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Deň Slovákov v Maďarsku sa uspo-
radúva od roku 1997 s cieľom, aby 
sa zachovaná kultúra prezentovala 
a slovenská spoločnosť v Maďarsku 
uznala prácu svojich aktivistov. Pre-
to každoročne prvý víkend sa venu-
je tomuto dňu v rotačnom systéme 
medzi Slovákmi obývanými osadami 
Maďarska. Program hoci je jeden, 
žiaľ rok za rok sa čím viac rozdvojí. Z 
jednej strany je oficiálna náboženská, 
protokolárna strana, s odovzdaním 
vyznamenania „Za našu národnosť“, 
z druhej strany prezentácia komunít 
tak duchovnej ako materializovanej 
strany. Kultúrny program prezentuje 
spoločnosť ako aj rôznorodosť sloven-
ských komunít žijúcich v Maďarsku, a 
ich zmaterilizovanú stranu a súčasný 
živý duch, osobné zastúpenie pri sta-
noch rôznych regiónov Slovenského 
osvetového centra (keďže od svojho 
založenia je organizátorom progra-
movej časti). V tomto roku Deň pre-
biehal v Kestúci. Už je tradíciou, že sa 
otvorí výstava slovenskou témou. V 

tomto roku to bola výstava zostavená 
z príležitosti 1150. jubilea prícho-
du vierozvestcov na územie Veľkej 
Moravy Cyrilometodejská ozvena v 
Ríme v budove Obecného klubu. Po 
výstave a recepcii v Kultúrnom dome 
nasledoval oficiálny program podu-
jatia v miestnom rímskokatolíckom 
kostole sv. Klementa. Je pozoruhodný 
oltárny obraz z mozaiky a na bočných 
stĺpoch umiestnené obrazy dvoch 
vierozvestcov (práca akademického 
maliara Tibora Nyilasiho). Po štát-
nych hymnách Maďarska a Slovenskej 
republiky v mene miestneho katolíc-
keho zboru privítal prítomných kato-
lícky farár László Pokriva. Následnú 
ekumenickú pobožnosť celebrovali 
evanjelická farárka Hilda Gulácsiová 
Fabuľová a katolícky farár Ladislav 
Kiss-Malý. Ekumenickú pobožnosť 
uzavreli náboženské piesne v podaní 
zboru Spievajúca mládež slovenská. 
Boli prítomní prominentní hostia ve-
dúcich úradov, slovenských inštitúcií 
a spolkov aj zo zahraničia. 

V kostole sa odovzdali aj vyzname-
nania. V tomto roku vyznamenanie 
prevzali: Judita Kaszalová Szabadová 
z Alkáru, Michal Lásik z Békešskej 
Čaby a Organizácia slovenskej mláde-
že v Maďarsku. Ako zaujímavosť uve-
rejníme Vám dotiaľ udelené vyzname-
nania ZA NAŠU NÁRODNOSŤ:

1997
Alt Gyula
Keleczki Rozália
Krizsán Ferenc
Novák Imre
Chlebniczki János

1998
Ancsin Pálné
Antal György
Orliczki Károly
Hankó András
Majernyikné Piroska

1999
Jakab Mária
Crnecsko Anna
Lopusnyi András
Miklya Béláné
Hemerka Gyula

2000
Blasko Mihály
Mária Mencerová
Zana Mária
Szarvasi isk. tanári kara
Pilisszentkereszt – páví krúžok

2001
Mata Mihály
Riba Etelka
Dr Antal Mihály
Karol Wlachovský
Kesztölc - páví krúžok

Deň Slovákov v Maďarsku

Na začiatku kultúrneho programu úradní hostia pokračovanie na strane 2.
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Všetci poznáme Miša Lászika. Všetci, nielen v meste 
alebo v okolí Čaby, ale aj na celej Dolnej zemi, ba aj 
inde vo svete, kde odznie slovenské slovo.

