
Slovenská samospráva župného mesta Békešská 
Čaba mala v novembri v čabianskom oblastnom dome 
verejné zasadnutie. Pán predseda Michal Lászik po-
zdravil prítomných a poďakoval im za prejavený záujem 
o činnosť slovenskej samosprávy. Referát sa začal trošku 
netradične, nie od začiatku kalendárneho roka, ale od 
začiatku práce novozvolenej slovenskej samosprávy. 
Poukázal na to, že len čo vznikla štvorčlenná slovenská 
samospráva, už mala rozhodnúť o udelení ceny „Za ča-
bianskych Slovákov” trom osobám (Štefan Daňo, Zuza-
na Benková a Juraj Bohus) v Deň národností, aby bola 
zachovaná tradícia. Každý rok je po odovzdaní vyzna-
menaní položený veniec pred radnicou pri pamätnom 
kameni na počesť slovenských predkov. V tomto roku sa 
konalo stretnutie s veľvyslancom SR, s predsedom Úra-
du Slovákov žijúcich v  zahraničí, ako aj s  primátorom 
mesta Békešská Čaba. Prebiehali tiež rokovania s  no-
tárom mesta o premiestnení sídla menšinových samo-
správ a  o  zachovaní poskytovaných služieb. Slovenská 
samospráva má novú adresu: 5600 Békéscsaba, Szent 
István tér 8.  Slovenská samospráva prevádzkuje ča-
biansky oblastný dom (ul. Garai č. 21), kde dala spraviť 
rekonštrukciu strechy a pre efektívnejšie využitie Áchi-
movej sály, ktorá slúži ako spoločenská miestnosť, za-
obstarala kuchynské potreby, ako taniere, poháre a pod. 
Ďalšou vytýčenou úlohou, ktorá sa už začala realizovať, 
je vybudovanie kúrenia.

V záujme zviditeľnenia obnovila slovenská samo-
správa svoju dvojjazyčnú informačnú webovú stránku 
– umiestnenú na stránke mesta, a pokladá za nesmierne 
dôležité, že sa v RTVS na Slovensku už štyrikrát v hlav-
nom vysielaní spomínala Békešská Čaba a  tunajší Slo-
váci. Po stretnutí programového riaditeľa Slovenského 
rozhlasu dostala samospráva sľub, že v  rámci svojho 
vysielania sa budú venovať aj čabianskymi Slovákom. 
Okrem toho sa slovenská samospráva zapojila do  ce-
loštátneho programu Dňa oblastných domov, vďaka 
ktorému sa dostal chýr o našom oblastnom dome a o sa-
motných čabianskych Slovákoch k mnohým. 

V snahe sprístupniť výučbu slovenského jazyka verej-
nosti zorganizovala slovenský jazykový kurz pre pokro-

čilých, ktorý sa konal v Dome slovenskej kultúry. Záu-
jem je aj  o jazykový kurz pre začiatočníkov, o možnosti 
jeho otvorenia sa samospráva ešte musí poradiť.

Slovenská samospráva sa podujala aj na mediálnu 
činnosť. Podieľala sa na vydaní propagačného materiálu 
o O. L. Áchimovi, ktorý pripravila Organizácia sloven-
skej mládeže v Maďarsku, na vydaní výročnej brožúrky 
Čabianskej ružičky, vydanej Čabianskou organizáciou 
Slovákov, prispela k vydaniu Čabianskeho kalendára 
2015, ako i Bystrozrakej Barborky, vydanej Župnou 
knižnicou v Békešskej Čabe, ale zabezpečila aj týždenn-
né päťminútové slovenské správy v  miestnej televízii 
Csaba TV, slovenskú rubriku v  miestnych novinách 
Csaba Mérleg. Keďže v tomto roku odhlasovali v mes-
te miestnu komplexnú mediálnu štruktúru, slovenská 
samospráva sa obrátila na konateľa mediálneho cen-
tra „Békéscsabai Médiacentrum Kft”, aby informoval 
o  možnostiach zabezpečenia nepretržitých  miestnych 
slovenských mediálnych služieb.

Samospráva bola organizátorom výstavy drevorezieb 
„Naše korene” v  Dome slovenskej kultúry. Momne-
tálne je výstava umiestnená v  čabianskom oblastnom 
dome. V rámci Čabianskeho leta/ Radničných večerov 
usporiadala slovenské divadelné predstavenie hercov 
z Vojvodiny, pri príležitosti Dňa pedagógov pozdravila 
pedagógov vyučujúcich slovenčinu, pripravila pozná-
vací zájazd s  odborným sprievodom Gotická cesta na 
Slovensku a  v  októbri zorganizovala stretnutie sloven-
skej delegáciu so  zástupkyňou Magyar Turizmus Zrt 
v čabianskom oblastnom dome. 

