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“Za chlebom a slobodou slova”, 
týmito poetickými slovami je uve-
dený jeden z textov výstavy Podoby 
a tváre niekdajšieho slovenského 
Nadlaku, ktorou sa Slovenské ná-
rodné múzeum-Historické múze-
um podieľalo na oslavách 200 rokov 
od príchodu Slovákov do Nadlaku 
(1803 - 2003), organizovaného De-
mokratickým zväzom Slovákov a 
Čechov v Rumunsku, Evanjelickým 
zborom v Nadlaku, Kultúrnou a ve-
deckou spoločnosťou Ivana Krasku, 
Lýceom Jozefa Gregora Tajovského 
a Miestnou radou v Nadlaku. Oslavy 
sa konali 23. - 24. apríla 2003 v Nad-
laku v Rumunsku. Tieto slová naj-
výstižnejšie vyjadrujú dva základné 
komponenty osídľovacieho procesu 

- túžbu po lepších životných pod-
mienkach a možnosť naplnenia slo-
bodného žitia svojej viery.

Nadlak patrí k najživším sloven-
ským ostrovom na Dolnej zemi, kto-
rému sa dlhodobo a trvalo venuje 
na Slovensku pozornosť z viacerých 
výskumných hľadísk - etnologic-
kých, jazykovedných, historických. 
Nielen že sa tu v priebehu 200 rokov 
vykryštalizovali, ale doteraz pretrvá-
vajú špecifické prejavy materiálnej a 
duchovnej kultúry nadlackej komu-
nity - používanie rýdzej slovenčiny 
a zachovanie výrazného stupňa ná-
rodného povedomia, piesní, obyča-
jov, obradov rodinného a kalendár-

Keďže Slovač Békešskej Čaby 
(HU) a Nadlaku (RO) je rôznymi 
niťami spätá, v  minulosti s  usade-
ním sa, potom príbuznými a  pria-
teľskými vzťahmi a  dodnes so spo-
luprácou, je prirodzené, že členovia 
národností dvoch osád sa pravidel-
ne stretávajú a organizujú spoločné 
akcie tak z jednoduchého spoločen-
ského hľadiska ako aj z  odborných 
dôvodov. Máj roka 2012 prebiehal 
s  oboma činnosťami, keďže začiat-
kom mája Čabiansky slovenský 
klub organizoval spoločný majá-
les v  Čabe s  nadlackými Slovákmi. 

S  tými, ktorí majú nejaké rodinné, 
respektíve priateľské vzťahy s  ča-
bianskymi Slovákmi. Voľné ovzdu-
šie, debaty a  rozprávania posilni-
li ľudské vzťahy dvoch Slovákmi 
obývaných osád z dvoch krajín. Na 
konci stretnutia sa rozlúčili s  tým, 
že sa stretnú na významnom dni 
Nadlaku, na oslave 200. výročia 
postavenia evanjelického kostola v 
Nadlaku. Na oslavách sa zúčastnili 
mnohí Čabänia a Slováci iných ob-
lastí a krajín. Uvedieme Vám referát 
týkajúci sa usadenia sa Slovákov 
v Nadlaku:

Elena Kurincová

Oslavy 200 rokov od príchodu Slovákov do Nadlaku

Nadlak v strede pozornosti

Evanjelický kostol v Nadlaku pokračovanie na strane 3.

Nagylakot és Békéscsabát szá-
mos szál köti össze. A múltban 

a szlovákok letelepedése, hiszen 
Csabáról is érkeztek Nagylak-
ra letelepedők, majd rokoni és 
baráti kapcsolatok s végül a két 

település szlovákságának együtt-
működései  fonták tovább a közös 

szálat. Így természetes, hogy 
többször találkoznak. Közös ma-
jális volt Csabán, majd hó végén 
Nagylakon ünnepelték a szlová-
kok letelepedésének 200. évfor-
dulóját településükön. Szlovák 
nyelven ízelítőt közlünk egy ezt 

érintő előadásból.
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Lúčim sa s našou Jutkou
14. mája nás navždy opustila 

pani Dunová, rodená Judita Bau-
ková. Je to deň, na ktorý nikdy ne-
zabudnem. 

V roku 1978-om, keď som sa po 
štúdiu v Bratislave vrátila pracovať 
do Békešskej Čaby, vyhľadala ma 
Juditka a ponúkla mi možnosť po-
pri zamestnaní v stredisku kultúry 
Balassi zastupovať ju vo vyučovaní 
detí, keďže sa stala  inšpektorkou 
slovenčiny. Vtedy sme sa stretli 
prvýkrát. Náš vzťah nebol príliš 
priateľský, ale ako začiatočníčke 
mi vždy ochotne pomohla. Dávala 
mi dobré rady nie len čo sa týkalo 
vyučovania, ale aj k správaniu sa so 
staršími kolegami v zborovni. Bola 
to vynikajúca lekcia pre mňa, veď 
som získala množstvo skúseností. 
Zistila som, že vyučovanie nie je 
mojou parketou a získala som veľa 
dobrých priateľov a pomocníkov.

