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"Pamodaj dobrí ďen.
Nag ván pán boh dá
veľa kráv, veľa sviň,
plnie kúte zo žiton,

plnie komore zos obiľin,
plnie komore zos klbásami,

zo šeckin, zo šeckin.
Ván pekňe veľmej vinšujeme

a dobrí noví rok ván,
zebi sťe boľi zdraví celí rok."

redakcia Čabianskeho kalendára
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2023 Podľa slovenského
kalendára

Podľa maďarského
kalendára Slnko

východ západ

1. Nedeľa Nový rok, Štátny sviatok Nový rok, Fruzsina 07:31 16:03

2. Pondelok Alexandra, Karina Ábel 07:31 16:03

3. Utorok Daniela Genovéva, Benjámin 07:31 16:04

4. Streda Drahoslav Titusz, Leóna 07:31 16:06

5. Štvrtok Andrea Simon 07:31 16:07

6. Piatok Traja králi, Antónia Traja králi, Boldizsár 07:30 16:08

7. Sobota Bohuslava Attila, Ramóna 07:30 16:09

8. Nedeľa Severín Gyöngyvér 07:30 16:10

9. Pondelok Alexej Marcell 07:30 16:11

10. Utorok Dáša Melánia 07:29 16:12

11. Streda Malvína Ágota 07:29 16:14

12. Štvrtok Ernest Ernő 07:28 16:15

13. Piatok Rastislav Veronika 07:28 16:16

14. Sobota Radovan Bódog 07:27 16:17

15. Nedeľa Dobroslav Lóránd, Lóránt 07:26 16:19

16. Pondelok Kristína Gusztáv 07:26 16:20

17. Utorok Nataša Antal, Antónia 07:25 16:22

18. Streda Bohdana Piroska 07:24 16:23

19. Štvrtok Drahomíra, Mário Sára, Márió 07:24 16:24

20. Piatok Dalibor Fábián, Sebestyén 07:23 16:26

21. Sobota Vincent Ágnes 07:22 16:27

22. Nedeľa Zora Vince, Artúr 07:21 16:29

23. Pondelok Miloš Zelma, Rajmund 07:20 16:30

24. Utorok Timotej Timót 07:19 16:32

25. Streda Gejza Pál 07:18 16:33

26. Štvrtok Tamara Vanda, Paula 07:17 16:35

27. Piatok Bohuš Angelika 07:16 16:36

28. Sobota Alfonz Károly, Karola 07:15 16:38

29. Nedeľa Gašpar Adél 07:13 16:39

30. Pondelok Ema Martina 07:12 16:41

31. Utorok Emil Marcella, Gerda 07:11 16:42

JanuárJanuár
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FebruárFebruár
2023 Podľa slovenského

kalendára
Podľa maďarského

kalendára Slnko

východ západ

1. Streda Tatiana Ignác 07:10 16:44

2. Štvrtok Hromnice, Erik, Erika Hromnice,
Karolina, Aida, ev. Mária 07:08 16:46

3. Piatok Blažej Balázs 07:07 16:47

4. Sobota Veronika Ráhel, Csenge 07:06 16:49

5. Nedeľa Agáta Ágota, Ingrid 07:04 16:50

6. Pondelok Dorota Dorottya, Dóra 07:03 16:52

7. Utorok Vanda Tódor, Rómeo 07:01 16:53

8. Streda Zoja Aranka 07:00 16:55

9. Štvrtok Zdenko Abigél, Alex 06:59 16:57

10. Piatok Gabriela Elvira 06:57 16:58

11. Sobota Dezider Bertold, Marietta 06:55 17:00

12. Nedeľa Perla Lívia, Lídia 06:54 17:01

13. Pondelok Arpád Ella, Linda 06:52 17:03

14. Utorok Deň zaľúbených, Valentín Deň zaľúbených,
Bálint, Valentin 06:51 17:04

15. Streda Pravoslav Kolos, Georgina 06:49 17:06

16. Štvrtok Ida, Liana Julianna, Lilla 06:47 17:07

17. Piatok Miloslava Donát 06:46 17:09

18. Sobota Jaromír Bernadett 06:44 17:11

19. Nedeľa Vlasta Zsuzsanna 06:42 17:12

20. Pondelok Lívia Aladár, Álmos 06:40 17:14

21. Utorok Eleonóra Eleonóra 06:39 17:15

22. Streda Popolcová streda, Etela Popolcová streda, Gerzson 06:37 17:17

23. Štvrtok Roman, Romana Alfréd 06:35 17:18

24. Piatok Matej Elemér 06:33 17:20

25. Sobota Frederik, Frederika Mátyás 06:31 17:21

26. Nedeľa Viktor Géza 06:30 17:23

27. Pondelok Alexander Edina 06:28 17:24

28. Utorok Zlatica Ákos, Bátor 06:26 17:26
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MarecMarec
2023 Podľa slovenského

kalendára
Podľa maďarského

kalendára Slnko

východ západ

1. Streda Albín Albin 06:24 17:27

2. Štvrtok Anežka Lujza 06:22 17:29

3. Piatok Bohumil, Bohumila Kornélia 06:20 17:30

4. Sobota Kazimír Kázmér 06:18 17:32

5. Nedeľa Fridrich Adorján, Adrián 06:16 17:33

6. Pondelok Radoslav, Radoslava Leonóra, Inez 06:14 17:35

7. Utorok Tomáš Tamás 06:13 17:36

8. Streda MDŽ, Alan, Alana MDŽ, Zoltán 06:11 17:38

9. Štvrtok Františka Franciska, Fanni 06:09 17:39

10. Piatok Bruno, Branislav Ildikó 06:07 17:41

11. Sobota Angela, Angelika Szilárd 06:05 17:42

12. Nedeľa Gregor Gergely 06:03 17:44

13. Pondelok Vlastimil Krisztián, Ajtony 06:01 17:45

14. Utorok Matilda Matild 05:59 17:47

15. Streda Svetlana Štátny sviatok, Kristóf 05:57 17:48

16. Štvrtok Boleslav Henrietta 05:55 17:49

17. Piatok L’ubica Gertrúd, Patrik 05:53 17:51

18. Sobota Eduard Sándor, Ede 05:51 17:52

19. Nedeľa Jozef József, Bánk 05:49 17:54

20. Pondelok Víťazoslav, Klaudius Klaudia 05:47 17:55

21. Utorok Blahoslav Benedek 05:45 17:57

22. Streda Beňadik Beáta, Izolda 05:43 17:58

23. Štvrtok Adrián Emőke 05:41 17:59

24. Piatok Gabriel Gábor, Karina 05:39 18:01

25. Sobota Marian Irén, Irisz 05:36 18:02

26. Nedeľa Emanuel Emánuel 05:34 18:04

27. Pondelok Alena Hajnalka 06:32 19:05

28. Utorok Soňa Gedeon, Johanna 06:30 19:07

29. Streda Miroslav Auguszta 06:28 19:08

30. Štvrtok Vieroslava Zalán 06:26 19:09

31. Piatok Benjamín Árpád 06:24 19:11
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AprílApríl
2023 Podľa slovenského

kalendára
Podľa maďarského

kalendára Slnko

východ západ

1. Sobota Hugo Hugó 06:22 19:12

2. Nedeľa Kvetná nedeľa, Zita Kvetná nedeľa, Áron 06:20 19:14

3. Pondelok Richard Buda, Richárd 06:18 19:15

4. Utorok Izidor Izidor 06:16 19:16

5. Streda Miroslava Vince 06:14 19:18

6. Štvrtok Zelený štvrtok, Irena Zelený štvrtok, Vilmos, 
Bíborka 06:12 19:19

7. Piatok Veľký piatok, Zoltán Veľký piatok, Herman 06:10 19:21

8. Sobota Biela (Veľká) sobota, Albert Biela (Veľká) sobota, Dénes 06:08 19:22

9. Nedeľa Veľkonočná nedeľa, Milena Veľkonočná nedeľa, Erhard 06:07 19:23

10. Pondelok Veľkonočný pondelok, Igor Veľkonočný pondelok, Zsolt 06:05 19:25

11. Utorok Július Leó, Szaniszló 06:03 19:26

12. Streda Estera Gyula 06:01 19:28

13. Štvrtok Aleš Ida 05:59 19:29

14. Piatok Justína Tibor 05:57 19:31

15. Sobota Fedor Anasztázia, Tas 05:55 19:32

16. Nedeľa Dana, Danica Csongor 05:53 19:33

17. Pondelok Rudolf Rudolf 05:51 19:35

18. Utorok Valér Andrea, Ilma 05:49 19:36

19. Streda Jela Emma 05:48 19:38

20. Štvrtok Marcel Tivadar 05:46 19:39

21. Piatok Ervín Konrád 05:44 19:40

22. Sobota Slavomír Csilla, Noémi 05:42 19:42

23. Nedeľa Vojtech Béla 05:40 19:43

24. Pondelok Juraj György 05:39 19:45

25. Utorok Marek Márk 05:37 19:46

26. Streda Jaroslava Ervin 05:35 19:47

27. Štvrtok Jaroslav Zita 05:33 19:49

28. Piatok Jarmila Valéria 05:32 19:50

29. Sobota Lea, Leo Péter 05:30 19:52

30. Nedeľa Anastázia Katalin, Kitti 05:28 19:53
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MájMáj
2023 Podľa slovenského

kalendára
Podľa maďarského

kalendára Slnko

východ západ

1. Pondelok Sviatok práce Sviatok práce, Fülöp, Jakab 05:27 19:54

2. Utorok Žigmund Zsigmond 05:25 19:56

3. Streda Galina Timea, Irma 05:23 19:57

4. Štvrtok Florián Mónika, Flórián 05:22 19:58

5. Piatok Lesia, Lesana Györgyi, Adrián 05:20 20:00

6. Sobota Hermína Ivett, Frida 05:19 20:01

7. Nedeľa Monika Deň matiek, Gizella 05:17 20:02

8. Pondelok Deň víťazstva, Ingrida Mihály 05:16 20:04

9. Utorok Roland Gergely 05:14 20:05

10. Streda Viktória Ármin,Pálma 05:13 20:06

11. Štvrtok Blažena Ferenc 05:12 20:08

12. Piatok Pankrác Pongrác 05:10 20:09

13. Sobota Servác Szervác, Imola 05:09 20:10

14. Nedeľa Deň matiek, Bonifác Bonifác 05:08 20:12

15. Pondelok Žofi a, Sofi a Zsófi a, Szonja 05:06 20:13

16. Utorok Svetozár Mózes, Botond 05:05 20:14

17. Streda Gizela Paszkál 05:04 20:16

18. Štvrtok Viola Alexandra, Erik 05:03 20:17

19. Piatok Gertrúda Ivó, Milán 05:02 20:18

20. Sobota Bernard Bernát, Felícia 05:01 20:19

21. Nedeľa Zina Konstantin 04:59 20:20

22. Pondelok Júlia, Juliana Júlia, Rita 04:58 20:22

23. Utorok Želmíra Dezső 04:57 20:23

24. Streda Ela Eszter, Eliza 04:56 20:24

25. Štvrtok Urban Orbán 04:56 20:25

26. Piatok Dušan Fülöp, Evelín 04:55 20:26

27. Sobota Iveta Hella 04:54 20:27

28. Nedeľa Turíce, Viliam Turíce, Deň detí, Emil, 
Csanád 04:53 20:28

29. Pondelok Turíce, Vilma Turíce, Magdolna 04:52 20:29

30. Utorok Ferdinand Janka, Zsanett 04:52 20:30

31. Piatok Petra, Petronela Angéla, Petronella 04:51 20:31
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JúnJún
2023 Podľa slovenského

