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O rok bude oslavovať svoje dvadsiate výročie citarový 
tábor v organizovaní Čabianskej organizácie Slovákov. 
Na cestu ho pustila organizátorka Alžbeta Ančinová, 
ktorý sa potom nepretržite usporiadal pod odborným 
vedením, niekoľkokrát aj spätý s medzinárodným reme-
selníckym táborom Slovače Dolnej zeme, keďže tábor 
sa zameriava v prvom rade na slovenské piesne a hru na 
citarách. V tomto roku v zostavení odborného materiá-
lu Ildikou Očovskou na obľúbenom hudobnom nástro-
ji Dolnej zeme spracovali čabianske slovenské piesne 
pozbierané z Komárna. Mládež a dospelí – medzi kto-

rými naschvál boli aj začiatočníci – prišli z jedenástich 
osád župy Békéš, ku ktorým sa pripojili aj manželia 
Horváthovci z Mulhause, ktorí sa rozhodli pred rokom 
po zúčastnení sa galaprogramu účastníkov vtedajšieho 
tábora prísť na odborný kurz a vyskúšať si citaru. Pán 
Horváth mimochodom zahral aj na ústnej harmonike. 
Podľa znalosti pracovali skupiny pod vedením odborní-
kov: Ferenc Borši učiteľ ľudových hudobných nástrojov, 
Katka Bernáthová, učiteľka citary, Kálmán Juhász ve-
dúci viacerých spevokolov a citarových skupín, Emeše 
Hrušková, vedúca detskej citarovej skupiny v Čabačú-
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de a Ildika Očovská učiteľka hudby, vedúca viacerých 
speváckych a hudobných skupín v Békešskej Čabe. Za 
voľný čas bola zodpovedná Alžbeta Liptáková, ktorá s 
pomocou dobrovoľníka Juraja Liptáka každý deň reali-
zovala pestrý program na oddych po napätej práci. Tá-
bor navštívil aj Dávid Kertész, ktorý dlhé roky chodil do 
tábora a prvý večer prekvapil účastníkov malou disko-
tékou.

Prišiel piatok, deň predstavenia sa pred rodičmi, prí-
buznými a kamarátmi – bol to zážitok. Záverečné vy-
stúpenie uctil svojou prítomnosťou aj Tibor Mótyán, 
predseda miestnej slovenskej samosprávy a z Domu 
slovenskej kultúry Alžbeta Ančinová a Anna Ištvánová 
tiež. Členka čabianskej Slovenskej samosprávy, Haj-
nalka Kajcsovicsová bola prítomná tiež. Účastníci toto 
vystúpenie mohli brať aj ako hlavnú skúšku pred vystú-
pením v Jášči na Celoštátnom dni Slovákov v Maďarsku. 
Viac ako polovica účastníkov tábora sa pobrala na cestu 
do Bakoňu, aby ako mladšia generácia odovzdala svoje 
znalosti a zapríčinila zážitok obecenstvu a presvedči-
la ich, že mládež sa ešte snaží pestovať poklad svojich 
predkov.

V Bakoni prespali noc a oboznámili sa najhlavnejšími 
pamätihodnosťami okolia. Vystúpili na javisku v Jášči 
citarovou hudbou a spevom. Naplnení zážitkami sa po-
brali domov na Dolnú zem. Citarový tábor v tomto roku 
obohatila účasť na Dni Slovákov v Maďarsku.

K uskutočneniu tábora prispela podpora Národného 
civilného fondu (NKA). Na otvorení tábora vedúci a odborníci tábora v Sarvaši

Vystúpenie v Jášči

18-ročný je Klub mladých sŕdc v Nadlaku. Členovia 
klubu pri tejto príležitosti usporiadali slávnosť, na ktorú 
pozvali svojich kamarátov z  priateľského slovenského 
klubu z Békešskej Čaby. Delegáciu Čabänov pod vede-
ním Alžbety Ančinovej, vedúcej Slovenského klubu od-
prevadil so svojou manželkou aj pán farár Pavol Kutej. 
Nadlackí veriaci a pán farár Juraj Bálint prijali hosťov 
21. júna v nadlakskom evanjelickom kostole. Po krátkej 
božskej službe všetci prešli do cirkevného domu, kde 
ich vítala Dr. Elena Darina Kmeťová, zakladateľka klu-
bu a Ana Nováková Rozkošová, vedúca Klubu mladých 
sŕdc. Jubilantov pozdravila aj Alžbeta Čičáková, primá-
torka Nadlaku.