Osud nám dal možnosť na pria-
teľstvo až po prestavbe Domu slo-
venskej kultúry, v  roku 1995, keď 
som bola takmer celkom vyčerpa-
ná. Keď by som sa najlepšie bola cí-
tila niekde inde, iba tu nie, v dome, 
na ktorom sme sa s tetou Eržikou 
(Alžbeta Ancsinová) a  s  členmi 
predsedníctva Čabianskej orga-
nizácie Slovákov toľko natrápili. 
Potrebovala som ku prevádzkova-
niu domu ďalšiu pomoc. Juditka 
šla vtedy na dôchodok a  ochot-
ne mi ponúkla svoju ruku a čas. 
Ako bývalá riaditeľka školy číslo 
3 bola zbehlá v  úlohách, ktoré sa 
týkali zariadenia, zamestnania pra-
covníkov a  rozbehnutia činnosti 
Domu slovenskej kultúry. Dostala 
odo mňa voľnú ruku, no ona sa so 
mnou o všetkom  poradila, ja som 
sa zase obracala na ňu s  mojimi 
otázkami ako na človeka, ktorému 
verím v každom slove a dôverujem 
mu vo všetkom. Nikdy mi nedala 
príčinu na to, aby som spochybňo-
vala jej konanie. Každý jej výrok 
znel pozitívne a vo všetkom ma 

povzbudzovala, keď som strácala 
presvedčenie, že to čo ma čaká, 
zvládnem bez problémov. 

Zo začiatku sme nemali penia-
ze, iba prázdny dom. Prenajímanie 
izieb začalo pomaly a iba postup-
ne sme nadobudli toľko peňazí, že 
sme mohli dať vyrobiť nábytok, 
najmä postele, bez ktorých z uby-
tovania hostí by sme neboli získali 
nič. Dostali sme do daru kopu po-
užitého nábytku, ktorý bolo treba 
dať najprv opraviť. Niektoré kusy 
z  pred pätnástich rokov nám slú-
žia až podnes, pričom už aj vtedy 
boli opotrebované. Juditka ochot-
ne zháňala majstrov, potrebný 

materiál, vhodnú látku na poťahy, 
dozerala na vykonávanú robotu 
zamestnancov a  poverených ľudí, 
ktorí mali okolo domu a  v  dome 
dôležité úlohy. Zrak jej žiadnu 
chybu nepreskočil. Tešila sa z  ro-
boty a mala dobrý pocit zo získa-
ných úspechov. 

Juditka sa so mnou správala ako 
dobrá priateľka a ja som ju pokla-
dala za svoju druhú mamu. Pode-
lila som sa s  ňou o  moje radosti 
a starosti. Ľúbila moje deti, keďže 
jej už boli od nej ďaleko, často sa 
venovala mojim. Koľkokrát mi 
hovorievala, že nemala by som od-
kladať svoje deti kvôli pracovným 
povinnostiam, lebo najdôležitejšie 
sú oni a im by sa mala venovať naj-
väčšia pozornosť zo strany mamy. 
Aj keď mám dobré deti, už viem, 
že mala pravdu.

Vedela som, že je chorá. Zhová-
rali sme sa najmä po telefóne. Už 
sme si nevedeli navzájom pomôcť. 
Ani sa zasmiať nad tým, čo nás 
dráždilo, alebo čo nám zapríčini-
lo zlú náladu. Chýbaš mi Juditka. 
Odpočívaj v pokoji. 

Anna Ištvánová

Judita Dunová rodená Bauková

V spoločnosti svojich kolegýň v Dome slovenskej kultúry
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neho cyklu, tradičnej stravy, bývania 
a odievania. Nadlačania tvorivo 
rozvíjali kultúrnu výbavu donesenú 
do sveta z rodných krajov Slovenska 
(Novohrad, Hont, Gemer), pretavili 
ju v zmenených prírodných, hospo-
dárskych a sociálnych podmienkach 
nového domova (pri osídlení Nad-
laku ide vlastne o sekundárnu, nie-
kedy až terciálnu vlnu kolonizácie, 
jej obyvatelia pochádzajú zo Sloven-
ského Komlóša, Sarvaša a Békeš-
skej Čaby z dnešného Maďarska) a 
obohatili ju výpožičkami od iných 
národov (Maďarov a Rumunov). 
Rozvíjajúc svoju “slovenskosť” do 
súčasnosti nielen v jazyku, ale aj na 
viacerých úsekoch duchovnosti - 
či ide o aktívny náboženský život, 
vlastné slovenské školstvo, spolkové 
a vydavateľské aktivity -, tvoria do-
minantnú komunitu zahraničných 
Slovákov v Rumunsku.