kalendára
Podľa maďarského

kalendára Slnko

východ západ

1. Štvrtok MDD, Žaneta Tünde 04:50 20:32

2. Piatok Xénia, Oxana Kármen, Anita 04:50 20:33

3. Sobota Karolína Klotild 04:49 20:34

4. Nedeľa Lenka Bulcsú 04:48 20:35

5. Pondelok Laura Fatime 04:48 20:36

6. Utorok Norbert Norbert, Cintia 04:48 20:36

7. Streda Róbert Róbert 04:47 20:37

8. Štvrtok Medard Medárd 04:47 20:38

9. Piatok Stanislava Félix 04:46 20:39

10. Sobota Margaréta Margit, Gréta 04:46 20:39

11. Nedeľa Dobroslava Barnabás 04:46 20:40

12. Pondelok Zlatko Villő 04:46 20:41

13. Utorok Anton Antal, Anett 04:46 20:41

14. Streda Vasil Vazul 04:45 20:42

15. Štvrtok Vít Jolán, Vid 04:45 20:42

16. Piatok Blanka, Bianka Jusztín 04:45 20:43

17. Sobota Adolf Laura, Alida 04:45 20:43

18. Nedeľa Deň otcov, Vratislav Deň otcov, Arnold, Levente 04:45 20:43

19. Pondelok Alfréd Gyárfás 04:46 20:44

20. Utorok Valéria Rafael 04:46 20:44

21. Streda Alojz Alajos, Leila 04:46 20:44

22. Štvrtok Paulína Paulína 04:46 20:44

23. Piatok Sidónia Zoltán 04:46 20:45

24. Sobota Ján Iván 04:47 20:45

25. Nedeľa Olívia, Tadeáš Vilmos 04:47 20:45

26. Pondelok Adriána János, Pál 04:47 20:45

27. Utorok Ladislav, Ladislava László 04:48 20:45

28. Streda Beáta Levente, Irén 04:48 20:45

29. Štvrtok Peter, Pavol, Petra Péter, Pál 04:49 20:45

30. Piatok Melánia Pál 04:49 20:45
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JúlJúl
2023 Podľa slovenského

kalendára
Podľa maďarského

kalendára Slnko

východ západ

1. Sobota Diana Tihamér, Annamária 04:50 20:44

2. Nedeľa Berta Ottó 04:51 20:44

3. Pondelok Miloslav Kornél, Soma 04:51 20:44

4. Utorok Prokop Ulrik 04:52 20:44

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

Deň Slovákov v Maďarsku,
Emese, Sarolta 04:53 20:43

6. Štvrtok Patrik, Patrícia Csaba 04:53 20:43

7. Piatok Oliver Apollónia 04:54 20:42

8. Sobota Ivan Ellák 04:55 20:42

9. Nedeľa Lujza Lukrécia 04:56 20:41

10. Pondelok Amália Amália 04:57 20:41

11. Utorok Milota Nóra, Lili 04:58 20:40

12. Streda Nina Izabella, Dalma 04:58 20:39

13. Štvrtok Margita Jenő 04:59 20:39

14. Piatok Kamil Őrs, Stella 05:00 20:38

15. Sobota Henrich Henrik, Roland 05:01 20:37

16. Nedeľa Drahomír Valter 05:02 20:36

17. Pondelok Bohuslav Endre, Elek 05:03 20:36

18. Utorok Kamila Frigyes 05:04 20:35

19. Streda Dušana Emília 05:06 20:34

20. Štvrtok Iľja, Eliáš Illés 05:07 20:33

21. Piatok Daniel Dániel, Daniella 05:08 20:32

22. Sobota Magdaléna Magdolna 05:09 20:31

23. Nedeľa Oľga Lenke 05:10 20:30

24. Pondelok Vladimír Kinga, Kincső 05:11 20:29

25. Utorok Jakub Kristóf, Jakab 05:12 20:27

26. Streda Anna, Hana Anna, Anikó 05:14 20:26

27. Štvrtok Božena Olga, Liliána 05:15 20:25

28. Piatok Krištof Szabolcs 05:16 20:24

29. Sobota Marta Márta, Flóra 05:17 20:23

30. Nedeľa Libuša Judit, Xénia 05:18 20:21

31. Pondelok Ignác Oszkár 05:20 20:20
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Zátišie mesta – viackrát sme sa zúčastnili súťaže najkvetnatejšie mesto krajiny
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AugustAugust
2023 Podľa slovenského

kalendára
Podľa maďarského

kalendára Slnko

východ západ

1. Utorok Božidara Boglárka 05:21 20:19

2. Streda Gustáv Lehel 05:22 20:17

3. Štvrtok Jerguš Hermína 05:23 20:16

4. Piatok Dominika, Dominik Domonkos, Dominika 05:25 20:14

5. Sobota Hortenzia Krisztina 05:26 20:13

6. Nedeľa Jozefína Berta, Bettina 05:27 20:11

7. Pondelok Štefánia Ibolya 05:29 20:10

8. Utorok Oskar László 05:30 20:08

9. Streda L’ubomíra Emőd 05:31 20:07

10. Štvrtok Vavrinec Lőrinc 05:33 20:05

11. Piatok Zuzana Zsuzsanna, Tiborc 05:34 20:03

12. Sobota Darina Klára 05:35 20:02

13. Nedeľa L’ubomír Ipoly 05:36 20:00

14. Pondelok Mojmír Marcell 05:38 19:58

15. Utorok Marcela Mária 05:39 19:57

16. Streda Leonard Ábrahám 05:40 19:55

17. Štvrtok Milica Jácint 05:42 19:53

18. Piatok Elena, Helena Ilona 05:43 19:51

19. Sobota Lýdia Huba 05:44 19:50

20. Nedeľa Anabela Sviatok sv. Štefana, István 05:46 19:48

21. Pondelok Jana Sámuel, Hajna 05:47 19:46

22. Utorok Tichomír Menyhért, Mirjam 05:48 19:44

23. Streda Filip Bence 05:50 19:42

24. Štvrtok Bartolomej Bertalan 05:51 19:41

25. Piatok L’udovít Lajos, Patrícia 05:52 19:39

26. Sobota Samuel Izsó 05:54 19:37

27. Nedeľa Silvia Gáspár 05:55 19:35

28. Pondelok Augustín Ágoston 05:56 19:33

29. Utorok Výročie SNP, Nikola, 
Nikolaj Beatrix, Erna 05:58 19:31

30. Streda Ružena Rózsa 05:59 19:29

31. Štvrtok Nora Erika, Bella 06:00 19:27
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Naše starodávne čabianske drevené čipky na podstienkach domov
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SeptemberSeptember
2023 Podľa slovenského

kalendára
Podľa maďarského

kalendára Slnko

východ západ

1. Piatok Deň Ústavy SR, Drahoslava Egyed, Egon 06:02 19:25

2. Sobota Linda Rebeka, Dorina 06:03 19:23

3. Nedeľa Belo Hilda 06:04 19:21

4. Pondelok Rozália Rozália 06:06 19:19

5. Utorok Regina Viktor, Lőrinc 06:07 19:17

6. Streda Alica Zakariás 06:08 19:15

7. Štvrtok Marianna Regina 06:10 19:13

8. Piatok Miriama Mária, Adrienn 06:11 19:11

9. Sobota Martina Ádám 06:12 19:09

10. Nedeľa Oleg Nikolett, Hunor 06:14 19:07

11. Pondelok Bystrík Teodóra 06:15 19:05

12. Utorok Mária Mária 06:16 19:03

13. Streda Ctibor Kornél 06:18 19:01

14. Štvrtok L’udomil Szeréna, Roxána 06:19 18:59

15. Piatok Sedembolestná Panna 
Mária, Jolana

Sedembolestná Panna 
Mária, Enikő, Melitta 06:20 18:57

16. Sobota L’udmila Edit 06:22 18:55

17. Nedeľa Olympia Zsófi a 06:23 18:53

18. Pondelok Eugénia Diana 06:24 18:51

19. Utorok Konštantín Vilhelmina 06:26 18:49

20. Streda L’uboslav, L’uboslava Friderika 06:27 18:47

21. Štvrtok Matúš Máté, Mirella 06:28 18:45

22. Piatok Móric Móric 06:30 18:43

23. Sobota Zdenka Tekla 06:31 18:41

24. Nedeľa L’uboš, Lubor Gellért, Mercédesz 06:32 18:39

25. Pondelok Vladislav Eufrozina, Kende 06:34 18:36

26. Utorok Edita Jusztina 06:35 18:34

27. Streda Cyprián Adalbert 06:36 18:32

28. Štvrtok Václav Vencel 06:38 18:30

29. Piatok Michal, Michaela Mihály 06:39 18:28

30. Sobota Jarolím Jeromos 06:41 18:26
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Chýrna naša tzv. Teplá... (termálne kúpalisko – zadný vchod)
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OktóberOktóber
2023 Podľa slovenského

kalendára
Podľa maďarského

kalendára Slnko

východ západ

1. Nedeľa Arnold Malvin 06:42 18:24

2. Pondelok Levoslav Petra 06:43 18:22

3. Utorok Stela Helga 06:45 18:20

4. Streda František Ferenc 06:46 18:18

5. Štvrtok Viera Aurél 06:47 18:16

6. Piatok Natália Brúnó, Renáta 06:49 18:14

7. Sobota Eliška Amália 06:50 18:12

8. Nedeľa Brigita Koppány 06:52 18:10

9. Pondelok Dionýz Dénes 06:53 18:08

10. Utorok Slavomíra Gedeon 06:54 18:06

11. Streda Valentína Brigitta 06:56 18:04

12. Štvrtok Maximilián Miksa 06:57 18:02

13. Piatok Koloman Kálmán, Ede 06:59 18:01

14. Sobota Boris Helén 07:00 17:59

15. Nedeľa Terézia Teréz 07:02 17:57

16. Pondelok Vladimíra Gál 07:03 17:55

17. Utorok Hedviga Hedvig 07:04 17:53

18. Streda Lukáš Lukács 07:06 17:51

19. Štvrtok Kristián Nándor 07:07 17:49

20. Piatok Vendelín Vendel 07:09 17:48

21. Sobota Uršuľa Orsolya 07:10 17:46

22. Nedeľa Sergej Előd 07:12 17:44

23. Pondelok Alojza Štátny sviatok, Gyöngyi 07:13 17:42

24. Utorok Kvetoslava Salamon 07:15 17:40

25. Streda Aurel Blanka, Bianka 07:16 17:39

26. Štvrtok Demeter Dömötör 07:18 17:37

27. Piatok Sabína Szabina 07:19 17:35

28. Sobota Dobromila Simon, Szimonetta 07:21 17:34

29. Nedeľa Klára Nárcisz 07:22 17:32

30. Pondelok Šimon, Simona Alfonz 06:24 16:30

31. Utorok Aurélia Farkas 06:25 16:29
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Sme mestom Mihálya Munkácsyho – jeho pamätný dom, ktorý je aj zastávkou 
turistickej cyklistickej trasy
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NovemberNovember
2023 Podľa slovenského

kalendára
Podľa maďarského

kalendára Slnko

východ západ

1. Streda Sviatok všetkých svätých, 
Denis, Denisa

Sviatok všetkých svätých, 
Marianna 06:27 16:27

2. Štvrtok Pamiatka zosnulých Pamiatka zosnulých, Achilles 06:28 16:26

3. Piatok Hubert Győző 06:30 16:24

4. Sobota Karol Károly 06:31 16:23

5. Nedeľa Imrich Imre 06:33 16:21

6. Pondelok Renáta Lénárd 06:34 16:20

7. Utorok René Rezső 06:36 16:18

8. Streda Bohumír Zsombor 06:37 16:17

9. Štvrtok Teodor Tivadar 06:39 16:16

10. Piatok Tibor Réka 06:40 16:14

11. Sobota Martin, Maroš Márton 06:42 16:13

12. Nedeľa Svätopluk Jónás, Renátó 06:43 16:12

13. Pondelok Stanislav Szilvia 06:45 16:10

14. Utorok Irma Aliz 06:46 16:09

15. Streda Leopold Albert, Lipót 06:48 16:08

16. Štvrtok Agnesa Ödön 06:49 16:07

17. Piatok Štátny sviatok, Klaudia Hortenzia, Gergő 06:51 16:06

18. Sobota Eugen Jenő 06:52 16:05

19. Nedeľa Alžbeta Erzsébet 06:54 16:04

20. Pondelok Félix Jolán 06:55 16:03

21. Utorok Elvíra Olivér 06:56 16:02

22. Streda Cecília Cecília 06:58 16:01

23. Štvrtok Klement Kelemen, Klementína 06:59 16:00

24. Piatok Emília Emma 07:01 15:59

25. Sobota Katarína Katalin 07:02 15:59

26. Nedeľa Kornel Virág 07:03 15:58

27. Pondelok Milan Virgil 07:05 15:57

28. Utorok Henrieta Stefánia 07:06 15:56

29. Streda Vratko Taksony 07:07 15:56

30. Štvrtok Ondrej, Andrej András, Andor 07:08 15:55
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Dominanty mesta – dva evanjelické kostoly, pýcha našich slovenských predkov
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DecemberDecember
2023 Podľa slovenského

