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Výšivkársky krúžok Rozmarín, pracu- 
júci pri Èabianskej organizácie Slovákov, 
disponujúci krásnymi celoštátnymi cena- 
mi a uznaniami, v júni zavítal so svojimi 
prácami do Rumunska, aby sa tam èlenky 
stretli so Slovákmi, žijúcimi v tejto sused- 
nej krajine. Ich prvá výstava bola posta- 
vená v Nadlaku, odtia¾ putovala do Te- 
mesváru.

Miestom výstavy v Temesvári bol 
miestny skanzen. Skanzen, v ktorom aj    
v súèasnosti prebieha stavanie rôznych 
budov a už dostavané domy poukazujú 
na nádejnú budúcnos� tohto krásneho 
areálu. Skanzen zachraòuje pre budúc- 
nos� sedliacke národnostné domy Ru- 
munska, z ktorých niektoré èakajú ešte na 
dobudovanie, a niektoré sú už vysta- 
vané, ako napríklad aj slovenský. Slo- 
venský dom stojí vïaka pánovi Michalovi  
Bujtášovi z rumunského Nadlaku, ktorý 
bral na seba zodpovednú úlohu, postavi� 
slovenský dom, vybavi� ho s potrebným 
zariadením, náradím a všetkými vecami, 
ktoré slúžili životu Slovákov v uplynu- 
lých dvoch storoèiach. V zbere materiálu,      
v zariadení domu mu pomáhala pani 
Èervenáková z Nadlaku. Dom postavil 
sám, pracoval s jediným pomocníkom. 
Slovenský dom je najbohatším v skan- 
zene. Pán Bujtáš nám porozprával celý 
priebeh práce, oboznámil nás so zbier- 
kou a prezradil aj ïalšie plány dobudo- 
vania hospodárskych stavenísk vo dvore. 
Je asi jedným z najoduševnenejších a 
najsvedomitejších èlenov slovenskej ná- 
rodnosti v Rumunsku. Vítal nás dojato a 
navzájom sme sa tešili spoloènému jazy- 
ku, slovenskému slovu, ¾udskosti a keïže 
sme ho navštívili s èlenkami krúžku Roz- 
marín, aj odbornému prístupu k zbierky a 
spôsobu budovania domu.

Výstava Rozmarínu bola postavená   
v ústrednej drevenej budove skanzenu, 
ktorá aj pôvodne, na svojom pôvodnom 
mieste v Banáte, slúžila niektorej miest- 
nej pospolitosti. Materiál reprezentuje 
èinnos� krúžku, v ústredí ktorej stoja mo- 
tívy dolnozemských slovenských kožuc- 
hov. Kurátorkou výstavy je Anna Illésová 
Bo�ánska, v inštalovaní jej pomáhali Eva 
Gyõrfy, Anna Ištvánová a Károly Illés. 
Výstava je otvorená po celý júl.

tom, pôsobia tu rôzne katedry a vysoké 
školy. 

Prvý deò, cestou do Temesváru sme sa 
zastavili v Arade, kde nás v múzeu privítal 
Dr. Šerban, profesor histórie a zoznámil 
nás s bohatou zbierkou múzea. Prekonali 
sme jazykové bariéry a poskladali sme     
z mozaík dejiny Rumunska. 

Ïalšou našou zastávkou bola osada 
Vinga, kde pod¾a mienky obyvate¾ov stojí 
najvyšší katolícky kostol Európy. Hoci 
kostol reštaurovali, mohli sme vojs� a 
pozrie� si ho. Áno, vnútorná výška je dos� 
monumentálna, ale iné pramene 
popierajú názory miestneho obyvate¾stva 
na túto skutoènos�. Oh¾adom toho, že 
obec založili Bulhari, pozreli sme si        
aj gréckokatolícky kostol, kde nás 
oboznámili nie iba s históriou kostola, ale 
aj so súèasným životom obyvate¾stva, 
upozornili nás na jeho pestré národnostné 
zloženie.

