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V rámci grantu Podajme si ruky 
– Nyújtsunk kezet vypísaného OSI 
Budapest - OSF Bratislava, Čabian-
ska organizácia Slovákov realizuje 
projekt Cezhraničné oblúky výtvar-
ného umenia – Határon átnyúló 
kép zőművészet. Do projektu zapo-
jení umelci sú zo Slovenska PaedDr. 
Jaroslav Uhel, ArtD. a z Maďarska 
Csuta György.

Cieľmi projektu sú:
–  potvrdenie medzinárodnej spolu-

práci

–  pomocou výtvarnoumeleckých 
výstav napomáhanie orientovanie 
sa vo dvoch kultúrach, poukázanie 
na spoločné hodnoty,

–  so stretnutím umelcov nadviazanie 
kontaktov a uzavretie ďalšej spolu-
práci aj na odbornom poli

–  s pomocou prednášok o príznač-
nostiach umeleckej tvorby dané-
ho regiónu povzbudiť potenciálnu 
umeleckú citlivosť, aby ľudia sa 
naučili vážiť si kultúrnu, spoločen-
skú a etnickú identitu iných, na čo 
ponúka možnosť aj disharmónia a 
harmónia komunikačných kanálov 
výtvarného umenia.
Mílové body projektu sú:

–  spoločná dvojjazyčná brožúra 
umelcov (dostupná na facebooku 
grantu, alebo ju možno zaobstarať 
v Dome slovenskej kultúry v Bé-
kešskej Čabe)

–  účasť Jaroslava Uhela v medziná-
rodnom umeleckom tábore v Bé-
kéši (29.07.–06.08.2011)

–  účasť Györgya Csutu na medzi-
národnom plenéri v Terchovej 
(21.08.–28.08.2011)

–  výstava Jaroslava Uhela v Békeš-
skej galérie (02.08.–26.08.2011)

–  výstava Györgya Csutu v Tren-
čianskych Tepliciach (16.09.–
07.10.2011)

Podanie rúk pomocou výtvarného umenia

A Határon átnyúló képzőművé-
szet keretén belül Csuta György, 
valamint Jaroslav Uhel festőmű-
vészek kiállításait szervezte meg 
a Csabai Szlovákok Szervezete. 
A két művész részt vett egymás 

művésztáborában és előadást tar-
tottak a megjelentek számára az 
együttműködésről és a művészet 

feladatairól.

Koncom augusta do Čaby zavíta-
la skupinka z Nitry, ktorá navštívila 
mesto s cieľom stretnúť sa s družob-
nými speváckymi zbormi – Čabian-
skou ružičkou a Orgovánom –, ktoré 
zase boli u nich v apríli. Okrem pria-
teľského stretnutia sa zúčastnili na 

galaprograme ZENIT-u, na veselici 
v Mederi ale si aj zaspievali v čabian-
skom kostole a na slovenskom dni v 
Poľnom Berinčoku, kde bola prítom-
ná aj družobná spoločnosť Berinča-
nov z Kolárova. red

Az áprilisi szlovákiai találkozó 
után Békéscsabán találkozott 

a nyitrai és a két csabai szlovák 
énekkar, akik baráti találkozó  
mellett fellépéseken is részt 

vettek. 

Spája ich slovenský spev
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Výročia obcí Hradište a  
Čabasabadi

Slovenská obec v regióne Stred-
ného ponitria, Trenčianskeho kraja, 
v Partizánskom okrese v roku 2010 
oslavovala 15. výročie družobného 
styku s  Čabasabadim. Základom 
partnerského styku je fakt, že z  Hra-
dišťa sa presídlili na Čabu rodiny me-
dzi prvými znovuosídlencami, ktoré 
sa potom následkom urbanizačného 
rozvoju dostali do Čabasabadi. Úze-
mie tejto obce dnes s  330 obyvateľ-
mi patrilo do čabianskeho širokého 
chotára a  obec mala významnú slo-

venskú sálašskú školu. Spolupráca 
dvoch obcí je rozvetvená a  prospe-
rujúca, organizovali spoločné podu-
jatia v  oboch krajinách a umiestnili 
pamätné tabule a kamene.

