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Ladislav Mazán sa narodil na 
Čabe 15-ho apríla 1899, umrel 16-
ho mája 1949. Bol študentom vy-
nikajúcich maliarov, ako boli napr. 
Mokos József a  József Dezső. Ako 
strednú školu navštevoval Rudol-
fovo gymnázium, kde študovali aj 
ďalší vzácni ľudia, medzi nimi Ján Ja-
kuba, Pavel Lipták, Michal Schéner 
a Dénes Gulyás.

V  poslednom období sa kde-tu 
objavia Mazánove obrazy, najmä 
karikatúry, z  ktorých sme pre Vás 
teraz vybrali dve diela, ktorými pra-
jeme každému pekné veľkonočné 
sviatky.

Čabiansky karikaturista Ladislav MAZÁN

Určite pohľad zvonku je inakší ako pohľad zvnútra 
diania. Veď veľaráz si ani dostatočne neuvedomujeme 
význam našich činov, lebo nepripisujeme organizova-
ným aktivitám patričnú, zaslúženú dôležitosť. Veľaráz 
skoro zabudneme na to, čo sme robili, lebo pre nás je to 
samozrejmé. 

Ale práve to samozrejmé sa stáva súčasťou našich de-
jín a je akýmsi odkazom pre našich potomkov. Ale aby 
títo mali z čoho čerpať, aby si mohli načrieť zo studne 
minulosti pravdu o svojich predkoch, musíme sa snažiť 
stvárniť našu prítomnosť, ktorá zajtra už bude minu-
losťou a súčasťou našej histórie. Ale ak to nedokážeme, 
ochudobňujeme seba samých a na mnohé podujatia sa 
zabudne, hoci svojho času boli pre nás prioritné. Práve 
preto musíme priznať, že latinská múdrosť, ktorú skrý-
vajú slová verba volant, scripta manent v približnom pre-
klade slová uletia, ale to zapísané zostane, nestratili na 
svojej podstate. Veď to dávno povedané sa v čase strá-
ca, ale to zapísané sa premieňa na dokument, ktorého 
dozvuky môžeme počuť aj po stáročiach. Aj v tejto in-
formatizovanej dobe, keď moderná technika naliehavo 
preniká do nášho života, písané slovo je tým najvýznam-

nejším zdrojom poznania našej minulosti. Knihy a časo-
pisy sú a asi ešte dlho zostanú nevyhnutným čerpadlom, 
ktoré nám občerstvuje pamäť. Určite takýmto vzácnym 
darom pre nás je aj mesačník Slovákov Békešskej Čaby 
a okolia Čabän, ktorý speje k dospelosti, keďže v roku 
2012 zaznamenávame už 16. ročník jeho vydania. Jeho 
cieľom je zachovať pamäť slovenskej národnosti v tých-
to priestoroch a  prispievať k  udržiavaniu materinskej 
reči. ktorá je pre nás naďalej božím darom, na ktorý ne-
smieme zabudnúť.   

Čabän je informačno-spoločensko-kultúrny časopis, 
ktorý oboznamuje svojich čitateľov s aktivitami zorga-
nizovanými Slovákmi v Békešskej Čabe, ale má aj širšie 
zameranie, keďže v ňom zaznamenávame aj významné 
podujatia Slovákov z  Rumunska, Chorvátska, Srbska 
a Slovenska. Možno ani nie je tak dôležité zmapovať celý 
obsah Čabäna, ako fakt, že tento časopis vychádza a plní 
svoje poslanie, že Slováci z Čaby majú svoj časopis, svo-
je slovo písané po slovensky. Keďže mám za úlohu práve 
prezentovať Čabäna na rok 2012, budem sa snažiť aspoň 

Z recenzie publikácií ČOS - Čabän na rok 2012

pokračovanie na strane 2.
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stroho predstaviť jeho obsah. 
Z publikovaných materiálov môžeme vyčleniť viace-

ro tematických okruhov.
Krátke informácie o bohatej činnosti Čabianskej or-

ganizácie Slovákov a z blízkeho okolia, ktoré ak nie sú 
rozpísané, sú aspoň zaznamenané, takže z každého čísla 
sa môžeme dozvedieť, čo dôležité sa odohralo v patrič-
nom mesiaci na dedičnej roli Slovákov z nášho regiónu. 

Druhý tematický okruh nadväzuje na školstvo, ktoré 
aj v podmienkach stáleho ohrozenia naďalej zostáva zák-
ladnou zložkou udržiavania národnej identity Slovákov 
v  Maďarsku. V  Čabäne sa písalo o  stužkovej slávnosti 
žiakov 12. ročníka Slovenského gymnázia v  Békešskej 
Čabe, o  súťaži stredoškolákov zo slovenského jazyka, 
o stretnutiach sálašských učiteľov a o ich zámeroch na-
vštíviť sálašské školy, usporiadať múzeum a premyslieť 
program spoločného trávenia voľného času. Do toho 
istého tematického okruhu môžeme zaradiť aj tradičné 
oslavy pedagógov, ktoré sa konali v  Békešskej Čabe 4. 
júna, ale aj článok, ktorý zaznamenáva udelenie Teše-
díkovej ceny Zuzane Medveďovej, ktorá si to vyznanie 
vyslúžila vďaka svojej práci na sarvašskej škole, kde do-
kázala urobiť pre slovenské deti skutočné zázraky. 

