
PITVAROŠSKÉ DOTYKY 

(dotazník k stretnutiu) 

 

Vážení Pitvarošania, presídlenci, priatelia Dolnej zeme a hostia,  

dovoľujeme si Vám položiť niekoľko otázok k premiérovému podujatiu, ktoré, predpokladáme, 

nás bude motivovať k novej tradícii. Vašimi odpoveďami, postrehmi či návrhmi nám pomôžete 

formovať program našich budúcich stretnutí. Dotazník je anonymný. 

 

1. Súhlasíte s každoročným organizovaním stretnutia či inou periodicitou? 

           

......................................................................................................................................... 

 

2. Ktorá časť programu 1. ročníka Pitvarošských dotykov Vás najviac oslovila?  

 

......................................................................................................................................... 

3. Na čo by sme sa mali pri organizovaní stretnutia v budúcnosti viac zamerať? 

 

........................................................................................................................................ 

 

4. Máte konkrétne nápady či odporúčania na spestrenie či vylepšenie programu? 

 

....................................................................................................................................... 

 

5. Máte záujem priložiť ruku k organizácii stretnutí v budúcnosti? Ak áno, akým 

spôsobom môžete pomôcť? Uveďte na seba kontakt, aby sme Vás vedeli osloviť. 

 

....................................................................................................................................... 

6. Na čo by sme sa mali pri zachovávaní starých pitvarošských tradícií, pripomínania 

histórie, zvykoslovia a odkazov našich predkov viac upriamiť? 

 

....................................................................................................................................... 

 

Ďakujeme za Vaše názory a nápady.  

Veríme, že aj vďaka Vašim podnetom bude nová tradícia stretávania sa Pitvarošanov, ich 

potomkov a priateľov úspešná.  

 

Informácie a názory z dotazníka: www.pitvaros.sk  

http://www.pitvaros.sk/


PITVAROŠSKÉ DOTYKY   

 
(program podujatia) 

   

  

          

10.00 h:   Budapeštiansky slovenský spevácky zbor OZVENA: úvodná hymnická pieseň     

 

10.05 h:   slovo na úvod - organizátori: Michal Kožuch, Juraj Majo, Ľudo Pomichal 

 

10.15 h:   prezentácia výstavy Ústavu Slovákov v Maďarsku -  "Výmena obyvateľov 

                medzi Maďarskom a Československom“.  Autor výstavy: Anton Paulik 

 

10.25 h:   Budapeštiansky spevácky zbor OZVENA - piesne z Pitvaroša 

                 umelecká vedúca: Zuzana Hollósyová, dirigent: Péter Pálenkás 

 

10.40 h:   "Mať volá" - dokumentárny film Jána Fuzika o presídlení 1947 (2 diely), 

                                      uvedenie filmu: Ľudo Pomichal 

 

11.45 h:   Pozdravy z Pitvaroša - videozáznam so zdravicami: Anna Lehocká, 

                predsedníčka národnostnej samosprávy, Tibor Radó, starosta, Július 

                Tószegi, riaditeľ Kultúrneho centra v Pitvaroši 

 

12.00 h:   Pitvarošské zvony - spomienka na predkov:  OZVENA – piesne z Pitvaroša  

                                                 sakrálna pieseň, hymna Hrad prepevný je Pán Boh náš 

 

12.10 h:  slovo k slávnostnému dňu: príhovor/ modlitba zborovej farárky  

                                                           ECAV zboru Sládkovičovo Andrey Lukačovskej 

 

12.20 h:  obed  (prestávka) 

 

13.50 h:  Citaristi kapely STRAPCE z Békešskej Čaby:  Agneša Priškinová, Viktória Czirbuľová,  

               Alexander Kiš, Čabianska organizácia Slovákov: Hajnalka Krajcsovicsová 

 

14.00 h:  Ročenky Slovákov v Maďarsku: Čabiansky kalendár na rok 2018,  

                                               Náš kalendár 2018. Prezentujú: Anton Paulik, Ján Hovorka, Imrich Fuhl 

 

14.20 h: Citaristi kapely STRAPCE z Békešskej Čaby 

 

14.30 h: Pitvarošské pohladenie - spomienka na básnika, publicistu a pedagóga Štefana Hudáka,   

               pitvarošského rodáka. Recituje: Anna Kakvicová. 

 

14.40 h: Pitvaroš v našich srdciach: spevácky zbor OZVENA – ľudové piesne 

 

14.55 h: "Príbehy z Pitvaroša" - prezentácia novej knihy v reflexiách autora Michala Kožucha 

 

15.10 h: Krst knihy - knihu uvedú do života bratia Michal a Ján Urbančokovci 

 

15.25 h: Pitvaroš ďaleko, a predsa blízko... Spevácky zbor OZVENA, voľný repertoár 

 

15.40 h: Dovidenia o rok, drahí Pitvarošania! Záverečné slovo a poďakovanie organizátorov. 

 

 

Program moderujú: Miroslava Večerková, Ľudo Pomichal 