Od 28. júna do 1. júla
prebiehal V. Šachový turnaj Ančinovcov v Békešskej 

Čabe. Turnaj je pomenovaný po  dvoch čabianskych 
bratoch, Ondrejovi a Jurajovi Ančinovi. Mladší brat 
Juraj žil celý život v našom meste. Posilnil mužstvo ša-
chových klubov VTSK stavbári a Előre Spartacus. Starší 

brat, Ondrej žil od roku 1947 do smrti v českosloven-
skom Komárne a bol vedúcim miestneho šachového 
klubu. Vyznačoval sa najmä v skladateľskom šachu, zlo-
žil viac ako 300 skladieb. Získal veľa cien a uznaní. Na 
jeho pamiatku usporiadali v rámci podujatia aj Sklada-
teľský šach FIDE-OPEN. Na šachovom turnaji uspo-
riadanom v Dome železničiarov na Andrássyho ulici sa 
zúčastnili milovníci šachu zo Slovenska, Maďarska, Ne-
mecka a Rumunska. 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
a Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahra-

ničí v tomto roku prvý raz pozvali citaristov z  Dolnej 
zemi do letnej školy ľudového tanca a hudby. Šiesti 
žiaci slovenskej základnej školy v  Békešskej Čabe pod 
vedením učiteľky Ildiky Očovskej pricestovali 7. júla do 
tábora v Hriňovej. Podľa programu deti navštívia aj fol-
klórny festival v Detve. 14. júna usporiadajú záverečný 
galaprogram a 15. júla o 9,00 hodine odcestujú domov.

Krátke správy
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takmer na všetkých miestnych pod-
ujatiach. Také sú aj Radničné ve-
čere, keď jeden večer sa venuje 
Slovače od začiatku usporiadania 
tejto akcie (1998). Príklady z  blíz-
kej minulosti: 2006 organista Ma-
rek Vrábel zo Slovenska, 2007 Peter 
Lipa Jazz band zo Slovenska, 2008 
Divadlo Commedia zo Slovenska, 
2009 slovenské divadlo Vertigo z 
Maďarska, 2010 Art Center Chlieb 
a Hry z Vojvodiny, 2011 tanečný 
súbor a mandolinová kapela zo Slo-
venského Komlóša, a v tomto roku 
tí, ktorí v barokovom dvore čabian-
skej radnice dali obecenstvu otáz-
ku: Chodíte sem často? A čitateľ sa 
môže pýtať: Kam že?

Divadelné predstavenie diela 
Kataríny Hitzingerovej Chodíte 
sem často? prednieslo Ochotnícke 
divadlo Janka Čemana z Pivnice 
v réžii Ľuboslava Majeru a.h. A čo 
je odpoveďou na otázku? Verejný 
záchod. Neviete si predstaviť koľ-
ko typov spoločenských vrstiev a 
ľudskej povahy sa tam stretáva! Aké 
boli, ako sa nakontaktovali a ako na-
pádali jeden druhého? Je to zábav-
né ale aj poučné dielo. Vojvodinskí 
Slováci podali zrkadlo spoločen-
stvu a pritom zabávali obecenstvo, 
po čom pri spoločnom jedení stra-
pačiek debatovali o zážitkoch. Pred-
stavenie navštívil aj generálny kon-

zul SR Štefan Daňo a práve v Čabe 
dovolenkujúca skupina z Prešova. 
Dvesto divákov ďakuje za predsta-

venie a želá divadielku ďalšie úspe-
chy. 