Samospráva bola spoluorganizátorom mnohých pod-
ujatí, ako napríklad Celoštátne stretnutie národnostných 
vedúcich, Slovenský batôžkový bál, ocenenie slovenských 
pedagógov diamantovým a zlatým diplomom, slovenský 
citarový kurz, Deň Slovákov v Maďarsku, Biblický tábor 
na Slovensku, národnostný festival V pokoji a mieri, výsta-
va mladého grafika Radoslava Repického v Dome sloven-
skej kultúry a v rámci Dňa zdravia sa v meste prezentovala 
sprievodným programom „Zdravé národnostné jedlá
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Na poli oficiálnej spolupráce sa miestna slovenská sa-
mospráva podieľala na realizovaní stretnutia Priemysel-
nej komory župy Békéš a Žilina, vyjadrila sa k rôznym 

problémom, napr. predĺženie prevádzkovania čabian-
skej slovenskej školy, vymenovanie vedúcich školských 
inštitúcií, prerokovala nominácie na miestne vyzname-
nania atď.

kh

21. novembra zasadalo v  Pitva-
roši valné zhromaždenie Únie slo-
venských organizácii v  Maďarsku 
– Zväz, na ktorom sa  prerokovali 
závažné otázky. Alžbeta Hollerová-
-Račková, predsedníčka Celoštátnej 
slovenskej samosprávy v  Maďar-
sku, zhrnula uplynulé obdobie, kde 
okrem pestrej palety kultúrneho 
diania, poukázala aj na potrebu ak-
tívnej účasti pri príprave rozhodnu-
tí.. Samozrejme, nemohla sa vyhnúť 
ani problematike slovenskej výučby. 
Najviac problémov sa vyskytuje na 
poli materských škôl a škôl, kde slo-
venčinu vyučujú ako (cudzí) jazyk, 
čo súvisí aj s  tým, že mnohé školy 
preberá do rúk cirkev, čo sťažuje vý-
učbu jazyka. Vyzdvihla dôležitosť 
miestnych slovenských samospráv 

pri udržiavaní slovenského jazyka 
v daných lokalitách.

Anton Paulik, vedúci Národ-
nostného oddelenia Ministerstva 
ľudských zdrojov, informoval prí-
tomných o  aktivitách spojených 
s  vyúčtovaním financií, udelených 
miestnym samosprávam. K roz-
hodnutiu 428/2012 sa pripravuje 
formulár na vyúčtovanie a kontrolu 
preberá EMET. Dva najdôležitejšie 
termíny, viažuce sa k vyúčtovaniu, 
sú: na fungovanie do  31. 01. 2016 
a  na vykonané úlohy do  30. 04. 
2016. Na faktúru je potrebné uviesť, 
na aké podujatie, na akú úlohu boli 
prostriedky využité. Zaslať treba len 
faktúry nad 100.000 Ft.

Po informáciách týkajúcich sa 
menšinových samospráv spomenul 

aj to, že 18. 11. 2015 bol uverejnený 
rozpis národnostných grantov. Ter-
mín podania konkurzných prác je 
10. 01. 2016. (Pozor! Vyúčtovanie 
grantov za rok 2015 má byť do  31. 
12. 2015!)

Ďalším diskutujúcim bol zástupca 
miestnej slovenskej komunity Gyu-
la Tószegi, ktorý informoval o histó-
rii osady oslavujúcej dvesté výročie 
(v roku 1947 z 2968 obyvateľov boli 
2442 Slováci) a  o  súčasnom stave 
(osada má 1490 obyvateľov, z  kto-
rých sa pri poslednom sčítaní ľudu 
hlásilo k Slovákom 56 osôb).

Na konci schválilo valné zhro-
maždenie modifikáciu štatútu Únie.

Po skončení sa účastníci pobrali 
do Komlóša na V. Kresťanský ples.

red

pokračovanie z 1. strany
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19. novembra sa v  čabianskom 
Malom evanjelickom kostole usku-
točnil koncert Detského spevác-
keho zboru DÚHA pri ZUŠ J. Ro-
sinského v Nitre. Ozaj veľký zážitok 
to bol! Vystúpenie sa realizovalo 
v  rámci seriálu programov „Rodení 
Komlóšania” organizovaných Slo-
vákmi zo  Slovenského Komlóša. 
Keďže hudobný skladateľ O. Fran-
cisci - brat čabianskeho farára Fran-
cisciho – sa narodil na Komlóši, 20. 
novembra spevokol vystúpil i v rod-
nej osade hudobného skladateľa. Na 
vystúpeniach boli prítomní aj po-
tomkovia Francisciho.

