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Dňa 1. septembra 2012 uply-
nie 20 rokov od schválenia Ústavy 
Slovenskej republiky. Jej prijatie 
Slovenskou národnou radou bolo 
významným medzníkom vo vývoji 
Slovenskej republiky.

***

Dvadsať rokov ústavy v medziná-
rodnom kontexte neznamená dlhé 
obdobie. Je to však už obdobie, po-
čas ktorého sa Slovenská republika 
stala pevnou súčasťou demokratic-
kého spoločenstva štátov, stala sa 
členom Európskej únie a NATO a 

určite má znaky demokratického a 
právneho štátu, ktorý si ctí práva a 
slobody ľudí.

...  dvadsaťročná existencia preu-
kázateľne deklaruje jej životaschop-
nosť a porovnateľnosť s ústavami 
iných demokratických štátov.

ZDROJ: http://www.flaw.uniba.sk/
index.php?id=3198

03. septembra z  príležitosti Dňa 
Ústavy SR Generálny konzulát SR 
v Békešskej Čabe usporiadal recep-
ciu v  Hotely Fiume, kde generálny 
konzul Štefan Daňo vyzdvihol, že 
Čabänom znamená viac tento svia-
tok, veď pred jedenástimi rokmi 
zriadili Generálny konzulát v Čabe. 
Z tejto dvojitej oslavy Štátna filhar-
mónia Košice v dirigovaní Stanislava 
Vavříneka odohral úžasný koncert 
vo Veľkom evanjelickom kostole.

Čabianska oslava Ústavy Slovenskej republiky

Generálny konzul SR Štefan DaňoŠtátna filharmónia Košice vo Veľkom evanjelickom kostole
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Pár je prirodzenou jednotkou ľudstva.
Lipa, z listov ktorého pozostávajú 
postavy, je symbolickým stromom 
Slovanov.
Z košíkov sa ponúkali na jarmoku 
božie dary Dolnej zeme.
Štátne zástavy domovských krajín 
označujú, odkiaľ sme dnes prišli na 
jarmok.
Panáčik drží v ruke zástavu gestorskej 
krajiny Slovákov.
Lienka poukazuje na rotačný systém, 
že rok za rokom odlieta do ďalšej 
krajiny.

Symbolika loga podujatia  
Na jarmoku

Keďže je to začiatok druhej série 
Dolnozemského jarmoku, troška 
obšírnejšie prezrieme jeho dejiny , 
stanice, vysielanie skupín a  ozvenu 
podujatia. Pomôže nám materiál zo-
stavený v tomto roku jednej maďar-
skej žurnalistke od „Körösök Völgye 
élménymagazin”. Príťažlivý je ich 
záujem a aj to, že v pomenovaní ich 
časopisu je slovo zážitok, veď iba z 
toho máme zážitok, čo sa nás hlbo-
ko dotkne.

Krátko o dejinách a o iniciatíve:
Takzvaní dolnozemskí Slováci – 

ktorí žijú v južnom kúte Maďarska, 

v Rumunsku a vo Vojvodine – rok 
po roku podpíšu viacprojektovú do-
hodu o spolupráci, ktorá obsahuje 
skoro každé pole kultúry a  osveto-
vej činnosti. Na iniciatívu riaditeľ-
ky Domu slovenskej kultúry Anny 
Ištvánovej v roku 2008 zaradili do 
dohody aj také podujatie, ktoré 
komplexne prezentuje zachované a 
dodnes pestované hudobno-taneč-
né, cirkevné, divadelné, publikačné, 

remeselnícke a gastronomické tra-
dície. Funguje to v rotačnom systé-
me medzi troma štátmi pod titulom 
Dolnozemský jarmok. Na základe 
toho prvý sa uskutočnil v Békešskej 
Čabe v roku 2008, potom vo Vojvo-
dine, v Rumunsku a v roku 2011-om 
aj materská krajina vyjadrila záujem 
o miesto konania akcie. Následkom 
úspechu a veľkého záujmu o akciu, 
z faktu rotačného systému na udr-

Čo vlastne tá druhá séria Dolnozemského jarmoku?

