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Výskumný ústav Slovákov v Ma-
ďarsku pri finančnej podpore Minis-
terstva školstva Maďarskej republiky 
vypísal súťaž Ja a moji predkovia III. 
pre deti a mládež, ktorá bola zame-
raná na genealogický výskum a spra-
covanie výsledkov bádateľskej čin-
nosti v slovenskom jazyku. Úlohou 
bolo komplexné spracovanie dejín 
vlastnej rodiny. Naším cieľom bolo 
aby študenti získali prehľad dejín 
Slovákov v Maďarsku bližšej a  dáv-
nej minulosti. Prezentácia prác a 
slávnostné vyhodnotenie súťaže sa 
uskutočnilo 16. apríla v Slovenskom 
Komlóši. Práce poslalo štyridsať-
šesť študentov. Školy zastupovali 
žiaci z Budapešti, Békešskej Čaby, 
zo Slovenského Komlóša, Sarvaša a  
z Nového Mesta pod Šiatrom. Už 
druhýkrát súťaž prebiehala medziná-
rodnou účasťou. Naši hostia prichá-
dzali z Nadlaku a z Báčskeho Petrov-
ca. Študenti súťažili v troch vekových 
kategóriách. 
Členovia poroty boli:
I. sekcia (I. veková kategória)
predsedníčka: Mária Katarína Hrkľová, 
predsedníčka Dotyk ľudskosti, o.z.,
členovia: Ján Chlebnický, VÚSM, 
vedecký tajomník na dôchodku, Anton 
Paulik, Úrad vlády MR, Oddelenie 
národných a etnických menšín, zá-
stupca vedúceho oddelenia
II. sekcia (II.- III. veková kategória)
predseda: PaedDr. Miroslav Kmeť, 
PhD. Katedry histórie FHV UMB, 
Banská Bystrica

členovia: Mgr. Benková Zuzana, 
Prešov, Eva Horváthová Farkašová, 
Rímskokatolícka vysoká škola Jáno-
sa Vitéza, Ostrihom 

Súťažiacich pozdravila Zuzana 
Lauková, riaditeľka slovenskej školy 
v  Slovenskom Komlóši, ktorá spolu 
so komlóšskym učiteľským zborom 
pomáhala pri organizovaní. Anton 
Paulik, zástupca vedúceho oddelenia 
Úradu vlády MR, Oddelenia národ-
ných a etnických menšín slávnostne 

otvoril naše podujatie. Po vyhlásení 
výsledkov záverečný príhovor mal 
Ľubomír Pajtinka, odborný poradca 
Ministerstva školstva SR a súťaž sláv-
nostne uzavrel predseda Celoštátnej 
slovenskej samosprávy, Ján Fuzik. 

Výskumný ústav Slovákov v Ma-
ďarsku najlepšie práce, resp. ukážky 
z nich bude sa snažiť uverejniť v Ľu-
dových novinách, v Čabäne, a v Ča-
bianskom kalendári. 

Tünde Tušková
vedecká tajomníčka VÚSM

Zase sme súťažili

A Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete az idén is megrendezte az Én és elődeim vetélkedőt Családom komplex 
történeti feldolgozása témában, melyen negyvenhat diák vett részt Budapestről, Békéscsabáról, Tótkomlósról, Sá-

toraljaújhelyről, Szarvasról, a romániai Nagylakról és a szerbiai Bácspetrőcről.



Ako je už obvyklé, Slovenská sa-
mospráva župy Békéš rok začína 
prerokovaním ročného programu, 
keďže každoročne usporiada aj 
spoločné programy so slovenský-
mi komunitami župy. Treba sa o 
to uchádzať podaním žiadosti na 
výzvu. Záujem sa zvyšuje, v roku 
2010 finančný výbor župnej slo-
venskej samosprávy po prerokovaní 
dvadsiatich troch žiadostí - keďže 
tri podané žiadosti nevyhoveli po-
žiadavkám výpisu, – kládol pred 
samosprávu na prerokovanie 20 plá-
nov z desiatich osád na spoluprácu 
(Békešská Čaba, Čabačúd, Čabasa-
badi, Elek, Kétšoproň, Kondoroš, 
Telekgerendáš, Slovenský Komlóš, 

