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Vedenie Čabianskej Organizá-
cie Slovákov (ČOS) usporiadalo 
tohoročné valné zhromaždenie 24. 
februára v  Spoločenskom dome 
Tégla. Sála domu sa naplnila, bolo 
prítomných takmer 200 ľudí. Podu-
jatie otvoril zmiešaný zbor Čabian-
ska Ružička s básňou Paulíny-Toth-a  
„Slovenčina moja“. Úpravu pre 
spevácky zbor zložil Ján Valašťán 
Dolinský, pedagóg, dirigent a skla-
dateľ, ktorý sa narodil 15. februára 
pred 120 rokmi v  Békešskej Čabe. 
Po slávnostnom otvorení schôdze 
v mene chorého predsedu organizá-
cie, Michala Lásika pozdravila prí-
tomných Anna Ištvánová výkonná 
predsedníčka ČOS. Zvlášť privítala 
Štefana Daňa, generálneho konzu-
la Slovenskej republiky v  Békešskej 
Čabe, Eriku Lázárovú, zodpoved-
nú referentku za školy v  úrade Ce-
loštátnej slovenskej samosprávy, 
Gyulu Czégénya, hlavného vedúce-
ho kultúrneho oddelenia na Úrade 
samosprávy Békešskej župy a Petra 
Pečeňu, člena Slovenskej samosprá-
vy Békešskej župy.

Prítomných pozdravil aj Štefan 
Daňo a poprial účastníkom Valného 
zhromaždenia príjemné a  úspešné 
rokovanie. Žiaľ, organizácia mala 
v  tomto roku aj zosnulých, na kto-
rých si účastníci spoločne spome-
nuli.

Úvodom svojho referátu Anna 
Ištvánová s radosťou konštatovala, 
že  „ČOS je najpočetnejšia organi-
zácia v Békešskej Čabe. Má viac ako 
300 členov, z ktorých je prítomných 

okolo 200. Takže zhromaždenie je 
uzniesenia schopné“. S týmto sa za-
čínala práca. 

A. Ištvánová vo finančnom referá-
te informovala prítomných o minu-
loročnom hospodárení organizácie. 
Dozvedeli sme sa, že ČOS minulo-
ročný rozpočet uzatvorila s pozitív-
nym výsledkom. Čerpali z Fondu 
S. Wekerleho a z  rôznych nadácií. 
Prameňom boli Úrad pre zahranič-
ných Slovákov, Celoštátna sloven-
ská samospráva, Slovenská samo-
správa Békešskej župy a  Slovenská 
samospráva Békešskej Čaby, ako aj 
Samospráva mesta a Zväz Slovákov 
v Maďarsku. Z členských príspevkov 
bol príjem 240 tisíc forintov. 

Vo verejnoprospešnej správe 

o činnosti organizácie pani Ištváno-
vá nám dala na vedomie, že Čabian-
ska organizácia Slovákov pomocou 
početného členstva vykonáva naj-
rozmanitejšiu činnosť v  meste. Or-
ganizuje mestské, župné, regionál-
ne ba aj medzinárodné programy, 
konferencie, letné tábory a  výlety. 
V  minulom roku napríklad uspo-
riadala v Bratislave spolu s Úradom 
Slovákov žijúcich v  zahraničí Dol-
nozemský jarmok Slovákov, ktoré-
ho sa zúčastnilo okolo 5000 ľudí, 
v  septembri sa členky zúčastnili 
prehliadky ľudovej výtvarnej tvori-
vosti ÚĽUV, navštívili bakoňských 
Slovákov, usporiadali letný citarový 

Valné zhromaždenie Čabianskej organizácie Slovákov 
Rozmanitá činnosť najpočetnejšej organizácie Békešskej Čaby

pokračovanie na strane 2.

Minivýstava krúžku Rozmarín



2 február 2012

tábor a množstvo ďalších menších- 
väčších podujatí, zabezpečili pod-
mienky fungovania záujmových 
skupín, umiestnili dve pamätné ta-
bule O.L. Áchima a Jána Pravdoľu-
bu Bellu atď.

Organizácia v  priebehu svojej  
vydavateľskej činnosti rediguje me-
sačník Čabän a  ročenku Čabiansky 
kalendár. Pritom vybavuje aj kon-
kurznú prácu. Podporuje činnosť 
10 klubov, krúžkov a  umeleckých 
skupín, ktoré majú tiež svoje samo-
statné programy. 

Po prejave členky vedenia na-
sledovali krátke referáty vedúcich 
skupín. 

Úlohou Čabianskeho sloven-
ského klubu, najpočetnejšej spo-
ločnosti pôsobiacej v rámci ČOS je 
zachovanie slovenskej reči a tradícií 
čabianskych Slovákov. Informovala 
prítomných vedúca klubu, Alžbeta 
Ančinová. Rešpektujúc tento cieľ 
klub vybudoval styky s  predstavi-
teľmi mládeže, s  škôlkami, školami 
a ďalšími spoločnosťami mesta. Vy-
tvoril spoluprácu aj s  národnost-
nými skupinami župy a  krajiny. 
Členovia klubu vykonávajú svoju 
činnosť v rôznych teamoch. Naprí-
klad Skupina riešení sociálnych úloh 
navštívi chorých členov, pomáha im 
v nakupovaní a vo vybavení žiadostí 
o finančné a iné podpory, ako aj ďa-
ľších úradných vecí. Členovia Slo-
venského pávieho krúžku spievajú 
čabianske slovenské piesne na rôz-
nych podujatiach. Klub má aj ochot-
níckych divadelníkov, ktorí naposle-
dy vystúpili v  októbri, pri odhalení 
pamätnej tabule Jána Gerčiho. Team 
umelcov má 4 členov. Básne Michala 
Čičeľa odzneli pred 250-mi záujem-
cami na súťaži vypísanej redakciou 
časopisu Bárka a na Čabianskych li-
terárnych večierkoch. Emília Ková-
čová pekne recituje a rozpráva svoje 
spomienky po slovensky. Piroška 
Vargová a  Alexander Orosz spolu 
šesťkrát si zaslúžili prvú cenu na rôz-
nych recitačných súťažiach. Spoloč-
nosť pracuje podľa ročného plánu. 

Čabianska organizácia Slovákov 
prevádzkuje aj Krúžok gazdiniek 
a  záhradkárov pod vedením Judi-
ty Bartolákovej a  Michala Kelle-
ho. Spoločnosť sa zaoberá v prvom 
rade s  tradíciami hospodárenia 
čabianskych Slovákov. Usporiada 
prezentácie na rôznych podujatiach 
a  zúčastní sa na gastronomických 
súťažiach. Gazdinky si chystajú ha-
lušky, brdovce (gágorčoke) a  ku-
kuričnú kašu. Ich výrobky ocenili v 
Kondoroši zlatou medailou. Gazdo-
via dosiahli I. umiestnenie v Geren-
dáši na súťaži miešania klobásy. Čle-
novia v roku 2011 pod heslom „Nak 
nič nevinde na márno!“ usporiadali 
aj prezentáciu varenia mydla. Priate-
lia vína sa zúčastnili v Kétegyházi na 
Dni agrárov. 9 členov prezentovalo 
svoje produkty aj na Čabianskych 
fašiangoch.

Viacdesaťročný výšivkársky krú-
žok FAJALKA patrí tiež k ČOS-ke, 
ale sídli v Dome železničiarov. Ženy 
pod vedením pani Mocslínyiovej 
si zachovajú a  oživia v  prvom rade 
výzdobné motívy Slovákov. V tom-
to roku usporiadali výstavu v  Ma-
terskej škôlke Napsugár, kde popri 
vyšívaných obrusoch a  vankúšoch 
viedli aj detskú dielňu a ukázali de-
ťom aj ľudové hry.