Vycestovať prvýkrát do tohto 
prostredia, a to ešte na oslavy ich 
200-ročného exodu do Nadlaku, 
predstavuje pre múzejníka pracu-
júceho v oblasti dejín národného 
hnutia jednoducho povedané širo-
kospektrálny zážitok. Aj trojdňový 
pobyt umožnil pozorovať v komuni-
te “živé” prejavy pretrvávania národ-
ného povedomia. Prirodzene sa vy-
tvárali asociácie na analógie s témou 
národného hnutia, ako ju poznáme 
v domácich pomeroch sprostred-
kovanú výskumom, dobovou pub-
licistikou, ale aj prostredníctvom 
múzejných prameňov. Slováci v 
Nadlaku intenzívne vnímajú a defi-
nujú si vlastnú etnickú príslušnosť 
( Ja som Slovák, pracovitý, usilov-
ný..., znie z úst detí pri pesničkách 
a riekankach). Zároveň ich autoi-
dentifikácia, pohybujúc sa v iných 
teritoriálnych a spoločenských sú-
radniciach, stavia pred nich okrem 
domoviny (Slovenska) aj ich novú 
vlasť (Rumunsko).

Silný intelektuálny potenciál 
umožnil Slovákom v Nadlaku s väč-
šími alebo menšími problémami re-
flektovať vlastnú históriu, tradície, 
ale aj novovytvorené hodnoty už v 

minulosti, a to pretrváva až do sú-
časnosti. Duchom reflexie bola po-
značená aj skladba programu dvoj-
dňových osláv.

Súčasťou prvého dňa osláv bola 
vernisáž výstavy slovenských vý-
šiviek z nadlackých domácností a 
obrazov miestnej autorky maliarky 
Alžbety Jasovičovej v Lýceu Joze-
fa Gregora Tajovského. Oficiálne 
oslavy otváral slávnostný program 
Svedectvo nášho bytia v Dome kul-
túry, v ktorom účinkovali členovia 
folklórneho hosťujúceho súboru Sá-
lašan a viacerí dobrovoľníci z Nadla-
ku. Veľkolepo komponovaná freska 
- kombinovaná z hudobno-tanečno-
-spevácko-recitačných častí, niesla 
v sebe náboj a húževnatosť cesty, 
ktorú prešli za 200 rokov. V sym-
bolickej forme priblížila jednotlivé 
podoby žitia - putovanie za novým 
domovom, ťažkú prácu, obradové 
obyčaje, svadby, verbovačky, naro-
denie detí, radosti a starosti žitia. Za 
chvályhodné možno pokladať, že s 
hosťujúcim súborom a miestnymi 
dobrovoľníkmi pracoval skúsený 
choreograf a režisér zo Slovenska 
Jaroslav Ševčík, čo sa odrazilo na 
umeleckej úrovni a osobné nadšenie 
a nasadenie sa posunulo do profesi-
onálnejšej polohy.

Centrálne oslavy sa začali 24. 
apríla alegorickým sprievodom 
pozvaných hostí a účinkujúcich v 
programe od radnice k evanjelic-
kému chrámu na námestí. V dopo-
ludňajších hodinách sa konali sláv-
nostné bohoslužby v evanjelickom 
chráme a na jeho priečelí bola od-
halená pamätná tabuľa na pamiatku 
200-ročného príchodu Slovákov do 
Nadlaku. Počas bohoslužieb vystú-
pili zástupcovia evanjelických cirkví 
z Rumunska, Maďarska a zo Sloven-
ska. Oslavy pozdravili príhovormi 
aj zástupcovia Slovenskej republiky 
- podpredseda Národnej rady SR Vi-
liam Veteška, splnomocnenec vlády 
pre zahraničných Slovákov Claude 
Baláž, veľvyslanec SR v Rumunsku 
Ján Šoth a predseda Matice sloven-
skej Jozef Markuš.

V popoludňajších hodinách na 

námestí pri evanjelickom chráme v 
rámci kultúrneho programu vystú-
pili súbory dolnozemských Slová-
kov - Mandolínový orchester z Veľ-
kého Peregu, Slovenský spevokol z 
Békešskej Čaby, zo Slovenska mažo-
retky z družobného mesta Krompa-
chy a skupina Senzus.

