
V apríli roku 2012 maďarský parlament schválil zákon 
o národných hodnotách a hungarikách, ktorý v júli na-
dobudol účinnosť. Schválili ho ako základ na vytvorenie 
systému, prostredníctvom ktorého sa môže realizovať 
skúmanie, dokumentovanie, systematizácia a populari-
zácia národných hodnôt Maďarska. 

Identifikovanie, systematizácia, ochrana národných 
hodnôt sa realizuje prostredníctvom Piramídy maďar-
ských národných hodnôt. Na miestnej úrovni pracujú 
miestne výbory hodnôt, kam každý, kto pozná, objaví 
budovy, produkty, rastliny, stromy, originálne výrobky 
môže podať návrh na zápis do uvedeného zoznamu na 
predpísanom formulári s popisom, údajmi navrhovanej 
hodnoty s priloženými odporúčaniami. Miestny výbor 
schválený zoznam hodnôt odovzdá Župnému výboru 
hodnôt a po jeho schválení Výborom Hungarik, ktorý 
má celoštátnu pôsobnosť, sa hodnota stáva oficiálne 
hungarikom.

Zastupiteľský zbor mesta Békéšská Čaba na júno-
vom zasadnutí v roku 2013 rozhodol, že je možné po-
dávať návrhy poštou - Polgármesteri Hivatal Oktatási, 
Közművelődési és Sport Osztályára (Békéscsaba, Szent 
István tér 7.), ďalej cez internet ertektar@bekescsaba.
hu, alebo online vyplnené cez webovú stránku mesta 
samozrejme v maďarčine.

Uvedenej problematike sa venovalo aj Celoštátne 
stretnutie národnostných vedúcich, národností žijúcich 
v župe Békéš, ktorého sa zúčastnili predstavitelia nemec-

kej, poľskej, slovenskej, srbskej a rómskej národnosti (bez 
účasti predstaviteľov rumunskej národnosti), ktorí prezen-
tovali tradičné a zachované hodnoty svojich komunít. 

Všeobecnú charakteristiku témy priblížil Dr. Felföldi 
László, zástupca Duchovného a  kultúrneho dedičstva 
UNESCO a Katarína Királyová, riaditeľka Ústavu kul-
túry Slovákov v Maďarsku. O doterajších skúsenostiach 
so zápisom hodnôt informovali - na miestnej úrovni Béla 
Szente, predseda miestneho výboru, na župnej úrovni 
Mihály Zalai, predseda župného výboru registračného 
zoznamu. Predseda Národnostného parlamentného vý-
boru Ján Fuzik informoval, že na návrh výboru sa stal 
národnostný zástupca členom celoštátneho Výboru 
Hungarík. Problematiku ďalej priblížili výstavy vo Veľ-
kom Bánhedeši a nasledujúci deň v Poľnom Berinčoku. 

V zozname hodnôt sú už viaceré artefakty a význam-
né podujatia, ktoré vytvorili či organizujú Slováci v Ma-
ďarsku. Uvádzame niektoré: Čabianska klobása, Ča-
bianska hrubá klobása, cigánka, gagorčoke (brdovce), 
Festival čabianskej klobásy. 

14. marca na vernisáži výstavy Tranoscií v Pamätnom 
dome Munkáscyho bol podaný návrh na zápis Tranoscia 
do čabianskej miestnej registrácii hodnôt. Ďalej je do zo-
znamu navrhovaný Čabiansky spevník, ktorý obsahuje 
zachované a spísané čabianske piesne v  ich najautentic-
kejšej podobe a pamätná stena sálašských učiteľov. 
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V registračnom zozname hodnôt aj dedičstvá Slovákov

pokračovanie na strane 2.

Obecenstvo na Celoštátnome stretnutí národnostných vedúcichV Poľnom Berinčoku miestny spevácky zbor
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Csaba Tv bola založená 15 januá-
ra.1991, ako prvé miestne súkromné 
televízne vysielanie v  Maďarsku. V 
jeho programoch sme mohli sledo-
vať národnostné správy, krátke ma-
gazíny, ale postupom času sa progra-
mová štruktúra zmenila a  skrátila. 
Pred časom vďaka uzavretiu doho-
dy o  spolupráci medzi Slovenskou 
samosprávou župného mesta Bé-
kéščaba a Csaba Tv sú vysielané je-
denkrát týždenne päťminútové slo-
venské správy o aktuálnych témach 
v podaní Ildiky Očovskej. 

Csaba Tv sa venovala aj hrané-
mu filmu, keď v  rokoch 1999-2000 
natočila film Jadvigin vankúš, ktorý 
sprítomňuje životné osudy Slová-
kov zo Slovenského Komlóša.

Rok 2016 znamenal pokrok 
vo  vysielaní Csaba Tv, keď sa v  de-
cembri sa stala prvým celokrajin-
ským vysielaním disponujúce miest-
nym televíznym vysielaním. Ďalej 
sa podpísaním dohody o vysielanie 
slovenských národnostných progra-
mov s Antik Telecom, cez IP a OTT 
platformu aj Slováci v materskej kra-
jine môžu sledovať život a  aktivitu 
krajanov na Čabe.

Zastupiteľstvo župného mesta 
Békešskej Čaby rozhodlo na ok-
tóbrovom uzavretom zasadnutí 
v  roku 2015 o  Mediálnom centre 
Békešskej Čaby s.r.o., ktoré spo-
jilo 7.TV, Behir.hu a  Csabai Mér-
leg a je majetkom mesta Békéšská 
Čaba.