Cesta krúžku Rozmarín je dobrým 
príkladom na uzatváranie kontaktov 
medzi ¾uïmi a spoloènos�ami, ktoré sú 
síce vzdialené, ale odborne a ¾udsky ich 
spájajú v jeden celok používané jazyky, 
odbornos�, medzi¾udské vz�ahy a dobrá 
vô¾a. Stretnutie nám umožní uzatvára� 
ïalšie kontakty, na ktorých sa dá budova� 
aj ïalšia spolupráca. Ïakujeme všetkým, 
ktorí nám pomohli preži� tieto pekné, 
spoloèné dva dni.

Finanèný podporovate¾ výstav a výle- 
tu: Nadácia pre národné a etnické menši- 
ny v Maïarsku a Celoštátna slovenská 
samospráva. Poplatok za ubytovanie a 
stravu si preplatil každý úèastník sám.

kr-ai

Výstava diel krúžku Rozmarín a výlet do Temesváru

40 èlenná skupina vycestovala do 
Temesváru, aby sa stala úèastníkom ná- 
rodnostného festivalu, usporiadanom     
v skanzene. Postavili sme si stan v zeleni, 
aby okrem prehliadky výstavy sme zapo- 
jili záujemcov aj aktívne do jednoduch- 
ších ruèných prác. Hostí sme vítali èa- 
bianskou pochú�kou, teda klobásou. 
Prítomní sa mohli zoznámi� a zapoji�    
do práci medovnikára, mali možnos� 
spravi� si z handier bábiky (najob¾úbenej- 
šie boli bosorky) a zoznámi� sa s vyšíva- 
ním a palièkovaním èipky. Hos�om sa ve¾- 
mi páèilo, ako ženy krúžku pripravovali 
mladým dievèatám tradièné pletené 
úèesy a dávali im do vlasov farebné 
stužky. V skanzene nás milo vítali a poèas 
nášho pobytu nám vychádzali v ústrety 
pán Andrei Milin, mladý riadite¾ skanze- 
nu a pracovníèka miestneho múzea pani 
Melania Calarasanu. Striehli každé naše 
slovo a oboznámili nás so životom skan- 
zenu a múzea. Festival po prvýkrát nav- 
štívil aj predseda Temešvárskej župy, 
ktorý sa prejavil o našej prezentácii          
s uznaním.

Naša skupina sa samozrejme zozná- 
mila aj s mestom. Tento program sme 
realizovali v prvý deò nášho pobytu. Keï 
sme došli do mesta, stretli sme sa s pani 
Schubertovou a mladými dievèatami, 
ktoré nás vítali v mene tamojších Slová- 
kov a Èechov, potom sme vïaka bezpros- 
tredného pracovníka skanzenu, ktorý 
nám pomáhal mimoriadne ochotne a 
volá sa jednoducho Öcsi, sme vyriešili 
otázku, ako spozna� mesto. Zavolal svoj- 
ho priate¾a Gábora Fazekasa, aby nás 
sprevádzal. Gábor vybavil pre nás všetky 
všedné veci (ako napr. parkovanie), bol 
našim sprievodcom po meste, záujemcov 
pozval na veèerný orgánový koncert do 
Dómu. 

Temesvár, ako mesto, je krásne a nála- 
dové, nezbúrali staré budovy, je tam ve¾a 
parkov, kde život je taký rušný, ako na 
centrálnej ulici mesta a nevidie� žiadne 
stopy po vandalizme, nevidí sa žiadna 
špina a smeti. Treba spomenú� aj to, že 
spoloèenský a kultúrny život je v meste 
pestrý, na námestí každý piatok a sobotu 
prebiehajú koncerty a programy rôzneho 
charakteru. Mesto je univerzitným mes- Temesvár – Palác
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Békéšska Èaba a Trenèín majú dru- 
žobné styky už vyše desa� rokov. Niekedy 
tak ve¾mi aktívna spolupráca v posled- 
ných rokoch ochabla, dokonca sa iba 
sem-tam robilo nieèo. V máji sa stretla 
Anna Istvánová, riadite¾ka Domu slo- 
venskej kultúry s Katarínou Babièovou, 
riadite¾kou Trenèianskeho múzea a vïaka 
tohto stretnutia došlo k uskutoèneniu 
výstavy fotografa Zoltána Váradiho v Ka- 
tovom dome v Trenèíne a 11. júna v Do- 
me slovenskej kultúry sa otvorila výstava 
fotografky Márie Holoubkovej-Urba- 
siównej z Trenèína. 