Výstava Slovenského národné-
ho múzea-Historického múzea, 
ktorú autorsky spolu s predsedom 
Demokratického zväzu Slovákov a 
Čechov v Rumunsku Ondrom Šte-
fankom pripravila kurátorka zbie-
rok zahraničných Slovákov Jarmila 
Gerbocová, bola otvorená v sídle 
zväzu. Organizačne sa na nej podie-
ľal aj Dom zahraničných Slovákov 
v Bratislave. Výtvarnú koncepciu 
realizoval Martin Gerboc. Na 30 pa-
neloch približovala podoby života 
a tváre obyvateľov z prelomu 19. a 
prvej polovice 20. storočia, ako ich 
bolo možné zdokumentovať archi-
váliami a fotografiami. Každý panel 
predstavoval samostatne rozpraco-
vanú tému, napr. históriu príchodu, 
rodinný život, premeny urbanizmu 
Nadlaku, výtvarné podoby odevu, 
špecifiká poľnohospodárských prác, 
fungovanie slovenského školstva, 
cirkevný život, účasť v prvej svetovej 
vojne, spolkové aktivity, vysťahova-
lectvo atď. Popri zbierkach SNM-
-HM podklady na výstavu poskytli 
aj Slovenská evanjelická cirkev v 
Nadlaku a jednotliví obyvatelia. Jej 
repríza sa uskutoční začiatkom júla 
v priestoroch Slovenského národ-
ného múzea na Vajanského nábr. 
v Bratislave. Paralelne v rovnakých 
priestoroch bola otvorená aj výstava 
Poldruha storočia vydavateľskej čin-
nosti nadlackých Slovákov (autor 
výstavy Ondrej Štefanko).

Tlač sa vždy pokladala za jeden z 
najdôležitejších nástrojov uchova-
nia a pestovania národnej identity 
menšín a aj pre nadlacké pomery je 
to príznačné. V súčasnosti pôsobí v 
Nadlaku Vydavateľstvo Ivan Krasko 
pod vedením kľúčovej osobnosti 
intelektuálnej society Ondreja Šte-
fanka. Z jeho pera bola k výstave 

pokračovanie z 1. strany

pokračovanie na strane 4.
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pripravená rovnomenná knižná bib-
liografia. Pri otvorení výstavy sa ko-
nali “promócie” aj ďalších novovy-
daných kníh - Dagmar Mária Anoca: 
Slovenská literatúra v Rumunsku; 
Peter Pavel Dováľ: Môj životopis 
(a čo s ním súvisí); 100 rokov slo-
venského ochotníckeho divadla v 
Nadlaku; Ondrej Štefanko: Štvrť-
storočie s Kraskovcami; 200 rokov 

života Slovákov v Nadlaku - Zborník 
z rovnomennej medzinárodnej kon-
ferencie konanej 22. - 24. novembra 
2002; Ján Kukučka: Nadlak v pro-
cese sťahovania Slovákov na Dolnú 
zem.

Záverom si dovolím tlmočiť 
osobné priznanie. V prostredí srdeč-
ných, pohostinných a radostných 
Slovákov v Nadlaku som nečakane 

pocítila toľkokrát deklarované eu-
rópanstvo. Komunita formovaná 
multietnickým a multikonfesionál-
nym prostredím, snažiac sa nestratiť 
spirituálnu identitu s vlastným ná-
rodom, vytvára nové hodnoty bez 
toho, aby stratila otvorenosť k von-
kajším podnetom.

www.referaty.aktuality.sk

V  rámci programu „Európa pre občanov“ cestovala 
delegácia do Trenčína, do družobného mesta Békešskej 
Čaby v termíne 14-17. máj 2012. Cieľ projektu: Vytvo-
renie sieti neziskových organizácií, podporujúcich prá-
cu samospráv v družobných mestách.

K dosiahnutiu cieľov existujú rôzne formy stretnutia 
partnerov: konferencie, festivaly, mládežnícke stretnu-
tia a kontaktktné dni.

Táto návšteva patrila medzi kontaktné dni, v  rámci 
ktorých sa uskutočnilo stretnutie so zástupcami občian-
skych združení a záujmových skupín. Celý pobyt orga-
nizovala a  skupinu prevádzala Renáta Kaščáková, zá-
stupkyňa primátora mesta Trenčín. Členovia delegácie 
boli: Andrea Koszeczová, civilná referentka samosprávy 
Čaba, Adriana Gyarmati, členka Kultúrnej nadácie Éle-
tfa, Barbara Bentkowska, členka karitatívnej organizá-
cie Zázračná palica z Poľska, Tarnówske Góry a Judita 
Molnárová Pribojská členka predsedníctva Čabianskej 
organizácie Slovákov.

Programy:
– návšteva najstaršieho pútnického miesta na Sloven-

sku Skalka nad Váhom, stretnutie s členom občianskeho 

združenia Baňadik, ktoré si dalo za cieľ zveľadiť kláštor
– návšteva trenčianskeho hradu, stretnutie s členom 

neziskovej organizácie Skupina historického šermu Wa-
gus

– stretnutie so zástupcami občianskych združení na 
mestskom úrade

– návšteva zdravotníckej školy, kde pôsobí folklórny 
súbor Véna

– návšteva Centra seniorov, stretnutie s vedúcim sú-
boru starej hudby Musica poetica a zástupcami Poľské-
ho klubu.

j.m.p.
Piliere celého projetu si môžete pozrieť na webovej stránke 

v siedmich jazykoch: http://testvervarosok.bekescsaba.hu/

Návšteva zástupcov komunitných združení z Békešskej Čaby 
a Poľska v Trenčíne

Trencsényben a város testvérvárosi projektje  
kontaktnapjai keretében tájékozódtak a csabai és 

lengyelországi képviselők az ottani civil szervezetek 
működési feltételeiről és rendszeréről, azok  
önkormányzattal való együttműködéséről.