2011-om Hradište zazname-
nali 600. výročie prvej písomnej 
zmienky o  obci. Chotár dnešnej 
obce Hradište patrí medzi najstar-
šie osídlené lokality Novohradu. 
Obec je listinou doložená v roku 
1411 vo forme Hradischa. Z tejto 
príležitosti usporiadali veľkolepé 
podujatie, v  rámci ktorého sa ko-
nali: volejbalový turnaj, miestna 

a  dolnozemská gastronómia, ozaj 
vynikajúci kultúrny program, pre 
deti divadielko, maľovanie na tvár 
a večer náladové zapálenie vatry pri 
príležitosti 67. výročia SNP a Dňa 

ústavy. Medzitým na akcii sa zú-
častnila aj menšia delegácia Vidiec-
keho parlamentu (ViPa) s účelom 
uzavretia ďalšej spolupráci.

Ich spolupráca môže byť príkla-
dom pre každého.

Kh

Starosta Hradišťa Jozef Valkovec so skupinou Slovákov z Dolnej zeme

Divadielko pre deti

Výročné polo osady

Hradište évről évre jubileumot 
ül: 2010-ben ünnepelte  

Csabaszabadival kötött együtt-
működésének 15., s 2011-ben 
alapításának 600. évfordulóját, 

melyeket közösen ünnepelt a két 
közösség.

Družobné kontakty

Pamätné dary hostí
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Telekgerendáš sa stal  
Humanitárnou osadou

Celoštátne vedenie Maďarského 
červeného kríža v roku 2007 zalo-
žil titul „Humanitárna osada”, ktorý 
možno získať cez grant. Tie osady 
sú odmenené s týmto titulom, kto-
ré venujú zvýšenú pozornosť na 
spoločenské iniciatívy, pomôžu ľu-
ďom a rodinám v biede, aktívne sa 
zapájajú do darovania krvy, pokla-
dajú za dôležité zdravotnú výchovu 
atď. 

Naša osada v roku 2009 dostala 
pamätný diplom, v roku 2010 čest-
nú tabuľu a v tomto roku dosiahla aj 
to, aby na hraničnej tabuli osady bol 
umiestnený výpis „Humanitárna 
osada”.

Odhalenie tabuli prebiehalo 19. 
augusta v prítomnosti telekgeren-
dáškeho zastupiteľského zboru, a 
pobočiek Maďarského Červeného 
kríža v župy Békéš a Telekgerendá-
ša. Na akcii boli prítomní: Gábor 
Nagy riaditeľ pobočky župy Békéš, 
Károly Ancsin podpredseda pred-
sedníctva pobočky župy Békéš a 
Nagyné Lestyán Anita okresná ve-
dúca.

mcm

Telekgerendás elnyerte a  
Magyar Vöröskereszt által  

alapított Humanitárius település 
címet.

A Csabai Szlovákok Szervezete - Szlovák Kultúra Háza folyamatosan 
igyekszik fejleszteni közösségeit információnyújtás, tanácsadás, tréningek 
és szakmai utak, tapasztalatcserék által. A hazai helyszínek mellett alkal-
manként külföldi utakra is lehetőség nyílik. Az idén a romániai Bihar ba 
látogattak el, hogy a más körülmények között élő közösségek működési 

lehetőségeiről tájékozódjonak. Az utat az NCA támogatta.