Kr

Áno, od začiatku – 
mohli by sme odpovedať 
v  mene Slovače na otáz-
ku, postavenú v  nadpise. 
Čabianska organizácia 
Slovákov - Dom sloven-
skej kutúry majú pestrú 
paletu činnosti, z ktorých 
niektoré v  prospech zvi-
diteľnenia sa a pomocou 
svojich partnerov sú spä-
té s  veľkými, celoštátny-
mi resp. regionálnymi 
a miestnymi podujatiami. 
V  styku s  Čabou to býva 
troška v  stupňovanej for-
me, keďže Slováci znovu-
osídlili mesto. Slovenská 
národnosť je prítomná 

Chodíte sem často?
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Vždy očakávame výlety, ktoré 
organizuje DSK pre svojich členov, 
veď vieme, že sa dostaneme na také 
miesta, kde sa môžeme zoznámiť 
s  dávnou a  bližšou minulosťou, sú-
časnosťou, kultúrou, životom ľudí 
od nás odlišného kraja. Tentokrát 
pozývali členov krúžkov Rozmarín, 
Ružička, Orgován a  Gazdinky na 
odbornú cestu do Őrségu. Veľmi sa 
nám páčil plánovaný program. Prvý 
deň sme sa zúčastnili na celokrajin-
skom dni Slovákov, ktorý bol tento-
krát v bakoňskej obci v Jašči. Békeš-
skú Čabu zastupovalo sto ľudí, veď 
okrem nás, členov Čabianskej or-
ganizácie Slovákov bolo tam 50 ci-
taristov, ktorí sa predstavili aj na ja-
visku. Predniesli to, čo sa naučili cez 
týždeň v Sarvaši v citarovom tábore, 
ktorý už 19-krát organizovala ČOS. 
Deti za svoju hru a piesne si naozaj 
zaslúžili potlesk divákov. Keď vy-

stúpili ďalší „naši“, Tibor Mótyán so 
svojou kapelou zo Sarvaša a na man-
dolínach hralo komlóšske Tremolo, 
šli sme bližčie k javisku, aby sme im 
dali vedieť, že sme s nimi, držíme im 
palce. Samozrejme dobre bolo po-
čuť a  vidieť aj iných, ktorí spestrili 
tento deň kultúrnym programom. 
Ja osobne sa veľmi rada zúčastňujem 
na takýchto podujatiach Slovákov, 
veď s  niektorými svojimi známymi 
sa stretávam len pri takýchto prí-
ležitostiach. Rada sa zastavím pri 
stanoch jednotlivých regiónov, kde 
aktivisti nám ukážu svoje hodno-
ty, prinesú zdedené predmety, ba 
niektorí aj pokračujú v práci našich 
predkov a  zavedú aj nás, menej ši-
kovných do týchto tajomstiev. Je už 
tradičné, že regióny nás núkajú svo-
jimi špecialitami. Môžeme ochutnať 
rozličné zákusky, bánhedešskú po-
lievku, komlóšsku klobásu, medeš-

ské medovníky, strapačky zo Zem-
plínu a iné dobroty. Náš prvý nocľah 
bol v Zirci, v tom internáte, kde sme 
boli ubytovaní aj v  jeseň, keď sme 
boli na trojdňovom výlete v Bakoni. 
V nedeľu v Zirci sme pozreli kostol 
opátstva a botanickú záhradu a po-
tom sme sa vybrali na západ Maďar-
ska, aby sme videli kraj, ktorý bol 
pre nás neznámy, boli sme naň veľ-
mi zvedaví. Cestou sme sa zastavili 
v Herende, kde sme sa kochali v ma-
ľovaných, pekne zdobených  porce-
lánoch. Ďalšou našou stanicou bolo 
umele vytvorené jazero v národnom 
parku, tzv. Vadása-tó. Podľa ľudovej 
tradície jazero dostalo meno tak, 
že divina (líšky) vyryla diery okolo 
potoka (vad ásta – Vadása). Voda 
bola pekná, čistá; dvanásť prameňov 
živí jazierko. Viacti sme sa kúpali, 
plávali v teplučkej vode. Niektorí sa 
prechádzali v  lesnatom kraji, alebo 