Najbohatší tematický okruh je venovaný kultúrnym 
podujatiam, veď práve tieto stretnutia najviac oslovia 
Slovákov v Maďarsku. Spomedzi nich spomenieme len 
niektoré: Dolnozemský jarmok, Jablkový deň v  Csa-
baszabadi, Geregový festival v  Medeši, Zábava na Mi-
kuláša, Deň maďarskej kultúry, Slovenské literárne au-
torské čítanie v Čabe, Básne v Slovenskom klube – deň 
recitátorov, Fotovýstava Igora Grinu s názvom Sedmo-
hradská krajina je veľmi pekný kraj, samozrejme sú za-
znamenané aj divadelné predstavenia, akcia Spolu na 
javisku (divadelná prehliadka ochotníckych súborov 
v Sarvaši), na ktorej sa zúčastnili divadelníci z Rumun-

ska, Srbska, Maďarska a  Slovenska, vystúpenia taneč-
ných súborov, tábory organizované pre mládež, mládež-
nícke stretnutie združených osád, remeselnícky tábor, 
a takto by sme ešte mohli pokračovať.  

Zostavovatelia Čabäna nezabudli ani na nábožné 
sviatky: Vianoce, Nový rok, Veľká noc a zaznamenané 
sú aj najvýznamnejšie udalosti zo života slovenských 
samospráv so sídlom v  Čabe, ako aj jubileá viacerých 
osobností, narodeniny rôznych krúžkov, ako Výšivkár-
sky krúžok Rozmarín a  blížiace sa oslavy Citarového 
tábora. 

Časopis je spestrený čriepkami humoru a receptami 
pre gazdinky, dobré rady pre zdravie a kozmetiku. Tak-
tiež sa v časopise môžeme dozvedieť o histórii Slovákov 
z  tohto regiónu a  viacero zaujímavostí, ako napríklad 
o čínskom horoskope, keďže rok 2012 plynul pod zna-
mením draka. 

Staré slovenské dolnozemské porekadlo hovorí: Na 
hotovom najľahšie nájdeš chybu. My nechceme hľadať 
chyby, ale len vytvoriť si mienku, ktorá by bola osožná 
pre skvalitnenie časopisu. Určite by bolo potrebné zväč-
šiť počet prispievateľov, veď viac hláv – viac pravdy, viac 
múdrosti. Sám ale poznám ťažkosti, s  ktorými sa stre-
táva redaktor pri zostavovaní jednotlivých čísel. Práve 
preto je obdivuhodné, že popri každodennej práci Anna 
Ištvánová a Hajnalka Krajcsicsová si nachádzali čas na 
udržiavanie časopisu, na zachovávanie pamäti čabian-
skych Slovákov. Veď vlastne, čo je Čabän, ak nie pamäť, 
ktorá zostane zapísaná pre budúcnosť?  

Významní sú ľudia, ktorí pracujú v  prospech svojej 
národnosti, významní sú ľudia, ktorí zachovávajú odka-
zy svojich predkov, ale významné sú aj časopisy, ktoré 
o týchto ľuďoch hovoria. Považujem, že časopis je jeden 
z najvýznamnejších pilierov, ktoré zaznamenávajú exis-
tenciu čabianskych Slovákov v Maďarsku a nielen tu... 

Ivan Miroslav Ambruš z Nadlaku

pokračovanie z 1. strany

Odpoveď je Andrej Kvasz. Pri príležitosti 130. jubilea 
narodenia aviatika Andreja Kvasza, Čabianska organizá-
cia Slovákov – Dom slovenskej kultúry (čabiansky región 
SOC) usporiadala dvojdňovú spomienkovú slávnosť. Prvý 
deň sa venovala semináru o jeho živote, práci a jeho „sto-
pám” v súčasnosti. Medzi prednášateľmi boli aj dvaja z 
tých ktorí sa streli s ním, iní zase sme spoznali z odbornej 
strany jeho pôsobnosť, ďalší zase kládli hold jeho pamiatke 
nielen ústne, ale aj aktívnym spôsobom. Ale zastavme sa 
a postúpme ďalej radom.

Na začiatku v mene organizátorov vítala prítomných 
Anna Ištvánová, riaditeľka Domu slovenskej kultúry, po-
tom odzneli uvítacie slová popredných hostí, generálneho 
konzula SR Štefana Daňa, viceprimátora Trenčína JUDr. 

Čo spája Čabu s Trenčínom a so Szolnokom?

Mladí kolektív pamätného vzletu



3marec 2013

Rastislava Kudlu, napokon Tamá-
sa Herczega, radcu mesta, ale v pr-
vom rade ako  zástupcu riaditeľa 
Kultúrneho strediska Csabagyön-
gye, kde vlastne prebiehal seminár. 
Svojou prítomnosťou uctil poduja-
tie aj generálny kapitán policajtov 
župy Békés, riaditeľ orgánu obrany 
katastrofam župy Békés, ktorý je 
aj leteckým inžinierom a veliteľom 
pluku vo Fürjesi, ďalej je vedúcim 
kancelárii zastávajúca záujmy letcov. 
Riaditeľka trenčianskeho múzea, 
ďalej boli zastúpení FEK – Kultur-
ny spolok čabianskej armády, K.I.T 
Klub maketníkov  – aj s minivýsta-
vou, Slovenská samospráva v Sarvaši 
a v Čabe, slovenská samospráva Bé-
kešskej župy a v neposlednom rade 
dôchodcovia a aktívni zástupcovia 
čabianskeho letiska a médiá.