Mladšie výšivkárky pracujú 
v  Krúžku ROZMARÍN. Odbornú 
prácu skupiny usmerňuje Anna Il-
lésová Boťánska. V  minulom roku 
krúžok vystavil raritné výšivky Bé-
kešskej župy doma a  v  zahraničí 
spolu 22-krát. Výšivkárky pritom 
sa vybrali aj na študijnú cestu a zú-

častnili sa v  odborných táboroch. 
V  roku 2011 uzrela svetlo sveta 
kniha vedúcej krúžku pod názvom 
Tkaniny v  Békešskej župe. Minulý 
rok so svojimi výsledkami výšivkár-
sky krúžok bol najúspešnejšou sku-
pinou ČOS. V  Budapešti na Sláv-
nostiach remeselníkov 20. augusta 
usporiadaných na budínskom hrade 
dostal titul „Najkrajšia dielňa v roku 
2011“. Spolu 19 produktov dostalo 
od poroty NIT-u kvalifikáciu A  a  6 
kusov kvalifikáciu B. Na konkurze 
„Százrózsás“ v  Mezőkövesde do-
stal krúžok osobitnú odmenu. A na 
konci roka Slovenská samospráva 
Békešskej Čaby odovzdala krúžku 
vyznamenanie „Za Čabianskych 
Slovákov.“

Pekné výsledky mali aj spevácke 
zbory ČOS. Na celokrajinskej kva-
lifikačnej súťaži ľudových spevo-
kolov usporiadanej celokrajinskou 
organizáciou KÓTA dosiahli strie-
bornú kvalifikáciu. Popri spievaní 
slovenských ľudových piesní bolo 
cieľom 28 členného Zmiešaného 
zboru čABiANsKA RužičKA 
v roku 2011 interpretovať aj zborové 
skladby slovenských skladateľov na 
Dolnej zemi. Členstvo spevokolu so 
svojimi vystúpeniami prezentovalo 
čabianskym občanom prítomnosť 
Slovákov v  meste. Spievali v  marci 
na výstave ochotníckych maliarov 
poštárov a  v  novembri v  dome dô-
chodcov Életfa.  Samozrejme vystu-
povali aj mimo mesta a na Slovensku. 
Zbor je ináč vynikajúcou priateľskou 
spoločnosťou. Radi cestujú spolu 
a pomáhajú jeden druhému.

pokračovanie z 1. strany
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Ľudový spevácky zbor ORGO-
VÁN popri ľudových piesňach sa za-
oberá aj so zachovaním spievaných 
zvykov čabianskych Slovákov. Zbor 
nacvičil v  tomto roku vianočné 
piesne, koledy, vinše a  náboženské 
piesne z  Tranoscia. Dva spevácke 
zbory pod vedením ildiky Očov-
skej sa rozhodli svojou aktívnou 
účasťou zachovať aj slovenskú litur-
giu a  oživiť slovenskú evanjelickú 
komunitu. S  týmto cieľom spievali 
členovia spevokolov pred bohosluž-

bami piesne z Tranoscia 19. augusta 
v Evanjelickom kostole vo Viniciach 
a 19. septembra vo Veľkom evanje-
lickom kostole. 

Na záver dostali prítomní informá-
cie od Anny Korčokovej o  činnosti 
Klubu seniorov, od Judity Krajcso-
vicsovej o  Klube čabianskych pe-
dagógov na dôchodku a od Mateja 
Králika o spoločnosti slovákov so 
zmenenými schopnosťami.

Po referátoch nasledoval krátky 
kultúrny program, v  ktorom vy-

stúpili členovia literárneho teamu  
Slovenského klubu a Spevácky zbor 
ORGOVÁN. Na koniec programu 
pod vedením Tímei Tejesovej vy-
stúpila citarová kapela BOLERÁZ, 
ktorej v minulom roku 5. krát udeli-
la Celokrajinská organizácia KÓTA 
cenu Zlatý páv.

Po schôdze nasledovala zábava 
s večerou, tancom a losovaním tom-
boly. Do tanca hrala Bajczerova ka-
pela.

Ildika Očovská

10. februára  v priestoroch čabianskej slovenskej ško-
ly učitelia, rodičia,  starí rodičia, súrodenci a blízki prí-
buzní sa stretli, aby spolu prežili zážitok prvého kroku 
so žiakmi 12.-tej triedy. 14 čabianskych žiakov so svo-
jou triednou učiteľkou Ildikou Kissovou Szabovou na 
svojej ceste došli k tej etape, kde sa na minútu zastavili 
a precítili dosah nejakej zmeny, vzrast osobnej zodpo-
vednosti, závan dospelosti. Trieda bola ozaj pestrého 
zloženia, svojské príznačnosti sa dali na javo v prezen-
táciách, zostavených z fotografií od malička až k súčas-
nosti. Pestré bolo veštenie očakávanej budúcnosti. Pani 

riaditeľka im vykreslila realistický obraz na čo sa majú 
chystať, pri čom bolo cítiť aj blízkosť srdca k  svojim 
žiakom a „držanie ich za ruky“. Napätosť a dojímavosť 
pri pripnutí stužiek. Ale stužky pripnuté na šatách, ako 
materialozovaný znak zrelosti pripomenuli žiakom krok 
k dospelosti a svojim príbuzným pýchu. Prvý krok rea-
lizovaný k zrelosti! Teraz nasleduje tvrdá práca o ďalší 
postup.

red

Zmaterializovaný znak zrelosti

Lúčiaci sa študenti dvanásteho ročníka slovenského gymnázia

pokračovanie na strane 4.
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V  januárovom čísle Čabäna sme podali informácie 
o  možnostiach zorientovania sa v  nových predpisoch. 
Je potešiteľné, že mnohí aktivisti národnostnej pospoli-
tosti Dolnej zeme sa zúčastnili na informačných dňoch 
s  cieľom, aby sa čo najlepšie zdokonalili v  zákonoch 
a predpisoch Maďarska a Slovenska.. V rámci podujata 
sa dozvedeli o administratívnych, súdnych, finančných 
a registračných požiadavkách, ako aj o zmenených gran-
tových systémoch. Zákony a nariadenia si môžete stiah-
nuť z webovej stránky: www.net.jogtar.hu

30.01. a 23.02. sme si mohli vypočuť základné infor-
mácie o civilnom zákone č. CLXXV z r. 2011 a s nim 
súvisiace nariadenia vlády č. 350/2011. (Xii. 30.), 
o novom systéme NEA (potomok NCA) nariadenie č. 
5/2012. (ii. 16.) KiM a o zmenených súdnych predpi-
soch civilných organizácií.

K slovenským pospolitostiam z praktického aspektu 
sme zostavili krátky súhrn, čo sme im aj rozposlali mai-

lom, ale širšej verejnosti uverejníme najzákladnejšie in-
formácie tu.

–  ak ste zväzom, musí Vám v pomenovaní figurovať po-
jem Zväz

–  musíte mať registrované členstvo
–  musíte fungovať po celý rok (plní sa podľa zakladajú-

cej listiny)
–  počet členov nemôže klesnúť pod 10 osôb
–  v prospech realizovania cieľov, bez ohrozenia ich spl-

nenia, môžete mať príjmy z  hospodárskej činnosti, 
ktorý však nemôže dosiahnuť 60% celoročného príj-
mu

–  organizácia úver môže brať iba v tom prípade, keď ne-
ohrozuje činnosť resp. cieľ skoncipovaný v zakladajú-
cej listine + výška úveru a podpory na úhradu môže 
byť iba takej výšky, úhrada ktorej neprestúpi majetok 
organizácie(350/2011. XII.30 4§4)

O informačných dňoch

Dejiny stužkovej slávnosti 
siahajú do dávnych čias. Pochádza z 
Banskej Štiavnice, ako aj množstvo 
iných študentských zvykov. Tento 
proces ešte nazývali Valétou.

Žiaci získali právo na nosenie 
stužky v poslednom polroku svojich 
štúdií. Podobne ako dnes, aj oni ju 
dostali v rámci slávnosti. Ani postup 
akcie sa nelíši vo veľkej miere. Sú-
časné slávnosti prevažne sa podoba-
jú pripnutiu Valéty.

Dávno podujatie sa začalo s  po-
svätením stužky v  zatmievajúcej sa 
sále a žiaci samo sebe pripli stužku. 
Tieto obyčajne boli veľkosti dlane, 
zeleným odtienkom, vyhotovené 
z hodvábnej stužky.