kalendára
Podľa maďarského

kalendára Slnko

východ západ

1. Piatok Edmund Elza 07:10 15:55

2. Sobota Bibiána Melinda, Vivien 07:11 15:54

3. Nedeľa Oldrich Ferenc, Olivia 07:12 15:54

4. Pondelok Barbora, Barbara Borbála, Barbara 07:13 15:54

5. Utorok Oto Vilma 07:14 15:53

6. Streda Mikuláš Miklós 07:16 15:53

7. Štvrtok Ambróz Ambrus 07:17 15:53

8. Piatok Marína Mária 07:18 15:53

9. Sobota Izabela Natália 07:19 15:52

10. Nedeľa Radúz Judit 07:20 15:52

11. Pondelok Hilda Árpád 07:21 15:52

12. Utorok Otília Gabriella 07:22 15:52

13. Streda Lucia Luca, Otilia 07:22 15:52

14. Štvrtok Branislava, Bronislava Szilárda 07:23 15:52

15. Piatok Ivica Valér 07:24 15:53

16. Sobota Albína Etelka, Aletta 07:25 15:53

17. Nedeľa Kornélia Lázár, Olimpia 07:25 15:53

18. Pondelok Sláva Deň národností, Auguszta 07:26 15:53

19. Utorok Judita Viola 07:27 15:54

20. Streda Dagmara Teofi l 07:27 15:54

21. Štvrtok Bohdan Tamás 07:28 15:55

22. Piatok Adela Zénó 07:28 15:55

23. Sobota Nadežda Viktória 07:29 15:56

24. Nedeľa Štedrý deň, Adam a Eva Štedrý deň, Ádám, Éva 07:29 15:56

25. Pondelok 1. sviatok vianočný 1. sviatok vianočný, Eugénia 07:30 15:57

26. Utorok 2. sviatok vianočný, Štefan 2. sviatok vianočný, István 07:30 15:57

27. Streda Filoména János 07:30 15:58

28. Štvrtok Ivana, Ivona Kamilla 07:31 15:59

29. Piatok Milada Tamás, Tamara 07:31 16:00

30. Sobota Dávid Dávid 07:31 16:01

31. Nedeľa Silvester Szilveszter 07:31 16:01
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Novodobá tvár Békešskej Čaby – Csabacenter (nákupné centrum)
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Milý čitateľ,

ani neviem, ako treba napísať úvodné slová k publikácii, ktorá sa nám pri-
hovára v  čase, keď po jednej pohrome vstupuje do nášho života ďalšia. Ale 
mám výhodu! Naša komunita bola aktívna po celý rok, nevzdali sme sa ani 
jednej sféry činnosti: skupiny fungovali, vystupovali, realizovali svoje klubové 
programy a zúčastňovali sme sa aj na krajanských akciách. Jasne bolo vidieť, 
ako sa osobné cítenie jednotlivcov stretlo s  tým spoločenským. Ako mno-
hí prispeli k tomu, aby sa z  našej slovenskej komunity sformovala ozajstná 
krajanská komunita!

Slovenskosť na Čabe a v regióne nevyhasla, prenikala zo spolkovej činnosti 
cez kultúru do informačno-poradenskej služby a vydavateľskej činnosti. A tak 
sa nám okrem nástenného kalendára podarilo vydať ďalšie číslo Čabianskeho 
kalendára, ktorý bol odjakživa srdcovou záležitosťou slovenskej komunity a 
uznávaným periodikom tu žijúcich národov.

Ako regionálne stredisko Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku sme pyšní 
na to, že z desiatich Slovákmi obývaných osád sa aj v Čabasabady vydáva dvoj-
jazyčný informačný online časopis Zrnko-Magocska. Pred dvomi rokmi sme 
zverili náš čabiansky informačný časopis do rúk mladého Slováka (Ondriša 
Kiszelya), ktorý ho rediguje už druhý rok, a to vo vhodnejšej forme – prevažne 
v nárečí. A hoci náš hovorový, komunikačný jazyk zosivel vplyvom spoločen-
ských zmien, vyhovuje i súčasným každodenným aktivitám v prospech našej 
komunity a vďaka časopisu Čabän má i písomnú podobu. Do aktívnej činnosti 
na národnostnom poli tu v regióne Čaby sa snažíme zapájať aj našu mládež, čo 
už prináša pozitívne výsledky. Jeden z najaktívnejších, spomenutý aj v tomto 
predslove, sa stal prispievateľom Čabianskeho kalendára.

Prajem vám všetkým osožné, poučné, ako aj zábavno-nostalgické pocity 
pri čítaní nášho periodika

Tak, milý čitateľ, nakukni do nášho spoločenského života, ktorý sa rokmi 
menil, no citový zápal a oduševnenie jeho aktérov nevyhasli ani v búrlivých 
dejinných epochách.

Hajnalka Krajcsovics
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Tünde Tušková: 
O 100-ročnom Čabianskom kalendári

Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov 
v Maďarsku 2021. 243 s.

Určite nie som jediná, ktorá sa zamyslela nad tým, v čom sa ukrýva tajom-
stvo Čabianskeho kalendára. Čomu môže ďakovať, že sa dožil stého výročia 
svojho vzniku a už – práve teraz, v tomto roku – šesťdesiatich ročníkov? Čím 
budí už dlhé roky záujem čitateľov a prispievateľov, a to nielen v  Békešskej 
Čabe, ale i v regióne, ba aj v dolnozemskom slovenskom zahraničí a na Slo-
vensku? Prečo sa potomkovia rozhodli kalendár znovu vydávať? A v neposled-
nom rade, čím upútal pozornosť mladej lingvistky, ktorá sa rozhodla napísať 
svoju doktorandskú dizertáciu o  Čabianskom kalendári? Na tieto a mnohé 
iné otázky dostávame odpoveď z publikácie Tünde Tuškovej O 100-ročnom 
Čabianskom kalendári.

Autorku netreba predstavovať, veď ju poznáte mnohí, ale jej odborný živo-
topis pravdepodobne len málokto, preto by som ho stručne zhrnula.

Dr. Tünde Tušková sa narodila v Mezőhegyesi. V detstve bývala najprv 
v Slovenskom Komlóši, potom sa jej rodičia presťahovali do Békešskej Čaby 
a odvtedy – s menšími prestávkami – býva tu, teraz už s rodinou. Je vydatá a 
má dve deti.

Základné a stredoškolské vzdelanie získala v čabianskej slovenskej škole. 
Maturovala na slovenskom gymnáziu. V rokoch 1988 – 1993 študovala – ako 
štipendistka – odbor: slovenský jazyk a literatúra – ruský jazyk a literatúra na 
Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení univer-
zity ju pozvali na Katedru slovenského jazyka a literatúry Segedínskej vysokej 
školy, dnes univerzity. Odvtedy, od roku 1993, pracuje na katedre. Od sep-
tembra 2011 je vedúcou Katedry slovenského jazyka a literatúry v Segedíne. 
V roku 2002 obhájila svoju dizertačnú prácu pod názvom Kultúrno-historic-
ký význam a jazyková charakteristika Čabianskeho kalendára (A „Čabiansky 
kalendár“ 1920 – 1939 évfolyamaiban megjelent cikkek nyelvszemlélete) na 
Univerzite Eötvösa Loránda v Budapešti a získala vedecký titul PhD., doktor 
filozofie.

Od roku 2000 pracuje lingvistka Tünde Tušková aj vo Výskumnom ústave 
Slovákov v Maďarsku, od roku 2017 je jeho riaditeľkou.
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Je členkou Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri Jazykovednom ústave 
Ľ. Štúra SAV, redakcie vedeckého časopisu Nová Filologická revue a Ľudo-
vých novín. Pracovala v  Slovenskej redakcii Maďarskej televízie a  rozhlasu, 
redigovala Čabiansky kalendár a zastávala, resp. zastáva, ďalšie odborné funk-
cie. Napr. je predsedníčkou celoštátnych stredoškolských súťaží OKTV.

Výskumná činnosť T. Tuškovej sa zameriava na kultúrno-historický význam 
Čabianskeho kalendára a na sociolingvistickú analýzu používania slovenského 
jazyka v menšinovom prostredí. Napísala 123 štúdií a článkov. Doteraz jej vyšli 
tri knihy, z ktorých sa dve, i táto najnovšia, týkajú Čabianskeho kalendára.

T. Tuškovú môžeme právom nazvať expertkou na Čabiansky kalendár, 
veď okrem dizertačnej práce písala o ňom vo viacerých ďalších slovenských a 
maďarských štúdiách, článkoch a zostavila aj Tematickú bibliografiu Čabian-
skeho kalendára. Ročenku pozná nielen ako výskumníčka, ale – ako som to už 
povedala – aj zvnútra redaktorskej dielne, keďže v období 2006 – 2012 bola 
jeho šéfredaktorkou.

Predmetná monografia je vlastne doplnená a rozšírená verzia dizertačnej 
práce T. Tuškovej, v ktorej analyzovala predovšetkým jazykovú stránku ka-
lendára v  maďarčine. Publikácia tentokrát uzrela svetlo sveta v  slovenskom 
jazyku. Je potešiteľné, že kniha obsahuje aj kapitolu o znovuvydaní kalendára.

V úvode autorka stručne predstavuje výskumné otázky a jednotlivé kapi-
toly svojej monografie. Prezrádza čitateľom aj motiváciu výberu témy, resp. 
i to, že sa rozhodla vydať knihu pri príležitosti centenária Čabianskeho kalen-
dára a k 30. výročiu znovuvydávania ročenky.

Publikácia pozostáva z ôsmich kapitol. V prvej kapitole s názvom Inštitu-
cionálny systém meštianskej kultúry v Békešskej Čabe podáva autorka – opie-
rajúc sa o predchádzajúce výskumy – kultúrno-historické a sociálne pozadie 
formujúcej sa meštianskej kultúry v Békešskej Čabe so zvláštnym zreteľom na 
evanjelickú cirkev a národnostné inštitúcie (školy, vydavateľstvá, kníhkupec-
tvá a pod.) až po súčasnosť. Konfesionálne a národnostné zloženie obyvateľ-
stva je bohato podložené faktami a údajmi.

V druhej obsiahlej kapitole Vznik, ciele, charakter a poslanie Čabianskeho 
kalendára – ktorú môžeme označiť ako jednu z najpodstatnejších kapitol – sa 
T. Tušková po všeobecných definíciách kalendára zaoberá žánrovými svoj-
ráznosťami Čabianskeho kalendára, jeho vznikom, ideovým zameraním, te-
matikou i vplyvom kalendára na život dolnozemských Slovákov. Podkapitoly 
predstavujúce vplyv kalendára a tematické členenie periodika (aj vymenovanie 
tém, o ktorých sa nepísalo) sú obzvlášť pozoruhodné.
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Nasledujúca (III.) kapitola predstavuje redaktorov a technické pozadie 
vydávania Čabianskeho kalendára a na záver charakterizuje formálne črty ro-
čenky. Autorka zvlášť sústreďuje pozornosť na zakladateľa a prvého redaktora 
periodika Ľudovíta Žigmunda Szeberényiho.

Kapitola Písmáci a produkty slovenskej tlače v skúmanom regióne (IV.) sa 
venuje literatúre. V monografii T. Tušková konštatuje, že dôležitým prínosom 
kalendára je, že sa z kruhu čitateľov vďaka povzbudzovaniu a iniciatíve redak-
torov vytvorila skupina písmákov.

Písmákov – ako aj ich diela – predstavuje T. Tušková v  práci stručne. 
V cennej podkapitole autorka zhrnie, čo všetko čítali a vydávali v slovenčine 
Slováci žijúci v juhovýchodnej časti Dolnej zeme na začiatku 20. storočia.

Piata kapitola Čabiansky kalendár a Tranoscius ako kultúrny kód výstiž-
ne vyzdvihuje, aké miesto zastávala ročenka a spevník v hodnotovom systéme 
dolnozemských Slovákov. Sú to kultúrne kódy, ako ich označila T. Tušková, 
ku ktorým sa používatelia silne viazali aj emocionálne.

V kapitole Jazykový obraz sveta Slovákov žijúcich v  juhovýchodnej časti 
Dolnej zeme na podklade prísloví a porekadiel uverejnených v Čabianskom 
kalendári (VI.) autorka najprv objasňuje – vychádzajúc z početnej odbornej 
literatúry – pojem jazykového obrazu, na základe ktorého zisťuje: „Celkom 
zjednodušene sa môže vysvetliť význam pojmu jazykový obraz sveta tak, že ide 
o  jazykové stvárnenie vnemov o svete, ktorý nás obklopuje, a  ich pochopenie” (s. 
105). Ďalšia časť kapitoly je venovaná tematickému triedeniu prísloví a pore-
kadiel uverejnených v Čabianskom kalendári a ich záverom. Je to komplexná 
dvojjazyčná zbierka čabianskych prísloví a  porekadiel, ktorá veľa vypovedá 
o vnímaní sveta a spoločnosti Čabänov.

Z lingvistického hľadiska je dôležitou kapitola Vzťah spisovnej slovenči-
ny a čabianskeho nárečia v zrkadle príspevkov Čabianskeho kalendára (VII.), 
v ktorej T. Tušková detailne charakterizuje čabiansky dialekt. Na objasnenie 
jazykových javov prináša konkrétne príklady z kalendára. Poznamenáva, že 
jazyková podoba zaužívaná v kalendári jednoznačne poukazuje na snahu do-
držiavať princípy spisovného jazyka: „Redaktormi periodika boli vzdelaní farári, 
ktorí si osvojili štandardnú spisovnú normu a snažili sa jej pridržiavať ” (s. 132).

Záverečná kapitola monografie (VIII.) informuje o  znovuvydanom Ča-
bianskom kalendári, ktorý už vychádza viac rokov ako pôvodný. Autorka o. i. 
poukazuje na to, že je dôsledným pokračovaním pôvodného kalendára.

