
Lampiónová party - stretnutie bývalých mládežníkov obce Zbudza. 
 

Keď pred 7 rokmi, v rámci osláv 780. výročia prvej písomnej zmienky o obci Zbudza zorganizovali 

bývali mládežníci obce Zbudza stretnutia s názvom „Čaj o piatej po 40 rokoch“. sľúbili si, že podobné 

podujatia budú organizovať každý rok. V roku 2016 to bol juniáles, v 2017 sa zišli na opekačke, v roku 2018 

na „krepľovej“ party a v roku 2019 na „holubkovej“ party. Podujatia v nasledujúcich rokoch prerušila 

pandémia COVID-19. Na podnet Paľa Malého nazvali tohtoročné podujatie „Lampiónová Party“, vytvorili 

organizačný výbor v zložení Agáta Činčárová, r. Chocholová, Anna Chocholová, Gustáv Soták. Ako vhodný 

termín bola stanovený dátum 28.8.2022 (nedeľa). Okrem bývalých mládežníkov (členov DO SZM – 

Dedinskej organizácie Socialistického zväzu mládeže) obce Zbudza, pozývali svojich rovesníkov i ďalších 

jubilantov z obce. V Kultúrnom dome sa začali schádzať okolo 17. hodiny. Medzitým sa zapĺňali zápisy 

v kronike DO SZM, strany 236 a 237 poslúžili ako prezenčná listina. Po úvodnom slove Paľa Malého si 

prítomní pripomenuli jubilantov, najmä z ročníka 1952.  Spoločne zaspievali „Mnohaja Lit ...“. Čoskoro sa 

rozprúdila diskusia i zábava. Dobrej pohode prispelo aj občerstvenie. Chutné jedlo pripravili šikovné 

kuchárky. Najstarším účastníkom party bol Anton Minkanič, jedno z prvých povojnových detí, narodený 

priamo v obci Zbudza. Ako prezradila jeho manželka Valika, duplované sedmičkové jubileum „77 rokov“ 

oslávi bývalý futbalista TJ Baník Zbudza koncom septembra. Živio, živio, živio! Manželka Valika ponúkala 

prítomných výbornou orechovicou vlastnej výroby, minula sa celá fľaša. Gusto Soták priniesol zaujímavú 

publikáciu „Jak me hutoreli – KRÁTKY SLOVNÍK NÁREČIA SLOVENSKÉHO STRAŚČANSKOHO“. 

Prečítal z nej „Jak śe vari ľekvar“ v blízkom mestečku Strážske. Rozprúdila sa živá diskusia aj o reči spod 

Hirjača a Čortovca, teda zo slovníka Zbudzanov. Podujatie zachytil dvorný fotograf Slavo Pavlovčák. 

Poslední účastníci tohto milého podujatie sa rozišli krátko po 22. hodine. 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. 

Anton Meteňko,  

foto Slavomír Pavlovčák



 
Príhovor na úvod mal Paľo 



 
Akčný Paľo vylepšoval výzdobu na párty 



 

 
 

Mnohaja lit ... 

 

 

 



 
Tanečníci Anka a Paľo 

 



 
Dvaja Gustovia - „bratňaci“ v družnom posedení 

 



 
 

Trio Marta, Anka, Paľo 

 



 
Účastníci párty ... 

 



  

 

 

 

 

 

... a ich podpisy v kronike mládežníkov, s. 236, 237 