Poľný Berinčok, Veľký Bánhedeš). 
Stretnutie spevokolov na počesť J.V. 
Dolinského; Medzinárodný reme-
selnícky a citarový tábor; účasť na 
dvoch medzinárodných festivaloch 
Slovákov; účasť na festivale závinov 
v Malom Kereši; Po stopách pred-
kov na dvoch kolesách (Bčaba-viac 
komunít, medzi nimi aj mládežníc-
ka organizácia); Menšinový deň vo 
Veľkom Bánhedeši; IV. čajové popo-
ludnie; IV. slovenský klubový večer 
a vytvorenie pamätného parku na 
počesť predkov v Telekgerendáši;-
vystúpenie spevokolu Horenka na 
župnom podujatí (Kétšoproň); Deň 
halušiek (Kondoroš); po stopách 
našich predkov; generácie spolu, ná-

rodopisná výučba v materskej škôl-
ke a po národopisných pamiatkach 
komlóšskych Slovákov - publikácia 
(Slovenský Komlóš); slovenský deň 
v Čabačúde; Deň menšín a Jablkové 
dni v Čabasabadi; Festival sloven-
ských amatérskych umení (Poľný 
Berinčok); Slováci na Svetovom 
stretnutí Elečanov.

Zasadnutie prebiehalo v Kondo-
roši, kde členovia samosprávy sa zo-
známili s históriou a súčasným sta-
vom osady a tamojších Slovákov, po 
čom samospráva vítala Juditu Kraj-
csoviczovú, ktorá ako členka župnej 
slovenskej samosprávy sa stala prisa-
dajúcou na súde.

kr.

07. apríla zasadala Slovenská men-
šinová samospráva župného mesta 
Békéscsaba kde sa rokovalo najprv o 
účasti významnejších podujatí späté 
so Slovákmi. Od posledného zasad-
nutia členovia miestnej samosprávy 
absolvovali verejný náčuv, zúčastnili 
sa Celoštátneho stretnutia národ-
nostných vedúcich, v rámci čoho 
predseda menšinovej samosprávy 
Juraj Ando aj prednášal na Turistic-
kej konferencie. V rámci Jarného fes-
tivalu pri preplnenej sále prebiehalo 
predstavenie slovenského divadla 
Vertigo a  predseda informoval prí-
tomných poslancov aj o tom, že pre-
biehalo zasadnutie zmiešanej komi-
sie v Sarvaši, kde sa zúčastnili z Čaby 
aj pani Istvánová a Kutyejová.

Ďalšou témou bolo usporiadanie 
Dňa pedagógov pre učiteľov a uči-
teliek slovenských škôl. Členovia 
sa rozhodli na tom, že už tradične 
usporiadané podujatie sa bude ko-
nať 10.06. o 15.00. Podujatie spoja 

s umiestnením pamätnej tabuli na 
budovách, kde v minulosti fungovala 
slovenská škola. Umiestnenie tabulí 
prebieha v spolupráci s čabianskou 
slovenskou školu, Čabianskou orga-
nizáciou Slovákov a Spolkom ochra-
nárov mesta.

Anna Istvánová, ako redaktorka 
predstavila tohtoročný Čabiansky 
kalendár, k  vydaniu ktorého miest-
na samospráva pravidelne prispeje 
aj finančne. Poslanci konštatovali, 
že publikáciu naďalej pokladajú za 
podporovaniu vhodnú, keďže jedi-
nečným rázom predstavuje minulosť 
a súčasnosť Slovákov Čaby a jej oko-
lia, i širšej Dolnej zeme.

Významným denným poriadkom 
sa dá pokladať, že škôlky, kde sa ešte 
vyučuje slovenčina, odovzdajú svoje 
pedagogické programy na posudzo-
vanie miestnej menšinovej samo-
správy. V tomto roku takto spravili 
škôlky Mackó-Kuckó, Kertvárosi, a 
Kölcsey.

Ildika Očovská informovala prí-
tomných o zbierke Anny Kerepeckej, 
materiál ktorej dostala na preskúma-
nie a posúdenie od Výskumného 
ústavu Slovákov v Maďarsku. Mate-
riál rozdelila na tri časti, zbierka zo 
starodávnych kalendárov, literárna 
zbierka noveliek a básní a zbierka 
ľudových piesní. Juraj Ando pred-
ložil na posúdenie žiadosť primáto-
ra Orosháze na vydanie miestnych 
receptov a informoval prítomných 
o tom, že otázka dopravných prob-
lémov pri slovenskej škole sa už vidí 
vyriešená, keďže podľa plánov bude 
vybudované parkovisko (plánovaný 
začiatok práce máj 2010), čo ešte 
valné zhromaždenie miestnej samo-
správy musí schváliť.