Od tých čias v  Békéšskej Čabe 
fungujú dva miestne televízne me-
diálne kanály a oba prinášajú správy 
zo života Slovače. V Csabai Mérleg, 
ktorý vysiela trojtýždene, je krátka 
relácia v  oboch jazykoch (slovenči-
na a  maďarčina) a  prináša aktuálne 
akcie Slovákov s dôrazom na ich vý-
znam v živote mesta.

Tretím mediálnym fórom, kto-
ré je spojené s  civilným zázemím 
miestnej Slovače, je internetový 
mesačník E-Napraforgó, vydávaný 
v  spolupráci so  Spolkom rozvíjania 
spolkov župy Békéš. Internetový 
mesačník uverejňuje informácie, 
príspevky v  maďarčine v  spojení 
s fotomateriálom.

cab

V histórii a tradícii Slovákov našej župy sa ešte určite 
nájdu artefakty, tradície, významné pamiatky, ktoré je 
potrebné zachovať pre budúcnosť a zapísať do zoznamu 
hodnôt, a preto očakávame vaše návrhy zo všetkých ob-
lastí života slovenskej národnosti v Maďarsku. 

Na čabiansky zoznam sa môžete pozrieť prostred-
níctvom webovej stránky mesta www.bekescsaba.hu, 
kde sú hodnoty zaradené podľa kategórií nasledovne: 
(Agrárne- a  potravinárske hospodárstvo, Zdravotníc-
tvo a  vedenie života, Stavané prostredie, Priemyselné 
a  technické vyriešenia, Kultúrne dedičstvo, Šport, Prí-
rodné prostredie, Turizmus a pohostinstvo); na župný 
zoznam http://ertektar.bekesmegye.hu/bekes-megye- 
ertekei a  na celoštátnu úroveň cez webovú stránku 
http://www.hungarikum.hu.
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pokračovanie z 1. strany

Valaská kultúra na rovine

Čabianski Slováci v materskej krajine
prostredníctvom televízneho vysielania

Zadudaj dudášku v tom pustom salášku.

Hore sa ovečky, hore z dolinôčky, 
Kým si ja zakrešem ohňa do fajočky.
Už som si zakresau, ale mi zahasou,
Moje milé ovce, už som vás dopásou.

10. marca v  čabianskej Áchimovej sieni sa pohla na 
okružnú cestu po Maďarsku výstava o remesle, ktoré je 
pre Dolnú zem veľmi zaujímavé.

Inštalácia na rolloch, odevy, odevné doplnky, úžitko-
vé predmety a hudobné nástroje, ktoré boli vystavované 
prezradili Dolnozemcom mnohé o tajnom živote Vala-
chov - Ovčiarov. 

Judita Molnárová Pribojská – moderátorka, Michal Lászik 
predseda organizátora, Ján Fuzik predseda Národnostného 

parlamentného výboru, Alžbeta Hollerová Račková predsedníč-
ka Zväzu celoštátnych národnostných samospráv, Peter Sarvaš 

primátor župného mesta Békešská Čaba, Mihály Zalai predseda 
župného výboru registračného zoznamu a župnej samosprávy
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Obrazy pastierskeho života, pozbierané Pavlom So-
cháňom (rod. 1862) a fotky Jozefa Doležala, Františka 
Hodoša, Jána Podoláka, Ivety Zuskinovej a archív autor-
ky, ako aj kresby zbierkových predmetov Ovčiarskeho 
múzea pochádzajúce z 19. a 20. storočia, archív výtvar-
ného odboru ZUŠ Liptovský Hrádok zaviedli počet-
ných záujemcov šírej roviny do života v horách. Výstava 
prináša témy: Valaská kolonizácia, Ovčiarska valaská 
kultúra, Salašné spolky, Salaše a košiare, Pobyt a príro-
da, Krása a  úžitok; Hudba, tanec, spev; Črpáky, Odev 
ovčiarov, Znaky valaského stavu.

Návštevníkom sa prihovorili riaditeľka Ovčiarske-
ho múzea Liptovský Hrádok Iveta Zuskinová a riadi-
teľka Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku Katarína 
Király a  atmosféru vernisáže obohatil gajdoš Ľubo-
mír Tatarka hrou na hudobných nástrojoch (gajdy, 
píšťala, fujara) a  porozprával zaujímavé príhody zo 
života. S vďakou sme uvítali aktívnu pomoc pri reali-
zácii projektu, ktorú poskytol Slovenský inštitút 
v Budapešti pod vedením Gabriela Hushegyiho. Ver-
nisáž svojou prítomnosťou poctili generálny konzul 
SR v Békéšskej Čabe Igor Furdík a predsedníčka Ce-
loštátnej slovenskej samosprávy Alžbeta Hollerová 
Račková. Na vernisáži výstavy si prítomní mohli 
ochutnať výrobky z autentického slovenského salaša 
produkty z ovčieho mlieka ako sú syrové nite, korbá-
čiky, ovčí syr a bryndzu. Výstava po jej ukončení na 
Čabe poputuje ďalej po Dolnej zemi a návštevníci si 
ju môžu pozrieť v Sarvaši a v Slovenskom Komlóši. 
Na budúci rok jej cesta povedie do ďalších osád Ma-
ďarska obývané Slovákmi.