Fotografka je zakladate¾kou profesi- 
onálneho fotografovania na Slovensku. 
Vystavené fotografie vznikli ešte na 
sklenných platniach, ktoré predvolal Filip 
Lašut. Môžeme z nich spozna� pamäti- 
hodnosti Slovenska a najmä okolie 
Trenèína. Kurátorka výstavy je Jana Karlí- 
ková. Na vernisáži zoznámila prítom- 
ných s faktom, že hoci fotografka je po¾-   
ského pôvodu, Trenèín považovala za 
svoj domov a Vysoké Tatry si vážila a ctila, 
ako to pozna� aj na jej prácach. 

Umelkyòa zomrela vo svojom 106. 
roku, v roku 2004. Výstava bola 
usporiadaná na jej poèes�, vhodná jej 
pamiatke a tomu, aby správu o nej a o 
slovenskej fotografie odniesla aj do 
širšieho sveta.

Podujatie finanène podporila Samos- 
práva župného mesta Békešská Èaba a 
Generálny konzulát SR. 

kr.

Základy 

slovenského 

fotografovania
príjemne strávi� vo¾ný èas, ako tu. Èle- 
novia èabianskeho klubu sa rozhodli, že 
pod vedením Béla Gécs, kronikára mesta, 
strávia jedno popoludnie pri strome. Pri 
prvej návšteve smutne konštatovali, že 
okolie je dos� zanedbané. S pomocou 
mestského úradu sa podarilo spravi� po- 
riadok, za èo im ïakujeme, ale da� do 
poriadku užšie okolie stromu Bandika 
vyžaduje viac námahy. 

Úèastníci krajšieho veku spomínali na 
svoje prežité zážitky: majálesy, pracovné 
výlety a vo¾ný èas. Pekné okolie aj dnes 
nás vábi, aby sme sa pešo, alebo bicyklom 
znovu vybrali sem na výlet. Organizátori 
navrhli jesenné stretnutie, ako túru ku 
stromu Bandika.

aa

Slovenský klub pokladá za dôležité 
spozna� významné budovy Békešskej 
Èaby a navštívi� také miesta, ktoré boli 
ob¾úbené v kruhu Èabanov.

Èlenovia klubu sa takto vybrali v júli 
od Národnostného domu na Ceste Békési 
smerom na Békés, yaboèili pri hrádze 
doprava, k niekdajšiemu výletnému mies- 
tu, ku stromu Bandika. Pred nieko¾kými 
desiatimi rokmi stovky ¾udí navštevovalo 
toto miesto a strávilo svoj vo¾ný èas pri 
strome, ale využívali toto miesto aj na 
vo¾né pracovné stretnutia. Žiaci sa tu èasto 
stretávali aj v rámci dòa Vtákov a stromov. 
V posledných rokoch sme zabudli na túto 
lúku so stromom, ktorý má takmer 5 met- 
rový obvod. Na okolí Èaby sa nachádza 
málo takých miest, kde by sa dalo takto 

Strom Bandika

stavitelia miestnej slovenskej národnosti. 
Poèas besedy sa zoznámila s našimi hod- 
notami ako aj  �ažkos�ami. Dozvedela sa, 
že v meste slovenské inštitúcie sú v pre- 
vádzke národnosti a že sa aktívne zapájajú 
do spoloèenského a kultúrneho diania. 
Medzi �ažkos�ami boli spomenuté metó- 
da rozhodovania nad grantmi a otázka 
urèenia úloh župnej samosprávy. Po deba- 
te úèastníci spolu prešli do oblastného 
domu a pozreli si národopisnú zbierku a 
výstavu Svadba na Dolnej zemi, zarianenú 
Slovenkým národným múzeom.

ia-kr.

