dní Novej Pešti . Vďaka nej sa v tejto časti  hlavného mesta predstavili ta-
nečníci z Malej Tarče, Šurianski Tamburáši zo Slovenska a Folklórny spolok 
Lipa. Ako gastronomickú špecialitu ponúka hosťom pravú čabiansku klobá-
su. 

Zbor spolupracuje s ostatnými slovenskými volenými zbormi hlavného 
mesta a podporuje účasť na slovenských bohoslužbách v kostole sv. Jozefa. 

V posledných rokoch slovenskí poslanci pravidelne organizujú slovenskú 
fašiangovú zábavu. O dobrú náladu sa starajú členovia Folklórneho spolku 
Lipa, súboru Panónia z Malej Tarče, speváci Budapešti anskeho slovenského 
zboru Ozvena a ďalší hosti a. 
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Slovenská samospráva
V. obvodu 

Slovenská samospráva V. obvodu patrí medzi mladšie menšinové poslanec-
ké zbory Budapešti , keďže bola založená v roku 2002. Pôsobenie v srdci 
hlavného mesta, v susedstve sídla Slovenskej samosprávy Budapešti  a ta-
kých monumentálnych historických objektov ako je Parlament alebo Bazi-
lika sv. Štefana, zaväzuje zbor vykonávať svedomitú a efektí vnu činnosť 
v prospech svojich voličov. 

Slovenská samospráva V. obvodu sa hneď po svojom založení rozhodla 
sústrediť svoje sily na objavenie a vyhľadanie Slovákov žijúcich v tejto mest-
skej časti , na zapojenie mladšej generácie do krvného obehu našej národ-
nosti  a na podporovanie a ocenenie tých členov staršej generácie, ktorí 
po celý život pracovali v prospech našej Slovače ako pedagógovia, umelci, 
akti visti  atď. 

Vďaka veľkorysému prístupu obvodnej samosprávy - predovšetkým čo 
sa týka fi nancií - sa podarilo slovenskému poslaneckému zboru v uplynulom 
období realizovať množstvo hodnotných a jedinečných akti vít. 
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Krátko po založení uskutočnila samospráva vo svojom sídle na Ulici Vár-
megye výstavu emailov umelkyne Márie Kováčovej Móroczovej. Pri príleži-
tosti obvodných letných festivalov dvakrát hosťoval v centre mesta Folklórny 
súbor Podpoľanec z Detvy, ako aj rad domácich slovenských tanečných sú-
borov. Veľký záujem sprevádzal výstavu fotografií Imricha Fuhla, ktorý sa 
predstavil v exkluzívnych priestoroch Osvetového strediska Aranytíz. V roku 
2005 pod záštitou samosprávy uzrela svetlo sveta dvojjazyčná básnická zbier-
ka slovenského poeta Ervina Nagya a Ilony Szászovej Hniezdo pre slnko – A nap 
fészke. V Slovenskom inštitúte Budapešť sa uskutočnila prezentácia filmu 
Po stopách slovenských vierozvestcov v Ríme, ktorý sa zrodil v spolupráci 
s Celoštátnou slovenskou samosprávou. O rok neskôr hosťoval v obvodnom 
osvetovom stredisku Folklórny súbor Železiar, ktorý zožal frenetický úspech. 
Po ročnom tvorivom voľne sa zrodili ďalšie preklady Ilony Szászovej zo slo-
venského originálu Ervina Nagya, ktoré vyšli pod názvom Trinásť – Tizenhá-
rom. V rámci obvodných dní v roku 2008 na žiadosť Slovákov z celého hlav-
ného mesta a okolia slovenský zbor opäť pozval do centra Budapešti Folklór-
ny súbor Železiar, ktorý si prišlo pozrieť množstvo nadšených divákov. Rok 
2009 patril popularizácii slovenskej gastronómie. V spolupráci s Nadáciou 
pre múzeá a návštevníkov v priestoroch Múzea Maďarského obchodu a po-
hostinstva sa konalo priateľské posedenie pri čaji. Cieľom podujatia bolo 
priblížiť maďarským spoluobčanom gastronomické špeciality našich sloven-
ských lokalít a záverom záujemcovia mohli ochutnať pravé bryndzové ha lušky. 

Spomenuté aktivity prebiehali paralelne s tradičnými podujatiami sa-
mosprávy, ako sú oslavy pedagógov, matiek a detí, podporovanie ekume-
nického biblického tábora CSS, nácvik slovenských ľudových tancov v ma-
ďarských školách obvodu a koncert pre deti materských a nižšieho stupňa 
základných škôl v podaní populárnej speváckej dvojice zo Slovenska Márie 
Podhradskej a Richarda Čanakyho. 

Slovenský poslanecký zbor kladie veľký dôraz aj na spoluprácu so Samo-
správou V. obvodu, so Slovenskou samosprávou Budapešti a so slovenský-
mi zbormi jednotlivých obvodov hlavného mesta. Pravidelne podporuje 
slovenskú katolícku a evanjelickú misijnú činnosť. Má dobré styky so Slo-
vákmi žijúcimi v Maďarsku, ale aj v Čechách, v Poľsku a vo Švajčiarsku. Úzko 
spolupracuje s vedením mesta Rožňava, partnerským mestom Samosprá-
vy V. obvodu Budapešti. 

Členmi Slovenskej samosprávy V. obvodu sú Karola Klauszová (predsed-
níčka), Eva Szilágyiová Šubová (podpredsedníčka), Štefan Kótay, Mária Ma-
jerhofferová a Zsolt Szilágyi.
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Slovenská samospráva
VI. obvodu

Slovenská samospráva VI. obvodu Budapešti  - mestskej časti  Terezín -vznik-
la roku 1998. Zakladajúcimi členmi zboru boli Ladislav Petro – predseda, 
Alžbeta Hollerová Račková – podpredsedníčka, Mária Šuti nská – predsed-
níčka kultúrneho výboru a členmi Eva Sviti lová a Kornel Klausz. V tomto 
zložení pôsobili počas dvoch cyklov, menšie zmeny nastali v treťom cykle, 
keď na miesto K. Klausza bola zvolená Eva Patayová Fábiánová a podpred-
sedníčkou sa stala Mária Šuti nská.

Prvé akti vity smerovali k najmenším: slovenskí poslanci oslovili škôlkárov 
a žiakov nižšieho stupňa základných škôl. V tom čase vznikla vokálno-in-
štrumentálna skupina Debnička pod vedením Kataríny Hollósyovej, ktorá 
zhudobnila básne Sándora Weöresa v preklade Gregora Papučka a zosta-
vila vynikajúci program pre túto vekovú skupinu. Podobne vydarené boli 
nácviky slovenských ľudových tancov pod vedením Evy Szilágyiovej Šubovej. 
Prehliadkami slovenskej ľudovej hudby a spevu sa terezínskym slovenským 
poslancom podarilo mobilizovať školskú mládež nielen v Budapešti , ale aj 
v bližšom okolí. Súťaž prebiehala v Slovenskom inšti túte. Predsedom poro-
ty bol etnomuzikológ Alexander Móži z Brati slavy. Najlepší sa mohli priamo 
dostať do celoštátneho kola Slovenských spievaniek. Pre stredoškolákov 
usporiadali v Gymnáziu P. Szinyeiho Merse stretnuti e s autorom populár-
neho románu Jadvigin vankúšik Pálom Závadom a prekladateľom Karolom 
Wlachovským. Samospráva kupuje lístky na predstavenia slovenských di-
vadiel, ktoré hosťujú v Budapešti , pre maturantov Slovenského gymnázia 
v Budapešti .

Obyvateľom mestskej časti  ponúka slovenské programy tradičných Te-
rezínskych hodov, a to na príležitostnom javisku pri kostole a v samotnom 
kostole. V rámci slovenského bloku sa v srdci Budapešti  mohli predstaviť 
folkloristi  z Mlynkov, Santova, Kerestúru, tanečná skupina a mažoretky 
zo Šóškútu a spolok Zelený veniec z Ečeru. Najčastejšími hosťami Terezín-
skych hodov boli tanečníci budapešti anskeho súboru Prameň (v súčasnos-
ti  spolok Lipa). V rámci chrámových koncertov vystúpila v kostole operná 
speváčka, šámšonházska rodáčka Júlia Kukelyová, častým hosťom bola 
fl auti stka pochádzajúca z Dolnej zeme Beata Šuti nská. Neraz sa obecenstvo 
mohlo kochať aj v produkcii kvarteta hudobníkov Maďarskej štátnej opery 
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pod vedením Santovčana Štefana Malého, ako aj v produkcii Budapešti an-
skeho slovenského miešaného zboru Ozvena.

Slovenskí poslanci VI. obvodu sústredili svoju pozornosť aj na skúmanie 
miestneho slovenského kultúrneho dedičstva a významných slovenských 
osobností , ktoré pôsobili v tejto mestskej časti . Prvou z nich bol kňaz, po-
liti k a dramati k Ján Palárik, ktorý jedenásť rokov slúžil ako kaplán v Kostole 
sv. Terézie z Avily. V roku 2000 tu umiestnili pamätnú tabuľu J. Palárika 
a neskôr aj opáta, politi ka a náboženského spisovateľa Šimona Klempu. 
O činnosť slovenského voleného zboru prejavili záujem lokality, v ktorých 
pôsobil Ján Palárik a ponúkli mu, aby sa pripojil k tzv. Palárikovským obciam. 
V rámci tejto spolupráce navští vili terezínski poslanci Šti avnické Bane, Pa-
lárikovo a Majcichov, kde im v roku 2009 udelili najvyššie vyznamenanie 
obce. Roku 2006 sa za účasti  delegácií všetkých obcí združenia uskutočnilo 
sympózium, ktoré sa rozhodlo vydať v roku 2010 obsiahlu monografi u o J. 
Palárikovi. Do publikácie prispeje Slovenská samospráva VI. obvodu štúdiou 
o jeho pešti anskych rokoch, ktorú vydala formou brožúrky Ján Palárik 
v Pešti . 