Niekoľko slov o nich:
„Spevácky zbor Dúha vznikol 

v  roku 2001 pri Základnej umelec-
kej škole J. Rosinského v Nitre. Za-
ložila ho a  dodnes vedie dirigentka 
Mgr. Mária Mišunová. Detský spe-
vácky zbor Dúha sa prezentuje na 
rôznych mestských kultúrno-spolo-
čenských podujatiach a podieľa sa aj 
na kultivácii hudobnosti detí v rám-
ci výchovných koncertov pre rôz-

ne stupne a  typy nitrianskych škôl. 
Jeho aktivity sa orientujú nielen na 
príležitostné kultúrne vystúpenia 
v  rámci konania vernisáží v  mes-
te, ale aj na účinkovanie v  divadle 
(v Literárnom klube J. Jesenského 
v  Nitre), na benefičných koncer-
toch a  na nitrianskych hudobných 
festivaloch (Zbory mestu, Musica 
sacra). Širšie hudobno-kultúrne  
pôsobenie v  regióne Nitra dosahu-
je  Detský spevácky zbor Dúha aj 
svojím účinkovaním na samostat-
ných celovečerných koncertoch, 
neabsentuje ani jeho pravidelná 
interpretačná participácia na via-
nočných koncertoch. V kmeňovom 
repertoári zboru  sú predovšetkým 
skladby pre deti slovenských skla-
dateľov rôznych generácií, kompo-
nujúcich v  uplynulom i súčasnom 
storočí (M. Novák, O. Francisci, I. 
Bázlik, I. Hrušovský), tiež autorov, 
ktorých meno je rôznym spôsobom 
spojené s Nitrou ( J. Rosinský), spo-
lu s  hudobnými skladbami, ktoré 
boli dedikované (P. Procházka) to-

muto zborovému telesu a  jeho mu-
zikálnej dirigentke. Ide tak o  zbo-
rové skladby a  capella, ako aj diela 
s  klavírnym sprievodom. Detský 
spevácky zbor Dúha získal viackrát 
významné ocenenia na celosloven-
skej  súťaži Mládež spieva v  Prie-
vidzi (2003, 2007 „zlaté pásmo“), 
pričom mu  zároveň bola udelená aj 
cena Hudobného fondu za interpre-
táciu zborovej skladby slovenského 
skladateľa (I. Bázlik Oheň v  srdci). 
Slovenské detské zborové hnutie 
reprezentoval zbor aj na festivaloch 
v  susedných krajinách (Česko, Poľ-
sko, Rakúsko). Presvedčivé umelec-
ké výsledky zbor dosahuje najmä 
zásluhou svojej dirigentky, ktorá  sa 
sama dlhoročne aktivizuje ako člen-
ka Speváckeho zboru slovenských 
učiteliek Ozvena, ako aj Speváckeho 
zboru Nitria a  lásku ku zborovému 
umeniu intenzívne roznecuje u mla-
dých ľudí, z ktorých viacerí  zostáva-
jú spätí so zborom aj v čase svojich 
pokračujúcich, stredoškolských i 
univerzitných štúdií.„

Na počesť Francisciho



4 november 2015

Dohoda o spolupráci
uzavretá 

medzi organizáciami Slovákov žijúcich v zahraničí z Maďarska, Rumunska a Srbska

Zúčastnené organizácie:
Maďarsko:

• Celoštátna slovenská samospráva v  Maďarsku 
(CSSM), zastúpená predsedom Alžbetou Hollero-
vou Račkovou,

• Čabianska organizácia Slovákov (ČOS), zastúpená 
predsedom Michalom Laszikom

Rumunsko:
• Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku 

(DZSČR), zastúpený predsedom Adrianom Mer-
kom,

• Kultúrna a  vedecká spoločnosť Ivana Krasku (KV-
SIK), zastúpená predsedom Ivanom Ambrušom,

• Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku (SEK), 

zastúpená predsedom Pavlom Hlásznikom,

Srbsko:
• Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny 

v Srbsku (NRSNMS), zastúpená predsedníčkou An-
nou Tomanovou Makanovou,

• Asociácia slovenských pedagógov (ASP), zastúpená 
predsedníčkou Máriou Andrášikovou,