„V 15. až 17. storočí sa v horských oblastiach Sloven-
ska z východu rozšíril systém chovu oviec známy ako 
karpatské salašníctvo. Drsným podmienkam chovu vy-
hovovalo plemeno oviec známe ako valaška. Kým dovte-
dajší nížinný chov oviec rozšírený od stredoveku nielen u 
nás, ale v celej strednej a západnej Európe sa zameriaval 
na produkciu vlny, mäsa a  koží, ako aj hnojenie pôdy 
ovčím trusom, horský chov valašiek sa zameriaval pred-
nostne na produkciu mlieka. Postup valaskej kolonizá-
cie na slovenskom území Karpát ukázal, že ekonomické 
a sociálne výhody poskytované osadníkom na valaskom 
práve zaujali aj domáce obyvateľstvo, ktoré si osvojovalo 
valaský chov oviec ako nový spôsob hospodárenia. Veľký 
hospodársky prínos nových foriem chovu oviec v Liptove 
ocenil panovník kráľ Matej Korvín, ktorý v  roku 1474 
udelil Veľkú listinu valaských práv a  slobôd. Pravdepo-
dobne aj vďaka tomu pôvodné obyvateľstvo nielen v Lip-
tovskej, ale aj Zvolenskej, Oravskej a  ďalších stoliciach 
nadobudlo v  pastierskej kolonizácii prevahu a  stalo sa 
šíriteľom valaského chovu oviec. (prof. PhDr. Ján Podo-
lák, CSc.)

Valasi doniesli na územie nové formy využívania vyso-
kohorských pasienkov a  znalosti spracovania mlieka na 
produkty, ktoré obohatili stravovanie obyvateľstva a dodali 
mu špecifický charakter. Spôsob chovu oviec a spracovanie 
mliečnej produkcie sa udomácnili v  pôvodnom roľníckom 
prostredí, kde obyvateľstvo vzhľadom na veľký hospodársky 
prínos hôľneho chovu oviec, tiež sa mu začalo intenzívne 
venovať. Vznikali rodiny, ktoré sa začali špecializovať na 
chov oviec, spracovávať mliečnu produkciu a ich znalosti sa 
dedili z generácie na generáciu.

Boli vytvorené dobrovoľné združenia salašné spolky, 
ktoré vznikli na základe administratívneho usporiadania 
obci, majetkových, alebo rodových vzťahov. Spoločenstvá 
úzko súviseli s urbárskym majetkom, ktorý poskytoval pa-
sienky na pasenie. Na čele spolku stál salašný gazda salaš-
ník, ktorý dozeral na chod salašného hospodárenia, kon-
troloval prácu s mliekom, rozdeľovanie produktov a predaj 

A teraz niekoľko základných detailov o valaskom živote:

pokračovanie na strane 4.
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prebytkov. Zastupoval záujmy spolku voči bačovi a aj voči 
vrchnosti. Pre označenie ovčiarov, ktorí sa venovali salašné-
mu chovu oviec sa udomácnilo pomenovanie valasi, čo sa 
stalo znakom ich zamestnania. Najdôležitejšie postavenie 
mal bača, ktorý patril všeobecne medzi najstarších a najši-
kovnejších ovčiarov. Po bačovi mal najdôležitejšie postave-
nie starší valach poubača, zaužívané bolo aj pomenovanie 
zimový, alebo zimovný valach, a keďže spolu s bačom vy-
konávali práce okolo oviec počas celého roka, volali ich aj 
ročitými. Ostatní pastieri, prijednanci, mali zmluvu len na 
letné obdobie. Podľa druhu vykonávaných prác dostali ov-
čiari v Liptove pomenovania - paselník, dojčiar, striščiar. 
Osobitné postavenie mali na salaši pastieri nedojných oviec 
jarčiar a baraniar. Funkciu pomocníka na salaši vykoná-
val honelník alebo holelník, chlapec vo veku 12- 15 rokov, 
obvykle syn baču alebo brat niektorého z valachov.

Na súhrnné označenie všetkých stavebných objektov pre 
sezónne pasenie oviec mimo trvalých sídiel sa v  minulosti 
používalo označenie salaš alebo košar. Centrálnou stav-
bou salaša je koliba, ktorá v  staršom období bola jedno-
priestorovou stavbou a  slúžila ako výrobňa produktov z 
ovčieho mlieka, sklad týchto výrobkov a tiež obytný a odpo-
činkový priestor ovčiarov.

Potrebám pravidelného premiestňovania košiarnej ohra-
dy bola prispôsobovaná jej konštrukcia. Skladala sa z ľah-
kých prenosných a  jednoducho montovateľných dielov, pre 
ktoré sa všeobecne zaužívalo pomenovanie lesa, lesica, 
bránka, bránica. Ohrada pre ovce bola obvykle rozdelená 
na dve časti, z ktorých prvá mala názov honelnica, kde boli 
ovce sústredené pred dojením a ohrada, kde prechádzali už 
podojené ovce. Tieto dve časti oddeľoval priestor na dojenie 
strunga, kde na klátikoch sedákoch sedeli ovčiari, ktorí po-
stupne do drevených nádob geliet dojili všetky ovce.