Na Čabe bude jarmok... 
Odznelo v roku 2008 od predsedu Čabianskej organizácie Slovákov  

Michala Lászika

Na mieste, kde sa pred 290 rokmi zastavili ustatí po dlhej ceste zaprá-
šení, naši predkovia kropaje potu utierajúc z tváre, vydýchli si a poveda-
li: Tu sa usadíme. Pre vážnosť svojho rozhodnutia zaspievali nábožnú 
pieseň S Bohem ja chci začíti. Roboty bolo dosť... Silou ich neoblom-
nej viery, húževnatej pracovitosti a  čistučkej mravnosti vybudovali tu 
najväčšiu slovenskú dedinu na svete, najväčší evanjelický zbor Uhorska, 
najväčší evanjelický kostol, vydávali sa tu knihy, milovaný Tranoscius, 
mesto sa stalo biskupským sídlom.

Čabiansky ľud mesta a salašov vynikol intenzívnou poľnohospodár-
skou kultúrou, čabianska klobása, dnes prežíva renesanciu. Čabianski 
remeselníci boli známi v kožušníc-
tve, čižmárstve, hrnčiarstve, vo vý-
robe tkanín a nábytku.

A na jarmoku sa stretávali Slová-
ci a  iné národnosti, páni gazdovia, 
roľníci, remeselníci, rodili sa tu 
nielen kšefty, ale aj lásky... Jarmok 
bol spoločenskou udalosťou, nikto 
si nemohol dovoliť tam nebyť. Išlo 
sa i do kostola, tancovalo sa, spie-
valo sa. Tam za Veľkým kostolom 
bude jarmok. Taký nostalgický... 
My starší sa ešte pamätáme na tie 
ozajstné, na ktorých nám kúpili 
prvé „bičak“ (nožík), bič, kalepčok 
(klobúk), papučky, stuhličku.

Preto Vám mladším ale i starším, 
spolu s  našimi priateľmi chceme 
v tejto pretechnikovanej, modernej 
dobe, nepracujúcej čistým ľudským vzťahom dopriať, načrieť do hlbín 
prameňa hmotnej a duchovnej slovenskej dolnozemskej kultúry.

Pozývame Vás do minulosti, prajeme Vám, aby ste naplno aj emocio-
nálne pocítili „Ducha Dolnej zeme, Čaby“.

Myslím si, že krajšiu spomienku na praotcov a pramatky si je ťažko 
predstaviť.
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žanie pozornosti v medziobdobí, 
čabianski organizátori chceli uspo-
riadať aj v týchto rokoch, ale vtedy 
ako festival v župe žijúcich národ-
ností pod titulom V Békési v pokoji 
a mieri (Békében Békésben Nemze-
tiségi Fesztivál). A takto sa to uspo-
riadalo v medziobdobí v spolupráci 
s mestom, čoraz viactími partnermi.

Dôvody gestorstva Čabianskej or-
ganizácie Slovákov:

To, že pôvodnou iniciátorkou ná-
metu bola, a s odborným zázemím 
disponujúca pružina podujatia je 
konateľka Čabianskej organizácie 
Slovákov; to, že je najväčšou národ-
nostnou organizáciou okolia, ktorá 
disponuje s vlastným sídlom – čo 
zabezpečí z jednej strany aj zázemie 
-; a fakt, že mesto Békéščaba znovu-
osídlili Slováci prirodzene viedlo k 
tomu, že verejnoprospešná organi-
zácia pokladala za svoju akciu a bra-
la na seba organizovanie. To, že sa to 
uskutoční práve tu a s takou aktív-
nou účasťou tu žijúcich národností, 
poukáže na to, že kultúru jeden-
-druhého ctia a dobre spolupracujú. 
Okrem toho je aj dobrým zrkadlom 
spoločenstva, veď táto časť krajiny je 
najpestrejšia v národnostnom zlože-
ní.