Dúfajme, že T. Tušková bude aj v budúcnosti pokračovať v  skúmaní už 
32-ročnej ročenky. Po závere, v ktorom sú zhrnuté výsledky výskumu, nasle-
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duje bohatý zoznam literatúry, ktorý určite dobre poslúži nielen záujemcom 
o Čabiansky kalendár, ale aj záujemcom o kultúrne, historické a jazykovedné 
otázky, ktoré sú analyzované v monografii. Kniha je ilustrovaná pôvodnými 
obrázkami z kalendára, ktoré majú taktiež výpovednú hodnotu.

Práca v takejto podobe ešte nebola publikovaná ani v maďarskom jazyku. 
Ak by vyšla dvojjazyčne, určite by oslovila mnohých ďalších čitateľov. Obsiahle 
maďarské zhrnutie čiastočne nahrádza mutáciu v maďarčine.

Suma summarum
Kniha Tünde Tuškovej O 100-ročnom Čabianskom kalendári je široko 

koncipovaná, dôkladná práca. Môžeme ju chápať ako kompendium, komplex-
ný súhrn poznatkov o kalendári. Vydanie publikácie je vzácne predovšetkým 
preto, lebo významným spôsobom prispieva nielen k podrobnému poznaniu 
periodika, tohto jedinečného fenoménu vydavateľskej činnosti Čabänov, ale aj 
k získaniu cenných poznatkov o živote a kultúre Slovákov v Békešskej Čabe 
i v širšom areáli Maďarska a na Dolnej zemi. Monografiu O 100-ročnom Ča-
bianskom kalendári odporúčam do pozornosti odbornej a širšej kultúrnej ve-
rejnosti.

Dr. Alžbeta Uhrinová-Hornoková

https://m2.mtmt.hu/api/publication?cond=authors;in;10026472&sort;-
publishedYear;desc&sort;firstAuthor;asc&groupBy=publishedYear&cond=-
category.mtid;eq;1&labelLang=hun&page=1
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V prvých rokoch vydávala Čabiansky kalendár evanjelická cirkev, ktorá hrala 
významnú rolu v živote tu usadených Slovákov, ktorí sa jej odvďačili svojou prá-
cou i milodarmi na postavenie kostolov (jeden je najväčším evanjelickým kostolom 
v  strednej Európe), sálašských škôl i ďalšími pozoruhodnými činmi. Spočiatku si 
táto komunita svoje čítania, ktoré zvyčajne súviseli s náboženstvom a s praktickými 
fortieľmi hospodárenia a života, zaobstarávala v Evanjelickom kníhkupectve. V do-
mácnostiach nemohol chýbať ani Tranoscius, z ktorého hŕstka tunajšej slovenskej 
komunity zúčastňujúca sa na slovenských bohoslužbách spieva dodnes. Aký názov 
mohlo dostať toto kníhkupectvo, ak nie Tranoscius?! Veď počas dlhých večerov, keď 
ustali poľné práce, v každej rodine čítali z Tranoscia. Prečítajme si krátky príspevok 
o tomto kníhkupectve z pera mladého Slováka.

O čabianskom Evanjelickom cirkevnom 
kníhkupectve

V roku 2023 si pripomíname jubileum 
vydania Tranoscia na Čabe. Práve pred 
100 rokmi vydali prvé dolnozemské (ča-
bianske) vydanie s predslovom Dr. Lajosa 
Zsigmonda Szeberényiho. V tomto člán-
ku venujem pozornosť Evanjelickému 
cirkevnému kníhkupectvu, vydavateľovi 
a distribútorovi nášho milého Tranoscia.

V r. 1896 ho založil Lajos Zsigmond 
Szeberényi a nachádzalo sa vedľa Malého 
evanjelického chrámu.1 Plány kníhkupec-
tva urobil Ján Molnár a staviteľom bolo Ján 
Lipták. Bývalú budovu chceli úplne zbú-
rať. V  roku 2014 zrekonštruovali fasádu 
bývalej budovy, ale ostatné časti zbúrali.2

1 Kovács Pál mi oznámil, kde fungovalo kníhkupectvo.
2  https://csabaihazak.blog.hu/2019/03/25/az_evangelikus_egyhaz_konyvkereskedese_

nyomtatvanybolt 

Pál Gyoroki (1904-1972) Portrét 
Dr. Lajosa Zsigmonda Szeberényiho 

(1859-1941)
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Plán fasádnej strany kníhkupectva

Fasáda bývalého cirkevného kníhkupec-
tva do r. 2013

Fasáda bývalého cirkevného kníhkupectva po rekonštrukcii v r. 2014
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Ako cieľ si vytý-
čilo predaj cirkevnej 
literatúry a  spevníkov 
pre veriacich.3 V  roz-
ličných číslach Evan-
jelického hlásnika in-
zerovali, čo predávalo 
kníhkupectvo. V  jeho 
vydavateľskej činnos-
ti môžeme rozlíšiť tri 
etapy: v čase založenia 
na prelome 20. storočia 
sa vydávali hlavne cir-
kevné spisy a postily, 
ktoré napomáhali roz-
voju a ochrane viery.

Obdobie po I. sve-
tovej vojne a vznik 
nových hraníc cha-
rakterizuje izolácia 
čabianskych Slovákov 
od materskej krajiny, 
ktorá vyvolala potre-
bu sebestačnosti v  cir-
kevnom aj kultúrnom 
živote. Do tohto času 
spadá vydávanie Tra-

noscia, Evanjelického hlásnika a začína sa vydávať aj Čabiansky kalendár.

V 40. rokoch 20. storočia kníhkupectvo viedol Dr. Gusztáv Szeberényi, 
ktorý vydal veľa slovenských titulov zbytočne, lebo ľudia vo vojnovom období 
nemali čas na čítanie a medzi čabianskym ľudom klesal záujem o knihy písané 
po slovensky.

3  Dedinszky Gyula: Vallásos elemek a békéscsabai szlovákok életében, népi elemek a vallá-
sosságukban. Kézirat, 1982,124. 

Titulná strana prvého dolnozemského (čabianskeho) 
vydania Tranoscia z r. 1923
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Kníhkupectvo za 50 rokov činnosti, teda do svojho zoštátnenia, vydalo 
okolo 50 rôznych titulov v slovenskom jazyku a asi 20.000 jednorazových tex-
tov. Ak si predstavíme, že niektoré tituly mali 5-10 vydaní a niektoré vydania 
dosiahli 10.000 kusov (Tranoscius, Čabiansky kalendár), tak nám vyjde, že 
do rúk dolnozemských Slovákov sa dostalo niekoľko miliónov strán textu pí-
saného po slovensky. Okrem kníh sa predávali aj iné veci: papiere, ceruzky, 
atrament, školské tašky a podobne.

Bertalan Bertók

Inzerát v Evanjelickom hlásniku z r. 1941
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Čabianski Slováci 
v úradných plánoch mesta

Krajania v  Békešskej Čabe, v  kolíske slovenskej pospolitosti Maďarska, 
vždy stáli v centre života Čaby, Békešskej Čaby, neskôr župného mesta Békeš-
ská Čaba. Prebudili sme spustošenú zem, ktorá sa na dlhé roky stala najväčšou 
slovenskou osadou v Európe, postavili sme kostoly, vyučovali sme v  takzva-
ných sálašských školách, ktoré prispeli k rozvoju efektívneho poľnohospodár-
stva a k urbanizácii osady. Dnes je ich nástupníčkou trojstupňová výchovno-
-vzdelávacia inštitúcia, t. j. Slovenské gymnázium, základná škola, materská 
škola a kolégium.

Áno, boli sme aktívne a v značnej miere prítomní na ceste premeny od mo-
čiara až k mestu.
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Dejiny prinášajú zmeny tak v živote, ako aj v ovládaní jazyka. U nás došlo 
k postupnej strate znalosti jazyka a jeho používania, hoci dobré ucho ešte za-
čuje nárečie na pľaci a medzi účastníkmi našich akcií či návštevníkmi našich 
krúžkov. No spisovná slovenčina nie je naším prirodzeným jazykom, i  keď 
vďaka škole a jazykovým kurzom naberá na sile. Renesanciu zažíva aj s rastú-
cim záujmom o cudzie jazyky – vždy som verila, že ak ovládame jeden tzv. 
západný jazyk, napr. angličtinu, a popri ňom jeden slovanský jazyk (z nich je 
slovenčina asi najvhodnejšia), nebudeme vo svete stratení.

Ale naša prítomnosť, naše živé dedičstvo sa nevytratilo ani z povedomia 
širšej pospolitosti, ako ani z aktívneho diania a zviditeľňuje slovenskú komu-
nitu v tomto „Kúte búrok” (je to pomenovanie územia Viharsarok). Naša pos-
politosť bola vždy nevyhnutnou súčasťou mestského života na každej úrovni, 
v mestskom zastupiteľstve, v spolkovom živote, v školstve, v národnostnej sa-
mospráve a prostredníctvom Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku i na 
vedeckom poli. Spolupráca fungovala. Nie náhodou sa v  našom meste roz-
hodlo o  zriadení Generálneho konzulátu SR (2001) a jedného z  najväčších 
regionálnych stredísk Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku (2001).

Túto v krvnom obehu spoločenského života „arteriálnu” prítomnosť Slo-
vákov sme tvrdou prácou aj pri zmenených podmienkach zachovali dodnes. 
No ani mesto na nás nezabudlo, snaží sa, aby sa význam slovenskej komunity 
v živote mesta zachoval. Vytvára aparát, ktorý prispieva k základnému fungo-
vaniu slovenskej samosprávy, pre národnostnú spolkovú činnosť zabezpečuje 
miestny grant, mestské fóra propagujú slovenské akcie, ako ich v roku 2022 
Békešská Čaba so župným právom zapracovala do svojej Strednodobej straté-
gie rozvoja turizmu.

Nahliadnime troška do tejto stratégie prostredníctvom korešpondencie 
konateľky Čabianskej organizácie Slovákov s  predsedom Spolku čabianskej 
turistiky, ktorý je zároveň poradcom mesta v oblasti turizmu – so Zoltánom 
Opavszkim:

Vážený pán predseda,

ďakujeme Vám za zaslanie Strednodobej stratégie rozvoja turizmu mesta 
Békešská Čaba so župným právom (2022 – 2026). Materiál je ozaj podrobne 
spracovaný, odborne podopretý. Ďakujeme, že je slovenská komunita uvedená 
viac ako dvadsaťkrát, i keď ju nájdeme i medzi faktormi nedostatkov a rizík 
(V pokoji a mieri).
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Spomenuté sú aj Slovenská reštaurácia a penzión i Slovenský oblastný dom 
(etnodom), čomu rozumiem, veď sú to turisticky príťažlivé inštitúcie. Hovorím 
v mene mnohých, ak poznamenám, že civilné/občianske organizácie so svojimi 
akciami a programami neboli ani spomenuté (hoci naše sídlo, Dom slovenskej 
kultúry, je spomenuté, ale nie v tejto súvislosti). Predsa civilné/občianske orga-
nizácie aktívne napĺňajú turistickú ponuku buď periodickými akciami, alebo 
občasnými príležitosťami, nie tak pravidelnými ako pohostinské zariadenia. 
Koľko takýchto spolkov existuje v Čabe presne neviem, ale doista by každý rád 
prijal, keby aj ony boli spomenuté ako sprostredkovatelia turistických možností.

Iba toľko by som doplnila k stratégii kultúrnej ponuky a ďakujeme, že náš 
projekt – národnostný festival V pokoji a mieri – v ňom figuruje.

Ešte raz Vám gratulujem k materiálu a ďakujem za Váš záujem o náš 
názor.

S pozdravom
Hajnalka Krajcsovics, konateľka Čabianskej organizácie Slovákov

Niektoré postrehy zaujímavé pre slovenskú komunitu:
 • medzi gastronomické ponuky mesta je zaradená tak slovenská gastronó-

mia, ako aj slovenské tradície a slovenské dedičstvo (oblastný dom, čabian-
ske halušky, Frankó tanya – Haluskaház);

 • k ubytovacím zariadeniam s obchodným cieľom je zaradené aj naše sloven-
ské pohostinské zariadenie – penzión a reštaurácia (no v tabuľke pohos-
tinských zariadení reštaurácia nie je spomenutá, myslím si, že sa zaradila 
do kategórie „iného rázu”);

 • v  krajanskej gastroponuke okrem strapačiek ako typického jedla sloven-
ských tradícií nefiguruje nič iné – čo spôsobuje problémy podnikateľom 
v oblasti turizmu i turistom. Vyzdvihnúť môžeme zariadenie Haluska ta-
nya, kde návštevník môže ochutnať halušky, podmienkou je, aby prišiel 
v deň tradičnej konzumácie halušiek (katolíci v piatok a u evanjelikov sa 
jedia v sobotu, sobota – halušková robota);

 • vo SWOT analýze turistickej ponuky Békešskej Čaby – medzi silnými 
stránkami sú spomenuté živé tradície: príznačné jedlá kraja, slovenská ná-
rodnosť, cyklistika;

 • medzi strategickými tematickými cieľmi je vzhľadom na návštevnosť a kul-
túrnu príťažlivosť uvedený projekt Békében Békésben, t. j. národnostný 
festival V pokoji a mieri – spolužitie so slovenskými tradíciami.
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Medzi projektové návrhy sa dostalo vytvorenie tematickej cesty na základe 
slovenských tradícií, ktorá spája spoločnosť, prítomnú v  tomto priestore už 
300 rokov, a dodnes viditeľné alebo prežité spomienky a zážitky od stavebné-
ho dedičstva až po gastronomické ochutnávky.

