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Problémy alebo výzvy?
Možnosti mladej slovenskej inteligencie
Na začiatku mi dovoľte, aby som
sa predstavil, pre tých, ktorí ma
ešte nepoznajú. Som čabianskym
Slovákom a momentálne študujem
v Nitre na manažmente kultúry a turizmu. Som aktivistom organizácie
slovenskej mládeže v Maďarsku.
Dúfam, že môj príspevok Vás bude
šokovať, totiž jeho prvotným cieľom je vyvolať ostré reakcie, aby sa
vytvorila živá diskusia medzi Vami
a mládežou. Nielen na úrovni tejto
konferencie, ale na úrovni každodenného života.
Ako prvé sa Vám musím priznať,
že vôbec som nemal v pláne sa zúčastniť tejto konferencie. Presnejšie
povedané, žiadneho podujatia ktoré
organizovali tí „naši starí“. Má to
jednoduchý dôvoď. Je mi z toho do
pľacu. Hocikedy navštívime s mojimi kolegami takúto akciu, nech
to je stretnutie predstaviteľov občianskych organizácií v Békésskej
Čabe, táto konferencia, Národopisný tábor Výskumného ústavu, čaká
nás nasledujúci deprimujúci obraz.
Ľudia prevažne v pokročilom veku,
diskutujú o tom, aká je zlá situácia
Slovákov v Maďarsku, aké sú problémy, nemáme peniaze, nie sú deti
a mládež. A samozrejme vydávame
knihy o našej minulosti, ktoré nikto nečíta a odhaľujeme pamätníky.
A vtedy sa opýtam seba, že čo ja tu
vlastne robím?
Aby som pozbieral svoje myšlienky, ako pomôcku, som si najprv
vypočul zvukový záznam vlaňajšej

konferencie. Skonštatoval som jednu veľmi
smutnú vec. Na konferencii s názvom Ako
ďalej Slováci v Maďarsku, skoro ani raz
nespomenuli mládež
ako jedinú nádej našej
budúcnosti. Jediné,
čo hodno spomenúť
boli veľmi múdre slová, skôr žartovanie od
Júliusa Kučeru z Piliščaby, ktorý povedal,
citujem: ktorých mám
ja chrániť, kvočku či
vajco? lebo kvočka je
stará, ale z vajca sa nevyliahne kura bez tej
kvočky. Tak to musí
byt spoločné, tí starí
s tyma mladými majú
spolupracovať. Ale ani
v jednom príspevku
sa nerozoberá situácia
mládeže a možná spolupráca s mládežou.
Teraz by ste mi určíte povedali, že
veď ste sa hodiny bavili o školstve. Je
to pravda. Ste spomenuli, že v materských školách máme veľa detí,
do základných skoľ tiež chodí veľa
žiakov, ale na gymnáziá sa zapisuje
len desatina týchto žiakov. A teda
o vysokých školách už ani nehovoriac. Vy sa pýtate, že prečo je to tak?
Čo keby sme sa opýtali radšej takto:
Prečo by sa tam mali prihlasovať?
Čo im môže dať slovenské školstvo?
Čo môže byt ich pohnútkou pri vý-