Nie preto vám poviem, lebo on je mojím krstným 
otcom, ale milí moji čitatelia, ja nepoznám druhého 
takého človeka nielen na Čabe, ale ani v našej pestrej 
dolnozemskej komunite, ktorý by bol väčším Dol-
nozemčanom, ako je Mišo Lászik. Nie žeby medzi 
nami nepracovali alebo sa nevenovali naozaj veľa v 
službe Slovákov žijúcich v strede Karpatskej kotliny, 
ale prípad a život Miša Lászika málo sa líši od nás, od 
ostatných našich obetavých „slovenských verejných 
pracovníkov”. No a prečo? Na to odpoveď je veľmi jed-
noduchá: lebo Mišo Lászik, keď ráno vstáva, je Dolno-
zemčanom a keď si ľahne, tiež. Za to žije a pracuje, aby 
sa voľačo zachovalo z našej čestnej a veľkej minulosti. 
Jemu je jedno, či na katedre učiť mladých, ako žili a aké 
úžasné veci vykonávali naši predkovia alebo ako pred-
seda Čabianskej organizácie Slovákov prezentovať  zá-
ujmy Čabänov, či na Valnom zhromaždení Celoštátnej 
slovenskej samosprávy prehovorí vo veci slovenského 
školského systému.

Mišo Lászik najlepšie sa cíti na zemi svojich pred-
kov. Keď človek cestuje na Slovenský Komlóš, tak v 
komlóšskom chotári častokrát ho môže vidieť, keď v 
rukách kosou, vo svojom rozvážnom tempe kosí široké 

„Za našu národnosť”…alebo keď jeden život je obetavý
za náš dolnozemský slovenský národ

2002
Molnárné Gizella
Varga Mária
Nagy Mária
Kormos Sándor
Füzéri - páví krúžok

2003
Alt Gyula
Szivek József
Tardos - Tanečný súbor Červený 
Marmor

2004
Vanyarc – Spolok zachovávania 
tradície
Dr Gyivicsán Anna
Danis József

2005
Lami István
Papucsek Gergely
Piliscsév – Ženský spevokol

2006
Fuhl Imre
Kondacs Anna
Hrivnák Mihály
Komlósi tánccsoport

2007
Szilágyiné Suba Éva
Bielik György
Pilisszántó – tanečný súbor

2008
Mótyán Tibor
Petro László
Oroszlány – tanečný súbor Brána

2009
Slovenská škola Bčaba
František Križan
Völgyesiné Pribisin Katalin

2010
István Anna
Láska Pál a manželka Judit†, Vanyarc
Budapest – Folklórny súbor Lipa

2011
Anna Molnárová, bývalá učiteľka slo-
venčiny v Čanádalberti a v Pitvaroši
Ženský spevácky zbor Rozmarín, 
Baňačka
Mária Žiláková, docentka doktorka 
z Budapešti

2012
Slovenský národnostný páví krúžok 
Fizér
Veronika Árendášová , pedagogička 
v Tardoši 
Katarína Maruzsová Šebová, rodáč-
ka zo Slovenského Komlóša, profe-
sorka 

2013
Alžbeta Hornoková Uhrinová dok-
torka filozófie , Békešská Čaba
Mária Holodová, Baňačka
Slovenský národnostný spevácky 
zbor Malej Huty

pokračovanie z 1. strany

ZDROJ: www.oslovma.hu

2014. jul aug2.indd   2 11/08/14   08:00



3júl - august 2014

Na javisku v oblúku stanov odovzdali vyznamenanie Štefana Lamiho, ktorú udelili Folklórnej skupine v Pišpeku 

po čom za tým rad radom vystúpili svoju kultúru prezentujúci Slováci, 
z čabianskeho regiónu Páví krúžok Borouka z Telekgerendášu 

Pri stane čabianskeho regiónu boli 
zastúpené ručné práce

a gastronómia interaktívna stránka tradície  

rady…lebo aj to je náš Mišo. Pedagóg, predseda, pred-
seda výchovno-vzdelávacieho výboru CSSM…ale 
tam, vo vnútri, Mišo je jeden jednoduchý dolnozem-
ský sedliak, ktorý na to je najpyšnejší… Teraz, keď tam 
v ďalekej severnej slovenskej dedinke prevzal najväčšie 

vyznamenanie Slovákov žijúcich v Maďarsku, tak my, 
Čabänia, Komlóšania a všetci Dolnozemčania naňho 
sme najpyšnejší. Gratulujeme, Mišo náš!

Ondriš Kiszely
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17. júla v rámci Radničných večerov sa zišlo v Čabe 178 
divákov z okolia a taktiež z Prešova, Košíc a Ružomberku, 
aby spolu sa zabávali nad krivým zrkadlom nášho života-
vedenia, ľudskej povahy, ľudských vzťahov jemnené ľudo-
vým humorom. Predstavenie uctil so svojou prítomnosťou 
Štefan Daňo, generálny konzul SR a Pavel Hlásnik prvý 
podpredseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v 
Rumunsku. Divadelnú hru C. Rai: Zdrhni od svojej ženy 
pod réžiou Jána Keleša prednieslo Nadlacké divadlo X. 