Na heroickej výstavbe Budapešti  sa onoho času zúčastnilo množstvo 
známych architektov, medzi nimi aj rodák z liptovského Dovalova Ján Ne-
pomuk Bobula, ktorý sa vyznačil ako organizátor, architekt i staviteľ. V roku 
2003 terezínski slovenskí poslanci 
umiestnili dvojjazyčnú pamätnú tabu-
ľu na jeho bývalom paláci (Andrássy-
ho trieda č. 62). V nasledujúcom roku 
sa postarali o zhotovenie jeho náhrob-
ného pomníka v cintoríne na Rijeckej 
(Fiumskej) ceste. Na oboch projektoch 
spolupracovali s rodiskom Bobulu Do-
valovom. Na počesť staviteľa a verej-
ného činiteľa v roku 2009 vydali dvoj-
jazyčnú, fotografi ami bohato ilustro-
vanú publikáciu Ján Nepomuk Bobula 
– Život a dielo – Élete és munkássága. 
V tom istom roku mu na návrh sloven-
ského zboru udelila Samospráva VI. 
obvodu in memoriam ti tul „Čestný 
občan Terezína“.

JÁN NEPOMUK

BOBULA
(1844–1903)

Ladislav  PETRO  László

Je úplne samozrejmé, že na 
budovaní niekdajšieho mnoho-
národnostného Uhorska sa po-
dielali predstavitelia všetkých tu 
žijúcich etník. Bolo by však bez-
nádejné, keby sme aspoň s pri-
bližnou presnosťou chceli vy-
menovať všetky ich zásluhy, 
lebo  pravdepodobne  by 
sme urazili veľa osobnos-
tí, mnohé profesie a po-
lia pôsobnosti.

K známym predsta-
viteľom tohoto mimo-
riadne  bohatého 
kaleidoskopu patrí 
Ján Nepomuk Bo-
bula,  liptovský 
rodák slovenské-
ho pôvodu, ktorý 
svojím duchovným 
a  verejným  pôsobe-
ním vytvoril dodnes živé 
a aktuálne hodnoty, a dúfame, 
že jeho architektonické diela eš-
te  dlho  budú  skrášľovať  tvár 
nášho hlavného mesta. Lepšie 
spoznanie týchto hodnôt môže 
posilniť  spoluprácu  národov 
v našom prostredí.

Teljes mértékben természetes, 
hogy az egykori sok nemzetisé-
gű  történelmi  Magyarország 
építésén  osztoztak  az  itt  élő 
nemzetiségek is. Reménytelen 
vállalkozás lenne azonban akár 
csak egy hozzávetőleges felsoro-
lásba fogni, hiszen ezzel valószí-

nűleg nagyon sok személyt, 
szakmát és tevékenységi 
területet  sérthetnénk 
meg.

E rendkívül gaz-
dag kaleidoszkóp 
egyik neves kép-
viselője  a  szlo-
vák származású 
liptói  születésű 
Ján  Nepomuk 
Bobula  is,  aki 

szellemi  és  köz-
életi  tevékenységével 

máig ható és aktualitással bíró 
értékeket hozott létre, építészeti 
alkotásai pedig reményeink sze-
rint még sokáig gazdagítják fő-
városunk arculatát. Ezen érté-
kek jobb megismerése tovább 
erősítheti  a  környezetünkben 
elő népek együttműködését.
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Slovenská samospráva
VIII. obvodu 

Slovenská samospráva mestskej časti  Jozefov bola založená po komunálnych 
voľbách roku 1998. Jej členmi sa stali Kazimír Kápolnai (predseda), Ján 
Győri (podpredseda), Eva Gedőová, Monika Szelényiová a Uršuľa Szabová. 
V nasledujúcom volebnom cykle došlo k menšej zmene v poslaneckom 
zbore. Namiesto Uršule Szabovej prišla mladá poslankyňa Kitti   Körmön diová. 
Od jesene 2006 pôsobil zbor v zložení K. Kápolnai, M. Szelényiová, E. Gedőo-
vá, Anna Tarčaiová a Ati la Spišák.

Mestská časť Jozefov je najužšie spojená s históriou budapešti anskych 
Slovákov. Vychádzajúc z tohto faktu si samospráva vytýčila za hlavný cieľ 
obnoviť tradíciu spred polstoročia, keď sa v tunajšom katolíckom kostole 
pravidelne konali slovenské sväté omše. Po niekoľkomesačnej dôkladnej 
príprave v septembri 1999 sa podarilo zorganizovať prvú slovenskú omšu 
v Kostole sv. Jozefa na Námestí  M. Horvátha za prítomnosti  katolíckych 
veriacich z hlavného mesta a prominentov nášho národnostného života. 
Odvtedy tu každú prvú nedeľu v mesiaci kážu slovo božie po slovensky, a to 
nielen pre Budapešťanov, ale aj pre veriacich z okolitých osád. Je peknou 
tradíciou, že po každej omši sa koná v priestoroch fary agapé, na ktorom 
sa schádzajú slovenskí veriaci.
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Poslanecký zbor nezabudol ani na významných Slovákov, ktorí kedysi žili 
alebo pôsobili v obvode. Pri príležitosti  ich životných jubileí im odhalil pa-
mätné tabule. V novembri 1999 metropolita Mons. Ján Sokol celebroval 
v kostole svätú omšu, v rámci ktorej posväti l pamätnú tabuľu 150. výročiu 
vzniku Katolíckych novín. Medzi historickými múrmi kostola slúžili omšu aj 
slovenskí biskupi Štefan Vráblec a Vladimír Filo. 

Samospráva za 11 rokov svojho pôsobenia odhalila v rôznych časti ach 
obvodu desať dvojjazyčných pamätných tabúľ. Najnovšie to bola tabuľa 
biskupa Štefana Moysesa, ktorá je umiestnená v kostole sv. Jozefa.

Činnosť samosprávy sa koncentruje na náboženskú oblasť a mapovanie 
pamätných miest. Okrem svätých omší je kostol sv. Jozefa aj dejiskom rôz-
nych koncertov. Každý rok v ňom vystupuje s vianočným programom Bu-
dapešti ansky slovenský spevácky zbor Ozvena, ale radi tu koncertujú aj iné 
spevácke zbory z domova a z našej materskej krajiny. Volený zbor má vý-
borné styky so Slovenskom, kam organizuje pútnické zájazdy, návštevu 
festi valov, účasť na doškoľovaniach a na rôznych iných podujati ach. 

Slovenská samospráva v mestskej časti  Jozefov od svojho založenia po-
kladá za nesmierne dôležitú spoluprácu so Samosprávou VIII. obvodu, so Slo-
venskou samosprávou Budapešti  a ďalšími obvodnými slovenskými vole-
nými zbormi. Pravidelne sa zúčastňuje na spoločných podujati ach buda-
pešti anskych Slovákov, na Slovenských Vianociach, Dni menšín, fašiangovom 
plese, doškoľovaniach a fi nančne prispieva na vydávanie časopisu Buda-
pešti ansky Slovák. 
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Slovenská samospráva
IX. obvodu 

Slovenský volený zbor IX. obvodu hlavného mesta začal pôsobiť v októbri 
2006. Predsedom zboru je Mikuláš Bogár, podpredsedníčkou Iveta Nagyo-
vá a členmi Alexander Bitt ó a Artur Barkóczi. Piata členka Ildika Tončenko-
vá zomrela v roku 2006 krátko po voľbách. Zbor prispôsobuje svoju činnosť 
predovšetkým potrebám a nárokom miestnych Slovákov, ktorých sa v uply-
nulom období podarilo úspešne osloviť a zapojiť do programov slovenskej 
samosprávy, ale aj do akcií mestskej časti , resp. hlavného mesta.

Slovenská samospráva koncentruje svoje sily na štyri hlavné podujati a. 
V máji poriadajú v obvode Menšinovú kavalkádu, na ktorej sa predstavujú 
všetky národnostné zbory mestskej časti . Slovákov väčšinou reprezentuje 
Folklórny spolok Lipa. V rámci Veselice na sídlisku Atti  lu Józsefa môžu men-
šinové volené zbory v osobitnom stane predstaviť predovšetkým svoju 
gastronómiu. Na jeseň poriada slovenská samospráva plavbu po Dunaji, 
spojenú s prehliadkou Budapešti , kultúrnym programom a verejným zasad-
nutí m zboru. Tento program rok čo rok upútava záujem nielen obyvateľov 
IX. obvodu, ale aj Slovákov z celého hlavného mesta. Franti škánske hody 
na Bakátsovom námestí  ti ež priťahujú veľký počet divákov. Slovenský zbor 
tu máva osobitný stánok, kde propaguje všetko, čo je spojené so Slovákmi 
a so Slovenskom. Okrem podávania rôznych gastronomických špecialít 
rozdávajú poslanci aj prospekty, informačné materiály a časopisy. 

Slovenský volený zbor IX. obvodu podporuje činnosť Slovenskej samo-
správy Budapešti . Zúčastňuje sa na programoch Slovenského inšti tútu Bu-
dapešť, podpísal dohodu o spolupráci so SSB, s Budapešti anskym sloven-
ským speváckym zborom Ozvena a s Folklórnym spolkom Lipa. 

Zbor je hrdý na to, že v miestnych Slovákoch vzbudil záujem o slovenskú 
kultúru, vďaka tomu sa niekoľkí stali členmi zboru Ozvena. 