Menšinová samospráva rozhodla 
aj o tom, že žiadosť tanečného sú-
boru Čaba o podporu v záujme ich 
vystúpenia v Košiciach podporuje 
80.000,-Ft-mi.

kr.
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Békés megye tíz településének szlovák közössége a 2010. évben húsz közös programot szervez a Békés Megyei 
Szlovák Önkormányzattal.

A helyi szlovák kisebbségi önkormányzat újra megrendezi a szlovák pedagógusok köszöntését. A volt szlovák iskolaépületek 
falán emléktáblát helyez el. Értékelte a Csabai kalendárium jelentőségét, véleményezte a szlovákot oktató óvodák pedagógiai 

tervét és Anna Kerepecká gyűjteményét, végül döntöttek a Csaba Táncegyüttes kassai fellépésének támogatásáról.

Spolupráca slovenských komunít župy Békéš na rok 2010

Miestna slovenská samospráva
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A telekgerendási evangélikus énekkar Családi napjára rendszeresen meghív szlovák nemzetiségi csoportokat is, s 
az idén szlovák istentiszteletet is tartottak, melyen részt vett az Orgován és a Čabianská ružička vegyeskar is

Evanjelický zbor v Telekgerendá-
ši usporiada každý rok v apríli Dni 
rodín. Jednou z organizátoriek troj-
dňového podujatia je Mária Liptá-
ková Gajdáčová, farárka dediny. Jej 
meno nám prezradí, že sama je slo-
venského pôvodu. Pani velebná už 
druhý rok venuje sobotňajšie popo-
ludnie podujatiu Slovákov, žijúcich v 
Telekgerendáši a v okolí. V tento deň 
slúži na slovenských bohoslužbách 
miestny ľudový spevácky zbor a jeho 
spriatelené spevácke zbory. Tieto ľu-
dové spevokoly dostali novú úlohu. 
Mali obohatiť svoj repertoár o nábo-
ženské piesne. Speváci sa chystali na 
podujatie s veľkou radosťou.

V  tomto roku heslo podujatia 
bolo: „Všetci patríme do rodiny Pána 
Boha”. Božie slovo kázal pán velebný 
Pavol Albert Kutej. Vo svojej kázni 
porozprával, ako stratil Jozef svo-
ju rodinu a stal sa s pomocou Pána 
Boha veľkým a  cteným človekom v 
Egypte. Spevokoly si mali teda vy-
brať piesne s tematikou rodiny.

Zmiešaný zbor Čabianska ružička 
predniesol dve skladby J. V. Dolin-
ského, v ktorých skladateľ čabianske-
ho pôvodu vyjadril túžbu za svojím 
rodiskom a svojou matkou, zane-

chanou pred dlhými rokmi. Ľudový 
spevácky zbor HORENKA z Két-
šoproňu vinšoval koledou „Daj Boh 
šťastia všetko dobré ľudstvu celej 
Zeme”. Domáci spevokol BOROUKA 
vyjadril svoju lásku k rodisku a tam 
žijúcim Slovákom prednesom pre-
krásnych miestnych slovenských ľu-

dových piesní. Ženy Speváckeho zbo-
ru ORGOVÁN vítali Jurajov a všetky 
mená vinšom k meninám. Svoju 
lásku k národu a rodisku ospievali v 
žalme „Ak chceš ako kresťan láskou 

objať svet” a v Hymne čabianskych 
Slovákov.

V dnešnom svete sú takéto podu-
jatia veľmi potrebné. Veď so zánikom 
roľníckeho spôsobu života sa zmenil 
aj náboženský život. Väčšia časť ľudí 
prestala pravidelne chodiť do kos-
tola. Táto zmena sa na Dolnej zemi 

najcitlivejšie dotkla Slovákov. Dô-
sledkom nezáujmu o cirkevný život 
je zánik slovenských bohoslužieb. 
Hrozí teda záhuba náboženskej kul-
túry tu žijúcej slovenskej komunity. 
Dolnozemská Slovač má hľadať inú 
cestu k zachovaniu svojich nábožen-
ských hodnôt. Napríklad ľudové spe-
vokoly majú uchovať popri ľudových 
piesňach aj slovenské náboženské 
piesne, ktoré môžu interpretovať na 
rôznych cirkevných – v prvom rade 
národnostných – podujatiach. 

