Vážený pán Kmeť, vážení hostia, milí krajania,
v prvom rade mi dovoľte sa poďakovať, že môžem vystúpiť na tomto
zhromaždení a povedať pár slov v mene Spolku Slovákov z Bulharska.
Skupina Genealógov dolnozemských Slovákov je obrovským prínosom pre
krajanskú komunitu. Ich nadšenie pre výskum prináša pozoruhodné výsledky,
ktoré nás vedú k poznaniu svojich koreňov a organizáciou spoločného podujatia
s inými krajanskými organizáciami ukazujú, že nie sú uzatvorenou skupinou, ale
práve naopak, vnímajú názory a poznatky aj iných komunít.
Ako vieme, Slováci, ktorí od roku 1880 žili v severných častiach Bulharska,
v dedinách Gorna Mitropolija, Podem a Brašljanica, prichádzali do týchto
oblastí práve z územia dnešného Maďarska, Rumunska a bývalej Juhoslávie.
Slováci z Bulharska tak predstavujú najjužnejší výbežok Dolnozemských
Slovákov, a preto máme spoločnú históriu.
Náš Spolok sa snaží zachovať tradície, ktoré naši predkovia opatrovali počas
života na Dolnej zemi a priniesli naspäť na Slovensko.
V tejto súvislosti organizujeme prednášky, publikujeme vedecko – odborné
články, ale venujeme sa aj vzácnym spomienkam najstarších krajanov.
Časopisom Fajauka, ktorý vychádza štvrťročne, sa snažíme zachytiť čo najviac
pre ďalšie generácie. Sme otvorení a radi prijmeme aj vaše príspevky do
časopisu.
Jeden z novších projektov Spolku je internetová televízia Pod tornácom, ktorá je
dostupná na našom webe. Obsahuje niekoľko relácii, ktoré sme sa snažili
generačne prevrstviť, aby sme oslovili od tých najmenších až po najstarších.

Budeme radi, ak si našu výrobu pozriete a prípadne zašlete námety do
vysielania.
V týchto dňoch pracujeme na unikátnej zbierke dokumentov, ktorá bude
mapovať život Slovákov v Bulharsku z hľadiska cirkevného, školstva a bežného
života. Verím, že bude obohatením pre krajanskú komunitu a priblíži ťažké
osudy našich predkov.
Aby sme čo najviac priblížili históriu širšej verejnosti, založili sme vedomostný
online kvíz a práve tento týždeň sme urobili vyhodnotenie prvej témy. Som rada,
že sa súťaž ujala a že zaujala. Otázky sú možno ťažké, ale odpovede sa dajú
nájsť v dostupných, odporúčaných publikáciách.
Začiatkom júla prebehne vyhodnotenie literárnej súťaže Dolnozemské zlaté
pero. Hlavnou myšlienkou je vzdať úctu slovenskému slovu na Dolnej zemi
a jeho zachovaniu napriek všetkým prekážkam. Porotcami boli Mirko Demák
ako predseda poroty, Zlatka Matláková a Pavol Tomašovič.
To sú len niektoré z mnohých projektov, na ktorých pracujeme a budeme radi,
ak sa zapojíte aj do života Spolku Slovákov z Bulharska a navštívite niektorú
z našich akcii, prípadne sa zapojíte do niektorého z projektov. Ste srdečne vítaní.
Spolupráca krajanských komunít je kľúčová pre zachovanie tradícii a kultúry
Slovákov, ktorí žili a ešte žijú na Dolnej zemi. Je nutné inšpirovať mladšie
generácie a pestovať v nich hrdosť na svoje korene i úctu k životu svojich
predkov.
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