• Matica slovenská v Srbsku (MSS), zastúpená pred-
sedníčkou Katarínou Melegovou Melichovou

na základe dobrých výsledkov spolupráce v  r. 2014 
sa dohodli pokračovať v spolupráci, v roku 2016 sa 
spolupodieľať na nasledujúcich spoločných projek-
toch a určili i gestorstvo jednotlivých projektov:

Číslo Názov projektu Gestor Poznámky
1. Putovná súťaž zo slovenských dolnozemských reálií pre stredoškolákov NRSNMS 
2. Metodický časopis Slovenčinár CSSM (Metod.centr.)
3. Seminár slovenských dolnozemských pedagógov ČOS 
4. Cena Samuela Tešedíka SEK
5. Slovenské ľudové remeselníctvo – tábor pre deti z Dolnej zeme ČOS

6. Cez Nadlak je ... – prehliadka sólistov slovenskej ľudovej piesne na 
Dolnej zemi DZSČR

7. Medzinárodný slovenský mládežnícky festival v Čerpotoku DZSČR
8. Spolu na javisku – stretnutie slovenských dolnozemských divadiel CSSM (Vertigo)
9. Celodolnozemský folklórny festival Na jarmoku DZSČR

10. Časopis Dolnozemský Slovák + 4 knižné prílohy KVSIK

11.
Cena Ondreja Štefanka. 
Sprievodná medzinárodná konferencia 
(presný názov konferencie naformuluje gestor neskôr)

KVSIK

12. Slovenskí vydavatelia zo zahraničia – účasť  na knižnom veľtrhu 
Bibliotéka 2016 KVSIK

13. Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov počas Slovenských 
národných slávností MSS

14. XXII. ročník detskej dramatickej tvorivosti Deti deťom CSSM (Vertigo)
15. Čabiansky kalendár ČOS
16. Stretnutie v pivnickom poli NRSNMS

17. Mladí dolnozemci – tvorba a priateľstvo predovšetkým 
(tvorivá dielňa na udržiavanie slovenskosti) ASP

18. Tvorba internetového portálu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov ÚKVS

Gestorské organizácie vypracujú projekty jednotli-
vých akcií a požiadajú o financovanie Úrad pre Slovákov 
žijúcich v zahraničí, prípadne iné grantové organizácie. 
Taktiež zabezpečia koordináciu daného projektu.

Ďalšie zúčastnené organizácie sa zaväzujú, že budú 

aktívnymi účastníkmi uvedených spoločných projektov 
a zaradia si ich do vlastného plánu činnosti na r. 2016.

Dohoda bola spísaná v 16 originálnych exemplároch, 
po dva pre každú zúčastnenú organizáciu.

V Nadlaku 29. októbra 2015
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Čo sa ešte udialo v Čabe a v jej okolí:

Odovzdanie cien Slovákom v decembri:

04. 11   Kladenie venca  miestnej slovenskej samospávy 
a ČOS pri príležitosti revolúcie v 1956

07.11. Slovenská veselica v Sarvaši
12.11.  Literárne popoludnie s Imrichom Fuhlom a Jo-

zefom Hrivnákom v Župnej knižnici v Čabe
14. 11.  Večierky v  Čabačúde organizované miestnou 

slovenskou samosprávou
16.11.  Stretnutie spevokolov v  Čabe pri príle-

žitosti 70. výročia úmrtia Bélu Bartóka 
Cesta Slovákov z  Poľného Berinčoku do  dru-
žobnej osady, podpísanie partnerskej dohody

17.11.  Verejné zasadnutie Slovenskej samosprávy Bé-
kešskej župy v Sarvaši

 20. 11.  Súťaž detských kresieb organizovaná Sloven-
skou samosprávou v Békéši, výstava a odovzda-
nie cien

21.11.  Bál na Katarínu u gerendášskych Slovákov
  V. Kresťanský ples v Slovenskom Komlóši
28.11.  Účasť spevokolu Čabianska ružička na kvalifi-

kácii KÓTA v Seghalome Slovenský deň a zabí-
jačka v Eleku

Opäť najvyššie odborné uznanie Maďarska skupine Čabianskej organizácie Slovákov/
Domu slovenskej kultúry . Výšivkýrsky krúžok Rozmarín po piatich rokoch obdržal 
cenu Granatového jablka a ich odborná vedúca zase osobitnú cenu. Meno Domu slo-
venskej kultúry v Múzeu ľudového umenia viackrát sa číta na celokrajinskej výstave. 

Ďakujeme ich prácu a gratulujeme im.