Ďakujeme organizátorom „Dní 
rodín v  Teleku 2010“, že umožnili 
našim Slovákom, aby týmto novým 
spôsobom pestovali svoju nábožen-
skú kultúru, umožnili našim spevo-
kolom novým i tradičným spôso-
bom slúžiť Bohu.

Ildika Očovská

Ľudové spevokoly slúžili Bohu na slovenských bohoslužbách 
v Telekgerendáši



Slováci štyroch štátov v koordino-
vaní Ing. Ľubomíra Kraľovanského 
sa združili do partnerstva v  rámci 
Europrojektu Grundtvig, aby pre-
zentovali svoju zachovanú tradičnú 
kultúru a  dali na vedomie širokej 
verejnosti a  postavili za nasledova-
niu vhodným pre súčasnú a budúcu 
generáciu zdedený poklad predkov. 
Po decembrovom parížskom pre-
zentovaní, 08.10. apríla stretnutie 
prebiehalo v kolíske tradičného slo-
venského remesla drotárstva, aby 
účinkujúci sa zoznámili s  jeho deji-
nami, súčasnosťou a  fortieľmi. Ne-
dialo sa to v  tvorivých dielňach, ale 
v rámci návštev, ktoré zachovávajú až 
až dodnes tradíciu, ako je Dlhé Pole, 

Veľké Rovné, Bytča, Kolárovice. 
Mimo zbierok sme stretli aj odbor-
níkov, medzi nimi aj pre Čabanov už 
známeho Ladislava Fabšu. Umenie 
drotárstva ma znovu upútalo, aj som 
si rýchlo zaobstarala jedno dielo do 
mojej ľudovej „zbierky“. Miestni nás 
všade starostlivo vítali a  predstavili 
svoj život. Nechýbala ani zábava, tiež 
tradičnou hudbou – na melódiu har-
moniky.

Samozrejme v  rámci stretnutia 
bola vyhodnotená predošlá spoloč-
ná akcia a prítomní zosúladili ďalšie 
spoločné akcie (jún Paríž, august 
Česká republika, september Békeš-
ská Čaba).

kr.
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Négy ország szlovákjai a Grundtvig projekten belül őseik hagyományait ismertetik meg és állítják követésre 
méltó példaként a jelen és jövő generációi elé. Áprilisban a drótos mesterséggel ismerkedtek annak bölcsőjében. 

Ezen kívül értékelésre került az előző akció, valamint egyzetetésre kerültek a további közös akciók.

Projekt: V úcte k tradíciám – Drotárstvo

V posledných rokoch kozie mlie-
ko akoby prežívalo akúsi renesanciu. 
O tejto tekutine, pozitívne účinky 
ktorej dobre poznali aj naši rodičia 
a  starí rodičia sa hovorí ako o  ne-
jakom zázraku, ktorý chráni naše 
telo, kožu a  imunitu. Okrem toho, 
že je prospešnejšie pre zdravie, ako 
kravské mlieko, je aj pre ľudský orga-
nizmus lepšie stráviteľnejšie. Kozie 
mlieko sa neprodukuje pre veľkoob-
chod, aj preto je také vzácne.

Mlieko kozy pozitívne pôsobí na 
nervovú sústavu, pri ochoreniach kĺ-
bov, kože a tráviaceho systému, resp. 
využíva sa aj proti TBC a  ako pre-
vencia nádorových chorôb.

O  pozitívnych účinkoch kozieho 
mlieka je presvedčený aj Ondrej Knyihár 
z  Jaminy. Bandi báči, ktorý pochá-
dza z  Mederu, vyrastal na Hornom 
konci, odkiaľ sa priženil do Viníc sa 
chovu kôz začal venovať po odchode 
do dôchodku. V jeho gazdovstve sa 
okrem kôz a hydiny nachádzajú po-
chopiteľne aj svine a vzácne holuby, 
medzi nimi aj z  druhu King, ktoré 

patria medzi najťažšie holuby.
Tento rok v gazdovstve Bandi báči-

ho bol nezvyčajný. Koze Csoki, ktorá 
svoj názov dostala po peknej hnedej 
farbe sa narodili kozliatka - trojičky. 
Spolu s  ňou sa teda príjemným jar-

ným slnečným lúčom teší na dvore 
aj malý, hnedý cap Matyi, a dve ko-
zičky Sári a Gizi, ktoré už o rok – dva 
pravdepodobne budú dávať tiež veľa 
mlieka...