Poslanec zboru Alexander Bitt ó je ekonóm, v súčasnosti  píše dizertačnú 
prácu na Univerzite Corvinus o histórii Slovákov v IX. obvode. Výsledky jeho 
výskumu určite obohati a slovenskú pospolitosť tejto mestskej časti .

Slovenskí poslanci majú kanceláriu v obvodnom spoločenskom dome, 
kde každú stredu popoludní poskytujú občanom poradenské služby a po-
moc vo všetkých sférach spoločenského života, vrátane zastupovania ich 
národnostných záujmov.
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Nový Budín je najväčšou mestskou časťou čo sa týka rozlohy i počtu oby-
vateľov. Ak by tvoril samostatný administratí vny celok, bol by piatym naj-
početnejším mestom v Maďarsku. V Novom Budíne sa nachádza aj sídlo 
Celoštátnej slovenskej samosprávy.

Ofi ciálne údaje o budapešti anskych Slovákoch na základe posledných 
troch sčítaní ľudu (KSH 1980-2001) svedčia o tom, že v XI. obvode sa k slo-
venskej národnosti  hlásilo najviac obyvateľov (141) a najviac bolo aj tých, 
ktorí označili slovenčinu za svoj materinský jazyk (159).

Napriek tomu sa tu podarilo založiť slovenskú samosprávu až v októbri 
2006. Členmi zboru sú Ildika Klauszová Fúziková (predsedníčka), Katarína 
Špiryová (zástupkyňa predsedníčky), Katarína Aszódiová, Levente Galda 
a Katarína Királyová, ktorá sa v januári 2008 vzhľadom na iné pracovné 
povinnosti  vzdala mandátu.

Prácu a činnosť Slovenskej samosprávy XI. obvodu so záujmom sleduje 
a napomáha aj Samospráva Nového Budína, ktorá prostredníctvom súbehov 
fi nančne podporuje národnostné podujati a.

Zbor slovenských poslancov vyvíja pestrú činnosť v oblasti  kultúry a ná-
boženstva. Roku 2007 nadviazal kontakt a uzavrel dohodu o spolupráci 

Slovenská samospráva
XI. obvodu 
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s Klubom dôchodcov Gamma a zapojil sa do organizovania Národnostného 
dňa v Novom Budíne. Na tejto veľkolepej akcii Samosprávy XI. obvodu 
prezentuje domácu slovenskú kultúru. Na dvojdňovej kavalkáde programov 
pri Bezodnom jazere sprostredkoval vystúpenie Folklórneho spolku Zelený 
veniec z Ečeru a takto sa maďarská verejnosť mohla dozvedieť, že chýrna 
ečerská svadba bola pôvodne slovenská.

Začiatkom roka spoločne s Nemeckou samosprávou XI. obvodu vzdáva 
hold vynálezcovi, fyzikovi a matemati kovi Jozefovi Maximiliánovi Petzvalo-
vi. V spoločnej Európskej únii môže byť pre každého občana príkladom 
tento velikán európskeho formátu, ktorý patril medzi najvýznamnejšie 
vedecké osobnosti  Uhorska 19. storočia. 

Slovenská samospráva v Novom Budíne vyvíja činnosť aj v náboženskej 
oblasti . Podieľa sa na organizovaní pastoračnej činnosti  a vnútromisijnej 
služby, pravidelných slovenských bohoslužieb v Kostole sv. Jozefa v Buda-
pešti  a podporuje činnosť Slovenského evanjelického cirkevného zboru a. 
v. v Budapešti . V spolupráci s Celoštátnou slovenskou samosprávou orga-
nizuje tradičný Ekumenický mládežnícky biblický tábor vo Svätom Jure 
a pútnické zájazdy na Slovensko. Zbor bol hlavným organizátorom medzi-
národného kresťanského projektu novej evanjelizácie: Mestskej misie v Bu-
dapešti  - Slovenského dňa, ktorý sa uskutočnil v dňoch 16. až 22. septembra 
2007 v Kostole sv. Jozefa v Budapešti . Poslanci sa tradične zúčastňujú aj 
na cyrilo-metodskej púti  v Blatnohrade pod názvom Ku koreňom našej 
viery, ktorej hlavným organizátorom je Slovenská samospráva Budapešti .

Tradičnou akciou zboru je adventné stretnuti e spojené s verejným za-
sadnutí m, na ktorom pravidelne vy-
stupuje zbor Spievajúca mládež slo-
venská (SMS) z Mlynkov pod vede-
ním Leventeho Galdu.

Slovenská samospráva XI. obvodu 
má dobré kontakty so Slovenskou 
samosprávou Budapešti , ako aj s ob-
vodnými slovenskými volenými zbor-
mi a fi nančne napomáha vydávanie 
časopisu SSB Budapešti ansky Slovák.
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Slovenská samospráva
XII. obvodu 

Počas sčítania ľudu r. 2001 v XII. obvode hlavného mesta sa 260 občanov 
nejakým spôsobom viazalo k slovenskej menšine, okolo 60 z nich sa hlásilo 
za Slováka. Mnohí ovládajú literárnu slovenčinu, viacerí iba nárečie, ale 
nájdu sa aj takí, ktorí si uvedomujú svoj slovenský pôvod, ale po slovensky 
už nehovoria. V tomto obvode žije relatí vne veľa príslušníkov slovenskej 
inteligencie, viacerí už dlhé roky pracujú, resp. sa angažujú v oblasti  men-
šinového verejného života. Asi preto nie náhodou bola práve v tomto ob-
vode v komunálnych voľbách roku 1994 založená prvá slovenská obvodná 
samospráva. Z päťčlenného zboru XII. obvodu (Juraj Ezüst, Michal Hrivnák, 
Franti šek Munkácsi, Ildika Klauszová Fúziková, Štefan Petrovský) traja (Mi-
chal Hrivnák, Franti šek Munkácsi, Ildika Klauszová Fúziková) boli zvolení aj 
za členov prvého slovenského poslaneckého zboru hlavného mesta a v znač-
nej miere sa podieľali na budovaní základov, vytvorení profi lu činnosti  Slo-
venskej samosprávy Budapešti . Iniciovali založenie časopisu Budapešti ansky 
Slovák, plánovali uskutočniť dlhodobý program prieskumu histórie, ako 
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i súčasného života Slovákov v hlavnom meste. Ako prvý krok v tomto sme-
re iniciovali a podieľali sa na uskutočnení konferencie na tému Kultúrne 
dedičstvo budapeštianskych Slovákov. 

Slovenská samospráva XII. obvodu vyvíja pestrú a úspešnú činnosť. Sved-
čia o tom početné podujatia, ako i skutočnosť, že záujem o ne neustále 
rastie. Spomedzi najpamätnejších akcií spomenieme iba tie, po ktorých 
zostali trvalé stopy, vecné pamiatky. Samospráva zorganizovala sympózium 
na počesť literárneho historika, zakladateľa prvej katedry slovenského ja-
zyka a literatúry v Maďarsku, jej prvého vedúceho Dr. Lászlóa Sziklayho. 
V rámci tejto spomienkovej slávnosti na Mramorovej ulici (Márvány utca) 
č. 40 bola odhalená pamätná tabuľa L. Sziklayho. Na konferencii sa popri 
záujemcoch z hlavného mesta zúčastnili početní pedagógovia – odchovan-
ci profesora z rôznych končín krajiny. V roku 2000 bol vydaný zborník spo-
mienok bývalých študentov pod titulom László Sziklay – skutočnosť a le-
genda, ktorý redigoval Michal Hrivnák. Ďalšia konferencia bola zameraná 
na poslanca uhorského parlamentu, sedliackeho vodcu slovenského pôvo-
du Ondreja L. Áchima. Konala sa za účasti expertov, historikov a etnografov 
z radov väčšinového národa, ako i slovenskej menšiny. (Zborník materiálov 
sympózia bol vydaný v roku 2003 pod titulom Ondrej L. Áchim na vážkach 
času.) 

Členovia súčasného slovenského voleného zboru (predseda Michal Hriv-
nák, Ján Karkalik, Ján Rosza a Matej Klement) považujú za jednu z najdôle-
žitejších úloh posilňovanie identity tunajších Slovákov cestou odkrývania 
koreňov ich predkov. Preto venujú osobitnú pozornosť vytváraniu kontak-
tov s rodným krajom. V tomto regióne Budapešti žije pomerne veľa rodákov 
zo Slovenského Komlóša, Békešskej Čaby a  Sarvaša. Samospráva v priebe-
hu tohto volebného obdobia organizovala svoje podujatia väčšinou v zna-
mení spoznávania kultúry uvedených miest, pričom sa sústredila na ich 
folklór, národopis, literatúru a pod. 

Slovenská samospráva XII. obvodu Budapešti sa snáď oprávnene pýši 
svojimi úspechmi, najmä ak berieme do ohľadu, že počas svojej existencie 
často pracovala v zložitých a ťažkých podmienkach. 
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Slovenská samospráva
XIII. obvodu

Slováci majú v XIII. obvode bohatú históriu, v tejto časti  mesta sa usadili už 
v 19. storočí. Prichádzali sem za prácou zo severných oblasti  krajiny - z Ora-
vy, Kysúc, Liptova. Boli to pracovití  ľudia, prevažne sklenári, tesári, kame-
nári, stolári, slúžky, učitelia, kňazi, farári, novinári. Väčšina z nich sa usadila 
na severe mesta, pri Dunaji, kde boli vytvorené baraky. Hoci tu žili za ťažkých 
podmienok, našli tu prácu a zmysel svojho života. 