Osoby a obsadenie:
John Smith - Rudolf Jaroš ml.
Stanley Garder - Jan Keleš

Mary Smithová - Štefánia Jarošová
Barbara Smithová - Michaela Chrapanová
Inšpektor Troughton - Patrick Hanko
Inšpektor Porterhouse - Adam Kováč
Bobby Franklin - Bohuslav Kelo
Novinár - Bohuslav Kelo
Inšpicient - Edwin Mako
Pri vďačnej téme, prednes, gestikulácia a mimika ochot-

níckych hercov vyvolali z obecenstva ozaj veľký úspech, 
smiech a uvoľnenie sa. Iba po predstavení by sa mohli pus-
tiť do zamyslenia sa nad skutočnosťou, že je to vlastne samý 

Neklamala letná ponuka májového Čabäna

„Medzinárodný sviatok folklóru 
a tradičnej ľudovej kultúry - Fol-
klórne slávnosti pod Poľanou sa 
koná pravidelne každoročne druhý 
júlový víkend v Detve, v centre jed-
ného z najživších a najsvojráznej-
ších folklórnych regiónov.

Detva v tieto dni naplno ožije 
hudbou, spevom, sviatočnou at-
mosférou a privíta približne 1500 
účinkujúcich. Na scéne detvian-
skeho amfiteátra, ktorá patrí medzi 
najpôsobivejšie scény v prírode, 
odznie približne desať scénických 
programov. Ich základom je najmä 
tradičná ľudová kultúra stredného 
Slovenska, jej hudobno-spevné, ta-
nečné prejavy a zvykoslovie.

Návštevníci si môžu vybrať aj z 
množstva sprievodných podujatí 
akými sú programy v kostole, ukáž-

ky zo salaša, škola tanca, škola hry 
na fujaru, jarmok tradičných ľudo-
vých remesiel, rezbársky dvor, ná-
rodopisné výstavy, výstavy výtvar-
ných umelcov, fotografov a iné.” 
– tak sa o ňom vyjadrujú organizá-
tori. V rámci festivalu sa zúčastňu-
jú aj krajania zo zahraničia. No v 
tomto roku sa prvýkrát otvorili brá-
na v organizovanej forme VĎAKA 
Úradu Slovákov žijúcich v zahrani-

čí v Dolnozemskom dvore – ktorý 
spolu prezentuje omrvinky krajan-
ských komunít z juhu. Stretli sa, 
spolu sa prezentovali a ukázali svo-
ju bytosť a spolupatričnosť Slováci 
z Rumunska, Srbska, Chorvátska a 
Maďarska (Békešská Čaba, Sloven-
ský Komlóš, Veňarec, Šalgótarján). 
Na veľkom javisku v amfiteátri slo-
venský folklór z Maďarska zastúpila 
tanečná skupina z Ečeru.

Bytosť, spolupatričnosť, hodnoty

Na otváraní dolnozemského dvora

Tri obce z Maďarska spolu prezento-
vali slovenskú kultúru

So svadobným koláčom v sprievode 
na veľké javisko
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03.07.  In memorian Anny Ištvánovej – tichá roz-
pomienka v komlóšskom cintoríne v or-
ganizovaní ČOS

07.07. Dvor muziky vo dvore DSK
12.07.  Na obecnom dni v Šarkadkeresztúre vy-

stúpi citarový súbor Rosička z Kétšoproňu
18.07.  Na pohrebe čabianskej klubovníčky spie-

va spevokol Orgován
26.07.  Jubilejný koncert 5. výročia komlóšskeho 

mandolínového súboru Tremoló
27.07.  Čabianska ružička vystupuje pochodo-

vými piesňami na 48. Novohradskom ná-
rodnostnom stretnutí v Banke

28.07.-20.08. Slovenský denný tábor v Gerendáši
01-03.08.  Svetové stretnutie Elečanov s Čerňanmi, 

primátorom Jašče a s výstavou čabianske-
ho Rozmarínu

02.08.  Slávnostné otvorenie Slovenského domu 
v Eleku

  V rámci slovenských národných slávnos-
tí Stretnutie dolnozemských slovenských 
učiteľov v Báčskom Petrovci