Nezabudnuteľné dni v regióne Őrség

Veselý rozhovor pri večeri po namáhavom dni
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pozerali preteky konských zápra-
hov, vozov. Odtiaľto sme sa vybrali 
do obce Bajánsenye, kde sme boli 
ubytovaní vo  dvoch penziónoch. 
Naši hostitelia nám vždy ochotne 
šli v  ústrety vo všetkom. Aj večere, 
aj raňajky boli mnohoraké a chutné. 
Večere obsahovali špeciálne jedlá 
kraja, napríklad cestoviny do poliev-
ky, lepníky z pohánky (hajdina), tzv. 
dödöle, ktoré boli pre nás neznáme, 
ako aj uhorkový šalát pripravujú 
iným spôsobom ako my: nie s  ces-
nakom, ale cibuľou. Všetky jedlá 
nám chutili a dostali sme vždy také 
porcie, že sme sa ozaj najedli dosý-
ta. Večer, keď už nebolo tak horúco, 
stretli sme sa na terase, kde pri pive 
alebo víne sme sa zhovárali, dobrí 
rozprávkari nás zabávali historkami 
svojej obce. 

Aby sme sa čím lepšie oboznámili 
s  krajom, zvykmi, zaujímavosťami 
Őrségu, sprevádzal nás po svojom 
rodisku oduševnený patriot, dobrý 
znalec tohto kraja, Tamás Balek. 
Ukázal nám napríklad kostoly, z kto-
rých rímskokatolícky kostol v meste 
Őriszentpéter z 13. storočia vyniká 
tým, že bol pevnosťou, je obklopený 
jarkom, sú tu pozostatky fresiek a ci-
táty z Kralickej biblie. 

Neďaleko kostola je tehliarska pec 
zo stredoveku, ktorú sme po kratšej 
prechádzke tiež pozreli. V spolo-
čenskom dome mesta sme videli tri 
veľmi náročne inštalované výstavy. 
V jednej miestnosti boli vyložené 
výšivky, tkaniny, pokrovce, ktoré 
chválili šikovné ruky pani Szidi, kto-
rá vlani v remeselníckom tábore v 
Čabe sa naučila rôzne motívy, tech-
nické znalosti rozličných druhov vy-
šívania. (Predošlý deň sme ju navští-
vili, videli sme aj “kópice” jej muža, 
ktorý hotoví tieto nádoby z raže, zo 
slamy a z lyka orieškových prútov.) 
V druhej miestnosti sú vystavené 
predmety, fotky, pomocou ktorých 
sa môžeme zoznámiť každodenným 
životom a remeslami tohto kraja. 
Vo veľkej sále spoločenského domu 
profesionálny fotograf zachytil ty-
pické budovy, domy, kostoly, ploty 
Őrségu. Nadšenci, aj v škole Baján-
senye zariadili stálu výstavu úmys-

lom: ukázať zachránené hodnoty 
dávnej a  bližšej minulosti. V  škole 
totiž dnes sa učia už len deti nižších 
ročníkov, prázdne triedy využili na 
vystavenie predmetov, fotiek a  do-
kumentov obce. 

Znamenal pre nás veľký zážitok, 
keď sme zavítali na Szalafő, kde sme 
pozreli škanzen Pityerszer. Niekdaj-
ší strážcovia hraníc, ktorí za svoju 
prácu, ochranu hraníc dostali skoro 
také privilégiá, aké mali šľachtici, 
boli do tureckých čias slobodní, si 
postavili svoje búdky a hospodárske 
budovy na kopcoch. Tieto skupi-
ny budov nazývajú „szer”. V tomto 

škanzene sú ukázané charakteristic-
ké typy domov minulých storočí. 
Takto napríklad domček, ktorý stojí 
len z jednej malej miestnosti zo za-
dymenej kuchyne (füstös konyha), 
skadiaľ cez dvere a maličké oblôčky 
vypúšťali dym. 

Plotom chránili svoje hodnoty, 
tak napríklad na oplotenom  gaz-
dovskom dvore hnoj pomiešaný 
s lístím, čo potom použili na zúrod-
nenie pôdy, ktorej bolo vždy veľmi 
málo. 