bere slovenských škôl, keď už nemajú ani slovenskú identitu, keďže
v rodine také niečo nedostali, a ani
v základnej škole „im to nenaučili“.
Dostali sme sa k novému fenoménu. Konkrétne je to posielanie
šikovných žiakov na slovenské
vysoké školy. Je to trendom hlavne
slovenského gymnázia v Békésskej
Čabe. Najväčším lákadlom pre týchto študentov niekedy býva vládne
pokračovanie na strane 2.
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štipendium, ktoré je okrem určitých
odborov zabezpečené kazdému študentovi. Asi sa nemýlim, keď poviem, že títo študenti, sú vyslaní preto, aby sa zdokonalili v slovenčine,
vyštudovali nejakí odbor v slovenčine, najlepšie teda niečo čo súvisí
s kultúrou, históriou, vyučovaním
slovenského jazyka a literatúry a aby
sa potom vrátili domov. Musím Vám
ale prezradiť, že táto predstava má aj
svoje riziká. Totiž aspoň polovicu
tých študentov, ktorí v predchádzajúcich piatich rokoch začali svoje
štúdia na Slovensku, maďarské študentské spolky fungujúce na Slovensku, jednoducho zhltli. Niektoré
z nich aj vykonávali rôzne funkcie
v týchto spolkoch, dokonca aj vedúce. Čo znamená, že namiesto toho,
aby sa im slovenská národnostná
identita posilnila, oni sa radšej stretávajú so svojimi maďarskými kamarátmi.
Môže to byť pre to, že nemajú
takú silnú slovenskú identitu. A po
druhé, že bolo pre nich jednoduchšie hovoriť jazykom, ktorý ovládajú
perfektne, ako jazykom, ktorý neovládajú tak dobre a boja sa prípadných gramatických chýb. Ale hlavne
toho, že sa stanu predmetom posmechu. Čoho sa ani nečudujem,
totiž aj podľa mojich skúseností Slováci nemajú v sebe jazykovú toleranciu. Keď niečo povieme nesprávne,
nás vysmejú.
Ďalej by som Vám chcel predstaviť
spôsob vychovávania dorastu, ktorý
u nás bohužiaľ nefunguje, na základe jednoduchého príkladu. Možno
sa budete čudovať, ale je to fungovanie hociktorého futbalového klubu.
V takomto klube je samozrejme najdôležitejším cieľom maximalizovať
výkon A-čkového tímu. Čiže tých
najstarších a najskúsenejších. A potom sa môže začať výchova dorastu.
Realizuje sa to od skorého detstva,
a postupne sa dostávajú vyššie a vyššie. Môžeme ich motivovať úspechmi tých starších a predstavou, že raz
aj oni môžu byť taký dobrý a hrať za
A-čkový tím. A tých najlepších, aby
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si zvykli na atmosféru, aby sa naučili čo najviac, postupne dávajú aj do
A-čkového tímu. Jednak, aby získali nové skúsenosti od tých starších,
po druhé aby si tí starší zvykli na
nich. A možno na myšlienku, že ak
nebudú podávať dobré výkony, ich
jednoducho nahradia tí mladší. No
u nás toto prelínanie úplne chýba.
Každý hrá len za svoj tím.
V posledných rokoch aktivita slovenskej mládeže rapídne vzrástla.
Dôkazom toho sú podujatia s účasťou mládeže z rôznych oblastí Maďarska vo všetkých kútoch krajiny.
Napríklad Dolnozemský pohár, Slovenská mládežnícka akadémia, Pravidelné mítingy v Budapešti a v Békéšskej Čabe a vzrastajúci počet
našich aktivistov. Bližšie informácie
si môžete prečítať na našej facebookovej stránke alebo na lunobodkahu. Teda ak Vás to zaujíma.
Touto cestou Vám chcem dať na
vedomie, že mládež existuje a je
aktívnejšia ako hocikedy predtým.
Otázkou je len, či s Vašou podporou alebo bez Vás. Nestačím zdôrazňovať, že my Vás potrebujeme,
chceme sa naučiť od vás čo najviac.
Ale k tomu potrebujeme konkrétnu
pomoc. Žiadne prázdne sľuby. Myslím teraz na duchovnú spoluprácu,
v rámci čoho by vo svojich obciach
ukázali našim aktivistom práce prebiehajúce v organizáciách a samosprávach, čiže mali by možnosť nazrieť do zákulisia.
Na podobnom princípe sme vypracovali projekt názvom Identita,
ktorý pomáha oživiť našu národnosť. Hlavným cieľom tohto projektu je reprezentovanie záujmov,
zachovanie a rozvíjanie identity slovenskej mládeže v Maďarsku. Ďalším cieľom je vytvorenie takej mládežníckej duchovnej dielne, ktorá
bude schopná dať dlhodobé odpovede na výzvy Slovákov v Maďarsku.
Tieto zámery chceme previezť do
praxe aj pomocou týždňového mládežníckeho tábora, ktorý sa uskutoční v lete na Sarvaši. Účastníci si
pomocou praktických workshopov
môžu osvojiť písanie článkov do no-