Existovali dva typy valétovej stuž-
ky: jedna krátka stužka na ruku so 
zlatými strapcami, kým druhá s mo-
nogramom a  poznačením roka sa 
dostala na rameno žiakov. Valétový 
sprievod viedol prevažne najstarší 
žiak, ktorý držal na palicu privia-
zanú dubovú kyticu, kým ostatní si 
pripli o  klobúk dubový lístok. Os-
tatní žiaci, ktorí ešte mali niekoľko 
rokov štúdia pred sebou, odprevá-
dzali ich s  fakľami.Tento sprievod 

šiel k mestkej bráne, kde rozlučujú-
cich symbolicky kopli do zadku, aby 
im dali na vedomie, že už nemajú čo 
hľadať v inštitúcii. Žiaci potom pre-
šli do reduty, kde zakončili slávnosť 
s grandióznym bálom.

zdroj: www.bekszi.hu

A szalagavatás szertartása hosszú 
múltra tekint vissza. Ez a ceremónia is 
Selmecbányáról származik, mint me-
gannyi diákélettel kapcsolatos szokás. 
Ott még Valétálásnak nevezték.

A diákok  tanulmányaik utolsó fél-
évében váltak jogosulttá, hogy viseljék 
a szalagot. Ugyan úgy mint mostaná-
ban, ők is egy ünnepség keretei közt 
kapták meg. A rendezvény menete sem 
különbözik nagymértékben. Napja-
ink szalagavatója hasonlít a régi idők 
Valéta tűzésére.

Régen szalagszenteléssel kezdődött 
a műsor, ami egy sötétülő teremben 
zajlott és a diákok tűzték fel maguk-
nak a szalagokat. Ezek általában te-
nyérnyi nagyságú, zöldes árnyalatú, 
selyemből készült szalagok voltak.

Kétféle valéta szalag létezett: az 
egyik rövid karszalag aranyrojtok-
kal, míg a másik monogrammal és 
évszámmal került a diákok vállára. A 

valéta menetet általában a legidősebb 
diák nyitotta, aki egy hosszú botra kö-
tözött tölgycsokrot vitt, a többiek pedig 
tölgylevelet helyeztek a kalapjuk kari-
májára. A többi diák, kiknek volt még 
pár lehúzandó évük, fáklyás menet-
ként kísérték a végzősöket. Ez a menet 
a városkapuig tartott, ahol jelképesen 
fenékbe rúgták a végzősöket, tudat-
ván velük, hogy semmi keresnivalójuk 
nincs többé az intézményben.

Triedne učiteľky: Ildika Szabová Kisová 
(12 ročník) a Marianna (11. ročník)

pokračovanie z 3. strany
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–  príjmy a výdavky musí viesť v evidovaní v podrob-
nom rozobere a vyhovujúc účtovníckym predpisom:
19. § (1) A civil szervezet bevételei:
a) egyesület esetében tagdíj, alapítvány esetében ala-

pítótól kapott befizetés, valamint az alapító által az ala-
pítvány

rendelkezésére bocsátott vagyon;
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységbõl (szolgálta-

tás nyújtásából) származó bevétel;
c) a költségvetési támogatás:
ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel ka-

pott költségvetési támogatás;
cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a 

Kohéziós Alapból származó, a költségvetésbõl juttatott 
támogatás;

cc) az Európai Unió költségvetésébõl vagy más ál-
lamtól, nemzetközi szervezettõl származó támogatás;

cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részé-
nek az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege;

d) az államháztartás alrendszereibõl közszolgáltatási 
szerzõdés ellenértékeként szerzett bevétel;

e) más szervezettõl, illetve magánszemélytõl kapott 
adomány;

f) befektetési tevékenységbõl származó bevétel;
g) az a)–f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel.
(2) A civil szervezet költségei, ráfordításai (kiadásai):
a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez 

közvetlenül kapcsolódó költségek;
b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgálta-

tás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó költségek;
c) a civil szervezet szerveinek, szervezetének mű-

ködési költségei (ideértve az adminisztráció költségeit 
és az egyébfelmerült közvetett költségeket), valamint a 
több tevékenységhez használt immateriális javak és tár-
gyi eszközök értékcsökkenési leírása;

d) az a)–c) pontok alá nem tartozó egyéb költség.
Príspevky:

–  môžete zbierať príspevky (adomány), zásady sú 
skoncipované v 24-26§ civ. zákona (2011. évi 
CLXXV. Törvény) a v 3 kapitole vládneho nariadenia 
350/2011(XII.30) (a po priznanej sume vláda udelí 
ešte 5%)

–  ak ste verejnoprospešný spolok, od 01.01.2012 
musíte viesť dvojité účtovníctvo

–  každá civilná organizácia má spraviť hlásenie o 
svojej verejnoprospešnej činnosti, majú aj povin-
né osobitné prílohy (vzor nájdete v prílohe vládneho 
nariadenia 350/2011 XII.30.9)
či vyhovujete novým požiadavkám verejnoprospeš-

nosti (civilný zákon 31§-50§) môžete si to vyskúšať na 
webovej stránke www.kozhasznusag.kormany.hu 

dôležité: môžete aj teraz, ale ináč musíte žiadať do r. 
31.05. 2014, ak to nespravíte 01.06.2014 Vás automa-
ticky vymažú z registra verejnoprospešných spolkov. 
formulár bude uverejnený na portále)

beszámolót közhasznúsági mellékletek
kiegészítő melléklet  
kettős könyvvitelnél

tartalmi  
beszámoló

mérleg támogatásonként bontás 
(29§4)

eredmény  
levezetés

főbb tevékenységek, programok 
bemutatása főbb célcsoportok, 
kzh. tev. részésülők létszáma és 
eredményeik

vagyon felhasználása  
kimutatása

tisztségviselők felsorolása és 
juttatásai

közhasznú cél szerinti juttatás 
pl 1%, normatív tám.,  
közszolgáltatás bevétele

FONTOS: a célcsoportra 
vonat kozó adatok alapján  
szolgáltatásai a tagok,  
munkavállalók és önkéntesek 
mellett mások számára is  
hozzáférhetőek(32§4)

–  hotové hlásenie je povinné zložiť do úschovy a za-
bezpečiť jeho dostupnosť – na svoje náklady môžu 
z neho spraviť kópiu (46§) do posledného dňa 5. me-
siaca po uzatvorenia daného termínu (koniec hospo-
dárskeho roka resp. termín zániku). V tomto roku kaž-
dý musí to spraviť tak, že poštou zašle overenú kópiu 
na adresu Országos Bírósági Hivatal 1363 Buda-
pest Pf.24 doporučene (podľa toho zaevidujú civilnú 
organizáciu a bude figurovať na ústrednom Civilnom 
informačnom portály). Údaje zaregistrovanej organi-
zácie sú verejné – okrem prezenčnej listiny zakladajú-
ceho zasadnutia a registračného zoznamu členstva. Vo 
forme, ktorá nie je vhodná na identifikovanie súkrom-
nej osoby, údaje je možné vydať na štatistické účely. 
(15§-16§)

–  Potom od 30.05.2012 testujú stránku a od 01.07.2012 
funguje internetový portál Súdnej stolici v Gyule (Gy-
ulai Törvényszék) www.birosag.hu, kde treba elektro-
nicky pripnúť (2011. CLXXXI,.105,106§). 
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– ak máte svoju webovú stránku musíte tam uverejniť 
počas dvoch rokov. Ak behom roka nerealizujete 
nič, začína sa viesť voči organizácii súdne konanie. 
Dôležitá informácia: od 01.01.2012 iba tá organi-
zácia môže dostať ústrednú podporu (okrem EÚ a 
kohéznych fondov), ktorá zložila do úschovy svo-
je hlásenie resp. verejnoprospešné hlásenie.

–  význačnou rozpočtovou organizáciou sa pokladá tá 
organizácia, ktorá z ústredného rozpočtového systé-
mu (počítajúc aj samosprávy) má príjem a ten dosiah-
ne 50% ročného príjmu (nezapočítajú kohézne a Eu-
rópske fondy). Ak sa splní, vedúci zástupcovia majú 
podať majetkové hlásenie(vagyonnyilatkozat) 90 dní 
po zložení hlásenia do úschovy (na formulári ešte 
pracujú, bude uverejnený na Civilnom informačnom 
portály)

–  civilného elektora môže navrhnúť ten, kto má ce-
loštátnu resp. regionálnu pôsobnosť. Má sa zahlásiť do 
elektorského systému cez Eper systém. Môže delego-

vať 1 osobu, ktorá nemôže byť delegátom inej organi-
zácie

–  od 85§ sa zaoberá finančnými zásadami a odvo-
láva sa na finančný zákon, niektoré uvedieme: 

a) 1% môže prijať organizácia, ktorá od zaregistrova-
nia 2 roky, a verejnoprospešná organizácia rok

b) ak organizácia nie je platcom DPH, minimálna 
25%-á mzda je oslobodená od dane v prípade ak repre-
zentácia+ obchodný dar neprestúpi 25%-minimálnej 
mzdy vznikne v prospech plnenia verejnoprospešného 
cieľu a neprestúpi 10% celoročných výdavkov, ale naj-
vyššie 10% príjmu týkajúceho na daňový rok .