Slovenské spolky a  slovenské 
podujatia kryjú hodnoty nielen 
predmetového charakteru, ale aj 
z  toho hľadiska, že svoje zacho-
vané, zdedené skúsenosti pre-
zentujú, respektíve odovzdajú na 
rôznych akciách, v  dielňach a  na 
festivaloch. Takto je aj s  fortieľmi 
tradičnej kuchyne, medzi nimi aj 
s  gastronomickou zložkou. Kto 
by nerád jedol chutné a dobré 
jedlo!? No treba brať do ohľadu aj 
to, že v  súčasnosti sa presunie do 

popredia čím lacnejšie vyhotove-
nie jedál s  udržaním hesla rubri-
ky župných novín Športe s  nami!, 
kde podajú nápady a  odporúčania 
domácnostiam ako znížiť výdavky. 
Obsahuje to starodávne recepty 
a  fortiele v  podaní staršej generá-
cie. V  kuchynskej téme prevažnú 
časť brali na seba členovia spolku 
slovenských gazdiniek a záhradká-
rov a  slovenského klubu, niekedy 
späté so sviatkami. Ale mimo ku-

Ako šporiť - starodávne fortiele v dnešnej domácnosti

A szlovákság nem csupán tárgyia-
sult örökségét prezentálja, hanem 

akcióin az örökölt tapasztalato-
kat, hagyományokat is megoszt-
ják. A Békés Megyei Hírlap Spó-
roljanak velünk! rovatot indított, 
amelyben eddig túlnyomórészt 
a szlovák gazdaasszonyok forté-
lyai szerepeltek. Egyik bemuta-
tójuk éppen Nyemcsok László 
újságíró könyvbemutatójához 

kapcsolódott. 
pokračovanie na strane 5.
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Spevokol v  Poľnom Berinčoku oslavuje 35. výročie 
svojho založenia, čo oslavovali vo forme stretnutia spe-
vákov v  kruhu tých, ktorí majú to isté záujmové pole 
a pestujú dlhoročnú spoluprácu s nimi. Spomínali aj na 
pedagóga a hudobníka Szabó Antala a jeho pomocníč-
ku Szabó Antalné, vďaka ktorých od mája roku 1898 sa 
rozvíjal hudobno-spevácky život Poľného Berinčoku. 
Trvalo to do februára 1977, do 75-ročného jubilea spe-
vokolu.

V tom istom roku v máji fungovanie sa oživilo, s 22 
členmi založili predchodcu dnes jubilujúceho spevo-
kolu, Páví krúžok Poľného Berinčoku. Ešte v tom istom 
roku sa rozhodli, že spoja páví krúžok, citarovú skupi-
nu a kapelu ľudovej hudby. Táto 60-65-členná skupina  
sa kvalitne zdokonaľovala a zožala samé úspechy aj na 
celoštátnej úrovni. V  roku 2002 spevokol na oslavách 

svojho 25. výročia sa zase stal nezávislým. Následkom 
smrti vedúcich spevokol na kratší čas prestal fungovať, 
ale od jesene r. 2011 sa ujala vedenia učiteľka Kmetykó 
Istvánné a onedlho získali zlatú kvalifikáciu. Vystupujú 
s  citarovým sprievodom a  spievajú miešane maďarské 
a slovenské piesne. Zo slovenských spevokolov im bla-
hoželali z Békešskej Čaby Čabianska ružička a Orgován, 
z Kétšoproňu Horenka a kondorošský spevokol tiež. Na 
podujatí 300 ľudí sa kochalo v  16-ich produkciách, aj 
v  takejto forme vzdávajúc hold fundamentálnej práci 
predošlých odborníkov a spevákov a uznaniu súčasnej 
práce v prospech zachovávania tradície.

35 rokov spevu a hudby v Poľnom Berinčoku

A Mezőberényi asszonykórus 35. évfordulóját 
ünnepelte, mely szlovák és magyar dalokat egyaránt 

énekel.

chyne sme mohli nájsť napríklad aj 
to, s akým prirodzeným tradičným 
spôsobom možno lacno a  efektív-
ne vyčistiť špinu a  fľaky atď. A  tak 
sa so Slovákmi spätá tradícia dosta-
la do širokého povedomia aj väčši-
nového národa.