Takács Miklós, predsedujúci ria-
diteľ Aerotechnika M&T Budapest 
Zrt podal informácie o hrboľatej 
ceste rekonštrukcie modelu lietadla 
O. Kvasza, ktoré podľa plánov bude 
postavené v Sarvaši a napokon aj o 
tom, že v Szolnoku funguje útvar, 
Letecká rota V. práporu Vojenskej 
katedry Ludovika, pomenovaný po 
Ondrejovi Kvaszovi.

Seminár pokračoval o jeho živote 
a vývoji jeho odbornej dráhy až k 
zkonštruovaniu lietadla. Béla Gécs, 
výskumník miestnych dejín, pouká-
zal aj na to, že na mieste jeho býva-
lého rodného domu - kde teraz stojí 
benzínová pumpa-, v r. 2011 bola 
umiestnená pamätná tabuľa práve  
vtedy (z iniciatívy Alžbety Ancsi-

novej a Heleny Somogyiovej), keď 
Norbert Gellén a Tamás Vandlik 
vo vzduchu a Gusztáv Boldog na 
zemi autom ako pomocník vykonali 
na počesť O. Kvasza pamätný vzlet 
okolo hraníc Maďarska. A keď sme 
už pri nich, poznamenáme, že mali 
na seminári zaujímavú prednášku a 
premietali krátky film, ústne spestre-
ný prežitými zážitkami o ich vzlete. 

Albert Wertheim opísal tému On-
dreja Kvasza v súvislosti s dnešným 
lietaním, kým József Szappanos 
podrobne informoval prítomných 
o živote čabianskeho letiska, sa-
mozrejme v ňom aj o Kvaszovi a o 
pomenovaní letiska. Juraj Bánszki 
predstavil užší terén leteckého od-
boru, keďže prednášal o fungovaní 
Leteckého klubu Ondreja Kvasza. 

Ludányi Béla – ktorý sa aj stretol s 
Kvaszom – svoju prednášku spes-
tril citátmi z dobových novín(9. jún 
1940 Képes Vasárnap), kde v rámci 
článku „Harmic éves a magyar repu-
lés” (Maďarské letectvo má 30 ro-
kov) šlo aj o Ondrejovi Kvaszovi. Po 
maďarských prednášateľoch PhDr. 
Vlastimil Hábl – odborný pracov-
ník Trenčianskeho múzea zase po-
vedal, že na trenčianskom letisku 
stojí busta O. Kvasza a  informoval 
prítomných o začiatkoch aeronau-
tiky a leteckej výroby v Trenčíne. Z 
jeho prednášky poukázal na význam 
vzletu O. Kvasza:

„Zatiaľ však išlo vždy iba o balóny. 
Prvé lietadlo uvideli Trenčania na 

pokračovanie na strane 4.

Účastníci seminára, v popredí trenčianska delegácia a generálny konzul SR Štefan Daňo
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pokračovanie z 3. strany

vlastné oči až krátko pred vypuknu-
tím Prvej svetovej vojny. Na pozva-
nie Trenčianskeho telovýchovného 
spolku TTS priviezol do Trenčína 
svoj lietajúci aparát rodák z Békeš-
skej Čaby Andrej Kvasz, významný 
priekopník uhorskej a európskej ae-
ronautiky.

Andrej Kvasz navštívil Trenčín 
ešte raz v roku 1964 na pozvanie 
trenčianskeho aeroklubu Zväzarmu 
a Leteckých opravovní. Pri tejto prí-
ležitosti tu zanechal časť svojich pí-
somných materiálov. Ich ďalší osud 
sa mi zatiaľ nepodarilo dohľadať.

Kvaszovo vystúpenie v Trenčíne 
znamenalo koniec romantických 
časov leteckých priekopníkov ďalej 

obstarávali leteckú činnosť predo-
všetkým vojaci.”

Prednesené prednášky boli pre 
účastníkov veľmi zaujímavé, preto sa 
organizátori rozhodli vydať materiál 
nazhromaždený na seminári a gene-
rálny konzul Štefan Daňo, plánuje 
s letiskami v  Szolnoku, v  Trenčíne 
a v Čabe trojstrannú spoluprácu.

org

15.-16. marca 2013 v Nadlaku sa v rámci dolnozem-
skej slovenskej dohody uskutočnila medzinárodná 
konferencia Ondreja Štefanka, Dolnozemskí Slováci 
– hranice určenia. Žiaľ organizátorom preškrtlo plá-
ny neblahé počasie. Fujavica zapríčinila, že mnohí zo 
zahraničných prednášateľov sa museli vrátiť z cesty do 
Nadlaku naspäť do domova, ale aj tak z  33. prihláse-
ných početní sa zúčastnili konferencie a naschvál viace-
rí z  mladšej generácie. Podujatie svojou prítomnosťou 
uctila delegácia Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí na 
čele s predsedom Igorom Furdíkom a poprední predsta-
vitelia mesta, predseda DZSČR, primátor Nadlaku, ako 
aj veľvyslanec SR v Rumunsku. 