Čabianska organizácia Slovákov - 
Dom slovenskej kultúry dbá o rozví-
janie a obnovenie poznatkov svojej 
slovenskej pospolitosti. V prospech 
tohto cieľu pravidelne organizuje 
poradenstvá, informačné príleži-
tosti, tréningy a odborné cesty. Nie-
ktoré sa uskutočnia v Čabe, alebo 
v okolitých osadách, niektoré zase 
s cieľom výmeny skúseností vedú 
aj do zahraničia. V tomto roku 5-7 
augusta skupinka našich ľudí sa 
pobrala na cestu do Bihora, aby sa 
zorientovala v skúsenostiach orga-
nizovania spoločenstiev a ich prá-

cou uskutočnenou v inom zeme-
pisnom a spoločenskom prostredí. 
Vysvitlo, že spoločné body vedenia 
svojho života siahajú ku spoločným 
koreňom, keďže fundamentom ich 
aktivity sú tradície, ich pestovanie 
a rozširovanie, čo využívajú aj ako 
turistický kapitál.

Ale následkom rozličných hospo-
dárskych, spoločenských a geopoli-
tických rozmerov aj svojrázne črty 
vyšli najavo. V Bihore žijú najmä v 
menších osadách, kde urbanizácia, 
pracovné možnosti a s tým aj uplat-
nenie sa v živote je ťažšou úlohou, a 

následkom toho pomalšie motivujú 
a mobilizujú občanov, budovanie 
ich spoločenskej sieti ukáže menli-
vú tendenciu. Práve preto budujú 
svoje aktivity a tradície na prírod-
ných pokladoch, ktoré sú aj indiká-
tormi rozvoju turistiky, čo znamená 
pre nich aj finančné pramene ako aj 
styčný kapitál do budúcna.

Túto cestu podporoval Národný 
civilný fond (NCA) a v organizo-
vaní a realizovní prvý podpredseda 
Zväzu Slovákov a Čechov v  Ru-
munsku Pavel Hlásnik.

Skupinka pri výmene názorov 

A čo v Bihore?

samozrejme, navštívila aj prírod-
né krásy okolia, ako napr. Jaskyňu 
medveďa alebo Prameň zázraku 
a prechádzala sa v okolitých horách, 

kde sa členovia nadýchli čerstvého 
vzduchu.

Kh

Čabiansky slovenský klub začiat-
kom augusta pustil na cestu svoju 
sériu Spoznajme okolie svojho byd-
liska, v rámci ktorej navštívili Sza-
badkígyós a Újkígyós, kde ich víta-
la slovenská samospráva založená 
v tomto cykle po prvýkrát.

Koniec augusta bol rušný pre 
komlóšskych Slovákov: otvorili 
výstavu Fujara v ľudovom umení, 
usporiadali gastronomický deň ko-
mlóšskeho Slovenského regionálne-
ho osvetového centra a prebiehala 
prednáška brezňanského divadla.

24–26. augusta v Tatranských 
Matliaroch sa uskutočnil workshop 
Slovenská mládež na Dolnej zemi a jej 
implikácia do života komunity 2011. 
Zúčastnili sa tam dolnozemskí Slo-
váci vo vekovej kategórii 18-30. Ako 
vždy, zdokonaľovali sa v téme uplat-
nenia sa, keďže písali projekty.

02.–04.09. v Bratislave sa uskutoč-
nia Dni majstrov pod heslom Vykroj 
sa z davu, kde v tomto roku sa zúčast-
ňujú aj čabianski umelci. Miesto bude-
me mať na dvore Starej radnici.

9.–1.09. v Čabe sa uskutoční Me-
dzinároný festival národností V poko-
ji a mieri, kde sa zúčastňujú národnos-
ti, ktoré bývajú v župe Békéš a skupiny 
ich materských krajín. V tomto roku sa 
pripoja aj družobné osady mesta.

14.09. Recepcia a koncert Košickej 
filharmónie vo Veľkom evanjelickom 
kostole z príležitosti Dňa slovenskej 
ústavy a 10. výročia fungovania Gene-
rálneho konzulátu SR v Čabe.