V tomto obvode, na Lehelovej ulici, bola škola, do ktorej chodili sloven-
ské deti . Zachovali sa tu aj iné konkrétne stopy po Slovákoch - názvy ulíc: 
Vág (Váh), či Tutaj (plť). Slovenskí pltníci privážali na plti ach po Váhu a Dunaji 
drevo na výstavbu Budapešti  a na brehu Dunaja mali obrovské sklady. V tej-
to mestskej časti  žili aj významné slovenské osobnosti , napr. Ján Nepomuk 
Bobula (poslanec), Jozef Pozdech (vynálezca, výrobca zvonov), majster Sed-
lák (výrobca zvonov), Ivan Vydarený (maliar, fotograf), Vojtech Uhlár (kato-
lícky farár). 

Slovenskí poslanci si vážili dôveru miestnych občanov, ktorí im roku 1998 
umožnili založiť menšinovú samosprávu. Začiatky boli ťažké, ale po dlhom 
období plnom zápasov sa menšinové samosprávy obvodu mohli roku 2006 
nasťahovať do Domu národností  (Övezet u. č. 5), kde majú zabezpečené 
podmienky pre normálne fungovanie.
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Prvá slovenská samospráva obvodu pozostávala z nasledujúcich členov: 
Zuzana Hollósyová (predsedníčka), Juraj Bielik (podpredseda), Ildika Ton-
čenková, Andrea Bundová-Kormošová a Gabriela Hollósyová. 

V druhom cykle vystriedali Ildiku Tončekovú a Gabrielu Hollósyovú Klá-
ra Mátéová-Papučková a Nikolett a Verešová. V roku 2006 bola zvolená 
na miesto N. Verešovej Nikoleta Kuruczová a v tomto cykle zomrel Juraj 
Bielik, takže zbor zostal štvorčlenný. 

Samospráva sa už na začiatku svojho pôsobenia rozhodla organizovať 
pre študujúcu mládež súťaž v prednese poézie a prózy. Keďže väčšina po-
slancov je pôvodným povolaním pedagóg, pokladajú za prioritu zachová-
vanie jazyka našich predkov. Od samých začiatkov sprevádzal súťaž čulý 
záujem. Okrem detí  z hlavného mesta sa na ňu hlási aj mládež z iných re-
giónov krajiny. 

Už viac ako 10 rokov organizuje slovenský zbor XIII. obvodu pre najmen-
ších oslavu Mikuláša spojenú s adventným stretnutí m. Na toto podujati e 
prichádzajú poslanci a milí hosti a so svojimi vnúčatami. 

Ako novinku pred pár rokmi zaviedol slovenský zbor tzv. Literárne sobo-
ty, v rámci ktorých sa konajú prezentácie CD-platní, nových publikácií našich 
autorov, výstavy fotografi í, stretnuti a a besedy so spisovateľmi a osobnos-
ťami našej národnostnej scény. 

Samospráva sa aktí vne zapája do kultúrneho diania obvodu. Tradične sa 
zúčastňuje na kladení vencov pri príležitosti  obvodných sviatkov a na ob-
vodných dňoch, kde sa vždy snaží na vysokej úrovni prezentovať slovenskú 
kultúru a gastronómiu. 
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Slovenská samospráva
XIV. obvodu 

Slovenská samospráva mestskej časti  Zugló bola založená 11. novembra 
1998. Na čele zboru stála Jozefí na Honti ová Klányiová, podpredsedníčkou 
bola Katarína Hollósyová a členmi Alžbeta Esešová Vrbovská, Judita Mato-
vá a Pavol Maulik. 

Prvou väčšou prezentáciou samosprávy bola oberačková veselica, na kto-
rú pozvala Páví krúžok z Kestúca. Po krátkom čase rozbehla seriál prednášok 
Naše korene, ktorý približoval záujemcom históriu Slovákov žijúcich v Ma-
ďarsku. V záujme akti vizovania slovenskej mládeže sa samospráva rozhodla 
udeľovať národnostné šti pendium. Táto iniciatí va sa osvedčila, súbeh vypi-
suje dodnes a šti pendisti  sa zapájajú do jej práce. Roku 2000 sa konal v ob-
vode veľkolepý Milenárny festi val, na ktorom sa prezentovali všetky men-
šinové samosprávy pôsobiace v Zugló. O rok neskôr začal zbor organizovať 
literárne pásma Záložka. Ako prví sa predstavili pilíšski slovenskí básnici. 
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Roku 2002 prišla samospráva s iniciatívou zbierať dobové fotografie, 
ktoré boli neskôr prezentované na vydarenej výstave Slováci v Budapešti 
v 19. a 20. storočí. 

Po voľbách roku 2002 sa zmenilo zostavenie zboru. Predsedníčkou zo-
stala Jozefína Hontiová Klányiová, podpredsedníčkou sa stala Mária Žiláko-
vá a členmi boli Pavol Benšo, Anna Ištvánová a Pavol Maulik. 

Pozoruhodnou akciou bola séria prednášok o slovensko - maďarských 
vzťahoch. V júli 2003 samospráva odhalila pamätnú tabuľu významného 
československého diplomata, kultúrneho atašé Antona Straku na  Americ-
kej ulici č. 37 a na jeseň sa zúčastnila na spomienkovej oslave tohto význam-
ného činiteľa slovenských, českých a maďarských dejín v Prahe. 

Pri príležitosti Roka biblie zavítali do Zugló veriaci zo Slovenského Komló-
ša a úspešne pokračoval seriál prednášok Naše korene a Záložka. Zbor 
slovenských poslancov organizoval výstavy slovenských umelcov, prezen-
tácie slovenskej a českej gastronómie a v rámci programu Európa naväzoval 
priateľské styky s predstaviteľmi našej materskej krajiny. 

V auguste 2004 sa stal podpredsedom zboru Pavol Maulik, ktorý sa o rok 
neskôr, kvôli ťažkej chorobe Jozefíny Hontiovej Klányiovej, stal predsedom 
Slovenskej samosprávy XIV. obvodu. 

V tejto mestskej časti zasadili r. 2005 okolo Domu menšín 60 tují, ktoré 
lemujú Národnostnú promenádu. Do akcie sa zapojili nielen národnostní 
poslanci, ale aj starosta mestskej časti. 

Dňa 3. júna 2006 zomrela Jozefína Hontiová Klányiová, čestná predsed-
níčka zboru, ktorá šesť rokov neúnavne a obetavo pracovala v prospech 
Slovákov žijúcich v Zugló. V októbri toho istého roku sa založil nový zbor 
v zložení: Pavol Maulik (predseda), Pavol Benšo (podpredseda), Anna Ištvá-
nová, Anna Kuruczová Bieliková a Judita Mauliková. 

Samospráva pokračovala vo svojich úspešných aktivitách a organizova-
la výlety na Slovensko. Na jar 2009 sa zúčastnila na oslavách 60. výročia 
slovenskej školy v Slovenskom Komlóši. 

Okrem vlastných podujatí v obvode Slovenská samospráva Zugló finanč-
ne podporuje aj činnosť SSB (jazykový kurz, vydávanie časopisu) a nábo-
ženské aktivity hlavného mesta.
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Slovenská samospráva
XVI. obvodu 

Na území dnešného XVI. obvodu hlavného mesta žijú Slováci od roku 1699. 
Tento údaj je podložený množstvom dokumentov a spisov, ktoré sa nachá-
dzajú v archívoch. Obyvateľstvo si po stáročia zachovalo hmotné i nehmot-
né dedičstvo, napr. vo forme krojov, gastronómie a jazyka. Pestovanie tra-
dícií sa tu viac ako tri storočia uskutočňovalo mimo rámca menšinových 
samospráv. Starší obyvatelia dodnes s radosťou spomínajú na jedinečnú 
atmosféru slovenských plesov, usporadúvaných v Osvetovom stredisku 
Ganz. 

Roku 1998 sa zrodila iniciatí va vypátrať potomkov tých rodín, ktoré sa 
roku 1699 usadili na území dnešného XVI. obvodu. Súviselo to predovšetkým 
s tým, že evanjelický kostol v Cinkote roku 1999 oslavoval 300. výročie. 

Podľa predpokladov osadníci prišli z okolia Banskej Bystrice a Zvolena, 
pátranie sa teda rozbehlo v tomto regióne. Takto sa slovenskí akti visti  do-
stali do Hornej a Dolnej Mičinej, kde nadviazali kontakty s vedením obcí a 
s rodinami presídlencov. Veľké zásluhy na tom má dnes už nebohý Štefan 
Agárdi, ktorý neúnavne pátral po dôležitých informáciách a udržiaval kon-
takty so slovenskými priateľmi. 

Pri bádaní slovenskej histórie obvodu sa predstavitelia miestnych Slová-
kov dostali do kontaktu so Slovákmi žijúcimi v hlavnom meste a v susedných 
osadách. 

V komunálnych voľbách roku 2002 sa v obvode podarilo založiť sloven-
skú samosprávu. Predsedníčkou sa stala Dr. Zuzana Szabová, podpredsed-
níčkou Anna Dernovičová Tanáčová a členmi Štefan Agárdi (roku 2004 
na jeho miesto nastúpila Mária Senohradská), Alžbeta Buzášová a Mária 
Vranová. 

O štyri roky neskôr sa im opäť podarilo získať dôveru voličov. V posla-
neckom zbore nastala jedna zmena. Namiesto Márie Senohradskej nastú-
pila Marica Slauková.