14-16.08.  10. Letný zborový kemp v Báčskom Pet-
rovci – Čabianska ružička

  Oslavy pri soche č. 101 v Čabe pri speve 
Čabianskej ružičky

16.08.  Deň jabĺk v Čabasabady a Stretnutie sá-
laškych učiteľov v Čabasabady

15.-18.08. Odborná cesta členov ČOS-u do Prahy
20.08.  Zachovajme si kultúrne tradície – festival 

v organizovaní miestnych Slovákov v Két-
šoproni

18.-21.08.  Tábor Slovenské ľudové remeselníctvo na 
Dolnej zemi v Báčskom Petrovci v rámci 
Dolnozemskej dohody 12 žiakov a 1 pe-
dagogička z Čaby

23.08.  Brezňanské divadlo v Slovenskom Komlóši 
30.08. Slovenský deň a oberačky v Gerendáši

Ďalšie slovenské akcie v Čabe a v okolitých obciach
v júli a v auguste

súčasný život, ale Čabianska veselica v Dome slovenskej 
kultúry tú vážnu stránku troška posunula o niekoľko hodín 
ďalej. Predstavenie bolo dôstojným k radničným večerom a 
trefným záverom série.

V Békešskej Čabe v organizovaní Kultúrneho centra Csa-
bagyöngye na vábenie návštevníkov a turistov, a taktiež na 
zábavu obyvateľov sa usporadúva na veľkom obnovenom 
námestí seriál kultúrneho programu pod názvom „Čabian-
ske leto“. Začína sa to po skončení Radničných večerov a na 
každý deň ponúka nejakú kultúrnu zábavu, príležitosť  na 
posedenie v príjemnej atmosfére v srdci mesta. Keď sa ak-
tivistka Ildika Očovská začiatkom roka dozvedela o tomto 
pláne, ihneď navrhla, že aj na novej mestskej verejnej akcii 
by sa mali objaviť aj Slováci, ktorí znovuzaložili mesto. Vy-
šľapala cestu k možnosti a zostavila program na slovenský 
večer. 29. júla 2014 o 19.00 prezentovalo sa viac generácií 

s multikulturálnym programom. Účinkujúci zastupovali 
od študentov nižšieho stupňa základnej školy cez gymna-
zistov dospelých až k dôchodcom. Z hľadiska žánrov – i keď 
každý žáner zastupoval slovenskú ľudovú kultúru – zazneli 
citary, bručák, gitara, fujara, saxofón, bubon, syntetizátor, 
ba v elektronickej forme cez magnetofón aj sláčiky  - ako 
sprievod tanečníkov. Bol spev, hudba, tanec a ako nová 
zložka – zaspievaná slovenská balada bola s pantomímou 
prevádzaná, aby aj tí porozumeli výpoveď, ktorí nerozume-
jú slovenskému jazyku, iba kráčali cez námestie a zastavili 
sa pri programe. Bol to veľký nápad! Vystupujúci si zaslú-
žia, aby sme ich vymenovali: spevokol Orgován s Pavlom 
Záhorszkim a Čabianska ružička, tanečný súbor Čaba, ka-
pela Lustyikovcov s pánom Resetárom, Hricsovinyim ..., 
Ján Berta s dcérou a žiaci slovenskej školy: Gergő Marcell, 
Kojsza Anna, Petrovszki Benedek a Virág Török.
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XII. Svetové stretnutie Eleča-
nov sa uskutočnilo prvý augustový 
víkend.  01. augusta popoludni sa 
podujatie začalo s vítaním hostí pri 
hranici obce, odkiaľ na kočoch  vo-
šli hostia na miesto slávnosti, aby 
prezentovali príchod väčšinu národ-
nostného obyvateľstva tvoriacich 
obce (Nemcov).  Hostí – medzi 
ktorými bol aj generálny konzul SR 
Štefan Daňo -  vítal primátor Eleku, 
Pluhár László a primátor Gerolzho-
fenu, Thorsten Wozniak. Na počesť 
vyhnaných Nemcov na minútu za-
zneli zvony, celbrovali svätú omšu 
a kládli vence pri pomníku.  Keďže 
obec patrí medzi viacnárodnostné, 
samozrejme prezentovali sa aj os-
tatné. Rumunská s vystúpením na 
javisku a držaním tanečnej dielne, a 
slovenská s folklórnym programom 

Jačanov, ktorých odprevadil aj pri-
mátor obce Csaba Nagy s maželkou. 
Slováci pritom vítali aj delegáciu 
z Černe a prevzali slovenský dom. 
Na odovzdaní bola nainštalovaná 
prekrásna výstava ručných prác z 
miestnej zbierky a z prác čabianske-
ho výšivkárskeho krúžku Rozmarín. 
Na večer záujemcov čakali koncerty.