No jedinečné halušky spod rúk 

čabianskych gazdiniek dostali rolu 
aj pri prezentácii jednej knižočky 
žurnalistu, keďže je aj jedinečným 
gurmanistom. Bola to prezentá-
cia knihy László Nemcsoka Ku-
tyavilág, ktorý porozprával svoje 
príbehy v  čabianskom oblastnom 
dome zo starého kresla myšlienok 
(gondolkodó szék). Hoci kniha 
obsahuje jeho osobné príbehy 

žurnalistického života najmä spä-
té so zvieratami, samozrejme ani 
gastronómiu nemohol obísť (gas-
tronomický team župy Békéš na 
Olympiáde), a  to aj v  realite, keď-
že účastníci mohli sledovať postup 
a fortiele výroby a uvarenia čabian-
skych halušiek, ktoré potom aj s 
radosťou „vyskúšali“, či vyhovujú 
svojmu chýru.

Spevokol z Poľného Berínčoka na svojom podujatí v r. 2008

pokračovanie z 4. strany
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Organizácia slovenskej mláde-
že v  Maďarsku napriek študijným 
zaneprázdnostiam sa usiluje oživiť 
svoju aktivitu rôznymi akciami, aby 
v zaujímavej forme privábila do spo-
ločnosti Slovákov mládež. Námety 
sa striedali, napokon sa dohodli, 
že pre študentov slovenskej školy 
usporiadajú orientačný beh v  Čabe 
s  takými zastávkami, ktoré sú späté 
so Slovačou. Peter Pečeňa, člen spol-
ku vypracoval „orientačné rozpisy“, 
z ktorých si mladí museli zistiť kam 
musia dojsť pre nasledujúcu obál-
ku, kde dostanú ďalšie usmernenie. 
Okrem zábavy to krylo aj zoznáme-
nie sa  zmaterializovaným sloven-
ským dedičstvom a  jeho hlavnými 
a  stručnými príznačnosťami. Na 

staniciach (Radnica a  kameň zno-
vuusadlenia Čaby Slovákmi, Malý 
evanjelický kostol, Veľký evanjelický 
kostol, stará budova slovenskej ško-
ly, oblastný dom, Studňa s anjelom 
a Dom slovenskej kultúry) ich čaka-
li členovia mládežníckej organizácie 
a  Michal Lásik, ktorý súťažiacich 
podrobne informoval o  dejinách 
a stopách Slovákov v Čabe. Po behu 
sa účastníci stretli vo dvore Domu 
slovenskej kultúry, kde pri občer-
stvení sa porozprávali aj o dojmoch 
akcie. Pikantériou podujatia bolo, 
keď si policajti mysleli, že člen mlá-
dežníckej organizácie vo veži Malé-
ho evanjelického kostola chce spá-
chať samovraždu,  chce skočiť z veže 
do hĺbky. Keď sa okolnosti vyjasni-

li,  policajti sa pustili dolu schodami, 
ale onedlho sa vrátili naspäť ku zvo-
nu so slovenským nápisom, kde si 
spravili fotku  o jeden druhom,  pri-
čom si povedali: ani tak neprídeme 
sem ešte raz.

Z úloh, ktoré dostali mladí v obál-
kach:

Malý evanjelický kostol: 
Ako prvý ho postavili Čabänia, 

je to prvá tehelná budova v  meste. 
V ňom je pochovaný starý Teššedik.

Veľký evanjelický kostol
Postavili ho taký mohutný, že 

patrí medzi najväčšie, vmestí sa do 
neho naraz 6000 ľudí, oproti stojí 
jeho menší ale starší brat.

Pamätný ľudový dom
V  priečelí domu postavená pod-

stena sa pokladá za charakteristickú 
črtu dolnozemského slovenského 
staviteľstva, v  jeho zadnej časti má 
vlastnú sieň náš Ondriš Áchim.

Studňa s Anjelom
Stojí na Námestí Petőfiho, bola 

odhalená v  roku 2001, keď vstúpiš 
do nej budeš mokrý.

Bývalá slovenská škola
Ešte pred 40 rokmi do tejto budo-

vy chodievali študenti slovenského 
gymnázia.

Radnica
Podľa povesti keď Slováci došli na 

toto územie, zastavili sa na mieste 
dvora tejto budovy, napojili kone, 
zobrali do rúk evanjelický spevník 
Tranoscius, zaspievali pesničku 
„Hrad prepevný…” a  povedali: „Tu 
sa usadíme!”

red

Orientačný beh po slovenských pamätihodnostiach

A Magyarországi Szlovák Fiatalok Szervezete tájékozódási futást szer-
vezett diákok számára Békéscsaba szlovákokhoz kötődő épületei, helyei 
között. A borítékokban elhelyezett rövid ismertető alapján kellett kitalál-

niuk az újabb állomást, ahol újabb információkkal gazdagodtak.