Belica – biela ovca
Lajka – čierna ovca
Okaľa – biela ovca s čiernym ohraničením okolo očí

Murcuľa, Murcana –  biela ovca s čiernymi bodkami 
na obličaji

Liška alebo Hlinka – biela ovca s hnedými škvrnami
Karkula – čierna s bielymi škvrnami
Vakeša – mala čierne ohraničenie očí a pysku
Kornuta – ovca s krátkymi rohami
Špuntiarka – mala krátke rohy
Šuta – ovca bez rohov

Predmety, ktoré pastieri denne používali, boli charakte-
ristické svojou symbolikou, ktorú tvorcovia do nich vložili 
prostredníctvom ornamentálnej výzdoby. Mala presne 
určený význam spojený s  ochranou človeka, zvieraťa 
a prírody. Vyznačovala sa rôznorodosťou motívov, od jed-
noduchého rytého ornamentu, cez výraznejšie geometrické 
vzory vyhotovené technikou vruborezu až po reliéfne alebo 
priestorové figurálnemotívy.

Ovce mali mená podľa toho, ako vyzerali:

pokračovanie z 3. strany
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Charakteristickým ovčiarskym tancom na celom úze-
mí Slovenska bol odzemok. Má rôzne pomenovania a regio-
nálne odlišnosti. Známy je ako valaský tanec, hajduch, zboj-
nícky tanec. Je to tanec starého štýlu, kde tanečníci v sólovom 
vystúpení dosahovali až virtuozitu. V staršom období sa od-
zemok tancoval za sprievodu píšťaliek a gájd, od začiatku 20. 
storočia aj v sprievode sláčikových nástrojov.”

„A 15. és 17. század között Szlovákia észa-
ki területein elterjedt a  keletről érkező, kár-
páti pásztorkodásként ismert juhtenyésztési 
rendszer. A tenyésztés zord körülményeinek 
a „valaška” néven ismert juhfajta felelt meg. Míg 
az addigi, a középkorban nem csak nálunk, ha-
nem egész Közép- és Nyugat-Európában elter-

jedt alföldi típusú juhtenyésztés a gyapjú és hústermelésre, 
a bőrgyártásra, valamint a termőföld juhtrágyával történő 
trágyázására összpontosított, a  valaška juhok tenyészté-
se elsődlegesen a  tejtermelést helyezte előtérbe. A valach 
betelepülés terjedése a  Kárpátok szlovák területein meg-
mutatta, hogy a  valach jog alapján nyújtott gazdasági és 
szociális előnyök vonzották a hazai lakosságot is, akik úgy 
sajátították el a  valach jutenyésztést, mint a  gazdálkodás 
új módszerét. A juhtenyésztés új formáinak a  liptói gaz-
daságra gyakorolt pozitív hatását Korvin Mátyás király is 
elismerte, amikor 1474-ben kiadta a Valach jogok és sza-
badságok nagy oklevelét. Valószínűleg ennek is köszönhető, 
hogy a helyi lakosság nem csupán Liptó (Liptov), hanem 
Zólyom (Zvolen), Árva (Orava) és más vármegyékben is 
többségbe került a  pásztor betelepülés folyamatában, és 
a  valach juhtenyésztés terjesztőjévé vált. (prof. PhDr. Ján 
Podolák, CSc.)

A pásztorszállásokhoz kötődő juhtenyésztés szlováki-
ai elterjedését követően szerveződni kezdtek a  tenyésztők 

társulásai. Önkéntes egyesületek havasi juhász társulások 
kezdtek formálódni, amelyek a  település adminisztratív 
rendezésén, vagyoni vagy nagycsaládi kapcsolatokon ala-
pultak. A társulások szorosan kötődtek a legeltetéshez biz-
tosított legelők úrbéri tulajdonához. A társulás élén a pász-
torszállás irányítója, a  szállásgazda állt, aki irányította 
a gazdaság működését, ellenőrizte a tejjel kapcsolatos mun-
kát, a termékek elosztását és a fölösleg értékesítését. Képvi-
selte a pásztorszállás érdekeit a számadójuhásszal és a fel-
sőbbséggel szemben. A pásztorszállásos juhtenyésztésen 
alapuló rendszerben pásztorkodó juhászokra elfogadottá 
vált a  havasi juhászok megnevezés, ami foglalkozásuk 
megjelölésévé is vált. A legfontosabb személy a  számadó 
volt, aki a legidősebb és legügyesebb juhászok közül került 
ki. A számadó után a legfontosabb szerepkör az öregpász-
tor, vagy viceszámadó volt, de ehhez kapcsolódóan hasz-
nálatban volt a téli pásztor megnevezés is, és mivel a szám-
adóval közösen egész évben a  juhok körüli munkákat 
végezték, nevezték őket éveseknek is. A többi pásztornak, 
a részeseknek, csak a nyári időszakra szóló szerződése volt. 
A végzett munka alapján Liptóban a juhászokra a követ-
kező megnevezéseket használták: legeltető, fejő, nyíró. A 
szálláson sajátos szerepük volt a még nem fejt bárányokat 
gondozó bárányosoknak is. A szálláson a segéd funkcióját 
a 12 és 15 év közötti fiú töltötte be, a terelő, aki általában 
a számadó, vagy valamelyik pásztor fia, vagy testvére volt.

A juhok tartósan lakott területeken kívüli szezonális le-
geltetését szolgáló épületek összefoglaló elnevezésére a múlt-
ban a pásztorszállás vagy karám megnevezést használ-
ták. A pásztorszállás központi épülete a  kunyhó, amely 
régen a  juhtejből készült termékek készítésére, e termékek 
tárolására, a juhászok lakó- és pihenőhelyéül szolgáló egy-
terű épület volt.