10. februára zase sme sa zorientovali v zmenách záko-
na národnostných práv (2011. évi CLXXIX. Törvény) 
v jasnom vysvetlení Antona Paulika z Ministerstva ve-
rejnej správy a spravodajstva.

Modifikácia či nový zákon?
o  Nový, lebo keď sa zmení názov – 

zmení sa aj obsah
o  Zhruba 95 % obsahu však sa 

nezmenilo
o  Zmenila sa pritom základná 

filozofia zákona

Základná filozofia
o  Mensinový zákon 
•  V centre pozornosti samospra-
vovanie 
•  Podstatné atribúty národ-
nostného bytia – jazyk, školstvo, 
kultúra - zostali v pozadí

o  Národnostný zákon 
•  Podstatné sú jazyk, kultúra, 
školstvo 
•  Samosprávy tvoria potrebné 
zázemie k pestovaniu jazyka, 
kultúry a rozvoja školstva

Príklad nového prístupu
o  Ak v obci podiel národnostného 

obyvateľstva je nad 20 %-mi 
•  Nariadenia miestnej samosprá-
vy musia byť sprístupnené aj v 
jazyku národnosti 
•  Najčastejšie používané tlačivá 

aj v národnostnom jazyku 
•  Dvojjazyčné nápisy na verej-
ných inštitúciach 
•  Dvojjazyčné označenie verej-
ných priestorov 
•  Mediálne služby aj v národ-
nostnom jazyku

Tri podstatné zmeny
o  Nadväzuje na národnostné údaje 

sčítania obyvateľstva z roku 2011
o  Pripojí k okruhu národnostných 

voličov aj trvale usídlených 
cudzincov – patriacich k danej 
národnosti

o  Samostatné hospodárenie národ-
nostných samospráv

Nová ústava – Základný 
zákon
o  Národnosti naďalej sú štátotvor-

né
o  Štát napomáha rozvoj ich jazyka, 

kultúry
o  Majú právo na školstvo, na pou-

žívanie mien vo vlastnom jazyku, 
na účasť vo verejnom živote

o  Majú možnosť voliť si národnost-
né samosprávy

individuálne práva
o  Deklarovanie príslušnosti k 

národnosti
o  Slobodné používanie materin-

ského jazyka
o  Účasť na vzdelávaní vo vlastnom 

jazyku
o  Právo na vlastnú kultúru a zís-

kavanie informácií vo vlastnom 
jazyku

o  Na používanie mien vo vlastnom 
jazyku

o  Na ochranu rodinných a národ-
nostných tradícií

o  Na prijatie občianstva iného 
štátu

Kolektívne práva
o  Zachovávať kolektívnu identitu
o  Pestovať a odovzdávaťhistorické 

tradície, kultúrne hodnoty
o  Zachovávať a pestovať svoj jazyk
o  Právo kolektívneho používania 

mien a geografických názvov
o  Zakladať, preberať a spravovať 

vlastné inštitúcie

Školské samospravovanie
o  Právo súhlasu a vyjadrenia sa

Zákon č. CLXXIX o právach národností
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O  zmene predpisoch a  grantového systému ÚSŽZ 
sme vypočuli prednášku s  videoprojekciou a  formou 
otázok a odpovedí v rumunskom Nadlaku, kde nás in-
formovali pracovníci úradu: Milan Kurucz, Viera Kraj-
čovičová a Magdaléna Janíková.

Formuláre a  predpisy (smernica a  metodické poky-
ny) si môžete stiahnuť z internetovej stránky www.uszz.
sk. Keďže termín podania grantov na úrad už v čase vy-
dania februárového čísla vypršal, súhrn informácií neu-

vedieme, v termíne vyúčtovania (čo sa zmenilo!) sa sna-
žíme spracovať základné informácie z praktickej strany 
a vtedy ich. uverejniť 

!!! Ale pozor, ak ste vyhrali cestovné, NEMôžETE 
zaradiť medzi doklady k vyúčtovaniu cestovný príkaz 
auta/osobného vozidla a  ešte na jedno nezabudni-
te, že termín vyúčtovania NiE JE v  každom prípade 
31.12.2012!!!

Žiadosti treba zaslať do 10. apríla
Celoštátna slovenská samospráva vypisuje súbeh na 

podporu miestnych slovenských aktivít a masmédií. 
Do súbehu sa môžu prihlásiť miestne slovenské samosprá-
vy, miestne slovenské organizácie a inštitúcie s vypracova-
ným slovenským projektom, ktorý plánujú uskutočniť 
do 28. februára 2013.

Žiadosti treba zaslať na adresu CSS (114 Budapešť, 
Fadrusz u. 11/A) do 10. apríla 2012.

žiadosť o podporu musí obsahovať:
a)  počet zaregistrovaných voličov,
b)  meno, názov a presnú adresu uchádzača,
c)  ročný pracovný plán organizácie,
d)  rozpis plánovanej akcie, respektíve činnosti (uvede-

nie počtu účastníkov, informácie, či sa uchádzajú o 
podporu z iných nadácií alebo úradov),

e)  celkové náklady programu, respektíve činnosti,
f)  vlastné finančné zdroje určené na program, respek-

tíve na činnosť,
g)  výšku žiadanej finančnej podpory,
h)  kópiu šeku, vystaveného na meno uchádzača, o 

predplatení Ľudových novín aspoň na prvý polrok 
(šek o predplatení na druhý polrok treba pripojiť k 
vyúčtovaniu; v inom prípade na budúci rok sa vylú-
čite zo súbehu),

i)  uvedenie názvu, adresy a čísla bankového konta, kam 
možno podporu zaslať, 

j)  odporúčanie miestnej slovenskej samosprávy v prí-
pade, ak uchádzačom nie je slovenská samospráva. 
(Výnimkou je, ak v obci neexistuje slovenská samo-
správa.)

Súbeh CSS na miestne aktivity

o  Právo preberať výchovnovzdelá-
vacie inštitúcie 
•  Aj v období školského roka – 
iba prechodne 
•  Aj školy, kde sa vyučuje jazyk 
– pri existencii niekoľko podmie-
nok 
•  Aj školy, kde najmenej 75 % 
detí sa zúčastní národnostnej 
výuky

Kultúra – Médiá
o  Osobitné zhrnutie mediálnych 

práv 
•  Tam, kde viac ako 20 % 
obyvateľstva patrí k národnosti 
a obec má vlastné médium, po-
vinne musí poskytnúť priestor aj 
programom v jazyku národnosti

o  V kultúre podobne ako predtým 
•  Inštitúcie 
•  Podpory 
•  Kultúrna autonómia

Novoty pri voľbách
o  Od roku 2014 
•  Plynule vedený zoznam národ-
nostných voličov 
•  Voľby len tam, kde najmenej 
30 osôb sa hlásilo za danú národ-
nosť pri sčítaní obyvateľstva 
•  Možnosť mimoriadnych volieb 
aj na miestnej úrovni 
•  Premenené „veľké” samosprá-
vy 
o Najmenej 50 % voličov na 
národnostnom zozname 
o  Najmenej 50 % zvolených tiež 

z národnostného zoznamu

Aktuálne úlohy plynúce zo 
zákona
o  Previesť nový názov (národnost-

ná)
o  Do 1. júna podpísať novú doho-

du s miestnou samosprávou 
•  Riešiť otázky hospodárenia 

•  Otázky zabezpečenia infraš-
truktúry 
•  Otázky spolupráce v oblas-
tiach, dôležitých pre národnosti 
•  V prípade neochoty samo-
správy – mimoriadne konanie 
Vládneho úradu 
•  Ako krajná možnosť – priama 
iniciatíva súdneho konania