H.K.

Dolnozemské halušky – u nás haluške, na Slovensku poznajú ako rezance. No máme ešte 
jeden dodatok. Ozajstné dolnozemské halušky (najmä tie, ktoré ostali z predošlého dňa) 

sme jedli zapečené v rúre. Aj výzor, aj chuť boli skvelé, a nič sa nevyhodilo.
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Ocenenie činnosti miestnej 
slovenskej samosprávy

V roku 2022 Valné zhromaždenie Samosprávy župného mesta Békešská 
Čaba ako vyjadrenie úcty udelilo cenu Slovenskej samospráve župného mesta 
Békešská Čaba (SSZMBC) za vykonanie významnej práce v prospech mesta. 
Slovenská samospráva finančne prispela na rekonštrukciu spoločenskej miest-
nosti, tzv. Áchimovej siene Slovenského oblastného domu (obnovila muzeálnu 
časť a vykonala nevyhnutné rekonštrukčné práce). Precíťme ovzdušie obnove-
nej spoločenskej siene prostredníctvom slov predsedu SSZMBC a osoby pove-
renej riadením Slovenského oblastného domu Ondreja Kiszelya, ktoré odzneli 
pri odovzdávaní obnovenej Áchimovej siene:

Vážení prítomní!

Ako predseda Slovenskej samosprávy župného mesta Békešská Čaba vám 
prinášam pozdravy z mesta Ondreja L. Áchima, z Békešskej Čaby, a od jeho 
ľudu, čabianskej Slovače.

Každý národ, každý ľud má svojich hrdinov. My Slováci v Maďarsku máme 
to šťastie, že nám Pán Boh dal hneď niekoľkých. Spomedzi nich vyniká rodák 
z Békešskej Čaby, náš Ondriš, Ondrej L. Áchim, ktorého činnosť a celý jeho 
život determinovala jeho slovenskosť.

Áchim sa narodil v období rozkvetu Čaby, keď už dozrievalo ovocie obeta-
vej práce našich slovenských predkov, zakladateľov mesta, a na stránkach dejín 
ju vidíme ako dynamicky sa rozvíjajúcu lokalitu. On si však všimol aj menej 
pozitívne následky rýchleho rastu: úpadok tradičnej slovenskej kultúry v mes-
te a sociálne čím ďalej, tým viac znevýhodnené spoločenské vrstvy. Náš Ondriš 
nezaháľal: postavil sa za utláčaných a hrdo sa hlásil k svojej slovenskosti. Na 
miestnej i celoštátnej úrovni sa rozhodne zasadzoval za práva sedliakov žijú-
cich z pôdy a za práva svojej národnosti. Počas týchto zápasov mu jeho ťažká 
povaha a tvrdohlavosť boli raz príťažou, inokedy zase výhodou. Možno aj to 
bol dôvod jeho priateľstva s  Adym, ktorý si naňho spomenul v  samostatnej 
básni, ktorú sa naše deti učia už v ranom veku:

„Vyletel páv na župný dom,
za vyslobodenie mnohých chudákov”.
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V národnom zhromaždení bojoval Áchim za zlepšenie pracovných a ži-
votných podmienok chudobných nádenníkov, na čabianskej radnici zase za 
to, aby sa Čaba stala z obce mestom, pričom sa konfrontoval raz s vysokou 
politikou, inokedy zase s miestnymi „malými kráľmi“. Osudným sa mu stal 
jeho zmysel pre spravodlivosť. Veď v tom období nebolo prirodzené, aby sa do 
jedného človeka zmestil lokálpatriotizmus, evanjelická viera, morálna i  sku-
točná podpora chudobnejších. Pre nás Čabänov je to dnes už samozrejmé, 
ale vtedajšia elita to nemohla zniesť: mladých bratov podnietila k vražde, čím 
navždy v Čabe pošpinila priezvisko Bajcsy-Zsilinszky.

My Čabänia sme nezabudli na nášho Ondriša: jeho portrét, ktorý po ge-
nerácie visel na stene takmer v každej čabianskej domácnosti, nás, dnešných 
Čabänov, napĺňa hrdosťou a nádejou, že stojí zato bojovať za naše mesto, za 
našu komunitu, za seba samých... Pretože Békešská Čaba je stále mestom On-
dreja L Áchima.

Veril a vyznával čabianskosť, ktorá v  nás žije dodnes. Keď sa prešiel po 
hlavnom námestí Čaby, po sobotňajšom pľaci alebo pri pohľade na turňu Veľ-
kého chrámu aj jeho napĺňal fantastický pocit, že v  najskvelejšom meste na 
svete je dobre žiť, pretože podobne ako on aj my vieme: jedným z najkrajších 
darov od Boha je, že sme sa narodili ako Čabänia.

Ďakujem vám za pozornosť!

Po rekonštrukčných prácach, napr. izolácia okien, umiestnenie klimatizá-
cie atď., a prestavbe vnútorných priestorov, napr. vytvorenie galérie, oblúko-
vého kúta, priniesla ďalšia letná sezóna projekt i začiatok realizácie náučného 
chodníka čabianskych Slovákov, vytvorenie Námestia Ernőho Sztraku vo 
dvore oblastného domu, ako aj zavedenie gastroakcií v  Slovenskom oblast-
nom dome pod názvom Pirohefest. Popritom sa chystá aj propagačný materiál 
s cieľom posilniť identitu.

H. K.
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Spolok slovenských gazdiniek a záhradkárov

Skupinku v roku 1997 založilo 52 zaklada-
júcich členov. Ich vedúcou sa stala Judita Bar-
toláková, teta Jutka. Stretnutia sa konali pri 
Slovenskom klube v národnostných domoch na 
Békéši ulici.

Ja som sa dostala do Domu slovenskej kultú-
ry v roku založenia výšivkárskeho krúžku Roz-
marín, v  roku 2000. Od 2011 som ako dobro-
voľníčka začala prispievať k práci Domu a vtedy 
som spoznala i túto skupinu. Žiaľ, nemala som 
možnosť k nim chodiť, ale vždy som ich prácu 
obdivovala. Patrili ku staršej generácii a bolo 

obdivuhodné, ako sa venovali žiakom Slovenskej školy na ulici Madách. Prip-
ravovali spolu halušky, na Veľkú noc a iné významné dni organizovali pre deti 
tvorivé dielne, herňu a ochutnávky. Zúčastnili sa na rôznych gastronomických 
súťažiach: príprava kyslých zaváranín, zákuskov či vín.

Oni pustili do života Čabianske fašiangy usporiadané v kultúrnom stre-
disku Csabagyöngye. Na jeseň zase pripravili oberačkový batôžkový bál.
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Členovia skupiny boli maximalisti. 
Neuspokojili sa s poznatkami, ktoré odo-
vzdávali ďalej, aj sami seba vzdelávali. Or-
ganizovali prednášky záhradkárskych in-
žinierov, gastronómov, lekárov a pod.

Keď ostareli, skupina zanikla.
Medzitým som vstúpila do Klubu se-

niorov Čabianskej organizácie Slovákov, 
kde ma v roku 2019 zvolili za vedúcu sku-
piny a teraz sa snažím v týchto tradíciách 
pokračovať, ako sa od vedenia skupiny oča-
káva. Týmto krátkym príspevkom by som 
chcela vzdať hold našim predkom, ktorí 
nám, trošku mladšej generácii, boli príkla-
dom a ukázali nám cestu.

Alžbeta Liptáková,
vedúca Klubu seniorov

Dnešný – v rodinnom vlastníctve fungujúci tzv. Haluškový dom na sálaši v chotári Čaby
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Cengajúci Orgován

Kým žil môj starý otec, každý rok som sa ho pýtala, čo by chcel na svoje 
narodeniny. Odpoveď bola vždy tá istá: Čabiansky kalendár. Aj preto som sa 
cítila poctená, keď ma vedúca Čabianskej organizácie Slovákov poprosila, aby 
som do tejto ročenky napísala príspevok, aby som opísala dejiny spevokolu 
Orgován.

V Maďarsku v Békešskej župe žije jedna z najaktívnejších slovenských ko-
munít. Pozostáva z  rôznorodých ľudí, ktorí majú rôzne koníčky. Jeden však 
majú spoločný, spája ich láska k spevu a k slovenským koreňom. V roku 1998 
založilo 19 nadšencov folklórny súbor (spevokol) Orgován. Ich zámer podpo-
rovala aj teta Alžbeta Ancsinová, ktorú každý Slovák nejako zviazaný s Vini-
cami poznal. Prácu spevokolu podporila i pani Helena Somogyiová a odbor-
níčka Ildika Ocsovszká. Ich vedúcou bola Buka Mihályné.

Spočiatku mali skúšky v  Slovenskom klube vo Viniciach, čomu sa nes-
mierne tešili. Množstvo skúšok vyhnalo prvé púčiky Orgovánu. Ich publikum 
sa rozrastalo a čoraz častejšie ich pozývali na rôzne vystúpenia, najprv v rámci 
hraníc župy, potom zožali úspech na celokrajinskom podujatí. Vystupovali na 
akciách usporiadaných v župe, na národnostnom festivale v Eleku, Orosháze, 
Čorváši, ako aj v Martonvásárhely a Užhorode. V roku 2000 zažili veľkú uda-
losť, poprosili ich o úvodný spev pre pána prezidenta Árpáda Göncza, ktorý 
zavítal do našej župy. To bol asi ten okamih, keď púčiky začali rozkvitať.

Pravidelne vystupovali na stretnutiach Krúžku osôb so zdravotným zne-
výhodnením, kde spoločným spievaním získavali skúsenosti s vystupovaním 
pred verejnosťou a  rozširovali svoj repertoár. Nadišiel čas skúšky. Vetvičky 
orgovánového kríka už skrášľovali nielen púčiky, ale krásne rozkvitnuté kvety 
zohrievajúce dušu i srdce. V roku 2004 v Slovenskom Komlóši na kvalifikácii 
maďarských a slovenských folklórnych skupín získali zlatú medailu.

Členovia Orgovánu nezabudli, odkiaľ pochádzajú. Keď budovu Klubu dô-
chodcov vo Viniciach obnovovali, podieľali sa na rekonštrukčných prácach. 
Samozrejme, nekládli tehly, veď ich priemerný vek už aj vtedy prestúpil junác-
ke roky. Ale každý sa prihlásil na jedno varenie alebo spievanie.

V roku 2005 v spolupráci s miestnou národnostnou školou zorganizova-
li citarový tábor. Pozývali ich vystupovať na čoraz významnejšie akcie. Taká 
bola napríklad Civilná burza, ktorá sa začala v  roku 1992 a organizuje sa 
dodnes. Pravidelným účastníkom boli na stretnutiach spevokolov, predstavili 
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sa aj v Gyule na podujatí Körösvölgyi sokadalom, usporiadanom na hradnom 
nádvorí. V  tom období už hovoríme o  spevokole zachovávajúcom tradície. 
V Dome slovenskej kultúry vystupovali na vernisážach, prezentáciách publi-
kácií, ako aj pri predstavovaní Čabianskeho kalendára, kde v kroji a s kyticou 
piesní vždy pozitívne naladili prítomných.

Úspechy spevokolu Orgován:

 • 2008 Dunaegyháza, zlatá medaila
 • 2009 Szeghalom, strieborná medaila
 • 2010 Csorvás, zlatá medaila
 • 2011 Szeghalom, strieborná medaila
 • 2012 Kétsoprony, zlatá medaila

V roku 2017 klesol počet členov Orgovánu na 10, no naďalej vystupovali 
v Maďarsku i v zahraničí. Rok 2020 opäť preriedil ich rady. Noví členovia ne-
pristúpili, preto na konci denníka nájdeme už len tento zápis:

„Toľko bolo!
Orgován odkvitol.“

Anikó Mladonyiczki
Zdroj: Denník spevokolu Orgován. Viedla Flender Pálné

Poznámka redaktorky:

Ďakujeme za záslužnú prácu, vzácne informácie i  prezentáciu tradícií. Bý-
valým členom, ktorí sa zapojili do nášho citarového súboru Strapce, prajem veľa 
zdravia a radosti zo spievania.
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Bleskové myšlienky o slovenskosti členov komunity Čabianskej organizá-
cie Slovákov:

Békében Békésben (V pokoji a mieri)

Najaktívnejšia slovenská komunita v  Maďarsku, ktorá sa môže pochvá-
liť najpestrejšou činnosťou, sa nachádza v Békešskej župe. Charakterizuje ju 
široká škála metód zachovávajúcich a prezentujúcich tradície, ako aj bohatá 
spolková činnosť Čabianskej organizácie Slovákov v Dome slovenskej kultúry.