21.09. Skladanie holdu Ondrejovi 
Kvaszovi, pionierovi letectva Békeš-
skej župy. Komlóšania a Čabänia pred-
stavia svoju slovenskú gastronómiu v 
Slovenskom inštitúte v Budapešti.

Krátke správy Ponúkame
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5-ročný Janko sa pýta rovnako starej 
Marienky:
– Marienka vydáš sa za mňa?
– A dokážeš uživiť ženu s piatimi bá-
bikami?

Aká je mužská pred-
stava romantiky?
Futbalový štadión 
osvetlený sviečkami.

Humor

A 25 éves ZENIT-en Szlovákia színeit a 30 éves vágbesztercei alapfokú 
művészeti iskola fúvószenekara képviselte nagy sikerrel, akiknek művé-

szeti vezetőjének szavaival élve arspoetikájuk: A zenekar küldetése és 
törekvéseink ambíciója a jövőben is a jó zenéből fakadó öröm osztogatá-
sa, az iskola tanulóinak – zenészeinek és énekeseinek - zenei tehetséggon-

dozása, s ezzel a hálás hallgatóság elvárásainak kielégítése fúvós zenével.
A 16 ország zenekarai között szórakoztató zenét játszott a komárnói 

Veselá kapela is.

Koncom augusta Čaba sa naplní 
dychovou hudbou. ZENIT zna-
mená do slova prekladané Hudob-
né mládežnícke stretnutie, keďže 
pred 25 rokmi cieľom usporiadania 
podujatia bola okrem rozšírenia 
dychovej hudby, zapojenie mla-
dých a otvorenie priestoru na ich 
predstavenia. Behom niekoľkých 
rokov akcia sa stala úspešnou, a 
kruh účastníkov sa rozšíril na šir-
šiu vekovú kategóriu a  festival sa 
rozrástol na medzinárodnú úroveň. 
Okrem prednesu skupín hru dy-
choviek hodnotí odborná porota, 
ale to neznamená kvalifikáciu. Na-
priek tomu rok čo rok sa zúčastňujú 
viacerí na podujatí a paleta je čoraz 
pestrejšia. Ústredným miestom 
podujatia je stan pri OD Čaba Cen-
ter, ale dychová hudba znie vo všet-
kých kútoch mesta a v okolitých 
osadách. V tomto roku Slovensko 
zastupoval 30 ročný Dychový or-
chester Základnej umeleckej 
školy v Považskej Bystrici, ktorý v 
dirigovaní Mariana Belobradu ozaj 
kvalitne, na vysokej úrovni hrala aj 
podľa poroty. Veľkým úspechom 
vystúpili aj na oslavách v Čorváši. 
Dychový orchester bol založený v 
školskom roku 1976/77 s cieľom 
dať možnosť najlepším žiakom dy-
chového oddelenia školy, uplatniť 

svoje hráčske a individuálne schop-
nosti v orchestrálnej hre. S pod-
porou vedenia školy, sústavnou, 
trpezlivou a cieľavedomou prácou 
sa už v samých začiatkoch vytvárali 
dobré podmienky na činnosť or-
chestra a kládli základy i dnešných 
úspechov. “Poslaním orchestra a 
ambíciami našich snažení aj v bu-
dúcnosti bude rozdávať radosť z 
dobrej muziky, rozvíjať hudobný 
talent žiakov školy - muzikantov a 
spevákov, a tak napĺňať očakávania 
vďačných poslucháčov dobrej dy-

chovej hudby.” (Mgr. Michal Bróska 
umelecký vedúci) Zo Slovenska pri-
šla aj Veselá kapela, ktorá zahrala 
zábavné melódie. Dychovky zo 16. 
krajín aj v tomto roku poukázali na 
dobrú možnosť uvoľnenia sa ume-
leckým zážitkom

 red

Jubilujúci ZENIT
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Zo skrine našich Seniorov

Čabiansky evanjelický krúžok Melanchton z r. 1935
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