15. marca konferencia začala odovzdaním Ceny 
Ondreja Štefanka, ktorú udeľuje Kultúrna a  vedecká 
spoločnosť Ivana Krasku (KVSIK) v súčinnosti so Sve-
tovým združením Slovákov v  zahraničí (ďalej SZSZ) 
každoročne pri príležitosti výročia narodenia Ondreja 
Štefanka (18. marec). O  tohtoročnom udelení sa roz-
hodovalo 23.02., kde podľa štatútu navrhli udeliť cenu 
za pričinenie sa k rozvoju 
a  propagácii slovenskej 
literatúry, tvorenej v  slo-
venskom zahraničnom 
svete Petrovi Andruškovi 
(SR), a Michalovi Harpá-
ňovi (SRB); a za prínos 
k  rozvoju, organizovaniu 
a diverzifikovaniu kultúr-
neho života a  spolkovej 
činnosti v  slovenskom 
zahraničnom svete Pav-
lovi Hlásnikovi (RO). 
V  rámci slávnostných 
chvíľ pán predseda KV-
SIK Ivan Ambruš struč-
ne informoval o  poslaní 
a zásadách ceny Ondreja 
Štefanka a odznela báseň 
od menovateľa ceny Naše 
dejiny. Laudáciu vyzna-
menaných si môžete pre-

čítať v ďalšom čísle Dolnozemského Slováka.
Po krátkej prestávke odzneli referáty na tému hranice 

určenia dolnozemských Slovákov. Prednášali krajania 
z  Rumunska, Srbska, Maďarska a  samozrejme z  ma-
terskej krajiny. Prednášky odzneli z  rôznych aspektov 
dotýkali vedeckej, literárnej, politickej, kultúrnej, medi-
álnej a historickej oblasti. Slovákov z Maďarska prezen-
tovali s prednáškou Anna Ištvánová, Katarína Maruzso-
vá Šebová a  Matej Šipický, a  boli prítomní ešte aj Ján 
Fuzik, Ondrej Kiszely, Hajnalka Krajcsovicsová. Na ra-
dosť prítomných, v prestávke porozdávali zborník pred-
nášok vlaňajšej konferencie. Okrem prednášok, podu-
jatie bolo dobrým priestorom spoločenského diania, 
prispelo k posilneniu doterajších vzťahov a k zapájaniu 
nových príslušníkov taktiež. Dobre bolo vidieť a  roz-
právať sa s  našimi dlhodobými partnermi, z  ktorých 
kvôli zemepisnej vzdialenosti a zaneprázdnenia sme sa 
zriedkakedy stretli osobne, ale naša spolupráca aktívne 
fungovala.

KR.

V prvom rade sedia vyznamenaní s cenou Ondreja Štefanka:  
Michal Harpáň (Vojvodina), Peter Andruška (Slovensko), Pavel Hlásnik (Rumunsko)

V stredobode dolnozemskí Slováci
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Slovenská samospráva Békeš-
skej župy v októbri roka 2011 
v  čabianskom oblastnom dome 
zorganizovala stretnutie, cieľom 
ktorého bolo, aby sa predstavitelia 
Slovákov župy Békéš pravidelne 
stretávali, aby mohli dať najavo 
svoje ťažkosti a  problémy. Pláno-
valo sa, že na každom takomto za-
sadnutí vypočujú aspoň jedného 
zástupcu 

Valného zhromaždenia CSSM, 
delegovaného z  Békešskej župy(v 
r. 2011 Tibor Mótyán), získalo 
dobrú ozvenu a  nádej na  pokra-
čovanie. 2012. rok odletel bez 
stretnutia a  na začiatok roka na-
plánované stretnutie z objektív-
nych dôvodov sa nerealizovalo, 
samospráva sa rozhodla, že termín 
sa presunie na 12. marec 2013. 

Usporiadalo sa v  Békešskej 
Čabe v  čabianskej slovenskej 
škole, kde riaditeľka školy Edita 
Pečeňová predstavila ozaj kvalit-
nú prácu kompletného kolektívu 
školy, čo potvrdzujú aj pravidelné 
dobré výsledky na súťažiach a  ja-
zykových skúškach nielen zo slo-
venčiny. Potešiteľné sú aj zvyšujú-
ce sa počty škôlkárov a  žiakov, a 
údaje  o  študovaní maturantov na 
Slovensku (11 žiakov v Bratislave 
a Nitre, v tomto roku sa prihlásili 
na vysokoškolské štúdium do ma-
terskej krajiny 3 žiaci). 

Samozrejme neobišla sa ani 
téma obnovenia budovy a moder-
nizovania technického vybavenia 
výučby a  poukázanlo sa na zapo-
jenie mladšej generácie do učiteľ-
ského zboru, k čomu sa pripája aj 
nádej toho, že o  niekoľko rokov 
na Slovensku študujúci žiaci sa 
asi vrátia a  tu sa uplatnia a  po-
silnia mladšiu vrstvu  slovenskej 
pospolitosti  dokonalou slovenči-
nou. Ale samozrejme škola mimo 
výučby kladie dôraz aj na vytvore-
nie spoločenského ovzdušia a uži-
točného strávenia voľného času. 
O  tom sa prítomných informoval 
aj krátky film o školskom živote.