(int-cs)

„Ja som koza rohatá, na dva boky odratá...“



Najbizarnejšie zákony sveta (2.časť)
Publikoval admin dňa Sobota, Apríl 17th 2010 v kategó-
rii Spoločnosť  Tags: ľudia, Spoločnosť, zákon  

1. V Miami je zakázané napodobňovať zvieratá.
2. Hlava akejkoľvek mŕtvej veľryby nájdenej na brit-

skom pobreží sa automaticky stáva vlastníctvom kráľa. 
Jeho zadná časť tela patrí kráľovne.

3. V New Jersey sa nemôže v nedeľu predávať kapusta.
4. V Missouri musia mať muži povolenie na to, aby sa 

mohli oholiť.
5. V Michigane musí manželský pár žiť spolu. Inak 

budú obidvaja zatknutí.
6. Jeden zákon na Aljaške hovorí, že sa nemôžete po-

zerať na losov z lietadla.
7. V Tennessee ( JV USA) je zakázane spať počas ria-

denia automobilového vozidla.
8. Vo Francúzsku je zakázané pomenovať prasa Napo-

leon.
9. V Izraeli je zakázané jazdiť na bicykli bez licencie.
10. V Austrálii môžu vymieňať žiarovku jedine tí, ktorí 

sú na to vyučení a s platnou licenciou.

Najbizarnejšie zákony sveta (časť 3.)
Publikoval admin dňa Štvrtok, Apríl 22nd 2010 v kategó-
rii Spoločnosť  Tags: ľudia, Spoločnosť, zákon  

1. V Texase je zakázané doma chovať krokodíly.
2. V Arkansase môže muž legálne zmlátiť vlastnú ženu, 

avšak nie viac ako raz do mesiaca.
3. V Číne je dovolené mať len jedno dieťa, inak zapla-

títe pokutu.
4. Na Madagaskare nemôžu tehotné ženy nosiť klobú-

ky.
5. V Thajsku nemôžete opustiť svoj dom, ak nemáte na 

sebe spodné prádlo.
6. Vo Francúzsku je popolník považovaný ako vražed-

ná zbraň.
7. V Kalifornií nemôžu ženy v aute jazdiť v kožuchu.
8. Na Filipínach, technické preukazy áut, ktoré končia 

číslom 1 alebo 2 nemôžu jazdiť po cestách pondelky, 3 a 
4 utorky, 5 a 6 stredy, 7 a 8 štvrtky a 9 a 0 piatky.

9. V Katare, ak otehotní nevydatá žena, nemôže zavo-
lať záchranku, ani ísť do nemocnice.

10. Vo Veľkej Británií majú ženy zakázané jesť čokolá-
du vo verejných dopravných prostriedkov.

Najbizarnejšie zákony sveta (4. časť)
Publikoval admin dňa Utorok, Máj 18th 2010 v kategórii Spo-
ločnosť  Tags: najbizarnejšie, Spoločnosť, zákon  

1. V Minnesote nemôžete spať nahý.
2. Zlodeji si určite pochvaľujú jeden zákon v Ohiu. 

Každú nedeľu a každý 4. júla nemôže byť totižto nikto 
zatknutý.

3. V Západnej Virgínii je zakázané spať vo vlaku.
4. Počas obdobia od októbra do marca sa obyvatelia 

štátu Indiana nemôžu kúpať vo vani.
5. V Idahu sa považuje za trestný čin kráčať dozadu po 

západe Slnka.
6. V Arkansase majú psy zakázané štekať po 6. hodine 

večer.
7. V štáte Massachusetts, pokiaľ nemáte   dobre po-

zatvárané všetky okná a dvere v dome, nemôžete počas 
spánku chrápať.

8. Pri páchaní vraždy majú vrahovia zakázané nosiť 
ochrannú, nepriestrelnú vestu.

9. V Kalifornií nemôže žiadne auto bez vodiča prekro-
čiť rýchlosť 60 km/h.

10. Ľudia v Idahu musia byť skutočne dobre naladení 
počas celého dňa. Považuje sa za trestné, ak sa na verej-
nosti neusmievajú.