A valachok, vagy havasi juhászok a magashegyi legelők 
hasznosításának új módszerét és a tejnek a lakosság étkezé-
sét gazdagító, annak specifikus jelleget is adó, új termékek-
re történő feldolgozásmódját hozták el hazánk területére. 
A juhtenyésztés és a  termelt tej feldolgozásának módszere 
elterjedt az eredetileg földművelő környezetben, ahol is a la-
kosság – tekintettel a hegyi legeltetéses juhtenyésztés nagy 
gazdasági hasznára, szintén intenzíven kezdett foglakozni 
vele. Egész családok kezdtek a  juhtenyésztésre, a  megter-
melt tej feldolgozására szakosodni, a tudásuk azután gene-
rációról generációra öröklődött. 

A karámkerítés rendszeres áthelyezése szükségletéhez 
igazodott annak szerkezete. Könnyű, hordozható és egy-
szerűen összeállítható részekből állt, amelyekre általában 
a kerítés, kiskapu, kapu elnevezést használták. A juhok 
elkerített karámja általában két részre volt osztva, amelyek 
közül az első a terelő volt, ahol a juhokat fejés előtt gyűj-
tötték össze, a másik a kerítés ahová a már megfejt juho-
kat engedték. E két részt a fejéshez szolgáló tér, a fejőakol 
választotta el, ahol az ülőtuskókon ültek a juhászok, akik 
fából készült edényekbe, sajtárokba fejték a juhokat.

pokračovanie na strane 6.
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Ej, ženy, ženy
Každý rok už netrepzlivo čakáme 

na stretnutie s  manželským párom, 
alebo rodinou Kraskovou v  čabian-
skom Dome slovenskej kultúry. Pán 
Krasko dlhé roky chodieva do rodné-
ho mesta, aby skúmal svoje korene. Aj 
keď sa jeho rodina vysťahovala dáv-
nejšie na Slovensko, na svoje rodisko 
nikdy nezabudol a  vždy sa rozcitlivie 
počas pobytu na Čabe. A veru aj my. 
Pán Krasko zostavil veľmi rozvetvený 
rodostrom Kraskovcov, ktorý ponúkol 
na nahliadnutie záujemcom spoje-
ných s jeho menom alebo rodinou. 

Okrem skúmania svojich rodin-
ných vetiev, venuje sa aj starožitnos-
tiam a  jeho manželka začala zbierať 
originálne kroje na Slovensku. A veru 
aj nás vábi krása slovenských krojov, 
však Slovensko je naša materská kraji-
na a mnohí sa aj z nášho územia vysťa-

hovali na Slovensko. A blížiace sa 300.-
té výročie založenia Békešskej Čaby 
nám tiež pripomenie našu históriu.

Žiaľ na vernisáži sme sa nemohli 
zúčastniť, čo je nám doteraz ľúto. Na-
hradili sme si to a  s  čabianskym or-
ganizačným výborom sme sa v  apríli 
vybrali do Nitry, kde bola v miestnom 
kultúrnom dome nainštalovaná výsta-
va z bohatstva truhlíc žien s  názvom 
Ej, ženy, ženy.

Na 33.figurínach, vo vitrínach a na 
fotografiach v autorstve Jozefa Spišáka 
z Občianskeho združenia Folklórne 
regióny, sa prestavili tradičné odevy, 
časti odevov, úžitkové predmety mate-
riálnej kultúry ako sú čepce, kabátiky, 

kútne plachty a iné zo zbierky rodiny 
Kraskovcov. Našim cieľom bolo vy-
brať tie kroje, ktoré by sme radi vide-
li na Čabe v rámci výstavy a ktoré sú 
späté s Čabou a okolím, alebo sú prí-
značným slovenským odevom odlišu-
júcim sa od našich dolniackych. Je pre 
nás cťou, že naši priatelia Kraskovci 
nám spostredkujú svoje poklady. Vý-
stavu nainštalujeme v  rámci Festiva-
lu národností, začiatkom septembra, 
v Dome slovenskej kultúry. Viac infor-
mácii o zbierke vám priblížeme počas 
výstavy v Békéšskej Čabe.

Veríme, že táto výstava bude tou, na 
ktorú nikdy nezabudneme.

red

Belica fehér juh 
Lajka – fekete juh 
Okaľa – fehér juh fekete kerettel a szeme körül 
Murcuľa, Murcana –  fehér juh az arcán fekete pöttyökkel
Liška vagy Hlinka – fehér juh barna foltokkal 
Karkula – fekete juh fehér foltokkal 
Vakeša – szeme és szája körül fekete kerettel 
Kornuta – rövid szarvú juh 
Špuntiarka – rövid lábú juh 
Šuta – szarv nélküli juh

A pásztorok mindennapi használati tárgyainak jel-
lemzője volt a  szimbolikája, amelyet az alkotóik azok 

ornamentikus díszítésének közvetítésével jelenítettek meg. 
A díszítésnek pontosan meghatározott jelentése volt, amely 
az ember, az állat és a  természet védelméhez kapcso-
lódott. A motívumok sokszínűsége jellemezte az egyszerű 
vésett díszítéstől, a mélyebb vésés technikájávak készült ki-
fejezőbb geometriai formákon keresztül egészen a reliefsze-
rű vagy térhatású figurális motívumokig.