Treba vedieť
o  Predseda národnostnej samo-

správy je povinný: 
•  Poslať zápisnicu pre vládny 
úrad do 15 dní 
•  Po voľbách odovzdať agendu 
•  Má zodpovednosť za zákonné 
hospodárenie 
•  Zápisnica sa má pripraviť v 
maďarčine a v jazyku rokovania

Anton Pavlík

pokračovanie na strane 8.
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uprednostňujú sa:
–  programy, ktoré budú prebiehať prevažne v sloven-

skom jazyku,
–  podujatia a detské tábory zamerané na zvyšovanie 

jazykovej úrovne žiakov a mládeže,
–  tí uchádzači, ktorí sa snažia získať podporu aj z 

iných zdrojov.
Uchádzač, ktorý nevyúčtoval finančnú podporu CSS, 

sa zo súbehu vylučuje!
Maximálna výška poskytnutej podpory na jednu ak-

tivitu je 100 000 Ft.
Osada alebo obvod Budapešti, kde sa registrovalo na 

volebnú listinu:
–  do 50 Slovákov, môže podať 1 žiadosť,

–  51-100 Slovákov, môže podať 2 žiadosti,
–  101-200 Slovákov, môže podať 3 žiadosti,
–  201-500 Slovákov, môže podať 4 žiadosti,
–  501-1000 Slovákov, môže podať 5 žiadostí.
Valné zhromaždenie a odborné výbory CSS si vyhra-

dzujú právo kontroly na mieste podujatia.
Žiadosť o podporu treba poslať na tlačive, ktoré si 

možete zaobstarať v sídle CSS a na webovej stránke CSS 
www.slovaci.hu.

O výške udelenej finančnej podpory rozhodne na ná-
vrh Kultúrneho výboru Valné zhromaždenie CSS na má-
jovom zasadnutí r. 2012.

O svojom rozhodnutí, respektíve o termíne a pod-
mienkach vyúčtovania bude CSS informovať každého 
uchádzača prostredníctvom svojho úradu písomne.

pokračovanie z 7. strany

Návrhy treba podať do 16. apríla
Celoštátna slovenská samospráva aj v tomto roku plá-

nuje udeliť vyznamenania „Za našu národnosť“ maxi-
málne trom osobám, resp. kolektívom, ktoré vykonávali 
alebo vykonávajú významnú činnosť v prospech Slová-
kov v Maďarsku, prípadne vytvorili trvalé hodnoty v ob-
lasti slovenskej kultúry, literatúry, výtvarného umenia, 
vedy alebo spoločenského diania.

Návrh na udelenie vyznamenania môžu predložiť:
–  členovia a volené zbory CSS,
–  miestne a teritoriálne slovenské samosprávy,

–  registrované slovenské občianske organizácie v 
Maďarsku.

Návrh v slovenskom jazyku musí obsahovať:
–  presné údaje osoby alebo kolektívu,
–  podrobný opis a hodnotenie činnosti, ktorá je 

predpokladom na udelenie vyznamenania. 
Návrh treba odoslať na adresu úradu CSS (1114 Bu-

dapešť, Fadrusz u. 11/A) do 16. apríla 2012. Návrhy 
vyhodnotí odborný výbor CSS, vyznamenania udelí Val-
né zhromaždenie CSS. Vyznamenania odovzdá predseda 
CSS v rámci Dňa Slovákov v Maďarsku 7. júla 2012 v 
Jášči.

slovenská samospráva župného 
mesta Békeščaba vo februári zasa-
dala dvakrát 09.-ho a 29.-ho. Poslan-
ci sa zoznámili s novým stavom vy-
plývajúcim zo zmeny zákona, potom 
prerokovali obsahové hlásenie roka 
2011, v ktorom je skoncipovaná ozaj 
pestrá paleta profilu: zabezpečenie 
fungovania slovenského oblastného 
domu s jedným zamestnancom, pla-
tená návštevnosť ktorého primerane 
k  predošlému roku vzrástol (2010-
913, 2011-1016). K oblastnému pat-
riaca Áchimová sieň slúžila samým 
výstavám a podujatiam. Z osobných 
výdavkov zabezpečila aj prácu oso-
by, ktorá týždene raz podala sloven-
ské správy v miestnej televízií.

Ohľadom médie okrem zabezpe-
čenia slovenského slova širšej verej-
nosti cez televízne správy, objedná 
pre 30-tich aktivistov Ľudové novi-
ny a podporuje vydanie Čabianske-
ho kalendára. Urgovala uverejnenie 
slovenských článkov v  mestskom 
časopise Csabai Mérleg a  v  miest-
nom slovenskom mesačníku Čabän. 
Prispela aj k  metodickému zošitu 
Bystrozraká Barborka, vydaná žup-
nou knižnicou. V roku 2010 vydala 
samostatne dve publikácie v  rámci 
svojej novej série Čabianske spo-
mienky.

Okrem toho kládla výraz na 
usporiadanie spoločných podujatí 
späté so slovenskou národnosťou 

(7), v  spolupráci s  ČOS umiest-
nila pamätné tabule Jána Gerčiho 
a  Jána Pravdoľuba Bellu, prispela 
k  čabianskym a budapeštianskym 
slávnostiam na počesť čabianskeho 
rodáka O. L. Áchima a zúčastnila sa 
na kladení holdu Ondreja Kvasza. 
Ako samostatné svoje programy ví-
tala pedagógov vyučujúcich sloven-
činu pri príležitosti Dňa pedagógov, 
usporiadal bál na Martina a  Deň 
menšín.

Slovenská samospráva má spo-
luprácu od roku 1998 s  Martinom 
a s Trebišovom od roku 2001, ktoré 
v 2011-om aj predĺžili. Pritom udr-
žiaval kontakty s Považským múze-
om v  Žiline, s  Východoslovenským 

Nominácia na vyznamenanie CSS

Zo života slovenských samospráv so sídlom v Čabe
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múzeom v  Košiciach a  s  Trenčian-
skym múzeom.

Potom o  akčnom pláne prvého 
polroka 2012, o  finančných rám-
coch, z  ktorých bolo vyvodené, že 
žiaľ s rekonštrukčnými prácami - 
v rámci ktorej obnovili pece oblast-
ného domu -, konkrétne s vybudo-
vaním systému kúrenia v Áchimovej 
sieni musia čakať.

Nadhodila sa aj otázka usporia-
dania výstav zo slovenskej galérie 
v Áchimovej sieni (k dispozícii vďa-
ka výmeny cca 60 ks, a na Sloven-
sku majú už vytvorenú maďarskú 
galériu). V  digitalizovanej forme je 
pri konci spracovania u ČOS-DSK, 
ktorá sa snaží vytvoriť kútik na svo-
jej webovej stránky. Je to otázka iba 
časového obmedzenia odborníkov.

slovenská samospráva Békešskej 
župy – po zasadnutí jej kontrolné-
ho výboru – zasadala 27. 02. 2012 
vo svojom sídle v čabianskej budo-
ve (Árpád sor 18.), ktorá už slúži 
aj sídlom novej premenenej župnej 
samosprávy. Na zasadnutí hlavný 
poradca župnej samosprávy Már-
ton Krattinger oboznámil členov 
národnostnej samosprávy s  novým 
systémom a  fungovaním a  predsta-
vil svoje kolegyne, ktoré budú pra-
covať aj v  prospech národnostných 
samospráv, hoci nie v 8 hodinovom 
pracovnom čase ako doteraz, ale zá-
kladné služby a podmienky k záko-
nitému fungovniu naďalej zabezpe-
čujú.

Rokovalo sa o  slovenských pod-
ujatiach župy Békéš, čo bolo ozaj 
pestré. Vyzdvihli z nich odovzdanie 
vyznamenania „Za békešských Slo-
vákov v Kondoroši“, ohľadom čoho 
vyzdvihli dojímavosť a  navrhli to, 
aby na nasledujúcich slávnostných 
odovzdaniach boli spolu prítomní 
všetci, ktorím už udelili cenu. 

