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Mgr. Peter Lakata

Dňa 4. – 6. augusta sa uskutočnila v Báčskom Petrovci už „XIII Medunarodna filatelistika
izložba“ (Medzinárodná filatelistická výstava). Táto výstava dopĺňala program
Slovenských národných slávností, ktoré sa uskutočnili už 56 krát. Naša cesta zo Slovenska
sa začínala už vo štvrtok podvečer. Kúpili sme si lístky v Nových Zámkoch do Budapešti
a nastúpili sme do vlaku. Cestujem s Peťom Slovákom, ktorý začína písať príbeh našej
cesty. Dostávam prvú lekciu hodín maďarčiny vo svojom živote. Peťo rozpráva a ja sa
učím. Prvá časť cesty sa rýchlo končí na stanici Keleti v Budapešti. Máme čas
a fotografujeme prvé zábery z cesty. Kupujeme spiatočné lístky z Budapešti do Nového
Sadu. Nastupujeme. Stáčam zelené tlačidlo, avšak vlak ešte nestojí. Dvere sa zázračne
otvorili. Vlak má tri vagóniky a rýchlo sa napĺňa. Smelo putuje celú noc do Nového Sadu.
Obklopilo nás množstvo turistov. Zisťujeme, že klíma funguje fantasticky, ja si vyťahujem
sveter a mám dlhé nohavice. Niektorí cestujúci v krátkom tričku a krátkych nohaviciach
predlžujú svoje tričká, veď kto by aj povedal, že nefunguje klimatizácia ak sa cíti ako
zamrznuté kurča v chladničke. Začína svitať, čo nám dáva povzbudenie, že sa približujeme
k Novému Sadu. Vystupujeme na stanici Nový Sad. Ja zamieňam peniaze, Peter kúpil dve
bagety. Miestny taxikár nám ponúka možnosť rýchlej cesty do Petrovca. Po hodinovom
stretnutí nám vysvetľuje, že už by bol aj naspäť, avšak my putujeme miestnym autobusom
a sme radi, že sa blížime k cieľu našej cesty. Všade úrodné polia, kde na obzore vidieť
nízke pohorie. Báčsky Petrovec. Čaká nás Rastislav Spevák filatelista a organizátor
výstavy. Tešíme sa a ideme sa ubytovať. V izbičke majú všade obrázky z Vysokých
Tatier. Položil som si otázku: „Ako ďaleko od Slovenska a predsa som medzi svojimi?“
Áno tu sú naši krajania, ktorí si domovinu uložili do sŕdc. Pani u ktorej bývame je
z Popradu, už mi to dochádza, prečo sú tu obrázky z Tatier.

Slávnostné otvorenie 13. medzinárodnej filatelistickej výstavy PETROVEC FILA 2017 sa
začína na ZŠ Jána Čajaka o 10. hodine. Spolu je 26 vystavovateľov. Sedem statočných zo
Slovenska. No všetci myslíme na Mirka Ňaršíka, vďaka ktorému je táto výstava medzinárodná.
Exponáty zo Slovenska: Miroslav Ňaršík – Ukážka zo zbierky poštových pečiatok od otvorenia
poštového úradu v Nitre do roku 1918, Milan Šajgalík – Slovensko, krajina v srdci Európy,
krajina bohatej histórie, nádhernej prírody a najkrajších známok na svete, Jozef Korený –

Poľsko v II. svetovej vojne 1939 – 1945, Ľubomír Fapšo – Vysoké Tatry, Patrik Rovný –
Vinohradnícke oblasti sveta, Milan Vančo – Kominári, Peter Lakata – Slovensko krajina
ľadového hokeja. (Románske kostoly na Slovensku – vystavené). Domáci filatelisti vystavovali
tiež zaujímavé exponáty Dragoš Petrovič, Boris Vlajnič, Željko Popovič, Ljudevit Vujkovič,
Lamič Dore Tadič, Ivan Tangl, Duško Vujošević, Šandor Kiš, Vladimir Kiš, Miodrag
Ćosović,Branislav Milenković Srbské kláštory, Milan Vereš Od plachiet k jadrovému pohonu,
Pavel Lomniansky – Najkrajšie známky Slovenska, Ondrej Žabka – Medzinárodný rok detí,
Ondrej Zahorec MSJ a MSS, Slavko Černjivec Bankovky Srbska, Ján Ribárski, Slavko
Černjivec Numizmatická zbierka. Po našej výstave prebehlo množstvo kultúrnych a športových
podujatí. Večer patril folklórnym vystúpeniam dospelých a detských folklórnych skupín
z okolia Petrovca. Stretli sme veľké množstvo ľudí zo Slovenska, ktorí sa zapojili do programu
a vytvorili neopakovateľnú atmosféru. Ráno v pondelok nás pán domáci zobral na vlakovú
stanicu. Keď sme odchádzali padli slová tak čo prídeme aj o rok? Možno... S Petrom sme
všetko pochodili popozerali a aspoň takto Vám to priblížili. Pohostinnosť a otvorenosť našich
krajanov je naozaj niečo vzácne. Vytvorili sme malé spoločenstvo filatelistov do ktorého sa
môžete aj vy zapojiť. Cesta naspäť bola rýchlejšia, možno aj vďaka veselým zážitkom zo
Srbska.

Príležitostná obálka a poštová pečiatka z výstavy vydaná Spolkom filatelistov v Báčskom Petrovci.