Skupinka účastníkov mládeže na orientačnom behu. Z ľava prvý prof. Michal Lásik

Lúštenie popisu
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16. 05. zasadala Slovenská samo-
správa župného mesta Békéščaba. Na 
zasadnutí  sa rokovalo o predchádza-
júcich udalostiach slovenskej národ-
nosti v  Čabe, z  čoho vyzdvihneme 
úspech žiakov čabianskeho sloven-
ského gymnázia, keďže Divadlo Jó-
kai usporiadal Tragédiu človeka od 
Imre Madácha v prednese žiakov ča-
bianskych stredných škôl v takej for-
me, že každému pridelil mentora/ku 
z divadla – slovenskej  škole herečku 
Tündu Kara -, ktorá pomáhala v prá-
ci spracovania a  prednesenia im vy-
delenej Pražskej scény. Predstavenie 
sa skončilo s  udeleniami osobitých 
cien, slovenskí gymnazisti dostali 
cenu za najlepšiu tanečnú choreo-
gráfiu, pričom podali aj dobrú zvesť 
o  svojej existencii a  vysokej úrovni 
aktivity Slovače. V  ďalších témach 
zasadnutia fungovali aktuálne fi-
nančné otázky, schválenie prepraco-
vanej zmluvy spolupráce s  mestom 
a  o  posudzovaní národnostných 
podpôr mesta na rok 2012, o  sprá-
vach v miestnej televízii o čom refe-
rovala Ildika Očovská, ktorá dodnes 
číta správy. V  tejto téme sa nadho-
dila možnosť rokovania s  miestnou 
televíziou o  mesačnom slovenskom 
magazíne. S rokovaním poverili pred-

sedu a Helenu Čičeľovú. Bolo slovo 
aj o  slovenskom jazykovom kurze 
v Čabe, o možnosti usporiadania ná-
rodnostného dňa v  špeciálnej škole 
na ulici Vandháti so zúčastnením sa 
všetkých národnosných samospráv 
Békešskej Čaby. Iniciátorom bol člen 
Rómskej samosprávy. Podujatie je 
ešte pod upresnením a  organizo-
vaním. Skoncipovali sa aj akcie do 
budúcna. Začiatkom júna bude tra-
dičná oslava pedagógov učiacich slo-
venčinu spojené s výstavou detských 
prác, pri čom samospráva vytýčila za 
cieľ vytvorenie parcely v  cintoríne 
na otvorenie priestoru náhrobných 
pomníkov písaných švabachom, keď-
že niektorí potomkovia Slovákov už 
aj ponúkali náhrobný kameň svojich 
predkov. S  vybavením a  odhalením 
možnosti poverili Helenu Čičeľovú. 
Na uzavretom zasadnutí posudzovali 
konkurzné práce za riaditeľa dvoch 
čabianskych škôl, ale žiaľ o jednej ne-
mohli vytvoriť mienku, keďže v kon-
kurznej práci nič sa netýkalo sloven-
skej národnostnej výučby. Nepodali 
návrh ani pri nominovaní osoby na 
vyznamenanie „Za mládež Békešskej 
Čaby“.

Slovenská samospráva Békešskej 
župy zasadala verne k  tradíciám na 

vysunutom zasadnutí v  obci obýva-
nej Slovákmi, v tomto prípade v Me-
deši. Do Medešu sa nasťahovali Slo-
váci z Čaby v roku 1888 a z Kolárova 
došli v roku 1947. Osada získala prá-
vo mesta v roku 2009. V obci funguje 
slovenská samospráva, ktorá aktívne 
sa podiela v  aktivite osady, taktiež 
ako na samých iných akciách a pod-
ujatiach Maďarska ba aj Slovenska 
a  Rumunska. V  tomto roku sa pod-
ujali na splnenie veľkých snov, aby 
mali slovenský oblastný dom, k čomu 
už aj zakúpili pozemok s  domom 
a podali grant na jeho obnovenie do 
Leader programu. Nejakú sumu už 
vyhrali a teraz sa pustia do práce. Po 
zasadnutí sme navštívili miesta späté 
so Slovákmi, ako evanjelický kostol, 
evanjelickú faru – kde je nahroma-
dené dedičstvo predkov - a oblastný 
dom“. Samozrejme zasadnutie malo 
na téme aj oficiálne úlohy ktoré sa tý-
kali financie a prepracovaného plánu 
so župnou samosprávou.

Zo života samospráv so sídlom v Čabe

Békéscsabai székhellyel működő 
két szlovák önkormányzat – a 

helyi és megyei –, ülésén számos 
hivatali, és számos érdekes és új 

tervet vitatott meg.

V  tradičných programoch čabianskeho slovenského 
klubu hrá poprednú rolu oslávenie dňa Juraja. V  tomto 
roku poprosili členov klubu menom Juraj, aby oni podali 
informácie o významnom dni.

Deň Juraja padne na 24. apríla, ktorý aj ľudová literatú-
ra poznamenáva ako deň prelomu zimy a jari (Dr Ondrej 
Krupa výskumník národopisu). Z  hostí muzeológ Juraj 
Ando prednášal nasledovné:

Zvyky na Juraja dodnes živo sú prítomné v  myšlien-
kach Čabänov-

–  V tento deň vyhnali zvieratá na lúku „na járás“. V deň 
Júra „drobné zvieratá“ mohli vyjsť na lúku (hus, 
sliepka), ale potom už ne mali zakázané „žebi šecko 
riaslo“.