Medzi týmito stenami ožívajú pod rukami členiek výšivkárskeho krúžku 
Rozmarín ľudové výšivky a tkaniny. Je obdivuhodné, ako šikovné ženské ruky 
dokážu pomocou ihly a nite vytvoriť také kúsky ľudového umenia, ktoré od-
borná porota ocenila mnohými cenami, i tou najvyššou, Granátovým jablkom. 
Koncom roka 2021 motív dolnozemského kožucha zapísali aj do registra ne-
hmotného kultúrneho dedičstva UNESCA.

Na stretnutia s členkami krúžku pravidelne zavítajú i ľudia so znevýhod-
nením, ktorí sa primerane svojim silám zúčastňujú na spoločných aktivitách. 
Na veľkolepých akciách sa do práce zapája aj najaktívnejší klub, Klub seniorov.

Ľudovú hudbu zastupuje komorný spevokol Čabianska ružička a citarový 
súbor Strapce. Počas najplodnejších rokov získal spevokol mnohé uznania. 
Kultúrny život Domu slovenskej kultúry formuje aj Klub čabianskych peda-
gógov na dôchodku.

Od malých až po tých v zrelom veku, každá veková kategória svojím srdcom 
a dušou prispieva ku kultúrnemu životu organizácie. Emblémovou akciou za-
chovávajúcou tradície v tomto priestore je národnostný festival V pokoji a mie-
ri. Každého motivuje niečo iné, aby sa zúčastnil na slovenskom kultúrnom 
dianí mesta Békešská Čaba, no svojou nezištnosťou, kreativitou i nádhernými 
ručnými prácami vzdáva hold svojim slovenským predkom:

„Materinským jazykom môjho otca je slovenčina, príbuzní z  jeho strany 
pri stretnutiach často rozprávali po slovensky. Aj ja som sa učila slovenčinu, 
a tak sa mi ľahšie spieva slovenská pieseň, ale komunikovať mi už, žiaľ, nejde. 
Starká z  maminej strany taktiež dobre ovládala slovenčinu, v  mladosti veľa 
spievala v sarvašskom evanjelickom spevokole. Také nite ma viažu k slovenskej 
komunite.“

(Erika Lehoczki, citarový súbor Strapce)
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„Vošiel som do opustenej pivnice môjho dedka, kde v tmavom, skrytom kútiku 
som našiel fľašu prastarého vína. Ochutnal som ho, roztečúc sa v mojich žilách 
liečilo mi srdce a dušu. Cítil som sa tak, že dedko je zas so mnou. Takéto pocity 
ma obkľučujú, keď v citarovom súbore Strapce v jazyku našich predkov spievame 
piesne, tie, ktoré aj oni spievali v radosti i v smútku. A vtedy cítim, akoby môj ded-
ko bol so mnou, pozriem sa na oblok a vidím, že Ježiš sa usmieva.“

(György Szolár, citarový súbor Strapce)

„Moji predkovia tak z maminej, ako aj z otcovej strany boli Slováci. Presíd-
lili sa z okolia Komárna. Predkovia z otcovej strany si svoje priezvisko zmenili 
kvôli práci, a tak sa z  Gregusa stal Gergő. Od svojho narodenia som neja-
kým spôsobom patril do slovenskej komunity. Napriek tomu, že pochádzam 
zo slovenskej rodiny, žiaľ, iba ja z rodiny ovládam slovenský jazyk. Ako som 
rástol, častejšie som chodil na slovenské akcie. Prišiel som na to, že pre mňa 
znamenajú nielen podujatie, ale aj náhľad do života mojich predkov. Toto ma 
viaže k slovenskej Čabe.“

(Marcell Gergő, citarový súbor Strapce)

„Môj otec sa presťahoval do Maďarska v roku 1947. Z matkinej strany sa 
každý hlási k Slovákom. Aj môj muž má slovenských predkov. Môj bratranec 
dodnes vyučuje slovenčinu v Základnej škole v Tatabáni. Ja som písala knižky, 
vďaka ktorým sa škôlkari môžu zoznámiť so slovenským jazykom. Slovenské 
rarity, ktoré nám zostali zo Slovenska, opatrne zachovávame.“

(Matulayné Manyika, skupina osôb so znevýhodnením)

„Naši predkovia boli v ťažkej situácii, hľadali nový domov. V roku 1718 
ho našli v Maďarsku, v Békešskej Čabe. Od tých čias tu pestujeme slovenské 
korene.“

(János Kesjár, skupina osôb so znevýhodnením)

„Narodil som sa za Slováka.“
(János Tuska (kuchár), Klub seniorov)

„Môj otec z Levíc a mama z Komárna sa presídlili do Maďarska. Otec bol 
mäsiarom, v kuchyni mojej mamy vždy bola prítomná slovenská kuchyňa. Viac 
jedál spravím podľa rodinných receptov, tak takto to moji rodičia robili.“

(Szécsi Lászlóné, Klub seniorov)
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„Moja rodina má slovenských predkov. Pestujeme ich tradície.“
(Judit Zelenyánszkiné Csicsely, Klub seniorov)

„Ako malé dievča som každý večer v rodinnom kruhu zaspievala po slo-
vensky. Vtedy sme žili pri slovenskej škole. V mojich 16 rokoch sa do školy 
dostal nový učiteľ. Vtedy ja som už chodila do evanjelickej školy. A tento učiteľ 
vybavil, aby som aj ja mohla chodiť do slovenskej školy, veď tam výučba pre-
biehala v slovenčine a ja som už vtedy dobre ovládala jazyk. Potom sa tento 
učiteľ stal mojím mužom. Svoje deti sme zapísali do takej školy, kde prebiehala 
výučba slovenského jazyka. Popri školskej výučbe sme ich aj my učili doma 
slovenčinu.“

(Kiszely Marika néni, komorný spevokol Čabianska ružička)

„Zaľúbila som sa do Slováka. Jeho rodina sa presídlila z okolia Lopušnej do-
liny. Nerozprávali po maďarsky. Aby som sa dorozumela s novou rodinou, mu-
sela som sa naučiť jazyk. Ovládam slovenčinu od svojich 21 rokov. Aj naše deti 
ovládajú slovenčinu. Moja dcéra je učiteľkou slovenského národopisu na Sloven-
skom gymnáziu, základnej škole, materskej škole a kolégiu v Békešskej Čabe.“

(Marika Lopusni néni, Klub seniorov)

„Všetci moji predkovia boli Slováci.“
(Dr. Zsíros Gézáné, výšivkársky krúžok Rozmarín)

„Moji starí rodičia a neskôr i môj muž sa so mnou rozprávali po slovensky.”
(Judita Uhrinová, výšivkársky krúžok Rozmarín)

Ako Čabänka som vždy rada navštevovala slovenské podujatia. Pred nie-
koľkými mesiacmi som zblízka spoznala proces ich organizácie. Už viem, 
prečo sú naši miestni Slováci najaktívnejšími. Nestačí mnohopočetné členstvo 
a zdatné vedenie, treba mať hlbokú väzbu k predkom. K tým, ktorí nieke-
dy z nejakých dôvodov svoj pokoj našli v Békešskej Čabe. Stali sa osožnými 
a uznávanými členmi tu žijúcej spoločnosti. Uzavreli zmiešané manželstvá, 
odovzdali ďalšej generácii svoju kultúru, tradície a jazyk.

To sa nemožno naučiť, to treba precítiť…

zostavila: Anikó Mladonyiczki
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Výsledky 16. študentskej vedeckej súťaže 
VÚSM – úryvky zo študentských prác

Tohoročná vedecká súťaž Výskumného ústavu Slovákov v  Maďarsku 
(VÚSM) pre študentov, ktorej témou bol Život počas pandémie – Ľudové lie-
čenie chorôb v  minulosti a  dnes. Uchovávanie zdravia v  našej rodine (Tradičné 
rodinné praktiky a moderné spôsoby), bola už 16. v poradí. Tohoročné témy sa 
dali spojiť s tematickými okruhmi: výhody a nevýhody online vzdelávania, po-
užívanie nových komunikačných nástrojov (nové aplikácie, Zoom, Microsoft 
Teams, Skype atď.), zážitky zo študentského života (tábory, výlety, školy v prí-
rode), ako prebiehalo vyučovanie slovenského jazyka za nových okolností po-
mocou nových metód. Druhú a tretiu tému sme síce vypísali pre stredoškolá-
kov a vysokoškolákov, ale podľa zaslaných prác vysvitlo, že téma zarezonovala 
aj u žiakov základných škôl. V rámci tejto témy žiaci a študenti mohli skúmať 
minulosť a  prítomnosť liečenia nákazlivých chorôb (cholera, morová epidé-
mia), históriu detskej úmrtnosti a morovej epidémie v danej osade, históriu 
stavania pamätníkov morovej epidémie a cholery v slovenských osadách v Ma-
ďarsku, ale aj to, aké ľudové praktiky sa dali zdediť v slovenskej rodine, ako 
zdravo sa stravovala slovenská menšina v Maďarsku a aké tradície pestovala 
pri uchovávaní zdravia. Ako príklad uvediem napr. prácu siedmačky z Nového 
Mesta pod Šiatrom o liečení vojakov počas prvej svetovej vojny v meste, ktorá 
získala osobitné ocenenie v I. kategórii.

Do I. kategórie sa prihlásilo 15 žiakov (Békešská Čaba, Sarvaš, Nové 
Mesto pod Šiatrom a Slovenský Komlóš), do II. kategórie 10 žiaci s deviatimi 
prácami z Békešskej Čaby a do tretej kategórie dvaja poslucháči z ELTE.

Prezentáciu najlepších prác a vyhodnotenie súťaže naplánoval VÚSM na 
22. apríla na Dolnej zemi v Slovenskej základnej škole, materskej škole a kolégiu 
v  Sarvaši, ale po dlhom zvažovaní sa rozhodol, že z  preventívnych dôvodov 
tento rok ústnu časť súťaže nezorganizuje. Organizátori nechceli riskovať 
zdravie účastníkov, no ani vzdať sa celého projektu, veď žiaci a pripravujúci 
pedagógovia starostlivo spracovali svoje projektové práce. Preto sa vzdali iba 
ústnej časti. Porota prvej kategórie spísala posudky písomných prác a rozhodla 
o víťazoch. V súvislosti s prácami gymnazistov a vysokoškolákov prebehlo aj 
druhé kolo v písomnej podobe, v rámci ktorého dostali možnosť odpovedať na 
otázky členov poroty – a konečné rozhodnutie bolo sformulované na základe 
zaslaných prác a odpovedí.



56 Zo života čabianskych Slovákov

V prvej kategórii sa rozdelili 3 miesta a 3 osobitné ceny. V druhej kategórii 
3. miesto získali traja študenti s dvomi prácami a tiež sa udelili dve osobitné 
ceny. Študenti tretej kategórie dostali osobitné ceny. Za osobitné ceny ďa-
kujeme rôznym organizáciám – Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku, 
Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku, Slovenská samospráva 
Zugló, Generálny konzulát Slovenskej republiky v Maďarsku.

Aj na tomto mieste by sme chceli vysloviť poďakovanie všetkým základ-
ným a stredným školám, pripravujúcim pedagógom, členom porôt a samozrej-
me žiakom a študentom, ktorí veľa pracovali na svojich projektových prácach, 
aby sa aj v tomto roku zapojili do študentskej vedeckej súťaže VÚSM.

Škoda, že nemôžeme vybrať ukážky zo všetkých prác, ktoré by nám pre-
zradili, aké skúsenosti majú žiaci základnej školy s  digitálnym vyučovaním 
v Komlóši, v Sarvaši, v Békešskej Čabe a aké gymnazisti a univerzitní poslu-
cháči, ale aj to, aký vzťah malo liečiteľstvo k bosoráctvu na Sarvaši v minulosti. 
Preto sme po dlhom zvažovaní vybrali úryvky z troch ocenených prác žiakov, 
ktorí žijú v Békešskej župe. Dve práce prezentujú históriu morovej epidémie 
a cholery v Békešskej župe a jedna sa venovala téme ľudového liečiteľstva

Bálint Csaba Ollé: Dr. Imre Domán, 
zverolekár a nositeľ tradície ľudového liečiteľstva.

(žiak 7. ročníka – Slovenská základná škola, materská škola a kolégium v Sar-
vaši. Pripravujúca učiteľka: Tereza Wéber Hanzó, 2. miesto v 1. kategórii)

„Imre Domán sa narodil 12. novembra 1915 na sálaši pri Cegléde ako piate 
dieťa. V  tom istom roku povolali otca do vojny, odkiaľ sa už nevrátil. Imre 
chodil do školy pre vojenské siroty. Tam ho učili kázni, presnosti a spravodli-
vosti. Skoro celý rok trávil v kolégiu, cez prázdniny pestoval rastliny v školskej 
záhrade, chodil na výlety do zahraničia, ktoré finančne podporovali bohatí 
mecenáši. Veľa zážitkov prežil počas detstva vo Francúzsku.

Často medzi deťmi obedoval Elek Benedek, po obede im čítal zo svojich 
rozprávok.

Do gymnázia chodil Imre v Jágri (Eger). Aby mal peniaze, doučoval mlad-
šie deti. Zúčastnil sa na archeologických prácach na jágerskom hrade.

Roku 1939 získal diplom ako zverolekár. Prax robil v Mezőhegyesi a na 
Hortobágyi.

Po praxi sa vrátil do Budapešti, kde sa oženil. V Budapešti pracoval ako 
chirurg a očný lekár zvierat. Popritom na univerzite pôsobil ako asistent.
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Stále premýšľal o tom, ako môže pomôcť chudobným. Preto sa rozhodol, 
že sa presťahuje do Sarvaša, lebo jeho manželka pochádzala zo Sarvaša. Tam 
si otvoril svoju súkromnú prax.

Dr. Imre Domán otvoril svoju súkromnú prax v Sarvaši 1. júla roku 1942. 
Druhého veterinára v meste Ármina Dériho v roku 1944 deportovali pre jeho 
židovský pôvod, preto bol v meste sám. V roku 1946 bol za svoju minulosť (cho-
dil do náboženskej školy) odsúdený na stratu zamestnania. Počas jedného roka 
liečil iba zvieratá chudobných, aj to len v noci. Nakoniec bol rehabilitovaný.

Veterinárna starostlivosť bola regionalizovaná od 50. rokov 20. storo-
čia. Imre Domán ako najmladší zverolekár dostal územia chudobných, čiže 
Halásztelek, Rózsás, Zöldpázsit a Krakkó. Krakkó bolo časť mesta, kde žili 
Rómovia v zemľankách. Myslel si, že bude mať lepšie možnosti, bude lepšie 
akceptovaný, ak sa naučí ich lovársky jazyk.

Nielen jazyk zvládol, ale založil zbierku starožitností, ktoré sú teraz na 
výstave v Múzeu Samuela Tešedíka v Sarvaši. Písal poznámky, robil jazykové 
výskumy, napr. ktoré lovárske slová sa dostali do maďarčiny, ako žili, čo jedli, 
ako chovali kone, aké liečivé rastliny používali. Láska ku koňom ho sprevádza-
la celý jeho život.

Vo svojej knihe Rómovia zo Sarvaša venuje osobitnú kapitolu vzťahu Ró-
mov ku koňom, podrobne píše o prezeraní koní a o domácich liekoch. Pri zbe-
re urobil vynikajúce fotografie.

…
Pred desiatimi rokmi na salaši neďaleko Sarvaša agronóm Károly Mester 

po vzore Imre Domána založil manufaktúru, ktorá vyrába doplnok stravy na 
báze bylín pre zvieratá aj pre ľudí.

Svoje skúsenosti získal na viacerých farmách ošípaných od starých zve-
rolekárov, ale najmä z tradície ľudového liečiteľstva. Najviac úspechov získal 
v odbore zažívacích chorôb, cievnych ochorení a plodnosti.”

Ármin Zoltán Kabai: Monumentálne epidémie v Békéšskej župe
(žiak 10. ročníka – Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola 

a kolégium v Békešškej Čabe. Pripravujúca učiteľka: Zuzana Benková, 
I. miesto v 2. kategórii)

„Úvod
Ako lokálpatriot a milovník histórie som pri výzve na súťaž Výskumného 

ústavu Slovákov v Maďarsku nezaváhal. Hneď mi bolo jasné, že si vyberiem 
tému z dejín našej župy. Najskôr som išiel do župnej knižnice, kde som si vy-
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bral niekoľko kníh, potom viedla moja cesta za informáciami do archívu ča-
bianskej evanjelickej cirkvi. Vďaka svojim predchádzajúcim poznatkom som 
už vedel, čo mám hľadať.

Na ľudstvo už od nepamäti útočia rôzne choroby a nákazy. V histórii Bé-
kéšskej Čaby i celej Békéšskej župy sú najlepším príkladom ničivých epidémií 
mor v rokoch 1738 – 1740 a besnenie cholery v roku 1831.

Mor v Békéšskej Čabe a v Békéšskej župe
…V súvislosti s vypuknutím epidémie máme viacero zdrojov. Väčšina za 

začiatok nákazy v Békéšskej Čabe uvádza júl roku 1738. Tomu oponuje Ka-
rácsonyi, ktorý datuje začiatok čabianskej epidémie na koniec júla, a Oláh, 
ktorý sa v tomto zhoduje s Karácsonyim, ale odvolávaním sa na početné, no 
nepomenované zdroje počiatok devastácie v  našej župe spája s  vypuknutím 
moru v Gyule 15. júla v roku 1738.4

Proti epidémii, ktorá medzi XIV. a XVIII. storočím udrela na Európu 
približne 60-krát5, a preto jej dôsledky boli známe, už vopred, teda 10. mája 
1738, poslala viedenská zdravotnícka rada uhorským župám, tak aj Békéš-
skej župe, prísne opatrenia spolu s  vojskom, ktoré v prípade náhodnej ne-
spokojnosti ľudu slúžilo na upokojenie situácie.6 Následne na základe týchto 
ustanovení priniesli mestá a osady platné rozhodnutia pre miestne komuni-
ty. Postavili, vo väčšine mimo hranice obce, nečinné – v tom období nazýva-
né kontumacké, resp. kontumacionálne – domy, a tam preniesli nakazených. 
Príbuzní ich tam však odmietali dať pravdepodobne preto, lebo sa báli, že 
odtiaľ už cesta obete choroby mieri rovno do vápennej jamy (masového hro-
bu).7 Dodatočne vysvitlo, že táto obava nebola bezdôvodná. Priebeh boja 
so šírením choroby bol zložitý. Hneď, ako sa u niekoho objavili príznaky, sa 
bez ohľadu na spoločenské postavenie s celou rodinou dostal do kontuma-
cionálneho domu.8 Ich pôvodný obytný dom zatvorili,9 odev a bielizeň dali 
spáliť mimo hraníc mesta/obce. Okrem toho mohol podľa vyhlášky ktokoľ-
vek slobodne zastreliť každého, kto potajomky opustil nečinný dom, za čo 

4  Oláh Sándor: Fűbe-fába az orvosság! (Békés megyei népi orvoslás) (ďalej: Fűbe-fába), strana 130.
5 Tamže.
6 Tamže, s. 133.
7  Körösvidék. 3. évfolyam / 1922-11-19 / číslo265/ Mozaikok Békésmegye multjából/ 9. 

Burián Sámuelés a pestis
8  Podľa Fűbe-fába príbuzní ho iba vyniesli na trávnik (pravdepodobne na lúku, poznámka 

autora), aby sa s ním nikto nedostal do kontaktu.
9  Békés, 1896, 15. évfolyam, 1896-12-13 / číslo51.
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dostal honorár jeden zlatý.10 V blízkosti všetkých týchto morových miest na 
obmedzenie združovania ľudí zakázali vykonávanie svadieb, zapečatili dvere 
kostolov, zrušili zvonenie, mŕtvych pochovali bez obradu a odprevádzania. 
Zakázali dávať na mor skonaných do zeme v normálnom cintoríne. Naprí-
klad v Gyule v severnej časti mesta vytvorili oddelený morový cintorín.11

Prísne obmedzenia nadobudli platnosť aj v cirkevnom živote, no Samuel 
Burián, čabiansky farár, sa i napriek tomu staral o duchovný život chorých. 
Každý deň chodil k hrádzi, ktorá oddeľovala posledný rad domov od kontu-
macionálneho domu, zaň však nemohol ísť. Tak pri slúžení večere Pánovej 
odovzdal víno a oblátku na konci dlhej tyče tým, ktorí po tom túžili.12

Tvrdé rozhodnutia mali svoj účinok. Na jednej strane sa v Békéšskej Čabe, 
kde predstavenstvo a rozumného farára čabiansky ľud poslúchal, ochrana 
ukázala úspešnou, a tak o život prišlo dohromady len 61 – 65 ľudí13, a dňa 7. 
novembra následným nariadením Kráľovskej miestodržiteľskej rady bol mor 
v Čabe vyhlásený za zažehnaný. Kontakt s Čabou bol obnovený, lebo v priebe-
hu 6 týždňov sa neobjavil ani jediný nový prípad moru.14

…
Mor opätovne ohrozil tento priestor v roku 1828, aj tentokrát zo Sedmo-

hradska. Kniha Békéscsaba Története első kötet A  kezdetektől 1848-ig na 
stranách 639 – 640 píše o tom, že miestodržiteľská rada rozoslala v súvislosti 
s liečením choroby vytlačený návod. Aj do Békéšskej župy zakázali vstup bez 
cestovného pasu a bez dokladu, ktorý potvrdil, že jeho majiteľ sa nenachá-
dzal v  nakazenej oblasti. Na hraniciach osád postávali stráže (varty), ktoré 
vykonávali náležitý dozor a kontrolovali dodržiavanie opatrení. Nechýbali ani 
odporcovia a nespokojenci. Tých, ktorí mali podozrivú listinu, a tých, ktorí 
nemali pas, voviedli na radnicu, a tam rozhodli o ich deportovaní. Aj obyvate-
ľov župy upozornili, aby sa na cestu odobrali len s potvrdením o tom, že boli 
na mieste bez epidémie, inak ani im nepovolia odchod. Tých, ktorí napriek 
všetkému ochoreli, spomenutým spôsobom majú oddeliť. Našťastie v meste 
vtedy epidémia nenastala.

10  Körösvidék. 3. évfolyam / 1922-11-19 / číslo265. /Mozaikok Békésmegye multjából /9. 
Burián Sámuelés a pestis.

11 Fűbe-fába strana132.
12 Pozri: poznámka 11.
13  Tu Fűbe-fába na strane 130 píše 31, Békésmegyei közlöny, 6. évfolyam 1879-02-20/číslo 15 

píše 65 mŕtvych, kým Jároli József v diele Békéscsaba rövidtörténete a kezdetektől napjain-
kig píše za obdobie od 1. júna do 6. septembra roku 1738 169 mŕtvych.

14  Békésmegyei közlöny 6. évfolyam 1879-02-20/číslo15/A pestis Magyarországon a mults-
zázad első felében
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Cholera v Békéšskej Čabe a v Békéšskej župe

Cholera, ktorá je zvyčajne nazývaná Boží anjel masakry, je choroba spôso-
bená baktériou Vibrio cholerae. Šíri sa v prvom rade stolicou, užitím znečis-
tenej a odpadovej vody, a tiež surovými potravinami kontaminovanými tako-
uto vodou. Choroba má veľmi rýchly priebeh, vyznačuje sa ťažkou hnačkou, 
zvracaním a vedie k dehydratácii organizmu.15 Hlavný župný lekár Tomássy 
zaznamenal tieto príznaky: nečakaná nevoľnosť, vodnaté zvracanie, srvátko-
vá hnačka, prepadnuté oči, neutíšiteľný smäd, svalové kŕče v končatinách, ľa-
dovosť a zmodrenie tela, nepatrný pulz, uviaznutie tvorby moču.16 Vraždiaca 
choroba do roku 1873 viackrát kántrila Uhorské kráľovstvo.17 Spomedzi epi-
démií, ako vyjde v nasledujúcich častiach najavo, bola najzhubnejšia tá, ktorá 
sa odohrala v roku 1831.