vín, plánovanie a organizovanie kultúrnych podujatí, písanie konkurzov
a presadenie tradičných ľudových
elementov do modernej podoby. Po
návrate do svojich obcí sa títo mladí
môžu zapájať do miestnych národnostných aktivít, resp. pri ďalších
štúdiách si budú vyberať odbory
vhodné na uplatnenie sa v slovenskom národnostnom živote.
Je to súčasťou našej dlhodobej
revitalizačnej stratégie, v rámci ktorej sme v tomto roku vytvorili nový
design OSMM. Ale bol to len začiatkom nášho projektu. V ďalších rokoch by sme ju chceli ďalej rozvíjať.
Na záver v mene našej Organizácie by som sa chcel poďakovať
Celoštátnej slovenskej samospráve
v Maďarsku a Čabianskej organizácie Slovákov za ich doterajšiu duchovnú a finančnú podporu, ktorú
nám poskytovali nepretržite a dobrovoľne.
Prednáška odznela 29. novembra
na konferencii organizovaný Zväzom Slovákov v Maďarsku v Mlynkoch „Ako ďalej Slováci v Maďarsku?“ od Dušana Kunovaca, ako
zastupiteľa slovenskej mládeže
v Maďarsku. Cieľom podujatia bolo
o. i. zhodnotenie súčasnosti a načrtnutie perspektívy života slovenskej
národnosti v Maďarsku, spoločné
hľadanie odpovedí na najpálčivejšie
otázky súčasnosti a budúcnosti našej Slovače. Účastníci konferencie
sa venovali najmä postaveniu Slovákov v Maďarsku v kontexte nových
pohľadov na starostlivosť Slovenskej republiky o Slovákov žijúcich
v zahraničí; prípravám na volebný
rok 2014; zmenám vo financovaní
a iným aktualitám národnostného
školstva; činnosti slovensko-maďarských medzivládnych zmiešaných
komisii a ich významu z hľadiska
Slovákov v Maďarsku; niektorým
súvislostiam slovenskej komunikácie v Maďarsku; možnostiam mladej
slovenskej inteligencie v Maďarsku,
pričom zostal primeraný priestor
aj na otvorenú výmenu názorov, na
diskusiu.
red-kia
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Tri nominovaní krajania z Maďarska na odbornom
školskom zasadnutí
04.11. v Nadlaku (Rumunsko) zasadala Sekcia strednej, južnej a východnej Európy Komisie pre školstvo
a vzdelávanie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Rokovalo sa v šiestich tematických okruhoch: študijné
odbory štipendistov, vysielanie učiteľov zo Slovenska,
iné formy podpory slovenského školstva v zahraničí,
učebnice, učebné pomôcky, Letné školy, školy v prírode
a ďalšie mimoškolské aktivity, materiálne podmienky
pre činnosť slovenského školstva v zahraničí. Ich práca

Oživené župné
národnostné stretnutie
08. novembra sa obnovila tradícia župy Békéš. Po dlhých rokoch Ústav národnej osvety pozval národností
do Dobozu na podujatie I. Národnostného stretnutia
župy Békéš. Troška nám bolo čudné prečo prvé, predtým pravidelne sa uskutočnili takéto podujatie. Ale ak
berieme do ohľadu, že tradícia istý čas nepokračovala,
môže ho nazvať aj prvým.
V rámci podujatí bolo aj odbornosť aj tradície. O zmenách zákonodárstva týkajúcich sa národností prednášal
Anton Paulik, vedúci národnostného oddelenia Ministerstva ľudských zdrojov, kým v rámci národnostného
školstva dekan Dr. Lipcsei Imre o vysokoškolskej výučbe, Edita Pecsenyová riaditeľka čabianskej slovenskej
školy o slovenskej a Szutor Lászlóné riaditeľka dvojjazyčnej školy v Battonyi o srbkej národnostnej výučbe. O
tradíciách a osvetárskej práci prednášali Mittag Mónika
predsedníčka Zväzu Nemcov župy Békéš a Pintér Edit
vedúca osvetového strediska v Almáskamarási.
Tradície potom aj „oživeli”, veď v druhej časti podujatia vystúpili folklórne a hudobné skupiny národností.
Zo slovenskej strany spevokol Orgován z Čaby. Svojou
prítomnosťou uctil prítomných Simon István Tamás
starosta obce, Tolnai Péter predseda národnostného výboru župy Békéš, ako aj József Hevesi, bývalý predseda
tohto výboru, Štefan Daňo generálny konzul SR a Titu
Nicolae Gheorghio konzul Rumunska v Gyule.
red