Odovzdali slovenský dom v Eleku

1914. Tento rok pre každého, kto sa len trošku vyzná 
v dejinách, znamená vypuknutie “veľkej vojny”. Po celej 
krajine sú spomienkové slávnosti, aj kultúrnymi progra-
mami sa pamätáme na obete, na padlých vojakov, “hrdi-
nov” prvej svetovej vojny.

Posledný týždeň júla aj Čabianska ružička sa zúčastnila 
na troch podujatiach, kde sme vzdávali poctu tým, ktorí 
bojovali v tejto ukrutnej vojne. Ildika Očovská zostavi-
la náš program v tomto duchu. Zaspievali sme vojenské 
piesne, ktoré pozbierala ona sama tu v Čabe a v Poľnom 
Berinčoku. 

V rámci Čabianskeho leta náš spevokol sprevádzal na 
flaute a saxofone Ján Berta, bývalý žiak slovenskej školy, 
ktorý pritom spolu so svojou dcérkou zahral pantomímou 
baladu o vojne, ktorú zaspievala Ildika Očovská.

Veľmi sme sa tešili, že v tomto roku aj nás pozvala Ružen-
ka Egyedová Baráneková do Banky na 48. Novohradské 
národnostné stretnutie, ktoré bolo pritom 18. Folklórnym 
festivalom Slovákov v Maďarsku. Program „Nezabúdame 
a ďakujeme” sa začal v miestnom evanjelickom kostole, 
kde farárky Hilda Fabuľová Guláčiová a Alžbeta Nobi-
ková spomínali na vojakov ale aj na rodinu, ktorá doma 
prežívala tragédiu stratených synov, otcov, manželov. Za 
tým nasledovalo divadelné predstavenie súboru z Dobrej 
Nivy.  Ich prednes dojal každého, silne zapôsobil na nás 
všetkých. Z kostola v krojovaných šatách sme pochodovali 
k jazeru, kde nasledoval kultúrny program: hudba, tanec, 
spev. Vystupovali najmä novohradské skupiny, ale boli tu 

aj z Pilíša a z Dolnej zeme Čabianska ružička a folkloristi 
a divadelníci zo  Slovenska. Páčila sa mi scénická úprava 
„Keď mi prišla karta narukovať”: jednotlivé skupiny pred 
svojím vystúpením čakali za paravánom a po účinkova-
ní si posadali na lavice v pozadí javiska, tam si vypočuli 
a pozreli nasledujúcu skupinu, tvoriac pritom javiskovú 
„dekoráciu”. Tento deň bol pre nás veľmi dlhý, veď niekto-
ré „ružičky” stávali ráno o štvrtej, aby mohli byť načas v 
Dome slovenskej kultúry, veď náš bus odchádzal odtiaľ o 
šiestej. Došli sme domov okolo pol druhej, druhej, pričom 
dážď sa len tak lial, premokli sme do nitky. A cesta pred-
sa stála za to! Programy v Banke, aj naše vystúpenie bolo 
pekné, úspešné, celou cestou domov v buse sme spievali, 
najmä naše pekné dvojhlasné slovenské piesne, o ktorých 
sme sa ani nanazdali, že ich tak dobre poznáme, veď nie-
ktoré z nich sme veľmi dávno spievali. 

02. augusta pred sto rokmi presne v tento deň naruko-
vala z Čaby rota, zvaná 101. Pri pomníku 101. aj Čabian-
ska ružička sa zúčastnila spomienkovej slávnosti, ktorú 
zorganizovali ochranári mesta. Zaspievali sme pieseň na 
dvojhlas „Var je pekný ten čabiansky állomáš” a  nedávno 
naučenú pieseň „Pri Piave tam je pekne”.

Leto prináša pre nás, Ružičku ďalšie – dúfajme pekné – 
zážitky. Pätnásti odcestujeme do Báčskeho Petrovca, kde 
sa zúčastníme na zborovom kempe. 20. augusta niektorí 
navštívia aj našich kétšoproňských priateľov, kde ich iste 
čaká dobrá zábava.

AVK

Vystúpenia Ružičky

Vďační Elečania pri odovzdaní 
Slovenského domu
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