Tu môžeme vidieť v Maďarsku 
jedinú poschodovú hospodársku 
budovu, komoru, u nich menovanú 
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„kástu“. Pozdejšie, keď stavali domy, 
tak vytvorili pavlač tzv. „kódisál-
lás“ pre pocestných, aby sa mohli 
schovať pred neblahým počasím.  
Budovy sú zariadené predmetmi, 
ktoré užívali ľudia vo svojom kaž-
dodennom živote. Mohli sme vidieť 
aj malé jazierka, ktoré slúžili viace-
rým účelom: keď vykopali jamu na 
hlinu, do jamy stiekla dažďovka zo 
strechy, ktorú potom mohli použiť 
aj pri zhasení ohňa, veď domy boli 
postavené z dreva. Od polovice 19. 
str. začali používať pálené tehly stre-
chy pokrývali slamou. Samozrejme 
z tejto vody napájali zvieratá, najmä 
rožný statok. Toto jazierko sa na-
zýva u nich „tóka“. Keďže  Őrség je 
lesnatý kraj, je tu všelijaká divá zver, 

v tom prípade musí byť aj poľovníc-
ka výstava, ktorú sme pozreli v dedi-
ne Magyarszombatfa. 

V  tejto dedine sme sa mohli zo-
známiť s  tamojším hrnčiarskym 
svetom, kde skoro v  každom dru-
hom dome sa zaoberajú s  týmto 
remeslom. Viacti z  nás si kúpili na 
pamiatku niečo pekného a užitočné-
ho od hrnčiarskych majstrov tohto 
okolia.

Velemér. Táto usadlosť aj doteraz 
bola známa pre mňa, ale teraz na 
vlastné oči som mohla vidieť čudo, 
rímskokatolícky kostol Svätej Tro-
jice. Kostol bol postavený koncom 
13. str. v slohu pôzdného rumunské-
ho a  raného gotického. Fresky Jána 
Aquilu vábia sem návštevníkov, kto-
ré sú nesmierne zaujímavé aj tým, že 
slnečné lúče cez úzké, malé oblôčiky 
osvetľujú jednotlivých svätých, vý-
javy z  Biblie podľa cirkevných vý-
znamných dní. 

Aby sme znovu prežívali časy 
nášho detstva, ale v prvom rade 
preto, aby sme bezprostredne pre-
žívali prirodzenosť tohto kraja: lesy 
s rozličnými stromami, údolia, búd-
ky poľovníkov, organizátorky nám 
umožnili hodinovú cestu malým 
lesným vláčikom v  okolí Lenti od 
stanice Csömödér až po Nagytol-
mács. 

Posledný deň sme očakávali nie Dym púšťali na povalu, ale aj do izby, aby udržiaval teplotu
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preto, že sa končí náš výlet, ale pre-
to, že nám sľúbili, že sa zastavíme aj 
pri Balatóne. Nielen sme sa zasta-
vili, ale sme sa aj kúpali v maďar-
skom mori, kde voda bola krásna 
modrozelenkastá, čistá, teplá, ikeď 
aspoň pol kilometra sme museli ísť, 
kým sme mohli konečne plávať, ale 
aj prechádzka vo vode bola dobrá. 
Nie náhodou sme sa zastavili prá-
ve pri Balatonszárszó. Sem chodia 
naše deti z Čaby do letného tábora, 
boli tu aj teraz naši známi, s ktorý-
mi sme sa radostne zvítali. Niektorí 
pozreli aj múzeum Attilu Józsefa a 
jeho pamätník na brehu, alebo sa len 
prechádzali v kvetnatom mestečku. 
Posledný náš spoločný zážitok bol 
v Dunaföldvári, kde na rybaciu po-
lievku sa musí zastaviť pocestný, keď 
prejde týmto krajom.

Nemôžeme byť dosť vďační na-
šim vedúcim, Anne Istvánovej a 
Hajnalke Krajcsovicsovej za túto 
cestu, veď sme videli a prežili toľ-
ko zaujímavého! Na výlete sme sa 
mohli oboznámiť nielen prekrás-
nym kopcovitým krajom minulos-
ťou ľudí, ale aj súčasnosťou teraz ži-
júcich. Dozvedeli sme sa napríklad 
aj to, z čoho žijú ľudia dnes. Nebla-
hé hospodárske pomery negatívne 
sa týkajú aj tamojších obyvateľov. 
Ľudia odchádzajú za lepším živo-
bytím, najmä do cudziny. Napríklad 
v dedine Velemér 80% ľudí je star-
cov, zamestnancov je veľmi málo 
(je tu len 6 detí), hoci táto obec sa 
pýši jedinečným „kostolom svetla“. 
Ako sme videli, sú tu dediny ktoré 
pokračujú v zdedených remeslách, 

ako je napríklad hrnčiarska dedina 
Magyarszombatfa, niektorí gazdujú 
na svojich pozemkoch, pestujú naj-
mä kukuricu, slnečnicu, tekvicu na 

olej, chovajú rožný statok, ale väčši-
nu zeme pokúpili Rakúšania. Mnohí 
si hľadajú lepšie životné podmienky 
v  turizme – lovectvo, hostiteľstvo, 
predaj remeselníckeho tovaru, vyu-
žijú danosti kraja.