Szlovákia egész területén jellemző juhásztánc volt az 
odzemok. Ennek különböző elnevezései és regionális kü-
lönbözőségei vannak. Ismert mint juhásztánc, hajdútánc, 
betyártánc is. Ez egy régimódi tánc, amelyben a  táncosok 
szólóban elérhették a  virtuozitás szintjét. Régebben az 
odzemokot furulya és dudakísérettel, a 20. század kezdeté-
től már vonóskísérettel is táncolták.”

Ďakujeme za možnosť bezprostredne sa zoznámiť 
so životom a s typickým remeslom materskej krajiny.

HK

A juhokat kinézetük alapján a következőképpen nevezték el: 

pokračovanie z 5. strany
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Dve ročenky ruka v ruke
V slovenskom zahraničí existuje v súčasnosti už me-

nej ako desať slovenských kalendárov a Slováci v Maďar-
sku sa môžu popýšiť až dvoma. Sú rôzneho charakteru, 
ale veľmi dobre sa zmestia vedľa seba. 

Svedkom ich symbiózy bola aj ich spoločná prezen-
tácia v budove Evanjelického lýcea v Bratislave v spolu-
práci s Úradom Slovákov žijúcich v zahraničí. Podujatie 
sa uskutočnilo v Bratislave už po druhýkrát a zúčastnili 
sa ho prispievatelia, zástupcovia slovenských komunít 
z Maďarska, vzácni hostia, zástupcovia Spolku Slovákov 
z Maďarska v Slovenskej republike, priaznivci, priatelia 
Slovákov z Maďarska, novinári a redaktori RTVS.

V  rodinnej atmosfére sa stretli so  Slovákmi z  Ma-
ďarska aj presídlenci, však hlavnou témou oboch ka-
lendárov boli jubilea presídlenia Slovákov z  Maďarska 
do vlasti predkov a 500 - ročné jubileum reformácie. 

Náš kalendár vydal SlovakUm s.r.o. a hodnotila ho 
Mária Katarína Hrkľová, ktorá stručne opísala aj deji-
ny a súčasnosť slovenských kalendárov. Michal Lászik 
zase predstavil Čabiansky kalendár 2017, ktorý vydala 
Čabianska organizácia Slovákov. Tohoročný Čabian-
sky kalendár je venovaný 55.výročiu svojho prvého 
vydania a čitatelia si na jeho stránkach mohli popoze-

rať, o čom písali predvojnové čísla, vydané Evanjelic-
kou cirkvou.

Túto kalendárnu časť zdobia ornamenty drevených 
čipiek čabianskych podstienok, ktoré sú miestnou 
hodnotou a  v  súčasnosti zažívajú svoju renesanciu pri 
budovaní a  obnovovaní čabianskych domov. Jednou z 
nepravidelných kapitol je Jubilejný kalendár a jeho dol-
nozemská rodina, ktorá sa venuje aj ďalším dolnozem-
ským Slovákom, ich publikáciám a časopisom spájajú-
cim celú Dolnú zem. Ďalej nasledujú obvyklé rubriky 
ako Z dolnozemskej minulosti – v rámci ktorej najviac 
príspevkov sa venuje výmene obyvateľstva, Zaujímavos-
ti, Z dolnozemskej literatúry, Dolnozemské osobnosti, 
Výročia a jubileá, Zo súčasnosti Dolnej zeme a na záver 
Kronika udalostí 2016 Čaby a okolia. 

Ďakujeme prispievateľom za hodnotné myšlienky, 
ktoré nám zaslali z Maďarska, Slovenska, Vojvodiny a je-
den z Rumunska. Čabiansky kalendár na rok 2018 ob-
ráti pozornosť na Čabu pri príležitosti osláv 300.-tého 
výročia znovuzaloženia Békešskej Čaby Slovákmi. Po-
sledné čísla Čabianskeho kalendára si môžete stiahnuť 
z webovej stránky www.slovak.hu cez publikácie.

red

Dnešný pohľad na Čabu sa podobá obrazu na Čabianskom kalendári, iba je už urbanizovaná s budovami
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Napokon aj slová vliate do  čabianskeho zvona 
umiestnenom v malom Evanjelickom kostole nesú reč 
našich predkov:

Kdýž libi hlas zwonu
Proniká oblohu
Srdečne, nábožne

Wzdýchni k Pánu Bohu.

Zwon tento cirkvi Evang. B. Čabenské daroval Pavel 
Márik s prwow Manželkow Máriow Ondrejčik a s dru-
how Helenow

Polkaj. R.P. 1874

Mladý Slovák je koordinátorom projektu obnovenia
Evanjelického kostola na Čabe

Veľký evanjelický kostol v Békešskej Čabe patrí k naj-
väčším evanjelickým kostolom v  strednej Európe a  je 
úzko späté so Slovákmi, tak ako aj oproti nemu stojací 
malý evanjelický kostol. Veľký evanjelický kostol ča-
bianskej evanjelickej cirkevnej obce bol postavený v ro-
koch 1807-1824. K jeho výstavbe muselo prísť pretože, 
lebo Malý evanjelický kostol, ktorý bol postavený v roku 
1745 aj napriek rozšíreniu bočnými krídlami a chórom, 
pre veľký počet obyvateľstva mesta už bol tesný. Oba 