A  keď sme už pri informatike 
uverejňujeme ich webovú strán-
ku www.szlovak-bcs.sulinet.hu, 
kde medzi rôznymi informáciami 
môžete nájsť aj malý dvojjazyčný 
novinkár Zold@cske. 

Ďalšia novinka z ich života je, 
že ul. Jilemnického sa premení na 
ulicu Júliusa Dedinského, ktorý 
od r. 1942 bol evanjelickým fa-
rárom v Čabe, pravidelne písal z 
dejín Čaby štúdie a národopisné 
práce na základe bádania v archí-
ve a v teréne tiež. Dnes najpopu-
lárnejšou jeho prácou je Cesta 
slovenskej litery na Čabe (1987) 
a práca o čabianskej klobáse. 
Zomrel v roku 1994 v Čabe). 

A napokon ich mentorku Tünde 
Kara, vyznamenaná cenou Jászai 
Mari z Divadla Jókai – s ktorou 
žiaci školy vlani vystúpili s hrou 
Ember tragédiája a v tomto roku 
tiež skúšajú scénu - vyznamenali.

Po predstavení sa predstavil zá-
stupca riaditeľky inštitúcie Michal 
Lásik ako poslanec Valného zhro-
maždenia CSSM zo župy Békéš 
a  predseda Výchovno-vzdeláva-
cieho výboru. Popísal stav sloven-
ského národnostného školstva, 
viackrát zdrôraznil ako kľúčové 
slová kvalitu výučby a  rolu rodi-
čov, ako objednávateľov.

Keďže je aktualitou dnešné-
ho obdobia prevádzkovanie škôl, 
v  našom prípade slovenských, 
informovali sme sa o  stave slo-
venskej výučby. Pán predseda 
školského výboru do hĺbky nám 
predstavil obraz o dnešnom stave, 
o čom píšeme iba stručne, popíše-
me hlavnejšie údaje. 

Materské školy s  národnost-
ným programom (50) ostali pri 
miestnych samosprávach (v Slo-
venskom Komlóši troška kompli-
kovanejší stav následkom býva-
lého spoločného prevádzkovania 
slovenskej materskej škôlky a  zá-
kladnej školy). Sú jazykové ško-
ly (37), prevádzkovanie ktorých 

prevzal centrálne tzv. KLIK Kle-
bersberg Kuno (od miestnych 
samospráv, ktoré dostali doteraz 
normatív. Materské školy zostali 
v prevádzkovaní miestnych samo-
správ. Smernice spolu s prílohami 
presne určujú formy a  obsah vy-
učovania na národnostných ško-
lách. Počet hodín zo slovenčiny na 
jazykových školách sa zvýšil na 5, 
kým vyučovanie slovenskej vzde-
lanosti týždenne v  jednej hodine 
má prebiehať vo forme osobitné-
ho predmetu. 

Mnoho jazykových škôl vyjad-
rilo obavy z vyššieho počtu hodín 
slovenčiny, obávajú sa, že rodi-
čia nebudú voliť tento jazyk na 
„úkor“ iných predmetov. Musíme 
dodať, že keďže normatívna pod-
pora týchto škôl za národnostnú 
výučbu zanikla, môžu zachrániť 
tieto školy predovšetkým rodičia, 
ak budúd vidieť kvalitu a výsledky 
( Jazykové skúšky, štúdium na slo-
venských gymnáziách a slovenské 
samosprávy, ktoré v prípade ohro-
zenia školy majú právo súhlasu. 
Možnému riešeniu pomôžu poo-
bedňajšie zamestnania. 

V  dvojjazyčných školách, ktoré 
okrem budapeštianskej budú od 
septembra  prevádzkované Ce-
loštátnou slovenskou samosprá-
vou sa slovenčina v  počte hodín 
má vypracovať s  hodinami ma-
ďarčiny, ďalšie predmety sa majú 
vyučovať v  slovenčine v  polovici 
hodín(odpočítajúc maďarčinu 
a cudzí jazyk).

Pri prevzatí škôl samozrej-
me cirkev taktiež mala nároky, 
a  v  troch takých dolnozemských 
osadách, kde sa vyučovala slo-
venčina, a  prevzala to cirkev, po 
sľuboch, predpísané počty ho-
dín výučby slovenského jazyka 
a  vzdelanosti sa napokon nespĺ-
ňali a  bolo treba s  nimi zlaďovať 
úlohy znovu.(Telekgerendáš, Két-
šoproň a Veľký Bánhedeš).

Kr.

Slovenské školstvo a župná slovenská samospráva
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Existujú uznania na vyjadrenie vďaky za prácu vy-
konanú na poli slovenskej národnosti. Pri veľkých ce-
lokrajinských a medzinárodných cenách rad za radom 
sa vytvorili pamätné medaily aj na miestnej úrovni, no 
ponajprv vo väčších osadách obývaných Slovákmi, k 
čomu sa rok čo rok pripojili aj menšie osady. V tomto 
roku aj Čabasabady sa pridružilo k tejto úctivo hodnej 
tradície, keďže založila pamätnú medailu Za Slovákov 

v Čabasabadi. Zbor sa rozhodol, že každý rok udelí dve 
pamätné medaily (výnimkou bude tento rok), jednu 
dostane dobrý občan Maďarska a druhú občan Sloven-
skej republiky, alebo občianska organizácia pôsobiaca v 
SR. Tohtoročné uznanie odovzdajú v rámci Dňa jabĺk, 
keď sa uskutoční aj oslava pri príležitosti 295. výročia 
prvých slovenských prisťahovalcov na Dolnú zem.