Výber repertoára domácich a za-
hraničných vystupujúcich:

Repertoár vystupujúcich samo-
zrejme musí byť národnostným, 
veď práve to je poslaním festivalu, 
aby prezentoval kultúru tu žijúcich 

národností a ich materských krajín. 
Z domácich vystupujúcich každá 
skupina predniesla zachovanú kul-
túru svojej národnosti, alebo v prí-
pade čabianskych skupín ľudového 
tanca predniesli s nimi pozbierané 
respektíve spracované národnost-
né tradície. Toto sa vzťahovalo aj 
na zahraničných účastníkov, veď 
napríklad z rumunských tanečných 
skupín jeden – z Beiusa – predniesol 
rumunské tance, kým druhá skupina 
zatancovala na svoju národnosť prí-
značné tance, veď Nadlak je obýva-
ný vo väčšine Slovákmi. Samozrej-
me, keďže bydliskom národností je 
Maďarsko, zapracovalo do progra-
mu aj jeden-jeden krátky maďarský 
tanec, prezentujúc s tým ideológiu a 
jednostnosť  „V pokoji a mieri”.

Programy mimo javiska:
Samozrejme komplexná prezen-

tácia národnostných tradícií sa rea-
lizuje iba v tom prípade, ak účastníci 
sa prezentujú na viacerých poliach. 
V rade stanov prezentovali samé 
tradičné remeslá a ich produkty, k 
čomu sa pridružili aj naši zahraniční 
hostia, dôsledkom čoho sa stala pes-
trejšou kavalkáda ľudového umenia. 
Gastronomické stany, ktoré boli po-
stavené vo dvore Domu slovenskej 
kultúry, zožali mimoriadny úspech. 
Kvasienky, herouky, birkacia kapus-
ta, lokše, makové rezance, hustá tar-
hoňa, svadobná polievka s  gágpor-

čokmi/brdovcami, halušky, šlambuc 
a samozrejme z radu nechýbala ani 
nevyhnutná pečená klobása, prilá-
kali mnoho ľudí. 

Trošku oddelene od pochúťok 
varili domáce mydlo, ako naše staré 
mamy robievali. V súčasnosti sa vrá-
tia k jeho používaniu ľudia s citlivou 
pleťou a pokazenými vlasmi.

Deti sú najvnímavejšia vrstva fes-
tivalu. Pre nich vytvorenými stanmi, 
zamestnaniami a dielňami sa snaží-
me dosiahnuť uchovať v rade mláde-
že naše tradície a ručné aktivity.

Otázka nároku:
Smelo môžeme povedať, že áno, 

je oň nárok a záujem nielen zo strany 
národnostnej, ale aj zo strany obyva-
teľstva sa ukáže záujem o kultúru s 
nami žijúcich národností. Sme vďač-
ní počasiu a čoraz aj vzrastúcemu 
počtu návštevníkov, čo poukáže na 
to, že hoci naše hodnoty sa integru-
jú, ale jednotlivé príznačnosti kultúr 
sa zachovajú.

Živé pestovanie tradícií pri mlá-
deže:

Bolo by to zveličenie, keby sme 
povedali, že mládež rasovo navšte-
vuje podujatia takéhoto typu, ale 
našou skúsenosťou je to, že čoraz 
viac mladých sa zapojí do práce 
skupín ľudového tanca, citarových 
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skupín a spevokolov. I keď jazyk z 
komunikácie všedného života čoraz 
vo väčšej miere vymiera, hodno-
ty naďalej zostanú nad povrchom. 
Musíme sa naučiť ich zachovanie, 
odovzdanie a prezentovanie pre 
väčšinovú kultúru. Nie je vedľajším 
ani to, že v turistickom svete v pozo-
ruhodnostiach chudobnom regióne 
k  národnostiam sa môže pristúpiť 
ako k príťažlivosti.