Následkom reorganizácie úradov 
ÚNEM 31.01.2007 zanikol, a funguje ïa- 
lej ako Oddelenie národnostných a 
etnických menšín Úradu vlády. Za vedúcu 
oddelenia bola vymenovaná pani Erika 
Némethová. V záujme toho, aby sa pani 
vedúca mala možnos� bezprostredne zoz- 
námi� s okolnos�ami národností, zapláno- 
vala si návštevy národnostných spolo- 
èenstiev. Zaèiatkom júna zavítala do Bé- 
kešskej Èaby, kde sa zúèastnila na odo-     
vzdávaní ihriska miestnej slovenskej školy 
a potom sa zúèastnila stretnutia v Dome 
slovenskej kultúry, kde boli prítomní pred-

Hrad nad Trenèínom

Skupinka pri strome Bandika

Návšteva generálnej riadite¾ky Oddelenia 

Úradu vlády pre národnostné a etnické menšiny 

v Maïarsku v Békéšskej Èabe
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22-24. júna 2007 debutoval Festival 
zborov Sándora Erkela pri úèasti slo- 
venských, po¾ských a maïarských sku- 
pín. Krstite¾ stretnutia, Erkel Sándor, bol 
najvýznamnejším maïarským dirigen- 
tom 20. storoèia, prvým dirigentom Ma- 
ïarskej krá¾ovskej opery a patrónom spe- 
vokolov. Jeho posledné roky sú späté s 
Békešskou Èabou, a preto toto podujatie 
je aj poklonou jeho životnému dielu. - 
povedal Szente Béla, riadite¾ Mlá- 
dežníckeho domu a organizátor podu- 
jatia.

Program obsahoval kladenie vencov 
pri pamätnej tabuli Sándora Erkela, cir- 
kevné a svetské ukážkové koncerty, pro- 
menádny koncert, odborné a priate¾ské 
stretnutia. Zo zahranièia prišiel spevokol 
Allegro z Po¾ska, Zvon zo slovenského  

ný galakoncert Národného zboru v diri- 
govaní Mátyása Antala, èo zname-     
nalo pre úèastníkov nezabudnute¾ný 
zážitok. Po koncerte nasledoval prome- 
nádny serenád a v noci vo dvore Pamiat- 
kového domu Mihálya Munkácsyho 
spoloèný svätojánsky spevácky veèer. Na 
tretí deò slovenské spevokoly robili pašie 
v kostoloch, trenèiansky vo Ve¾kom evan- 
jelickom kostole a Zora z Galanty v ka- 
tolíckom kostole vo Viniciach, kde kázal 
Gábor Bielek. Vo svojej kázni osobne sa 
poïakoval za vystúpenie aj vedúcej Eve 
Bogárovej. Taktiež v tretí deò prebiehali 
odborné stretnutia pod titulom „Raòajky 
dirigentov“ v Dome slovenskej kultúry, 
kde Tibor Erkel, ktorý bral nad festivalom 
záštitu, a je podpredsedom Spoloènosti 
Ferenca Erkela, ïalej uèite¾om Hudobnej 
univerzity Ferenca Liszta, podal dirigen- 
tom dobré rady k ich ne¾ahkej, ale zás- 
lužnej práci.

aa.