Kr.

Ďalšia možnosť uznania dolnozemskej Slovače

Juraj Jánošík( * krstený 25.1.1688 
~ 17.3.1713 † )

Podľa zápisu do matriky z 25. ja-
nuára 1688, miestny kňaz Michal 
Smutko, vo Varínskom kostole po-
krstil Anne (rodenej Czisnikovej) 
a Martinovi Jánošíkovi syna Juraja. 
Krstnými rodičmi boli Jakub Mirgad 
a Barbara Krištofíková z Terchovej. 
Tento dátum sa označuje ako dátum 
Jánošíkovho narodenia, ale keďže v 
tej dobe sa deti krstili až keď 
mali niekoľko týždňov, nedá 
sa presne určiť dátum jeho 
narodenia.

Zaujímavosť: My Čabänia, 
v rámci spolupráci Slovákov 
cez Grundtvig projekt v roku 
2010 sme mali možnosť vidieť 
matričnú listinu v štátnom ar-
chíve v Bytči. 

Podľa slovenských ľudo-
vých legiend Juro Jánošík so 
svojou družinou žil v lesoch 
medzi Žilinou a Liptovským 
Mikulášom a prepadával tam 
pocestných. Podľa poľských 
podholianskych legiend ra-
boval aj v Poľsku. Z nakrad-
nutého vraj vydeľoval časť 
pre chudobných. Bol sloven-
ským Robinom Hoodom, 
preslávil sa aj mimo Sloven-
ska. Je známy v Česku, Po-
liaci ho vnímajú ako svojho 
legendárneho tatranského 
hrdinu. 

Zbojníkom sa v tej dobe 
nemohol stať každý. Vod-
ca musel byť silný a obrat-
ný muž, ktorý musel zložiť 

skúšku zdatnosti. Streľba z pištole, 
preskakovanie vatry, súboj s me-
čom, zručné narábanie s valaškou a 
zápasenie boli súčasťou vodcovskej 
osobnosti. Jánošík, bývalý vojak 
znajúci vojenský stratégiu a terén, 
bol dobrým kandidátom. Zbojnícka 
činnosť sa stávala veľmi úspešnou. 
Družina rozšírila svoju činnosť na 
okrádanie remeselníkov a bohatých 
cestujúcich. Neskôr začali rabovať a 
prepadávať gazdovstvá chudobných 

zemanov, ktorí nemali dostatok pe-
ňazí na ochranu svojich zemianstiev 
a majetkov. Zbojníci brali cenné 
predmety, peniaze a zbrane, ktoré 
dokázali uniesť. Údené mäso, múku 
a plátno si zobrali obyvatelia najbliž-
šej dediny. Jánošíkovou silnou strán-
kou bolo vraj prekvapenie súpera. 
Traduje sa, že guľkou jeho družiny 
bol zabitý len jeden človek, aj ten 
zomrel až o mesiac neskôr. Lup 
postupne rozpredávali prostredníc-

tvom dôveryhodných kum-
pánov. Jedným z nich bol aj 
usporiadaný občan Martin 
Mravec, ako sa pri súdnom 
procese zistilo, bol to vlastne 
prezlečený Jánošíkov najbliž-
ší priateľ, Tomáš Uhorčík. 
Jánošíkova družina lúpila po-
stupne aj na Orave, v Tren-
čianskej stolici a v Gemeri.

Súdny proces s Jánoší-
kom sa začal 16. marca 1713 
v Liptovskom Mikuláši. 
Predsedajúci podžupan La-
dislav Okoličáni, Prokurátor 
(žalobca) Alexander Čemic-
ký, Jánošíkovi bol stolicou 
určený aj obhajca ex-offo Bal-
tazár Palugyai.

Jánošík pri výpovedi spo-
menul väčšinou tých druhov, 
ktorí už nežili. O samotnom 
Uhorčíkovi tvrdil, že zahy-
nul pri prestrelke v kremnic-
kých vrchoch. Prokurátor 
Alexander Černický ho po-
čas procesu obvinil, že bol 
vodcom zbojníkov a zabíjal 
ľudí. Zdôrazňoval, že bol aj 