Zámery a ciele samosprávy sa počas uplynulých dvoch cyklov zásadne 
nezmenili - pracuje na zachovávaní tradícií slovenských predkov. Za týmto 
účelom založila spevácky zbor, ktorý sa snaží „päť minút pred dvanástou“ 
zachrániť ti e hodnoty, ktoré ešte pretrvávajú. Svedomito sa stará o oblast-
ný dom, prezentujúci miestnu slovenskú minulosť a v podstate aj súčasnosť. 
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Formou rôznych prednášok poskytuje informácie o Slovákoch žijúcich v Ma-
ďarsku i na Slovensku a o našej materskej krajine, organizuje kurz slovenči-
ny. Udržiava čulé kontakty s  materskou krajinou. Slovenský volený zbor 
XVI. obvodu okrem vlastných programov sa aktí vne zúčastňuje na poduja-
ti ach obvodu, ale aj hlavného mesta a zapája mladšiu generáciu do  sloven-
ského národnostného diania. 



Almanach SSB 2010 118

Slovenská samospráva
XVII. obvodu

Kerestúr (Rákoskeresztúr) leží pozdĺž potoka Rákoš, pomenovanie dostal 
pravdepodobne po križiackych bojovníkoch. Prvá písomná zmienka o loka-
lite pochádza z čias Arpádovcov z roku 1265. Po vyhnaní Turkov sa na toto 
vyľudnené územie prisťahovali Slováci z okolia Trenčína, o niekoľko desať-
ročí sa tam usadili aj nemecké rodiny. Slováci bývali v západnej časti  obce, 
dodnes ju miestni obyvatelia volajú Slovenská dedina. Tieto dve národnos-
ti  tu po stáročia spolunažívali v pokoji, neboli zriedkavé zmiešané manžel-
stvá.

Slovenská komunita si tu aj po tristo rokoch zachovala materinský jazyk 
a identi tu. Veľkú zmenu v jej živote spôsobilo r. 1950 pripojenie obce k Bu-
dapešti  a veľkým úderom bolo v 70. rokoch zrovnanie pôvodnej dediny 
so zemou a postavenie sídliska s približne 8000 bytmi. Tunajšiu Slovač, 
ktorá bola v porovnaní s osadami vzdialenejšími od hlavného mesta vysta-
vená rýchlejšej asimilácii, zmeny posledných desaťročí zdecimovali. 
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O zachovávanie slovenského ducha sa v týchto neľahkých podmienkach 
stará od svojho založenia Slovenská samospráva XVII. obvodu. Vznikla už 
v prvom volebnom cykle, roku 1995, a jej predsedníčkou bola Eva Gáčiová, 
od ktorej roku 2002 prevzala štafetu Mária Eprešová, dovtedy zodpovedná 
za oblasť kultúry.

Už 15 rokov pôsobí v mestskej časti Kerestúr slovenský ženský spevácky 
zbor, ktorý s veľkým úspechom interpretuje piesne tohto kraja nielen 
na miestnych podujatiach, ale aj v okolitých osadách. 

Pred piatimi rokmi založili v obvode folklórnu tanečnú skupinu s ôsmimi 
pármi, ktorú vedie učiteľka hudby a spevu Eva Gáčiová. Členmi sú odušev-
není príslušníci mladej generácie, ale aj deti, ktoré na významných akciách 
vystupujú v ľudovom kroji so slovenskými riekankami a kratšími básnička-
mi. 

Slovenskí poslanci okrem pestovania slovenských tradícií vytvárajú aj 
podmienky na zachovanie slovenčiny, a to formou jazykového kurzu, ktorý 
už roky vedie slovenská učiteľka Ružena Néveriová z Tatabáne.

Medzi najväčšie sviatky miestnych Slovákov patria Turíce, keď organizu-
jú slovenskú svätú omšu a pestrý kultúrny program. S okolitými slovenský-
mi obcami - Ečer, Cinkota, Malá a Veľká Tarča - spájalo tunajších obyvateľov 
kedysi silné puto, ktoré sa v poslednom čase snažia obnoviť. 

Kerestúrski Slováci sa každý rok zúčastňujú na výletoch do slovenských 
miest a osád, cieľom ktorých je udržiavanie priateľských stykov, výmena 
skúseností a upevňovanie identity. 

Volený zbor má výborné styky nielen s Celoštátnou slovenskou samo-
správou, Slovenskou samosprávou Budapešti, ale aj s obvodnými slovenský-
mi zbormi, Regionálnym spolkom Slovákov z okolia Pešti Dolina, ale aj so Sa-
mosprávou XVII. obvodu. Dôkazom toho je skutočnosť, že koncom roku 1998 
odovzdala samospráva mestskej časti Kerestúr piatim národnostiam Dom 
menšín. Budova je na Peštianskej ceste č. 80 a je majetkom obvodnej samo-
správy, ktorá hradí všetky prevádzkové náklady. Tu môžu príslušníci sloven-
skej, nemeckej, rusínskej, arménskej a poľskej národnosti usporadúvať akcie 
pre 60 účastníkov. Väčšie kultúrne podujatia organizujú buď v kultúrnom 
dome, alebo v divadelnej sále hudobnej školy Bélu Bartóka.

Členovia slovenskej samosprávy Mária Eprešová, Juraj Hajnal, Eva Gá-
čiová, Alžbeta Derczbachová a Jozef Mirák spolu s členmi miestnych slo-
venských kultúrnych telies s veľkým elánom pracujú na tom, aby sa v XVII. 
obvode Budapešti zachovali slovenská kultúra, jazyk a tradície.



Almanach SSB 2010 120



Almanach SSB 2010121

Zaniknuté obvodné slovenské 
samosprávy

Slovenská samospráva VII. obvodu

Slovenská samospráva VII. obvodu Budapešti  pôsobila vo volebnom cykle 
2002-2006. Jej členovia boli Roland Norbert Horváth, Iveta Nagyová, Ma-
riana Pappová, Emília Pluhárová (podpredsedníčka) a Mária Tóthová (pred-
sedníčka). Zbor svoje verejné zasadnuti a pravidelne organizoval na výletnej 
lodi na Dunaji. Podpredsedníčka Emília Ivánová Pluhárová počas plavby 
rozprávala o histórii a pozoruhodnosti ach mesta. Na príjemné výlety budú 
zrejme budapešti anski Slováci dlho spomínať. Zbor bol spoluorganizátorom 
stretnuti a národností  nazvaného Kultúra národov, ktoré sa konalo každý 
rok v Osvetovom stredisku na Almássyho námestí .

Slovenská samospráva XV. obvodu
Členovia poslaneckého zboru boli v rokoch 1998 – 2002 Klára Dinková 
(predsedníčka), Ružena Frayová, Agáta Kaveschánová (podpredsedníčka), 
Mária Kešjárová a Vlasti mila Emiliana Verešová. Poslanecký zbor sa zapojil 
do organizovania tradičného národnostného večierka, ktorý usporadúvali 
menšiny žijúce v obvode v Kultúrnom dome M. V. Csokonaiho.
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Zosnulí slovenskí poslanci
MUDr. František Munkácsi (1930-2002)

Narodil sa v Békešskej Čabe, kde skončil základnú 
a strednú školu. Zmaturoval roku 1948 na evanje-
lickom gymnáziu. Absolvoval lekársku fakultu v Bu-
dapešti . Istý čas pôsobil na vidieku, od r. 1957 
pracoval v budínskej vojenskej nemocnici ako pri-
már gynekologického oddelenia. Roku 1991 odišiel 
do dôchodku a odvtedy sa venoval verejno-
prospešnej činnosti . Ochotne sa zapojil do menši-

nového diania. Bol zakladajúcim členom Kruhu priateľov Békešskej Čaby 
v Budapešti . Ako člen Slovenskej samosprávy Budapešti  a XII. obvodu 
takmer desať rokov svedomite pracoval v prospech Slovákov žijúcich v hlav-
nom meste.

Jozefína Hontiová – Klányiová (1944-2006)
Narodila sa v pilíšskej obci Kestúc, kde vychodila 
základnú školu. Zmaturovala na budapešti anskom 
slovenskom gymnáziu. Diplom získala na budapeš-
ti anskej Univerzite Loránda Eötvösa. Pedagogickú 
dráhu začala ako profesorka slovenského gymná-
zia v Budapešti . Neskôr pracovala ako radkyňa 
na Ministerstve kultúry a školstva MR, pôsobila 
na zastupiteľstvách MR v Prahe a Brati slave. Bola 

členkou Slovenskej samosprávy Budapešti  a predsedníčkou Slovenskej sa-
mosprávy XIV. obvodu Budapešti . Celý život pracovala v záujme zlepšenia 
slovensko-maďarských vzťahov, zaujímali ju národnostné otázky, ale aj 
história svojej rodnej obce Kestúca.

Ildika Tončenková (1953-2006)
Narodila sa v Békešskej Čabe a vyrastala v slovenskej rodine v Gerendáši, 
kde skončila základnú školu. Roku 1975 zmaturovala v čabianskom sloven-
skom gymnáziu. V štúdiu pokračovala na Vysokej škole pedagogickej  Gyulu 
Juhásza v Segedíne. Rok vyučovala v Gerendáši a rok v Telekgerendáši. 
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Roku 1981 začala pracovať ako vychovávateľka, 
neskôr ako učiteľka v budapešti anskej slovenskej 
škole, kde si ju obľúbili nielen žiaci, ale aj rodičia. 
V rokoch 1994 - 1998 bola členkou Slovenskej 
samosprávy XIII. obvodu, potom sa akti vizovala 
v prospech Slovákov IX. obvodu. Aj napriek zhor-
šenému zdravotnému stavu sa s veľkým elánom 
a húževnato zapájala do národnostného diania.