Plány roka 2012, tak finančné-
ho ako aj akčného charakteru. Po-
slanci konštatovali, že žiaľ finančné 
zázemie neumožní výpis výzvy na 
usporiadanie spoločných podujatí. 
Táto možnosť bude okolo augus-
ta, v  prípade dostatočnej štátnej 

podpory. Čo sa týka financií, zá-
stupcovia samosprávy naďalej sa 
zriekli honorára. Ohľadom akčné-
ho plánu schválili doterajší zvyk, 
že zasadnutia budú usporiadané 
vo vysunutej forme, v obciach obý-
vaných Slovákmi. Nadhodila sa aj 
otázka problému doručenia hláse-
ní spoločných aktivít roka 2011, 
po zlaďovaní s  poštou samospráva 
sa rozhodla, že kontrolný výbor na 
mimoriadnom zasadnutí sa bude 
zaoberať s témou dotyčných hláse-
ní roka 2011.

INFO
MVSS (MIK) sa rozhodlo o 

výške všeobecnej podpory na rok 
2012

Úrad štátneho tajomníka pre cirkev-
né, národnostné a občianske styky Mi-
nisterstva verejnej správy a spravodli-
vosti Maďarska 9. februára oznámilo, 
že sa rozhodlo o všeobecnej podpore na 
fungovanie miestnych a teritoriálnych 
národnostných samospráv zo štátne-
ho rozpočtu na rok 2012. Na základe 
vládneho nariadenia č. 342/2010 o 
podpore národnostných samospráv zo 
štátneho rozpočtu všeobecná podpo-
ra na fungovanie v prípade miestnej 
národnostnej samosprávy činí na rok 
2012 214 689 forintov, v prípade te-
ritoriálnej národnostnej samosprávy je 
to 429 378 forintov.

Feladatalapú támogatás igénylése
A kisebbségi önkormányzatoknak 

a központi költségvetésből, valamint 
fejezeti kezelésű előirányzatból nyúj-
tott támogatások feltételrendszeréről 
és elszámolásának rendjéről szóló 
342/2010. (XII. 28.) Korm. ren-
delet 13.§ (2) bekeízdése alapján a 
375/2007. (XII. 23.) Korm. rende-
let 3. § (2) bekezdése szerinti forma-
nyomtatványon 2010. december 1-jéig 
benyújtott igényléseket is elfogadjuk 
igénybejelentésként a 2011. évi fel-
adatalapú támogatás megállapításá-
hoz. Azoknak a kisebbségi önkor-
mányzatoknak, melyek az előző 
Korm. rendelet alapján benyújtot-

ták igénylésüket, nem kell újabb 
igénybejelentést benyújtaniuk. 
 
Azon kisebbségi önkormányzatok, 
melyek ezt még nem tették meg, a fel-
adatalapú támogatásra vonatkozó 
igénybejelentésüket 2011. április 15. 
napjáig nyújthatják be az Alapkeze-
lőhöz. A képviselő-testület elnöke által 
aláírt, a kisebbségi önkormányzat bé-
lyegző lenyomatával ellátott igénybe-
jelentés kötelező melléklete a képvise-
lő-testület - a feladatalapú támogatás 
igényléséről hozott - döntéséről szóló 
hiteles határozat kivonata.

Az igénybejelentést és mellékletét 
képező határozat kivonatot a kisebb-
ségi önkormányzatnak közvetlenül 
kell megküldenie az Alapkezelő címé-
re:

Közigazgatási és igazságügyi 
Minisztérium 

Wekerle sándor Alapkezelő 
Egyházi és Nemzetiségi Támogatások 

Főosztálya 
Nemzetiségi Támogatások Osztálya 
1055 Budapest, Bihari János utca 5.

zdroj:www.wekerle.gov.hu
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„Máme víno, napime sa,
Máme času, zabavme sa.

Vínko pitné, vínko vrútne,
Kto Ťa nemá, hľadí smutne.

Vy mládenci, vy nepite,
lebo pierka potratíte.
A vy ženy vy len pite,
čo aj čepce potratíte.“

„Prosím pekne ponížene,
dajte dary z našej zeme.
Zrnká, vajce i kapusty,

z ktorých máte iste dosti.“

„Pán Boh zaplať
a viac naklaď!“

„Zbohom ostávajte
a sa nehnevajte,

že sme vzali,
čo ste nám dali.“

„Vtedy chlapci vyskacujú,
keď halušky v hrnci čujú.
Ešte lepšie keď rezance
tak sa meľú ako škorce.“

„Štyry kozy piaty cap,
kto vyskočí bude chlap.

Ja som taký zurvalec,
čo poskočí na palec.“

 „Fašiangy, Turíce,  
Fašiangy, Turíce,

Kto nemá kožuška,  
zima mu bude.

Ja nemám kožuška,  
len tak sa trasiem,
Dajte mi slaniny,  

nech sa popasiem.

A tam hore na komore  
sedí kocúr na slanine.
Choďte si ho odohnať  
a mne kúsok odrezať.
Ak sa máte porezať,  

pôjdem si sám odrezať!
Kus, kus, ako kus!”

29. februára Knižničná nadácia, 
Župná knižnica a Dom vedomos-
tí v  Békešskej Čabe v spolupráci s 
čabianskym slovenským klubom 
organizovali literárne autorské čí-
tanie z   kníh a publikácií. Miestom 
podujatí boli Župná knižnica a Dom 
vedomostí, kde sa predstavili autori 
a spisovatelia: Michal Číčel’, Judi-

ta Ledzéniová, Ondrej Zeleňánsky, 
Zuzana Makrová, Juraj Šóti a Dom 
slovenskej kultúry, kde členovia slo-
venského klubu sa podujali cieľu. 
Po ich prednesoch Ján Chlebnický 
vyjadril svoje myšlienky v súvislosti 
používania slovenského jazyka resp. 
nárečia. Citujeme Vám z nich nie-
ktoré.

Verše z nadlackej 
KOLIBY

Slovenské literárne autorské čítanie  
v Čabe

Čabiansky Dom slovenskej kul-
túry 29. februára 2012 zorganizoval 
prvé literárne popoludnie pre mi-
lovníkov literatúry. Organizátorkou 
podujatia bola Alžbeta Ančinová. 
Stretnutia, ktoré sa konalo v  poo-
bedňajších hodinách, zúčastnilo sa 
ľudia, temer všetci členovia čabian-
skej staršej slovenskej generácie.

Po úvodných slovách Jána 
Chlebnického, ktorý mal za úlo-
hu hodnotiť vystúpenia účastníkov 
literárneho popoludnia, prvý sa 
ujal slova Ján Tadanaj a  predniesol 
známu báseň v  čabianskom nárečí 
Kurdišova Muca. Po ňom nasle-

dovali ďalší vystupujúci, menovite 
pani Pálinkásová, Kassaiová, Matej 
Králik, pani Juhászová, Knyihárová, 
Leszková, Somogyiová, Hrabovszká 
a pani Vargová

Tematický okruh ich vystúpení 
by sa mohol výstižne definovať výra-
zom čabiansky život, so zvláštnym 
zreteľom ako ho opísal známy ča-
biansky evanjelický farár a  etnograf 
Július Dedinský vo svojej zbierke 
anekdot Veselá čaba, v  ktorej vy-
rozpráva množstvo humoristických 
historiek o  čabianskych farároch, 
rechtoroch, starejších a  iných vý-
znamných osobnostiach Čaby.

Z myšlienok Jána Chlebnického

Ján Chlebnický a hlavná organizátorka Alžbeta Ančinová
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12.02. Slovenské čajové popoludnie v Kétšoproni
17.-19.02.  Celoštátne stretnutie národnostných vedú-

cich v čabianskom Dome železničiarov
18.02.  Slovenský bál v  Slovenskom Komlóši, odo-

vzdanie ceny Za komlóšskych Slovákov  
Slovenské popoludnie Čabianskych fašian-
gov v znamení páračiek a vína

25.02. Slovenský bál v Sarvaši
27.02.  Na kvalifikácii Koncertnej dychovky železni-

čiarov Körös-parti odznie a bude premiéra aj 
na dychovku prekomponovaných ľudových 
piesní Jána Sutyinszkého „Slovenské melódie” 
Čajový večierok Slovákov v Kardoši

29.02.  Zasadnutie Slovenskej samosprávy župného 
mesta Békéščaba

Ďalšie podujatia vo februári:

Svoje vystúpenia účastníci pred-
stavili väčšinou dvojjazyčne, po ma-
ďarsky a po slovensky. Až ku koncu 
stretnutia – keď sme prešli na nevia-
zaný rozhovor – účastníci sa začali 
spontánne prejavovať – veľmi správ-
ne! – temer výlučne len po sloven-
sky.