nesú stopy slovenských veriacich a  umelcov ako bol 
slovenský sochár Vavrinec Dunajský, ktorý je autorom 
hlavného oltára v  evanjelickom kostole v  Békešskej 
Čabe, v chráme. Vysviacka Veľkého evanjelického kos-
tola sa uskutočnila v roku 1807 (keď v Sarvaši slúžiace-
mu farárovi sa takpovediac potkol jazyk a vo svojom pre-
jave povedal: Šlachetný nanič-čabianski veriaci (Nemes 
szar-csabai gyülekezet)). Na figurínach oltára sú vryté 
slovenské slová :” Slovo boží, alebo Ver v Krista Ježiše.”
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Od 1. marca 2017 Ondrej Kiszely, predseda Organi-
zácie slovenskej mládeže v Maďarsku, ktorý pravidelne 
navštevuje slovenské bohoslužby na Čabe, sa stal koor-
dinátorom projektu obnovenia Evanjelického chrámu, 
s cieľom, aby rekonštrukčné práce sa skončili na jubilej-
nej slávnosti znovuzaloženia Békešskej Čaby.

Dva evanjelické kostoly, ktoré sa stali logom mesta 
a ilustráciou turistickej mince Čaby (posvätená Čabian-
skou organizáciou Slovákov v  októbri roka 2016 pod 
číslom 236. – poradové číslo sa počíta podľa počtov 
vydaných mincí daných štátov a  možné ho je zakúpiť 
v  kaviarni vo  vlaku, na Námestí mlynu. Vydavateľom 
turistických mincí je firma Turistická minca v  Českej 
republike), v  roku 2016 bola aj dejiskom veľkolepé-
ho Stretnutia slovenských Evanjelikov v  organizovaní 
ECAV-u, po prvýkrát organizované v zahraničí práve po 
210. rokoch od položenia základného kameňa Veľkého 
evanjelického kostola (5.10.1807).

V  tomto roku, na Veľkú noc, dali na oltár kostola gar-
nitúru bielej výšivky župy Békéš vytvorenej rukami na-
šich Rozmarínčanov t.j. 1ks oltárneho obrusu s rozmermi 
125x365 cm, 1 ks „skazateľnice”: s  rozmermi 0,40x440 
cm, 2 ks obrusu Pánovej večeri v rozmeroch 0.86x80 cm, 
1 ks obalu modlitebnej knižky s rozmermi 0,40x0,20 cm, 
ktorú výšivkárky slávnostne odovzdali v  decembri v  roku 
2015. V tomto istom roku ozdobili vianočný stromček v ka-
tolíckom kostole vo Viniciach ozdobami vyšívanými krížo-
vými stehmi. Toho roku sa pripravujú kolekciu pre reformo-
vanú cirkev.

Naše spevácke skupiny Čabianska ružička a  Orgován 
opäť vystúpili v kostoloch a Čabianska ružička v apríli tohto 
roka vystúpila v evanjelickej kostole na akcii pri príležitosti 
jubilea Reformácie, ktorú organizoval Spolok ochranárov 
a okrášliteľov mesta Békešskej Čaby. Čabianska organizá-
cia Slovákov a evanjelická cirkev spolupracuje aj v oblasti 
vyučovania, však člen bývalého citarového súboru Boleráz 
Sándor Kiss pravidelne viedol mimoriadne hodiny spevu 
a hudobnej výchovy v miestnych základných školách v hre 
na citaru a na ďalšie ľudové hudobné nástroje. Venoval sa 
aj žiakom v čabianskej evanjelickej škôlke a tak mali umelci 
pravidelne vystupujú v Dome slovenskej kultúry, naposledy 
pri príležitosti Dňa matiek v rámci klubového stretnutia.
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Venujme sa aj publikáciam, však písané slovo bolo sú-
časťou života našich predko. Od príchodu našich pred-
kov na tieto priestory sa v evanjelickom kostole spievalo z 
Tranoscia, ktorý bol písaný slovakizovanou češtinou. Jedi-
nečnosťou Čaby je, že sa takto písaný Tranoscius používa 
dodnes na slovenských bohoslužbách. Ďalším spevníkom, 
ktorý Čabänia používajú sú tzv. Funebrály, ktoré mladí 
Čabänia v roku 2013 dali nanovo zviazať. Z novšej doby 
pochádza publikácia Čabianskej organizácie Slovákov z 
roka 2002 od Gábora Bieleka, Lexikón békeščabianskych 
katolíckych rodín (1750-1895) alebo Čabiansky kalendár. 
Čabiansky kalendár založila a vydávala evanjelická cirkev 
(1920-1947), vydávanie prerušila II.svetová vojna a opä-
tovne ho začal sa vydávať ČOS v roku 1991. Od decembra 
roku 2016 Čabianska organizácia Slovákov dostala zakla-
dateľské právo od evanjelickej cirkvi a aj vydavateľské právo 
od Župného mesta Békešská Čaba.