–  Ľud pokladal, že od Sv. Juraja do Sv. Michala vietor 
vždy je teplý hociskadiaľ fúka, kým od Sv. Michala do 

Sv. Juraja je vždy studený.
–  Do dňa Sv. Štefana neľahnime si na zem.
–  Žili aj zvyky týkajúce sa jarného siania, ako naprí-

klad:
a) do konca apríla treba končiť so sianím, kukuricu siali  

najmä v deň Júra, ale najneskôr to bolo treba spraviť do 1. 
mája

b) tiež v tento deň sa oplatí siať a sadiť krumple a uhor-
ky

c) ak hrmí v deň Júra, bude dobrá úroda, a zo smeru 
kde hrmelo, príde ľadovica. V  čase hrmenia v  deň Júra 
chrbát máme odoprieť k  stene a  trieť, ale môžeme aj 
o dvere a strom, stĺp, aby nás nebolel driek, napokon sa 
môžeme aj válať na zemi

Na Júra

pokračovanie na strane 8.
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10.05.  Sobotňajšia škôlka v Dome železničiarov – účinkuje čabian-
sky slovenský klub

12.05.  Dobročinný bál nadácie sarvašskej slovenskej školy 
Odborný folklórny seminár v Sarvaši pre slovenské skupiny 
Slovenský deň v Čabačúde

16.05.  Stretnutie predsedu Celoštátnej slovenskej samosprávy 
a  primátora župného mesta Békésčaba v  Čabianskom ob-
lastnom dome

17.05.  Zúčastnenie sa na fóre odborných grantov „NEA“ na župnej 
samospráve

  Prezentácia troch kníh- Márie Žilákovej, László G. Kovácsa, 
Rozálie Kustárovej - v organizovaní VÚSM v DSK

18.05.  Zúčastnenie sa v dielni odborných grantov „NEA“ v Dome 
Ibsen

19.05.   Zúčastnenie sa na „klobasiáde“ v Gerendáši; Deti deťom v 
Sarvaši

  Vystúpenie spevokolu Orgován v Békéši na VI. Veselici Ne-
zábudka

20.05.  Zúčastnenie sa na Festivale rejtešov v Malom Kereši 
Návšteva skupinky vlastivedného zájazdu slovenských žia-
kov z Néže v Sarvaši

21.05.  Cyklistický výlet čabianskeho slovenského klubu na ceste 
Dom slovenskej kultúry-Bandika fa

23.05.–22.06.  Výstava Kataríny Kvaszovej Weisznerovej v  Dome sloven-
skej kultúry v partnerstve s klubom slovenských Seniorov

26.05.  Deň detí v Čabasabadi so slovenskou zložkou (podrobnosti 
si môžete stiahnúť z internetovej stránky www.zrnko-magocska.
hu)

  Medzinárodný deň detí v Slovenskom Komlóši s účinkova-
ním žiakov miestnej slovenskej školy

27.05.  Národnostné stretnutie v Segedíne

d) ak zajac nevidno z obilia, bude dobrá úroda
–  žaby  kŕkali pred dňom Juraja, lebo potom bude zima
György Hrabovszki (z Csaba Centra) zase o nasledov-

nom nás informoval:
–  Prvýkrát vyhnali kravy na lúku s prútom stromu ruže, 

aby mali dobrý prírastok.Vo Viniciach ženy so svoji-
mi šatami pokryli prvé na lúku vyhnané zviera, aby 
mali viac mlieka.

–  Okolo dňa Juraja  do domu nebolo odporúčané niesť 
nijakú zeleň alebo kvet, lebo by kačičky a husi nevy-
sedeli dobre vajcia.

–  Ak v deň Júra pršalo, orechy sa stali červistými.
–  V deň Juraja chodili rómski hudobníci po domoch, 

ktorým sa gazda poďakoval drobnými peniazmi.

Juraj Mengyán člen klubu rozpamätal sa na to, ako gaz-
dovia  zamestnali bírešov na Čabe. Ich zmluva trvala do dňa 
Martina – takú zmluvu mal aj on. Svoju mzdu dostali vo väč-
šine v naturáliách. On dostal jeden pár čižiem, 10 kg slaniny, 
1 metrák pšenice a 10 pengovov. Tieto veci dostali až po vy-
pršaní zmluvy. Cez deň im jedlo zabezpečil gazda.

Členovia klubu referáty doplnili so svojimi skúsenos-
ťami, po čom pri mastnom chlebe zaspievali a zarecito-
vali verše späté s Jurajom.

aa
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Békéscsabán a György naphoz különféle szokások 
kapcsolódnak. A csabai szlovák klub újra megszer-
vezte ezt a napot, ahol az idén maguk a Györgyök 
gyűjtötték össze és adták elő a jeles és némely még 

ma is hasznos információkat.