Poďakovanie
Všetko sa dá zvládnuť, ak jestvu-

je spoločná vôľa na plnenie úloh. 
Všetky problémy sú riešiteľné, ak sú 
ľudia, ktorí ich chcú riešiť. Starať sa 
o  ľudí, riešiť ich problémy, odpove-
dať na otázky, poslúžiť im v  núdze, 
byť ich pomocníkom v  neznámom 
meste, zabezpečovať podmienky po-
hody a povinností, patrí medzi naj-
ťažšie úlohy. Bez dôsledného plne-
nia týchto (zdanlivo malých) úloh, 
by nebola úspešná akcia.

Vy, všetci, ktorí ste priložili ruku 
k  tomuto dielu, ste počas dní akcie 
zabezpečovali dobrú povesť nášho 
mesta. Spomienky na náš spoločný 
JARMOK budú otepľovať srdcia na-
šich priateľov v piatich krajinách.

Ďakujeme Vám za spoluprácu, 
ďakujeme za pomoc, ďakujeme za 
ľuďskosť a priateľstvo.

Michal Lászik predseda  
a Anna Istvánová hl. organizátorka

15.09.   VI. Slovenská priateľská večierka v Telekgerendáši
16.09.  Rodinné popoludnie v Telekgerendáši    

Cesta čabianskeho slovenského klubu do Aradáča
21-23.09  Delegácia Únie slovenských organizácií na Slovensko v spolu-

práci s Vidieckym parlamentom
22.09.  Jesenné stretnutie spevokolov v Čorváši    

Kétšoproňský spevokol Horenka a  citarový súbor Rosička sa 
zúčastňuje na obecných dňoch v Kamute    
Čabianska ružička a spevokol z Poľného Berinčoku sa zúčastnia 
na Stretnutí slovenských cirkevných zborov v Sarvaši

28.09.  Prezentácia publikácie vo vydaní Slovenskej samosprávy ž.m. 
Békeščaba o Békésky báčimu v slovenskom oblastnom dome

28.-30.09.  Na prehliadke sólistov Cez Nadlak je... sa z čabianskeho regiónu 
zúčastní Daniela Kesjárová z Čabasabadi a z Čaby Kis Boglárka

29.09.  Kétšoproňský citarový súbor Rosička vystupuje v Kisiratosi na 
stretnutí citarových skupín

Ďalšie septembrové podujatia  
týkajúci sa regiónu



5september 2012

Škovránok od februára do konca 
októbra pravidelne víta prvé ranné 
slnečné lúče ako aj rozlúči sa od po-
sledných so svojou príjemnou pies-
ňou. Aj (potenciálne) „Škovránky” 
teritoriálneho kola celoštátnej sú-
ťaže Zväzu Slovákov v Maďarsku 
slovenských sólistov, speváckych 
zborov, folklórnych skupín a hudob-
ných kolektívov vypustili svoje hla-
sy a dali na vedomie svoje príznačné 
melódie v  Kétšoproni. Najprv na 
začiatku „pri rannom svite“ akcie 
spoločne, potom k  premene stále 
ligotavejšieho Škovránka, osobitne 
pred porotou etnografky Anny Di-
vičanovej, bývalého šéfredaktora 
rozhlasovej stanice Bartóa Istvána 
Alföldy-Boruss a etnografa zo Slo-
venska Juraja Matiáša. Súťažiaci 
vystúpili v  prvom rade so zbierka-
mi svojho teritória v  krojoch, a  na 
Dolnú zem príznačným sprievodom 
hudobných nástrojov. V tomto roku 
už pri tradičnej citare sa objavili aj 
iné sprievodné hudobné nástroje 
ako napr. harmoniky, husle, klarinet. 
Dolnozemčania vyhrali druhí krát 
striebornú cenu a siedmy krát zlatú 
cenu Škovránka. 

Strieborné škovránky: spevácke 
zbory z Kondorošu a z Čabačúdu

Zlaté škovránky: spevácky zbor 
Horenka a citarová kapela Rosič-
ka z Kétšoproňu, spevácke zbory 
Čabianska ružička a Orgován z Bé-
kešskej Čaby, spevokol Borouka z 
Telekgerendášu, Slovenský páví krú-
žok z Poľného Berinčoka a Tanečný 
súbor Panónia z Malej Tarče.