Spomenuté prvé literárne popo-
ludnie možno hodnotiť jednoznač-
ne ako osožné a  úspešné, a  to aj 
z  viacero hľadískk. Hodinku – dve 
sme sa spoločne venovali literatúre, 
našim čabianskym tradíciám a  pri-
tom sme sa i dobre zabavili, rozhodli 
sme sa zo stretnutia urobiť tradíciu, 
organizovať literárne popoludnie aj 
na rok.

Každý účastník stretnutia si za-
sluhuje pochvalu, že sa podujatia 
zúčastnil, že sa pripravil, vybral 
si báseň, anekdotu, veselý príbeh 
a osmelil sa vystúpiť svojou produk-
ciou pred verejnosťou. Ale v budúc-
nosti sa očakáva viac smelosti pri vý-
bere textov v slovenskom jazyku. Na 

pomoc môžu byť aj staršie ročníky 
Čabianskeho kalendára alebo star-
šia, menej moderná slovenská litera-
túra. Volený text môže byť slovenský 
nárečový aj v  spisovnej slovenčine. 
Veď obidve formy slovenského ja-
zyka – čabianske či iné slovenské 
nárečie alebo spisovný jazyk – sú 
rovnako hodnotné. Nárečie nikdy 
neslobod za menej cenné pokladať 
ako spisovný jazyk! Teda netreba 
sa hanbiť zaň, a načim rozprávať po-
vedzme aj po čabiansky vždy, keď 
máme na to príležitosť.

Čo sa týka miešania maďarských 
slov a  výrazov do čabianskeho, ko-
mlóšskeho a  iného slovenského 
nárečia, to je na jednej strane samo-
zejmosť. Veď keď sa naši predkovia 
vytrhli zo slovenského jazykové-
ho prostredia, vtedy ešte mnoho 
dnešných moderných slov a výrazov 
ani najestvovalo. Preto si ich požiča-
li od maďarského štátneho jazyka. 

Podobne majú výpožičky aj Maďari 
na Slovensku. Ale sa netreba uspo-
kojiť s  ich používaním, treba hľadať 
v  slovníkoch ich ekvivalenty alebo 
sa ich naučiť od príbuzných na Slo-
vensku. Na strane  druhej jestvuje 
aj istá pohodlnosť, keď si vyberáme 
maďarské slová aj vtedy, keď pozná-
me aj ich slovenské podoby. V istých 
prípadoch namiesto maďarských 
výrazov môžeme veci aj slovensky 
opisovať.

Otázka príkladov podobných „tá-
deme na Kergát vízálláš megtekin-
tovať“ treba pokladať nie ako príklad 
na slovensko- maďarskú dvojjazyč-
nosť. Takto Čabänia nikdy neroz-
právajú! Je to jednak istý výsmech 
čabianskych Slovákov, jednak odsú-
denia takých, ktorí aj vtedy miešajú 
maďarčinu do slovenského jazyka, 
keď by sa vedeli vyjadriť aj čisto po 
slovensky.

Členovia slovenského klubu na čítaní
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Srdečne Vás pozývame na slávnostné záverečné 
podujatie projektu Modernizácia učebných  

pomôcok v dvojjazyčných slovenských školách 
číslo TÁMOP-3.4.1/A-08/2-2009-0004,  

spojené s konferenciou

Miesto konania: Dom slovenskej kultúry
 5600 Békešská Čaba, Kossuth tér 10

Termín konania:  19. marec 2012  o  1400  hodine

Program:

Otvorenie konferencie: Učebný predmet slovenská 
vzdelanosť v dvojjazyčných školách
Ján Fuzik, predseda Celoštátnej slovenskej samosprávy
Prednášatelia v slovenskom jazyku:
Dr. Alžbeta Uhrinová-Hornoková
Dr. Mária Žiláková
Dr. Róbert Kiss Szemán 
Michal Lásik
Hodnotenie projektu, prezentácia výsledkov
Prednášatelia:
 Edita Pečeňová, manažérka projektu
 Dr. Takács Edit, hlavná redaktorka 
  Národnostnej redakcie  
 Nemzeti Tankönyvkiadó
Záverečné podujatie projektu bude prebiehať v maďar-
skom jazyku.
Tlačová konferencia
Recepcia
Miesto konania: Slovenská reštaurácia
 
Počítame s Vašou účasťou.

Celoštátna slovenská samospráva 
(Člen konzorcia) 

Slovenské pedagogické metodické centrum  
(Člen konzorcia)

Slovenské gymnázium, základná škola,  
materská škola a kolégium
(Hlavný účastník konkurzu)

Szeretettel meghívjuk a „Szlovák nemzetiségi 
kétnyelvű iskolák taneszközeinek fejlesztése” c. 

TÁMOP-3.4.1/A-08/2-2009-0004 számú projekt 
konferenciával egybekötött ünnepélyes  

záró rendezvényére

Helyszín: Szlovák Kultúra Háza
 5600 Békéscsaba, Kossuth tér 10.

Időpont:  2012. március 19.  1400

Program:

A Szlovák Népismeret tantárgy a kétnyelvű iskolákban 
c. konferencia megnyitója, 
Fuzik János, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke
A szlovák nyelvű konferencia előadói:
Hornokné Dr. Uhrin Erzsébet 
Dr. Zsilák Mária
Dr. Kiss Szemán Róbert
Lászik Mihály
A projekt értékelése, az eredmények bemutatása
Előadók:
 Pecsenya Edit, projektmenedzser
 Dr. Takács Edit, Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. 
  Nemzetiségi Szerkesztőség főszerkesztője 

A záró rendezvény magyar nyelvű.
Sajtótájékoztató
Fogadás
Helyszín: Szlovák Étterem
 
Megjelenésére feltétlenül számítunk.

Országos Szlovák Önkormányzat 
(Konzorciumi tag) 

Szlovák Pedagógiai  Módszertani Központ 
(Konzorciumi tag)

Szlovák Gimnázium, Általános Iskola,  
Óvoda és Kollégium 

(Főpályázó)
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638

Aktivita v centre
výuč by dejepisu
Aktivita v centre
výuč by dejepisu

Pracovný zošit bol napísaný k učebnici Miklós Száray Dejepis pre 11. ročník stredných škôl. 

Jeho cieľom je dôkladnejšie, pestrejšie a aktívnejšie spracovanie učebnicových lekcií a precvičovanie 

metód analýzy prameňov a používania poznatkov v nových situáciách. Pomocou úloh môžete spra-

covať mnohé pramene z Archívu  učebnice v rôznej forme a hĺbke. Takto si rozvíjate schopnosti, 

ktoré sú podmienkou pri štúdiu dejepisu a pri historickom myslení.

Pracovný zošit dopĺňa učebnicu viacerými spôsobmi. Prvá kapitola prezentuje určujúce  historické 

pramene novoveku. Veľké tematické okruhy uzatvárajú tematické zhrnutia, pracovný zošit 

zasa Maturitné údaje. Pracovný zošit pre 11. ročník ponúka mnoho zaujímavých projektových 

úloh (napr. naplánovanie titulnej strany dobového denníka, úvodnej strany webového portálu 

o hospodárstve dualistického Uhorska). Novinkou je hĺbkové spracovanie dvoch dôležitých tém 

(Fordov Model T a berlínska konferencia).

Používaním pracovného zošita budú hodiny dejepisu pestrejšie a záživnejšie, príprava na 

maturitnú skúšku na základe kompetencií bude úspešnejšia. 

K pracovnému zošitu možno nájsť mnoho pomocných materiálov na internetovej stránke 

Nemzeti Tankönyvkiadó (www.ntk.hu), v menu hľadajte Forrásközpontú történelem. 