Jozef Klausz (1946-2007)
Narodil sa roku 1946 v najslovenskejšej pilíšskej 
obci Mlynkoch, kde skončil základnú školu. Zma-
turoval v budapešti anskom slovenskom gymnáziu. 
Diplom získal na Vysokej škole pohosti nských slu-
žieb v Budapešti . Po istom čase viedol rôzne reš-
taurácie a hotely. Dlhé roky bol riaditeľom Podni-
ku pohosti nských služieb Pešti anskej župy. Bol 
náročným a zanieteným gastronómom, ktorý vša-

de prinášal radosť a dobrú náladu. Roku 2006 sa stal členom Slovenskej 
samosprávy II. obvodu a s nesmiernym oduševnením sa dal do práce v pro-
spech našej menšiny. Tešil sa z práce, z pobytu medzi svojimi Slovákmi, 
tešil sa každej slovenskej akti vite.

Juraj Bielik (1926 –2008)
Narodil sa v Békešskej Čabe, v jej najslovenskejšej 
časti  Jamine, kde mu lásku k materinskému jazyku 
vštepovali učitelia slovenskej evanjelickej školy 
a kde získal aj stredoškolské vzdelanie. Stál pri zro-
de Zväzu demokrati ckých Slovákov v Maďarsku, 
v ktorom zastával rôzne funkcie - od radového 
pracovníka až po generálneho tajomníka. Potom 
nasledovali roky diplomati ckej služby v Českoslo-

vensku. Bol generálnym konzulom v Brati slave a neskôr sa stal riaditeľom 
Maďarského kultúrneho a informačného strediska v Prahe. 

Bol členom a v troch volebných cykloch podpredsedom Slovenskej sa-
mosprávy XIII. obvodu Budapešti .
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Anna Tarčaiová (1934-2009)
Narodila sa vo Veľkej Tarči ako prvorodená dcéra 
Anny a Juraja Šipickovcov. Roku 1963 sa vydala 
za Michala Tarčaiho. Po ovdovení žila s rodinou 
dcéry Alžbety.

Anna Tarčaiová stála pri zrode speváckeho zbo-
ru Venčok vo Veľkej Tarči a dlhé roky v ňom spie-
vala. Bola poslankyňou Slovenskej samosprávy 
vo Veľkej Tarči a neskôr VIII. obvodu hlavného 

mesta. Bola členkou Budapešti anskeho slovenského speváckeho zboru 
Ozvena a Klubu slovenských dôchodcov v Budapešti . Zapojila sa aj do čin-
nosti  Slovenského evanjelického cirkevného zboru v Budapešti , kde bola 
presbyterka, pokladníčka a dozorkyňa.

Štefan Petrovský (1932-2010)
Narodil sa Kaszaperi v Békešskej župe. Jeho osud 
bol úzko spätý s príslušníkmi generácie „Blýskavé 
vetry” (Fényes szelek). Základnú školu absolvoval 
v Slovenskom Komlóši, v štúdiách pokračoval 
v Orošháze. Vysokoškolské štúdiá začal v Segedíne, 
po získaní diplomu v Budapešti  pôsobil ako dedin-
ský učiteľ neďaleko svojho rodiska v Mezőhegye-
si.

Bol zakladajúcim členom a dlhé roky poslancom Slovenskej samosprávy 
XII. obvodu Budapešti . Aktí vne pôsobil v budapešti anskom Klube sloven-
ských dôchodcov. Štefan Petrovský nikdy nezabudol na svoj rodný kraj. 
Békešská župa, jej sídlo Békešská Čaba boli vždy blízke jeho srdcu. Prejavom 
tohto vzťahu bola aj skutočnosť, že dlhé roky zastával post vedúceho Kru-
hu priateľov Békešskej Čaby v Budapešti  a tejto funkcie sa zriekol až keď sa 
zhoršil jeho zdravotný stav.
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Naše organizácie
Klub slovenských dôchodcov

Kedysi mimoriadne rušný spolkový život Slo-
vákov v Budapešti  po druhej svetovej vojne 
celkom zanikol. Boli isté nesmelé pokusy 
o jeho obnovenie v podobe klubu, ale pre ne-
dostatok spoločenskej a hmotnej podpory sa 
neujali.

V dôsledku menšinového zákona z roku 
1993 sa situácia značne zmenila. Menšinové 
samosprávy umožnili národnosti am vziať or-
ganizovanie ich kultúrneho života do vlast-
ných rúk. Ba, z možnosti  sa stala povinnosť. Keď teda vznikla Slovenská 
samospráva Budapešti , hľadala možnosti , ako osloviť Slovákov žijúcich 
v hlavnom meste a zapojiť ich do programov. Čoskoro slovenskí pedagógo-
via na dôchodku, ako i priaznivci Békešskej Čaby, Slovenského Komlóša 
a Sarvaša, ktorí si už predtým vytvorili svoje organizácie – kruhy, prišli 
s iniciatí vou založiť Klub slovenských dôchodcov. Ustanovujúce zasadnuti e 
bolo vo februári roku 1997. Predsedom sa stal Ladislav Petro. Klub síce 



Almanach SSB 2010 126

vznikol, úspešne pôsobí, vyvíja bohatú činnosť, ale dosiaľ sa mu nepodari-
lo získať patričné podmienky.

Klub dodnes nemá vlastné priestory, vedenie (aj rozšírené) zasadá 
v priestoroch SSB. Valné zhromaždenie v posledných rokoch zasadá v diva-
delnej sále Slovenského inštitútu. Aj keď môže používať pivničnú miestnosť 
slovenského evanjelického cirkevného zboru, tá jeho problém nevyrieši. 
Klubový život je napriek tomu pestrý. Slovenskí dôchodcovia plánujú svoje 
programy na polročné obdobia. Tematicky ich možno zaradiť do nasledov-
ných kategórií:

Verejno-osvetové programy: návštevy múzeí, výstav, klubov, rôznych 
objektov, premietanie filmov, atď. Doteraz absolvovali členovia 117 takých-
to programov. Tieto stretnutia im umožňujú získavať nové informácie a zá-
roveň komunikovať v slovenskom jazyku.

Návšteva slovenských lokalít patrí medzi najdôležitejšie programy klubu. 
Budapeštianski slovenskí seniori si na margo týchto stretnutí vytvorili hes-
lo: „Kde lepšie ovládajú slovenský jazyk ako my, tam sa my posilňujeme, 
v opačnom prípade sa my snažíme posilňovať slovenskú identitu našich 
hostiteľov”. Dosiaľ navštívili vyše 60 obcí a miest obývaných Slovákmi, 
niektoré i viackrát. Tieto programy sú celodňové, ak sú lokality vzdialenej-
šie, tak aj viacdňové.

Výlety do materskej krajiny. Ročne organizujú obyčajne dva zájazdy na Slo-
vensko. Už niekoľko krát precestovali celou krajinou – od západu na východ 
a späť. Majú za sebou vyše 20 ciest a záujem o tieto programy je vždy veľký. 
Ťažkosti robí jedine to, že tieto výlety sú finančne čoraz náročnejšie.

Slávnostné a spoločenské programy. Výročné členské schôdze sa obyčaj-
ne končia zábavou, posedením pri bielom stole. Jedným z najkrajších sláv-
nostných programov je Deň žien, ktorý v posledných rokoch organizujú 
spolu so Slovenským inštitútom. Na podujatie pozývajú vlastne všetky ženy, 
nielen dôchodkyne. Zapájajú sa aj do organizovania Slovenských Vianoc. 

Polročné programy tvoria jadro tých podujatí, do ktorých sa môžu za-
pájať slovenskí seniori. Veľkým prínosom ich viac než 10-ročnej organizo-
vanosti je, že tvoria masovú bázu čulého slovenského kultúrneho života 
Budapešti.

V zmysle stanov je na čele klubu trojčlenné predsedníctvo. Predsedom 
je Ladislav Petro, podpredsedom František Zelman a pokladníčkou Ružen-
ka Czifrová. Rozšírené vedenie, „poradný zbor”, sa skladá z 10 najaktívnej-
ších členov. Predsedníctvo zasadá 4-krát, rozšírené vedenie 2-krát ročne. 
Valné zhromaždenie rokuje raz ročne.
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Budapeštiansky
spevácky zbor Ozvena

Budapešti ansky spevácky zbor Ozvena vznikol pred 10 rokmi z iniciatí vy 
budapešti anskych slovenských poslancov s cieľom zachovať bohatú spevnú 
kultúru Slovákov v Maďarsku a prezentovať ju doma i v zahraničí. Jeho 
členmi sú obyvatelia rôznych budapešti anskych mestských častí  a okolitých 
slovenských osád, bývalí učitelia slovenskej školy. Zbor sa stal ofi ciálne 
zaregistrovanou občianskou organizáciou r. 2001. Jeho predsedníčkou je 
Zuzana Hollósyová, prvým dirigentom zboru bol Ján Šuti nský, od r. 2003 aj 
Marta Pálmaiová-Pápayová. Oduševnená práca oboch odborníkov sa stala 
garanciou umeleckého rastu.

Spevácky zbor pravidelne nacvičuje v priestoroch Slovenskej samosprá-
vy Budapešti . Vystupuje na rôznych podujati ach v Budapešti , ako aj v Slo-
vákmi obývaných mestách a obciach po celom Maďarsku, napríklad v Bé-
kešskej Čabe, Slovenskom Komlóši a Segedíne. Ozvene tlieskali aj Slováci 
v zahraničí – v rumunskom Nadlaku a na Slovensku v Brati slave, v Marti ne, 
na Devíne, v Sládkovičove a v Galante, kde sa predstavila v záverečnom 
programe osláv 60. výročia presídlenia Slovákov z Maďarska na Slovensko.

Ozvena každoročne vystupuje na vianočnom koncerte, spojenom s osla-
vami Dňa budapešti anskych Slovákov v Paláci Dunaj, ako aj v Osvetovom 
stredisku Atti  lu Józsefa v XIII. obvode.