Čabianski Slováci a cirkev majú viacero styčných bodov, 
z ktorých je asi najvýraznejšia stáročná spolupráca, ktorá 
výrazne prispela nielen k  znovuzaloženiu obce ale aj jej 
rozvoju. Neoddeliteľne sa zaslúžili o rozvoj mesta ako kul-
túrneho centra Dolnej zeme. Tomuto výrazne napomohli aj 
sálašské školy, ktoré boli v minulosti svetielkami vzdelanos-
ti. Na počesť sálašských škôl bol na stene jednej zo zachova-
lých škôl v Csabaszabady vytvorený v roku 2009 Pamätný 
múr, ktorý bol opäť posvätený v roku 2016. V rámci série 
Čabianska história vyšla publikácia Sálašské školy, sálaš-
skí učitelia, ktorú zostavil manželský pár Hanóvcov a vyšiel 
v maďarčine.

red

Ďalšie podujatia Slovákov na Čabe a v okolí:

Január

4. 1.  Česká kuchyňa v  čabianskom Klube slo-
venských seniorov v Dome slovenskej kul-
túry (DSK)

10. 1.  Zasadnutie čabianskeho regiónu Ústavu 
pre kultúru Slovákov v Maďarsku (ÚKSM) 
v DSK

11. 1.  Novoročné štrngnutie čabianskych sloven-
ských partnerských komunít v DSK

24. 1.  Zasadnutie Slovenskej samosprávy župné-
ho mesta Békešská Čaba

27. 1.  Páračky s miestnymi škôlkármi v Telekge-
rendáši

30-31. 1.  Pracovná cesta čabianskeho organizačného 
výboru do Nitry na výstavu „Ej ženy, ženy“

Február

4. 2.  Slovenský bál v Telekgerendáši
5. 2.  Rodinné čajové popoludnie v Kétšoproni
6. 2.  Podpísanie dohody Csaba TV a  košickej 

televízie (Antik Telekom) o  vysielaní slo-
venských národnostných programov Csa-
ba TV a rokovanie o ďalších možnostiach 
spolupráce

8. 2.  Prezentácia 55. ročného Čabianskeho ka-
lendára v DSK

10. 2.  Premietanie dokumentárneho filmu 
HORNÁ ZEM (2014) režisérky  Vla-
dislavy Plančíkovej v  rámci Dní Kultúr-
ne domy cez deň a  noc v  Čabasabady 
Národnostný ples v Segedíne, spomienka na 
20. jubileum Spolku segedínskych Slovákov

10-12. 2.  Ukážková zabíjačka Slovákov z  Poľného 
Berinčoku v Topoľčanoch
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11. 2.  Slovenský bál v Slovenskom Komlóši
16. 2.  Pracovná cesta čabianskeho Klubu sloven-

ských seniorov do Segedína spojená s náv-
števou Múzea Móra

  Zasadnutie predsedníctva Čabianskej or-
ganizácie Slovákov

18. 2.  Fašiangový bál Slovákov Čaby a  okolia 
v Békéšskej Čabe

 Fašiangy Slovákov v Medeši
21. 2.  Zasadnutie Slovenskej samosprávy župné-

ho mesta Békešská Čaba
24-25. 2.  Stretnutie národnostných vedúcich na 

Čabe a v Poľnom Berinčoku
24-26. 2.  Čorvášski a gerendášski Slováci v družob-

nom meste Sládkovičove na klobasiáde
27. 2.  Účasť na Civilnom informačnom dni na 

Súde v Gyule
28. 2.  Fórum Slovenskej samosprávy Békešskej 

župy v Irminčoku

Marec

6. 3.  Prezentácia publikácie Tünde Tuškovej 
Slovenský jazyk v  univerzitnom bilingvál-
nom prostredí, v Dome národností v Sege-
díne

6. a 7. 3.  Deň žien v  celom čabianskom regióne 
ÚKSM

8. 3.  Deň žien v čabianskom Klube slovenských 
seniorov v  DSK a  v  čabianskom Sloven-
skom Klube s  vystúpením Čabianskej ru-
žičky a Orgovánu

10. 3.  Vernisáž výstavy Ovčiari-Valasi, remeslo 
a  kultúra z  Liptovského Hrádku v  Áchi-
movej sieni Čabianskeho oblastného 
domu

  Mimoriadne hodiny hudobnej výchovy 
v čabianskej slovenskej škole s gajdošom 
Ľubomírom Tatarkou

14. 3.  Vernisáž výstavy Tranoscií v  Pamätnom 
dome Munkácsyho (zahlásenie zápisu 
Tranoscia do  čabianskej miestnej regis-
trácií hodnôt)

  Podpísanie dohody o  spolupráci miest-
nej Slovenskej a  Nemeckej samosprávy 
v Poľnom Berinčoku

15. 3.  Mestské oslavy s  miestnymi Slovákmi 
v celom regióne

  Stretnutie veteránskych áut a  motocyk-
lov vo dvore DSK

17. -18. 3.  Účasť na Medzinárodnej konferencii Ná-
rodopisné aspekty v  kultúre dolnozem-
ských Slovákov a odovzdaní ceny Ondre-
ja Štefanka v Nadlaku

21.3.  Rokovanie dolnozemských slovenských 
regionálnych vedúcich so samosprávou 
župy Békéš v téme výmeny obyvateľstva 
a plánoch spomienkových slávností

23. 3.  Mimoriadna hodina s  čabianskymi 
citaristami v  základnej škole na Námestí 
Szabó Pála

25. 3.  Predstavenie Výšivkárskeho krúžku Roz-
marín na Celoštátnom stretnutí výšivkár-
skych krúžkov

25. -26. 3.  Účasť na valnom zhromaždení Únie slo-
venských organizácií v Šámšonháze

Fašiangový bál Slovákov Čaby a okolia v Békéšskej Čabe
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Fotomontáž z prvého štvrťroka z čabianskeho regiónu

Zasadnutie čabianskeho regiónu Ústavu pre kultúru Slovákov v Maďarsku (ÚKSM) v DSK

Mimoriadna hodina s čabianskymi citaristami v základnej škole na Námestí Szabó Pála

Čajové popoludnie v Kétšoproni


