Veselá je dedina...
Laura a Vanesa Glückové spievajú a na harmonike hrajú
novohradské a pilíšske slovenské ľudové piesne
Nógrádi és pilis szlovák népdalok Glück Laura és Vanessza előadásában
Laura a Vanesa Glückové žijú v Mlynkoch, majú pilíšske a novohradské korene. Hudbou sa začali zaoberať už ako škôlkarky. Laura sa učí hrať na akordeóne od vlastného otca. Obidve chodia do budapeštianskej slovenskej školy. Od začiatku, ako začali spolu vystupovať Vanesa spieva a Laura ju sprevádza na harmonike. Mlynské piesne sú známe ako dvojhlasné, čo sa dievčatám veľmi páči, preto sa rozhodli spievať dvojhlasne. Do svojho repertoáru však s radosťou zaradili aj novohradské slovenské piesne a piesne zo Slovenska. Oficiálne prvýkrát vystúpili s harmonikou na šiškovom festivale v Mlynkoch pred piatimi rokmi, čiže v roku 2008. Tento rok pokladáme za rok založenia ich speváckeho dua. Za päť rokov vystúpili na rôznych slovenských podujatiach nielen v Maďarsku, ale aj na Slovensku. Reprezentovali o. i. aj slovenskú mládež z Maďarska na matičnom festivale v Nitre. Držíte v rukách CD-platňu dvoch nadaných dievčat, pre ktoré je zachovávanie tradícií rukolapne dôležité.
Vydavateľ
Glück Laura és Vanessza Pilisszentkereszten élnek, de pilisi és nógrádi gyökereik is vannak. Óvodás koruk óta foglalkoznak zenével. Laura édesapjától tanul harmonikázni. Mindketten a budapesti szlovák iskola diákjai. Amióta együtt lépnek fel, Vanessza énekel és Laura harmonikán kíséri őt. A pilisszentkereszti dalokat azért szeretik a lányok, mert lehet két szólamban énekelni. Hivatalosan először öt éve léptek színpadra a pilisszentkereszti Fánkfesztiválon, így ezt az évet - 2008-at - tartjuk duójuk megalakulási évének is. Az elmúlt öt évben több szlovák rendezvényen léptek fel nemcsak Magyarország területén, hanem Szlovákiában is. Többek között ők képviselték a magyarországi szlovák fiatalokat a nyitrai ifjúságit találkozón. Egy olyan testvérpár első CD-jét tartják a kezükben, akiknek nagyon fontos a hagyományőrzés.
Kiadó
Naše piesne sú pre nás najmilšie. Pre každého tie piesne, odkiaľ pochádza. Laura a Vanesa Glückové majú to šťastie, že ich korene nesiahajú do jedného, ale hneď do dvoch slovenských regiónov Maďarska. Okrem Pilíša je to Novohrad, pre nás najkrajšia zem. Dúfam, že ich prostredníctvom si obľúbia piesne našich starých mám aj Slováci v ostatných častiach zeme.
Ruženka Komjáthiová
predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy Novohradskej župy
Számunkra a mi dalaink a legszebbek, hiszen mindenkinek azok a legkedvesebbek, amelyek azt a vidéket idézik, ahonnan ő maga is származik. Glück Laura és Vanessza azon szerencsések közé tartoznak, akiknek gyökerei nem egy, hanem rögtön két magyarországi szlovák régióba nyúlnak vissza. Pilis mellet a másik Nógrád, számunkra a legszebb föld. Remélem, hogy általuk, más vidékeken élő szlovákok is megszeretik nagyanyáink dalait..
Komjáthi Gáborné
Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Zachovávanie tradícií je dôležité pre každú národnosť. Zvykli sme na to, že sa s ním zaoberajú dospelí ľudia a práve preto je zvlášť úctyhodné, že tieto dve dievčatá napriek svojmu veku sa venujú zachovávaniu ľudovej slovesnosti. V ľudovej piesni sú zachytené všetky pocity a ich interpret ich šíri ďalej. Prajem vám, Laura a Vanesa, aby ste nikdy neprestali milovať spievať ľudové piesne a šíriť ich ďalej po užšom a širšom okolí.
Gabriel Hushegyi
riaditeľ Slovenského inštitútu v Budapešti
A népi hagyományok ápolása minden nemzetiség számára kiemelt jelentőségű feladat. Már megszoktuk, hogy a hagyományőrzés művelői leginkább a felnőtt lakosság köréből kerülnek ki, ezért is dicséretes, hogy ez a két fiatal lány, zsenge koruk ellenére is ilyen nagy hangsúlyt helyeznek a szlovák népdalkincs megőrzésére. A népdalok nagyon sokféle életérzést jelenítenek meg, melyeket előadójuk továbbít a hallgatóság felé. Laura és Vanessza, kívánom, hogy a szlovák népdalok iránti szeretetetek sose szűnjön meg, énekeljetek nagyon sokat, hogy még sokáig tudjátok közvetíteni az emberek felé azt az életörömöt, amely a népdalokból árad.