01.12.  Vernisáž výstavy Ľudovíta Štúra v čabianskej 
slovenskej škole

05.12.  Národnostný deň v Kondoroši, odovzdanie 
vyznamenania „Za békešskych Slovákov”

08.12.  Národnostný deň v Békešskej Čabe, odovzda-
nie vyznamenania „Za čabianskych Slovákov”

13.12.  Odovzdanie ceny „Pro Cultura Minoritatum 
v Budapešti”

18.12.  Odovzdanie vyznamenania „Za národnosti 
Békešskej župy” 
Deň národností a odovzdanie vyznamenania 
„Za komlóšskych Slovákov”
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Pranostiky na mesiac november

Ak kvitnú v novembri stromy, bude 
zima trvať až do mája.

Na začiatku novembra sa teplo so 
zimou háda.

Keď začiatkom novembra sneží, 
máva ten sneh výšku veží.

Aký november, taký budúci marec.
Ak nevydrží prvý novembrový sneh, 

nevydrží žiaden cez celú zimu.
Ak prídu v novembri predčasne 

mrazy tuhé, skoro zas dobre bude.
Ak v novembri sneh padá do blata, 

bude na ozimnom poli veľká strata.
Ak prvý sneh padne na blato, bude 

celá zima blatnavá, ak ale na mráz, 
očakávajme bohatý rok.

Aký je november, taký bude nasle-
dujúci máj.

Studený november – zelený máj.
Keď padne prvý sneh na mokrú 

zem, bude slabá úroda.
Novembrová hmla zhasína slnko.
Novembrové slnko na zem nevidí.
Keď v novembri hviezdy svietia, 

mrazy sa skoro uchytia.
Ak v novembri rastú vody, tak sa 

budú ukazovať celú zimu.

2. november:
Keď je na Všechsvätých mokro, mô-

žeme čakať mnoho snehu.
Keď deň Všechsvätých prinesie zimu, 

tak Martin /11.11/ prinesie leto.

3. november:
Na svätého Huberta ide teplo do 

čerta.

11. november:
Ak príde Martin na bielom koni, 

metelica metelicu honí.
Dážď martinský znamená mráz a su-

chotu.
Keď na Martina list zo stromu neo-

padol, môžeme čakať tuhú zimu.
Keď na Martina prší a zamrzne, škodí 

to oziminám a pôsobí drahotu.

Keď padá na Martina, aj Veľká noc 
príde na bielom koni.

Marcin jak nebude na Všechsvatých 
moci, tak príde dozaista na Marci-
na v noci.

Martin už na sivkovi prijazdí.
Martinský sneh je planý na oziminy.
Na Martina medveď líha.
Na svätého Martina drž sa, synku, 

komína.
Po Martine už zima nežartuje.
Svätý Martin chodí na bielom koni, 

ak príde na sivom koni (hmly), 
bude zima striedavá, ak na žltom 
(sucho), príde tuhá zima.

Svieti-li na Martina slnce jasné, to 
tuhú zimu znamená.

Martin, Klement, Katarína, raz je 
teplo a raz zima.

16. november:
Na svatého Otomara neuvidíš komára.

19. november:
Sv. Alžbeta za plný košík sviatkov 

prináša.

21. november:
Obetovanie Panny Márie ohlasuje 

zimu.

23. november:
Kliment obľubuje zimu, ktorú svätý 

Peter zakončuje.

25. november:
Aký je deň Kataríny, taký je január, 

aký je deň po Kataríne, taký má 
byť február.

Katarína keď je v blate, Kračun (Viano-
ce, Štedrý deň) bude stáť na ľade.

Katarína má šumné meno, lenže 
chladné veno.

Katarína na ľade, svätý Štefan na bla-
te.

Katarína na ľade, Vianoce na blate.
Na svätú Katarínu schovajme sa pod 

perinu.
Na svätú Katarínu sneh už klope na 

oblok.

Sneh na Katarínu predpovedá veľké 
obilie.

30. november:
Ak na Ondreja lietajú včely, bude 

neúrodný rok.

Keď je pekne na Ondreja, celý rok 
na všetky sviatky bude pekne.

Keď na sv. Ondreja sneží, sneh si 
dlho poleží.

Keď svätý Ondrej na plot mráz po-
sadí, nemusíme sa báť povodní ani 
vody.

Keď svätý Ondrej peknú cestu Lucii 
spraví, aj Mikuláš ho pochváli.

Na Ondreja ide orať len krivý gazda.

Na Ondreja, keď prší, bude celú 
zimu každý mesiac odmäk.

Na svätého Ondreja dávaj sane do 
dvora.

Biely Ondrej, zlý rok. 

ZAUJÍMAVOSŤ:


