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2022 Podľa slovenského
kalendára

Podľa maďarského
kalendára Slnko

východ západ

1. Sobota Nový rok, Štátny sviatok Nový rok, Fruzsina 07:32 16:04

2. Nedeľa Alexandra, Karina Ábel 07:32 16:05

3. Pondelok Daniela Genovéva, Benjámin 07:32 16:06

4. Utorok Drahoslav Titusz, Leóna 07:32 16:07

5. Streda Andrea Simon 07:32 16:08

6. Štvrtok Traja králi, Antónia Traja králi, Boldizsár 07:32 16:09

7. Piatok Bohuslava Attila, Ramóna 07:31 16:10

8. Sobota Severín Gyöngyvér 07:31 16:11

9. Nedeľa Alexej Marcell 07:31 16:12

10. Pondelok Dáša Melánia 07:30 16:13

11. Utorok Malvína Ágota 07:30 16:15

12. Streda Ernest Ernő 07:29 16:16

13. Štvrtok Rastislav Veronika 07:29 16:17

14. Piatok Radovan Bódog 07:28 16:19

15. Sobota Dobroslav Lóránd, Lóránt 07:28 16:20

16. Nedeľa Kristína Gusztáv 07:27 16:21

17. Pondelok Nataša Antal, Antónia 07:26 16:23

18. Utorok Bohdana Piroska 07:25 16:24

19. Streda Drahomíra, Mário Sára, Márió 07:25 16:26

20. Štvrtok Dalibor Fábián, Sebestyén 07:24 16:27

21. Piatok Vincent Ágnes 07:23 16:28

22. Sobota Zora Vince, Artúr 07:22 16:30

23. Nedeľa Miloš Zelma, Rajmund 07:21 16:31

24. Pondelok Timotej Timót 07:20 16:33

25. Utorok Gejza Pál 07:19 16:34

26. Streda Tamara Vanda, Paula 07:18 16:36

27. Štvrtok Bohuš Angelika 07:17 16:37

28. Piatok Alfonz Károly, Karola 07:16 16:39

29. Sobota Gašpar Adél 07:15 16:41

30. Nedeľa Ema Martina 07:13 16:42

31. Pondelok Emil Marcella, Gerda 07:12 16:44

JanuárJanuár
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Michalda a ďalšie čabianske povery a čary, čítanie na zimné večery

FebruárFebruár
2022 Podľa slovenského

kalendára
Podľa maďarského

kalendára Slnko

východ západ

1. Utorok Tatiana Ignác 07:11 16:45

2. Streda Hromnice, Erik, Erika Hromnice,
Karolina, Aida, ev. Mária 07:10  16:47

3. Štvrtok Blažej Balázs 07:08 16:48

4. Piatok Veronika Ráhel, Csenge 07:07 16:50

5. Sobota Agáta Ágota, Ingrid 07:06 16:52

6. Nedeľa Dorota Dorottya, Dóra 07:04 16:53

7. Pondelok Vanda Tódor, Rómeo 07:03 16:55

8. Utorok Zoja Aranka 07:01 16:56

9. Streda Zdenko Abigél, Alex 07:00 16:58

10. Štvrtok Gabriela Elvira 06:58 17:00

11. Piatok Dezider Bertold, Marietta 06:57 17:01

12. Sobota Perla Lívia, Lídia 06:55 17:03

13. Nedeľa Arpád Ella, Linda 06:54 17:04

14. Pondelok Deň zaľúbených, Valentín Deň zaľúbených,
Bálint, Valentin 06:52 17:06

15. Utorok Pravoslav Kolos, Georgina 06:50 17:07

16. Streda Ida, Liana Julianna, Lilla 06:49 17:09

17. Štvrtok Popolcová streda, Mi-
loslava Popolcová streda, Donát 06:47 17:11

18. Piatok Jaromír Bernadett 06:45 17:12

19. Sobota Vlasta Zsuzsanna 06:44 17:14

20. Nedeľa Lívia Aladár, Álmos 06:42 17:15

21. Pondelok Eleonóra Eleonóra 06:40 17:17

22. Utorok Etela Gerzson 06:38 17:18

23. Streda Roman, Romana Alfréd 06:36 17:20

24. Štvrtok Matej Elemér 06:35 17:21

25. Piatok Frederik, Frederika Mátyás 06:33 17:23

26. Sobota Viktor Géza 06:31 17:24

27. Nedeľa Alexander Edina 06:29 17:26

28. Pondelok Zlatica Ákos, Bátor 06:27 17:27
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Odznaky Nášho Ondriša

MarecMarec
2022 Podľa slovenského

kalendára
Podľa maďarského

kalendára Slnko

východ západ

1. Utorok Albín Albin 06:25 17:29

2. Streda Anežka Lujza 06:23 17:30

3. Štvrtok Bohumil, Bohumila Kornélia 06:22 17:32

4. Piatok Kazimír Kázmér 06:20 17:33

5. Sobota Fridrich Adorján, Adrián 06:18 17:35

6. Nedeľa Radoslav, Radoslava Leonóra, Inez 06:16 17:36

7. Pondelok Tomáš Tamás 06:14 17:38

8. Utorok MDŽ, Alan, Alana MDŽ, Zoltán 06:12 17:39

9. Streda Františka Franciska, Fanni 06:10 17:41

10. Štvrtok Bruno, Branislav Ildikó 06:08 17:42

11. Piatok Angela, Angelika Szilárd 06:06 17:44

12. Sobota Gregor Gergely 06:04 17:45

13. Nedeľa Vlastimil Krisztián, Ajtony 06:02 17:46

14. Pondelok Matilda Matild 06:00 17:48

15. Utorok Svetlana Štátny sviatok, Kristóf 05:58 17:49

16. Streda Boleslav Henrietta 05:56 17:51

17. Štvrtok L’ubica Gertrúd, Patrik 05:54 17:52

18. Piatok Eduard Sándor, Ede 05:52 17:54

19. Sobota Jozef József, Bánk 05:50 17:55

20. Nedeľa Víťazoslav, Klaudius Klaudia 05:48 17:56

21. Pondelok Blahoslav Benedek 05:46 17:58

22. Utorok Beňadik Beáta, Izolda 05:44 17:59

23. Streda Adrián Emőke 05:42 18:01

24. Štvrtok Gabriel Gábor, Karina 05:40 18:02

25. Piatok Marian Irén, Irisz 05:37 18:03

26. Sobota Emanuel Emánuel 05:35 18:05

27. Nedeľa Alena Hajnalka 05:33 18:06

28. Pondelok Soňa Gedeon, Johanna 06:31 19:08

29. Utorok Miroslav Auguszta 06:29 19:09

30. Streda Vieroslava Zalán 06:27 19:11

31. Štvrtok Benjamín Árpád 06:25 19:12
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Gastronomická a turistická mapa dolnozemských Slovákov

AprílApríl
2022 Podľa slovenského

kalendára
Podľa maďarského

kalendára Slnko

východ západ

1. Piatok Hugo Hugó 06:23 19:13

2. Sobota Zita Áron 06:21 19:15

3. Nedeľa Richard Buda, Richárd 06:19 19:16

4. Pondelok Izidor Izidor 06:17 19:18

5. Utorok Miroslava Vince 06:15 19:19

6. Streda Irena Vilmos, Bíborka 06:13 19:20
7. Štvrtok Zoltán Herman 06:11 19:22

8. Piatok Albert Dénes 06:09 19:23

9. Sobota Milena Erhard 06:07 19:25

10. Nedeľa Kvetná nedeľa, Igor Kvetná nedeľa, Zsolt 06:05 19:26

11. Pondelok Július Leó, Szaniszló 06:03 19:27

12. Utorok Estera Gyula 06:02 19:29

13. Streda Aleš Ida 06:00 19:30

14. Štvrtok Zelený štvrtok, Justína Zelený štvrtok, Tibor 05:58 19:32

15. Piatok Veľký piatok, Fedor Veľký piatok, Anasztázia, Tas 05:56 19:33

16. Sobota Biela (Veľká) sobota, 
Dana, Danica

Biela (Veľká) sobota, 
Csongor 05:54 19:34

17. Nedeľa Veľkonočná nedeľa, Rudolf Veľkonočná nedeľa, Rudolf 05:52 19:36

18. Pondelok Veľkonočný pondelok, 
Valér

Veľkonočný pondelok, 
Andrea, Ilma 05:50 19:37

19. Utorok Jela Emma 05:48 19:39

20. Streda Marcel Tivadar 05:47 19:40

21. Štvrtok Ervín Konrád 05:45 19:41

22. Piatok Slavomír Csilla, Noémi 05:43 19:43

23. Sobota Vojtech Béla 05:41 19:44

24. Nedeľa Juraj György 05:39 19:46

25. Pondelok Marek Márk 05:38 19:47

26. Utorok Jaroslava Ervin 05:36 19:48

27. Streda Jaroslav Zita 05:34 19:50

28. Štvrtok Jarmila Valéria 05:33 19:51

29. Piatok Lea, Leo Péter 05:31 19:53

30. Sobota Anastázia Katalin, Kitti 05:29 19:54
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Čabianska ekotaška: Naše chrámy

MájMáj
2022 Podľa slovenského

kalendára
Podľa maďarského

kalendára Slnko

východ západ

1. Nedeľa Sviatok práce Sviatok práce, Deň matiek, 
Fülöp, Jakab 05:28 19:55

2. Pondelok Žigmund Zsigmond 05:26 19:57

3. Utorok Galina Timea, Irma 05:25 19:58

4. Streda Florián Mónika, Flórián 05:23 20:00

5. Štvrtok Lesia, Lesana Györgyi, Adrián 05:21 20:01

6. Piatok Hermína Ivett, Frida 05:20 20:02

7. Sobota Monika Gizella 05:19 20:04

8. Nedeľa Deň matiek, Deň víťaz-
stva, Ingrida Mihály 05:17 20:05

9. Pondelok Roland Gergely 05:16 20:06

10. Utorok Viktória Ármin,Pálma 05:14 20:08

11. Streda Blažena Ferenc 05:13 20:09

12. Štvrtok Pankrác Pongrác 05:12 20:10

13. Piatok Servác Szervác, Imola 05:10 20:12

14. Sobota Bonifác Bonifác 05:09 20:13

15. Nedeľa Žofi a, Sofi a Zsófi a, Szonja 05:08 20:14

16. Pondelok Svetozár Mózes, Botond 05:06 20:16

17. Utorok Gizela Paszkál 05:05 20:17

18. Streda Viola Alexandra, Erik 05:04 20:18

19. Štvrtok Gertrúda Ivó, Milán 05:03 20:19

20. Piatok Bernard Bernát, Felícia 05:02 20:21

21. Sobota Zina Konstantin 05:01 20:22

22. Nedeľa Júlia, Juliana Júlia, Rita 05:00 20:23

23. Pondelok Turíce, Želmíra Turíce, Dezső 04:59 20:24

24. Utorok Ela Eszter, Eliza 04:58 20:25

25. Streda Urban Orbán 04:57 20:26

26. Štvrtok Dušan Fülöp, Evelín 04:56 20:27

27. Piatok Iveta Hella 04:55 20:29

28. Sobota Viliam Emil, Csanád 04:54 20:30

29. Nedeľa Vilma Deň detí, Magdolna 04:54 20:31

30. Pondelok Ferdinand Janka, Zsanett 04:53 20:32

31. Utorok Petra, Petronela Angéla, Petronella 04:52 20:33
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Čabianska ekotaška: Čaba

JúnJún
2022 Podľa slovenského

kalendára
Podľa maďarského

kalendára Slnko

východ západ

1. Streda MDD, Žaneta Tünde 04:52 20:34

2. Štvrtok Xénia, Oxana Kármen, Anita 04:51 20:34

3. Piatok Karolína Klotild 04:50 20:35

4. Sobota Lenka Bulcsú 04:50 20:36

5. Nedeľa Laura Fatime 04:49 20:37

6. Pondelok Norbert Norbert, Cintia 04:49 20:38

7. Utorok Róbert Róbert 04:49 20:39

8. Streda Medard Medárd 04:48 20:39

9. Štvrtok Stanislava Félix 04:48 20:40

10. Piatok Margaréta Margit, Gréta 04:48 20:41

11. Sobota Dobroslava Barnabás 04:47 20:41

12. Nedeľa Zlatko Villő 04:47 20:42

13. Pondelok Anton Antal, Anett 04:47 20:42

14. Utorok Vasil Vazul 04:47 20:43

15. Streda Vít Jolán, Vid 04:47 20:43

16. Štvrtok Blanka, Bianka Jusztín 04:47 20:44

17. Piatok Adolf Laura, Alida 04:47 20:44

18. Sobota Vratislav Arnold, Levente 04:47 20:45

19. Nedeľa Deň otcov, Alfréd Deň otcov, Gyárfás 04:47 20:45

20. Pondelok Valéria Rafael 04:47 20:45

21. Utorok Alojz Alajos, Leila 04:47 20:45

22. Streda Paulína Paulína 04:47 20:46

23. Štvrtok Sidónia Zoltán 04:48 20:46

24. Piatok Ján Iván 04:48 20:46

25. Sobota Olívia, Tadeáš Vilmos 04:48 20:46

26. Nedeľa Adriána János, Pál 04:49 20:46

27. Pondelok Ladislav, Ladislava László 04:49 20:46

28. Utorok Beáta Levente, Irén 04:50 20:46

29. Streda Peter, Pavol, Petra Péter, Pál 04:50 20:46

30. Štvrtok Melánia Pál 04:51 20:46
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Dolnozemské magnetky

JúlJúl
2022 Podľa slovenského

kalendára
Podľa maďarského

kalendára Slnko

východ západ

1. Piatok Diana Tihamér, Annamária 04:51 20:45

2. Sobota Berta Ottó 04:52  20:45

3. Nedeľa Miloslav Kornél, Soma 04:52 20:45

4. Pondelok Prokop Ulrik 04:53 20:44

5. Utorok Sviatok svätého Cyrila
a Metoda, Cyril, Metod

Deň Slovákov v Maďarsku,
Emese, Sarolta 04:54 20:44

6. Streda Patrik, Patrícia Csaba 04:55 20:44

7. Štvrtok Oliver Apollónia 04:55 20:43

8. Piatok Ivan Ellák 04:56 20:43

9. Sobota Lujza Lukrécia 04:57 20:42

10. Nedeľa Amália Amália 04:58 20:42

11. Pondelok Milota Nóra, Lili 04:59 20:41

12. Utorok Nina Izabella, Dalma 05:00 20:40

13. Streda Margita Jenő 05:01 20:40

14. Štvrtok Kamil Őrs, Stella 05:02 20:39

15. Piatok Henrich Henrik, Roland 05:03 20:38

16. Sobota Drahomír Valter 05:04 20:37

17. Nedeľa Bohuslav Endre, Elek 05:05 20:36

18. Pondelok Kamila Frigyes 05:06 20:36

19. Utorok Dušana Emília 05:07 20:35

20. Streda Iľja, Eliáš Illés 05:08 20:34

21. Štvrtok Daniel Dániel, Daniella 05:09 20:33

22. Piatok Magdaléna Magdolna 05:10 20:32

23. Sobota Oľga Lenke 05:11 20:31

24. Nedeľa Vladimír Kinga, Kincső 05:12 20:29

25. Pondelok Jakub Kristóf, Jakab 05:14 20:28

26. Utorok Anna, Hana Anna, Anikó 05:15 20:27

27. Streda Božena Olga, Liliána 05:16 20:26

28. Štvrtok Krištof Szabolcs 05:17 20:25

29. Piatok Marta Márta, Flóra 05:18 20:23

30. Sobota Libuša Judit, Xénia 05:20 20:22

31. Nedeľa Ignác Oszkár 05:21 20:21
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Čabiansky hrnček

AugustAugust
2022 Podľa slovenského

kalendára
Podľa maďarského

kalendára Slnko

východ západ

1. Pondelok Božidara Boglárka 05:22 20:19

2. Utorok Gustáv Lehel 05:24 20:18

3. Streda Jerguš Hermína 05:25 20:17

4. Štvrtok Dominika, Dominik Domonkos, Dominika 05:26 20:15

5. Piatok Hortenzia Krisztina 05:27 20:14

6. Sobota Jozefína Berta, Bettina 05:29 20:12

7. Nedeľa Štefánia Ibolya 05:30 20:11

8. Pondelok Oskar László 05:31 20:09

9. Utorok L’ubomíra Emőd 05:33 20:08

10. Streda Vavrinec Lőrinc 05:34 20:06

11. Štvrtok Zuzana Zsuzsanna, Tiborc 05:35 20:04

12. Piatok Darina Klára 05:37 20:03

13. Sobota L’ubomír Ipoly 05:38 20:01

14. Nedeľa Mojmír Marcell 05:39 19:59

15. Pondelok Marcela Mária 05:41 19:58

16. Utorok Leonard Ábrahám 05:42 19:56

17. Streda Milica Jácint 05:43 19:54

18. Štvrtok Elena, Helena Ilona 05:45 19:53

19. Piatok Lýdia Huba 05:46 19:51

20. Sobota Anabela Sviatok sv. Štefana, István 05:47 19:49

21. Nedeľa Jana Sámuel, Hajna 05:49 19:47

22. Pondelok Tichomír Menyhért, Mirjam 05:50 19:45

23. Utorok Filip Bence 05:51 19:43

24. Streda Bartolomej Bertalan 05:53 19:42

25. Štvrtok L’udovít Lajos, Patrícia 05:54 19:40

26. Piatok Samuel Izsó 05:55 19:38

27. Sobota Silvia Gáspár 05:57 19:36

28. Nedeľa Augustín Ágoston 05:58 19:34

29. Pondelok Výročie SNP, Nikola, 
Nikolaj Beatrix, Erna 05:59 19:32

30. Utorok Ružena Rózsa 06:01 19:30

31. Streda Nora Erika, Bella 06:02 19:28
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Békešská Čaba, kabát

SeptemberSeptember
2022 Podľa slovenského

kalendára
Podľa maďarského

kalendára Slnko

východ západ

1. Štvrtok Deň Ústavy SR, 
Drahoslava Egyed, Egon 06:03 19:23

2. Piatok Linda Rebeka, Dorina 06:05 19:21

3. Sobota Belo Hilda 06:06 19:19

4. Nedeľa Rozália Rozália 06:07 19:17

5. Pondelok Regina Viktor, Lőrinc 06:08 19:15

6. Utorok Alica Zakariás 06:10 19:13

7. Streda Marianna Regina 06:11 19:11

8. Štvrtok Miriama Mária, Adrienn 06:12 19:09

9. Piatok Martina Ádám 06:14 19:07

10. Sobota Oleg Nikolett, Hunor 06:15 19:05

11. Nedeľa Bystrík Teodóra 06:16 19:03

12. Pondelok Mária Mária 06:18 19:01

13. Utorok Ctibor Kornél 06:19 18:59

14. Streda L’udomil Szeréna, Roxána 06:20 18:57

15. Štvrtok Sedembolestná Panna 
Mária, Jolana

Sedembolestná Panna 
Mária, Enikő, Melitta 06:22 18:55

16. Piatok L’udmila Edit 06:23 18:52

17. Sobota Olympia Zsófi a 06:24 18:50

18. Nedeľa Eugénia Diana  06:26 18:48

19. Pondelok Konštantín Vilhelmina 06:27 18:46

20. Utorok L’uboslav, L’uboslava Friderika 06:28 18:44

21. Streda Matúš Máté, Mirella 06:30 18:42

22. Štvrtok Móric Móric 06:31 18:40

23. Piatok Zdenka Tekla 06:33 18:38

24. Sobota L’uboš, Lubor Gellért, Mercédesz 06:34 18:36

25. Nedeľa Vladislav Eufrozina, Kende 06:35 18:34

26. Pondelok Edita Jusztina 06:37 18:32

27. Utorok Cyprián Adalbert 06:38 18:30

28. Streda Václav Vencel 06:39 18:28

29. Štvrtok Michal, Michaela Mihály 06:41 18:26

30. Piatok Jarolím Jeromos 06:42 18:24



24 25Kalendárna časťKalendárna časť

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Čabianska klobása

OktóberOktóber
2022 Podľa slovenského

kalendára
Podľa maďarského

kalendára Slnko

východ západ

1. Sobota Arnold Malvin 06:43 18:25

2. Nedeľa Levoslav Petra 06:45 18:23

3. Pondelok Stela Helga 06:46 18:21

4. Utorok František Ferenc 06:47 18:19

5. Streda Viera Aurél 06:49 18:17

6. Štvrtok Natália Brúnó, Renáta 06:50 18:15

7. Piatok Eliška Amália 06:52 18:13

8. Sobota Brigita Koppány 06:53 18:11

9. Nedeľa Dionýz Dénes 06:54 18:09

10. Pondelok Slavomíra Gedeon 06:56 18:07

11. Utorok Valentína Brigitta 06:57 18:05

12. Streda Maximilián Miksa 06:59 18:03

13. Štvrtok Koloman Kálmán, Ede 07:00 18:01

14. Piatok Boris Helén 07:01 17:59

15. Sobota Terézia Teréz 07:03  17:57

16. Nedeľa Vladimíra Gál 07:04 17:56

17. Pondelok Hedviga Hedvig 07:06 17:54

18. Utorok Lukáš Lukács 07:07 17:52

19. Streda Kristián Nándor 07:09 17:50

20. Štvrtok Vendelín Vendel 07:10 17:48

21. Piatok Uršuľa Orsolya 07:12 17:46

22. Sobota Sergej Előd 07:13 17:45

23. Nedeľa Alojza Štátny sviatok, Gyöngyi 07:15 17:43

24. Pondelok Kvetoslava Salamon 07:16 17:41

25. Utorok Aurel Blanka, Bianka 07:18 17:39

26. Streda Demeter Dömötör 07:19 17:38

27. Štvrtok Sabína Szabina 07:21 17:36

28. Piatok Dobromila Simon, Szimonetta 07:22 17:34

29. Sobota Klára Nárcisz 07:24 17:33

30. Nedeľa Šimon, Simona Alfonz 07:25 17:31

31. Pondelok Aurélia Farkas 06:27 16:30
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Ondriš Kvasz a jeho malá TREPAČKA

NovemberNovember
2022 Podľa slovenského

kalendára
Podľa maďarského

kalendára Slnko

východ západ

1. Utorok Sviatok všetkých svätých, 
Denis, Denisa

Sviatok všetkých svätých, 
Marianna 06:28 16:28

2. Streda Pamiatka zosnulých Pamiatka zosnulých, Achilles 06:30 16:27

3. Štvrtok Hubert Győző 06:31 16:25

4. Piatok Karol Károly 06:33 16:24

5. Sobota Imrich Imre 06:34 16:22

6. Nedeľa Renáta Lénárd 06:36 16:21

7. Pondelok René Rezső 06:37 16:19

8. Utorok Bohumír Zsombor 06:39 16:18

9. Streda Teodor Tivadar 06:40 16:17

10. Štvrtok Tibor Réka 06:42 16:15

11. Piatok Martin, Maroš Márton 06:43 16:14

12. Sobota Svätopluk Jónás, Renátó 06:45 16:13

13. Nedeľa Stanislav Szilvia 06:46 16:12

14. Pondelok Irma Aliz 06:48 16:10

15. Utorok Leopold Albert, Lipót 06:49 16:09

16. Streda Agnesa Ödön 06:51 16:08

17. Štvrtok Štátny sviatok, Klaudia Hortenzia, Gergő 06:52 16:07

18. Piatok Eugen Jenő 06:54 16:06

19. Sobota Alžbeta Erzsébet 06:55 16:05

20. Nedeľa Félix Jolán 06:57 16:04

21. Pondelok Elvíra Olivér 06:58 16:03

22. Utorok Cecília Cecília 07:00 16:02

23. Streda Klement Kelemen, Klementína  07:01 16:01

24. Štvrtok Emília Emma 07:02 16:01

25. Piatok Katarína Katalin 07:04 16:00

26. Sobota Kornel Virág 07:05 15:59

27. Nedeľa Milan Virgil 07:06 15:58

28. Pondelok Henrieta Stefánia 07:08 15:58

29. Utorok Vratko Taksony 07:09 15:57

30. Streda Ondrej, Andrej András, Andor 07:10 15:57
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ČABA300, prasiatko

DecemberDecember
2022 Podľa slovenského

kalendára
Podľa maďarského

kalendára Slnko

východ západ

1. Štvrtok Edmund Elza 07:12 15:56

2. Piatok Bibiána Melinda, Vivien 07:13 15:56

3. Sobota Oldrich Ferenc, Olivia 07:14 15:55

4. Nedeľa Barbora, Barbara Borbála, Barbara 07:15 15:55

5. Pondelok Oto Vilma 07:16 15:55

6. Utorok Mikuláš Miklós 07:17 15:54

7. Streda Ambróz Ambrus 07:18 15:54

8. Štvrtok Marína Mária 07:19 15:54

9. Piatok Izabela Natália 07:20 15:54

10. Sobota Radúz Judit 07:21 15:54

11. Nedeľa Hilda Árpád 07:22 15:54

12. Pondelok Otília Gabriella 07:23 15:54

13. Utorok Lucia Luca, Otilia 07:24 15:54

14. Streda Branislava, Bronislava Szilárda 07:25 15:54

15. Štvrtok Ivica Valér 07:26 15:54

16. Piatok Albína Etelka, Aletta 07:26 15:54

17. Sobota Kornélia Lázár, Olimpia 07:27 15:54

18. Nedeľa Sláva Deň národností, Auguszta 07:28 15:55

19. Pondelok Judita Viola 07:28 15:55

20. Utorok Dagmara Teofi l 07:29 15:55

21. Streda Bohdan Tamás 07:30 15:56

22. Štvrtok Adela Zénó 07:30 15:56

23. Piatok Nadežda Viktória 07:30 15:57

24. Sobota Štedrý deň, Adam a Eva Štedrý deň, Ádám, Éva 07:31 15:57

25. Nedeľa 1. sviatok vianočný 1. sviatok vianočný, Eugénia 07:31 15:58

26. Pondelok 2. sviatok vianočný, Štefan 2. sviatok vianočný, István 07:31 15:59

27. Utorok Filoména János 07:32 15:59

28. Streda Ivana, Ivona Kamilla 07:32 16:00

29. Štvrtok Milada Tamás, Tamara 07:32 16:01

30. Piatok Dávid Dávid 07:32 16:02

31. Sobota Silvester Szilveszter 07:32 16:03
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Milí čitatelia,

na svojej koži cítime, ako sa náš život vyvrátil z kože, ako sme sa následkom 
krutej pandémie uzavreli. Verili sme, že to skoro pominie a my ju hravo zvlád-
neme – zatiaľ aspoň dobehneme svoje odložené veci, zanedbanú prácu a možno 
si i troška oddýchneme. No nevyšlo nám to! Už druhý rok bojujeme, mnohých 
z našej komunity sme stratili, no s hrdosťou vám vravím: „Čabianska Slovač a jej 
dolnozemské okolie sa nevzdali!“ Počas pandémie sme dobehli svoje odložené 
veci, ba aj rozbehli investičné práce – vďaka grantom. Vidíte, vo všetkom zlom je 
aj niečo dobré! Granty na podujatia zrušili, ale otvorila sa brána druhá, do ktorej 
by sme v inej situácii nemali možnosť, resp. silu a času, vstúpiť. Naše obce samy 
realizovali rekonštrukčné práce, prístavby, ako aj prestavby s dvojitým účelom, 
resp. debarierizáciu. A takto sa zlepšili technické podmienky našich slovenských 
komunít. 

Napokon sme boli nútení naučiť sa žiť online, ako to robia naše deti, resp. 
vnúčatá! Dostali sme sa bližšie k nim, ale i k výzvam moderného sveta. Času 
bolo dosť... Mali sme čas premýšľať, hrabať a nájsť poklady. Zbadali sme skryté 
hodnoty, uvedomili sme si, koľko pre nás naša komunita znamená. Bez nej by 
nebolo nič ozajstné!

A nadišiel čas, ktorý sme už tak čakali! Obmedzenia sa uvoľnili a komu-
nity sa začali aktivizovať. Bolo nesmierne milé vidieť šťastné tváre na prvých 
stretnutia a počuť vzrušenú otázku: „Tak kedy sa opäť stretneme?“ Akcií nebolo 
konca-kraja. Zas nás však zasiahla správa, že sa obmedzenia vrátia, i keď nie 
v takej miere ako doteraz. O to horší chýr priletel, že v našej materskej krajine je 
situácia oveľa horšia. Z posledných síl pracujeme na tom, aby sme sa oduševnili, 
poslúžili jeden druhému a aby sa slovenská komunita spoločnými silami držala 
nad vodou bez ohľadu na hranice a akúkoľvek pandémiu.

Prispôsobiac sa tomuto stavu sa obsah Čabianskeho kalendára zmenil. No 
verím, drahý čitateľ, že si svoju hodnotu udržal. Prinášame poklady zo skríň, 
zážitky, udalosti, vyznamenania, radíme, ako si aj v  tejto pandemickej situácii 
zachovať zdravie, povzbudzujeme nastupujúcu mládež atď.

Prajem vám zábavné čítanie.

Hajnalka Krajcsovics,
šéfredaktorka
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Aká bude budúcnosť
Pred niekoľkými rokmi som si na trhovisku v  Békešskej Čabe zakúpil 

ČABIANSKY KALENDÁR (25. ročník), ktorý vyšiel v  čase II. svetovej 
vojny, v  roku 1944. Zakúpený exemplár patril Michalovi Bikiskymu. Prav-
depodobne aj báseň autora L'. V. Obrova súvisela s obdobím, v ktorom bola 
zverejnená.

Aká bude budúcnosť

„Staré časy – zlaté časy!”
Od dedov čuť také hlasy.
„V tých len bolo dobre v svete,
Jako v zime, tak i v lete,
Chleba hojnosť, lacná šata,
Plné vačky striebra, zlata,
V pokoji žila rodina,
Ctiac pokorne Hospodina.
Radosť bolo žiť človeku!”
Či sa vrátiš, zlatý veku?

„Zle to, zle v terajšom čase,”
Otcovia hovoria zase.
„Všetko drahé, chova, šata,
Brat ubíja sestru, brata,
Príjmy malé, svet skazený;
Dobré slovo nemá ceny.
Pravda klesá, lož sa dvíha,
Jedna škoda druhú stíha:
Zle je, deti verte, zle je,
Nešťastie sa na nás smeje.”

A jaká budúcnosť bude?
O tom mládež myslí, hudie.
Dobré ušlo, zlé nás tlačí:
Pominie, čo sa nepáči.
Budúcnosť lepšia byť musí:
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Kto bude žiť, každý skúsi.
po zlom dobré nasleduje,
Žiaľ sa v radosť premenuje -
Nepoznáme, čo sú strasti,
Okúsime rajské slasti.

Ľ. V. Obrov

Od zverejnenia básne ubehlo už 78 rokov (1944 – 2022), čo prakticky zna-
mená, že sú to tri generácie ľudského života. Za zlé časy možno považovať ob-
dobie vojnové a tiež niekoľko rokov po vojne (vo vojne mnohé rodiny stratili 
otcov, starých otcov, bratov, manželov atď.), keď sa rodiny spamätávali z hrôz a 
veľkého nedostatku tovaru.

Neskôr nastali časy dobré – život v  mieri, a mladé generácie si zakladali 
svoje rodiny a budovali šťastnejší život. Zrazu v čase mieru celý svet napadla 
“korona”, a tak už ľudstvo žije takmer dva roky v neistote.

 Obrov vo svojej básni píše, že po zlom dobré nasleduje a teraz bude na 
mladej generácii, ako sa vysporiada s touto situáciou, a ja verím, že sa naplnia 
posledné tri verše básne.

Pavol Krasko

Staré recepty našej dolnozemskej Slovače
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Bývalé tváre čabianskej slovenskej školy 
zo spodku skrine Judity Krajcsovicsovej 

a grafiky Jána Gomboša

Učiteľky Judita Vargová, Judita Krajcsovicsová... (70. roky)

Učiteľky Mária Jakabová Škrabáková a Judita Krajcsovicsová (70. roky)

5. a 6. trieda školského roku 1982/83
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Z čabianskej cirkvi
zo spodku skrine Judity Krajcsovicsovej

Z evanjelickej cirkvi:

Hidasiovci a Krajcsovicsovci (70. roky)

Zvečnené tváre mojej triedy: grafika Jána Gomboša † (80. roky)

Veľký evanjelický kostol

Čabiansky evanjelický divadelný kruh zo začiatku 30. rokov
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Z katolíckej cirkvi: Zaujímavosti životného osudu
zo spodku skrine Ondreja Mazána (Klub seniorov)

Katolícky kostol v Čabe

Posvätenie zvonov katolíckej cirkvi na Čabe
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Zaujímavé je, že v  maďarskej škole v  Békešskej Čabe evidovali na vysvedčení 
slovenských žiakov, v tom čase využívali označenie Tóti. V roku 1916 na niektorých 
vysvedčeniach v riadku: akým jazykom ešte rozpráva, je uvedené tót, a v roku 1936 za-
písali tót v riadku: materinský jazyk, a v riadku rozpráva ešte, uviedli maďarský jazyk.

Nesmierne dôležitým faktom v živote Čaby bol rozvoj priemyslu viažuce-
ho sa k  dominantnému poľnohospodárstvu. Emblematickou budovou sprie-
myselňovania sa stal parný mlyn Istvána, ku ktorému naši predkovia vykopali 
kanál Kereš, aby splavili drevo 
z rumunských hôr. Žiaľ, parný 
mlyn 21. mája 2019 v popolud-
ňajších hodinách, asi o  15.00 
hod., vyhorel. Hoci stoja už 
len steny, stále patrí k symbo-
lom Čaby, je svedectvom tvrdej 
práce tunajších ľudí, ktorou 
zabezpečili živobytie občanom 
osady. (Fotografia mlynárov je 
zo spodku skrine Alžbety Liptá-
kovej – jej otec drží v ruke lyžicu 
na meranie múky na chlieb) Foto Halas János 2003
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Veľmi ma dojalo, keď som na spodku skrine našiel tieto dokumenty a nôž 
môjho príbuzného. Bol zajatý v Amerike, kde pracoval v kuchyni. Keď sa vrátil 
domov, nič si odtiaľ nezobral, iba tento nôž, ktorý mu pripomínal tam strávené 
časy. Smutné, ale zaujímavé fakty z vojny.

Táto skúšobná bábika je jedi-
nečná. Patrila mojej starej mame, 
ktorá bola krajčírkou a  bábiku 
dala spraviť podľa svojej postavy. 
Všimnime si, aká je prekrásna aj 
bez šiat, mohla by byť osobitým 
elementom módneho obchodné-
ho výkladu. 

Poklady zo skríň nášho Slovenského klubu 
(Marika a Eržika Hrabovská)

Fotomontaž: vyšívaný kuchynský obrus na stenu a stroj na plnenie klobásy
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Moje zážitky z odbornej cesty 
v Španej doline 22. – 23. 06. 2008

Dnes som sa zobudila do smutného jesenného dňa, preto som si začala 
prezerať fotky vo svojom počítači. Zaspomínala som si, kde všade sme s výšiv-
kárskym krúžkom Rozmarín boli, aké výstavy sme inštalovali a koľko odbor-
ných ciest máme za sebou od 15. októbra 2000, teda od založenia nášho krúž-
ku. Počas prezerania mi pri roku 2008 napadla jedna zvláštna spomienka!

Vtedajšia vedúca Domu slo-
venskej kultúry Anna Ištvánová 
(ktorá už nie je medzi nami) 
vymyslela a  zorganizovala od-
bornú cestu do Španej doliny, 
kde fungoval krúžok paličkova-
nej čipky. Keďže sa v  tom čase 
niektoré členky nášho krúžku 
začali zaoberať čipkárstvom, 
myslela si, že každému dobre 
padne troška odbornej pomoci. A tak sme sa vydali na cestu.

Cestou sa stala predsedovi Čabianskej organizácie Slovákov Michalovi Lá-
sikovi bieda – nenašiel svoj rožok, márne prehľadal celú tašku, rožka nebolo, 
hoci si bol istý, že si ho na cestu kúpil. Problém sme rýchlo vyriešili, dali sme 
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mu z našich zásob, len aby nezomrel od hladu! Kým sme došli na prekrásne 
cieľové miesto, cestou sme sa zastavili na významným miestach. Vystúpili sme 
z autobusu a už aj nastala humorná situácia! Na mieste, kde sedel pán Lásik, 
našla naša Anka plytké voľačo. Spýtala sa: „Ty, Mišo, čo je v  tomto sáčku?“ 
„A čo ja viem!“ odpovedal Mišo. Otvoril vrecúško, a, ľaľa, rožky sa našli! A vte-
dy vypukol rehot! Stal sa malulinkým, plytkým!

Pri autobuse nás už čakali naši hostitelia. Žiaľ, so zlým chýrom, že členovia 
krúžku paličkovanej čipky odcestovali na služobnú cestu. Ostala len jedna člen-
ka, ktorá sa však nevedela toľkým osobám venovať.

„Nijaký problém,“ povedala Anka, „pozrite si čipkársku výstavu a zatiaľ náj-
dem riešenie, čím zamestnať ostatných.“ Tak aj bolo. Pozreli sme si výstavu, vy-
liezli sme na vrch ku kostolu, kam viedli pokryté schody.

Kým sme skončili, vrátila sa aj Anka a  povedala, že všetko je vybavené. 
„Zaj tra uvidíte, čomu sa budú venovať tí, ktorí nebudú paličkovať. Našla som 
vhodné miesto, kde sa môže každý upokojiť.“ A čo len to mohlo byť za miesto, 
ak nie pravá náladová retro krčma! 

Najprv sa pustili do paličkovania tí, ktorí už voľajaké znalosti mali, skôr po-
chopili, čo im ukázali.
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A potom prišlo prekvapenie! Prešli sme do druhej sály, kde nás čakal mladý 
chalan, ktorý, ako neskôr vysvitlo, pracoval v múzeu ako reštaurátor a popritom 
ako drotár. Keďže predmety vyhotovené z drôtu vzhľadom nápadne pripomí-
najú čipku, nebolo nám ťažko pustiť sa do práce. No, nie iba na našich tvárach 
bolo badať prekvapenie, ale aj na tvári chalana! Nepovedali mu, že ženy budú 
v prevahe! Ale nebolo čo robiť, pustili sme sa do drôtovania. Veď aj to je čipka, 
ibaže sa s drôtom ťažšie narába.

Alžbeta Liptáková

Mój materinskí jazik aj Čabjanská ružička.

Volám sa A l ž b e t a T a d a n a j o v á Ke l e m e n o v á. Narodila son sa v čab-
janskom chotáre, pochádzam zo slováckej rodini, šeci pretkovia mi boli Slováci. 
Bívali sme na sálaši, gde sa ľuďia po slovenski shováraľi. Najprv som sa aj ja naučila 
rosprávať poslovenski, keď som šla do škoľe, tak son sa tan naučila pomaďarski. 
Som veľmi ľúbila slovenské povietky, pesňički, ktoré son počula doma na zabíjač-
kách, na Kračún, na páračke atď.

Paňi Alžbeta Ancsinová – vedúca v čabjanskom slovenskom klubu – v roku 
1995 februáre založila zo 16-mi učiteľkámi slovenskí spevokol. Zbor sa volá Čab-
janska ružička. Keď mi jedna členka – Eva Andová Mazánová – nebohá, dala chír, 
že funguje spevokol v klubu, tag som sa aj ja hlásila, a od tíh čias – 26 rokov cho-
dín do zboru Čabjanska ružička. Dirigovaľi: Ildika Očovská, Jozef Rázga, Peter 
Szák Kocsis a teraz tiež Ildika Očovská. Čason sme sa nasporiľi, spojilľi sa k nám 
aj chlapi a sme už boli asi 30 v miešanom zbore. Časom sme ostali asi polovic. 
Chodíme na cvičenie každí pondelok. Spívame najprv slovenské ľudové piesňe, aj 
dvojhlasové, aj z Tranasciusa, ale aj maďarské piesňe. Na začiatku sme vistupovaľi 
v mnohích mestách, choďiľi sme na vílet, do tábora do Slovenska, Poľska, na Ukra-
jinu, Rumunska, Srbska. Choďiľi sme na pomeranie, napr. KÓTA, ŠKOVRÁ-
NOK, kďe sme dostáľi mnoho zlaté a strieborné ceni. Zadržíme si meňini, tedi 
sa móžeme troška zhovárať aj poslovenski, ľebo ja už doma sa nemámskin cvičiť. 
Muž mi ňevie poslovenski, rodičia mi už odišľi, teraz rok mi aj brat umrel, ďeťi, 
vnučke ňevedia poslovenski. Ostanú mi ešťe teraz spolučlenki v Ruzički.

Dovoľťe mi, abi son napísala jeden krátki necrológ o brata pri priľežitosťi 1. 
roka ako nás opustil. Okolo roku 1975 bol jeden stích, čo založiľi na Čabe Sloven-
skí Club. Čítav L'udové novini a iné slovenské novini, kňihi. Keď sa mav skin, tak 
sa rád zhovárav poslovenski. Často písav do Čabianskeho kalendára aj do Čabäna. 
Zachrániv si identitu. Čason ho vivoľiľi do ČOS-u medzi vedúcich členov, asi do 
smrťi. Nech mu bude zem ľachká. Spomínajme sa naňho z  jednín písmom, čo 
napísav do Čabäna, tu ho pripojím. V tom písme ukáže zrkadlo o našon ďetstva, 
ako sme si zachráňiľi materinskí jazik 300 rokov od našich pretkov. Chváľa našim 
milím roďičom a pretkom. Koncom mojmu písmu si mislím, že ňebuďeme ostatné 
lastovički, ktoré ešťe si uchovajú tento krásni jazik. Ďakujeme a prajem jin veľa 
šťasťja i zdravja a pokoj. Ďakujem, že son mohla biť členkou v Čabjanskej ružički.

Békéščaba 10. nov. 2021 
Alžbeta Tadanajová Kelemenová
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Troška nostalgie v súvislosti 
so železným diplomom

Prednedávnom sme oslavovali jednu našu členku pri  príležitosti udelenia 
železného diplomu, čo znamená, že skončila svoje pedagogické štúdium na Pe-
dagogickej vysokej škole v Segedíne pred 65 rokmi. Vyjavila sa dojímavá oslava, 
ktorú skrášlila aj recitácia našej ďalšej členky klubu. Vtedy mi napadli myšlienky, 
s ktorými by som sa chcela podeliť aj s ostatnými. Hoci som mladšia od Mariky, 
ale aj ja už disponujem zlatým diplomom. Pamiatky sa z času na čas vynoria. 
Prihlásenie sa na ďalšie štúdiá neboli pre mňa až také bezbariérové. Neprijali 
ma na slovenskú pedagogickú fakultu do Budapešti, ani na Vedeckú univerzitu 
Attilu Józsefa na odbor biológia a zemepis. Dôvody teraz nebudem rozoberať. 
Zdalo sa, že sa nemôžem stať učiteľkou. V tých časoch som dostala list od mi-
nisterstva národností, že moje odvolanie prijmú, ak aj ja prijmem fakt, že ma 
vezmú na vysokú školu a nie na univerzitu. Prijala som. A nasledovala ďalšia 
bariéra. V r. 1959 sa na vysokej škole začínal zavádzať trojodbor, na čo som sa 
nechystala, ani som nevedela, že také niečo môže existovať. S mojimi odbormi 
– biológia a zemepis – som nemala problém, ale márne som naznačila za tretí 
odbor voľačo, vždy si našli voľajakú výhovorku. Horko-ťažko „sme došli na ro-
vinu“ a s dvojmesačným meškaním som sa stala študentkou odboru biológia – 
zemepis – poľnohospodárske práce v slovenčine, veď v národnostných školách 
výučba zemepisu prebiehala po slovensky.

Do Čaby som sa dostala ako vychovávateľka v slovenskom žiackom domo-
ve. To, aké obrovské výhody má spoločnosť a vzájomné napomáhanie v živote 
dieťaťa (žiaka), ako aj dospelého (učiteľa, resp. vychovávateľa) nemožno prežiť 
a uvedomiť si na lepšom mieste ako v žiackom domove. Sama spoločnosť a vzá-
jomný vplyv jedného na druhého ma sprevádzali celú moju odbornú dráhu. Keď 
som zmenila svoju odbornú prácu z pozície vychovávateľky na vyučovanie, aj 
vtedy mi to pomohlo a spôsobilo radosť, keď som mohla pomáhať svojim žia-
kom a kolegom.

A v takom duchu som prebrala od Alžbety Pluhárovej predsedníctvo a orga-
nizovanie programu Klubu čabianskych pedagógov na dôchodku (KCPD). Sila 
spoločnosti drží spolu našich členov už od roka 1978 a môžeme aj v súčasnosti 
fungovať ako aktívny a živý klub.

Veru, koľko spomienok vie z pamäti vyvolať jedna oslava. Ako som sa hrbo-
ľatou životnou cestou stala členkou a napokon vedúcou vynikajúcej spoločnosti.
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Aj touto cestou by som popriala všetko dobré a  dobré zdravie tak našim 
členom, ako aj iným občanom, ktorí svoje sily vkladajú v prospech spoločnosti.

Judita Krajcsovics,
predsedníčka KCPD

(Klub je kolektívnym členom ČOS)

Pred slovenským žiackym domovom 
v r. 1964

Pedagogický zbor na obrátenom dni 
v Škole č. 11

V súčasnosti

S členmi klubu v Balatonszárszó 
v r. 2015

Obstarávanie v pandemickej situácii

Pandemická situácia viedla k  tomu, že sa aktivita z  investičných a  rekon-
štrukčných prác presunula na pole vydavateľskej činnosti a ďalších dôležitých 
rozhodnutí v otázkach zviditeľnenia sa a vnášania hodnôt do povedomia ostat-
ných, a po uvoľnení do organizovania táborov. Krátku správu podáme o tom, aké 
publikácie sme vydali, aké tábory sme zorganizovali i ktoré dôležité rozhodnutia 
sme v čabianskom regióne prijali.

Začíname  aktivitou Čabianskej organizácie Slovákov, ktorá je ústrednou 
organizáciou dolnozemskej slovenskej komunity a vďaka svojmu sídlu aj regio-
nálnym centrom Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku (ÚKSM).

Čabianska organizácia Slovákov poskytla informácie a podklady k výskumom, 
resp. dôležitým uzneseniam týkajúcim sa slovenskej komunity a jej hodnôt:

1. január – podiel na rozhodnutí uznať priečelie Domu slovenskej kultúry 
z Námestia L'. Kossutha za miestnu kultúrnu pamiatku.

Podanie odborných informácií a faktov:
 • Školskému výboru Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí – zostavenie ma-

teriálu o situácii v školách Békešskej a Čongrádskej župy, kde sa slovenčina 
vyučuje ako cudzí jazyk

 • na online konferenciu v  spolupráci s  pracovníkom Právnickej univerzity 
v Pécsi podklady k výskumu o úlohe slovenských civilných organizácii pri 
zastupovaní záujmov menšiny

 • dejepisárovi k  jeho výskumu o národnostných pomerov v  súčasnosti 

Väčší priestor na rekonštrukčné práce: 
 • podlaha na prízemí Domu slovenskej kultúry (grant z r. 2020)
 • odvod dažďovej vody, aby nepremokli základy budovy
 • podaný grant na drevenicu s dvojitým účelom, t. j. sklad, resp. exkluzívna 

miestnosť na podujatia

Publikačná činnosť: 
 • Čabiansky kalendár na rok 2022, ISSN 0866-1219
 • informačná mediálna plocha Čabän, ISSN 1588-3256
 • Multifunkčný nástenný kalendár na rok 2022
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Vydavateľská činnosť ÚKSM v čabianskom regióne:
 • Čabasabady – online Zrnko-Magocska
 • Poľný Berinčok – Reprint štyroch PR letákov 

V roku 2021 v Čabe uzreli svetlo sveta aj tieto slovenské, resp. dvojjazyčné publikácie:
ČABA300:
Dolnozemskí hrdinovia 02 – Ondrej Kvasz, prvý sl. letec
Dolnozemskí hrdinovia 03 – Ondrej L. Áchim
Povery a Michalda dolnozemských Slovákov – Az alföldi szlovákok babonái 

és Michaldája, ISBN978-615-01-813-0

Slovenská samospráva župného mesta Békešskej Čaby:
L'. Ž. Szeberéni: História slovenských evanjelikov na Čabe

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku:
Hív az anyaföld? A Csehszlovákia és Magyarország közti lakosságcsere 

1946 – 1948. Acta Partis Minoris Slovacae. Szerkesztette: Zsilák Mária és 
Demmel József. Békéscsaba: MSZKI 2020. 356 p. ISBN 978-615-5330-14-8, 
ISSN 2631-1275

Családi konfliktusok egy dél-alföldi mezőváros evangélikus egyházközségé-
ben a 19. század közepén. Bibliotheca Ludovici Haan. Szerkesztette: Demmel 
József. Békéscsaba: MSZKI 2020. 124 p. ISBN 978-615-6014-01-6, ISSN 
2732-1428

Matus László: A tudós könyvmoly, a bakonyi vadkan és a maláriás vasutas. 
Tanulmányok Magyarország szlovák történelméről. Bibliotheca Ludovici Haan. 
Békéscsaba: MSZKI 2020. 238 p. ISBN 978–615–6014–00–9 ISSN 2732-
1428

Slovenské inšpirácie z Čívu (36. interdisciplinárny výskumný tábor VÚSM). 
Studia Interdisciplinaria. Reds. Tünde Tuška, Juraj Rágyanszki. Békešská 
Čaba: VÚSM 2020. 440 s. ISBN 978-615-5330-18-6, ISSN 2631-1283

Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčas-
nosti a ďalších perspektív jeho fungovania. Eds: Mária Ďurkovská, Tünde Tuš-
ková. Békešská Čaba: VÚSM 2020. 116 s. ISBN 978-615-5330-24-7

Mária Žiláková: Moje stretnutie s Čívanmi a ich kultúrou. Súbor etnogra-
fických štúdií. Békešská Čaba: VÚSM 2020. 146 s. ISBN 978-615-5330-20-9

Ľudovít Jaroslav Hrdlička: Spoveď a účtovanie exulanta. Bibliotheca Lu-
dovici Haan. Békešská Čaba: VÚSM 2020. 236 s. ISBN 978-615-6014-02-3, 
ISSN 2732-1428 – v tlači

Domonkos Volter: Ľudová religiozita v Pišpeku – Püspökhatvan népi vallá-
sossága. Békešská Čaba: VÚSM 2020. 326 s. ISBN 978-615-5330-19-3 – v tlači

Tünde Tušková: O storočnom čabianskom kalendári. Bibliotheca Ludovici 
Haan. Békešská Čaba: VÚSM 2021. 248 s. ISBN 978-615-5330-21-6 – v tlači

Výskum Slovákov v Maďarsku v interdisciplinárnom kontexte. Acta Partis 
Minoris Slovacae 2021. Reds. József Demmel, Kristína Estera Szudová, Tünde 
Tušková, Alžbeta Uhrinová (zodpovedná redaktorka). Békešská Čaba: VÚSM 
2021. 560 s. ISBN 978-615-5330-25-4, ISSN 2631-1275 – v tlači 

Projekty:
Školy a  učitelia – sebareflexia slovenských pedagógov v  Maďarsku. Eds. 

Tünde Tušková a Mária Ďurkovská – teraz prebieha analýza údajov a písanie 
štúdií – v prípravnej fáze

Interdisciplinárny výskum – plánovaný výskum v obci Mlynky pre pandé-
miu COVID-19 v tomto roku neusporiadame.

Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku:
Metodický časopis Slovenčinár 2020
Metodický časopis Slovenčinár 2021 – obsahuje príspevky zamerané na tie-

to tematické okruhy:

 • Nové formy národnostného vzdelávania založené na moderných informač-
ných technológiách – výhody a nevýhody dištančného vzdelávania

 • Posilnenie národnostnej identity detí a žiakov prostredníctvom projektové-
ho vyučovania

 • Aktuálne zmeny v národnostnom školstve na Dolnej zemi
 • Národnostná materská škola v čase pandémie
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Tábory organizované tunajšími slovenskými inštitúciami a skupinami:
Kétšoproň – citarový tábor pre detskú citarovú skupinu Zornička
Veľký Bánhedeš – citarový tábor pre miestnu detskú citarovú skupinu
Békešská Čaba (miestna slovenská samospráva) – Tranoscius tábor v Čabe
Slovenská samospráva Békešskej župy – Slovenský mládežnícky tábor 
Poľný Berinčok – Slovenský jazykový, hudobný a národopisný tábor 
Békešská Čaba (Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku) – Slovenská 

mládežnícka akadémia 

Efektívnosť národopisných zbierok počas 
pandemického obdobia 

Kultúrno-osvetové oddelenie Domu slovenskej kultúry, ktoré aj po zme-
ne vlastníctva s. r. o., t. j. pohostinského zariadenia, ostalo majiteľom budovy, 
sa ani počas pandemického obdobia nenudilo. Otvorili sa možnosti dopĺňať 
odložené úlohy, podať – vyhrať – zrealizovať rekonštrukčné práce. Po čias-
točnom uvoľnení predpisov sa začiatkom jesene začal aktívnejšie využívať 
spoločenský priestor. Rad-radom sa naše skupiny nadšene pustili do práce, 
zúčastnili sme sa na odborných akciách a uskutočnili sme odložené oslavy na-
šich dvoch odborných skupín. Čabianska ružička si pripomenula 25. výročie 
a výšivkársky krúžok Rozmarín 20. Medzi veľkolepé akcie nášho čabianske-
ho regiónu patrila Konferencia vedúcich slovenských národopisných zbierok. 
Záslužnú prácu v prospech slovenskej národnosti v Maďarsku vykonáva Ústav 
kultúry Slovákov v Maďarsku pre čabiansky región, ktorý zahŕňa desať väč-
ších osád obývaných Slovákmi a disponuje najpočetnejšími národopisnými 
zbierkami. Menšia časť z nich slúži len ako oblastný dom (etnodom), preto 
nie sú zaregistrované v  odbornom registri s funkčným povolením. Národo-
pisné zbierky sú spojené so spoločenským priestorom. To vyhovuje súčasným 
požiadavkám. Na jednom mieste sa otvorí komplexný priestor na prezentá-
ciu originálnej zdedenej zmaterializovanej kultúry i tej súčasnej, a tiež hod-
nôt odovzdávaných nastupujúcim generáciám s cieľom šíriť pozitívny chýr o 
slovenskej komunite. Ich zoznam sme uverejnili už v Čabianskom kalendári 
2018. Od tých čias k týmto miestami pribudovali ďalšie časti, napr. v Čorváš 
pristavali knižnicu, zrekonštruovali poškodené časti budovy, vykonalo sa roz-
siahle upratovanie a evidencia exponátov, keďže mnohé predmety do zbierky 
venovala miestna spoločnosť a v miestnych slovenských komunitách je málo 
odborníkov, ktorí by to urobili (Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku v spolu-
práci so Zväzom oblastných domov v Maďarsku zabezpečil odborníkov pros-
tredníctvom grantov). 

https://www.tajhazszovetseg.hu/
http://slovakkultura.hu/
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V snahe prehĺbiť si znalosti a nadobudnúť prax v oblasti spracovania ná-
rodopisných zbierok sme sa zúčastnili na odbornej konferencii v  Senondreji. 
Program bol bohatý:

V prednáške Dr. Ibolye Bereczki, predsedníčky Zväzu oblastných domov 
v Maďarsku (ZODM), sme sa dozvedeli, ako fungovali oblastné domy počas 
pandemického obdobia. S týmto obdobím bola úzko spätá i prednáška etno-
grafky, členky predsedníctva ZODM pani Korompainé Mocsnik Marianny, 
ktorá podrobne predstavila možnosti fungovania národopisných zbierok v onli-
ne priestore. Prednášky vyvolali kreativitu a znovuplánovanie činnosti.

Z výskumu vysvitlo, že v oblasti digitalizácie oblastných domov a národo-
pisných zbierok počas tohtoročného pandemického obdobia vykonali pracov-
níci v online priestore toľko, čo by v normálnom období zabralo 4,5 roka. K 
najvýznamnejším výzvam patrilo napr. dobudovanie databázy zbierok, vytvore-
nie obsahovej stránky poučných odborných databáz (tudástár). Lákadlom bolo 
napríklad vytvorenie online dielní, do ktorých sa mohlo zapojiť viac osôb naraz 
(15→40). Mimoriadna situácia, samozrejme, viedla aj k tomu, že praktická, na 
zážitku založená práca sa neuskutočnila bezprostredne. Namiesto toho sa zria-
ďovatelia pustili do impregnačného a ochranného náteru stien, rekonštrukčných 
a údržbárskych prác. 

Aké prednosti má online priestor? 
Žijeme vo vizuálnom svete – obklopuje nás svet s obrazovými, audiálny-

mi i chuťovými podnetmi. Svetu vládne multisenzorialita. Tú dokáže online 
priestor odovzdávať atraktívnymi kompozíciami – k  tým najefektívnejším 
patria krátke výpravné videá. Výhodou tohto priestoru je i to, že zasiahne 
veľa ľudí naraz, je rýchly a  pohodlne dostupný, s  možnosťou opakovaného 
prezretia. Zo svojho kruhu nevylučuje žiadneho z potenciálnych záujemcov 
ani vo vzťahu k zemepisnej polohe, finančným možnostiam, resp. zdravotné-
mu stavu. Teda otvorenie virtuálnej brány je užitočné a v súčasnosti jednou 
zo základných potrieb.

Ďalšou prednášateľkou bola odborná referentka riaditeľstva nehmotného 
kultúrneho dedičstva. Podelila sa s nami o dobrú prax nehmotného kultúrneho 
dedičstva UNESCO, v  rámci ktorej najdôležitejšou informáciou bolo, že nie 
predmet zaregistrujú do zoznamu, ale proces jeho vytvorenia živou komunitou 
(!), napr. nie čabianske halušky, ale celý proces vyhotovenia čabianskych halušiek 
komunitou. Na zaregistrovanie existuje formulár, komisia zasadá a rozhoduje 
dvakrát ročne. V Maďarsku má každá župa svojho referenta, ktorý poskytuje 
pomoc. Väčšinou sú to pracovníci múzeí.

Najpočetnejšia národnosť disponujúca najväčšími národopisnými zbierka-
mi v Maďarsku, t. j. nemecká, na konferencii v prednáške vedúcej Informačnej 
kancelárie nemeckých oblastných domov v Maďarsku Gabrielly Jaszmann pred-
stavila svoj národnostný náučný chodník. Bolo pozoruhodné, že na poslednej 
zastávke ich náučného chodníka sú zapracované vybrané diela z výzvy žiakom 
pod názvom Pohľad do budúcna. Pred niekoľkými rokmi prišli bakoňskí Slo-
váci s podobným plánom, ktorý sa však nepodarilo zrealizovať, a v súčasnosti 
v Békešskej Čabe Csaba300 chystá vydať mapu Čaby a okolia.

Na koniec bola zaradená prednáška o najpálčivejšej odbornej praktickej úlo-
he: Inventúra slovenských národopisných zbierok v podaní etnografky oddele-
nia kultúrneho dedičstva ÚKSM. Oboznámila nás, kde v pandemickom období 
spravila inventarizáciu, a podala nám užitočné informácie, ako napr. nevyzdo-
bujme priestor národopisnej zbierky jedlom a obilím, lebo priláka veľa hmyzu, 
ktorý zničí celé zariadenie. Samozrejme, výnimkou je vítanie hostí, v tom prí-
pade ho môžeme vyložiť na krátky čas. Pozornosť upriamila aj na meranie pary, 
ktorá tiež môže poškodiť inventár. Kto bol na tejto konferencii pred niekoľkými 
rokmi, dostal od organizátorov prístroj na meranie pary. 
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Nesmierne sme hrdí na to, že naše výšivkárky výrazne prispeli k tomu, aby sa 
dedičstvo našich predkov dostalo do nehmotného kultúrneho registra UNESCO. Ďa-
kujeme nášmu výšivkárskemu krúžku Rozmarín aj za túto prácu. Prinášame vám 
článok jednej z členiek uverejnený v Čabianskom kalendári na jubilejný rok znovuza-
loženia Békešskej Čaby Slovákmi, v ktorom sa dozviete, ako sa toto naše výnimočné 
dedičstvo vďaka šikovným rukám našich žien dostáva na súčasné úžitkové predmety. 

Motív čabianskeho kožucha 
na pamätnej medaile a medovníku. 

Ale odkiaľ pochádza?

O motívoch z kožuchov Békešskej župy je dobre vedieť, veď sú prekrásne 
a vďaka šikovným rukám sú súčasťou života občanov.

V  19. storočí v  Békešskej župe vznikli strediská kožušníkov v  Čabe, v  Békeši, 
v Poľnom Berinčoku, v Sarvaši, v Slovenskom Komlóši a v Gyule. V týchto stredis-
kách vyšívali kožuchy väčšinou muži. Nášivkovou technikou ozdobené alebo vyšívané 
kožuchy najprv nosili chlapi, čo sa neskôr zmenilo, a začali ich nosiť väčšinou ženy.

Strediská je možné rozoznať podľa strihu a okrášlenia kožucha, ba aj samot-
ní majstri mali svoje príznačné motívy, ktoré si ostatní ctili a nepoužívali ich na 
svojich výrobkoch.

Čabiansky kožuch s krátkym driekom nie je husto vyšívaný. Vyšívali ho dvo-
ma niťami delenej nite alebo hodvábnou niťou. Hlavnými farbami boli hnedá, 
bordová, dva odtiene zelenej, svetlej okrovožltej, ale vyskytla sa aj ľaliová. V sú-
časnosti sa už nerobia takéto úžasnosti, preto náš krúžok Rozmarín pracujúci 
v Dome slovenskej kultúry dbá o zachovanie motívov ich použitím na úžitko-
vých predmetoch, ako to vidieť na fotografiách.

Keďže sme Čabänia, najprv sa budem venovať čabianskym kožuchom. Ča-
biansky slovenský kožuch zakrýva boky, má pristrihnutý chrbát a nemá prišíva-
ný driek. Nie je ozdobený volánom, má iba dva protiľahlé záhyby, ktoré zakrýva 
tzv. motýľ. Jeho zdobenie je triezve. Charakteristickou čabianskou črtou je kohútí 
motív umiestnený uprostred chrbta v tvare srdca. Zriedkakedy sa vyskytne aj vo 
forme srdca umiestnený motív pávieho oka. Jeho farby sú jasné: červená, modrá, 
hnedá, okrovožltá, ľaliová, zelená, čierna. Motívy väčšinou obšívali čiernou niťou.

Hajnalka Krajčovičová
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Komlóšsky, medzi 
slovenskými kožuchmi 
najparádnejší, je naj-
hustejšie a najpestrejšie 
vyšívaný. Aj tam vyšíva-
li, kde by to ani nebolo 
potrebné, napr. pod pa-
zuchou. Skoro ani štip-
ka miesta na ňom nie je, 
ktorá by bola bez výšiv-
ky. Má najpodrobnejšiu 
ornamentiku. Základ-

nou farbou je biela, ktorú mohli ešte viac vybieliť bielou kriedou. Aj jeho strih 
sa líši od čabianskeho. Siaha po driek, má pristrihnutý chrbát, na spodku je 
ozdobený volánom. Jedno krídlo má tzv. csákó strih, zakryje tak dolnú časť 
druhého boku. Prednú časť zdobí dvojradové zapínanie. Najparádnejšie má 
ozdobenú zadnú časť. Motívy na nej sú rôzne: štylizovaná ruža, tulipán, ne-
zábudka, klinček, rozmarínová vetvička. Farby sú tmavšie: bordová, červená, 
zelená, ľaliová, hnedá, modrá, čierna, okrovožltá. Šili ich rozvláknenou hod-
vábnou niťou, lebo mali husto vsadené, ozaj malé motívy a iba ňou ich mohli 
pekne vyšiť.

V Békéši zdobili maďarské kožuchy (bekeče) nášivkovou technikou. Mali 
trojaké strihy – na podobu Atilu, so stojacim golierom alebo s rovným driekom. 
Má tiež trojaký motív – nášivkový – na ňom sú motívy očividne väčšie. Nášivku 
prikladali na kožuch a potom ju dookola obšívali. Ďalším postupom je vyšívanie 
hodvábnou niťou. Jeho príznačnými motívmi sú rozeta, tulipán, klinček, graná-
tové jablko, bobuľky. Prevažujúce farby sú trojaké: terakota, bordová a svetložl-
tá. Ale používali aj ďalšie farby: červenú, modrú, svetlo- a tmavozelenú.
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Okrem takéhoto 
typu majú aj iné s pre-
vládajúcou bordovou 
a  terakotovou farbou, 
ako to vidno na chrb-
te a rukávoch bekeča a 
výšiviek.

Sarvašský kožuch je najmenej ná-
padný. Podľa strihu je najdlhší, keďže 
siahal do polovice stehna. Má pristri-
hovaný chrbát naspodku ozdobený 
volánom. Nazývali ho aj sukňovým. 
Volán prišili niekedy až 240-centi-
metrový. Príznačné motívy: kompozí-
cia kvetov uprostred s  ružou, ktorú 
dopĺňajú listy a  púčiky. Prevláda na 
ňom čierna farba s malou tzv. biskup-
skou  ľaliou, svetlomodrou, tmavoze-
lenou a červenou.

A toto je už rumunský ženský kožuch z Gyuly. 
Motívy sa podobajú slovenským, ale na prvý po-
hľad ho možno spoznať podľa tmavobordovej far-
by. Hlavnými motívmi sú: tulipán, okrúhla ruža, 
uprostred chrbta 
vidno kvet s pávím 
okom. Príznačné 
farby: dvojaká bor-
dová, čierna, tma-
vohnedá, dvojaká 
ľaliová, tmavozele-
ná a terakota.
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Nakoniec by som vám predstavila 
slovenský kožuch z  Poľného Berin-
čoka. Strih, dĺžka a základná farba 
sa zhodujú s  čabianskym, veľakrát 
si ich aj pomýlia. Na chrbte sa tak-
tiež nachádza motív srdca, ale tu na-
miesto kohúta možno nájsť pávie oko 
a  12-cípu hviezdu. Niekedy miesto hviezdy našívali erb. Ďalším príznačným 
motívom je dvojitá točitá čiara, tulipán a  ruža (forgórózsa). Jeho farebnosť je 
premenlivá, ale hlavnými farbami sú rôzne odtiene ľalie: čiernej, hnedej, svetlo- 
a tmavozelenej alebo terakota.

Milí moji čitatelia, dúfam, že sa mi podarilo dostatočne vystihnúť naše pre-
krásne kroje. Ja by som aj v súčasnosti niektorý z nich rada nosila, ak by sa nie-
kto podujal mi ho ušiť.

A. Liptáková (Čabiansky kalendár 2019)

Komunita klubistov opäť spolu
Od septembra zase spolu! Netrpezlivo sme čakali na čas osobného stretnu-

tia. Z kruhu našich klubov sme v tomto zložitom období nestratili nikoho, no 
na zamestnaniach nemôžeme privítať každého. Skontaktovali sme sa telefonic-
ky, lebo online forma sa v našej generácii ešte neudomácnila, niektorí z nás ani 
počítač nemajú. Ale sme tu! Veľmi sme už túžili po spoločnosti, spolu sme si 
chceli vypočuť prednášky a s nostalgiou sa porozprávať. 

Pravdou je, že naše najobľúbenejšie stretnutia sú tie, keď k nám zavítajú deti, 
ale táto situácia nám to ešte nedopraje, tak si prezeráme našu fotografickú galériu 
a opäť prežívame chvíle strávené s deťmi.

Bojazlivo, ale s nádejou sme sa pustili do organizovania ročného klubového 
programu. Viacdňové výlety sme nemohli plánovať, no zorganizovali sme aspoň 
jednodňové aktivity, napríklad návštevu divadla, prednášky Zemepisného odbo-
ru Lajosa Haana Otvorenej univerzity TIT alebo aj odboru psychológie a deje-
pisu. V tomto období sme najviac pocítili, ako sme chýbali jedna druhej. Naše 
klubové zamestnania prebiehali v Dome slovenskej kultúry, kde nám bolo za-
bezpečené technické zázemie, vďaka ktorému sme si pravidelne mohli vychutnať 
rôzne programy. 

Náš programový seriál Spoznaj svoju vlasť sme postupne rozšírili. Aj 
v tomto čase sme ho začali od začiatku, zase z našich rodísk. Potom sme na-

Klub v Dome slovenskej kultúry s deťmi
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vštívili kondorošskú čárdu a pri čikóšskej prehliadke sme sa zapojili aj do pre-
zentovania slovenských tradícií. Nasledujúcou cestou by mala byť naša naj-
bližšia lokalita – Gyula.

Sme radi, že k nám pribudli aj nové členky, čo nielen omladilo náš kolek-
tív, ale aj spestrilo našu činnosť. Dúfame, že v nasledujúcom období sa budeme 
môcť často stretávať a posilňovať náš kolektív. 

Prajem nášmu členstvu veľa spoločne zažitých chvíľ v plnej sile a zdraví.

Judita Krajcsovics,
predsedníčka KCPD

(Klub je kolektívnym členom ČOS)

Klub v Dome slovenskej kultúry

Klub slovenských seniorov v roku 2021

Pre pandemickú situáciu sme mohli naše osobné stretnutia začať až 5. mája. 
Naplánované programy sme troška zhustili, a tak sme v máji mali akciu každý 
týždeň. Deň zdravia – ako dávame pozor na svoje zdravie. Oslávili sme Deň 
žien a Deň mužov na Dni „Ivó“. Potom nasledoval Deň detí, ktorý sme organizo-
vali v rámci projektu ČOS Generácie spolu a vďaka grantu, za ktorý ďakujeme 
Hajnalke Krajcsovicsovej. Program pozostáva zo štyroch akcií so žiakmi sloven-
skej základnej školy, ktoré sa viažu k významným dňom, ako Deň detí, Turíce, 
Deň Martina, chystanie sa na Kračún. Posledná naša májová cesta viedla do 
parlamentu, kde nás privítal a sprevádzal Anton Paulik, parlamentný hovorca 
Slovákov.

V júni sme v CsabaParku oživili tradície na Turíce, potom sme sa pustili na 
dlhšiu cestu – prenajatým autobusom sme navštívili Sisiho kaštieľ v Gödöllő 
a farmu Lázárovcov. Koncom júna sme sa vybrali do koniarne v obci Mezőhegy-
es a zosúladili predstavy o ďalších programoch.

V  júli sme mali tradičný letný spoločný obed v  Dome slovenskej kultúry 
a 17. sme sa zúčastnili súťaže v pečení pochúťok na konskom sálaši Remonda. 
Siedmi seniori vyhrali ceny na súťaži tzv. zážitkového kreslenia. A nasledovala 
autobusová cesta do Mórahalom, kde sme sa kúpali, pozreli sme si výstavu mini 
makiet Uhorska a pokochali sme sa na divadelnom predstavení konského di-
vadla. 

Ani august neprebehol bez programov. Zúčastnili sme sa na súťaži vo varení 
tradičných jedál na konskom sálaši Remonda, potom sme sa pustili na výlet do 
Mártély. Nasledovala dožinková veselica v Dome slovenskej kultúry a užili sme 
si víťazstvo na súťaži v pečení pochúťok.

V septembri nás poprosili, aby sme v rámci Dňa Egyedu navarili čabianske 
halušky. Naša práca sa vydarila. Táto čabianska pochúťka pripravená z 15 kg 
múky sa rýchlo minula, ba niektorým sa neušlo ani ochutnať. A prišiel oberač-
kový bál Slovákov a koncom mesiaca tradície na Michala – všetko, čo je z kuku-
rice – akcia s deťmi slovenskej škôlky.

V októbri sme sa vlakom vybrali do Budapešti na Svetovú výstavu poľovníc-
tva. Nasledujúci týždeň sme v rámci klubového zamestnania pozdravili dva naše 
manželské páry (Tóthovci a Suhajdovci) pri príležitosti ich zlatej svadby, 50. vý-
ročia spoločného života. Na konci mesiaca sme spolupracovali pri organizovaní 
akcie Hodnoty čabianskych Slovákov.
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Náš novembrový program troška narušil COVID-19, zase sa rýchlo šíril, 
preto súťaž vo výrobe klobás sme preložili na skorší termín.

Martinské tradície so žiakmi môžeme realizovať iba tak, že materiály a po-
chúťky zoberieme do školy. Tam ich potom deti spracujú s  učiteľkami, lebo 
v škole môžu byť trvalo iba žiaci a personál.

V decembri, ak nám to ešte situácia dovolí, si vypočujeme prednášku Pre-
krásne Škótsko a uzavrieme starý rok.

Plány na rok 2022
No plány už máme, ale nevieme, čo nám čas dopraje. Chceli by sme zor-

ganizovať výlety tak v Maďarsku, ako aj za jeho hranicami. Chceli by sme byť 
prítomní na každej akcii Čabianskej organizácie Slovákov. Aj touto cestou by 
sme chceli poďakovať Hajnalke Krajcsovicsovej za napísanie žiadostí o granty, 
lebo bez peňazí sa dá usporiadať akcia len ťažko. 

A v neposlednom rade by som chcela poďakovať 93 členom klubu za dobro-
voľnícku prácu, ktorú vykonali v roku 2021. Dúfam, že vykonávať prácu budú 
nielen tie isté osoby, ale zapoja sa do nej aj noví členovia.

Alžbeta Liptáková,
vedúca Klubu slovenských seniorov

Výšivkársky krúžok Rozmarín v roku 2021
Rok sme začali už v januári, lebo sme vedeli, že v tomto roku oslávime 20. 

výročie založenia krúžku! Hajnalke Krajcsovicsovej sa podarilo z grantu získať 
finančné prostriedky na ušitie rovnakých šiat, a tak sme sa pustili do zapisovania 
našich rozmerov. 

Po odchode bývalej odbornej vedúcej do Budapešti, sme sa v tomto mesiaci 
zoznámili s novou odbornou vedúcou Mónikou Misik, ktorú nám navrhla býva-
lá vedúca Anna Illéšová Boťánska.
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V máji už boli naše šaty hotové!

Popritom sme chystali jubilejné oblečky na vankúše, ktorými sme obdarovali 
Dom slovenskej kultúry.

Náš krúžok sa zúčastnil na celoštátnej výstave ľudového umenia, z ktorej 
sme si priniesli viacero popredných cien! Naša vedúca získala cenu pre vedúcu 
krúžku a aj cenu pre návrhárku. Členka Magdolna Fekete a dvojica Mónika Mi-
sik – Anikó Kun získali strieborný diplom.
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V júni sme boli v Gyule na prehliadke ľudového umenia Körösvölgyi Soka-
dalom, ktorá sa uskutočnila v priestoroch hradu. Naše členky inštalovali výstavu 
a prezentovali záujemcom technologický postup jednotných prác.

Alžbeta Liptáková
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V júni sa uskutočnila naša jubilejná oslava. Bola prekrásna! Potom nasledovalo prvé naše zamestnanie s novou vedúcou, ktorá nám 
predstavila svoje predstavy o príprave na konkurz Celoštátnej textilnej kon-
ferencie r. 2022. Pripravujeme svadobnú posteľ so slovenskými motívmi 
z Čataja.

V júli sme podali kolekciu 18 výšiviek s motívom Komádi na konkurz, na 
ktorom sme zožali uznanie, mimoriadnu spoločenskú cenu.
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Druhá naša konkurzná účasť bola tiež úspešná. Na konkurze Kitettük 
a  szűrét (vyložili sme aj kožuch) dosiahli úspechy Judita Bartoláková, Mária 
Etelka Sajti, Irén Szelezsán a Judita Uhrinová. 

Niektorí sme sa zúčastnili na  letnom tábore ľudového umenia. V  tábore 
sme mali možnosť bližšie sa zoznámiť s technikou a praxou vyhotovenia tzv. 
vagdalás.
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V auguste sme sa v Szentesi zúčastnili na XXIV. prehliadke umeleckej tvor-
by tvorivých pedagógov a niektorí z nás aj na Dňoch remesiel v Budapešti.

Niektoré členky nášho krúžku viedli detskú dielňu na stretnutí vedúcich 
Spolku ľudového umenia Békešskej župy, na ktorom prijali dokument o zaregis-
trovaní tradičného zdobenia kožuchov Békešskej župy do registra nehmotného 
kultúrneho dedičstva UNESCO.

A potom nasledoval Deň župy Békéš, kde motív kožuchov dostal popredné 
miesto. Dostal sa do zoznamu hodnôt Békešskej župy. 

V skanzene v Senodreji dve členky nášho krúžku prezentovali techniku a 
motívy výšivky kožuchov. 
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V septembri sa v knižnici osady Üllö uskutočnila spoločná výstava dvoch 
žien. Jednou z nich bola i naša členka Eva Györfiová Lócziová (čipkárka Tóth 
Károlyné). Názov výstavy znel Srdcom vyšívané, dušou očipkované. 

Samozrejme, stretávame sa každý štvrtok, lebo na Celoštátnu textilnú kon-
ferenciu okrem konkurznej práce chystáme aj darčekové predmety, t. j. krúžok 
na šály s motívom kožucha Békešskej župy. 

V októbri sme svoje znalosti prezentovali na inom poli. Na akcii Hodnoty 
čabianskych Slovákov sme okrem našich výšiviek položili na stôl naše pochúťky, 
kukuricu s medom a makom, a súťažili sme v miešaní klobás. Získali sme cenu 
prasiatka s chvostíkom.

 

Prvý víkend sme sa niekoľkí vybrali na cestu do Múzea Matyó v Mezőkö-
vesde. Predtým sme dostali od predsedníčky Spolku ľudového umenia Matyó 
Bernadetty Papp odborný výklad o ich kroji. 
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Ak nám pandemická situácia dovolí, plány na rok 2022 uskutočníme. Zatiaľ 
je isté len to, že na konkurz Celoštátnej textilnej konferencie a Kis Jankó Bori sa 
naše práce už chystajú. 

Radi by sme išli aj na odbornú zberateľskú cestu na Slovensko, aby sme 
mohli spracovať nové, dosiaľ nespracované motívy zo Slovenska.

Mónika Misik,
vedúca Výšivkárskeho krúžku Rozmarín

Slovenský klub vo Viniciach v roku 2021

Slovenský klub zachovávajúci tradície už šiesty rok pracuje v  Kultúrnom 
stredisku vo Viniciach. Členovia sa stretávajú každý týždeň v utorok o 14. ho-
dine. Žiaľ, pre pandemickú situáciu sme osobné stretnutia mohli realizovať iba 
od 18. mája (kultúrny dom bol dovtedy zatvorený). V menších skupinách sme 
sa stretávali na pľaci, na verejných priestranstvách, v súkromných domoch, a keď 
voľakto potreboval pomoc, zorganizovali sme a vykonali výpomocnú sociálnu 
službu pre našich členov.

Popri zvyčajných klubových zamestnaniach (hra v karty, debaty, gastrono-
mické súťaže a ochutnávky, atď.) sme vyhoveli aj pozvaniam slovenských samo-
správ a organizácií mesta alebo župy.

Bez nároku na úplnosť vymenujem väčšie akcie:
Remonda (Deň detí a súťaž vo varení tradičných jedál), Kondoroš (Haluš-

kový deň), Telekgerendáš (Deň kapusty), Čabačúd (Deň pri peci),
Držali sme Deň pochúťok v rámci združených osláv menín, s malými gazda-

mi sme piekli klobásu, zúčastnili sme sa na burze vo Viniciach s vyrezávaním 
tekvice, na Klobásovom dni Viníc sme sa zúčastnili s dvoma – ženským a muž-
ským, družstvami, podnikli sme výlet do Debrecína.

Na okružnej ceste po Slovensku sme s  Úniou slovenských organizácií – 
Zväz zastupovali Čabiansku organizáciu Slovákov (10 osôb).

Zúčastnili sme sa na Dni Slovákov Békešskej župy, ktorého udržanie pokla-
dáme za dôležité.

Na akcii slovenského klubu v roku 2020 a najaktívnejšie jadro klubu
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V Dome slovenskej kultúry sme sa zúčastnili na programe jubilejných osláv 
Čabianskej ružičky a Rozmarínu, Miniklobasiády Slovákov i na Dni českého 
piva (Hrabal).

Pre škôlkarov sme vo Viniciach zorganizovali spoločné slovenské zamest-
nania na tému tradičné hry a jesenné plody. O akcii napísali aj L'udové noviny.

Žiaľ, pre pandemické opatrenia navštívilo naše stretnutia menej členov než 
v predošlých rokoch.

Naše posledné stretnutie roka 2021 plánujeme usporiadať 14. decembra 
a nový rok začať 18. januára 2022.

Michal Tóth

Bobuľky hrozna Csabagyöngye 
hrajú na citare

Predstavte si, že Békešská Čaba má vďaka Adolfovi Štarkovi hrozno, a tak 
aj svoje víno Csabagyöngye. Štruktúra tohto hrozna pasuje aj kapele a jej hudbe. 
Bobuľky, to sme my, jedineční členovia, malé strapce spolu tvoria veľké strapce, 
taktiež s detailmi bobuliek. A my sme muzikantské strapce s čabianskymi bo-
buľkami!

Citarový súbor Strapce vznikol začiatkom septembra roku 2017 ako ná-
stupca dlhoročného Bolerázu. Zakladajúci členovia sú citaristi z pôvodného sú-
boru, ktorý sa rozpadol pre pracovnú zaťaženosť či odsťahovanie sa niektorých 
členov. Jeho cieľom je zachovať hudobné poklady Slovákov v Maďarsku. Vedú-
cou bola Kitti Újházi-Orczifalvi a teraz je vedúcim Marcell Gergő, amatérsky 
hudobník. Kapela má za sebou niekoľko vystúpení na Slovensku, v Rumunsku 
a na rôznych mestských i mimomestských podujatiach. Najčastejšie hrá sloven-
ské piesne, ale v repertoári nechýbajú ani maďarské. Okrem vystúpení ich pozý-
vajú viesť interaktívne mimoriadne hodiny pre žiakov základnej školy, ako aj do 
škôlky. Súbor sa do súčasnej podoby so 6 hlavnými citaristami a dvomi spevák-
mi transformoval pred 5 mesiacmi. Nedávno sa pridali členovia z rozpadnutého 
kruhu ľudových piesní Orgován a pripojili sa i dve dievčatá z mladšej generácie. 

Uvoľnenie pandemických opatrení nám ponúklo veľa možností prezentovať 
sa tak v rámci vystúpení, ako aj formou mimoriadnych hodín. Ako prekvapenie 
nás pozvali na narodeniny čabianskeho Slováka.

Budúci rok oslávime svoje 5. výročie veľkým koncertom pod názvom 5 ro-
kov – 5 kytíc.

Marcell Gergő,
odborný vedúci citarového súboru Strapce
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Lúčime sa s Vami, naši čabianski Slováci
– Juraj Ando a Michal Čičeľ – slovami básnika:

Hojže, Bože, jak to morí,
keď žitie už uchodí
a kajúcou dušou horí
peklo hriechu a škody:
kto mi vráti zašlé doby,
čo ich mladosť zmárnila?
Kto sa vráti, keď na hroby
hodina zazvonila?

Hojže, Bože, Bože drahý,
ber len — veď čože stratím?
Na ten svet som prišiel nahý
a nahý sa prinavrátim;
len sa potom neuchyľuj
pred ostatnou potrebou:
pomiluj ma, Bože, pomiluj,
keď ostanem sám s tebou! –

Ďuro Ando ako čabiansky gazda
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Juraj Dolnozemský:

Na rozlúčku
J. Andovi, riaditeľovi

Dnes, keď oči pália slzy
a minulosť súčasnosti

zamáva! -
Čas hľadá, hľadá vladára!?

Vieme, že sme 
smrteľní - 

ten zákon nie je večný
a čestný!

Pobúrené túžby si
miesto hľadajú,

otázky na kolená padajú,
neistoty na duše sadajú.

Ó, nádej; to viem,
že si večná -

prečo, prečo je taká 
hrboľatá cesta?

Vo vesmíre na ľudí
hviezdy čakajú,

pamiatku dávajú!
Milý Juraj Ando, riaditeľ!

Svoj boj si úspešne
dobojoval,

maj tichý odpočinok,
pamiatku tvoju si v srdciach

zachováme!
Amen.

Antal György:

Búcsú Andó György igazgatótól

Ó, emlékek lebegjetek,
forró könnyek

emlékeztessetek!
Az idő szólogat
és célt mutat!

Halandók vagyunk,
ez a törvény örök

és tisztelendő!
Vágyak a helyüket keresik,

kérdések
térdre borultak,

bizonytalanságok
a lelkekbe bújnak.

Ó, remény - tudjuk
hogy örök vagy!

Miért, miért oly rögös az út?
Csillagok az emberre várnak

emlékeket szőve …
Tisztelt Andó György igazgatónak:

Harcod sikeresen megharcoltad,
legyen békés nyugalmad

a temető csendjében!
Emléked szívünkben 

megőrizzük!
Ámen

Zbohom, Ďurko!

Po našich stretnutiach a telefonických rozhovoroch vždy sme sa takto rozlúčili. 
Nikdy by som neverila, že poslednú rozlúčku ja mám vypovedať, a tak predčasne. 
Pamätám sa na spoločné roky v Slovenskej samospráve župného mesta Bé-

kešskej Čaby. Stal si sa členom a predsedom v druhom cykle. Ja som bola pravi-
delne tvojou zástupkyňou. 

Pamätám sa, že sme skoro našli spoločnú reč. Prijal si aj moju neúplnú jazy-
kovú znalosť slovenčiny, veď si ma držal za Čabänku. 

Pamätám sa, že spočiatku som ťa posmeľovala, ale skoro si sa stal dobrým 
predsedom samosprávy. 

Pamätám sa na podanie grantu na vybudovanie Áchimovej siene. 
Pamätám sa na návštevy Árpáda Göntza, Rudolfa Schustera, Viktora Orbá-

na a Mikuláša Dzurindu. Na otvorenie generálneho konzulátu, za jeho umiest-
nenie v Čabe sme spolu lobovali.

Pamätám sa, že spoluprácu medzi Múzeom Mihálya Munkácsyho a Vlasti-
vedným múzeom v Trebišove ste podpísali práve za prítomnosti týchto dvoch 
premiérov, aj oni ju ako svedkovia podpísali. 

A pamätám sa aj na to, že dvadsať minút pred podpisom vysvitlo, že doku-
ment obsahuje preklep: namiesto „dohoda o spolupráci“ figurovala „doboha o 
spolupráci“. 

Pamätám sa, aký si bol hrdý na to, že v rámci miestnych osláv zazneli po-
zdravy aj po slovensky. 

Pamätám sa na naše spoločné cesty na Slovensko, počas ktorých si ma učil, 
prosil si ma, aby som pozorovala domy osád, aby som zbadala, čo ostalo zo sta-
rodávnych stavieb, v akej harmónii sa vyskytujú, pekné detaily uličiek a stopy, 
také typické pre niektoré lokality. Samozrejme, pre teba nikdy nebolo nič krajšie 
ako domy s podstenou a drevenou čipkou.

Pamätám sa, ako zodpovedne si sa chystal na svoje prednášky bez ohľadu 
na to, či išlo o konferenciu, či o klubové stretnutie. Veľmi si si vážil slovenských 
starcov, rád si ich počúval, ako aj oni ťa radi vítali.

Pamätám sa na to, aký si bol sklamaný, keď ťa opäť nezvolili do samosprávy. 
Myslel si si, že sa ti Čabänia obrátili chrbtom. Náš pracovný vzťah sa vtedy 
skončil, ale naše priateľstvo žilo ďalej.

Pamätám sa, keď si sa stal riaditeľom Múzea M. Munkácsyho. S  veľkým 
oduševnením si sa pustil do práce, čo ti vytrvalo až do tvojho posledného pra-
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covného dňa. Bol si maximalistom aj v  múzeu. Hlásal si, že návštevník musí 
odísť tak, aby sa vďaka svojim zážitkom chcel vrátiť. Do novej stálej výstavy 
– znovuzaloženie Békešskej Čaby, si s  odborným profesionalizmom riaditeľa 
múzea vložil celú svoju dušu. Videla som, ako skúmaš tváre návštevníkov, či si 
dosiahol svoj cieľ. Či sa ich dotkne inovácia, alebo v ňom skrytá ohromne hlboká 
vedomosť a lokalpatriotizmus. Dostal si odpoveď. Vieš, že sa ti to podarilo. Na 
svetovej úrovni...

Ako riaditeľ múzea si obnovil aj publikačnú činnosť múzea, pustil si sa na 
cestu seriálu výstav a publikácií pod názvom Všetko, čo je čabianske. Nezabud-
nem na to, keď si mi prezradil, že exempláre prvého vydania Csabensis po troch 
dňoch zmizli, a už si sa pustil do organizovania reprintu. 

Vidím ťa pred sebou, ako pred svojou prednáškou vstaneš, zakresáš hlas, 
zdvihneš hlavu, poobzeráš sa a spustíš. Každý bol sústredený na teba. To sa ti 
páčilo... 

Vidím ťa pred sebou, ako si obliekaš bielu košeľu, vestu a často aj čižmy. Veď 
čabiansky gazda vo sviatočných dňoch chodil v čižmách. 

Vidím tvoju veselú tvár, tvoj úsmev a počujem tvoj jedinečný smiech. Ne-
zabudnem na náš posledný rozhovor predtým, ako si sa dostal do nemocnice. 

Zbohom, Ďurko! Zbohom!
Helena Čičeľová

Na pamiatku Michala Čičeľa, ktorý nás navždy opustil v tomto pandemickom 
období. Nech Vám bude, Miška báči, ľahká zem! Stratili sme ozajstného čabianskeho 
básnika a slovenského ducha s mimoriadne ľudskou dušou.

Básnik

Ja som ni kráľovský básnik!
Nedostávam ja rozkaz.
Nik ma na to neprinúti,
Nepíšem ja na rozkaz.

 ( Ja) nepíšem na rozkaz,
Píšem len pre svoju vôľu.
Kto sa so mnou neráči,
Takému je moje písmo
Nepríjemné, neľúbené,

Tomu sa to nepáči.

Komu sa to nepáči,
Takí nak to načíta.

Nak si viacej moje písmo
Odo mňa nak viacej taký

Odo mňa len nepýta.
Taký nak si napíše sám,

Nak si báseň nepýta.
Nak ďalej sa v tom teší.
Keď sa mu moje nepáči,

Keď mu moje neleží.

Lektorská poznámka z  knihy vydanej Čabianskou organizáciou Slovákov 
v r. 2004:

„Čabiansky rodák Michal Čičeľ sa usiluje vyjadriť svoje myšlienky spi-
sovnou slovenčinou, ale jeho rodné nárečie je natoľko v  ňom zakorenené, že 
chtiac-nechtiac používa aj slová, výrazy a tvary čabianskeho nárečia pri časovaní 
a skloňovaní. Týmto vlastne obohacuje svoj básnický jazyk.“ 
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Miška báči o sebe: Krátki životopis

Narodiv som sa v  roku 1926-tom 30-iho marca. Obidvaja roďičja pochá-
dzajú zo seľjackiho rodu. Z roďičma zrjasov som v seľjackich okolnosťjach a už 
5-6-roční som mav svoju povinnosť. Prv ľen kuri pásť a v pozďejších rokoch vžďi 
ťaššú, zodpovedňejšú prácu som vedev vikonať. Keď som zaplňiv 15. rok, sám 
son si vibral, že radšej buďem kosiť, ako hrabať.

V Békéšskej Čabe som choďiv do evaňjelickej škole, tam sme sa čítať-písať 
aj históriu slovenskí učiľi. Vichoďiv som osem trjed. Učiť som sa dobre a ľachko 
učiv. Do viššej škoľe som todi ňimav možnosť. Šťiriroční technikum som už ako 
dospelí skončiv.

Za vojáka ma v roku 1949-tom zavolaľi. Dva roke som vislúživ na hraňici 
Titovej. Prvé básňe som tan písav. Od toho času mám pamjatke o tich viďeních 
krajoch a  o  prežitích zážitkoch. Literárnu slovenčinu som ňimav možnosť sa 
naučiť, ľen tento čabianskí jazik hovorím. Hoc kďe, hoc na kerích krajoch som 
tu okolo vlasťi choďiv, zoz touto slovenčinov som sa porozumieť vedev. Za tri-
dsaťdva roke som pracoval v hospodárskom spoločenstve, tomu je už osemnáct 
rokov, ako som zaplňiv 60. rok. Členom som dvom spoločenstvám. Edno je Slo-
venskí klub a druhé sa menuje Honismereti és Helytörténeti klub „Haán Lajos“. 
Ako som naspomenúv, píšem petďesiat šťiri roke. Komu na radosť, komu na 
obdivu! Večšinu básňe, meňej prózu. Básňe mám v 20-tich antológiách. Mám 
troch bratov a dve sestri. Lenže sme už všetci starí a ňemocní.

Békešská Čaba 17-tiho augusta 2004

Michal Čičeľ

Ako to býva na zimných večeroch

Ako to býva v zime z večera,
Veziem si papiere aj perá
A píšem báseň tak ako včera.
Pokým mi trvá atrament v pieri,
Sporia sa básne na papieri.
Ako keď človek z hora z veže hľadí
Do minulosti, keď ešte bov mladý.
Aká sa odvtedy stála premena,
Vezmime napríklad iba naše mená.
Akoby sa za tie bývalé ľudia hanbili,
Namiesto bývalých nové nanosili.
Bole predtým: Adam, Pavel, Štefan, Tomáš a tak ďalej.
Za našej mladi chlapcov takto menovali
A teraz tieto mená síce na celok zanahali.
Podobne sa stálo aj zo ženskyma menami,
Veľa ráz počúť, že starí rodičia si vnučke
Ani pomenovať nevedia,
Na ena druhom smejú sa susedia.
Toto sme dožili a ni len s menami,
My starí sme so šakovima vecmi niznámi.

Radosť

Vyplnila sa nám žiadosť,
Všetci máme z toho radosť.
Ohrial sa čas, prišla góľa,
Veselá je deťom vôľa.

Skoro príde lastovička,
Červené sú deťom líčka.
Verte, ja to za nič nedám,
Že po paši bosý behám!
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Výber z literárnej tvorby Slovákov v Rumunsku 
– vhodný na dnešné časy 

Dagmar Mária Anoca
(Renesančný kruh 2017)

Epifánia

Najprv tiché chvenie,
šelesť stromov a vôňa živice.
V rozochvenom vzduchu nevídané čaro a pohoda.
Nevysloviteľný pokoj.
Slávnostná chvíľa umocnená úplným tichom.
Potom sa všetko rozozvučí krištáľovým vibrátom.
Nad všetkým sa vznáša pieseň
ako belostná a mäkká neha na perutiach anjelov.
Burácavo zazneli trúbky,
jasali čistým, priezračným hlasom,
víriacim okolo odovzdanosti a radosti.

Anna Rău-Lehotská
(Nesúlady 2014)

Odchod

Vravím ti:
„Neviem
čo všetko v sebe zatajuješ
ale ak zostaneš
vyryjem si ťa do kameňa
budeš mojou magickou runou
aj mojím ucelistvením“

Ťahavými krokmi
odchádzaš do tmy
za oknom

Para
ktorú som prihrbená

na sklo nadýchala
sa rozrástla
a teraz sa zanovito
plazí za tebou

Z úzadia bez ostychu
len tvoje doznanie
čoraz obludnejšie
presvitá

Zbavené istôt
groteskné absurdné prázdno
mi postačiť nemôže

Anna Hekkelová
(Čaro okamihu 2017)

Čriepky
Čriepky.

Kúsky celku.
Čiastočky zašlej krásy.

Váza padla.
Celistvosť rozbila si.

Máš čriepkov za zásteru.
Musíš lepiť skielka veru.

A chýba tá váza?
Možno trochu.

Na jej miesto už zajtra
vystavíš sochu.

Čriepky.
Kúsky duše

rozbitého človeka.
Čím ich nahradíš?

Nepomôže ani pravda odveká,
som spásou nenakluše.

Ako si poradíš?
Kúpiš lep na zranené duše?

Anna Kalianková
(Krištáľová pyramída veršov 2015)

keď zem...
keď zem

pokryla všetky oceány
do poslednej kvapky

bolo teplo

ona preplávala pevninu
a potom sa z nej vynorila

s tvárou otočenou
k slnku utopenému v mesiaci

na tele z ktorého odkvapkával čas
jej narástli šaty modernej bohyne

lúče slnka sa jej vpletali do vlnitých 
vlasov

ja som ju čakala
pri krištáľovej pyramíde slov

aby mi ukázala kde sa rodia anjeliky
aby som ich poslal ľuďom

na opatrovanie
ako malé

obľúbené zvieratko
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Aby sme nezvyčajnú literárnu kapitolu troška rozveselili, uverejníme milú 
historku vojvodinskej Slovenky Kataríny Mosnákovej Bagľašovej:

Pomarančovou cestou

Cestujeme na pomaranč. Maminka zbalila jedlo a deky, ja s bračekom sme 
si zobrali hračky a otecko sa staral o prepravu. Musí to byť veľký pomaranč, keď 
sa naň všetci vmestíme. Ešte aj auto treba niekde odstaviť... Otecko povedal, 
že tam chodí rád, lebo sa nemusí obávať, či bude mať kde zaparkovať. Hm... 
Zvláštne, že? 

Neviem ani, načo sme si zobrali loptu? Veď keď ju kopnem bračekovi, môže 
sa stať, že mi z  toho pomaranča spadne. A  jesť vraj budeme na deke. Nechá-
pem... Možno ten pomaranč obalíme dekou, zapichneme doň slamky a pochut-
náme si na sladkej pomarančovej šťave. Zaujímavé... 

Akokoľvek, ale na tento výlet sa veľmi teším! Ešte som nikdy necestoval na 
pomaranč.

 – Na pomaranč? – opýta sa cez úsmev otecko. 
 – Na ranč, Jakubko. Na ranč. – pridá sa maminka.
 – Na Nutelov?! – vyhŕkne zo mňa.
 – Áno, na Lunterov. – opravia ma.
 – Ej, či som len vyhladol! V aute sa vždy sladko papá.
 – Máme chlebík s nátierkou – prezradí otecko.
 – Tučniakovou?
 – Nie, tuleňovou – opraví ma brat.
 – Áno, tuniakovou. – Napokon povie maminka a podá nám po kúsku toho 
najlepšieho chlebíka s nátierkou a  čerstvo odšťaveným pomarančovým 
džúsom. Mňam!
Je to príjemná cesta. Vonku síce páli slnko, ale tu v aute je celkom dobre. 

Našťastie, že nám včera opravili kanalizáciu, inak neviem, ako by som vydržal...
Klimatizáciu, – vybuchnú do hlasného smiechu rodičia. Je nám celkom veselo.

A čo porobíš, keď som ja taký malý srandoš. Teda srandista. Či ako sa to 
povie?

Nášmu 25-ročnému spevokolu 
Čabianska ružička 

Písal sa rok 1995. Dňa 25. januára sa na pozvanie Alžbety Ancsinovej stretlo 
v Dome slovenskej kultúry 15 učiteliek materských škôl s úmyslom a cieľom zá-
chrany dedičstva našich predkov a rozhodli sa spievať krásne ľudové piesne. A to 
dedičstvo bolo bohaté. Historik L'udovít Haan písal o Čabänoch ako o speva-
vom ľude, s veľkým potešením sa vyjadril o tom, ako náruživo a radi spievajú už 
pred začatím bohoslužieb z Tranoscia. 

„Dvakrát sa modlí, kto sa spevom modlí.“
Ale spev sa vznášal aj v chotári pri najťažších prácach a pri každej sviatočnej, 

radostnej či smútočnej príležitosti. Môžeme povedať, že na Dolnej zemi sa vy-
tvoril priam kultový vzťah k spevu ako jeden zo znakov spolupatričnosti a iden-
tity. Za svoje motto v ročenke si oni sami vybrali motto od Schillera: „Tam sa 
neboj, kde spievajú, lebo bezmocní neradi spievajú.“

Zakladateľky si zvolili ľubozvučné meno Čabianska ružička. Spočiatku spie-
vali jednohlasné spevy z Čaby a užšieho okolia, piesne starých materí, srdcu im tak 
blízke. Prvou vedúcou a dirigentkou zboru bola Ildika Očovská. Nacvičila s nimi 
autentické ľudové piesne pozbierané ňou samou. Ich patrónom sa stala Čabianska 
organizácia Slovákov, domovom Dom slovenskej kultúry a ich prvou manažérkou 
Anna Ištvánová. Neskoršie sa ich repertoár obohatil a rozšíril, začali prednášať 
zborové skladby čabianskych skladateľov, interpretovať pôvodné a spracované ľu-
dové piesne, piesne iných Slovákmi obývaných krajov Maďarska, prednášať kratšie 
zborové skladby a viachlasné cirkevné spevy. Meradlom ich úspešnosti sú odborné 
ceny, ocenenia, vystúpenia v meste, v Maďarsku i v zahraničí.

S uznaním a potešením môžeme pyšne povedať, že úlohu, na ktorú sa podu-
jali, na vysokej úrovni splnili. Stali sa známymi v slovenskej pospolitosti. Jedna zo 
zakladateliek sa vyjadrila, že „spievame aj pre vlastnú radosť, ale väčšmi sa tešíme, 
keď nacvičené piesne môžeme predniesť aj iným. Z malého spevokolu sa stal vyše 
30-členný spevácky zbor. Všetkým prítomným, neprítomným a bývalým členom 
ďakujeme za prežité umelecké zážitky. Nesmierne som vďačná a nikdy nezabud-
nem. Ani neviem, či je ešte niekde taká skupina, s ktorou cestujete viacsto kilomet-
rov a spev znie trvalo. Srdceotepľujúci mám tento zážitok s nimi.“

Osobitná vďaka patrí vašim neúnavným a oduševneným dirigentom, zbor-
majstrom, laureátovi Erkelovej a Weinerovej ceny Jozefovi Rázgovi, vášmu Jóži 
bácsimu. Zásluhou jeho vytrvalej a trpezlivej práce Ružička spievala aj kratšie 
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zborové skladby a viachlasné cirkevné spevy. Pétera Száka Kocsisa si zbor veľmi 
rýchlo obľúbil. S ním sa vám veľmi dobre pracovalo, nacvičili ste veľmi náročné 
piesne. Napokon i Ildike Očovskej, dobrej znalkyni slovenských ľudových pies-
ní, ktorá sa k vám vrátila.

A vďaka vám, všetkým členom Ružičky, milovníkom spevu, slovenského slo-
va, ktorí tvoríte skutočný, akoby rodinný kolektív, máte radosť z toho, čo robíte, 
zo spoločnej práce a nás teší, že chránite dedičstvo materí a otcov v tomto útul-
nom stánku kultúry.

Prajem vám ďalšie radostné a spevavé roky. Nech vás Pán Boh živí!

Michal Lászik,
predseda Čabianskej organizácie Slovákov

Na 20. jubileum nášho výšivkárskeho 
krúžku Rozmarín 

Milé členky krúžku Rozmarín,
milá Ani,

keď jeden krúžok oslavuje také okrúhle výročie, skoncipuje sa v nás jedna 
otázka. Čo v živote osady znamená komunita disponujúca dlhoročnými dejina-
mi a čo pre členky komunity znamenajú spoločne strávené chvíle?

- Skupina je dôkazom, že popri rodinných a odborných stykoch je potrebné 
a aj možné vytvoriť miestnu komunitu.

- Svojou činnosťou slúži osade, prispejúc k vytvoreniu zdravého lokálpatrio-
tizmu.

- Vo stvorení miestnej kultúry sú jej zásluhy nespochybniteľné. Potvrdzujú, 
že je schopná vytvoriť také hodnoty, ktoré okrem pýchy na seba a podpory 
úzkeho okolia uzná aj vrstva znalcov.

Čo znamenajú pre členky komunity dlhodobé spoločne strávené chvíle?
- Zoznámili sa s jedným dedičstvom, s výšivkárskou kultúrou Maďarska, 

ktorá je dejinným, národopisným i citovým poznatkom.
- Prežijú úspech, naučia sa ťažkú, ale očiam lahodiacu a dušu upokojujúcu 

rozkoš z tvorenia.
- Našli komunitu, kde si mohli vymeniť svoje radosti i smútky.

Krúžok Rozmarín dosahuje úspech za úspechom (dnešným populárnym 
maďarským slovným spojením píše svoj príbeh úspechu.)

Jedna niť úspechu je v rukách členiek krúžku. Vo vašich! S vytrvalou usilov-
nosťou ste šili a šijete rôznorodé motívy. Videla som vaše motívy z kožuchov Bé-
kešskej župy, no spracovali ste aj dolnozemské, moldavské, dimešské, kaločajské, 
Palóc či Maťó, aby som vyzdvihla iba niekoľko z hojnosti.

Vašou cnosťou je aj to, že vychádzate z funkcie a k nej vyhľadáte vhodnú látku 
a výšivkársku kultúru. Myslím tu najmä na rukavice k sporáku, na puzdro na mobil, 
na malé i väčšie tašky, na šaty pre bábätká, na malé vrecúška, v ktorých možno usklad-
niť všelijaké veci, a aj tu by som mohla ešte nekonečne pomenovať ďalšie v rade.

Ste výskumníčky, modernizátorky, pravidelné študentky. Z tejto komunity 
ste viaceré zložili skúšky OKJ doškoľovania ručného i strojového vyšívania.

Keď zhrnieme všetko, čo som o vás doteraz napísala, nie je čudné, že kade-
koľvek vyhlasujú výšivkársku súťaž, tam Rozmarínčanky všetko berú. Disponu-
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jete ohromným množstvom ocenení, ku ktorým vám môžeme z čistého srdca 
gratulovať a priať vám, aby tento príbeh úspechu ešte dlho trval.

Druhá niť príbehu úspechu je v rukách odbornej vedúcej krúžku, ktorou nie 
je nik iný ako Dr. Anna Illéšová Boťánska. Umeleckú činnosť komunity usmer-
ňovala rázne, ale nežnými metódami.

Anna Boťánska je rodáčkou z Veľkého Bánhedeša. Len niekoľko dní je ča-
bianskym občanom, ale pokojne môžeme povedať, že je rodáčkou z Békešskej 
župy s pobytom v Maďarsku. S jej osobou sa viaže kopa výšivkárskych komunít. 
Vymenujem len niektoré: Dombegyháza, Kisdombegyháza, Veľký Bánhedeš, 
Kondoroš.

Zvyknem hovoriť, že k úspešnému remeselníctvu ručnej práce sú dôležité tri 
veci, ruka, duša a rozum. Hoci disponujete všetkými, závisí od ich mieri, či sa 
zrodí hodnota z toho, do čoho sa pustíte.

Od svojich majstrov – Szabóné Zsóka, Chabracsek Teri, Babi néni, Snejder 
Éva, Borbály Joli néni – sa snažila osvojiť si všetky teoretické poznatky a prak-
tické fortiele, ktoré, pridajúc sa k jej talentu, vytvorili tvorcu disponujúceho je-
dinečným formovým svetom. Mohla by som povedať, že je nekorunovanou krá-
ľovnou vyšívania v Maďarsku. Preto nie je náhoda, že už druhý cyklus je členkou 
odborného výšivkárskeho výboru NESZ (Zväz ľudových spolkov). 

S veľkou pilnosťou zbierala a zbiera textilné dedičstvo svojho okolia. Už za-
čiatkom 80. rokov uverejnili jej prvé štúdie a Békési Muhely (Békešská dielňa) 
ich publikuje pravidelne. Od tých čias napísala už celú príručku výšivkárstva 
a onedlho jej vyjde publikácia Výšivkárska kultúra Békešskej župy (Békés megye 
hímzőkultúrája). 

Je vynikajúcou učiteľkou a výnimočnou osobnosťou, ktorá rozvíja komuni-
tu. Je tajomníčkou Spolku ľudového umenia Békešskej župy, pracuje s mladis-
tvým elánom a svojimi nespočetnými námetmi zveľaďuje početnú rodinu ľudo-
vého umenia župy. 

Disponuje mnohými vyznamenaniami a uznaniami. Z nich najvyšším je ti-
tul Majsterka umenia. Som si istá, že aj Ani, ako aj členky krúžku Rozmarín si 
vypočuli slová Zoltána Kodálya, ktorý povedal: „Zo života ľudu pomaly, a nepo-
pierateľne sám život vyvraždí dedičstvo. Čeliť mu a vybudovať hrádzu proti pri-
rodzenému priebehu by bola márna snaha. Dnes je rad na kvalifikovanej vrstve, 
aby sa toho ujala, zachovala, aby sa stal aktívnou zložkou života.“

L'utujem, že sa osobne nemôžem zúčastniť na tejto oslave a  nemôžem sa 
spolu s vami radovať, ale práve s mnohými členmi nášho spolku popularizujeme 
na akcii v Gyule ľudové umenie a ľudové ručné remeslo.

Prajem jubilujúcemu krúžku, aby váš príbeh úspechu ešte dlhé roky vydržal, 
aby ste vyšívali veľa a pestro, aby ste svoje poznatky odovzdali mladšej generácii, 
aby sme sa naučili brať ľudovú kultúru ako srdcovú záležitosť a mesto Békešská 
Čaba mohlo byť ešte dlhé roky na vás pyšné.

Lúčiacej sa vedúcej krúžku prajem v prvom rade veľa zdravia a ešte aj to, aby 
jej odborná dráha vytrvala čo najdlhšie. Napriek tomu, že tvoje nové bydlisko 
bude odtiaľto 200 km, krúžok a  Spolok ľudového umenia Békešskej župy ťa 
vždy budú čakať.

Békešská Čaba 25. júl 2021
Anna Pálová – Pál Miklósné,

predsedníčka Spolku ľudového umenia Békešskej župy
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„V službe veci, Čaby a národnosti“

Významné životné jubileum Heleny Somogyiovej

Popredná a uznávaná osobnosť čabianskych Slovákov, 
národnostná aktivistka, učiteľka Helena Somogyiová, rod. 
Bótyiková/Somogyi Józsefné, v  roku 2022 oslavuje svoje 
okrúhle životné jubileum. Pri tejto príležitosti by sme chce-
li čitateľom Čabianskeho kalendára predstaviť jej obsažnú 
činnosť. Rozhovor bol nahratý na diktafón 16. júna 2021 
v Békešskej Čabe v dome jubilantky.

Detstvo

Narodili ste sa v Békešskej Čabe, tu ste vyrástli. Ako si spomínate na svoje det-
stvo, na svojich rodičov?

Narodila som sa 5. októbra v roku 1942. Tie roky boli ťažké roky asi pre 
každého, pre každú rodinu, tak aj pre mojich rodičov, lebo bola vtedy vojna. 
A môj otec v  tom čase bol práve v Kyjeve. Keď som sa ja narodila, mamička 
urobila fotografiu a tú mu poslala, aby ma aspoň videl. 

My sme žili na sálaši, pôvodne ináč Čabänia. Mamička bývala na ulici Kun, 
otecko na Nagy Sándor ulici, blízo bývali jeden druhému, zoznámili sa, zosobá-
šili a spolu žili, kým žili. Mamička pracovala v továrni Hubertus, tkala koberce, 
otecko bol murárom. Na svoju rodinu sa tak pamätám, že nikdy nekričali jeden 
na druhého. Teda otecko a mamička, nikdy. Mala som mladšieho brata, ani na 
nás nikdy nekričali. Vedeli sa s nami porozprávať tak, že sme im rozumeli! Tá 
teplota, čo panovala v našej rodine, sa nedá zabudnúť... A to chcem zachovať aj 
vo svojej rodine. 

Potom sme sa presťahovali na Legelőgerendás alebo, ako nám preložil Paľo 
Žibrita, na Gerendášske pasienky, je to odtiaľto 14 kilometrov, pomerne ďaleko. 
Bývali sme na sálaši pána rechtora Kovács Pali báčiho a žili sme tam 18 rokov. 
Neviem, ako sme sa tam dostali. Po vojne ponúkol môjmu otcovi, aby sme sa k 
nim nasťahovali. 

Keď som skončila vysokú školu, vydala sa som. S manželom sme sa zosobá-
šili a vrátili sme sa na Čabu. On bol tiež učiteľom, potom župným tajomníkom 
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Spoločnosti pre šírenie vedeckých poznatkov (TIT), neskôr sa stal riaditeľom 
školy, pochádzal zo Sabolčskej župy. Mám dve deti. Nóra vyučuje na nižšom 
stupni v škole Belvárosi. Syn je elektrotechnik a od r. 1987 pracuje v škole Vásár-
helyi Pál. Mám aj jednu 15-ročnú vnučku. Som hrdá na nich, mám veľa radosti 
z nich.

Tento dom kúpil môj otecko a od tých čias, od r. 1965, bývam v tomto dome. 
Otecko a mamička zostali ešte trošku na sálaši, ale keď sa narodili moje deti, 
mysleli si, že aj pre nich je ďaleko chodiť na Čabu, aj pre mňa to bolo veľa, aj pra-
covať, aj deti... Takže sa presťahovali aj oni sem, do tohto domu, a tu sme bývali 
šiesti. Môj brat sa oženil a zostal naďalej na sálaši.

Doma sme sa vždy rozprávali po slovensky. Pre mňa je slovenská reč abso-
lútne prvoradá, lebo všetci moji predkovia boli Slováci, dozadu 200 rokov iste. 

Školy

Absolvovali ste slovenské školy, aké sú tieto roky vo vašich spomienkach?
Základnú školu som skončila v Sálašskej škole v Legelőgerendáši. Tá škola 

je dodnes v mojom srdci, je mojou srdcovou záležitosťou. Vyučovanie už vtedy 
prebiehalo v maďarčine. Podľa vtedajších predpisov museli nás tak vyučovať. Ale 
mali sme takých učiteľov, ktorí vedeli po slovensky a nechali nás po vyučovaní, na 
dvore, cez prestávky sa rozprávať medzi sebou v materčine. Bol jeden manželský 
pár, ktorí nás vyučovali už v nižších triedach, Ján Kušniar a jeho manželka Mária 
Zelmanová Kušniarová, na ktorých nikdy nezabudnem! Nielen vyučovali, ale 
nás aj vychovávali, a nielen na hodinách. Vždy s radosťou spomínam na túto sá-
lašskú školu, na učiteľov, ako s nami zaobchádzali, akú pozornosť venovali tomu, 
čo bude s nami, aká bude naša budúcnosť. Pán rechtor Kušniar vysvetľoval žia-
kom a rodičom, prečo je dôležité vzdelávať sa, že sa treba vždy učiť a posielali 
nás na stredné školy. 

Máte také pekné spomienky na túto školu, že ako dospelá ste sa rozhodli, že 
budete pracovať za to, aby sa zachovala pamiatka týchto sálašských škôl pre bu-
dúcnosť. Spolu s bývalými žiakmi a učiteľmi, a predsedom Slovenskej samosprávy 
v Čabasabadi Matejom Kešjarom ste zorganizovali viac spomienkových slávnos-
tí. Odovzdali ste napríklad stenu sálašských učiteľov, na ktorej je vymenovaných 
250 bývalých čabianskych sálašských učiteľov od roku 1838 do roku 1975. Napo-
sledy ste vydali dvojjazyčnú maďarsko-slovenskú publikáciu Sálašská základná 
škola na Gerendášskych pasienkoch. Spomienky učiteľa Ondreja Nováka. Sú to 

zaujímavé a cenné fakty nielen z pohľadu kultúrneho dedičstva dolnozemských 
Slovákov, ale aj histórie školstva v Maďarsku. V tomto roku sa chystáte zriadiť 
stálu výstavu z pozostalosti bývalých škôl. Maturovali ste na Slovenskom gym-
náziu v Békešskej Čabe.

Ja som išla najprv na Gymnázium Rózsa Ferenc, ale môj ďalší bývalý sá-
lašský učiteľ Ondrej Novák mi hovoril: „Či by si nemala vôľu do slovenského 
gymnázia ísť?“ Povedala som, prečo nie, a na druhý deň som už bola v sloven-
skej škole. Rodičia ma hneď podporovali, jednak preto, lebo bol aj internát. 
Bývala som v internáte, to bola veľká pomoc pre rodičov. Nemohli sme každý 
týždeň ísť domov, lebo taký bol poriadok, len mesačne raz sme šli domov, ale 
rodičia nás mohli navštevovať. Veľká rodina sme boli tam. Nielen zo župy 
prišli žiaci, ale aj z  ďalších slovenských osád, ako napr. Gregor Papuček tu 
študoval a maturoval...

So spolužiakmi dodnes dodržiavame kontakty a teraz sa chystáme na naše 
60. pomaturitné výročie, stretnutie.

Rozhodla som sa, že budem pokračovať vo svojich štúdiách na Vysokej škole 
v Segedíne. Vtedy sme si ešte museli povinne zvoliť tri odbory a ja som si vy-
brala slovenčinu, ruštinu a zemepis. V Segedíne som sa cítila fantasticky, je to 
študentské, veľmi pohostinné mesto, prijalo nás veľmi srdečne.

Vyučovanie a výchova

Vaším prvým pracoviskom bola Základná škola č. 2 v Békešskej Čabe. Vo Vi-
niciach v Škole č.11 ste pôsobili 13 rokov ako učiteľka. Podarilo sa vám dosiahnuť 
pekné úspechy. Vďaka vám si slovenský jazyk, slovenskú kultúru i tradície predkov 
Čabänov obľúbilo mnoho žiakov a rodičov. V čom bolo vaše tajomstvo? Čo by ste 
odporučili súčasným pedagógom, aby dosiahli podobné výsledky?

Keďže som bola štipendistkou mesta, po skončení vysokej školy ma za-
mestnali v  Základnej škole číslo 2. Tam som vyučovala ruštinu a  zemepis. 
Veľmi milo spomínam na učiteľov, kolegov a na žiakov. Potom som sa dostala 
do slovenskej školy, do kolégia, keď sa mi narodila dcérka, tam som pracovala 
šesť rokov. Kovács Pali báči mi to navrhol. Mám pekné spomienky z týchto 
rokov. Neskôr som z rodinných dôvodov musela opustiť slovenskú školu, lebo 
sa mi narodil aj synček a dcéra začala chodiť do školy. Veľa mi pomáhala moja 
mama, ale deti potrebovali svoju mamičku. Musela som sa zrieknuť večernej 
služby, z  internátu som chodila domov neskoro. Za nové pracovisko som si 
vybrala Základnú školu č.11, kde som strávila 13 rokov. Dostala som sa do no-
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vého prostredia, ale pritom do rodinného prostredia, lebo som bývala v obvo-
de, kde žili moji žiaci. Každého rodiča som poznala. V tom čase bolo povinné 
navštevovať rodiny, aby sme žiakov lepšie spoznali. Ja som každého svojho žiak 
aj rodičov navštívila nielen z povinnosti, bola som zvedavá, chcela som, aby mi 
rodičia dôverovali. Všetci tunajší rodičia sa rozprávali po slovensky. Keď som 
ich navštívila, niekoľko slov alebo nejaké výrazy vždy povedali. My sa dodnes 
pozdravíme a rozprávame, keď sa stretnem s bývalými žiakmi aj s  rodičmi. 
Mali sme úprimné vzťahy, aj s učiteľským zborom. Tieto milé pamiatky ma 
zohrievajú dodnes. 

Čo sa týka slovenčiny, tu som popri zemepise začala vyučovať slovenský ja-
zyk. Vtedy sa začalo vyučovanie slovenčiny v Škole č. 11. Chcela som, aby deti 
vedeli o Slovensku, aby si ho obľúbili, aby poznali, aby mali znalosti o krajine, 
kde sa rozpráva tak, takým jazykom, ako hovoria naši rodičia. Aby videli tú krás-
nu prírodu. Každý rok cez letné prázdniny sme so žiakmi cestovali na Sloven-
sko. Jedným autobusom. Vybrala som tých najlepších. Snažila som sa o to, aby 
cestovali spolu priatelia, aj malých štvrtákov pustili rodičia so mnou. Získala 
som peniaze, aby boli cesty lacnejšie. V slovenskom prostredí prežili 10-14 dní 
a vrátili sa domov s celoživotnými pamiatkami. To bola odmena pre žiakov a 
veľmi ich lákala. Veľmi osožné bolo aj to, že tam počuli slovenský jazyk na ulici, 
v obchode, všade. Povedala som im, ako si treba pýtať vecí, nakupovať a oni si 
to skúsili.

Cez rok sme so šikovnejšími žiakmi pripravovali kratšie divadelné scénky 
a predstavili sme ich v Slovenskom klube na Ságvári ulici, vtedy tam fungoval 
klub. Pre deti to bol zážitok. A pripravovali sme sa na súťaže, ktoré boli v meste. 

Vedúca Odborovej komisie slovenčinárov v Békešske Čabe

V týchto rokoch – na návrh inšpektora Juraja Maríka, ktorý ma prišiel 
kontrolovať, ktorého som poznala zo slovenskej školy – som sa stala vedú-
cou Odborovej komisie slovenčinárov v Čabe, robila som to 13 rokov. Vtedy 
bola v meste v ôsmich základných školách výučba slovenského jazyka, v škole 
č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 a zvlášť v slovenskej škole. Celé mesto som poznala, 
navštevovala som aj materské školy. To nebolo mojou povinnosťou, ale chcela 
som aj im pomôcť, lebo aj tie učiteľky chceli, aby boli pre ne také stretnutia. 
Slovenskí pedagógovia v školách aj v škôlkach si nárokovali, aby sa stretáva-
li, aby sa informovali o aktuálnych veciach. Spolu sme rozmýšľali, pracovali. 
Zorganizovali sme rôzne súťaže, napr. recitačnú alebo súťaž krásnej výslov-

nosti. Tie sme už asi mali v Národnostnom dome na ulici Békési. Zostavila 
som súťažný materiál z diel slovenských autorov z Maďarska a ten mali žia-
ci peknou výslovnosťou prečítať. V tom čase boli odborné súťaže z každého 
predmetu a  povedali sme si, prečo by nemohli byť aj zo slovenčiny. Vtedy 
bola inšpektorkou Judita Dunová a spolu s ňou sme zostavili otázky. Záujem 
bol, prihlásili sa z každej školy. Teraz, žiaľ, nie je už nič. Okrem slovenskej sa 
ani v jednej škole nevyučuje slovenčina. Nie je ani v škôlkach. Vo Viniciach 
v Škôlke na Tompa ulici veľmi svedomite pracuje Silvika Hégelyová. A asi sú 
ešte slovenské zamestnania aj na Kölcseyho ulici. Keď zomrela Žofka Áchi-
mová, zanikla slovenčina aj v Materskej škole na Orosházi ulici. Je smutné, že 
ani mesto, ani mestský úrad nemá záujem. Bývalý vedúci školského oddelenie 
László Virág to veľmi podporoval a pokladal za dôležité, aby sa v Békešskej 
Čabe vyučovala slovenčina. 

Práca na mestskom úrade

V rokoch 1986 – 2005 ste boli referentkou pre základné školy, neskôr pre národ-
nosti a zahraničné styky na Úrade mesta Békešská Čaba. 

Volal ma tam pracovať László Virág. Nebolo to ľahké rozhodnutie. Mala 
som opustiť školu, kde som sa veľmi dobre cítila, kde sme s kolegami veľa urobili. 
Keď som v jednej mojej triede, kde som vyučovala zemepis, zahlásila, že zajtra 
už neprídem, nastalo úplné ticho – a jeden žiak vstal a povedal: „To je škoda!“ 
Naďalej bolo v triede úplné ticho. Rozplakala som sa. Ináč ten žiak je teraz pro-
fesorom archeológie v Chicagu na tamojšej univerzite. Ale pravidelne chodí na 
vykopávky domov, udržiava kontakt so svojím rodným mestom. 

Ani manžel môj nebol nadšený, že chcem zmeniť pracovisko. Ale potom 
predsa som sa rozhodla, že to skúsim. Na začiatku to nebolo ľahké, celkom iná 
práca ako v  škole, potrebovala som čas, aby som si zvykla. Šťastie som mala 
v tom, že som školy poznala. Ako vedúca komisie som chodila po školách často. 
S kolegami som mala kontakty. Bola som referentkou nielen pre slovenské ško-
ly, ale pre základné školy v  Békešskej Čabe, mala som sledovať a  kontrolovať 
ich prácu. Vyučovanie slovenského jazyka v meste patrilo k mojim prioritným 
úlohám, takisto slovenské kultúrne programy a udalosti v meste. Určite aj preto 
som dostala aj tieto úlohy, lebo ešte ako učiteľka som bola moderátorkou na 
odovzdávacej slávnosti Národnostného domu na Békési ulici. Päť rokov, v ro-
koch 1986 – 1991, som pracovala na školskom oddelení. Vtedy som sa stala 
referentkou pre národnosti a zahraničné styky. 
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Ako sa vám z týchto postov darilo ovplyvňovať život slovenskej národnosti?
Nebola to ľahká úloha. Keď som sa už dobre vyznala vo veciach na odde-

lení, prišiel prevrat. Vtedy vytvorili na úrade post referenta pre národnosti 
a zahraničné styky. Prijala som túto funkciu, lebo som poznala naše menšiny 
a slovenské mestá. So Zväzom som pravidelne chodievala na jazykové kurzy 
na Slovensko, ktoré organizovali vždy v inom meste. Z partnerských miest 
by som vyzdvihla Brezno, ktoré bolo predtým naším družobným mestom, 
len po prevrate zanikla táto veľmi obsažná spolupráca. Potom sme hľadali 
iné mesto a ja som navrhovala pánovi primátorovi Trenčín. Vtedajší primá-
tor János Pap súhlasil a  kým bol vo funkcii, maximálne podporoval túto 
spoluprácu. Mal rád Trenčín. Vďaka Trenčínu sme sa dostali do medziná-
rodného projektu, v ktorom boli mestá: Békešská Čaba, Tarnów (Poľsko), 
Kazatin (Rusko), Kragujevac (Srbsko), Zadar (Chorvátsko), Casalecchio di 
Reno (Taliansko), Cran-Gevrier (Francúzko), Tábor a Uherské Hradiště 
(Česko) a Trenčín. V Trenčíne zorganizovali Dni Európy, na ktoré okrem 
tých miest pozvali aj nás. Cestovali sme jedným autobusom, napr.: klavi-
rista Peter Tóth, speváčka Klárika Lóczyová, výtvarníci János Várkonyi, 
János Gnand a ďalší. Aj inokedy som sa snažila o to, aby sme zastupovali 
Békešskú Čabu na úrovni. Aj z Trenčína nás navštevovali. 12 rokov, v ro-
koch 1991 – 2003, fungovala táto družba osožná pre obidve strany. Potom i 
tá zanikla. Slovenská samospráva uzavrela kontakt s mestom Martin. Teraz 
neviem, či to funguje. V tých časoch bolo tu u nás ich divadlo. Vystupovali 
na letnom kultúrnom programe Mestské večery/Városházi esték. Ja som 
iniciovala, aby každý rok bol v  programe aj slovenský večer. Z  Bratislavy 
prišli speváci alebo významný herec Ladislav Hudec a  iní. Vystupovali aj 
domáci slovenskí umelci. 

Zastupovala som mesto na akciách Čabianskej organizácie Slovákov 
a pomáhala som im v činnosti. Napr. pri nadviazaní a udržiavaní kontaktov s 
Čabänmi vysídlenými počas výmeny obyvateľstva do Komárna, Litavy. Dlhé 
roky k nám prichádzali. Vždy povedali, že ideme/prišli sme domov. Hlav-
nou organizátorkou týchto podujatí bola Alžbeta Ančinová, ale aj ja som tam 
vždy bola. 

Som hrdá na to, že sme nadviazali kontakt s  rodným mestom baróna 
Jána Juraja Harruckerna, osídľovateľa Békešskej Čaby a  časti župy, v  Ra-
kúsku, so Schenkendfeldom. Náhodou som sa stretla s  jedným rakúskym 
manželským párom na čabianskom úrade, povedali, že hľadajú styčné body, 
ktoré spájajú Schenkendfelden/Harruckerna a Békešskú župu. Tak sa to za-

čalo, začali sme pátrať po spoločnej minulosti. Aj múzeum s vtedajším ria-
diteľom Ferencom Szabóom sa do toho zapojilo. S ním sme začali rozmýš-
ľať nad tým, že by sme v mene občanov Békešskej župy pripravili pamätnú 
tabuľu na počesť Harruckerna. My dvaja sme si to vymysleli, aj realizovali. 
Vypracovali sme plán, vybavili sme, čo bolo treba, napr. colné. Bolo to dosť 
zložité. Ale 25. mája v r. 1995 sme odhalili pamätnú tabuľu. Text na nej je 
v nemčine, maďarčine, slovenčine a rumunčine. Bolo veľmi dojímavé, ako nás 
v Schenkendfeldene prijali a uctili. Privítala nás ich dychovka, boli tam ve-
dúci a celá dedina. Potom nasledovali vzájomné návštevy, organizovala som 
tam dva alebo  tri zájazdy pod názvom Po stopách Harruckerna. Doteraz 
sme v kontakte, ale mesto už asi nie. 

Pamätnú tabuľu sme postavili aj v Adamovských Kochanovciach pri Trenčí-
ne na počesť nášho duchovného Gustáva Adolfa Szeberényiho.

Bola som pri založení národnostných samospráv, pri ďalších voľbách a pri 
činnosti týchto zastupiteľských zborov. Deň národnosti spolu so samosprávami 
som tiež začala organizovať ja.

V kruhu Slovákov

Ste zakladajúca členka Čabianskej organizácie Slovákov, viac rokov ste boli aj 
členkou Predsedníctva ČOS. Ste zakladajúca šéfredaktorka obnoveného periodika 
Čabiansky kalendár. Čo by ste odkázali terajším vedúcim Slovákov v    Békešskej 
Čabe a redaktorom, resp. čitateľom, obľúbenej ročenky?

Dnešným našim vedúcim: Aby pohľadali, oslovili a potom pravidelne pozý-
vali aj nových ľudí na svoje programy. Aby sa snažili rozšíriť svoju bázu. V meste 
sú ešte Slováci, ktorí by sa radi zúčastnili podujatí, ak by o nich vedeli. Nemôže 
to byť problém, veď dnes už existuje internet, pozvánky sa môžu posielať ma-
ilom. Nie každý sleduje facebook a webové stránky. Kontakty majú byť oboj-
stranné. Aby sme sa medzi sebou rozprávali, nielen stretávali, ale sa aj rozprávali, 
spolu rozmýšľali. A využívať možnosti viac sa rozprávať po slovensky. 

Prišlo mi niečo na um. Pozerám Domovinu vždy, systematicky, každú 
Domovinu. (Aj L'udové noviny čítam.) Nedávno boli z televízie tu na Čabe, 
spravili rozhovory s  našimi mladými a  terajšími vedúcimi a  mali pre mňa 
veľmi sympatické prejavy. Keď dodržia, čo vraveli, bude to v poriadku, môžu 
byť príkladom. Povedali, že treba sa stretávať čo najviac. Komunikovať jeden 
s druhým. Rada ich počúvam a teším sa, že sú agilní. Majú pekné plány, orga-
nizujú dobré programy.
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To, aby sme obnovili Čabiansky kalendár, sme vymysleli spolu s  Annou 
Ištvánovou a ďalšími predstaviteľmi čabianskej inteligencie. Pri realizovaní myš-
lienky nám nadšene a ochotne ponúkol pomoc historik Matice slovenskej Ján 
Sirácky. Povedal, aby sme mu poslali materiál do Bratislavy, že on si to prezrie, 
lektoruje príspevky, spraví korektúru a nájde nám tlačiareň. A aj našiel. Tlačia-
reň v Martine zadarmo vytlačila prvé číslo nášho obnoveného kalendára. Bola 
som preň s Jánom Chlebnickým malým nákladiakom. Za morálnu a finančnú 
podporu boli Jánovi Siráckemu veľmi vďační všetci Čabänia. Môj starý otec čí-
tal kalendár, videla som u neho niekoľko exemplárov pôvodnej ročenky. To mi 
prišlo na um vtedy, v 90. rokoch. Redigovala som kalendár 10 rokov, v rokoch 
1991 – 2000, ale vždy v spolupráci s kolegami.

Publikovali sme články v čabianskom nárečí, lebo tento pekný slovenský spi-
sovný jazyk naši ľudia nepoznajú. To si musíme zauznať. Preto je dobré, ak sú 
články v nárečí. Snažili sme sa o to, aby tematika kalendára bola blízka nám Ča-
bänom. Bližšie témy – bližším jazykom. Uverejňovali sme jednoduchšie články, 
o dávnych zvykoch, recepty. Predstavovali sme významné osobnosti, informovali 
sme čitateľov aj o súčasnom živote Slovákov v meste. Tak sa nám zdalo, že sa im 
to páči.

Pozoruhodné sú aj vaše ďalšie redaktorské práce. Ste redaktorkou alebo spolure-
daktorkou viacerých významných publikácií, ktoré sú cennými príspevkami nielen 
k dejinám Békešskej Čaby, ale aj Slovákov v Maďarsku. (Zoznam publikácií Hele-
ny Somogyoivej si pozrite v prílohe). 

Boli ste členkou predsedníctva Demokratického zväzu Slovákov v Maďarsku, 
neskôr Zväzu Slovákov v Maďarsku, a kuratória Verejnoprospešnej nadácie ZSM. 

Moja práca vo Zväze sa začala v r. 1974, keď ma zvolili na kongres za dele-
gátku. Bolo to v preplnenej sále Jókaiho divadla. Mala som veľkú trému, refe-
rovala som o vyučovaní slovenského jazyka v meste. Zvolili ma a tento referát 
som predniesla aj na kongrese v Budapešti. Takto som sa dostala do povedomia 
Zväzu a odvtedy až po súčasnosť patrím k Zväzu, nikdy som nechcela patriť 
inde. Zväz ako civilná organizácia organizuje také užitočné veci s množstvom 
účastníkov, ako sú veršovačky a spievanky, programy pre mládež, aj pre star-
šiu generáciu. Ja som sa zúčastnila súťaží ako členka poroty. Bolo to fantastické 
a veľmi ma to vždy dojalo. Na jednej súťaži sa zúčastní okolo 300 žiakov. Aj tie 
tábory na Slovensku sú veľmi osožné. Nedávno som sa rozhodla, že odovzdám 
štafetu v Kuratóriu mladej kolegyni Silvii Hégelyovej. Ale pracujeme spolu, ona 
je zvedavá na moju mienku, názory, na moje viacročné skúsenosti. Len by ju bolo 

treba zapojiť do slovenského života v meste a župe, pozývať ju. Tak by vedela 
lepšie zastupovať naše záujmy. 

Teším sa, že som aj naďalej v kontakte s predsedníčkou Ruženkou Egyedo-
vou Baránekovou, ktorú si vysoko vážim, často sa rozprávame.

Činnosť v Spolku ochranárov mesta

Dlhé roky ste aktívnou členkou a podpredsedníčkou Spolku ochranárov mesta 
Békešská Čaba. V tejto organizácii ste urobili veľa pre mesto aj pre tu žijúcich Slová-
kov. Priblížte vašu ochranársku činnosť viažucu sa k slovenskej národnosti.

Vstúpila som do tohto združenia rok potom, ako sa založilo. Založilo sa 
v r. 1985 a ja som členkou od r. 1986. Zakladanie takýchto spolkov bola celo-
krajinská akcia. Na Čabe tiež boli ľudia, ktorí si povedali, že je dôležité, aby naši 
občania, spoluobčania vedeli čo najviac o dejinách mesta. Odkiaľ sme, kto sme, 
o známych ľuďoch, o budovách a tak ďalej. Dôležité je, aby sme zdokumentovali, 
čo sa dá, čo najviac faktov. Na to slúžia spomienkové slávnosti, tabule i knihy. Aj 
slová sú dôležité, ale fakty treba zachovať aj pre budúcnosť.

Odhalili sme pamätné tabule, väčšina z nich je dvojjazyčná. Zorganizova-
la som zájazdy do miest, ktoré nás spájajú buď prostredníctvom významných 
osobností, alebo historických udalostí. Takýchto ciest som organizovala 16. 
Viackrát sme boli na Slovensku, napr. v Trenčíne, Terchovej, na zbojníckom 
festivale, v  Banskej Bystrici, na Orave, v  Ružomberku, tam sme navštívili 
maliara Pavla Ruska, ktorý sa pravidelne zúčastňoval našich výtvarných tá-
borov na Čabe. Teraz pri príležitosti 300. výročia znovuzaloženia mesta sme 
boli v Hradišti, ale navštívili sme aj Banskú Štiavnicu, Kremnicu, Litavu a 
Krupinu.

Boli sme napr. pri hrobe maliara Antona Haana na ostrove Capri. Položili 
sme tam veniec. Na Čabe žijú ešte jeho potomkovia. Boli sme v Doberdó, kam sa 
dostalo počas vojny mnoho čabianskych vojakov, vo Fiume/v Rijeke, v Južných 
Čechách, kde sme sa stretli s bývalými Čabänmi, ktorí sa sem dostali v rokoch 
výmeny obyvateľstva. Zorganizovala som cestu aj do Wittenbergu, zúčastnili 
sme sa na oslavách Luther Fest, na znamenitom 500-ročnom výročí Lutherovho 
učenia. Na troch miestach pozdravili čabiansku delegáciu. 

Z podujatí sú významné konferencie a rôzne podujatia na počesť Ondreja 
L. Áchima, ja som bola prítomná na každom. Treba spomenúť ešte prednáškový 
seriál Évfordulók/Výročia, ktorý je venovaný významným osobnostiam nášho 
mesta. A mali sme veľa ďalších pekných programov.
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A čo by ste ešte chceli uskutočniť?

V tomto veku sa človek často vracia do minulosti a začne „zoraďovať“ prežité 
udalosti. Pokladám za dôležité dosiahnuť pre úzku rodinu i širšie okolie čo naj-
priaznivejšie podmienky žitia.

Pritom s úctou spomínať na svojich predkov, vážiť si ich námahu, spomínať 
na vzácnu tvorbu a archivovať ju pre budúcnosť!

Na záver
V mene členov Čabianskej organizácie Slovákov prajeme Helenke Somogy-

iovej k okrúhlym narodeninám dobré zdravie, veľa šťastia a radosti v kruhu jej 
užšej i širšej rodiny, rodiny Slovákov v Békešskej Čabe.

Alžbeta Uhrinová

Redakčná činnosť Heleny Somogyiovej
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Čabianske reminiscencie

 „Zhora
 od pradávna
 je požehnaná Čaba.
 Bola a bude živá, 
 žije v osude.
 Nech žiari
 po ďalšie stáročia 
 povedzme – do večna!“ 
 K tristoročnici Békešskej Čaby
 (Pozdravy z diaľavy: Juraj Dolnozemský)

Básňou zdravil dolnozemský bard Juraj Dolnozemský stred sveta dolnozemských 
Slovákov v Maďarsku, Békešskú Čabu, a tisíce nadšených návštevníkov famóznych 
osláv trojstého výročia znovuzaloženia Čaby. Dávno uplynul čas, keď na územie 
dnešnej Čaby prišli prvé slovenské rodiny, ktoré sem priviedli traja slovenskí lokátori 
Ján Duna z Mýtnej, Ján Sekerka z Hradišťa a Jakub Valent z Čeloviec, aby na vy-
drancovanej a vyľudnenej rovine po tureckých vpádoch zúrodnili zem a vytvorili novú 
domovinu pre seba a potomkov. Krásna legenda hovorí, že keď v  lete v roku 1718 
dlhé rady vozov dorazili na dnešné hlavné námestie Čaby, farár Šuhajda vzal do rúk 
Tranoscius a spolu s ním 700 osídlencov spievalo pieseň Pán Buh jest má sila i doufání 
a začali nový život v týchto priestoroch. Tristo rokov života a práce Slovákov zmenil 
zničenú zem na úrodné polia, na krajinu blahobytu a bohatstva úrod. Z prvých hli-
nených domčekov vyrástli skvostné stavby. Jednu z prvých budov v Čabe, Malý evan-
jelický kostol, postavili slovenskí evanjelici, ktorí tu mohli slobodne vyznávať svoju 
vieru a po čase postavili Veľký kostol, ktorý svojím 25 metrov vysokým vnútorným 
priestorom a 50 metrovou dĺžkou patrí k najväčším evanjelickým kostolom v strednej 
Európe. Odhady hovoria, že v kostole je pre veriacich 3500 miest na sedenie a 1500 
miest na státie. O histórii a súčasnom živote v Békešskej Čabe na počesť výročia fun-
dovane hovorí publikácia Kapitoly z minulosti a súčasnosti Slovákov v Békešskej Čabe 
(2018), ktorú zostavili Miroslav Kmeť, Tünde Tušková a Alžbeta Uhrinová a vydal 
Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku so sídlom v Békešskej Čabe (2018). Legendár-
ny Čabiansky kalendár na rok 2019 priniesol podrobné informácie o príprave a prie-
behu nespočetného počtu dych berúcich podujatí k tristoročnici Čaby. Pre mňa bolo 
veľkou cťou zúčastniť sa podujatí, ktoré nielen mne, ale aj tisícom účastníkov slávností 
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priblížili slávnu históriu a dnešný svet Čabänov, mesta, ktoré v určitom čase patrilo 
k najväčším slovenským osídleniam na svete. Tieto skutočnosti mnoho ľudí pozná, ale 
snáď si ich nezaškodí pripomenúť.

Niektorých Čabänov som stretla už v dňoch 30. 9. – 2. 10. 1992 na vedeckej 
konferencii s medzinárodnou účasťou Slováci v Maďarsku, ktorú pripravil Ústav pre 
zahraničných Slovákov Matice slovenskej (ÚZS MS) v prvý deň môjho nástupu do 
pozície referentky pre krajanov v Maďarsku a na Ukrajine. Avšak Čabänia či presíd-
lenci, ako sme ich volali na južnom Slovensku, a najmä ich potomkovia boli prítomní 
už v mojom detstve. Mojimi spolužiakmi boli potomkovia presídlencov, ktorí sa pre-
sídlili na Slovensko v rámci akcie Mať volá. Moja matka aj ja sme učili väčšinu žiakov 
z týchto rodín. Mojou najlepšou kamarátkou z detstva bola Žofka Ďuchová (teraz 
Klemanová), ktorá sa po veľkej povodni na Dunaji v roku 1965 s ďalšími Čabänmi 
presťahovala z Iže do Trenčína. V dospelosti som spoznala mnohých presídlencov 
a ich potomkov, ktorí sa významnou mierou pričinili o rozvoj kultúrno-spoločenské-
ho, politického, vedeckého, hospodárskeho či poľnohospodárskeho života na Sloven-
sku, a mala som od nich prvé informácie o Békešskej Čabe. Bolo pre mňa cťou stáť aj 
pri vzniku Spolku Slovákov z Maďarska (SSM) v Galante 30. októbra 1998, ktorý 
už 22 rokov spája presídlencov z Maďarska a ich potomkov. Pri príležitosti 20. výro-
čia založenia Spolku Slovákov z Maďarska a 70. výročia návratu Slovákov do vlasti 
vyšla publikácia Míľniky času, ktorú zostavili Anna Piláriková, predsedníčka SSM, 
Ján Pilárik a Pavol Bada. Publikácia mapuje činnosť spolku, približuje nenahraditeľné 
spomienky presídlencov a ďalšie publikácie, ktoré spolok v priebehu rokov vydal. Rada 
som napísala Pozdrav do úvodu vzácnej knihy. 

Békešskú Čabu, centrum slovenského dolnozemského sveta v Maďarsku, som 
navštívila po prvýkrát až v roku 1993, keď som bola na slávnostnom odovzdávaní 
Jazykových laboratórií pre školy so slovenským vyučovacím jazykom ešte ako pra-
covníčka Ústavu zahraničných Slovákov Matice slovenskej v  Bratislave. Od tých 
čias som nespočetnekrát merala cestu autom či vlakom do Čaby, kde ma vítala 
nádherná, teraz zrenovovaná budova železničnej stanice. V  priebehu rokov som 
navštívila snáď všetky významné inštitúcie, budovy, ktoré sa viažu k životu Slová-
kov či vôbec kultúrno-spoločenského života Čaby a Čabänov. Klenotmi mesta sú 
kostoly rôznych vierovyznaní, dominantami mesta sú dva evanjelické kostoly, ktoré 
sú svedkami viery a húževnatosti dávnych Čabänov. V čase vydania Tolerančného 
patentu mal čabiansky evanjelický zbor a. v. desaťtisíc veriacich a bol najväčším zbo-
rom v Uhorsku. Vystúpila som na vežu Malého kostola, opakovane som navštívila 
Veľký kostol a obdivovala jeho priestory. Zaujímavá bola aj prehliadka Katolíckeho 
kostola v Jamine, jeho steny zdobia fresky znázorňujúce súčasných Čabänov a pod-

porovateľov výstavby chrámu. Békešská Čaba je sídlom mnohých inštitúcií, ktoré 
sa viazali i v súčasnosti viažu k životu Slovákov v tomto čarovnom meste. Pôsobí tu 
Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium, ktoré v priebehu 
desaťročí svojej existencie vychovalo množstvo absolventov, z nich vyrástla slovenská 
dolnozemská inteligencia v Maďarsku. V Békešskej Čabe sídli Čabianska organi-
zácia Slovákov, Slovenská menšinová samospráva, Organizácia slovenskej mládeže 
v Maďarsku (OSMM), Dom slovenskej kultúry, výnimočné dielo, žiaľ, už nebohej 
Anny Ištvánovej, kde som sa opakovane zúčastnila mnohých podujatí a kde vznikali 
nápady na realizáciu mnohých nezabudnuteľných akcií. Z  iniciatívy prof. Mateja 
Šipického a jedinečnej Anny Ištvánovej vznikol Výskumný ústav Slovákov v Maďar-
sku (VÚSM) so sídlom v Békešskej Čabe. Pozoruhodné aktivity, interdisciplinárne 
sympóziá, vedecké konferencie, na ktorých som sa často zúčastňovala, a vydávanie 
publikácií lemujú prácu Ústavu od roku 1989. Ústav vykonával a vykonáva obdivu-
hodnú širokospektrálnu činnosť, jeho vedci sa s mimoriadnym zanietením venovali 
svojmu šľachetnému poslaniu a vytvárajú určujúci vplyv na rozvoj a obohatenie slo-
venskosti v Maďarsku. Ako pracovníčka Domu zahraničných Slovákov som rada 
v spolupráci s vtedajšou riaditeľkou VÚSM Alžbetou Uhrinovou a ďalšími pomoh-
la pripraviť k 15. výročiu vzniku tejto významnej inštitúcie medzinárodný seminár 
Vedecká činnosť Slovákov v Maďarsku a rovnomennú výstavu v Slovenskom ná-
rodnom múzeu v Bratislave. V Ústave som spoznala aj jeho prvú riaditeľku prof. 
Annu Divičanovú, Ondreja Krupu, ďalšie riaditeľky – Annu Kováčovú, Tünde 
Tuškovú, vedeckého tajomníka Jána Chlebnického, ďalšie pracovníčky, Magdalénu 
Lacovú, Zuzana Gulyašovú- Kunovacovú či Józsefa Demmela. Často som navštívila 
Slovenský oblastný dom, kládla kvety k pamätnému kameňu, ktorý bol odhalený 
k 275. výročiu znovuosídlenia Čaby pred honosnou budovou radnice, ktorej skvost-
né priestory som mala šancu tiež navštíviť. Moje cesty viedli aj do Jókaiho divadla, 
do kultúrneho centra Čabianska perla, Dediny čabianskej klobásy, Kuchyne obrov 
a ďalších atrakcií v Čabianskom parku. Zúčastnila som sa Čabianskej klobasiády, 
ktorá sa okrem športovej haly konala a koná aj v priestoroch Domu slovenskej kul-
túry. V Čabe vychádza Čabiansky kalendár a v roku 2021 vyšiel ročník päťdesiaty 
deviaty, od znovuvydávania tridsiaty prvý, a tak ako pri svojom vzniku i po ďalšie 
roky prináša okrem kalendárnej časti množstvo informácií o živote Čaby a regió-
nu. Čitatelia Čabianskeho kalendára sa veľa dozvedia o svojej histórii, súčasnosti, o 
významných osobnostiach, literárnej tvorbe Dolnozemcov, šikovné gazdinky tu náj-
du starodávne recepty. Vychádza tu aj mesačník Slovákov Békešskej Čaby a okolia 
Čabän, pôsobí spevokol Čabianska ružička, výšivkársky spolok Rozmarín, Národ-
nostný folklórny súbor Čaba, L'udová spevácka skupina Orgován a ďalšie združenia 
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čabianskych Slovákov. Prespávala som v luxusnom Hoteli Fiume, ale aj v Garsone, 
kedysi aj Kereši, v  Dome slovenskej kultúry, ale aj  v pohostinných internátnych 
izbách slovenského gymnázia.

K mojim najkrajším spomienkam však patria stretnutia a spolupráca s nezabud-
nuteľnými Čabänmi, charizmatickými osobnosťami, s ktorými som viac ako štvrťsto-
ročie spolupracovala ako referentka ÚZS MS, vďaka práci vyššej radkyne Minister-
stva kultúry SR, Domu zahraničných Slovákov až k občianskemu združeniu Dotyk 
ľudskosti, o. z. – Touch of Humanity. Nemôžem spomenúť všetkých vzácnych ľudí 
z Čaby, za viac ako štvrťstoročie som ich stretla mnohých, mali rôzne povolania, ale 
všetkých spájala snaha o udržania tradícií predkov, s veľkým zmyslom zodpovednos-
ti za budúcnosť svojej komunity venovali jej všetok svoj talent, schopnosti, elán a in-
venciu. Niektorí z mojich Čabänov majú korene v Slovenskom Komlóši, Pitvaroši 
či v iných komunitách čabianskeho regiónu, ale všetci sa snažili a snažia zachovávať 
a udržiavať slovenskosť na Dolnej zemi v Maďarsku. Neopakovateľný svet dolnozem-
ských Slovákov z Čaby a jej okolia, tvorivá spolupráca s nimi, predstaviteľmi spolkov, 
vzdelávacích inštitúcií, cirkví, kultúrnych ustanovizní, spevokolov, priateľské vzťahy 
nesmierne obohatili môj život, tak ako spolupráca so Slovákmi z celého sveta. Spo-
mínam si na svojich milých Čabänov, sú ich desiatky, všetkých nie je možné menovať, 
ale všetci, s ktorými som sa počas mnohých rokov stretla, sú v mojej pamäti. Jedným 
z prvých Čabänov, ktorý mi utkvel v pamäti, je pedagóg a historik Michal Lásik, pô-
sobil ako zástupca riaditeľky slovenského gymnázia, predseda Výchovno-vzdelávacie-
ho výboru Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) a ako predseda 
Čabianskej organizácia Slovákov, ale mne sa najviac páčia jeho erudované sprievodné 
slová, keď sprevádza návštevníkov Čaby po meste. Ďalšími Čabänmi, boli to vlastne 
Čabianky, organizátorky slovenského života na Čabe Anna Ištvánová, Betka Ančino-
vá a Helenka Šomodiová, ktoré mi v roku 1994 pripravili bohatý program. Navštívila 
som predstaviteľov Slovákov, zaspievala nám Čabianska ružička a nahrávali sme roz-
hovor pre miestne televízne vysielanie. Navštívila som aj slovenské gymnázium, kde 
v tom čase bol riaditeľom Ján Šutinský, neskôr som ho spoznala ako výnimočného 
kultúrneho dejateľa a predstaviteľa slovenskej hudby v Maďarsku. Založil v škole det-
ský zbor, pôsobil ako dirigent Ozveny a iných telies, ako člen symfonického orchestra 
koncertoval po celom svete. Mnohokrát sme sa stretli v Čabe a vždy som obdivovala 
jeho mnohostranné aktivity. Posledné roky som ho stretávala na prehliadke sólistov 
slovenskej ľudovej piesne Cez Nadlak je... v Nadlaku, kde bol predsedom poroty. Mi-
nulý rok odišiel na večnosť, ale stopy jeho práce zostávajú inšpiratívne pre dolnozem-
ských Slovákov. Ako bývalá učiteľka som od svojej prvej návštevy slovenského gym-
názia školu so zaujatím pravidelne navštevovala a navštevujem. Od roku 1997 zastáva 

funkciu riaditeľky absolventka ELTE v Budapešti Edita Pečeňová. Pre čabianskych 
žiakov a študentov so svojím tímom vytvorila inštitúciu, ktorá chráni osobitosti a dôs-
tojnosť duchovných hodnôt slovenskej národnosti v Maďarsku. Bývalí študenti školy 
patria k určujúcim osobnostiam slovenského života v oblasti kultúry, vedy, výskumu 
a  vzdelávania v  Maďarsku. Tvorivé a  kreatívne myšlienky E. Pečeňovej našli odraz 
v založení Slovenského pedagogického a metodického centra Slovákov v Maďarsku 
v Békešskej Čabe a centrum vydáva aj jedinečný časopis Slovenčinár. Vedúcou cen-
tra je Mária Czégenyová, ktorá zanietene zabezpečuje podmienky na prácu centra, 
organizuje podujatia a veľkou mierou zabezpečuje na ich realizáciu finančné zdroje. 
Vymenovať všetky aktivity riaditeľky Pečeňovej by zabralo určite viac strán, okrem 
pedagogickej činnosti pôsobí ako poradkyňa predsedníčky Celoštátnej slovenskej sa-
mosprávy v Maďarsku Alžbety Hollerovej Račkovej, podieľa sa na príprave a realizácii 
spoločných dolnozemských projektov, spolupracuje s materskou krajinou a je členkou 
viacerých komisií, ktoré sa venujú najmä vzdelávaniu a slovenskému školstvu v zahra-
ničí, s dôrazom na Dolnú zem. Pre mňa sú osobitne vzácne stretnutia na Putovnej sú-
ťaži zo slovenských dolnozemských reálií pre stredoškolákov, ktoré sa v legendárnej ča-
bianskej škole realizujú v trojročných intervaloch. Od roku 2006 som predsedníčkou 
poroty súťaže spolu s kolegami zo slovenských dolnozemských stredných škôl a vždy 
ma poteší perfektná príprava súťaže a zaujímavých sprievodných podujatí s návšte-
vou najkrajších miest Čaby. V roku 2021 covid-19 neumožnil v reáli pripraviť súťaž, 
čabianski organizátori na čele s riaditeľkou Pečeňovou však súťaž pripravili virtuálne, 
aby študenti neboli ochudobnení o vzácne podujatie. Na škole sa uskutočňujú najroz-
ličnejšie podujatia, konferencie, semináre s medzinárodnou účasťou najmä dolnozem-
ských Slovákov a v mojom počítači či poštovej schránke sa vždy objaví pozvánka na 
podujatia. V mojich spomienkach na Čabänov má nenahraditeľné miesto prof. Matej 
Šipický, svetoznámy genetik, zakladateľ Katedry genetiky v Debrecíne, prorektor a de-
kan Prírodovedeckej fakulty v Debrecíne, výskumník, autor mnohých vedeckých pub-
likácií. V osobnosti Šipického sa vzácne snúbi jeho vedecká erudovanosť a neúnavná 
práca pre komunitu Slovákov v Maďarsku. Okrem zakladateľskej činnosti pre VÚSM 
zastával aj funkciu predsedu Slovenskej samosprávy v Békešskej Čabe. Rada spomí-
nam na zážitky s rozšafným hoteliérom Martinom Vozárom, s predsedom OSMM 
Ondrišom Kiszelyom či so súčasnou vedúcou Domu slovenskej kultúry Hajnalkou 
Krajcsovicsovou, krajanskou aktivistkou, osvetárkou, ktorá sa snaží udržiavať odkaz 
Anny Ištvánovej. Spomínam aj na neznámych Čabänov, ktorí ma oslovia na pľaci či na 
čabianskej ulici: „Ste prišli, vitajte!“

K nezabudnuteľným spomienkam patrí moje spomínanie na legendárnu dcéru 
Dolnej zeme Annu Ištvánovú, síce pôvodom zo Slovenského Komlóša, ktorá však 
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celé svoje pôsobenie venovala Békešskej Čabe. Už som o tejto nevšednej Dolnozemke 
písala, tak len zopakujem. Silná duchom slovenskej dolnozemskej kultúry kráčala po 
celý život cestou srdca, ktoré obetovala svojej národnosti. Jej ľudský príbeh sa rozvinul 
do nevídaných rozmerov impozantnej práce pre svoju komunitu i slovenských dolno-
zemských spolupútnikov. Jedinečná v čase i priestore, s večnou túžbou po kultivovaní 
života a ducha svojich Dolnozemcov oprašovala zabudnuté dolnozemské klenoty tra-
dícií a vytvárala nové. Stavala si vysoké ciele, budovala dobré vzťahy so Slovenskom, 
s krajanmi na Dolnej zemi, so slovenským zahraničným svetom. Zhmotňovala svo-
je sny ako málokto z našej generácie, dlhé roky bola duchovnou matkou množstva 
podujatí, ktorých len vymenovanie by zabralo ďalšie stránky kalendára. Naša spolu-
práca trvala viac ako dve desaťročia a prerástla vo vzácne priateľstvo. Stretávanie sa 
s vynikajúcou organizátorkou, fundovanou znalkyňou histórie a súčasnosti Slovákov 
v Maďarsku so stálou odvahou na nové začiatky nesmierne obohatilo môj život. Jej 
nehynúcim dielom je Dom slovenskej kultúry v Békešskej Čabe, ktorý v čase svojho 
vzniku patril k jedinečnej inštitúcii čabianskych Slovákov a vôbec Slovákov žijúcich 
v zahraničí. Do rozletu života a práce nevšednej osobnosti slovenskej Dolnej zeme 
zasiahla neľútostná choroba a čas začal pracovať proti nej. Až prišiel smutný 2. január 
2014 a na večnosť odišla Anna Ištvánová, minul sa človek s nevšedným fluidom, odišla 
nositeľka erbových znakov prežitia Slovákov v Maďarsku. A ako inak, neúnavná orga-
nizátorka Anka nás prekvapila ešte raz. 14. januára počas dojímavej rozlúčky s ňou so 
stovkami smútočných hostí odznela jej rozlúčka, ktorú nahrala, a lúčila sa s rodinou, 
priateľmi, spolupracovníkmi... A  nezabudla ani na mňa, svoju komárňanskú pria-
teľku. V duchu na ňu často spomínam, na jej zlatý výkon hodný veľkého rešpektu. 
A spolu s ňou spomínam na ďalšie osobnosti, ktoré odišli na večnosť a spoznala som 
ich v Békešskej Čabe. Na Jána Gomboša, vynikajúceho znalca histórie Slovákov v Ma-
ďarsku, etnografa Ondreja Krupu, Betku Ančinovú, dušu mnohých podujatí Slová-
kov v Békešskej Čabe, Jána Šutinského, pedagóga a hudobníka, Juraja Anda, etnogra-
fa, muzeológa, riaditeľa Múzea Mihálya Munkácsyho, riaditeľa spoločnosti Legátum, 
krajanského činiteľa, predsedu Slovenskej samosprávy v Békešskej Čabe. Odišli do 
medzihviezdneho priestoru, ale stopy ich neúnavnej práce pre Slovákov v Maďarsku 
ich prežili a dávajú mladej generácii Čabänov vzory hodne nasledovania. Spomínam 
s úctou a vďakou na krásne chvíle, ktoré mi s nimi osud doprial. A spolu s Jurajom 
Dolnozemským Čabe prajem: „Nech žiari po ďalšie stáročia – povedzme – do večna!“

Mária Katarína Hrkľová, predsedníčka
Dotyk ľudskosti, o. z. – Touch of Humanity

Komárno, Slovenská republika

Dvaja Szeberényiovci

V roku 2021 sme si pripomenuli 80. výročie úmrtia dvoch významných 
evanjelických farárov, ktorí zahrali veľkú úlohu pri vydaní Tranoscia v Čabe me-
dzi rokmi 1923 a 1941. Chcel by som priblížiť ich plodný život, lebo aj dnes 
je vzorným príkladom pre slovenských evanjelických Čabänov. Najprv budem 
hovoriť o živote Dr. Lajosa Zsigmonda Szeberényiho a potom o jeho synovi Dr. 
Gusztávovi Szeberényim, ktorí umreli v tom istom roku 1941 v Békešskej Čabe. 

Život Dr. Lajosa Zsigmonda Szeberényiho (1859 – 1941)

Narodil sa v  Békešskej Čabe 4. novembra 
1859. Jeho otec Adolf Gusztáv Szeberényi bol tiež 
evanjelickým farárom.1 Základnú školu a štyri trie-
dy strednej školy navštevoval v Békeškej Čabe, os-
tatné triedy v Banskej Štiavnici, vo Veľkom Sibíne 
a na Sarvaši. Bohoslovecké štúdiá ukončil v Brati-
slave a v Berlíne. Na jeseň v roku 1883 ho zvolili za 
farára v Slovenskom Aradáči, kde slúžil dva roky.2 
V roku 1884 uzavrie manželstvo s Irenou Stehlo-
vou a neskôr ako vdovec s Paulou Fürst, s ktorou 

vychovávali päť synov a jednu dcéru.3 V lete roku 1891 prijal prácu farára v bé-
keščabianskej evanjelickej cirkvi.4 V roku 1895 začal redigovať Evanjelický hlás-
nik. Založil Cirkevné kníhkupectvo (1896), ktoré sa zaoberalo aj vydávaním 
kníh. V roku 1918 ho zvolili za seniora cirkevnej obce Arad – Békéš. Medzi 
rokmi 1920 a 1936 redigoval Čabiansky kalendár. V roku 1930 ho ako zástupcu 
Békešskej stolice zvolili do uhorskej vyššej snemovne.5 Zomrel v Békešskej Čabe 
23. septembra 1941. Jeho telesné pozostatky odpočívajú na békeščabianskom 
evanjelickom cintoríne Felsővégi. Ako spisovateľ bol známy doma aj v zahraničí. 

1 Szeberényi Lajos Zsigmond: Nemzeti kisebbségek, Szeged, 1997, 35.
2  Dr. Korniss Géza: Békéscsaba város közéletének szereplői, In Békéscsaba (történeti és kultu-

rális monográfia), 1930, 446.
3  M. F.: L'udovít Zigmund Seberéni, Čabiansky kalendár na rok 1942, 31. 
4  Dr. Korniss Géza: Békéscsaba város közéletének szereplői, In Békéscsaba (történeti és kultu-

rális monográfia), 1930, 446.
5  Somogyi Józsefné (szerk.): Temetők Békéscsabán. Temetkezési szokások, temetők, sírfelira-

tok, síremlékek. Csabai Ethnographia 2. Békéscsaba, 2001, 107. 
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Vo svojich dielach sa zaoberal otázkami cirkvi a sedliactva.6 Jeho najznámej-
šie diela sú: Nazarenizmus, Život Dr. Martina Luthera, Postavenie sedliactva 
v Maďarsku, Otázka sedliactva v Maďarsku a v zahraničí.7 

Rád cestoval. Precestoval celú Európu. Hovoril viacerými jazykmi. Bol od-
borníkom na slovanské jazyky a literatúru, čítal po švédsky a dánsky.8

Život Dr. Gusztáva Szeberényiho (1890 – 1941)

Narodil sa 23. augusta 1890 v  Slovenskom 
Aradáči. Jeho otec bol Lajos Zsigmond Szeberényi 
a matka Irena Stehlová. Ako dieťa sa dostáva do 
Békešskej Čaby, tu navštevuje základnú a strednú 
školu.9 Bohoslovecké štúdiá absolvoval v Bratislave 
a v Lipsku. Dva roky slúžil ako táborový duchov-
ný, potom pre chorobu túto službu ukončil. Po jej 
ukončení si ho čabianska evanjelická cirkev zvolila 
za farára.10

V roku 1923 s podporou čabianskej evanjelic-
kej cirkvi založí Evanjelický sirotinec, kde každý rok dostáva starostlivosť 15 
detí.11 Potom zakladá Inštitút pre diakonov a Evanjelický dom pre starých.12 
V roku 1931 sa stal správcom čabianskej evanjelickej cirkvi. Redigoval Evanjelic-
ký hlásnik.13 V roku 1936, na 300. výročie prvého vydania Tranoscia, organizuje 
konferenciu Diakonie z  juhovýchodnej Európy.14 Syn aj otec boli farármi ča-
bianskej evanjelickej cirkvi.15 Zomrel 1. októbra 1941 na chorobu, ktorú dostal 
počas vojny. Jeho telesné pozostatky odpočívajú na békeščabianskom evanjelic-
kom cintoríne Felsővégi.16 

Bertalan Bertók
6  M. F.: L'udovít Zigmund Seberéni, Čabiansky kalendár na rok 1942, 31. 
7  Dr. Korniss Géza: Békéscsaba város közéletének szereplői, In Békéscsaba (történeti és kultu-

rális monográfia), 1930, 446.
8  M. F.: L'udovít Zigmund Seberéni, Čabiansky kalendár na rok 1942, 31. 
9  Kovács Pál: Dr. Gusztáv Seberéni 1890-1941. Čabiansky kalendár na rok 2001, 44.
10  Gécs Béla: Csabai Mérleg 2001. október 11., XI. évf 18. szám 
11  Dr. Szeberényi Lajos Zsigmond: Az ág. h. ev. egyház története, In: Békéscsaba (történeti és 

kulturális monográfia), 1930, 124.
12  Dedinszky Gyula: Vallásos elemek a békéscsabai szlovákok életében, népi elemek a vallásos-

sagukban. Kézirat, 1982, 70. 
13  Gécs Béla: Csabai Mérleg 2001. október 11., XI. évf 18. szám 
14  Kovács Pál: Dr. Gusztáv Seberéni 1890-1941. Čabiansky kalendár na rok 2001, 46.
15  Gécs Béla: Csabai Mérleg 2001. október 11., XI. évf 18. szám 
16  Kovács Pál: Dr. Gusztáv Seberéni 1890-1941. Čabiansky kalendár na rok 2001, 47. 
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Krátko z prvých rokov tristoročného 
Sarvaša

Druhé mesto v  Békešskej stolici založené slovenskými osadníkmi roku 
1722 je Sarvaš, ktorý leží na ľavom brehu mŕtveho ramena Kereša (Kriša). 
V osadníckej zmluve novým prisťahovalcom zemepán Ján Juraj Harruckern za-
ručil, že dva roky budú oslobodení od platenia daní, budú mať náboženskú 
slobodu, môžu si postaviť suchý mlyn, na stavbu kostola dostanú drevo zadar-
mo, podobne aj na stavbu domov. Prvým richtárom bol Ján Kúdela, ktorý naj-
prv prišiel z novohradskej Uderinej do Čaby a stadiaľ na ponuku zemepána do 
Sarvaša, kde na začiatku plnil pre zemepána aj úlohu impopulátora. Od samé-
ho začiatku osídľovania prichádzajúci Slováci pamätali na zabezpečenie du-
chovného a vzdelanostného života, preto už v prvých dvoch rokoch osídľovania 
mali svojho farára a učiteľa. Prvým farárom bol Ondrej Hrdina, ktorého pred-
kovia pochádzali z turčianskeho Hája, ale ako farári okrem Poník a Domoňa 
(Domony) pôsobili už v prevažne v Slovákmi osídlených obciach Novohrad-
skej stolice – v Balašských Ďarmotách (Balassagyarnat), Siráku (Szirák) a Ban-
ke (Bánk). Ondrej Hrdina už roku 1723 inicioval v Sarvaši stavbu prvého kos-
tola a pri ňom založiť aj školu. Onedlho v roku 1729 si za jeho účinkovania 
slovenskí osadníci postavili druhý, väčší kostol. Ondrej Hrdina v Sarvaši pôso-
bil do roku 1734, kedy odišiel do Poľného Berinčoka, kde aj umrel. Po ňom 
v roku 1734 prišiel dobronivský rodák Matej Markovic, ktorý zaviedol a pí-
somne vydal cirkevný poriadok, ktorý sa dvakrát ročne čítal v chráme. V bode 
VIII poriadku uvádza nariadenie o školách a prihlasovaní detí do škôl, o kto-
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rých vravel, že sa podobajú gruntovému kameňu, kde sa žiaci učia liternému 
(základy písania, čítania a rátania) umeniu pod vedením učiteľa. Škola má byť 
najprv založená v cirkevnom dome a potom postavená v meste či dedine všade, 
kde stojí kostol. V poriadku zaväzuje rodičov posielať deti obidvoch pohlaví do 
školy, kde sú deti cvičené a vychovávané učiteľmi. Od každého žiaka dáva rodi-
na na kúrenie drevo. Exámen (skúška) chlapcov sa koná na Jozefa a dievčat na 
Ďura ( Juraja). Tento vynikajúci duchovný pastier sa stal postupne nielen vedú-
cim predstaviteľom evanjelického cirkevného spoločenstva, ale aj formovateľom 
života celej sarvašskej obce. Jeho príchodom začína sa uplatňovať aj modernejší 
vzdelávací program. V čase jeho príchodu boli triedy v škole ešte koedukované, 
on ich v  roku 1740 navrhol rozdeliť podľa 
pohlavia, čím cirkev bola nútená zriadiť dve 
školy. L'udovýchovnú prácu a  vzdelávanie 
mládeže pokladal za svoju prvoradú a srdco-
vú záležitosť, veď so svojimi krajanmi bol 
zrastený nielen rečou, ale aj srdcom, čím bol 
aj príkladom pre svojho zaťa Samuela Teše-
díka. Bol jedným z  priekopníkov nášho 
osvietenstva, keď v  Sarvaši vyvíjal rozsiahlu 
ľudovýchovnú a organizátorskú činnosť, po-
pularizoval vedecké poznatky a  zanechal za 
sebou bohaté dielo. Niektoré diela napísal 
ako pomôcky pre žiakov, aby im uľahčil uče-
nie vlastivedy, kde v  Uhorsku žili Slováci. 
Veršovanými učebnicami zemepisu a dejepi-
su sa snažil šíriť ideológiu slovenskej národ-
nosti (autochtónnosť Slovákov v Uhorsku) a 
žiakov vychovávať k národnému povedomiu. 
Zavedením učebných predmetov dejepis, ze-
mepis a  vlastiveda aj na cirkevných základ-
ných školách predstihol všetky neskoršie 
školské predpisy a  zákony v  tomto smere. 
Rovnako tiež dbal o to, aby sa pracovná čin-
nosť i rodinné slávnosti konali v  súlade 
s kresťanskou morálkou, o čom vydal aj svoje 
nižšie uvedené písomné nariadenie. Matej 
Markovic st. zomrel 14. 4. 1762 v Sarvaši.

Nástup učiteľa Juraja Krištoffiho

Získať učiteľské miesto v Sarvaši nebolo v tom čase ľahké. Najlepšie o tom 
hovorí práve príklad učiteľa Juraja Krištoffiho, ktorý mal síce najlepšie školské 
vysvedčenia – odporúčania, a predsa ho tu prijali len po skúške rovnajúcej sa 
pravej odbornej skúške. Samuel Tešedík ako duchovný správca sarvašských škôl 
dal pri prijímaní za sarvašského učiteľa Jurajovi Krištoffimu otázky, ktoré zisťo-
vali odbornú pripravenosť mladého učiteľa. Jedna z nich bola: „Či sú dôležitejším 
a podstatnejším predmetom ľudovej školy hospodárska náuka a remeselníctvo 
alebo náuka o kresťanskej viere?“ Samuel Krištoffi vyslovil presvedčenie, že hoci 
podľa jeho názoru je úlohou ľudovej školy vychovávať ľudí pre praktický život, 
predsa náboženská výchova je zárukou toho, aby človek svojimi vedomosťami a 
praktickou šikovnosťou bol na osoh a nie na škodu verejnosti. Tešedík nesúhla-
sil s Krištoffiho odpoveďou. Naopak „vychádzajúc z lenivosti a z nej vyplývajúceho 
mravného úpadku dolnozemského ľudu, pokladal za dôležitejšie dať na prvé miesto 
hospodárske a remeselnícke poznatky, uplatnenie ktorých má toľko predností v prak-
tickom živote, že umožní aj kvalitnejšiu mravnú a náboženskú výchovu,“ reagoval S. 
Tešedík ( Jančovic 2012, s. 19). Potom nasledovala praktická skúška vyučovania 
detí za prítomnosti cirkevníkov a Tešedíka na preverenie metód vyučovania a 
učiteľského majstrovstva. Skúšobné vyučovanie dopadlo výborne. Len potom 
prišiel rad na voľby a vymenovanie Krištoffiho. Zvolený bol s podmienkou, že 
žiakov bude vyučovať podľa starého spôsobu.
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Zo zápiskov dlhoročného učiteľa Juraja Krištoffiho

Juraj Krištoffi, rodák zo Slavošoviec (2. 4. 1767 – 1831 Sarvaš), bol po-
zvaný roku 1795 za učiteľa a kantora do Sarvaša z Gemerskej Panice, kde bol 
tiež evanjelickým učiteľom a kantorom. Vo svojom prevažne po slovensky písa-
nom  cirkevnom protokole zachytáva veľa vzácnych údajov a dokumentov, tý-
kajúcich sa cirkevnej histórie a v nej najmä školstva. O svojom príchode v roku 
1795 píše, že prišiel nielen za učiteľa, ale aj za kantora a organistu. Uvádza, že 
byt si mohol vybrať v novostavbe, ale kolegov nechcel dráždiť, preto sa ubytoval 
na starej sarvašskej fare, kde bolo päť izieb, dve kuchyne, komora a pitvor. Keď 
mu cirkev ponúkla bývanie v novej školskej budove, kde boli tri izby, kuchyňa, 
pitvor, špajza, komôrka, gang, učebne pre dve triedy, pokojne tam s rodinou bý-
val štyri roky. Pri škole bol aj dvor, záhradka, štepnica (ovocná škôlka), maštale 
a  sýpka na obilie. Ale keď po odchode farára Daniela Bocku prišiel za farára 
z Banskej Štiavnice do Sarvaša superintendent, náboženský spisovateľ Martin 
Hamaliar (1750 Bátovce – 1812 Sarvaš), stalo sa, že farár a biskup nebol spo-
kojný s farským bytom a po roku bývania žiadal, že kým mu postavia novú faru, 
Krištoffimu cirkev nariadila prepustiť školský byt Hamaliarovi a on sa znova 
vrátil na starú faru. V starej fare býval päť a pol roka a uvádza, že si v nej vytrpel 
dosť nerestí. Až roku 1808 postavila cirkev na pozemku Martina Trhana a Jána 
Borguľu novú školskú budovu, kde bol aj byt, do ktorého sa presťahoval. Tehlová 
budova stála východne od kostola a richtárom bol vtedy Ján Kováč-Pavlov. Bola 
to stavba v tvare L, postavená z tehál, dlhá šesť siah, s gangom, dvoma izbami, 
kuchyňou, čeľadnou izbou, špajzou, obilnou komorou a pivnicou. „Do tohto bytu 
som prišiel 8. 1. 1810, ale už predtým, ako som sa sem nasťahoval, už 2. januára 
sme pekným cirkevným poriadkom celú budovu posvätili,“ napísal rodák z Geme-
ra, a tiež uviedol, že pri tejto príležitosti bolo zhromaždenie, kde mal príhovor 
nielen k rodičom, ale aj ku všetkým prítomným a uviedol, že je to už v pora-
dí siedma školská stavba, ktorá je pohodlná a na vyučovanie detí vyhovujúca. 
Okrem zásluh richtára Jána Kováča-Pavlova spomenul aj významný podiel jeho 
zástupcu Michala Rosíka a Michala Šimkovica, rečníka obce, a ďalších dva-
nástich prísažných. Vyzdvihuje ich príklad, ktorým sa venujú výstavbe chrámu 
a jeho vnútornému vybaveniu, fary a školských budov tak, že v Békešskej stolici 
sa podľa neho ťažko nájde podobný. Veď cirkev vydržiava dve fary, dve školy 
s učiteľmi a už myslí, čo ďalej podnikne v rozširovaní školského vyučovania. Od 
začiatku založenia obce uvádza mená a priezviská učiteľov, ktorí učili chlapcov 
a dievčatá. Po príhovore učiteľa – kantora Juraja Krištoffiho, obšírnu reč držal 

hlavný farár Samuel Tešedík, ktorý sa podľa Krištoffiho výrazne zaslúžil o roz-
voj sarvašského školstva. Tešedík rodičom, žiakom a ostatným prítomným po-
slucháčom, aby sa terajší školský stav nielen udržal, ale aj úspešne pokračoval, 

Zo súčasnosti: Nitrania na tradičnej žatve a na Klobasiáde v Sarvaši · Foto: autor
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pripomenul aj ich povinnosti. Na zreorganizovaní evanjelické školstva v Sarvaši 
sa svojím veľkým vplyvom podieľal Martin Hamaliar, ktorý ako farár v Sarvaši 
a v rokoch 1803 – 1806 naďalej aj biskup Banského dištriktu určoval a dohliadal 
na úroveň školského vyučovania. V roku 1805 postavila cirkev školskú budovu 
pre dievčatá, 8 siah dlhú asi so 4 siahami širokej svetlosti, vydláždenú doskami. 
Na východnom konci bol byt učiteľa menších dievčat, v  ktorom najprv býval 
Matej Čermák, ktorý tam zotrval do roku 1815. Na západnej strane od kostola 
stála stará, ale pohodlná stavba fary. Najprv tam býval učiteľ Juraj Melian, farár 
Samuel Tešedík, Daniel Bocko, roku 1803 Martin Hamaliar, 1805 – 1810 Juraj 
Krištoffi, po ňom notár Ján Salka, učiteľ najmenších chlapcov Samuel Ton-
soris a v roku 1837 učiteľ starších žiakov Samuel Jekel. Na mieste, kde býval 
učiteľ dievčat Gabriel Molitoris, kúpila obec nový byt pre notára od Ondreja 
Bohuša. Ten ho predal z dôvodu, že gróf Eszterházy ho vykázal na urbár, a tak 
Bohuš všetko v Sarvaši predal a odsťahoval sa do Temešváru, kde sa úspešne ve-
noval krajčírskemu remeslu. V roku 1817 Krištoffi napísal, že v tom istom roku 
žilo v Sarvaši v 1500 domoch 13-tisíc evanjelikov, 600 rímskych katolíkov,70 
gréckych katolíkov a 60 kalvínov. 

Ján Jančovic

Desať rokov redigoval Čabiansky 
kalendár

Národnokultúrny pracovník, publi-
cista, farár Michal F r a  n c i  s  c i sa 
narodil 2. 9. 1905 v  Slovenskom Ko-
mlóši v  roľníckej rodine. Základné 
školské vzdelanie získal na miestnej 
evanjelickej cirkevnej škole. V  rokoch 
1917 – 1925 študoval na gymnáziách 
v  Sarvaši a  v  Boňháde (Bonyhád). Po 
maturite pokračoval v štúdiu evanjelic-
kej teológie v  Šoprone, ktoré ukončil 
v roku 1929. V tom istom roku bol vy-

svätený za farára a hneď nato sa stal kaplánom v  evanjelickom cirkevnom 
zbore v  Cinkote, ktorého členmi boli Slováci. Po dvojročnom kaplánskom 
pôsobení medzi slovenskými evanjelikmi v Cinkote bol v roku 1931 pozvaný 
za seniorálneho kaplána po boku békešského seniora L'udovíta Žigmunda 
Seberíniho do Békešskej Čaby. Nakoniec bol v roku 1934 v tomto najväčšom 
evanjelickom cirkevnom zbore v  Maďarsku zvolený aj za riadneho farára. 
Jeho pôsobenie medzi Slovákmi v Cinkote a v Békešskej Čabe nebolo náhod-
né. Michal Francisci bol rodeným Slovákom a svoju rodnú reč dobre ovládal 
slovom i písmom, a to platilo aj o bohoslužobnej reči. Senior L'. Ž. Seberíni 
vedel dobre, prečo si vybral k sebe práve tohto Komlóšana. To, čo si v tom 
čase nemohol z titulu svojej funkcie a častého napádania v slovenských zále-
žitostiach dovoliť senior, prenechával na mladého národne uvedomelého Slo-
váka. Michal Francisci už ako cinkotský kaplán začal písať prvé články do 
slovenských novín a časopisov. A keďže to boli články o nepriaznivom národ-
nom položení Slovákov v Maďarsku, niektoré podpisoval pod pseudonymom 
Komlóšan. Svoje články uverejňoval v Slovenskom týždenníku a Evanjelickom 
hlásniku. Jeho národnokultúrne a publicistické aktivity boli v Békešskej Čabe 
široké. Už v prvom roku (1931) pôsobenia v Békešskej Čabe vydal knižočku 
o svojom rodisku s názvom Minulosť a prítomnosť našej dediny a v jej úvode 
píše: „Táto knižočka to chce, aby sme ju čím hustejšie čítali. Nie pre jej výbornosť 
alebo dokonalosť – veď to si nenárokuje – ale pre to všestranné poučenie, čo je v jej 
riadkoch zaorané; pre tú jej dobrú a statočnú snahu, ktorou sa usiluje vyzdvihnúť 
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zo dna minulosti žitie našich predkov; ktorou sa snaží poznačiť všetko, čo jeden 
– každý o svojom rodisku vedieť má. Vysoko si cením dielo nebohého Pavla Gaj-
dáča „Tótkomlóš története“, ktoré z poverenia obecného výboru napísal, a jednako 
musím poznamenať, že ono svojmu okoliu nezodpovedalo. Že prečo? Preto, lebo 
bolo po maďarsky napísané v tých časoch, keď to nijaký záujem ľudu komlóšskeho 
nevyžadoval, ak len nie osobná ctibaženosť dvoch – troch ľudí; preto, lebo nebolo 
čítané pre jeho schované úmysly, ktorým sa Komlóšania nikdy podmaniť nedali; 
preto, lebo je to kniha obsiahla, takže si ju len majetnejší vedeli zadovážiť a napo-
sledy preto, lebo najnovšie udalosti našej dediny v sebe neobsahuje. Je toto síce te-
nučká knižočka, predsa chcela by poskytnúť každému to, čo ho práve zaujíma. 
Učili sme sa o Afrike, Ázii, Amerika, zoznámili nás so všetkými osady a mestami 
našej milej vlasti. Len jedinú nepoznáme „Svoju dedinu“, len o jednom nič nevie-
me: o svojom rodisku! Nuž tu je príležitosť: spoznávajte seba, poznávajme minu-
losť a prítomnosť svojej dediny!“

Vidno, že so svojím učiteľom L'udovítom Ž. Seberínim dobre spolupraco-
val aj pri vydávaní diel a  nakoniec sa stal aj pokračovateľom Seberínim zalo-
ženého Čabianskeho kalendára. Michal Francisci vydal v roku 1935 spoločne 
s  L'. Ž. Seberínim publikáciu Dolnozemskí slovenskí spisovatelia. Samostatne 
vydal ešte v roku 1933 titul Na každý deň jedno porekadlo a v roku 1936 Slov-
níček k  Tranosciu. Napokon opäť po L'. Ž. Seberínim a  Gustávovi Seberínim 
redigoval v  rokoch 1936 – 1946 obľúbené ľudové čítanie Čabiansky kalendár. 
Michal Francisci bol presvedčeným 
a  národne uvedomelým Slovákom 
a toto svoje presvedčenie a cítenie pre-
javoval verejne pri každej príležitosti. 
I keď sa ako farár nemohol angažovať 
v  politickej oblasti, v  čase vrcholia-
ceho maďarského šovinizmu stal sa 
sympatizantom a  podporovateľom 
Strany slovenskej národnej jednoty 
a udržiaval spojenie s jej poprednými 
predstaviteľmi. Víťazný postup oslo-
bodzujúcej armády, a  tým blížiaca sa 
porážka fašizmu povzbudila Slovákov 
žijúcich v  dolnozemskom priestore, 
ktorý patril medzi prvý oslobodený. 
Tam však Michal Francisci nemohol 

chýbať. Na konci októbra 1944 stál na čele delegácie, ktorá v mene dolnozem-
ských Slovákov prerokúvala otázku budúceho postavenia Slovákov a Slovanov 
v  novom Maďarsku. Počas boja za oslobodenie Maďarska aktívne pomáhal 
armáde, organizoval pomoc raneným a chorým vojakom, pripravoval pre nich 
kultúrne programy ( J. Bobák). Od januára 1945 intenzívne pracoval na budú-
com postavení Slovákov a Slovanov v Maďarsku, ako delegát sa zúčastňoval na 
spoločných stretnutiach, pracoval v komisii na vypracovaní Memoranda Slova-
nov v Maďarsku, ktorého ustanovujúci zjazd sa konal 18. 2. 1945 v Bákonyi. 
Práve tam bol Michal Francisci zvolený za prvého predsedu Antifašistického 
frontu Slovanov v  Maďarsku. Okrem duchovnej činnosti mu takto pripadla 
zodpovedná funkcia – zabezpečiť Slovákom a  Slovanom rovnoprávne ľudské 
a národnostné postavenie v Maďarsku. Po oslobodení na to využíval všetky svoje 
duševné i fyzické sily. O úlohách a budúcom programe píše v časopise Sloboda, 
súčasne rediguje a vydáva „Kalendár, Ročenka, Čítanka“. Pre svoju národnopo-
litickú a  demokratickú činnosť je neustále osočovaný a  napádaný ( J. Bobák). 
V rámci dohody o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom 
sa v roku 1947 presídľuje s celou svojou rodinou na Slovensko, tak ako desaťti-
síce Slovákov z Maďarska. Od začiatku presídlenia pracuje ako duchovný medzi 
presídlencami na južnom Slovensku. Aj jeho posledným miestom, kde pôsobil 
ako zborový farár, boli Slovákmi z Maďarska osídlené Horné Saliby pri Galante. 
Tam pôsobil od roku 1958 až do odchodu do dôchodku v roku 1970. Zanechal 
po sebe bohatú dokumentačnú a rukopisnú pozostalosť. Michal Francisci umrel 
8. 6. 1980 v Arlesheime (Švajčiarsko).

Ján Jančovic

Literatúra:
BOBÁK, J.: Michal Francisci (9. 2. 1905 – 8. 6. 1980). Slováci v zahraničí 16. 
MS Martin, 1990.
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Zo zažltnutých strán Národného hlásnika

Čo do neho písali Čabania, Sarvašania...

Národný hlásnik s podtitulkom „Noviny pre slovenský ľud“ začal v roku 1868 
vydávať Mikuláš Štefan Ferienčík. Prvé dva ročníky boli tlačené v tlačiarni Kráľov-
skej uhorskej univerzity v Budíne a tam mali aj redakciu. Od čísla 2 v roku 1870 
boli tlačené v Kníhtlačiarsko-účastinárskom spolku v Turčianskom Svätom Marti-
ne, kde bolo aj sídlo redakcie. Od roku 1884 do roku 1906 vydavateľom a redakto-
rom bol Ambro Pietor a po ňom jeho syn. Tieto noviny začali vychádzať ako me-
sačník a postupne od roku 1900 prešli na dvojtýždenník, od roku 1907 vychádzali 
na väčšom formáte a od roku 1911 dokonca vychádzali ako týždenník. Národný 
hlásnik bol orgánom Slovenskej národnej strany a pokračoval v tradícii ľudovej tla-
če s národnovýchovnou orientáciou. Ich základnú obsahovú štruktúru tvorili člán-
ky, ktoré sa snažili v slovenskom ľude povzbudzovať národné povedomie, nabádali 
k zakladaniu hospodárskych spolkov, vzájomných pomocníc, čitateľských spolkov. 
Stálymi rubrikami boli novinky z domova, novinky zo zahraničia, listy čitateľov, 
drobné správy, rady pre domácnosť a hospodárstvo, chýrnik, zábavné čítanie a pub-
licistické články. V roku 1869 v čísle 3 podpísaný ako „Jeden roľník“ z Čaby 15. 
marca napísal, že sa práve vrátil domov z voľby poslanca do budúceho Krajinského 
snemu a chce čitateľom oznámiť správu o výsledku volieb. – Naše mesto, ktoré je 32 
tisícami čisto slovenskými dušami osídlené, zvolilo si a to s veľkou väčšinou za poslanca 
Daňa Bocku. Hádam si nemyslíte, že je to muž, ktorý je len pre náš národ? To určite 
nie, práve naopak. Nemal žiadny program, a načo aj, veď by sme ho pre jeho starobu iba 
unúvali. V roku 1861 sa vyznamenal pri podobnej voľbe tak, že povedal: „Ja v našej 
krajine nepoznám druhý národ len maďarský! Ak pri takýchto mužoch budeme stáť, 
aké môžeme mať v budúcnosti výhľady národného pokroku. Nemôžem obviniť našich 
Slovákov, že k takejto voľbe bol navádzaný nápojom, to u nás nie je potrebné, lebo náš 
ľud je taký krotučký, ako tie ovečky. Keď im bača zahvízdne napravo, pôjdu napravo, 
keď zase naľavo, pôjdu naľavo. Dosť je zlé, že aj teraz tak počúvali, ale iných bačov, 
– posťažoval si tento pisateľ z Čaby. V čísle 3 v  roku 1870 ten istý dopisovateľ 
z Békešskej Čaby píše: – Náš Národný hlásnik i tu na Čabe dobrú službu koná. Budí, 
kriesí a dvíha duchom už takmer od svojeti odpadnutých a maďarským živlom zasiah-
nutých a v národnom ohľade už ani vyznať sa neznajúcich, ináč statných Čabanov. 
– Na tento stav podľa neho silne pôsobí aj „magyarító pénztár“ – pomaďarčujúca 
sa stoličná banka. Aj jej cieľom podľa autora je, aby Čaba ako ratolesť slovenského 
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rodostromu čím skôr uschla. Uvedená banková spoločnosť nedávno kúpila 200 vý-
tlačkov v maďarčine vydanej knihy L'udovíta Haana Zašlé dejiny Békešskej stolice. 
Tohto autora pisateľ kritizuje, že ako Slovák sa chcel zavďačiť Maďarom žijúcim 
v slovenských dolnozemských mestách a dedinách. – Škoda na také stariny vydať 
groš, aby sa nám Slovákom len jedna kniha maďarská do rúk darmo dostala. Čaban 
si sám vďačne kúpi a s radosťou bude čítať v slovenskej reči, a to i maďarským kňazom 
napísanú knihu, lebo vie, že sa aj z takej dá vzdelať. Maďarskú mu môžete aj darom 
dávať, ale on to za to má, ako keby ste chceli holuba slaninou kŕmiť, – prirovnal autor 
článku s uvedením ako „Jeden roľník“. V tom istom čísle, a to tiež o novej knihe L'. 
Haana, napísal z Békešskej stolice O. Lisecký. Širší kritický článok končí takto: – 
Vyslovujeme ľútosť nad tým, že čabiansky pán farár Ľ. Haan, ktorý v našej literatúre 
vydaním slovenských spisov si dobré meno urobil a dosiaľ medzi nás patril, teraz akoby 
sa dal použiť za nástroj našim neprajníkom, a to vydaním diela, ktoré má slúžiť k 
pomaďarčovaniu toho ľudu, ktorého je on slovenským kňazom. –

Z Čanádskej stolice je názov článku uverejnený v čísle 8 v roku 1886 a jeho 
nepodpísaným autorom podľa známej štylizácie je najpravdepodobnejšie stály 
dopisovateľ Ján Kutlík ml. alebo niektorý dopisovateľ z  Čaby, ktorý schválne 
mylne uviedol susednú stolicu. Tento autor okrem opisu postupu poľnohospo-
dárskych prác a úrod v ich prostredí vyslovil túto kritiku – Po tieto dni mali byť 
na Čabe najlepší budapeštianski herci, aby vstupné zo svojho predstavenia darovali 
na druhú opatrovňu malých detí, ktorá sa dobre maďarizuje a touto pomocou má byť 
ešte viac zmaďarizovaná. Zrno Čaby si tunajší ľud najlepšie sám opatrí, ich dietky 
žiadna „óvoda“ nenahradí. Hlavnomestskí páni by sa o iné veci mali starať. My tu 
inú prácu na starosti máme, – napísal dopisovateľ z Čanádu.

 „Od Čaby“ píše autor podpísaný dvomi krížikmi, že maďarský časopis Pesti 
Hirlap vystúpil nedávno proti čabianskemu evanjelickému presbyterstvu a to 
preto, že vraj prekáža evanjelickým učiteľom v šírení maďarčiny. Vedúci tohto 
presbyterstva sú vraj nepriateľmi maďarských škôl a že aj v sto výtlačkoch čítajú 
Národného hlásnika a Národné noviny. Týmto by chceli vrátiť staré časy, keď 
ľud nevedel ani písať, ani čítať. – Nuž aké to hlúpe obžaloby. Čabania sú už natoľ-
ko pokročilí a vzdelaní, že hojným počtom čítajú nielen časopisy, ale aj knihy. Nechcú 
staré časy, ale chcú mať poriadne školy, kde by sa im deti niečo po slovensky naučili. 
Spomenutý časopis chváli maďarizátorov, chváli teda tých, čo sa rúhajú Bohu a ha-
nobí tých, čo sa pridŕžajú svojeti. Čabianske presbyterstvo si práve zasluhuje veľkú 
pochvalu, že nepočúva zbrklých ľudí, ktorí by nás chceli o materinskú reč pripraviť a 
tak ohlúpiť. Boh verných miluje a odmeňuje a statočný Slovák vie, na ktorej strane je 
vernosť a pravda, – napísal zrejme roduverný čabiansky Slovák.

Zo Sarvaša si v 12. čísle z roku 1886 pod článkom jeho autor nežiadal uverejniť 
svoje meno. Opäť píše na horúcu tému, keď maďarské noviny Pesti Hírlap rozširovali 
správu ako vlastenecký skutok, že sarvašskí remeselníci a aj hospodári podali žiadosť, 
aby v kostole bohoslužby a ich školy sa vraj úplne mohli a mali pomaďarčovať. Autor 
uvádza, že túto správu by si ani nepripomenul, keby túto správu v týchto novinách 
nebol napísal istý R., známy v Sarvaši krikľúň. Podľa peštianskych novín túto sprá-
vu podal ako „hlas ľudu“ a pri tejto príležitosti aj noviny Národný hlásnik označil 
ako buriča ľudu, evanjelických kňazov a učiteľov za panslávov a za tajných ruských 
agentov. L'udí vraj chcú pripraviť o vieru a huckajú ich proti Maďarom. O Slovákoch 
v novinách písal tak, že ich hanobil ako chudobných drotárov, miškárov a oblokárov, 
i mnohé iné potáral. Je predpoklad, že tento reagujúci článok v Hlásniku napísal pro-
fesor a národovec Štefan Koreň, ktorý tohto človeka veľmi dobre poznal a v ďalšej 
časti ho aj menuje ako radvanského Salaja, a ďalej pokračuje: – Vy ste to, R. a vaši 
pomáhači, ktorí ľud slovenský búrite, o jeho vodcoch a o duchovných otcoch nehanebnosti 
píšete. Chcete ľud slovenský vo viere jeho otcov znemožniť a i o to maličké zrnko pripraviť. 
A za ten ľud, z ktorého ste vyšli, ani za mak lásky nemáte a v jeho chudobe ho ešte šliapete. 
Pekní to priatelia ľudu, ktorí, ako vy vravíte, že zjednocujete, ale pravdou je, že práve viac 
trháte. Dobre vás poznajú aj vlastní. V politike ste už svoju úlohu odohrali, teraz chcete 
rozdeliť cirkev. I akýsi radvansky Salai nemôže spať pre Hlásnika a Národné noviny a 
mnoho blúzni po „Hírlapoch“ o rodu verných Slovákoch. Najkrajšie je, ako ho sami jeho 
rovesníci teraz v jeho prešľapoch zavracajú. Nám snáď nie je ani hodno s ním sa viac zao-
berať, lebo i jeho rovesníci tušia, že tento radvanský S. ani nevie, čo robí a čo píše. Je isté, že 
pravdu nepíše a len sebe škodí, – napísal tento sarvašský prispievateľ. 

