
 

Čaj o piatej po štyridsiatich rokoch ... 
stretnutie bývalých mládežníkov obce Zbudza. 

Zbudza, 7. a 8. augusta 2015 
 

Keď sa  približne pred rokom stretla v istej záležitosti trojica bývalých mládežníkov (členov DO SZM 

– Dedinskej organizácie Socialistického zväzu mládeže) obce Zbudza, zrodila sa myšlienka zorganizovať 

podujatie pre bývalých členov ako kedysi. Agátka Činčárová, r. Chocholová sa vyjadrila v tom zmysle, že by 

sa rada stretla s rovesníkmi. Keď Hanka Chocholová pripomenula, že ako mládežníci sme mali pravidelné 

stretnutia s názvom „Čaj o piatej“, názov podujatia stačilo len „oprášiť“. Dlhší čas sa nič nedialo. Podnetom 

bola správa, že vedenie obce organizuje oslavy 780. výročia prvej písomnej zmienky o obci Zbudza. Termín 

sa zdal celkom vhodný. Nakoniec po konzultáciách so starostom obce bolo rozhodnuté, že sa podujatie 

uskutoční v piatok 7. augusta 2015. Za pochodu sa vytvoril organizačný výbor podujatia (Marta 

Galambošová, Anna Chocholová, Anton Meteňko, Gustáv Soták), ktorý si osvojil, že okrem pomyselnej 

vekovej hranice nič nebráni účasti nielen samotným členom tejto bývalej mládežníckej organizácie, ale aj ich 

rovesníkom. Spropagovaniu podujatia pomohol aj starosta obce vyvesením plagátovej pozvánky (na obecnej 

tabuli aj na webe obce). „Dievčence“ si zobrali za svoje, že pripravia dobroty a pochúťky. „Mládenci“ mali 

za úlohu zabezpečiť niečo na občerstvenie. 

Napriek úmorným horúčavám, sa „Čaj o piatej po štyridsiatich rokoch“ začal schádzaním sa 

bývalých mládežníkov obce Zbudza, v Kultúrnom dome okolo 17. Hodiny, v piatok 7.augusta 2015. Keďže 

niektoré bývalé mládežníčky majú už časom aj iné priority aj povinnosti, rozhodli sa účastníci podujatia 

oficiálne ho začať až po skončení svätej omše v blízkom kostole. Pre prvé spoločné foto sa bývalí mládežníci 

rozhodli práve na schodoch pred kostolom. Medzitým sa zapĺňali zápisy v kronike DO SZM, ktorá poslúžila 

ako prezenčná listina. Od 19.hod. sa stretnutie rozprúdilo naplno. Švédske stoly boli plné zákuskov, koláčov. 

Striedali ich syrové i tradičné obložené misy, rôzne druhy šalátov. „Baby“ sa skutočne vytiahli! Samostatná 

kapitola patrí našej torte a jej príbehu – TORTA STORY (pozri Fotogalériu). Dobrej pohode prispelo aj 

tekuté občerstvenie, ktoré popoludní zmenilo svoje miesto zo „Sotákovej pivnice“ do chladničky 

v Kultúrnom dome. V rámci príprav osláv 780. výročia prvej písomnej zmienky o obci Zbudzi prišla vhod 

chvíľka oddychu aj „starostovcom“. Svoj hlas na slávnosť v nedeľu si precvičila aj Ivetka Poltoráková. 

Bývalí mládežníci si mohli pozrieť Kroniku DO SZM i album tejto organizácie, ktorý starostlivo opatrovala 

bývala predsedníčka Milka Činčárová r. Tkáčiková. Žiaľ, výzvy na prinesenie starých, spomienkových 

fotiek našli odozvu len u niektorých. Medzi nimi boli Milka Činčárová – Tkáčiková, Paľo Malý, Gusto 

Soták. Aj digitálna prezentácia ich obsahovala len zopár zo školských a mládežníckych čias. O to väčšia bola 

diskusia. Čoskoro sa rozprúdila aj zábava. Nechýbala „Karička, čortová ...“ na ktorú nadviazal, „ako za 

mladých čias“, neúnavný tanečník  Paľo. Poslední účastníci tohto milého podujatie sa rozišli krátko po 

polnoci. 

Poďakovanie za realizáciu tohto podujatia v tejto neľahkej dobe patrí všetkým jeho účastníkom. 

Veľkú podporu našli jeho organizátori aj v starostovi obce Zbudza Ing. Matejovi Havrilovi. 

Pokračovaním podujatia bola „After party“ v sobotu 8.augusta 2015 v novodobom „zbudzanskom 

salaši“. Keďže jeho majiteľka si pripomína v tomto mesiaci aj významné životné jubileum, nechýbali 

prípitky a blahoželania. Jedno dokonca vo „švajčiarskej nemčine“. Takže pripájame sa všetci Marika: Veľa 

šťastia, zdravia!, Vivat!, Živio!, Mnoga leta! Podobne všetko dobré všetkým tohtoročným jubilantom 

„Zbudzanom a Zbudzankám“, najmä 50, 60, ...-siat ročným! 

Tešíme sa na ďalšie, podobne vydarené spoločné podujatia. 

Anton Meteňko, podpredseda DO SZM v Zbudzi, 1975 
Foto: autor, Iveta P. a Mária Ch.-Dz. 



 

Fotogaléria: 

Foto 1: Spoločné foto bývalých mládežníkov na schodoch pred kostolom 



 

Foto 2: V Kultúrnom dome v Zbudzi 



 

Foto 3: Členovia výborov bývalej DO SZM v Zbudzi po 40 rokoch 



 

 
Foto 4: V rámci príprav osláv 780. výročia prvej písomnej zmienky o Zbudzi prišla vhod chvíľka oddychu aj „starostovcom“ 



 

 
Foto 5: „Čom to Bože čom to také, že parobci ...“ v podaní Ivetky Poltorákovej 



 

 
Foto 6: Naša torta a jej príbeh – TORTA STORY 



 

 
Foto 7: TORTA  STORY – My a naša torta 



 

 
Foto 8: TORTA STORY – naša torta jej tvorkyňa Marta Galambošová, r. Delimanová 



 

 
Foto 9: TORTA STORY – „a už śe to začína ... birov tortu načína ...“ 



 

 
Foto 10: Karička, čortová ... 



 

 
Foto 11: Naši traja 60-tnici: Agátka, Jaro a Marika 



 

 
Foto 12: Ďalšie trio: Martuška, Milka a Paľo 



 

 
Foto 13: Hanka a Paľo 



 

 
Foto 14: Neúnavný tanečník  Paľo s Martou 



 

 
Foto 15: Hornokončanky: Ivetka, Marta, Agátka a Ľudka 



 

 
Foto 16: Ďalšia skupinka: Ľudka, Milka, Agátka, Marta a Marika 



 

 
Foto 17: Do kroniky nahliadli dve Marty a Hanka 



 

Foto 18: Vchod do novodobého „zbudzanského salaša“ 



 

 
Foto 19: Časť vnútorného vybavenia „zbudzanského salaša“ 



 

 
Foto 20: Na „zbudzanskom salaši“ svoje miesto našli SZM-máci naši 

 

 

 



 

 
Foto 21: AD REVIDENDUM 