V apríli sa dokončia konkrétne naplánované tréningy 
a poradenstvá v rámci EU projektu TÁMOP, ktoré pre-
biehali v témach: písanie konkurzov MR, písanie kon-
kurzov EU, mobilizovanie dobrovoľníkov, workshop 
facilitátorov, PR stratégia a práca v praxi, tréning vedenia 
projektu, rozvíjanie spolku a osady, základné informa-
tické znalosti, osobitné poradenstvá rozvíjania spolko-
vej činnosti a zaobchádzanie s konfliktmi, poradenstvo, 
otázky 1% dane, organizovanie administrácie, práva, fi-
nancie a zbieranie dobrovoľných darov. Ale samozrejme 
projekt sa s  tým nedokončil, ešte podobný kus roboty 
čaká na účastníkov a partnerov projektu, ako doteraz.

kr.
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Áprilisban befejeződtek a TÁMOP folyamatos fej-
lesztési alkalmai, de természetesen a projekt nem 

zárult le, még közel ugyanennyi munka vár a résztve-
vőkre és partnerekre egyaránt.

Rozvíjanie civilných organizácií – 
TÁMOP 5.5.3

Zaujímavosti
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Starodávne vzorky do zbierky 
15.04. členovia výšivkárskeho krúžku Rozmarín, kto-

rý pôsobí pri Čabianskej organizácie Slovákov, na pozva-
nie riaditeľa Zbierky ľudových remeselníkov 15. apríla 
odcestovali do mesta Kecskemét. Výšivkárky darovali 
múzeu samoručne vyšívané šatky so vzorkami z Békeš-
skej župy (11 kusov). Šatky budú vystavené v  zbierke, 
aby aj budúce pokolenia spoznali výšivkárske motívy 
našej župy. Pre našich potomkov týmto spôsobom budú 
zachované medzi inými vzorky z  kožuchov a motívy 
bielych výšiviek, ako aj čepce Slovákov žijúcich v Sarva-
ši, Komlóši a v Békešskej Čabe. Odovzdanie daru bolo 
späté so stretnutím výšivkárov Békešskej, Čongrádskej 
a Báčsko-Kiskunskej župy, ktorí taktiež prezentovali svo-
je motívy. Po krátkych odborným predstaveniach vedú-
ca miestneho spolku, uznaná umelkyňa ??? sprevádzala 
prítomných po mesto a  jeho významných budovách 
a zbierkach. Cestou domov sa skupina zastavila v dome 
čipiek v Cserkeszolo a vrátila sa domov s množstvom od-
borných a osobných zážitkov.

Séria slávností O.L. Áchima
V máji 2011 bude 100 rokov tomu, že Ondrej Liker 

Áchim zomrel. Priateľský kruh Čabänov v Budapešti v 
spolupráci s čabianskymi civilnými organizáciami a in-
štitúciami plánuje usporiadať pri tejto príležitosti sériu 
slávností. Koordinačné zasadnutie príprav centenária 
prebiehalo 8. apríla v miestnosti Výskumného ústavu 
Slovákov v Maďarsku. kde sa dohodli na tom, že hlav-
ným organizátorom bude mesto a civilné organizácie 
budú partnermi.

Čabianski študenti na poprednom mieste 
v olympiáde slovenčiny 

Beatrix Hrušková, Emeše Kováčová a Andrea Kiššo-
vá, štvrtáčky Slovenského gymnázia v Békešskej Čabe v 
celoštátnom kole  stredoškolskej olympiády zo sloven-
ského jazyka a literatúry skončili na prvom, druhom a 
štvrtom mieste. Dievčatá pripravili na súťaž profesorka, 
riaditeľka Edita Pečeňová a bývalá hosťujúca učiteľka zo 
Slovenska Zuzana Benková. Súťažiaci v školskom kole 
museli napísať list priateľovi a predstaviť mu v ňom svoju 
rodnú vlasť. Okrem toho mali stručne zhrnúť prečítaný 
text a vyjadriť svoju mienku v neľahkých témach: Kras-
kov symbolizmus a mýtický svet Slovanstva na základe 
diel Jána Kollára. Ony tri postúpili do celoštátneho kola, 
ktoré sa konalo v Budapešti.