Z Békešskej Čaby do aprílového čísla roku 1888 napísal nepodpísaný autor 
o veľkej povodni, ktorá postihla 15. marca 1888 mesto vyliatím Kereša. Pred-
mestie „Bogárházy“ zaplavila tak, že ľudia zápasili o holý život. Do rána sa po-
lovica premočených domov zrútila a ďalšie v ostatných dňoch. – Na hrádzach 
sme pracovali s nadľudskými silami a aj napriek tomu za obeť tejto živelnej pohromy 
padlo v meste 135 domov a na samotách približne 100. Počas povodne navštívili 
mesto aj poslanci snemovne. Po povodni prišla nová hrôza. Dňa 29. marca vypukol 
zase v meste požiar, ktorý za krátku polhodinu obrátil na popol 19 domov. – 

Z Čanádskej stolice 3. júna 1889 napísal do čísla 6 pravdepodobne Ján Kutlík, 
podpísaný ako Čanádan. Po vývoji počasia a trhových cenách obilia píše, že komor-
skú pôdu si už Bánhedešania úspešne odkúpili. Dostali pustu s výmerou 560 jutár 
a za jej deviatu čiastku hneď zaplatili 15-tisíc zlatých. Ostatnú časť musia postupne 
splácať dvadsať rokov. Na Mezehedešskej puste sa buduje cukrovar a pri ňom naj-
viac pracujú robotníci zo slovenských stolíc. Ten istý autor píše v novembrovom 
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čísle 11, že na komorských pustách v Medeši a Bodzáši už mnohí Slováci, najviac 
Čabania, začali s prvou orbou a niektorí si už dokonca začali stavať svoje nové prí-
bytky. V čísle 4 z roku 1891 z Békešskej Čaby A. M. zdôrazňuje, že školy sú dušou 
každého národa, a preto chce niečo prehovoriť o čabianskych školách. – My máme 
tu 36 škôl rozličného vierovyznania, najviac evanjelických, žiaľ Bohu ani jedna nie je 
čisto slovenská. Učitelia sú síce rodom Slováci, ale srdcom až na jedného, veru nie. Keď 
chodili po maďarských školách, tam nabrali iného ducha, a tak teraz vštepujú do srdca 
našich detí odrodilstvo. Zle zasadený strom nikdy nedosiahne dobrý vzrast. Už je tomu 
29 rokov, čo sú v jednom evanjelickom kostole aj maďarské bohoslužby. Farár káže po 
maďarsky každú nedeľu, ale nemá ho kto počúvať. Veď ani nábožné knihy nemajú, 
ale pri tom slovenských je tu neúrekom. Naše cirkevné schôdzky viedli sa ešte pred pár 
rokmi len po slovensky, teraz už iba po maďarsky. A pre koho? Pre nás nie, čo sme vo 
väčšine, tak ak iba pre niekoľkých pánov. Naopak to ide aj v mestskom výbore. Nikto 
nerozumie, čo sa tam mondokuje. O našej ľudovej banke nechcem radšej hovoriť. Vyhla-
sujú nás za Maďarov, ale my sme tu predsa len Slováci, – a autor tohto článku končí 
veršíkom: „Boli časy, boli, aj naďalej budú. Zakvitnú dni blahé slovenskému ľudu!“ – 
V tom istom čísle je aj ďalší príspevok od čitateľa M. F. z Békešskej Čaby, ktorý 
upozorňuje, že mnohí si myslia, že na Dolnej zemi si ľudia žijú ako v raji. Podľa 
neho to nie je pravda, o čom svedčí aj to, že ľudia z mesta utekajú a to preto, že tam 
vládne klamstvo. Predtým to podľa neho nebývalo a prirovnáva to k včelárstvu, 
kde trúdy zavoňajú, kedy je kôš plný medu. – Tak zavoňali to aj naši nepriatelia, aj 
Židia. Tak sme tu preplnení tými pijavicami, ako keď sa mechúr nafúka. Krčiem máme 
až hrúza, ale dobrého nápoja niet. A naši predstavitelia? Tí sa z toho vlastne tešia a 
prehlasujú po krajine, že naše mesto rozkvitá, že na Čabe už nevedia ľudia ani po slo-
vensky. Lenže to je mam a klam. Mnohí naši ľudia prišli u nás o svoje majetky v ľudovej 
banke. A kto to zapríčinil? Maďarizátori! Veru nás už pomaly pomaďarčili. Nuž ale tak 
je to: Kde sa kúkoľ zmáha, tam pšenica hynie. Naši učitelia vyučovali predtým mládež, 
teraz navštevujú „köry“, – posťažoval si autor článku s vierou, že prídu aj lepšie časy. 
V májovom čísle v roku 1891 z Békešskej Čaby je ďalší nepodpísaný príspevok o 
tom, že stav dolnozemských nádenníkov sa zhoršil, a tým vznikli aj nepokoje. Ma-
ďarské noviny vraj o tom napísali všeličo a hovoria aj to, že je Čaba a jej ľud „tót“ a 
že ešte nedávno písali, že tam už ani nevedia po slovensky. A navyše aradské noviny 
pripisovali týmto nepokojom, že je to dielo panslavizmu, a to aj z toho dôvodu, že 
na Dolnej zemi číta veľa ľudí noviny Národný hlásnik. Z Békešskej stolice je názov 
článku, ktorý napísal v čísle 10 v roku 1892 len krížikom označený autor z Békeš-
skej Čaby: – U nás je vo zvyku, že v nedeľu po bohoslužbách pred kostolom oznamujú, 
kde je na predaj dom, statok, pole a tiež rôzne obecné a krajinské nariadenia. Dosiaľ sa 

to dialo výlučne v slovenskej reči, ale od júna tohto roku je to tak, že najprv oznamujú 
po maďarsky a len potom, keď sa už ľud rozchádza, po slovensky. Aj do kostola nám 
už natískajú maďarčinu, a to napriek tomu, že členmi cirkvi sú tisíce Slovákov a len 
pár maďarských rodín, a predsa sa päťkrát káže aj po maďarsky. A aby nemuseli kázať 
prázdnym laviciam, vymysleli to tak, že najprv sa káže po slovensky a potom maďarsky, 
a tak sa nájde niekoľko poslucháčov, čo tam z povinnosti zostanú aj na túto kázeň. Aj 
za „óvody“ – maďarizačné detské opatrovne dali už výzvu, aby každý, kto má dieťa od 
3 – 6 rokov, prihlásil ich do nich. Kto vraj tak neurobí a v dome nájdu dieťa bez dosta-
točného dozoru, dostane peňažnú pokutu. Takto nám všade natískajú maďarčinu, inej 
starosti nemá nik, ani ten najposlednejší hajdúch, – poznamenal autor a ďalej pripo-
mína, že na vine tohto stavu je pomaďarčujúca sa slovenská inteligencia, z ktorej už 
mnohí aj zle ovládajú materinskú reč. Uvádza o tom aj konkrétne príklady.

Článok v čísle 10 z roku 1893 s názvom Z Dolnej zeme od autora podpísaného 
ako Roľník pochádza tiež z Békešskej Čaby. – S radosťou sme čítali, že na evanje-
lických konventoch na Horniakoch víťazia Slováci. Tak to bolo aj na dištriktuálnom 
konvente v Liptovskom Svätom Mikuláši. Radi by sme sa dozvedeli, že ako to bolo 
na konvente 29. augusta v  Sarvaši, keď maďarské časopisy obviňujú našich farárov 
z panslavizmu. S podivením sme čítali, že orošházsky farár a krajinský poslanec J. Vereš 
navrhol vytvoriť v stolici osobitný maďarský békešský seniorát, pretože oni podľa neho 
nemôžu medzi panslávmi pokojne spolunažívať. Ďalšie maďarské noviny napísali, že je 
to už zbytočné, pretože na Dolnej zemi už vraj niet evanjelických Slovákov, iba niekoľkí 
farári udržiavajú ešte panslavizmus. Chudák, ale si vydýchol, keď jedným ťahom pera 
zničil všetkých Slovákov na Dolnej zemi. Ej, nejde to tak ľahko, ako si tí páni myslia. 
My sme veru tu, žijeme a budeme žiť ako Slováci. Príďte len v nedeľu alebo vo sviatok 
do našich, ako si myslíte zmaďarizovaných cirkví, a uvidíte, akí sú tu Maďari, – napísal 
tento roľník a citoval z evanjelickej hymny priliehavú časť: „Hrad prepevný je Pán 
Boh náš, zbroj výborná i sila...Ten starý nepriateľ...“. Nuž veru márne sú vaše nádeje, – 
ukončil svoj článok.

Z Békešskej Čaby v čísle 11 v roku 1894 napísal podpísaný písmenom L., že 
čitateľom Hlásnika je iste známe, že na Čabe sú všetko Slováci v počte 35-tisíc a že 
len niektorí pomaďarčení streštenci hlásia: – že sme my vraj Maďari. – Ďalej píše, 
že jeden Žid Rosenthal povedal miestnemu farárovi L'udovítovi Seberínimu na 
mestskom výborovom zhromaždení, že kto sa nehlási za Maďara, nie je dobrý vlas-
tenec. – A tak, hľa, vidíte, akých my tu máme Maďarov. Ale maďarizácia aj tu šarapa-
tí. Mali sme tu 14 škôl, v ktorých učili obecní učitelia, ale tým to zabránili a namiesto 
nich dali nám sem „riadnych“ a s nimi aj maďarčinu do škôl. K tomu ešte obec otvorila 
ďalších päť škôl na samotách, a to čisto maďarských, ale tie zostali zväčša prázdne. A tak 
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čo tam stratili, chceli vynahradiť v meste. Navrhli, aby sa v meste postavila nová maďar-
ská obecná škola pre chlapcov s tým, že vraj Čabania len potom budú praví vlastenci. To 
sa im nepodarilo, lebo väčšina výborníkov, na čele s Ľudovítom Seberínim, tento návrh 
odmietla. A teraz už maďaróni vreštia nielen na pána farára, ale aj na jeho dôstojného 
pána otca Gustáva Seberíniho, lebo vraj keby ich tu nebolo bývalo od roku 1867, už by 
bola celá Čaba zmaďarizovaná, čo si vraj všetok ľud žiada. A to je nehanebná lož, ako 
títo neprajníci farbia vo dne v noci. Čím väčšmi budú do nás dorážať, tým horlivejšie 
budeme v obrane svojich práv a slovenskej reči pokračovať. Dlho sme mlčali, ale teraz 
zostaneme si pod zástavou slovenskej vernosti, – podčiarkol tento pisateľ.

Z obce v Aradskej stolici, ktorú založili Čabania – Apateleku (teraz Mokrá 
v Rumunsku), pravidelnými krátkymi správami prispieval roľník Pavel Uhrín. 
V čísle 3 v roku 1895 okrem iného píše: – Veru žijeme, ale neveselo, lebo inteligen-
cia je tu maďarská a dookola sme tu obkolesení Rumunmi. Slovákov je nás približne 
270 a pred pár rokmi sme si postavili aj evanjelický kostol. Aj školu sme si na pôžič-
ku znovu vybudovali a už sme ju aj splatili. V škole, žiaľ, ide všetko po maďarsky a 
naše deti majú s tým veľké problémy. Len náboženstvo sa vyučuje po slovensky. Pri 
všetkej horlivosti pána farára je mládež veľmi rozpustená, a to môžeme ďakovať tej 
nešťastnej maďarizácii, – posťažoval si a verí, že sa to napraví.

Ján Jančovic

Vedel Michal Munkácsy po slovensky?
O Michalovi Munkácsym – Jeho život v Békešskej Čabe

Obraz1

Dieťa Michal Munkácsy (vlastným menom Leo Mihály Lieb) sa stalo oby-
vateľom mesta v roku 1852. V tom čase väčšina obyvateľstva patrila k slovenskej 
národnosti. Stretol sa so slovenským jazykom? Začala som hľadať odpoveď na 
túto otázku.

Vieme, že mal iba 8 rokov, keď mu zomreli rodičia. Jeho poručníkom sa stal 
Štefan Reök, ktorý bol matkiným mladším bratom. K smutnému strýkovi dora-
zilo smutné dieťa. V roku 1851 zomrela dvojročná dcéra Štefana Reöka (Gizella). 
Manželka odišla, musel začať nový život. V roku 1852 prišiel Michal k osamelé-
mu právnikovi ako osirotený malý chlapec. Prvým domovom Michala Munkácsy-
ho v Békešskej Čabe bol dom na dnešnej Baros ulici 6. Tu si Štefan Reök prenajal 
byt od učiteľa Károlya Sztraku. Munkácsy vo svojej autobiografii opisuje deň, keď 
dorazil do mesta. Ich byt bol blízko dvoch veľkých luteránskych kostolov. 

1 Mihály Munkácsy: Voz so senom (Gerendás). Zdroj obrázka: https://hu.wikipedia.org/wiki/
Fájl:Munkácsy_Dűlő_szénásszekér.jpg
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Prvý domov Michala Munkácsyho v Békešskej Čabe sa dnes nachádza opro-
ti luteránskej základnej škole. Budova stojí dodnes, ale bola niekoľkokrát presta-
vaná (Békešská Čaba, dátum fotografie: 03.10. 2021)

V meste žila aj Michalova sestra Gizella, vychovávala ju teta Karolína Štei-
nerová. Bývalý Šteinerov kaštieľ dnes funguje ako pamätný dom. 

Prvým stretnutím neskoršieho maliara so slovenským jazykom mohla byť 
škola, ale jeho učiteľom sa stal vlastný strýko. Mal sotva 12 rokov, keď sa jeho 
strýko rozhodol, že sa z chlapca stane stolár. Počas učňovky sa naučil pár slov 
po slovensky. Vo svojom životopise spomína, že ho každé ráno po slovensky 
budila Anička, ktorá mala slovenský pôvod. Ani v starobe nezabudol na tieto 
slová: „Chlapci, horka!“ (Chlapci, vstávajte!) Neskôr veľa času trávil na usadlosti 
svojho strýka (v Gerendáši) a vďaka tu žijúcim ľuďom sa zoznámil so slovenskou 
kultúrou, čo ovplyvnilo aj jeho maliarstvo. 

Michal Munkácsy, najväčší maďarský realistický maliar s výnimočným ta-
lentom, prvýkrát vzal do ruky štetec v Békešskej Čabe a začal dosahovať svetovú 
slávu. Békešská Čaba je na majstra mimoriadne hrdá a jeho pamiatku uchováva 
múzeum pomenované po ňom a jedinečný pamätný dom na svete.

Brigitta Bálint-Gruber

Obrazy z Dolnej zeme 1918  
Prišli aj na Dolnú zem

Mottom malého turné folkloristov z Banskej Bystrice bolo: „Prišli sme 
vrátiť požičané v novom šate a s úctou.“

„Obrazy z Dolnej zeme 1918 je zo strany Univerzitného folklórneho sú-
boru Mladosť poklona generáciám, ktoré tradičnú ľudovú kultúru Slovákov 
žijúcich južne od hraníc Slovenska vytvárali, a pocta ich súčasným nosite-
ľom, od ktorých sa Mladosť učila a inšpirovala pre tvorbu diela,” hovorí Mar-
tin Urban. 

Univerzitný folklórny súbor Mladosť z  Banskej Bystrice už niekoľko ro-
kov venuje svoju pozornosť aj folklórnym tradíciám dolnozemských Slovákov 
v Srbsku, Chorvátsku, Maďarsku a Rumunsku. Ucelené vystúpenie vo forme 
tanečného divadla malo svoju premiéru na 26. petrovských dňoch divadelných 
v Báčskom Petrovci 16. septembra 2021. Po nej nasledovali vystúpenia v No-
vom Sade, Kovačici a v Selenči. Autormi boli Martin Urban a Katarína Mosná-
ková-Bagľašová a choreografie okrem Martina Urbana a Kataríny Mosnákovej-
-Bagľašovej mali na starosti Tatiana Urbanová a Lucia Bieliková. Réžiu podpísal 
Martin Urban.

Martin Urban, choreograf a režisér UFS Mladosť, spolupracuje s krajanmi 
v metodickej, výskumnej a autorskej rovine viac ako dvadsať rokov. Postavenie 
tradičnej kultúry nevníma len ako artefakty a vývozný artikel, ale ako živú a stále 
sa rozvíjajúcu súčasť kultúrnej klenotnice Slovákov všeobecne. O svojom prie-
kopníckom predsavzatí nám povedal:

„Mladosť chce naďalej prezentovať a popularizovať toto bohatstvo, a  to 
predovšetkým umeleckými prostriedkami a v priamej spolupráci s originálny-
mi nositeľmi, žijúcimi v súčasnosti na Slovensku. Výchovné koncerty pre školy 
a večerné verejné predstavenia sú modelom, ktorý bol overený práve na turné vo 
Vojvodine. Následne bola realizovaná nová premiérová časť Obrazov z Dolnej 
zeme – Miesto na zemi. V Banskej Bystrici sa stretla s veľmi pozitívnym ohla-
som a  záujmom. Tanečníkom, spevákom a  muzikantom pomohla skúsenosť 
z vystúpení v Báčskom Petrovci, Kovačici a Selenči, dodala im dôveru v správ-
nosť toho, čo prinášajú na javisko, reflektujúc pripomienky vojvodinského di-
váka a odborníkov. Spolupráca s Patrikom Ragom, ktorý má na starosti kos-
týmové vybavenie programu Mladosť, zaväzuje, aby boli dobre oblečení všetci 
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účinkujúci. Interpretácia Kataríny Mosnákovej-Bagľašovej, Leonóry Súdiovej 
a Juraja Súdiho mladšieho prinášajú na javisko a pre diváka pridanú hodnotu, 
opravdivý a silný zážitok. Témy, s ktorými program narába, sú precízne podlo-
žené dejinnými udalosťami a nie sú samoúčelné. Aj preto si divák odnáša hlboký 
zážitok, ktorý v ňom dozrieva a rezonuje ešte dlhý čas. Tak to je na Slovensku, 
aj v srbskej Vojvodine.”

Katarína Mosnáková-Bagľašová tiež vyslovila svoj názor: „Som veľmi rada, 
že sa UFS Mladosť spolu so svojimi vedúcimi rozhodli zaradiť do svojho re-
pertoára tance Slovákov z Dolnej zeme. Je to priam priekopnícky počin, keďže 
vlastne tento súbor prvý na Slovensku siahol po takomto materiáli. Pre nás dol-
nozemských Slovákov je to veľmi dobrý príklad, ako sa dá narábať s tradičným 
materiálom, ako ho na jednej strane podať v čím autentickejšom znení a na stra-
ne druhej narábať s ním, štylizovať a podať ho v modernom, priam divadelnom 
rúchu. Mohli by sme teda povedať, že folkloristické (ale aj etnologické, inter-
pretačné, umelecké) zdokonaľovanie je tu vzájomné – členovia UFS Mladosť sa 
učia od nás, a zároveň my sa učíme od nich. Podľa mňa je to v tomto projekte 
najväčší význam vzniknutého diela.” 

Vladimír Valentík

Kody a ako sme seba stratili?

Edon veľkomaďar a „zahranár mesta” zvykne dávať články na facebook pod 
názvom Békéšska Čaba v roku 1921. Uvedie v tých článkov starje noviny a, 
vôbec, prepisuje vtedajší stav nášho mesta. V  tých článkoch sa často vrátia 
témy Trianonu a situácia maďarskej menšiny v  nových hraniciach. Možno 
naschvál sú takto vyberané, aby sme so slzavýma očama smútili nad tým, do 
akej katastrofálnej národnostnej situácie sa dostali zahraniční Maďari. Teraz, 
milý čitateľ, nie nad tým by som chcel lamentovať, čo všetko, no najmä ma-
ďarský šovinizmus, sa pričinilo o trianonské rozhodnutie, ale radšej nad tým, 
aký bol národnostný a vôbec ľudský život našich slovenských predkov medzi 
hranicami nového, už samostatného maďarského štátu po Trianone.

Ej, var, na túto otázku ván mám krátku odpoveď: STRAŠNVUO. Pod-
robnejšie: ešte horšie…

Na ilustráciu vtedajšej situácie som vám priniesol jeden obraz, ktorý sme 
nakreslili na základe spomienok takých bývalých slovenských žiakov, ktorí pred 
100 rokmi chodili do štátnych ľudových škôl s povinným maďarským vyučova-
cím jazykom. V roku 1920, keď pán velebný L'udevít Žigmund Szeberényi naj-
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prv vydal náš milovaný Čabiansky kalendár, v tých školách žiakom nebolo mož-
no po slovensky hovoriť nielen na hodinách, ale ani počas prestávok. Kto to 
porušil, naňho čakali liesková palica a telesné disciplinovanie. Ten žiak, ktorý 
nehovoril dokonale po maďarsky, a viactí boli takí, dostal na krk tabuľu, na kto-
rej bolo napísané: BUTA TÓT VAGYOK. Nečudujme sa teda, že naša Slovač 
už za jednu generáciu stratila svoju materinskú reč a prešla na maďarčinu. No 
a, čo je najhoršvuo: tá istá generácia bola tou, ktorá, aby chránila svoje deti od 
podobných ponížení, tak už ani slovenčinu im neodovzdala v  rodinách. Vý-
sledkom tej maďarským štátom vymyslenej diabolskej metódy sa asimilovala za 
jednu generáciu celá dolnozemská slovenská komunita.

Ja úprimne uznávam, že zahraniční Maďari nemali ľahký osud, ale oni 
napriek všetkému stále existujú. Napríklad na Slovensku ešte stále je ich po-
čet okolo pol milióna (sic!) aj tak, že po Trianone bol ten počet cca 650.000. 
No a my? Slováci na maďarskej časti Dolnej zeme? A v  nich my Čabänia? 
Počujete na uliciach slovenské slovo? Naše deti si osvoja krásu slovenčiny? 
A vôbec, môžeme sa považovať za národnosť, ktorá má budúcnosť? Toto sú 
naše aktuálne otázky na Čabe. Radšej si vyhútajme viac a viac, aby sme za-
chránili to málo, čo nám ostalo, a nezačínajme aj my plakať nad ťažkosťami 
zahraničných Maďarov v minulosti a teraz…

Ondriš Kiszely

Staviteľ Michal Milan Harminc – 
významný stredoeurópsky architekt

„Roky sú pre nás to, čo aj diela:
Brázdy. Aj v srdci, v láske – 

Otrasenej či malej.
Praveká pravda nedotlela predsa:

Roky sa zosýpajú a diela žijú
Ďalej.... 

(Michal Babinka) 

 Michal Milan Harminc sa narodil 7. 10. 1869 v Kulpíne neďaleko Báčskeho 
Petrovca (terajšie Srbsko) v  mnohopočetnej rodine tesárskeho majstra Pavla, 
bolo ich 8 detí. Základnú školu skončil v rodnom Kulpíne, študoval na nemec-
kej škole v susednom Buľkesi (dnešný Maglić) a potom na Nemeckej akadémii 
v  Novom Sade. Po jej ukončení bol otcovým pomocníkom, naučil sa rysovať 
staviteľské plány a v práci čoraz viac uplatňoval vlastné nápady a riešenia.

Ako 17-ročný odchádza z domu do Budapešti s odhodlaním stať sa stavi-
teľom. Po praxi u staviteľov Neuschlossa a Schikendanza sa zamestnáva u zná-
meho peštianskeho staviteľa Jána Nepomuka Bobuľu, pôvodom z  Dovalova 
na Liptove. Tak sa začala jeho priama cesta do slovenského kultúrneho a spo-
ločenského života v Budapešti. Vstúpil do Slovenského spolku, kde sa bližšie 
zoznámil so slovenskou kultúrou a umením a stal sa ich všestranným podpo-
rovateľom. V spolku aktívne pracoval ako knihovník, neskôr ako predseda. Bol 
činný v spevokole a divadelnom krúžku.

Z jeho tovarišských čias v Budapešti treba spomenúť jeho účasť pri stavbe 
pamätníka na Námestí hrdinov pri príležitosti Miléniového výročia. 

Ako 28-ročný si založil vlastnú projekčnú a staviteľskú kanceláriu. V tom 
čase už staval prakticky po celom Uhorsku. Jeho činnosť v Budapešti sa sústre-
dila na obytné stavby – nájomné domy a vily, napríklad nájomný dom I. Krella, 
A. Vajdicsa, A. Bulyovszkého, vila L. Toldyho.

V roku 1908 zložil štátnu staviteľskú skúšku a projektom budovy tzv. starého 
Slovenského národného múzea v Martine získal staviteľský diplom a titul staviteľa.

V roku 1915 sa presídlil už aj s rodinou na Slovensko a založil si projekčnú 
kanceláriu v Liptovskom Svätom Mikuláši predpokladajúc, že centrom slovenské-
ho diania v budúcnosti sa stane Turčiansky Svätý Martin alebo Liptovský Svätý 
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Mikuláš. Tu mal svoju projekčnú a  staviteľskú kanceláriu. Podporoval vydávanie 
evanjelického Tranovského kalendára, kde na zadnej strane obálky mal uverejnenú 
propagáciu svojej firmy. 

V roku 1920 sa stal členom Ústredia stavebných korporácií a v rokoch 1921 
– 1923 bol prvým predsedom Organizačnej jednoty staviteľov pre Slovensko. To 
už býval v Bratislave spolu s rodinou – manželkou Annou, r. Holcovou, zo Žiliny, 
synmi Milanom a Ivanom, a dcérou Oľgou. Na 1. konferencii Zväzu slovenských 
architektov v roku 1953 bol menovaný prvým čestným členom ZSA. Aktívnu čin-
nosť ukončil v roku 1951. Dožil sa vysokého veku, zomrel v Bratislave vo veku 95 
rokov a je pochovaný na Evanjelickom cintoríne pri Kozej bráne.

Na Liptove začal stavať ešte počas života v Budapešti. Úplne prvá stavba je evan-
jelický kostol v Pribyline (1901 – 1902). Nasleduje Slovenská banka, tzv. Houdekov 
dom v Ružomberku (1901 – 1902), dnes tam sídli mestská knižnica. V Mikuláši 
pokračuje Slovenským domom pre Dr. Emila Stodolu, ktorý neskôr odkúpil továr-
nik Ján Pálka (1902). Ďalej nasleduje škola v Hybiach a adaptácia kostola v Hybiach 
(1903). Projektom budovy Slovenského národného múzea, tzv. „starej budovy“, v roku 
1905 – 1908 zložil štátnu staviteľskú skúšku. Nasleduje katolícky kostol v Černovej 
(1906 – 1907) a evanjelický kostol a fara v Liptovskej Porúbke (1914 – 1915).

Po presťahovaní sa do Liptovského Mikuláša v roku 1915 (zatiaľ nevieme, 
kde mal projekčnú kanceláriu, resp. kde býval) postavil továrenské budovy pre 
firmu Lacko – Pálka (1915 – 1916), dom pre továrnika L'udovíta Pazeríniho 
(1916) a rodinný dom Juraja Lacku (1916 – 1917). Vo Vysokých Tatrách vy-
budoval komplex budov sanatória Dr. Szontágha v Novom Smokovci (1917 – 
1926). V Bratislave je autorom honosnej budovy Tatrabanky, dnešné Minister-
stvo kultúry SR, s bohatou interiérovou výzdobou (1923 – 1925). Na dnešnej 
Lermotovovej ulici postavil vilu pre Dr. Emila Stodolu (1924). V rokoch 1925 
– 1928 stavia na dunajskom nábreží v Bratislave budovu Zemědelského múzea, 
terajšie Slovenské národné múzeum. Táto jeho tvorivá etapa je zakončená evan-
jelickým kostolom vo Východnej (1927 – 1929).

Tretie obdobie jeho činnosti nesie už modernejšie znaky. V Liptovskom Mi-
kuláši je to vila rodiny Lackovie na Kuzmányho ulici (1931), dom Petra Hubku 
v Novom Smokovci (1931), v Bratislave Dom Slovenskej ligy (1934 – 1936), kde 
mal M. M. Harminc ateliér a aj s  rodinou býval, teraz tam sídli predsedníctvo 
Matice slovenskej. V Mikuláši stavia Domov Bethánia (1934 – 1936), Hasičský 
dom a Obecný úrad v Uhorskej Vsi. Počas Slovenského štátu pracuje na adap-
tácii katolíckeho kostola v  Liptovskom Mikuláši (1941), na dostavbe továrne 
Lacko – Pálka (1942 – 1943). V kúpeľoch Lúčky stavia Turistický hotel (1942, 

majiteľ L'. Pálka), Kúpeľný dom s kolonádou (1942 – 1943), terajší kúpeľný dom 
Liptov (1946). Po vojne pracoval na rekonštrukcii veže evanjelického kostola vo 
Vrbici, ktorá bola značne poškodená delostreleckými zásahmi. Pri jeho posviacke 
v  roku 1951 rečnil z  obnovenej veže, to už mal 82 rokov. Často prichádzal na 
rodnú Dolnú zem spolu s priateľmi Dr. Gučom a poslancom Milanom Hodžom.

Michal Milan Harminc bol mimoriadne pracovitý a mimoriadne talentova-
ný staviteľ. Svedčí o tom počet jeho stavieb – viac ako 300 na území Slovenska, 
Maďarska, bývalej Juhoslávie, Rumunska a Ukrajiny, z čoho 121 stavieb sa na-
chádza na Slovensku. Len tento výpočet stavieb na Liptove, vo Vysokých Tat-
rách a niektorých stavieb celoslovenského významu, z ktorých väčšina, pokiaľ sa 
zachovali, slúžia a poskytujú komfort až dodnes, svedčí o nesmiernej pracovitos-
ti, množstve nápadov a vizionárstve.

Zachovali sa aj perličky z jeho života, veľmi rád rečnil z veže kostola alebo 
počas stavby usmerňoval robotníkov. V Tatrách raz preňho pripravili ubytova-
nie a stravovanie pre 30 osôb, hoci prišiel len sám. Úradník si telegram vysvetlil 
po svojom, slovo Harminc po maďarsky znamená 30. 

S obľubou používal ako dekoračný kameň slovenský travertín – biely a sivý 
zo Spiša a  žltý z  Bešeňovej. Detaily okien, dverí, svietidiel, pasáže, sochárske 
dotvorenie – to všetko robí z jeho budov viac ako len stavby. Stavbou Stodolovie 
vilky v  Liptovskom Mikuláši predbehol aj v  dnešnej dobe oveľa známejšieho 
architekta Dušana Jurkoviča. 

Niektoré z  jeho stavieb, ktoré sa zachovali do dnešných dôb, predsa len 
neslúžia svojmu pôvodnému účelu. Len prednedávnom sa zvádzal „boj“ o za-
chovanie spomínanej Stodolovie vilky. Je preto aj našou povinnosťou upozorniť 
kompetentných na nesmiernu národnú, historickú aj estetickú hodnotu týchto 
stavieb a čím skôr požiadať o zápis do zoznamu kultúrneho dedičstva. Aby, tak 
ako to hovorí dolnozemský básnik, „diela žili ďalej“.

Dr. Olga Fejdiová, CSc,
členka občianskeho združenia Dotyk ľudskosti o. z. –  Touch of Humanity, 

podpredsedníčka Spolku Slovákov z Juhoslávie na Slovensku

Spracované na základe podkladových materiálov:
Michal Harminc (1869 – 1964): Výber z autobiografickej dokumentácie archi-
tektonického diela ( SNG, 1991)
Michal Milan Harminc (1869 – 1964): Príbeh nestora slovenskej architektúry 
(Trio Publishing 2014)
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Vyznamenania a ocenenia za zásluhy
pre Slovač v Maďarsku zviazanú s Čabou 

v roku 2021 v chronologickom poradí

Edita Pečeňová
(riaditeľka Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a kolégia 

v Békešskej Čabe)
Vyznamenanie Maďarského záslužného zlatého kríža – občianskeho radu

a
Cena Ondreja Štefanka

Za príspevok k rozvoju, organizovaniu a diverzifikovaniu kultúrneho života a 
spolkovej činnosti v slovenskom zahraničnom svete
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Juraj Ando 
(riaditeľ Múzea Mihálya Munkácsyho, †2021)

Vyznamenanie Maďarského záslužného zlatého kríža

Oľga Fodorová
(učiteľka Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a kolégia 

v Békešskej Čabe na dôchodku)
Diamantový diplom

Matej Kesjár 
(predseda Slovenskej samosprávy v Čabasabady)

Za našu národnosť

Mária Czégényová 
(riaditeľka Pedagogického metodického centra Slovákov v Maďarsku)

Tešedíkova cena
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František Zelman 
(predseda Únie Slovenských organizácií v Maďarsku, podpredseda Celoštátnej 

slovenskej samosprávy)
Za národnosti Békešskej župy

Jola Pepová
(predsedníčka Spolku pre zachovanie slovenských tradícií vo Veľkom Bánhedeši)

Za ľudovú kultúru Békešskej župy

Mladí talentovaní hudobníci, 
na ktorých sme hrdí

Sme hrdí, že v kruhu našej Slovače môžeme dať správu nielen o vyznamenaných osobnos-
tiach, ale aj o potenciálnych vyznamenaných z radov našej slovenskej komunity, poukazujúc 
do budúcna. Predstavíme vám dva mladé talenty, muzikantov, slovami ich mamičiek z radov 
našej slovenskej národnosti, o ktorých sme už veľa počuli, lebo dosiahli špičkové úspechy. 