V sólovom speve získala Zlaté-
ho škovránka vedúca speváckych 
zborov Čabianska ružička a Orgo-
ván Ildika Očovská.

S takým výsledkom dolnozemské 
Škovránky verne k svojim príznač-
nostiam veselo zaspievali aj na záver 
dňa dolnozemské pesničky.

red

Spev  
dolnozemských 

Škovránkov– 20. septembra zasadala Slovenská 
samospráva župného mesta Békeščaba, 
kde sa rokovalo o nasledujúcich otáz-
kach:

a) zachránenie čabianskych slo-
venských náhrobných pomníkov, 
v téme ktorej debata a upresnenie 
detailov viedlo k ďalšej úlohe, keďže 
po spolupráci s ochranármi mesta a 
evanjelickou cirkvou sa konštatovalo, 
že vhodnejšie by bolo nechať pomní-
ky na miestach, lebo by sa tie väčšie 
rozbili pri premiestnení a dojímavejší 
je vplyv pomníky v cintoríne, než ved-
ľa seba postavených „tabuliek”. Člen 
predsedníctva ČOS pán  Ondrej Han-
ko vyzdvihol aj významnosť toho, že 
umiestnenie pomníkov poukáže aj na 
zvyky dávnejšej milosti pohrebných 
obradov, veď nebolo jedno, kam po-
stavia pomník - napríklad z hľadiska 
zámožnosti atď. V otázke sa zhodli a 
vytvorili výbor na vyznačenie vzťahujú-
cich sa náhrobných pomníkov. Ale nad-
hodila sa najprirodzenejšia otázka:  kto 
ich bude opatrovať? Odznelo viac ná-
vrhov, ale po premyslení vzťahujúcich 
sa predpisov, otázka čaká na riešenie.

b) Informácie o akciách predošlé-
ho obdobia – ktoré bolo ozaj rušné, o 
hodnotení národnostného festivalu 
v Pokoji a mieri – s konštatovaním 
uznania dôležitosti a  úspechu, ďalej 
o organizovaní tradičného Bálu na 
Martina.

c) Na polí publikácií sa objavila 
potešiteľná správa, v sérii významných 
Čabänov vyšiel prvý zošit o Békészki 
báči vo vydaní miestnej slovenskej sa-
mosprávy v zostavení Andrey Vándoro-
vej (podrobnejšie viď. v rozpise)

d) v rámci spolupráci okrem spo-
menutých v iných bodoch, rokovali o 
uzavretí ďalšej spolupráci s Trebišov-
ským vlastivedným múzeom – s návr-
hom, že privítajú v Čabe fotovýstavu o 
Zemplíne.

e) V prospech zachovania sloven-
ského jazyka sa rokovalo aj o znovu 
vyhlásení jazykového kurzu pre pokro-

čilých – výsledkom rokovania bolo, že 
oproti minulého roka, organizovanie a 
peňažnú realizáciu zveria na Výskumný 
ústav Slovákov v Maďarsku, keďže im 
to padne do profilu pôsobenia aj podľa 
predpisov, pri čom samozrejme samo-
správa podporuje s uverejnením výzvy 
resp. zabezpečením podmienok ako 
napr. miestnosť. Muselo sa rozhodnúť 
aj o tom, že dôsledkom finančnej kríze 
treba osloviť potenciálnych účastní-
kov, že iba v prípade podelenia sa na 
finančných výdavkov môžu sa zúčastniť 
jazykového kurzu.

f) Verejný náčuv – uskutoční sa v 
Dome slovenskej kultúry 07. novembra

– 24. septembra zasadala v Békéši 
na radnici Slovenská samospráva župy 
Békéš. Hlavné body zasadnutia boli:

a) podrobná akčná mapa Slová-
kov župy Békéš – skoro na každý deň 
padol nejaký miestny resp. regionálny 
program.