Mnohí z Vás si brusnice dávajú do 
spojitosti iba s ob¾úbeným národným 
pokrmom svieèkovou. Ich využitie je ale 
omnoho širšie. Prinášame Vám ve¾a 
zaujímavých informácií práve o tomto 
ovocí. Brusnice sú ve¾mi zdravé tmavo 
èervené bobu¾ovité lesné plody. Obsa- 
hujú vysoké množstvo najrôznejších 
živín, organických kyselín, vitamínov 
(napr. vitamín C, provitamín A a 
antihnilobných látok. Obsahujú antioxi- 
danty a ïalšie prírodné zlúèeniny, ktoré 
podporujú nielen zdravie, ale i celkovú 
fyzickú a psychickú rovnováhu. Okrem 
iného sú v brusniciach prírodné látky - 
flavonoidy, ktoré majú hneï nieko¾ko  
vynikajúcich vlastností: znižujú tvorbu

krvných zrazenín, podporujú kardiovas- 
kulárny systém (zdokona¾ujú prietok krvi, 
znižujú krvný tlak) a spoma¾ujú vznik 
atériosklerózy, zamedzujú upchávaniu 
ciev. Intenzívne pôsobia pri prevencii a 
lieèbe rakoviny.

Na zaèiatku 20. storoèia vedci zistili, 
že brusnice obsahujú kyseliny, ktoré 
neoxidujú v tele, ale sú viazané v moèi 
ako mechanizmus kontroly a prevencie 
proti infekcii moèových ciest. Tento jedi- 
neèný, nezrušite¾ný mechanizmus, zab- 
raòuje adhézii baktérie E. coli do steny 
moèového mechúra a následnému mož-

nému rozširovaniu infekcie moèových 
ciest. Preto lekári odporúèajú predov- 
šetkým pi� najrôznejšie brusnicové èaje 
èi š�avy ako prevenciu a lieèbu zápalov 
moèových ciest.

Pravidelná konzumácia brusníc na- 
vyše zamedzuje rozširovaniu baktérií     
v ústnej dutine, a tým potláèa vznik 
zubných ochorení. Brusnice však nie sú 
iba zdravé, ale i ve¾mi chutné. V severnej 
Amerike dokonca patria medzi najob¾ú- 
benejšie ovocie. I u nás ich ob¾úbenos� 
stále stúpa. Majú slabo kyslú chu� a 
vyrábajú sa z nich rôzne èaje, š�avy, 
džemy, omáèky a kompóty. Najèastejšie 
sú potom používané ako príloha k rôz- 
nym jedlám z diviny.

zdroj: Internet

Stretnutie zborov na poèes� 

Sándora Erkela

Trenèína a Zora z Galanty. Èabianske spe- 
vokoly pokladali festival za svoj, veï sa 
na òom zúèastnil každý èabiansky spe- 
vokol: Zmiešaný zbor Bélu Bartóka v diri- 
govaní Attilu Perlaki, Zmiešaný evanje- 
lický zbor v dirigovaní Kataríny Kutyejo- 
vej Ablonczyovej, Zbor Èabianska ru- 
žièka v dirigovaní Pétera Szák Kocsisa, 
Zmiešaný zbor Chopin, v dirigovaní Ag- 
nes Rázga a Zbor reformovaného spolku 
v dirigovaní Ildiky Hajtmanovej.

Festival zaèal so skladaním vencov pri 
pamätnej tabuli Sándora Erkela na ulici 
Erkela è. 16. V prvý deò úèastníci vo 
Ve¾kom evanjelickom kostole predniesli 
chórové skladby. Na druhý deò popo- 
ludní v Mládežníckom dome predniesli 
svoj svetský program. Veèer vo Ve¾kom 
evanjelickom kostole prebiehal slávnost- 

Zbor z Galanty vo Ve¾kom 
Evanjelickom kostole

Spevokol z Trenèína vo Ve¾kom Evanjelickom kostole

Zaujímavos�
Brusnice
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Oblastný dom v Èabe

Koncom mája oblastný dom nav-
 štívila delegácia Regionálnych 

televízií V4, ktoré robia spoloènú reláciu 
pod menom KVARTETO. Pri tejto príleži- 
tosti sa stretli aj s predstavite¾mi menšín, 
žijúcich v Èabe.