V roku 300. výročia obesenia Jánošíka

http://www.muzeumfrenstat.cz/ 
cs/node?page=3. Zdroj fotky: internet
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povstalcom a  Rákócziho prívržen-
com. Preto pre zbojníka Juraja Jáno-
šíka navrhol trest smrti. Obhajcom 
bol Baltazár Palugyay, ktorý trval na 
tom, že Jánošík počas svojej činnos-
ti nikoho nezabil. Ako vodca bandy 
bol najmladší a preto nemohol zod-
povedať za činy starších zbojníkov. 
Obhajoba bola postavená v tvrdení, 
že členovia Jánošíkovej bandy často-
krát konali na vlastnú päsť. Tým 
chcel obhajca naštrbiť samotný zák-
lad súdneho procesu. To sa mu však 
nepodarilo. Jánošíka po vypočúvaní 
a mučení nakoniec uznali vinným 
zo zbojstva, porušenia krajinských 
zákonov a zlých skutkov. Zavesenie 
na ľavý bok na hák malo byť trestom 
a zároveň výstrahou pre ostatných. 
Proces bol vzhľadom na pokročilý 
čas odložený na druhý deň 17. ma-
rec 1713. zdroj: http://jurojanosik.com

Hodnotenie Novinkára nad Kerešom 
ktorý je Slovenskou prílohou týždenníka Szarvas és vidéke

Vydáva ho na podnet Tibora 
Móťána  Slovenská samospráva 
v Sarvači

To, že vychádzajú tieto noviny, je 
veľmi dôležitá skutočnosť. Na prvom 
mieste spomeniem, že ide o  noviny 
ako slovenskú prílohu  maďarského 
originálu, ktorý vychádza mesačne 
a  ako taký sa spolu so slovenskou 
prílohou dostáva do každého domu 
mesta, kde ho predplatili. Najväčší 
význam týchto a podobných sloven-
ských novín a informačných listov je 
ten, že vôbec vychádzajú. Vydávajú 
sa v  Sarvaši, v Slovenskom Komlóši, 
v  Čabe a v  Čabasabadi, a  sú schop-
né informovať slovenského čitateľa 
o  slovenskom dianí osady. Tým si 
čitatelia môžu občerstviť slovenčinu, 
tešia sa so skutočnosti, že sa poprí-
pade uvidia na fotografii alebo uvi-
dia tam niektorého svojho známeho 
a stretnú sa aj s tým, že osobne aj oni 
sa zúčastňujú v distribúcii slovenskej 
kultúry (napr. v zbore, súbore, výšiv-
kou atď).

Doteraz som teda ocenila tri dôle-
žité zložky Novinkára:

•  že vôbec vychádzajú tieto noviny 
v slovenčine

•  že posilňujú používanie sloven-
činy

•  poisťujú Slovákov o  ich účasti 
v kultúrnom živote

Nesmierne závidím Novinkáru, že 
má toľkých prispievajúcich. Nám to-
tiž táto vec chýba. Pričom noviny sú 
o to pestrejšie, čím viac ľudí prispeje 
do nich. Vidím v skupine podpisova-
teľov  kopu pedagógov, ktorí okrem 
spravodajstva sa zaoberajú aj s  uve-
rejnením detských prác čo vieme, že 
je dôležité kvôli výchove mládeže. 
S  radosťou som  objavila slovenskú 
mládežnícku organizáciu  v  Novin-
káre z  roku 2007, nazývala sa Ko-
lískou. Len dúfať smiem, že existuje 
ešte aj dnes. 

Veľmi si cením, že Novinkár uve-
rejňuje aj slovenské básne. Nielen 
našu poéziu, ale aj básne slovenských 
básnikov, napr. Jána Smreka. Ako 
všetci vieme, kvalitná literatúra po-
zdvihne aj úroveň novín, ako aj iden-
titu čitateľa.. 

Ďalšie významné charakteristické 

body Novinkára sú teda:
•  podpora písania detí a  mládež-

níckej organizácie
•  veľký počet prispievateľov
•  ďalším cenným bodom je uverej-

ňovanie literatúry
Vážim si redakciu, že takmer v kaž-

dom čísle píše niečo o minulosti a je 
to podané vždy zaujímavým štýlom 
Osobne pokladám za veľmi dôležité 
písať niekoľko slov aj o  minulosti. 
V našich rodinách sa už ústne netra-
duje vedomie pôvodu. O ňom treba 
písať a rozprávať, aby sa ľudia znovu 
naučili, odkiaľ pochádzajú. Mnoho 
ľudí nevie ani slovo o svojom pôvo-
de a o pôvode rodiny, o kraji odkiaľ 
pochádza ich  meno, čo znamená. 
Ak je to meno odvodené od názvu 
niektorej osady alebo kraja, nevedia 
kde tá osada alebo kraj sa nachádza a 
iné. Výskumný ústav Slovákov v Ma-
ďarsku teraz začína pracovať na takej 
publikácii, ktorá pomôže ľuďom od-
haliť pôvod ich mena a  ich samých. 
Najviac ich zaujme totiž tento fakt. 

Historky a opis smiešnych príhod 
okrem zábavy aj poúčajú. Najviac ma 
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potešili tieto rubriky a som si istá, že 
si ich pamätajú aj iní. Odhaľujú tiež 
kus miestnej histórie a ľudovej múd-
rosti ale najmä zabávajú. Som pre-
svedčená, že si ich ľudia snažia vždy 
prečítať.