Hushegyi Gábor
igzgató, Szlovák Intézet, Budapest
Keď som Lauru a Vanesu po prvýkrát počula spievať, len tak pre svoju zábavu, už som vedela, že tieto hlasy musíme ukázať celému svetu. Poskytli sme im možnosť... Bolo to pred piatimi rokmi... Odvtedy som ich počula spievať už veľakrát, bola som svedkom ich úspechov a aj dnes som hrdá nato, že kariéra týchto dvoch nadaných dievčat sa začala na našom Šiškovom festivale.
Marta Demjénová
predsedníčka Slovenskej samosprávy v Mlynkoch
Amikor Laurát és Vanesszát először hallottam énekelni, csak úgy a saját szórakoztatásukra, már tudtam, hogy ezeket a hangokat meg kell mutatnunk az egész világnak. Felkínáltuk nekik a lehetőséget… Ennek már öt éve… Azóta többször hallottam őket énekelni, nemegyszer voltam fültanúja sikereiknek, és máig örömmel tölt el, hogy ennek a két tehetséges, fiatal lánynak a karrierje éppen a mi Fánkfesztiválunkon indult el.
Demjén Márta
a Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat elnöke
Žiačky šiestej a ôsmej triedy našej základnej školy spievajú krásne nielen pre svoje potešenie, ale aj pre potešenie hostí a žiakov našej inštitúcie na školských slávnostiach, na mimoškolských podujatiach a rady spievajú všade, kde ich pozvú. Týmto CD nosičom prispejú k zachovaniu slovenských ľudových piesní.
Júlia Szabová Marloková,
riaditeľka Materskej školy, všeobecnej školy a internátu
s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti
Laura és Vanessza, intézményünk 6. és 8. osztályos tanulói, nemcsak a maguk örömére énekelnek, de gyakran vesznek részt iskolai és iskolán kívüli rendezvényeken, szereznek maradandó élményt iskolánkba látogató vendégeinknek. Örömmel tesznek eleget minden olyan meghívásnak, ahol a közönség szívesen látja őket. Laura és Vanessza ezzel a CD-vel hozzájárulnak szlovák népdalkincsünk megőrzéséhez.
Szabóné dr. Marlok Júlia PhD.,
a budapesti Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda,
Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium igazgatója
Naše podpilíšske slovenské super-hviezdy, skvelé interpretky našich autentických ľudových piesní, sestry Vanesa a Laura Glückové očarujú nielen nás, zaujatých Pilíšanov, ale aj oveľa širšiu verejnosť. Úplne zaslúžene získavajú najvyššie ocenenia na rôznych súťažiach, napríklad na Slovenských spievankách Zväzu Slovákov v Maďarsku. V časoch, keď bezpochyby oprávnene oplakávame naše vymierajúce folklórne bohatstvo, vytrácanie, unikanie našich stáročia zachovaných piesní (o strate materinského jazyka už ani nehovoriac), Vanesa a Laura v nás oživujú nádeje. Dievčatá - „spievanky, kdeže ste sa vzali?“ - Ešteže ste nespadli z neba?! Sme hrdí nato, že za to určite ste vyrástli v našom podpilíšskom háji...
Imrich Fuhl
novinár-redaktor
(kedysi aj textár a amatérsky hudobník)
Két pilisi szlovák szupersztárunk, autentikus népdalaink kitűnő előadói, Glück Laura és Vanessza nemcsak bennünket, elfogult pilisieket varázsolnak el, hanem sokkal szélesebb közönséget is. Megérdemelten nyerik el sorra a rangos versenyek legmagasabb díjait, ahogy ez a Magyarországi Szlovákok Szövetsége által rendezett szlovák népdaléneklési versenyen is történt. Napjainkban, amikor kétségtelenül okkal siratjuk kihalófélben lévő folklórkincsünket (az anyanyelv kihalásáról nem is beszélve), Vanessza és Laura ébren tartják bennünk a reményt. Lányok - „dalok, honnan jöttetek?” - tán csak nem az égből pottyantatok?! Büszkék vagyunk arra, hogy a Pilis lankáin nőttetek fel…
Fuhl Imre
újságíró-szerkesztő
(valaha szövegíró és amatőr zenész)
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Tam v tem našém hájku - 2:41
Veselá je ďeďina - 2:22
Tá pilíšská brána - 1:03
Pod horu jaťelinka - 0:58
Mal sem jennu frajírečku - (harmonika) - 1:35
Má drahá milá - 1:32
Čera nám slnečko svítilo - 3:39
Švárná ďevečka ovečki pásla - 2:52
Pod horou, pod horou - 1:29
Nebola som veselá - 1:30
Na Pankráci - (harmonika) - 1:54
Čo to nám šuchoce? 2:40
Keby skorej mesiac - Volt anyámnak rózsafája - 2:44
Mosíš ti, má milá - 3:17
Tam v hlbokom - 1:29
U našeho mlyna - 2:05
Tam pod Tatrami - 1:28
Slovenská rodná dedina - 3:01
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