Vedenie zboru päťkrát zorganizovalo stretnuti e slovenských speváckych 
zborov, posledné s medzinárodnou účasťou.

Repertoár Ozveny je pestrý. Pozostáva z ľudových piesní upravených 
pre miešaný zbor, ako aj z klasických zborových skladieb (Bach, Mozart, 
Kodály, Suchoň, atď.), celkovo ho tvorí vyše 90 diel. Repertoár si každý rok 
rozširuje, tomu slúžia aj tradičné sústredenia na Slovensku. Sú výbornou 
príležitosťou na zdokonaľovanie prednesu a prípravu celoročného progra-
mu.

Počas týždňového pobytu na Slovensku sa zbor vždy predstaví aj v miest-
nom kostole. Pravidelne sa zúčastňuje na cirkevných podujati ach, kultúrnych 
udalosti ach a prehliadkach a na stretnutach speváckych zborov.

Dôležitým profi lom Ozveny je šírenie tvorby Jána Šuti nského, ktorý sa 
v poslednom čase zameriava na spracovanie ľudových piesní pre troj- až 
štvorhlasné zbory. Jeho diela vždy očaria obecenstvo. Poslaním zboru je 
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ukázať, ako možno z jednoduchých čírych ľudových piesní vytvoriť náročné 
umelecké diela.

Zbor Ozvena vydal r. 2006 CD nahrávku Šej, dobrý večer…, r. 2009 zbor-
ník chórových skladieb pre spevácke zbory Lastovienka malá I. a pre hu-
dobné telesá Lastovienka malá II., ktoré môžu slúžiť aj ako učebná pomôc-
ka na školách, kde sa vyučuje slovenčina.

Vďaka patrí všetkým, ktorí napomáhajú prácu tejto občianskej organi-
zácie. Sú to jednotlivci, členovia zboru, ich rodiny, 14 obvodných slovenských 
samospráv hlavného mesta, Slovenská samospráva Budapešti , Úrad pre 
Slovákov žijúcich v zahraničí, Zväz Slovákov v Maďarsku a Celoštátna slo-
venská samospráva.
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Folklórny spolok Lipa
Korene Folklórneho spolku Lipa siahajú do roku 
1990, keď pri budapešti anskej slovenskej ško-
le vznikol Ústredný slovenský tanečný súbor 
Prameň, vedúcou ktorého bola Zuzana Holló-
syová, choreografom Zoltán Varga, asistentka-
mi Monika Szelényiová a Eva Szilágyiová Šubo-
vá a pri skúškach zabezpečoval hudobný sprie-
vod Marti n Glück.

Súbor si vytýčil dva základné ciele - vycho-
vávať slovenských tanečníkov a byť bázou 

pre doškoľovanie učiteľov tanca, odborne pripravovať vedúcich slovenských 
tanečných súborov. Jeho „ústrednosť“ spočívala v tom, že do svojho reper-
toáru zaradil tance všetkých slovenských regiónov v Maďarsku. Na svojich 
vystúpeniach predvádzal tance rôznych oblastí , čím umožnil jednotlivým 
osadám, aby sa zoznámili s tanečnou kultúrou Slovákov žijúcich v Maďarsku. 
Podobne i spevácka zložka čerpala z bohatej studnice ľudových piesní 
všetkých Slovákmi obývaných osád v Maďarsku. Do práce súboru Prameň 
sa zapojilo 57 detí  z 25 osád šiesti ch žúp. Tanečníci pôsobili v troch vekových 
skupinách a osvojili si nielen tance, ale pri ich nácviku sa oboznámili aj 
s pôvodom tanca, zvykmi a tradíciami Slovákov danej oblasti .

Ústredný slovenský tanečný súbor Prameň sa v roku 2003 transformoval 
na Folklórny spolok Lipa, ktorého predsedníčkou sa stala Monika Szelé-
nyiová a umeleckou vedúcou Eva Szilágyiová Šubová.

Hlavnou úlohou spolku je šírenie ľudovej kultúry Slovákov žijúcich v Ma-
ďarsku. Najdôležitejším cieľom je zbieranie a spracúvanie tanečných prvkov 
rôznych Slovákmi obývaných regiónov.

Spolok vydal roku 1993 videokazetu Slovenské detské hry a tanečné 
prvky Slovákov v Maďarsku, zbierku slovenských ľudových piesní z Maďar-
ska pod názvom Konope a dva kalendáre - Slováci v Maďarsku a Slovenské 
nevesty.

Trikrát organizoval Antológiu slovenského ľudového tanca, na ktorej sa 
okrem slovenských súborov z Maďarska zúčastnili aj súbory zo Slovenska, 
Belgicka, Srbska a Rumunska.

Členovia spolku sa schádzajú raz týždenne v budove budapešti anskej 
slovenskej školy.
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Folklórny spolok Lipa vystupoval na mnohých medzinárodných festi va-
loch v zahraničí: na Slovensku v Detve, Liptovských Sliačoch, Tvrdošovciach, 
Košiciach a v Nižnej, v Českej republike, Poľsku, Belgicku, Holandsku a v Ju-
hoslávii. Hosťoval po celom Maďarsku a najčastejšie vystupuje v Budapešti .

Spolok sa prostredníctvom grantov z rôznych fondov snaží každoročne 
organizovať tanečný tábor na Slovensku a viackrát ročne usporiadať inten-
zívne trojdňové tanečné tábory v Budapešti , na ktorých nacvičuje nové 
choreografi e.

V repertoári má slovenské tance z rôznych regiónov Maďarska, ako aj 
zo Slovenska. Sú to choreografi e Tibora Pintéra z Békešskej Čaby, Evy Szi-
lágyiovej Šubovej z Budapešti  a Vladimíra Urbana z Košíc.

Folklórny spolok Lipa má od roku 2007 svoju webovú stránku www.
fslipafolklor.atw.hu, ktorá ho spája so svetom.
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Debnička
Vokálno-inštrumentálna skupi-
na Debnička pôsobí pri Sloven-
skej samospráve Budapešti  
pod vedením Kataríny Nosz-
lopyovej. Kapela sa špecializo-
vala na prednes zhudobnenej 
detskej poézie. Debnička vystú-
pila na rôznych podujati ach 
v hlavnom meste i na vidieku. 
Všade zožala úspech a to v pr-
vom rade zhudobnenými det-
skými básňami Sándora Weöre-
sa v slovenskom preklade Gre-
gora Papučka. V repertoári 
skupiny sú aj zhudobnené bás-
ne našich slovenských autorov.
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Občianske združenie Slovenská beseda pôsobilo pri Budapešti anskej slo-
venskej samospráve v rokoch 1998 – 2000. Jeho iniciátorom a predsedom 
bol Pavol Beňo, tajomníčkou Jozefí na Honti ová Klányiová a mládežníckou 
referentkou Katarína Hollósyová. Vzniklo ako fórum príslušníkov slovenskej 
národnosti  v Budapešti  s populárno-náučným zameraním, ktoré chcelo 
približovať súčasné dianie na Slovensku v oblasti  kultúry, vedy, histórie a 
spoločenského života. Slovenská beseda usporadúvala literárne večierky, 
prednášky na historické témy, posedenia zamerané na slovenskú komuni-
káciu, premietania slovenských fi lmov, semináre o maďarsko-slovenských 
vzťahoch a zároveň prispievala k zachovávaniu slovenských tradícií v hlav-
nom meste Maďarska.

Koncom júla roku 2000 usporiadala v Békešskej Čabe v spolupráci s ta-
mojším Domom slovenskej kultúry vlasti vedný seminár pre svojich členov, 
pre akti vistov slovenských samospráv a Zväzu Slovákov v Maďarsku, ako i 
pre všetkých záujemcov o kultúrny a spoločenský život slovenskej národ-
nosti  v Maďarsku.

Napriek pútavým programom po istom čase záujem o podujati a Sloven-
skej besedy zo strany Slovákov v Budapešti  poklesol, príčinou bola pravde-
podobne pracovná zaneprázdnenosť jej členov.

Slovenská beseda
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Publikácie SSB
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Naše podujatia
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Slovníček pre našich 
poslancov

aláírás podpis
alakuló ülés zakladajúca schôdza
állami költségvetés štátny rozpočet
állami szerv štátny orgán
állásfoglalás postoj
álláspont stanovisko
általános rendelkezések všeobecné nariadenia
anyagi feltételek fi nančné podmienky
anyanyelv materinský jazyk
beszámoló správa, referát
bizott ság výbor
bizott ságot alapítani založiť výbor
cím adresa
dátum dátum
döntés rozhodnuti e
egyetértés súhlas
együtt működés spolupráca
együtt működési megállapodás dohoda o spolupráci
elnök predseda
elnökhelyett es podpredseda, zástupca predsedu
érdekképviselet zastupovanie záujmov
éves költségvetés ročný rozpočet
feladat úloha
felelni zodpovedať
felelősség zodpovednosť
felmentés odvolanie
gazdálkodás hospodárenie
hangfelvétel zvukový záznam
határozat uznesenie
határozati  javaslat návrh na uznesenie
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határozatképesség uznášaniaschopnosť
hatáskör kompetencia
hatáskörök gyakorlása uplatňovanie kompetencií
időpont termín
javaslat návrh
jegyzőkönyv zápisnica
jegyzőkönyv hitelesítő overovateľ
jegyzőkönyvvezető zapisovateľ
jelenléti ív prezenčná listina
jogállás právne postavenie
jogi személy právnická osoba
jogszabály právny predpis
képviselő poslanec
képviselő jogai práva poslanca
képviselő kötelességei povinnosti poslanca
képviselőjelölt kandidát
képviselő-testület poslanecký zbor
kinevezés vymenovanie
kisebbség menšina
kisebbségi önkormányzat menšinová samospráva
kormányrendelet vládne nariadenie
költségvetés rozpočet
közgyűlés valné zhromaždenie
mandátum mandát
meghívó pozvánka
megnevezés názov
melléklet príloha
módosító indítvány modifikujúci návrh
napirend program rokovania
nemzetiség národnosť
nyilvános ülés verejné zasadnutie
országos celoštátny
önkormányzat samospráva
önkormányzati hivatal obecný (mestský) úrad
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összeférhetetlenség nezlučiteľnosť
pecsét pečiatka
rendes ülés riadne zasadnutie
rendkívüli ülés mimoriadne zasadnutie
sorszám poradové číslo
szavazás hlasovanie
szavazat hlas
székhely sídlo
személyi feltételek osobné podmienky
szervezet organizácia
Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzat

Štatút

támogatás podpora
tanácskozási jog rokovacie právo
tanácskozási rend rokovací poriadok
tárgyi feltételek vecné podmienky
tartózkodni a szavazástól zdržiavať sa hlasovania
testület zbor
tevékenység činnosť
titkos szavazás tajné hlasovanie
törvény zákon
vagyon majetok
választás voľby
záró rendelkezések záverečné nariadenia
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Kedves Olvasó!
Egy olyan gyűjteményt tart a kezében, amit a Fővárosi Szlovák Önkormány-
zat képviselői állított ak össze önkormányzati ságuk megalakulásának ti szte-
letére. 1993-ban a Magyar Országgyűlés elfogadta a Magyarországon élő 
nemzeti  és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényt, amely lehetőséget 
adott  a kisebbségi önkormányzatok létrehozására. Ezt a lehetőséget meg-
ragadva a Budapesten élő lelkes szlovák középnemzedék elhatározta, hogy 
megalakítja szlovák önkormányzatát. Ismert személyiségei voltak a fővárosi 
szlovákságnak, munkájukat nemzeti ségünk tagjai jól ismerték, mindannyi-
an aktí v tagjai közösségünknek, a 90-es évek elején kisebbségi társadalmi 
szervezetek megalakítását kezdeményezték.

Az önkormányzat megalakulásának kezdeményezői Csörgöl Istvánné, a 
budapesti  Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és 
Diákott hon igazgatónője, Hollósy Tiborné, a budapesti  szlovák iskola taná-
ra és folkloristája, Hrivnák Mihály, író és szerkesztő, Klauszné Fuzik Ildikó, 
író és szerkesztő, Gregor Papuček, költő és publicista, valamint Petró Lász-
ló, a budapesti  szlovák iskola korábbi igazgatója voltak.

Az első találkozón mindannyian egyre gondoltak: megérett  az idő egy 
nagyon fontos lépésre a budapesti  szlovákok életében. Lelkesen várták a 
fejleményeket és érezték, ha összetartanak, elérik céljaikat. Így is lett . Tör-
ténelmi pillanat volt számukra, amikor 1996-ban az előző évben megvá-
lasztott  elektorok (kerületi  képviselők) kérvényt nyújtott ak be a területi , 
tehát budapesti  szlovák önkormányzat megalakítására. Budapest különbö-
ző kerületeinek törvényesen és hivatalosan megválasztott  szlovák képvise-
lői megalakított ák a Fővárosi Szlovák Önkormányzatot és annak kilenctagú 
vezetését.

Akkor pozití van tekintett ünk a jövőbe, tele voltunk tervvel, lelkesen 
léptünk erre az ismeretlen és rögös útra. A nemzeti ségi törvényt szigorúan 
szem előtt  tartva törekedtünk kulturális autonómiánk megteremtésére. 
Hamar rá kellett  azonban jönnünk, hogy az említett  törvény olyan lehető-
ségeket biztosít, amelyek a többségi önkormányzatok költségvetésétől és 
jóakaratától függnek.

Rezümé



Almanach SSB 2010149

Az önkormányzat működése
Említésre méltó az a tény, hogy a Főpolgármesteri Hivatal a Fővárosi Szlovák 
Önkormányzat megalakulásának pillanatától térítésmentesen biztosította 
a működéshez szükséges helységeket a város központjában, az Akadémia 
utcában. A beköltözést követően egyszeri támogatást nyújtott irodabúto-
raink és irodatechnikánk megvásárlásához is. Mindezek mellett hozzájárult 
működési költségeinkhez.

Az önkormányzat finanszírozása
A többségi önkormányzat minden évben elkülönít költségvetéséből egy 
bizonyos összeget a kisebbségi önkormányzatok számára és minden kép-
viselőnek biztosítja az előre meghatározott szerény honoráriumot. A költ-
ségvetés elfogadása után ezt a hozzájárulást minden kisebbségi önkormány-
zat belekalkulálja saját költségvetésébe és egyedül határoz saját javairól.

A törvény által adott lehetőségek és ezek kiaknázása
Az önkormányzatnak lehetősége van a budapesti szlovákság szükségletei-
nek felmérésére, programok szervezésére, újságok és magazinok kiadására, 
feltérképezheti a nemzetiségi nyugdíjasok és fiatalok igényeit, számukra 
támogatást nyújt, nyelvtanfolyamokat, közös ünnepségeket szervez, díjakat 
adhat mindazoknak, akik egy élet munkájával hozzájárultak a hazai szlovák-
ság kultúrájának megőrzéséhez és továbbadásához. Mindezen célok eléré-
séhez számos alapítványhoz nyújt be projekteket.

A területi önkormányzat fő célja (FSzÖ)
A kezdetektől természetes volt, hogy az egyes kerületek szlovák kisebbsé-
gi önkormányzatainak szoros együttműködésre van szükségük, egymást 
segítve kell dolgozniuk. Noha feladataik többsége azonos, minden kerület-
ben akadnak helyi kihívások, amiknek meg kell felelniük. Ezért a Fővárosi 
Szlovák Önkormányzat együttműködési megállapodást írt alá az egyes 
kerületi testületekkel, melynek értelemében minden évben közösen tarta-
nak egy képviselői továbbképzést Szlovákiában, mindnyájan hozzájárulnak 
a Budapesti Szlovák című kiadvány költségeihez, együttműködnek a Szlovák 
Karácsony, Szlovák Farsang és más nagyobb események megrendezésében.
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Résumé
Dear Reader,
this Almanac has been compiled by representati ves of the Slovak self-
government in Budapest to commemorate the event of its birth. In 1993, 
the Hungarian Parliament adopted the Law on the rights of nati onal and 
ethnic minoriti es living in Hungary that enabled them to establish minority 
self-governments. Then the young generati on of enthusiasti c Slovak people 
living in Budapest took the chance to set up their own self-government. All 
of them were well-known representati ves of our Slovak social and cultural 
life at the beginning of the 90ies.

Among the movers of the foundati on of Slovak self-government one can 
menti on acti ve people like Mrs Anna Csorgol Fuzik, principal of the Slovak 
Kindergarten, Primary and Secondary school with Youth Hostel in Budapest, 
Ms Zuzanna Hollosy Suti nsky, teacher and folklorist, Mr Michal Hrivnak, 
writer and editor, Ms Ildika Klausz Fuzik, writer and editor, Mr Gregor Pa-
pucek, poet and Mr Ladislav Petro, former principal of the Slovak school in 
Budapest.

I remember our fi rst meeti ng. We all shared the same idea. We all knew 
very well that ti me had come to do something considerable for us. We all 
were so excited then. We all felt to keep together in order to achieve our 
aim – our vision. And our big dream came true. It was really a historic mo-
ment when in 1996 the Slovak representati ves of diff erent districts, elect-
ed in 1995, submitt ed a proposal to found the regional Slovak self-govern-
ment in Budapest. Under the electoral law, the Slovak representati ves were 
convened to establish the Slovak self-government and they voted a leader-
ship of nine members.

Then we looked into our future opti misti cally. We had big plans. We 
made the fi rst steps with a great spirit on the unknown rough way. We took 
each lett er of the ethnic law very seriously. We wished to create our own 
cultural autonomy. However, we soon had to realize that the uti lizati on of 
opportuniti es granted by the law depended on the budget and goodwill of 
the majority self-governments.
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Functioning of the self-government
It is worth noting that office of the Lord Mayor, from the very moment of 
establishment, provided us with office space in the centre of the City, at 1 
Academic Street, free of charge. It also supplied us with single shot support 
for buying office furniture and technical equipment. It financially support-
ed our functioning.

Financing of the self-government
Every year, the majority self-government earmarks from its own budget a 
certain amount for the minority self-government. After the approval of the 
budget, every minority self-government incorporates this financial contri-
bution into its own budget and independently decides on its use.

Opportunities provided by the law and their realization
Our self-governement is monitoring the needs of Slovaks living in Budapest. 
Meeting these needs, it organizes various cultural and educational activi-
ties, language courses and trips for both young and retired people. It also 
supports the publishing of newspapers and magazines. We regularly ce-
lebrate our own holidays, reward Slovaks who have contributed to the 
preservation and fostering of the Slovak minority’s culture. In order to 
realize these goals, we apply for project support by different foundations.

The main aim of the regional Slovak self-government
It has always been clear that all Slovak self-governments in individual dis-
tricts of the City of Budapest have to cooperate very closely and help each 
other. Although, most of their tasks are identical, there are some specific 
demands that have to be met. That is why the Budapest Slovak self-gov-
ernment has signed cooperation agreements with all district Slovak self-
governments. Under this agreement, a training of officials is organized in 
Slovakia every year. We jointly finance the publishing of the magazine „The 
Budapest Slovak”, arrange Slovak Christmas, Slovak ball and other major 
events.

Ms Zuzanna Hollosy Sutinsky
President of the Budapest Slovak self-government
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