Tabule
Pri umiestnení pamätných tabulí na bývalých budo-

vách slovenskej školy, Klub seniorov pracujúci pri Ča-
bianskej organizácie Slovákov predebatoval a vyhotovil 
svoj plán v téme umiestnenia ďalších pamiatok sloven-
ských dejateľov, ktorí boli úzko spätí s Čabou. Tak sa zro-
dil námet tabuli Samuela Tešedíka staršieho na tristé vý-
ročie jeho narodenia, Jána Gerčiho na sté výročie, ktoré 
bolo v 2009-om, ale pri oslavách sa neotvorila možnosť 
odhaliť tabuľu. Plány na rok 2011: zoznam bývalých uči-
teľov slovenskej školy, Ján Pravdoľub Bella, ktorý v 2011-
om bude mať 175. výročie svojho narodenia.

Krátke správy

A Rozmaring hímzőkör Békés megye mintagyűjtemé-
nyét adta a kecskeméti népművészeti gyűjteménybe, 
melyhez Csongrád és Bács-Kiskun megye kézműves 

csoportjai is kapcsolódtak.

A csabai szlovák iskola végzős tanulói a szlovák nyelvi 
olimpián kimagasló eredményeket értek el.

Beatrix Hrušková, Emeše Kováčová a Andrea Kiššová

A Szlovák Senior Klub néhány Csabával kapcsolatban 
álló szlovák kötődésű személyiség emléktáblájának 

elhelyezését tervezi a jövőben.
Áchim L. András halálának 100. évfordulója alkalmá-

ból ünnepségsorozat készül.
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27.04. 
v Dome železničiarov sa zišlo 300 škôlkárov z čabian-

skych škôlok a z blízkeho Telekgerendášu. Na stretnutie 
dostali pozvanie aj škôlky, v ktorých sa vyučuje slovenči-
na. Na úvod pred predstavením spoločne spievali sloven-
ské pesničky. Škôlkári zo škôlok na ul. Trefort, Lenkey 
a  škôlky v  Telekgerendáši zabávali prítomných milým 
programom. 

Deti zabávalo bábkové divadlo z mesta Százhalom-
batta, ktoré prednieslo maďarskú rozprávku Kip-kop 
v  tráve. Témou hry je jar, bábkari zaktivizovali aj svoje 
obecenstvo. Predstavenie financoval Dom železničiarov, 
k organizácii detí dopomohla Alžbeta Ančinová.

Mestské Kultúrne Stredisko v Michalovciach 
v termíne od 20.04. – do 07.05. 2010. uskutočnilo 

IX. ročník Medzinárodného maliarskeho a sochárskeho 
sympózia. Dostali sa na sympózium aj naši maliari z Bé-
kešskej Čaby: Baji Miklós Zoltán /BMZ/, Moskál Tibor 
a Ján Korcsok. Z prác, vyhotovených počas sympózia, 
bude 6.-ho mája o 15-hodine otvorená výstava.

Pri príležitosti
75. narodenín Juraja Ezüsta bola 30. apríla 2010 otvo-

rená v Galérii Jankayho výstava pod názvom „Pohľad do 
zadu“. Na vernisáž prišlo majstrovi gratulovať množstvo 
kolegov, bývalých študentov, priateľov. Čas bežal v húfe 
spomienok rýchlo.

Výstava je otvorená do 09.06.

Viac úspešných dolnozemských Slovákov na celoštátnej kva-
lifikácií

Zväz speváckych a inštrumentálnych zborov v Maďar-
sku (KÓTA) usporiadal 24. apríla v meste Orosháza Ce-
loštátnu kvalifikačnú súťaž ľudových spevokolov, sólistov 
a kapiel. Z 20 súborov a  sólistov 5 skupín prezentovali 
Slovákov našej župy. Členovia poroty boli János Dévai, 
výskumník ľudovej hudby, Dr. István Alföldy Boruss, 
riaditeľ folklórnych skupín Maďarského rozhlasu, ďalej 
Kristina Nagyová, pedagogička hudby.

Porota udelila na súťaži striebornú kvalifikáciu Ľudo-
vému spevokolu Borouka z Telekgerendášu, Folklórnej 
skupiny z Čabačúdu, Citarovej kapely Rosička z Két-
šoproňu a Detskej folklórnej skupiny Limbora z čabian-
skeho slovenského gymnázia a základnej školy. Sloven-
ský ľudový spevokol Horenka z Kétšoproňu dostala zlatý 
diplom.

Gratulujeme a želáme im ďaľšie úspechy.