b) financie prvého polroka 2012
c) rokovanie o žiadostí podaných 

podpôr – keďže slovenská samosprá-
va kvôli finančným ťažkostiam v tomto 
roku nevypísala výzvu na usporiadanie 
spoločných podujatí, má veľmi úzke fi-
nančné možnosti, preto iba v dôkladne 
podkladanom prípade udelí podporu, 
svoje financie troví na výdavky fungo-
vania.

d) Verejný náčuv – uskutoční sa v 
Dome slovenskej kultúry 12. novembra 
o 15.30.

e) Vyznamenanie Slovákov župy 
Békéš – výzva (viď dole)

f) informácie o práci Slovákov v 
Békéši – informácie podal Ján Feledi 
vedúci miestnych Slovákov a primátor 
mesta Gábor Izsó. Konštatovalo sa, 
že békešská slovenská pospolitosť vo 
veľkej miere buduje svoju činnosť na 
základe spolupráci, snaží sa zúčastniť 
a zapojiť sa do čím viacerých podujatí, 
aby sa zviditeľnila.

g) Návrh na vyznamenanie Za 
menšiny župy Békéš

Zo života slovenských samospráv  
sídlom v Čabe
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Ide blondynka autom a stoji na sve-
telnej .... za nou stoji dalsie auto v 
ktorom sedi chlap ...a ten jej vravi : 
robila si uz vodicak ty krava?
?
...ona na to : Urcite viac krat ako ty 
ty debil !
:))

Učiteľka sa pýta žiakov, že komu ešte 
čo chýba doma. Prihlási sa Janko:
– My nemáme farebný televízor. Pri-
hlási sa Jožko:
– My nemáme video. Len Števko 
sedí a nehlási sa.
– Števko prečo sa nehlásiš, veď ja 
som už bola u vás a viem, že ešte 
všeličo nemáte.
– Lenže včera večer prišiel domov 
otecko opitý, vygrcal sa do skrine a 
mama na to:
– Už len to nám chýbalo!

Humor
VÝZVA

Slovenská samospráva Békešskej župy vyzýva
– slovenské samosprávy
– slovenské civilné organizácie
– slovenské samoriadiace spolky, spoločenstvá
– cirkev
– členov Slovenskej samosprávy Békešskej župy
patriace do obvodu pôsobnosti župnej samosprávy na podanie návrhu 
udelenia vyznamenania „Za békéšskych Slovákov”. Vyznamenanie sa 
udeľuje súkromným osobám, alebo spoločenstvám, ktoré trvale na 
vysokej úrovni vykonávajú svoju činnosť v prospech Slovákov, alebo 
vytvorili trvalú hodnotu.

Návrh musí obsahovať
– meno a presné údaje navrhovanej osoby resp. spolku
– podrobný rozpis činnosti resp. tvorby

Návrhy treba zaslať do 5. novembra 2012 na adresu sídla Slovenskej 
samosprávy Békešskej župy: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. V téme 
samospráva zasadá 12.11. 2012
Odovzdanie vyznamenania prebieha 08.12.2012 v Kondoroši.

FELHÍVÁS
A Békés Megyei Szlovák Önkormányzat felhívást tesz közzé kitünte-
tés odaítélésére. A kitüntetés azon magánszemélyeknek vagy közössé-
geknek adományozható, akik Békés megye szlovákságáért maradandót 
alkottak, illetve huzamosabb időn keresztül kiemelkedő tevékenységet 
végeztek.

Javaslatokat tehetnek:
– a Békés megyei szlovák kisebbségi önkormányzatok,
– szlovák szervezetek,
– szlovák önszerveződések, közösségek;
– és egyházak;
– valamint a Békés Megyei Szlovák Önkormányzat tagjai

A javaslatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlott személy vagy közösség pontos adatait
–  az adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy alkotás részletes 

ismertetését, méltatását

A javaslatokat 2012. november 5-ig kérjük eljuttatni a Békés Megyei 
Szlovák Önkormányzat 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. szám alatti 
székhelyére. Az önkormányzat ülése a témában 2012.11.12.
A kitüntetés átadására 2012.12.08-án kerül sor Kondoroson.
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