Ďalší význam Novinkára je:
•  písanie  o minulosti, miestna his-

tória
•  historky a zábavné vtipy 
Novinkár sa zaoberá aj s význam-

nými dňami. Pripomenul si Medzi-
národný deň žien, ktorý sa oslavoval 
aj v predošlom režime, keďže však je 
milí sviatok, jeho oslavy sa konajú 
v  menších-väčších  skupinách aj 
dnes. Noviny písali aj os 60-om výro-
čí školy, čo pokladám za úctyhodné. 
Takisto sa zmieňujú aj o Dni pedagó-
gov, o Dni matiek, a samozrejme či-
tateľov pozdravujú aj pri príležitosti 
kresťanských sviatkoch ako je Veľká 
noc a aké sú Vianoce, po našom Kra-
čún. Tieto pozdravy môžu byť okrem 
peknej chvíli aj na to dobré, aby si 
čitatelia, posielajúci pohľadnice ale-
bo maily svojim príbuzným na Slo-
vensko, mali odkiaľ odkukať správny 
pravopis a pekné slovenské výrazy na 

zaželanie dobrého zdravia, krásnych 
sviatkov atď. Verte mi, že slovenčina 
sa dá oprášiť aj takýmto spôsobom 
a dá sa zdokonaľovať a učiť sa aj v ta-
kýchto sytuáciách..

Veľký význam Novinkára:
•  upozorňuje na sviatky
•  dáva dobré príklady na pozdrav-

né texty
Osobitne vyzdvihnem Deň mes-

ta. Je to sviatok v ktorom sa vyžívam, 
bola som prítomná už aj viackrát 
na oslave pri starom evanjelickom 
kostole zloženom krásnom pomní-
ku. Zaujalo ma, že Slováci a Maďari 
sa spolu zúčastňujú spomienkovej 
slávnosti, že miestny ľudový tanečný 
súbor a niektorí herci miestneho di-
vadla vždy zahrajú príchod Slovákov 
do Sarvaša. Je to veľmi zaujímavý ale 
najmä pekný obrad. Počas osláv keď 
prichádzajú Slováci, farári a  rechto-
ri čítajú mená tých, ktorí podpísali 
zmluvu so zemepánom, spievajú 
a tancujú. Samozrejme sú v krásnych 
krojoch, a už aj táto „maličkosť“ zvy-
šuje úroveň podujatia režírovaného 
pravdepodobne Ondrejom Csasz-
tvanom.  Nehovoriac o  tom, že po 
slovách pána primátora, ktorý i keď je 
slovenského pôvodu, vyjadruje sa po 
maďarsky, nasleduje predseda Slo-
venskej samosprávy v  Sarvaši Tibor 
Móťán, hovoriaci po slovensky .Zá-
vidím Vám tento sviatok. Neviem, či 
by sa nám  v Čabe podarilo zorgani-
zovať niečo podobné.

Je krásne, že noviny dávajú vedieť 
aj širšiemu táboru čitateľov to, že za 
dlhoročnú, poctivú prácu riaditeľky 
školy Zuzane Medveďovej ďaku-
je celý Sarvaš, veď sarvašskí dnešní 
a bývalí študenti si osvojili toľko ve-
domostí a prežili toľko krásnych zá-
žitkov, že jej aj na stránkach Novin-
kára nad Kerešom gratulovali k cene, 
ktorá sa od vlani venuje  mimo Slo-
vensku žijúcim a pôsobiacim peda-
gógom, teda k Tešdíkovej plakete.

Ďalšíe body významu Novinkára sú:
Deň mesta, ako príkladná akcia 
Gratulácie vyznamenaným
Takže čo je vlastne význam týchto 

Vašich, našich a iných miestnych slo-
venských novín?

Hovorila som o  ich hodnotách. 

Všetci, ktorí sa podujmeme na takú-
to robotu, vieme, že jednotlivé čísla 
nevzniknú len tak, za chvíľku, ale 
nás budú potešovať len vďaka nema-
lej námahy a práce. Viem že na tejto 
práce sa zúčastňujú aj viacerí Sarva-
šania a aj podaktorí priatelia z okolia, 
ktorým som nevenovala dostatočný 
pozornosť, aj keď viem, že v malých 
osadách vyvíjaná organizačná čin-
nosť nie je jednoduchá, dokonca je 
ťažká. 

Vážim si všetkých tých, ktorí po-
kladajú vydávanie Novinkára nad 
Kerešom za dôležité, predplatia a za-
platia si jednotlivé čísla, čím vlastne 
finančne podporia vydávanie novín. 
Pomáhajú príspevkom, redakčnou 
prácou a so všetkým, čo je potrebné 
k tomu, aby ďalšie číslo uzrelo svetlo 
sveta a potešilo tých, ktorí sa dokážu 
venovať slovenčine a  ako materčinu 
pradedov, starých mám, svojich rodi-
čov a seba samého si ju vážia natoľko, 
že sa mesačne raz pustia do čítania 
slovenskej prílohy miestnych novín. 

Gratulujem! Dole klobúk pred 
Vami!

Békešská Čaba, 28. marec, 2013
Anna IstvánováKormányos József, bývalý vedúci 

malých citaristov v škole na ulici 
Madácha, po dlho trvajúcej 

chorobe umrel.
Ďakujeme mu za dlhoročnú prácu, 
ktorú si odrobil s pani Hajnalovou 

a ktorú vykonával v prospech 
slovenskej mládeže a zachovaniu 
citarovej hudby, za čo v r. 2002 

aj dostal vyznamenanie Za 
čabianskych Slovákov.

j
Nech odpočíva v pokoji.