Stretnutie národnostných klubov
podujatie v tomto roku usporiadali v Eleku o mesiac 

skorej, 17. apríla. Čabianskych Slovákov reprezentovali 
na stretnutí členovia čabianskeho slovenského klubu.

Szlovák nyelvvel is ismerkedő 300 csabai és telekge-
rendási óvodás májusban bábelőadáson találkozott

A michalovcei művésztáborban három csabai művész 
is részt vett.

A több mint 30 éves hagyomány szerint Eleken zajlott 
a nemzetiségi klubok találkozója.

Alföldi szlovák népzenei együttesek közül az országos 
minősítőn egy arany és négy ezüst minősítést ért el.

A Jankay Galériában Ezüst György 75. születésnapja 
alkalmából nyílt kiállítás.
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Ponuka na máj
Slovenská samospráva Békešskej 

Čaby a
Čabianska organizácia Slovákov

Vás s úctou pozývajú na
Stretnutie spevokolov

Jána Valašťána Dolinského,
usporiadaného pri príležitosti 15. 

výročia založenia
Zmiešaného zboru Čabianska ružička

Termín:
8. máj (sobota) 2010,

o 15.00  hod.
Miesto stretnutia:

Malý evanjelický kostol, Békešská Čaba

15. mája sa usporiadajú oslavy 60. 
ročnej slovenskej základnej školy  

v Sarvaši.

23. mája prebieha závinový festival  
v Malom Kereši.

29. mája v Gerendáši prebieha  
v rámci slovenského dňa zabíjačka.

31. mája sa prezentuje v Bratislave 
publikácia Vzorky ľudových tkanín  

z Békešskej Čaby Myši pištia, Bobík skáče, 
už sa tešia na koláče. 
Napiekla ich naša Hana.  
A teraz spí? Takto z rána? 
Pre myši sa začína koláčová hostina.

Varí mama kašičku v maľovanom 
várničku, 
Jeden, dva, tri, štyri, päť 
Janko-banko ticho seď. 
Varí mama kašičku v maľovanom 
várničku 
Tomu dala na mištičku,  
Tomu dala na lyžičku, 
Tomu dala na vidličku, 
Tomu dala na tanierik, 
Tomu mačka spapala. 
A mamička mačku prútom šibala. 
A mačka šmyk-šmyk po rúčke,  
skryla sa v pazúške.

Šijem boty do roboty, od soboty do 
soboty. 
Nemám chlebík , nemám syr, Mur-
ko mi ho uchytil 
Šic! Šic! Šic!

Básničky pre deti

Touto cestou ďakujeme vydava-
teľstvu Tranoscius a.s. z Liptovské-
ho Mikuláša, že nám už viac rokov 
pravidelne a bezplatne sprostredku-
je svoj časopis Evanjelický posol spod 
Tatier, ktorý záujemcovia nájdu 
a čítajú v Dome slovenskej kultúry. 
Uvedieme jednu modlitbu z  jeho 
strán:

„Prichádzame pred Teba, Pane, 
aby sme Ti ďakovali za Tvojho Syna 
a nášho Spasiteľa. Prichádzame takí, 
akí sme – so všetkým, čo si aj dnes 
nesieme. No chceme to všetko pred 

Teba zložiť, srdce otvoriť a úprimne 
vyznať – Bože, potrebujeme Ťa. Zo-
stávaj s nami teraz a veď nás po ces-
te, ktorá vedie do večnosti. Prosíme, 
pomôž nám a našim deťom bojovať 
boj viery a dôvery v Teba. Posilňuj 
a  podopieraj nás na ceste rôznych 
pokúšaní aj vtedy, keď budeme 
mať vyznať pred inými, že veríme 
v  Teba, aby sa ich toto svedectvo 
dotklo – oživ nás, aby iní pocítili, že 
si tu naozaj prítomný a  že človeka 
veľmi miluješ.

A „Tátra aljai Evangélikus hírnök“ folyamatos küldéséért köszönetet 
mondanak a csabai szlovákok a Tranoscius a.s.-nek.

Juraj Dolnozemský:
Osobné väzby

... minulosť
cesty osudy!

Veď to predsa raz
tá budúcnosť
nám posúdi!

Skúmaš
váhaš

a si hľadáš
-smer!!!

Život je viac
než chatrný

zber!

Vydrž, pretrvaj
nepodlíhaj!!!

-musíš mať
čisté túžby!
(ktorým)

A tým úprimne
ver!!!