sa sústreďuje na podporu krajanskej výučby a vzdelávania s posudzovaním materiálov, vypracovaním stanovísk, pričom iniciuje návrhy na riešenie problémov a nie
v poslednom rade má svoj vlastný program. Koncom zasadnutia skoncipovali svoje závery v siedmych bodoch
odporúčania Komisie a tiež v siedmych pripomienky
prítomných krajanských organizácií, ktoré sprostredkujú dotyčným úradom.
red
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Perinbaba ako perfektný muzikál
Začiatkom novembra nám prišla
nezvyčajná pozvánka. Nezvyčajná
z toho hľadiska, že šlo o spolupráci
Divadla Jókaiho v Békešskej Čabe
a Cervinus Teátrum v Sarvaši. Také
ešte nebolo, že niečo prednesú vo
dvoch jazykoch v maďarčine a v slovenčine tiež skoro v tom istom čase.
Ide o našu najobľúbenejšeiu rozprávku detstva, ktorú sme tisíckrát
pozreli na filme. Ide o Perinbabe.
Perinbaba je pôvodne filmová československo - nemecká rozprávka
spracovaná na motívy rozprávky
Pani Zima od bratov Grimm. V
režií Juraja Jakubiska bola dokončená v roku 1985. A teraz, v roku

2013-om sme zažili z toho napísaný
muzikál od mladého trio Belinszki
Zoltán-Varga Viktor-Gulyás Levente. Obecenstvo dolnozemskej Slovače si to mohla užiť v slovenskom
jazyku 28. novembra v Divadle Jókai v Békešskej Čabe (v maďarčine bolo predstavenie v Sarvaši 05.
decembra). Do predstavenia sa zapojili aj tanečníci uznanej skupiny
Varidance. Očakávané uvoľnenie
prežili deťi ako aj mládež a dospelí. Vábivé polovety na pozvánke
nie sú prázdnymi frázami: „...úchvatné melódie...“, „...prekvapujúci
humor...“, „...ohromujúce tance...“ a
„vynikajúca zábava“.

Vyšla ročenka
Náš kalendár na rok 2014,
ktorého vydavateľom je Nezisková verejnoprospešná s.r.o. Legatum.
Kalendár je venovaný Roku dedičstva sv. Cyrila a Metoda.
Záujemci si ho môžu kúpiť za 1.000
Ft na sekretariáte CSSM (1114
Budapešť, Fadrusz u. 11/A, tel.:
(1) 466 94 63, fax: (1) 386 40 77,
e-mail: oszo@slovaci.hu, prípadne
v regionálnych strediskách Slovenského osvetového centra.

Ďalšie slovenské podujatia
na okolí Čaby
09.11.	Bál na Martina v organizovaní Slovenskej samosprávy mesta Čaba
12.11.	Oslava 35. výročia založenia Klubu čabianskych
pedagógov na dôchodku
(kolektívny člen ČOS-u) v Dome slovenskej
kultúry
15.11.	
Stretnutie slovenských literátov v Čabe

16.11.	Slovenský večierok v Čabačúde
19.11.	Zúčastnenie sa Čabänov
na Týždni slovenských
filmov v Segedíne
23.11.	Evanjelický ples Komlóšanov
26.11.	Verejné vypočutie
a zasadnutie Slovenskej
samosprávy mesta Čaba
Mimoriadna hodina Čabianskej ružičky v materskej škôlke Kuckó-Mackó
30.11.	Slovenský deň v Eleku

Na slávnosti vítali Klubovníkov aj žiaci
s malým programom

Spájala ich poézia

Pri filme venovalo čas aj pamätihodnotiam mesta, ako napr. Dóm
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