Történelem – Képességfejlesztô munkafüzet 

a szlovák nemzetiségi gimnáziumok 11. évfolyama számára
1111

Dejepis 11Dejepis 11
S c h o p n o s t i  r o z v í j a j ú c i  p r a c o v n ý  z o š i t

Raktári szám: 30431/M

ISBN 978-963-19-6980-1

József Kaposi – Miklós Száray

Dejepis sústredený na pramene
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NTK történelem Száray 11 MUNKAFÜZET 30431-M SZLOVÁK KIVIT.indd   1

2011.08.16.   14:33

Tento pracovný zošit bol zostavený k učebnici - Biológia 
pre 8. ročník – od autorov Asztalos Gyuláné a Dr. István 
Franyó, vydanej v sérii BIOTÉKA.

Rozmanité úlohy Ti pomôžu lepšie spoznať stavbu 
a funkcie ľudského tela, ako aj najdôležitejšie pravidlá 
zachovania zdravia a predchádzania chorôb. Úlohy 
v pracovnom zošite sú rovnako dobre aplikovateľné 
na vyučovacích hodinách i počas domácej prípravy.
 Veľa úspechov v práci!

30430/M

Az ember teste és egészsége, 
Biológia munkafüzet, 8. évfolyam

Szlovák nemzetiségi általános iskola

30430M mf.indd   1 12.1.2011   9:14:51
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Učebnice zo série Dejepis na základe prameňov sa pokúšajú spracovať historickú minulosť predo-
všetkým pomocou prameňov a poskytujú priestor na takú výučbu dejepisu, v ktorej centre je aktivita 
študentov. Séria je novinkou nie preto, lebo hojne obsahuje pramene, ale preto, lebo pedagogický aparát 
a štruktúra učebníc je v maximálnej miere v službách výučby dejepisu na základe prameňov, okrem toho 
množstvo učiva poskytuje na to dostatok času. 

Každá lekcia pozostáva z troch častí, ktoré znamenajú zároveň tri úrovne vedomostí, ktoré si možno 
osvojiť z učebnice.

Krátky, 1,5 stránkový autorský text obsahuje základné vedomosti potrebné na spracovanie prameňov 
a na získanie moderného náhľadu na dejiny.

Textové pramene, fotografie, mapy, obrázky, diagramy a tabuľky Archívu a k nim patriace úlohy 
umožňujú študentom spoznať danú tému či obdobie z viacerých strán a hlbšie, aby rozvíjali svoju schop-
nosť potrebnú na pochopenie dejín (používanie prameňov, odborného jazyka, orientácia v priestore 
a čase, odkrývanie činiteľov, ktoré hýbu dejinami atď.). Okrem pestrých textových ukážok obsahuje 
zväzok pre 11. ročník mnoho obrázkov či mapiek o takých témach, ktoré v učebnici ešte neboli spracované 
takýmto spôsobom. Novinkou je aj to, že učebnica obsahuje rôzne spôsoby zobrazenia pomocou mapiek 
a pri niektorých témach je možné tieto zobrazenia aj porovnať.

Časť nazvaná Hľadiská umožňuje analýzu vybraného historického problému či spornej otázky z viacerých 
hľadísk.

Učebnicu dopĺňa synchrónna chronologická tabuľa, ktorá umožňuje rýchlu orientáciu.

Séria týchto učebníc pomáha vytvárať prax odborných učiteľov zodpovedajúcu novým maturitným 
požiadavkám, aplikovanie tejto praxe a komplexnejšie spracovanie učiva v záujme získania takých 
vedomostí, ktoré sa dajú použiť ľahšie.

Niekoľko údajov o učebnici pre 11. ročník

� 41 lekcií – iba 65 strán učiva
� asi 450 textových prameňov
� 357 obrázkov, 71 máp, 83 kresieb, 33 tabuliek
� viac ako 1400 otázok a úloh
� obsah prameňa je rozlíšený farebne
� piktogramy označujú kompetencie, ktoré sa dajú pomocou prameňa rozvíjať najviac
� odporúčanú formu spracovania prameňa označujú písmená

Nemzeti Tankönyvkiadó

Miklós Száray

Dejepis 10
pre gymnáziá

Nemzeti Tankönyvkiadó

Votează
A fost oare răspunzător 
Károlyi Mihály pentru Trianon?

  În totalitate

  În parte

  Deloc

Trimite   
(Situaţia votării)

De ce s-a elaborat faimoasa 
„hartă roşie”şi cum se oglindesc 
în ea intenţiile proiectantului?

Continuă 

Istoria văzută prin afişe  
Afişele sunt amprente specifice 
ale istoriei noastre. Continuă 

Ca urmare a torpilării transatlan-
ticului britanic Lusitania, opinia  
publică americană a devenit adeptă 
a războiului. Pentru distrugerea 
navei însă, este răspunzător şi  
guvernul britanic.  Continuă 

Antichitatea Evul Mediu Epoca modernă timpurie Epoca modernă ColecţiiSecolul XX

Înscriere
Utilizator:

Parola:

Înregistrare        OK   

Informaţii

Forum de discuţii

Bacalaureat

Metodologie

Concursuri

Căutare  

Link-uri

Tematica

Tabele

Figuri ilustrative, diagrame

Ilustraţii, fotografii

Documente scrise

În tablou Mussolini mărşăluieşte 
hotărât, spre putere, în fruntea 
adepţilor săi în cămăşi negre.  
În realitate însă, a călătorit la  
Roma, cu trenul.     Continuă 

„În lumea de azi dezvoltarea circulaţiei şi comunicaţiei are ca rezultat influenţe reciproce mai dese, 
mai intense, mai simetrice şi mai bine delimitate între oameni aparţinând diverselor civilizaţii. Ca 
rezultat al acesteia, conştiinţa identităţi civilizaţionale devine tot mai evidentă. Francezii, germanii, 
belgienii şi olandezii se gândesc la ei înşişi, tot mai mult, ca la europeni. Musulmanii din Orientul 
Mijlociu se identifică cu bosniacii şi cecenii şi se situează de partea lor. (Samuel P. Huntington: 
Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale)

Continuă 

Miklós Száray-József Kaposi

Dejepis 12
pre gymnáziá

Dejepis sústredený
na pramene
Dejepis sústredený
na prameneDe
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Miklós Száray

Dejepis 11
pre gymnáziá

Miklós Száray-József Kaposi

Dejepis 9
pre gymnáziá

Nemzeti Tankönyvkiadó

Raktári szám: 30431
ISBN 978-963-19-6979-5

Történelem a szlovák nemzetiségi 
gimnáziumok 11. osztálya számára
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30430

Az ember teste és egészsége, 
Biológia 8. évfolyam

Szlovák nemzetiségi általános iskola
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Učebnica a učebná pomôcka zo série BIOTÉKA bola 
zostavená pre vyučovanie biológie a zdravovedy v 7. - 10. 
ročníku. Obsah farebnej a estetickej učebnice zodpovedá 
rámcovým učebným osnovám. Pri vypracovaní učiva pre 
jednotlivé ročníky sa kládol dôraz na zdravotnú výchovu 
a pestovanie správneho postoja k ochrane prírody a 
životného prostredia.

30430 tk.indd   1 12.1.2011   9:13:11
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RÓBERT KISS SZEMÁN

PRE 12. ROČNÍK

Szlovák irodalom

a szlovák nemzetiségi gimnáziumok 12. osztálya számára

NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ

Raktári szám: 30422

ISBN 978-963-19-6248-2

9 7 8 9 6 3 1 9 6 2 4 8 2

LOVENSKÁ 
L ITERATÚRA

30422SzolIrod12_sorozatfed1009211   1

9/21/10   3:17:42 PM
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RÓBERT KISS SZEMÁN

NTOLÓGIA 

S L O V E N S K E J 

L I T E R AT Ú R Y
PRE 12. ROČNÍK

Szlovák irodalmi antológia  

 Szlovák gimnázium 12. osztálya számára 

NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ

Raktári szám: 30423

ISBN 978-963-19-6249-9

9 789631 962499

30423Antológia12_sorozatfed10091   1

9/21/10   2:32:01 PM
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Dejiny a kultúraSlovákovv Mad’arSku

a l ž b e ta  u h r i n o v á - h o r n o k o v ár ó b e r t  k i s s  s z e m á n m i c h a l  l á s i km á r i a  ž i l á k o v á

S l o v e n S k á  v z d e l a n o S t‘

Szlovák népismeret 9-10.
szlovák nemzetiségi kéttannyelvű gimnázium

9 7 8 9 6 3 1 9 7 1 7 4 3

Raktári szám: 30436ISBN 978-963-19-7174-3
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