Sme veľmi šťastní, že sme mohli 
byť účastníkmi tejto krásnej cesty 
a  tešíme sa na ďalšiu, ktorú nám 
organizuje Dom slovenskej kultúry 
v  Čabe, veď doteraz sme sa ani raz 
nesklamali. 

Ďakujem v  mene nás všetkých 
VAK

Poznámka: K  uskutočneniu cesty 
prispela podpora Národného civilného 
fondu (NKA).
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Júlová pivnická divadelná výpra-
va v Maďarsku

Na pozvanie Anny Ištvániovej, 
riaditeľky Domu slovenskej kultúry 
v Békešskej Čabe v Maďarskej re-
publike, Ochotnícke divadlo Janka 
Čemana z Pivnice sa zúčastnilo v 
dňoch 12. a 13. júla t. r. na podu-
jatí Radničné večery. Bol to rad ta-
nečných, hudobných a divadelných 
predstavení a vystúpení, a tak ako 
každý rok, aj tentoraz jeden večer 
patril slovenskej kultúre. Pivničania 
predstavenie Chodíte sem často? z 
produkcie 2009/2010 hrali na pre-
krásnom Radničnom dvore na po-
stavenom amfiteátri vo štvrtok 12. 
júla. Dielo režíroval Ľuboslav Ma-
jera, autorkou predlohy je Katarína 
Hitzingerová a prišli si ho pozrieť 
slovenčinu ovládajúci Čabania, ale 
aj Slováci z blízkeho Slovenského 
Komlóša. Mestský úrad v Békešskej 
Čabe je postavený v romantickom 
štýle, vyzerá veľkolepo a počas tohto 
letného programu nádvorie je vždy 
plné návštevníkov.

Členovia OD Janka Čemana sa 
úspešne predstavili Slovákom v  Bé-
kešskej Čabe a hostitelia sa im snažili 
čím viac prezentovať vlastnú sloven-
skú tradíciu. Preto im usporiadali 
obchôdzku najstaršieho čabianske-
ho dedinského slovenského domu, 
veľkého evanjelického kostola, kto-
rý je najväčším chrámom v Strednej 
Európe, návštevu mestského termál-
neho kúpaliska a ochutnávku zná-
mej čabianskej hrubej klobásy.

S týmto istým predstavením sa 
Pivničania vlani predstavili v Sarvaši 
na divadelnom podujatí Spolu na ja-
visku a mimo neho. Veríme, že spo-
lupráca dolnozemských Slovákov 
bude trvať a prehlbovať sa aj ďalej, v 
čom významnú úlohu má aj divadel-
ný festival DIDA v Pivnici. Ináč ďalší 
podobný zájazd sa Pivničanom črtá 
už z jesene, keď by mali s monodrá-
mou To nenapíšeš! autorky a reži-
sérky Kataríny Hitzingerovej navští-
viť Slovenský Komlóš v Maďarsku.

V. K.

Pivničania v Békešskej Čabe Humor

Príde do baru futbalista s ho-
kejistom. Sadnú si k baru a bar-
man sa pýta, čo si dajú.

Hokejista: „Whisky s ľadom, 
prosím.“

Futbalista sa zamyslí a potom 
povie: „Aj mne jednu whisky ale 
s trávou.“

Žena futbalového rozhodcu 
komentuje:

-“Nechápem, prečo musíš 
chodiť každú nedeľu pískať na 
futbal!

Tých pár po papuli môžeš do-
stať aj doma!

Dvaja ekonómovia popíjajú v 
krčme. Nadrbaný ekonóm vraví 
druhému: ,,Ešte deci investícií a 
je zo mňa nehnuteľnosť)!