Oliver Pál

Dňa 30. októbra 2021 bol Veľký evanjelický chrám v  Békešskej Čabe opäť 
zaplnený. Pred sviatkom reformácie a Dňom zosnulých sme si vypočuli Verdiho 
Requiem v  podaní Symfonického orchestra Békešskej župy, štyroch sólistov – 
operných spevákov, a Speváckeho zboru Viktora Vaszyho zo Segedína. V kruhu 
orchestrálnych hudobníkov je zvykom, že si počas koncertov navzájom vypomáha-
jú, a tak medzi 140 vystupujúcimi boli i tentokrát hostia zo Segedína a z Budapešti. 
V skupine violončelistov vystúpil aj člen Spolku segedínskych Slovákov, študent 
druhého ročníka Hudobnej akadémie F. Liszta v Budapešti Oliver Pál. 

Talentovaný chlapec ako sedemročný začal študovať hru na violončele vo svo-
jom rodnom meste Segedíne. Onedlho vysvitlo, že má absolútny sluch, a bolo jas-
né, že talentovaný chlapec sa vyberie cestou umelcov. Potom pokračoval na Stred-
nej umeleckej škole Z. Kodálya v Kecskeméte, kde strávil päť rokov. Pravidelne sa 
zúčastňoval na súťažiach usporiadaných pre sólistov violončelistov doma i v zahra-
ničí, napr.: v Rumunsku a Srbsku, kde sa umiestnil na prvom, druhom alebo tre-
ťom mieste. Počas letných prázdnin sa pravidelne zúčastňuje majstrovských kurzov 
v Rakúsku a Maďarsku a v roku 2015 ho taliansky dirigent Igor Coretti Kuret vy-
bral aj do ESYO (European Spirit of Youth Orchestra), vďaka čomu mohol stráviť 
spolu zo zahraničnými hudobníkmi mesiac v Slovinsku a Taliansku, a v rámci série 
spomienkových koncertov vystúpil v Teatro Verdi v Trieste.

Od roku 2021 študuje umelecký prednes na violončele na Hudobnej akadémii 
F. Liszta v Budapešti u profesorky violončelistky Ditty Rohmann, vedúcej katedry. 
Ešte ako stredoškolský študent viackrát hral so symfonickým orchestrom v meste 
Kecskemét, kde je doteraz pravidelným hudobníkom novoročných koncertov.

Začiatkom roka 2021 sa pre Olivera otvorili brány sveta populárnej hudby, hral 
v  akustickej verzii piesne Gergo Szekéra /Hazatérsz/ v  rámci súťaže MTVA A 
DAL. Spolu so slovenským spevákom a interpretom Leventem Galdom vystúpil aj 
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na Mariánskom stretnutí cirkevných speváckych zborov v Baňačke a v programe tzv. 
Hudobnej záhrady v Kerestúre. Oliver od detstva vystupoval i na národnostných 
podujatiach v  Segedíne, slovenských a národnostných plesoch, literárnych popo-
ludniach a adventných koncertoch Domu národností. Pozná tradície a gastronó-
miu dolnozemských Slovákov, ľudové piesne a kroje svojich predkov, ktoré videl na 
Dňoch Slovákov v Maďarsku. V tomto období sa pripravuje na súťaž D. Poppera, 
ktorú usporiadajú v decembri pre violončelistov na LFZE /hudobnej akadémii/ a 
aktívne sa zapája do slovenského spoločenského diania v hlavnom meste. Spolu s 
kamarátom Szabolcsom Baranyim dostal od vedúcej Ozveny Zuzany Hollóssyovej 
pozvanie na Adventný program Klubu slovenských dôchodcov v Budapešti, ako aj 
na januárové literárne podujatie Slovenskej samosprávy XIII. obvodu Budapešti. 

Aj keď život profesionálnych hudobníkov nie je vždy ľahký, pre Olivera 
je v každom prípade pestrý a plný výziev. Jeho cieľom je rozdávať nám radosť 
z hudby, veď hudba nás obklopuje na každom kroku, na oslavách, v divadle, vo 
filmoch, na svadbách, koncertoch či bohoslužbách.

Ildiko Makaiová

Pyšná mama Ildika so 
synom Oliverom

Hudba na ulici

V Banačke

Benedek Murvai

Benedek Murvai sa narodil v roku 2006 do slovenskej rodiny. Už od detstva 
sa zúčastňoval na rôznych slovenských programoch, najmä v Slovenskom Ko-
mlóši. Chodil do slovenskej škôlky v našom meste. 

Do hudobnej školy začal chodiť v roku 2014. Najprv hral na flaute, potom 
si vybral za svoj hudobný nástroj klarinet. Už vo veľmi raných časoch vysvitlo, 
aký veľký talent má na hru na tomto hudobnom nástroji. Od začiatku ho pri-
hlásili na rôzne súťaže, ako napr. už v druhom roku sa zúčastnil na župnej súťaži 
modernej hudby, kde získal 3. miesto. V nasledujúcom roku na župnej súťaži 
klarinetistov získal 2. miesto, a vtedy mal ešte len 10 rokov. 

Každý rok sa zúčastní na celoštátnom tábore klarinetistov, kde na tamojšej 
súťaži dosiahol 2. miesto. Na celoštátnej súťaži klarinetistov, ktorú organizujú 
každý 4. rok, dostal mimoriadnu cenu poroty.

Svoje hudobné úspechy nesústreďuje iba na hru na klarinete. V škole sa v 3. 
– 4. ročníku pravidelne zúčastňoval na medzinárodnej súťaži slovenskej ľudovej 
piesne v rumunskom Nadlaku pod názvom Cez Nadlak je..., kde každý rok do-
siahol mimoriadnu cenu poroty. 

Jeho talent skoro objavili učitelia v Hudobnej škole Bélu Bartóka v našom 
meste a od 6. ročníka sa mu venujú učitelia strednej školy tejto inštitúcie.

V roku 2019 vystúpil aj na Dni menšín slovenskej národnostnej samosprávy 
v našom meste. 

Minulý rok sa zúčastnil na online medzinárodnej súťaži klarinetistov v ru-
munskom Temešvári, tu dosiahol 1. miesto.

Teraz sa ako stredoškolák chystá na celoštátnu súťaž stredných škôl, ktorá 
bude usporiadaná v marci v roku 2022. 

Hudba a hra na klarinete znamená preňho všetko. Hrá na klarinete, keď je 
smutný, aj keď je veselý. S týmto hudobným nástrojom našiel svoju cestu a vie 
splniť svoje sny, no, samozrejme, chystá sa stať muzikantom.

Natália Lopušná
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„Nech je vaším liekom jedlo.“ (Hippokrates)

01. 01. 2019 na Generálny konzulát SR v Békešskej Čabe nastúpil nový vedúci, 
menovite Emil Kuchár. V krátkom čase dostal aj kolegyňu, pani Ninu Eliášovú. Od 
pána generálneho konzula SR som dostala do daru hodnotný stolný kalendár, ktorý 
sa zameriava na pálčivú tému súčasnosti: zdravie a gastronómia v styku s príro-
dou. Jeho autorom sú E. Lörinczová, O. Chreňo a J. Kuchárová.

Myslím si, že sa môžeme podeliť s vami, naši čitatelia, s ozaj užitočnými informá-
ciami a receptami z Kalendára zdravia 2020, ktorý obsahuje plodiny a bylinky, ktoré 
máme zvyčajne v záhrade a sú surovinami našej obyčajnej, každodennej konzumácie. 

Stravovacie návyky majú výrazný vplyv na naše zdravie, o tom niet pochýb. 
Zmena životného štýlu vyžaduje oveľa viac sebazaprenia ako len prehĺtanie tab-
letiek. No o to viac úžitku nám nakoniec prinesie. Zoznam byliniek a zdravých 
plodín nemá konca-kraja. Je len na vás, ako si obohatíte váš jedálniček. Príroda 
má všetko, len sa treba správne pýtať a viac vnímať.

Pevná vôľa, odhodlanie, vyvážené správne stravovanie a zdravý životný štýl 
významne prispejú k upevneniu nášho zdravia...

...
Náuka o  liečivých rastlinách bola vždy súčasťou tradičného európskeho 

lekárstva. Stále však platí, že alternatívna liečba bylinkami je dobrý pomocník 
takmer pri všetkých chorobách, hovorí RNDr. Ondrej Chreňo, PhD., ktorý 
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vďaka výskumu a dlhoročným skúsenostiam vytvoril celú škálu liečiteľských po-
stupov a receptúr, z ktorých sú mnohé šité na mieru. 

Ale nezabudnite! Náuka nenahradí lekársku starostlivosť. V prípade akých-
koľvek zdravotných problémov navštívte svojho lekára alebo sa o správnosti vý-
beru a použitia byliniek poraďte s farmaceutom v lekárni. Bylinky by sme mali 
užívať ako prevenciu. Nemá význam robiť silné čaje, účinok väčší nebude. Ne-
čakajte, kým ochoriete. Nikdy nezabúdajte, že bylinka nie je všeliek. Ak máte 
pochybnosti, poraďte sa so svojím lekárom.

Vybrali sme na raňajky

Hrach siaty (Pisum sativum)
Hrach je jednoročná popínavá rastlina, plodmi sú struky obsahujúce dužinaté 

semená nazývané hrášok. Patrí medzi obľúbené a  často konzumované strukoviny. 
Mladý hrášok je bohatým zdrojom antioxidantov. Vďaka cukrom, ktoré obsahuje, je 
pre naše telo zdrojom okamžite využiteľnej energie. Vďaka karoténu chráni náš zrak 
a stimuluje obnovu sliznice. Najcennejšia na hrachu je jedinečná kombinácia horčí-
ka a nukleových kyselín. Nukleové kyseliny sú látky, ktoré podporujú zdravé delenie 
a rast buniek. Draslík a horčík chránia srdce, vápnik sa stará o pevné kosti a zuby. Vý-
znamné je aj množstvom vitamínov skupiny B, tiamín-B1, riboflavín-B2 a niacín B3.

Recept – Hrášková nátierka so syrokrémom
150 g zeleného hrášku, 2 syrokrémy, 4 PL masla, podľa chuti soľ, korenie

Hrášok vylúpeme a uvaríme domäkka v osolenej vode. Necháme ho vychla-
diť a vložíme do mixéra. Pridáme syrokrém, maslo a vyšľaháme. Dochutíme so-
ľou a korením.

Egreš obyčajný (Grossularia uva-crispa)
... Druhov egreša je dnes vyše 800. Egreš obsahuje bielkoviny, sacharidy, 

vlákninu, tuk, vodu, vápnik, železo, horčík, fosfor, draslík, meď, zinok, man-
gán, selén, vitamíny A, B, C, E, kyselinu pantoténovú, kyselinu listovú, omega-3 
a omega-6 mastné kyseliny.

...
Recept – Egrešový džem s rumom

1 kg egreša, 500 g kryštálového cukru, 2 balíčky vanilkového cukru, 100 ml rumu

Egreše umyjeme a očistíme. Polovicu z nich rozmixujeme a zvyšné necháme 
v  celku. Rozmixovanú časť zmiešame s polovicou kryštálového a  vanilkového 
cukru. Túto zmes povaríme asi 10 minút na miernom ohni. Potom primiešame 
celé egreše, zvyšok cukru a varíme ďalších 10 – 15 minút, až kým zmes nebude 
hustejšia. Potom prilejeme rum, premiešame a odstavíme z ohňa.

Vybrali sme na obed

Patizón (Cucurbita pepo var. Patissoniana)
... Je to kultivar tekvice obyčajnej a jeho plod má tvar disku. Množstvo kul-

tivarov sa líši farbou, tvarom i veľkosťou. Má zväčša biele alebo žlté až oranžo-
vé plody. Patizón je zdrojom mnohých potrebných látok, vrátane minerálov aj 
stopových prvkov. Bohatý je na draslík či fosfor, no rovnako telu dodá vápnik, 
horčík, železo alebo selén a  zinok. Táto chutná zelenina však nezaostáva ani 
v obsahu vitamínov. Je zdrojom vitamínov C, E aj K, a taktiež mnohých z vi-
tamínov skupiny B, a to napríklad kyseliny listovej či niacínu. Ukrýva však aj 
poriadnu dávku betakaroténu a menšie množstvo bielkovín.

Recept – Lahodné patizónové placky
1 patizón, 500 g zemiakov, 75 g múky, 2 cibule, 2 vajcia, 1 ČL sušeného majoránu, 
1 strúčik cesnaku, šťavu z citróna, čierne korenie, soľ, mletá paprika, olej na opekanie

Ošúpeme cesnak a  cibuľu a  nakrájame ich nadrobno. Ošúpeme zemiaky 
a  patizón, umyjeme a  najemno nastrúhame. Všetky ingrediencie zmiešame 
s citrónovou šťavou, vajcami, múkou, soľou, majoránom, korením a paprikou. 
Z hmoty vyformujeme placky a opekáme ich na strednom ohni 3 až 4 minúty 
z každej strany.

Fazuľa obyčajná (Phaseolus vylgaris)
... Je to popínavá bylina, ktorej plodom je struk, ktorý obsahuje 4 – 7 semien. 

Druhy fazule sa pohybujú v stovkách rôznych odrôd a kultivarov. 
... Fazuľa obsahuje značné množstvo železa, vápnika, draslíka, mangánu, provi-

tamínu A, vitamín C a vitamíny zo skupiny B. Dôvod prečo jesť fazuľu (strukoviny) 
je, že je zdrojom bielkovín a obsahuje málo tuku. Dôvodom, prečo naši predkovia 
nepoznali civilizačné choroby, bolo iné zloženie stravy. Prevládali jedlá z kapusty, 
mrkvy, zemiakov, strukovín. Odborníci odporúčajú jesť strukoviny 4x do týždňa.
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Recept – Fazuľový šalát
2 šálky uvarenej fazule, 1 cibuľa, 2-3 kyslé uhorky, 1 mrkva, 3-4 vajcia uvarené 
natvrdo, olej, soľ, mleté korenie, ocot alebo citrónová šťava, podľa chuti petržlenová 
vňať, pažítka, žerucha

Najemno nasekáme cibuľu, uhorky, vajíčka, nastrúhame mrkvu. Všetko 
zmiešame s fazuľou a prelejeme zálievkou z oleja, octu/citrónovej šťavy, soli, ko-
renia a byliniek. Môžeme pridať pol šálky strúhaného zeleru, nasekané zelerové 
stonky, 1-2 PL majonézy alebo kyslej smotany.

Vybrali sme dezert a niečo na pitie

Melón cantaloupe (Cucumis melo var.cantalupensis)
Cantaloupe je jeden z najobľúbenejších žltých melónov. Melóny sa delia na 

dve skupiny: veľké vodové s červenou dužinou a malé so zelenou, žltou a oran-
žovou dužinou. Vnútorná dužina melóna cantaloupe je jemne oranžová, kon-
zistenciou veľmi pripomína mango. Mieša sa v  ňom chuť marhúľ, karamelu 
a sladkej mrkvy. Cantaloupe je bohatý na veľké množstvo živín, obsahuje niacín, 
vlákninu, draslík, kyselinu listovú, vitamíny, ako je vitamín C, A a vitamín B6. 

Recept – Grilovaný cantaloupe s rukolou
1 melón (nie veľmi prezrelý), 1 uhorka, 1 balenie rukoly, 1 feta syr, 50 ml olivového 
oleja, šťava z ½ citróna, soľ, čierne korenie

Melón nakrájame na plátky, potrieme olejom, ugrilujeme z  oboch strán. 
Z  uhorky nastrúhame široké rezance, pridáme rukolu, pokvapkáme olejom 
zmiešaným s  citrónovou šťavou a  premiešame. Uložíme na tanier, posypeme 
fetou, dochutíme korením.

Moruša biela (Morus alba)
Obsahujú vysoký podiel fruktózy a glukózy. Moruša je v  tradičnej čínskej 

medicíne považovaná za liek. Obsahuje značné množstvá vitamínov A, B1, B2, 
C, proteínov, tukov, a antokyanínov.

Recept – Morušový koktail
3 dl polotučného mlieka, za hrsť plodov moruše bielej, 7 malín, pol mokka lyžičky mletej škorice

Umyté ovocie vložíme spolu s mliekom a škoricou do vyššej nádoby a do-
konale rozmixujeme na hladkú hmotu. Tento lahodný koktail môžeme kon-
zumovať na raňajky alebo večeru. Počas leta si môžeme na osvieženie pridať aj 
kocky ľadu.

Petržlen kučeravý (Petroselinum crispum)
... Rozlišujeme tri druhy petržlenu – vňaťový, kučeravý a koreňový. Petržlen 

kučeravý je známy najmä svojimi močopudnými vlastnosťami... Vysoký obsah 
železa.... najmä vďaka vysokému obsahu vápnika a kremíka. 

Recept – Petržlenový koktail
Hrsť petržlenovej vňate vložíme do mixéra. Pridáme polovicu olúpaného citróna, 1-2 
lyžičky včelieho medu a 400 ml vody. Dôkladne mixujeme.

Táto zdravá šťava sa používa ako podporná liečba pri očných chorobách, 
chorobách štátnej žľazy a na udržanie funkcie nadobličiek.

zdroj: Kalendár zdravia 2020, autori: E. Lörinczová, O. Chreňo, J. Kuchárová

Pochúťky z našich dolnozemských osád

Kapustníka
( Judita Fábriová – Sarvaš)

80 dkg hladkej múky, ½ l mlieka, štipku cukru, 2,5 dkg droždia, 1 PL masti 
alebo 2 PL oleja, štipka soli

Z droždia so štipkou cukru v zohriatom mlieku pripravíme kvások. Pridá-
me k múke so soľou a tukom. Cesto dobre spracujeme, prikryjeme a odložíme 
kysnúť ½ -3/4 hodín, aby zdvojnásobilo svoj objem.

Po vykysnutí z  neho vytvarujeme gombóce/guľky, ktoré vyvaľkáme na 
okrúhle plachtičky.
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Náplň:
Kapustu nastrúhame nadrobno, osolíme, okoreníme čiernym korením a 

podľa chuti štipkou mletej červenej papriky.
V hrnci rozpustíme masť alebo olej, pridáme 1 PL cukru a jemne skarame-

lizujeme. Keď je už zlatistá, pridáme pomiešanú kapustovú zmes, pomiešame a 
necháme pod pokrývkou dusiť, kým zmäkne.

Čakáme, kým vychladne, potom naplníme plachtičky a zakryme ich.
Potom už iba v železnom hrnčeku upečieme dohneda.

Herovke
(Mária Nyáriová – Medeš, t. j. Malá Čaba )

3-4 vajcia, múka – koľko berie, troška pálena/pálenky alebo octu

Múku s vajcami pomiešame. Dáme toľko múky, aby bolo cesto mäkké, po-
tom pridáme trošku pálena, resp. octu. Rozvaľkáme na tenké, 2 mm plachtičky/
placky, z ktorých železným radielkom vykrajujeme 3-4 cm široké a niekoľko cm 
dlhé pásy.

V horúcej masti ich upražíme a posypeme práškovým cukrom. 

Naladenie na Kračún

Medové cesto/Medovníčky
(Mária Nyáriová – Medeš, t. j. Malá Čaba )

Jedna misa:
25 dkg dobrého medu a 5 dkg margarínu nad horúcou vodou spolu roztopíme 

a rozmiešame.
Netreba, aby bola zmes teplá, stačí, keď sa roztopí.

Druhá misa:
4 celé vajíčka, 15 dkg práškového cukru, 1 polievková lyžica škorice, 1 kávová 

lyžička mletých klinčekov (alebo ďumbier, aníz), 2 dkg salagále
Varechou dobre rozmiešame, potom vlejeme na med s margarínom.

Pridáme 70 dkg múky. Rukou zamiesime. Veľmi sa lepí, netreba vyslovene 
miesiť, stačí dobre rozrobiť (aby bolo cesto mäkké a nie tvrdé).

Necháme cesto stáť 24 hodín v izbe. (Neklaďme ho do chladničky!)

Bochník cesta sa rozdelí na tri menšie bochníky a vyvaľká natenko.

Rôznymi formičkami sa povykrajujú figúrky.

Na ozdobu:

3 bielka, ½ kg práškového cukru. Penu vymiešame natvrdo. Zdobíme podľa 
vlastnej fantázie.

Časť peny môžeme zafarbiť.

Z materskej krajiny – oplátky
1-2 ks vaječných žĺtkov, 1 PL medu, 1 balíček vanilkového cukru, 500 g hladkej 

múky, 50 g rozpusteného tuku, 5 dl polotučného mlieka, podľa chuti cukor, podľa 
potreby tuk na vymazanie formy

Z hladkej múky, žĺtkov, tuku, mlieka, vanilkového cukru a medu vymiešame 
riedke cesto.

Rozpálime železnú lebo elektrickú formu na oplátky, vymastíme a nalejeme 
1 lyžicu cesta. Formu uzavrieme a krátku dobu upečieme. Formu musíme na 
ohni obrátiť. Hotové vianočné oplátky vyberieme nožom a ukladáme na rovnú 
plochu, aby sa neskrivili. Vianočné oplátky môžeme nechať rovné alebo ich mô-
žeme ešte teplé stočiť, a to napr. pomocou hrubšej vechťa. 

autor Ludvo
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15. 03.  Slovenská samospráva župného mesta Békešskej Čaby (SSZMBC) 
kládla veniec pri pamätnej tabuli umiestnenej na rodnom dome 
Ondreja L. Áchima pri príležitosti 150. výročia jeho narodenia

27. 03.  Čabianska mládež vykonala dobročinnú prácu na dvore čabian-
skeho Slovenského oblastného domu

29. 04.  Manželský pár Szabadkaiovcov daroval Domu slovenskej kultú-
ry (DSK) obnovenú štýlovú lavicu

05. 05.  Náš Klub slovenských seniorov začal svoje osobné stretnutia v DSK
06. 05.  Náš výšivkársky klub Rozmarín začal svoje zamestnania osob-

ným stretnutím v DSK
10. 05.  Náš spevokol Čabianska ružička začal svoje skúšky osobným 

stretnutím v DSK
12. 05.  Náš ženský spevácky zbor Orgován začal svoje skúšky osobným 

stretnutím v DSK
20. 05.  Náš Slovenský klub začal svoje osobné stretnutia v Kultúrnom 

dome vo Viniciach
26. 05.  Prvá akcia nášho seriálu Generácie spolu – prváci a naši seniori 
28. 05.  Odborná cesta Klubu seniorov do parlamentu a na Celoštátnu výstavu 

ľudového umenia, kde sú vystavené aj práce našich Rozmarínčaniek

02. 06.  Druhá akcia nášho seriálu Generácie spolu – štvrtáci a naši seniori
08. 06.  Volebné valné zhromaždenie nášho kolektívneho člena v DSK – 

Klub čabianskych pedagógov na dôchodku 
  Na konskom sálaši Remonda zorganizoval Klub seniorov pre 

žiakov nižšieho stupňa spoločnú výrobu a ochutnávku halušiek.
09. 06.  Cesta Klubu seniorov na Gödöllőre a farmu Lázár 
11. 06.  Na odovzdaní cien a vernisáži ocenených prác odborného konkurzu 

„Kitesszük a szűrét“ v Berettyóújfalu sa zúčastnili naše Rozmarínčanky 
25. 06.  Dvojitá jubilejná oslava našich dvoch skupín – spevokol Ča-

bianska ružička 25 a  výšivkársky krúžok Rozmarín 20 – v  DSK 
Prezentácia publikácie Povery a čary Slovákov a Michalda v čabian-
skom oblastnom dome (Csaba300), náš predseda sadil tradičný strom

26. – 27. 06.  Naše Rozmarínčanky sa prezentovali pod hradom v  Gyule 
na „Körösvölgyi sokadalom“

30. 06.  Návšteva predsedu Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí Milana 
Jána Pilipa u čabianskych Slovákov – DSK + škola (a v Sarvaši) 
Cesta Klubu seniorov do Mezőhegyes



176 177Vyznamenaní v r. 2021, naša hrdosť do budúcna Vyznamenaní v r. 2021, naša hrdosť do budúcna

01.07.  Návšteva predsedu Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí Milana 
Jána Pilipa u Slovákov v Čabasabady a Telekgerendáš

02. – 04. 07.  Spoločná účasť Slovákov z  Čaby, Telekgerendáša, Kétšoproňa, 
Eleku, OSMM na Dni Slovákov v Maďarsku v Tardoši

09. – 11. 07.  Účasť člena predsedníctva ČOS na okružnej ceste po Slovensku 
organizovanej Úniou slovenských organizácií v Maďarsku/Zväz

17. 07.  Náš citarový súbor Strapce vystúpil v  čabianskom ob-
lastnom dome v  rámci turistickej Harruckernovej cesty  
Ženy Klubu seniorov súťažili v  pečení pochúťok na konskom 
sálaši Remonda 

21. 07.  Odborný výklad o čabianskych slovenských stopách v Erzsébet 
tábore organizovanom medešskými Slovákmi

23. 07.  Kultúrna cesta Klubu seniorov do konského divadla v Mórahalom
27. 07.  Návšteva slovensko-maďarského klubu z  Čabasabady v  DSK 

a po stopách čabianskych Slovákov 
28. 07. – 01.08.  Čabiansky Tranoscius tábor v DSK, v oblastnom dome a v kos-

tole organizovaný SSZMBC

07. 08.  Účasť našich skupín na súťaži vo varení tradičných kotlíkových 
jedál na konskom sálaši Remonda: Slovenský klub 2 a Klub se-
niorov, citarový súbor Strapce 

12. 08.  Návšteva citarového tábora Slovákov vo Veľkom Bánhedeši 
14. 08.  „Rejtelmek ha zengenek” – výstava a konkurz výtvarných pe-

dagógov v  obci Szentes – Z  nášho krúžku Rozmarín piati: 
Dr. Anna Illéšová Boťánska, Mónika Misiková, Eva Gyorfiová 
Lócziová, Marika Vécseiová, Marika Széplakyová

17. 08.  Cesta Klubu seniorov s partnerským klubom z  Remondy na 
Mártély

19. 08.  III. dolnozemská dožinková veselica (Csaba300 a ČOS)
20. 08.  Prezentácia našich Rozmarínčaniek v rámci ústredných oslavách 

na „Mesterségek unnepe“ pod budínskym hradom
24. 08.  Natáčanie STV o čabianskych Slovákoch do programu Dedovizeň
25. 08.  Účasť konateľky ČOS na otváracej konferencii projektu IFKA 

fogyasztóvédelem organizovanej Zväzom civilných organizácií
28. 08.  Účasť predsedu a  konateľky ČOS v  Slovenskom Komlóši na 

spomienkovej slávnosti a odhalení pamätnej tabule Anne Ištvá-
novej – bývalej vedúcej ČOS

01. 09.  II. Deň na Egyeda – vystúpenie nášho citarového súboru a pre-
zentácia ňaničkinej kuchyne našimi seniormi

04. 09.  Deň Slovákov Békešskej župy v DSK (org. SSZB)
09. 09.  Účasť konateľky, členky predsedníctva,  člena ČOS a  predsedu 

miestnej slovenskej samosprávy v rumunskom Nadlaku na odo-
vzdaní ceny Ondreja Štefanka 

10. 09.  Vernisáž výstavy a  odovzdanie cien výšivkárske-
ho konkurzu Fekete Erzsébet našim Rozmarínčankám 
Terénna zastávka Celoštátnej súťaže prvej pomoci na dvore DSK

11. 09.  Účasť na Celoštátnej konferencii vedú-
cich slovenských oblastných domov v  Senondreji 
Klub seniorov sa zúčastnil na oberačkovej veselici na konskom 
sálaši Remonda 

14. 09.  Slováci v Telekgerendáši varili lekvár spoločne s miestnymi škôl-
karmi

15. 09.  Klub seniorov navštívil národopisnú zbierku telekgerendášskych 
Slovákov 

  Verejné zasadnutie miestnej slovenskej samosprávy (SSZMBC) 
v DSK 

17. 09.  Dve pracovníčky zastupovali ČOS-DSK na turistickej konfe-
rencii v Múzeu M. Munkácsyho

18. 09.  Vo svojom sídle sme privítali účastníkov slovenskej nábožen-
skej púte organizovanej Celoštátnou slovenskou samosprávou 
(CSSM) a obdarili sme ich naším nástenným kalendárom

23. – 24. 09.  Účasť predsedu,  člena predsedníctva ČOS a  člena SSZMBC 
na vyhodnotení projektov dolnozemskej dohody r. 2021 a pod-
písanie dohody na rok 2022 v Hložanoch a kladenie venca pri 
pamätnej tabuli Júliusa Dedinszkého v Báčskom Petrovci 

25. 09.  Vystúpenie citarového súboru Strapce na akcii kultúrneho stre-
diska Csabagyöngye Délibáb a na oslavách 60. výročia Čabian-
skeho kruhu milovníkov záhrady

26. 09.  Slovenský batôžkový oberačkový bál v kultúrnom stredisku Csa-
bagyöngye s vystúpením citarového súboru Strapce

27. 09.  Účasť členky ČOS na oslavách 25. výročia Spolku segedínskych 
Slovákov 

29. 09.  Tradície na Michala – spoločné zamestnanie Klubu seniorov 
a škôlkarov na dvore DSK
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01. 10.  Budapeštianski Slováci kládli veniec pred bustou Ondreja L. 
Áchima na čabianskej promenáde sôch

02. 10.  Klub seniorov navštívil Svetovú výstavu poľovníctva v Budapešti
07. 10.  Lámanie kukurice – tradičná akcia telekgerendášskych Slovákov 
08. 10.  Účasť piatich členov ČOS na Valnom zhromaždení ÚSOM v DSK 
08. – 10. 10.  Spoločná akcia slovenskej mládeže v Maďarsku s nemeckou mlá-

dežou v DSK
09. 10.  Vystúpenie citarovej skupiny Strapce na maturitnom stretnutí 

usporiadanom v oblastnom dome
14. 10.  Mimoriadna hodina citarového súboru Strapce v škôlke Belvárosi
15. – 17. 10.  Účasť spevokolu Čabianska ružička na Stretnutí národnostných 

a cirkevných zborov v Mlynkoch
21.10.  Účasť na vystúpení SL'UK-u v čabianskom kultúrnom stredisku 

Csabagyöngye
22. 10.  Mimoriadna hodina citarového súboru Strapce v aule školy Bel-

városi pre základnú školu
26. 10.  Interaktívna dielňa Slovenského klub so škôlkarmi Tündérkert 

vo Viniciach
28. 10.  Privítanie delegácie z  Dudiniec,  stručná prezentácia našej čin-

nosti a mesta 
29. 10.  Hagyománykavalkád – Slovenská miniklobasiáda v  DSK 

Slovenské divadelné predstavenie nadlackého ochotníckeho di-
vadla vo Veľkom Bánhedeši

30. 10.  Vystúpenie citarového súboru Strapce na klobásovej akcii Kul-
túrneho kruhu čabianskych tradícií

05. – 06. 11.  Členky výšivkárskeho krúžku Rozmarín na odbornej ceste zbie-
rania a kreslenia motívov v Mezokovesde

06. 11.  Vystúpenie citarovej skupiny Strapce a účasť Slovenského klubu 
na súťaži v miešaní klobás vo Viniciach

09. 11.  Vystúpenie spevokolu Čabianska ružička na vernisáži výstavy 
„Objektívne o O. L. Áchimovi“ v Múzeu M. Munkácsyho

10. 11.  Tretia akcia nášho seriálu Generácie spolu – druháci a naši se-
niori v škole

12. 11.  Spomienka na Ondreja Kvasza – prvého slovenského pilota na svete 
a prvého čabianskeho pilota – pri príležitosti 110. výročia jeho prvého 
preletu nad Békešskou Čabou vlastným lietadlom (org. SSZMBC)

20. 11.  Účasť konateľky a  členov Klubu seniorov na slovenskom dni 
a tradičnej zabíjačkovej večeri Slovákov v Eleku

23. 11.  Vedúca a  členky výšivkárskeho krúžku Rozmarín prichystajú 
práce na zimné dni + privítajú a  podajú informácie triede zo 
školy Zwack

02. 12.  Štvrtá akcia nášho seriálu Generácie spolu – tretiaci a naši senio-
ri v škole

Investičné akcie ČOS
 • odvod dažďovej vody z DSK 
 • podanie grantu na drevenicu, ktorá má slúžiť ako sklad, prípadne exkluzívna 

miestnosť veľkých podujatí

Poskytnutie informácií a podkladov:
 • Školskému výboru ÚSŽZ, zostavenie materiálu o  stave škôl Békešskej 

a Čongrádskej župy, kde slovenčinu vyučujú ako predmet 
 • Právnickej univerzite v Pécsi, konzultácia k výskumu výkonu národnostných 

civilných organizácií na poli zastupovania záujmov
 • historikovi o stave a živote národností na rôznych územiach Maďarska
 • architektovi k výskumu, terminologické upresnenie
 • slovenskej delegácii, vyjasnenie národnostného systému v Maďarsku

Publikačná činnosť: 
 • informačné tlačené médium Čabän (3 čísla)
 • ročenka Čabiansky kalendár 
 • multifunkčný nástenný kalendár ČOS 2022 
 • výberové konanie z plánov PR letáku citarového súboru Strapce
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na liečbu a prevenciu:
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• chorôb obehového ústrojenstva
• chorôb pohybového ústrojenstva
• chorôb z povolania
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