Materská škola na ulici Ligeti svo-
 ju závereènú slávnos� už tradiène 

usporiada v slovenskom oblastnom do- 
me. Je to aj preto, lebo sa v nej vyuèuje 
slovenèina.

Slovenská menšinová samospráva
 župného mesta Békéscsaba každý 

rok víta pedagógov, vyuèujúcich sloven- 
èinu. Poïakuje sa za prácu uèite¾om na 
dôchodku, ako aj aktívnym pedagógom, 
že pestujú slovenskú reè a kultúru.          
V tomto roku v programe vystúpili deti zo 
škôlky na ulici Orosházi.

Putovná výstava Slovenského ná-
 rodného múzea v Bratislave,         

v spolupráci s Domom slovenskej kultúry 
v Békešskej Èabe sa dostala po 15-tich 
zastávkach na koneèné miesto, do slo- 
venského oblastného domu. Materiál 
pozbierala a inštalovala Jarmila Gerbó- 
cová. Výstava v Áchimovej sieni prezen- 
tuje svadobné obleèenia a svadobné tra- 
dície Dolnej zeme, za¾udnenej Slovákmi 
– teda Srbsko, Rumunsko, Maïarsko, 
Chorvátsko. Výstava je dostupná do kon- 
ca augusta.

V Áchimovej sieni sa stretli dva
 spevácke zbory – Zbor Èabianska 

ružièka a zbor z Galanty. Oba zbory sa 
zúèastnili medzinárodného stretnutia 
spevokolov Sándora Erkela. 

red

Brusnicový koláè

1 lyžica kyslej smotany, žåtok na potretie, 
100 g margarínu, 1 lyžica rumu, 500 g 
èerstvých brusníc, 50 g práškového cuk- 
ru, 250 g hladkej múky, 250 g práškového 
cukru, múka na posypanie dosky, 
š¾ahaèka na ozdobenie. 

Múku preosejeme do misy a v strede 
spravíme jamku, do ktorej dáme kyslú 
smotanu, rum, so¾ a práškový cukor. Všet- 
ko posypeme margarínom nakrájaným na 
tenké plátky a zamiesime hladké cesto.   
Z cesta urobíme gu¾u, ktorú necháme od- 
poèíva� v chladnièke asi 1 hodinu. Me-    
dzitým brusnice preberieme a premie- 
šame ich s cukrom. Z odpoèinutého cesta 
odložíme jednu štvrtinu na ozdobenie. 
Zvyšné cesto rozva¾káme na pomúèenej 
doske, vyložíme ním vymastenú tortovú 
formu, prièom okraje cesta vydvihneme 
prstami a na cesto rozložíme brusnice 
premiešané s cukrom. Zvyšné cesto roz- 
va¾káme, nakrájame na prúžky, poukla- 
dáme ich na brusnice do tvaru mriežky, 
potrieme rozš¾ahaným žåtkom a upeèie- 
me v dobre vyhriatej rúre. Upeèené a 
vychladnuté ozdobíme š¾ahaèkou a na-   
krájame na rezy.

www.recepty.dovrecka.sk

Keï som sa ženy spýtal, kam by chcela ís� 
na výroèie našej svadby, povedala, že 
niekam, kde dlho nebola.
Tak som jej navrhol kuchyòu.

S mojou ženou sa vždy držíme za ruky. 
Keby som ju pustil, išla by nakupova�.

RECEPTÁR

HUMOR

50 rokov spolu

Jozef Monostori a Alžbeta Krasková uzavreli pred pä�desiatymi rokmi 
manželstvo. Svoj vtedajší s¾ub potvrdili v Malom evanjelickom kostole znovu. 
Na slávnostnú udalos� pozvali okrem svojej rodiny a príbuzných aj priate¾ov, 
èlenov Èabianskej organizácie Slovákov, veï sú pravidelnými návštevníkmi 

našich podujatí a Eržika je i èlenkou Zboru Èabianska ružièka a Výšivkárskeho 
krúžku Rozmarín. Srdeèbe im gratulujeme. 