Epidémia v roku 1831
…Na začiatku vraždila cholera v severných oblastiach ríše, neskoršie za-

mierila do Pešti, nakoniec ju priniesli do Békéšskej župy. Z Kecskemétu boli 
poslaní huláni18 na uzatvorenie hranice. Podľa knihy Békéscsaba Története 
első kötet a kezdetektől 1848-ig na strane 641 vytvorili z týchto hulánov kor-
dón na békéšsko-čanádskej hranici. Vo vojenskej varte striedavo vykonávalo 
službu 137 Čabänov. Andor Oláh vo svojom diele Fűbe-fába az orvosság! (Bé-
késmegyei népi orvoslás) cituje správu sarvašského hlavného slúžneho, z ktorej 
vyplýva, že cholera sa stala dovezeným artiklom práve prostredníctvom tých, 
ktorých dali k dispozícii župe na zastavenie šírenia nákazy, teda ju nechtiac 
doviezli vojaci.19 Na tejto istej strane píše, že nákaza sa najprv objavila v Sar-
vaši. … Podľa Ľudovíta Haana do Békéšskej Čaby priniesol chorobu Pavol 
Hrabovszky, ktorý jej ako prvý aj podľahol. Oláh datuje vypuknutie nákazy 
v Čabe 25. júla, v Békeši 4. augusta, v Köröstarcsi 6. augusta, v Poľnom Berin-
čoku 26. augusta. Práve tu cituje správu hlavného župného lekára z Čaby z 20. 
augusta, podľa ktorej v Orosháze a v Čabe zrádnik cholera výstredne prestáva, 
v Slovenskom Komlóši nateraz ešte besnie, v Gyule, v Sarvaši a vo Vári denne 
sa rozširuje.
15  Dostupné na: https://mnl.gov.hu/mnl/ol/hirek/isten_oldoklo_angyala_kolerajarvany_

magyarorszagon.
16  Békéscsaba története, elsőkötet, a kezdetektől 1848-ig, strana 642.
17  Fűbe-fába, strana 146.
18  Hulán je príslušník ľahkej poľnej jazdy v poľskom a od konca 18. storočí aj v  rakúskom 

vojsku ozbrojený kopijou, zastar. ulán.
19  Fűbe-fába, strana 148.
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…. V Békéšskej Čabe bola situácia práve opačná ako v období moru. Stra-
ty tu boli najväčšie z celej župy. Nákaza sa objavila v dolnej časti mesta, tam 
sa snažili osihotiť „chorých“ v  domoch, neskôr pri kígyóšskej ceste oddelili 
celú časť mesta od ostatných. Ale ľud, ktorý nebol taký poslušný ako v období 
moru, prebil kordón, aby mohol ísť do kostola, lebo len tam dúfal v pomoc. 
Daromné boli napomenutia, hrozby, tu i tam vypukla epidémia, poriadok sa 
prevrhol. Ani to nemôžeme zanedbať, že ochoreli aj strážcovia. Školské vyučo-
vanie dňa 28. júla, keď jedno dieťa omdlelo, zrušili. Zbytočné boli opatrenia, 
keď sa už náznaky cholery ukazovali. Na skrotenie amoku utajenej choroby 
bolo už neskoro. Spočiatku „kosila“ medzi starými a deťmi, ale neskôr si nevy-
berala. Výbor na donucovanie ľudí musel zmierniť predpisy: na bohoslužby sa 
síce nemohli zhromažďovať, ale kostol celý deň ostával otvoreným, aby sa ho-
cikto a kedykoľvek mohol modliť. Aj to malo svoje dôsledky. Stále viac pocho-
vávali. Cholerový cintorín, ktorý predpísalo nariadenie na pochovávanie, bol 
nevyužívaný. Ľudia si pre zosnulých príbuzných vynucovali posvätenú pôdu. 
Nakoniec sa dohodli tak, že mŕtvych umiestnia v cintoríne v častiach oddele-
ných od ostatných, ktoré zasypali a nad pohrebným miestom postavili vysoký 
kopec. Takto vznikli cholerové kopce. Potrebovali ich veľa, lebo cholera zbie-
rala hodne obetí. Podľa protokolu čabianskeho cholerového výboru sa objavila 
25. júla a do 30. júla zo 172 chorých zomreli 105, kým 58 bolo ešte chorých, no 
vyzdraveli len deviati. Dňa 31. júla evidovali už 148 mŕtvych. V období od 31. 
júla do 1. augusta pribudlo 82 chorých a umreli 57. Na upokojenie obyvateľ-
stva povolili večer medzi siedmou a štvrť na osem zvonenie pre nebožtíkov. Z 
1. na 2. augusta sa konalo spolu 71 pohrebov, na nasledujúci deň 130. Nemali 
dosť rúk na kopanie hrobov, preto viazali na prácu tých, ktorí v rodine mali 
mŕtvych. Podľa nariadenia výboru ich mohli donútiť aj násilím, navyše, keď 
ich potrebovali, násilie aj použili. Pochovávať mohli len tí, ktorým pozostalí 
zabezpečili hrobárske náradie. Medzi 4. a 7. augustom denne zahynulo 100 
– 115 ľudí. Dňa 7. augusta katolíci, neskoršie aj evanjelici donútili svojich kňa-
zov a farárov, aby usporiadali omše a bohoslužby. Na viacerých z množstva 
ľudí boli viditeľné príznaky cholery. Medzi 7. a 12. augustom sa vyvíjala denná 
úmrtnosť od 69 po 122 obetí.

Dňa 12. augusta prekvapivo rokovali kompetentní o tom, že niektorí, hoci 
bol publikovaný oficiálny spôsob liečby, kúpali chorých v studenej vode. Veľký 
počet chorých sa stal obeťou takéhoto liečenia. Výbor hneď rozhodol, že na 
tých, ktorí budú kúpať chorých v studenej vode, budú hľadieť ako na vrahov.

…
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Besnenie anjela masakry v  Békéšskej Čabe skončilo týmito číslami: 1651 
evanjelikov, 306 rímskokatolíkov, 51 pravoslávnych a 11 židov, spolu zomrelo 
2019 Čabänov. Všetko toto sa udialo za 37 dní. Ako uvádza Ľudovít Haan pri 
opise pohrebnej procedúry: odohrala sa bez ceremónie, ani kňaz, ani učiteľ ju 
neviedli. Predzáprahy od rána do večera chodili z ulice do ulice a kde boli zosnu-
lí, položili ich na koč, odviezli ich do cintorína a hádzali všetkých, ktorí v ten deň 
zomreli, do veľkej vápennej jamy a večer dali na nich pôdu.20 Takto vzniklo šesť 
kopcov vo vtedajšom „Epreskert“-e, ktorý časom premenovali na „Sétakert“ a 
dnes ho poznáme ako „Széchenyi liget“. Neskoršie, v 50. rokoch 19. storočia, päť 
z týchto kopcov uhladili, ale dodnes tam ostal jeden ako memento choroby. Na 
ňom vyrástol stĺp z mramoru, na ktorom je vidno nápis vo vtedajšej slovenčine a 
po maďarsky. Z kopca ho preniesli do vzdialenosti 5 metrov. Niekoľko takýchto 
kopcov vzniklo aj na mieste dnešnej nemocnice, ale dnes už nestoja.

Z vtedajších 16 miest Békéšskej župy zúrila cholera v  štrnástich. Počas 
epidémie ochorelo 7854 ľudí a zomrelo 5227. Tak je zreteľné, že zhruba 39 % 
župných obetí boli Čabänia. Župa sa z hľadiska počtu mŕtvych umiestnila na 
10. mieste zo 48 zákonných úradov.21

Liečiť chorobu neveľmi vedeli, ale zo strany ľudí i vlády boli pokusy, ako 
chorobu poraziť. Ľud sa pokúšal poraziť nákazu hlavne užívaním veľkého 
množstva liehovín a cesnaku, popritom v Békéšskej Čabe predávali čaj z ča-
kanky obyčajnej s vierou, že kto tento čaj pije, prežije choleru.22

Oficiálny spôsob liečenia nebol o nič úžasnejší. V začiatočnej fáze choroby 
púšťali žilou, potom používali prach, ktorý dorábali z bizmutovej soli, a mie-
šali ho s cukrom. Počas dvoch dní podávali chorým zriedený liek každé dve 
hodiny. Podávali aj gáfrové „pálené víno“, ktoré bolo zmiešané s teplou vodou 
(každú štvrt-polhodinu užívali jednu kávovú lyžičku). Chladné údy chorého 
obviazali kusom šatstva, ktoré namočili v gáfrovom pálenom víne. Za účinný 
považovali čaj z mäty kučeravej. Husté chrlenie sa snažili zastaviť 10-20 kvap-
kami tinktúry z mäty kučeravej a z ópia podávanej každú pol hodinu.23 …”

Kata Szabadi: „Choroba učí, aké cenné je zdravie”
(žiačka 11. ročníka – Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolé-

gium v Békešškej Čabe. Pripravujúca učiteľka: Edita Pečeňová, II. miesto v 2. kategórii)

20  Haan Lajos Békés-Csaba A  város története a kezdetektől a XIX. Század harmadik 
harmadáig, strana 134.

21  Békéscsaba története, elsőkötet, a kezdetektől 1848-ig, strana 644.
22  Fűbe-fába strana 159
23  Békéscsaba története, elsőkötet, a kezdetektől 1848-ig, strana 644.
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„Úvod

Téma pandémie je úplne aktuálna, veď žijeme v období, keď celkom alebo 
čiastočne sa zatvárajú vzdelávacie inštitúcie a v masmédiách sú správy o ochore-
niach na koronavírus na poprednom mieste. Keď som uvidela vyhlásenie súťaže 
Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, vynorilo sa vo mne množstvo otá-
zok: Ako to bolo s chorobami v minulosti? Boli pandémie aj v minulosti? Ako to 
ľudia prežili pred niekoľkými storočiami? Ako sa bránili ľudia proti chorobám? 
Ako liečili choroby? Je možné, že niektoré starodávne terapie aj dnes použí-
vame? Odkedy existujú lieky proti chorobám? Téma o rôznych chorobách ma 
odmalička zaujímala. S veľkým záujmom som počúvala rozprávania, príbehy 
o liečbe rôznych chorôb a dnes veľa čítam o zmene klímy a jej vplyve na ľudský 
organizmus. V projektovej práci som chcela vytvoriť prehľad o pandémiách a 
rôznych chorobách v živote obyvateľov môjho rodného mesta, 300-ročnej Békeš-
skej Čaby, o tom, ako ochorenia ovplyvnili osudy tu žijúcich ľudí.

… Po preštudovaní prameňov a článkov z odbornej literatúry som zistila, že 
Békešskú Čabu od jej založenia viackrát zasiahli nákazlivé choroby, ako chole-
ra, mor, kiahne, ovčie kiahne, šarlach, osýpky, španielska chrípka (H1N1), tu-
berkulóza, čierny kašeľ, záškrt, brušný týfus a najnovšie i koronavírus (SARS-
-CoV-2). Počas písania práce sa objavil problém vysvetlenia pojmov: pandémia, 
endémia, epidémia. Opierala som sa o odborné definície týchto pojmov. Veda sa 
rýchlym tempom vyvíja, moderné technológie dovoľujú epidemiológom prinášať 
preventívne opatrenia, vedcom napr. sekvenovať kmene vírusov a vyrábať proti 
nim účinné vakcíny. Pri písaní projektovej práce som sa snažila sumarizovať svo-
je poznatky, čiastočne porovnať minulosť so súčasnosťou a odpovedať na otázku: 
Choroby nás naozaj učia, aké cenné je zdravie človeka?

Vysvetlenie pojmov
V odbornej literatúre sa stretávame s pojmami endémia, pandémia, epidémia. 

K tomu, aby sme pochopili tieto pojmy, je potrebné ich vysvetliť. V prípade infekč-
ných chorôb na základe spôsobu ich šírenia odborná literatúra rozoznáva:

 • endémiu
 • epidémiu
 • pandémiu

V prípade endémie je výskyt choroby viazaný na určité územie v dlhom 
časovom období. O epidémii hovoríme vtedy, keď výskyt choroby je obme-
dzený na určité územie v krátkom časovom období. Napríklad o epidémii ho-
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voríme v  prípade sezónnej chrípky, letnej salmonelózy atď. V  súčasnosti sa 
najviac používa pojem pandémia. V prípade pandémie výskyt choroby nie je 
obmedzený na určité územie. Ochorenie sa šíri veľmi rýchlo, expanzívne po 
celom svete. Napríklad koronavírus je celosvetovou pandémiou a na začiatku 
20. storočia španielska chrípka bola podobne smrteľnou pandémiou. Infekčné 
choroby mali v minulosti veľký vplyv na vývin jednotlivých regiónov, na osudy 
ľudí alebo celej spoločnosti. Vývojom medicíny sa prenos infekcie odborne 
opísal, a tak už ľudia vedeli úspešne bojovať proti chorobám. Odborná litera-
túra uvádza napríklad nasledujúce prenosy infekčných chorôb:

 • Prenos priamym kontaktom alebo vzduchom
 • Prenos potravy vodou a potravinami
 • Aktívny prenos živočíchmi
 • Pasívny prenos živočíchmi
 • Prenos infikovanou pôdou
Ľudstvo oddávna trápili rôzne choroby a epidémie. Z času na čas sa vy-

skytli aj rozsiahle pandémie, ktoré sa rozšírili náhle a hromadne na rozsiah-
lom území.24

…

Cholera
Cholera mala pôvod v  Indii v zlých hygienických podmienkach a do prvej 

polovice 19. storočia bola pre strednú Európu neznámou chorobou. Napr. do Ša-
rišskej stolice prenikla napriek úsiliu úradov koncom júna 1831 z Haliče (dnes 
súčasť Poľska a Ukrajiny). Do jesene sa prehnala po celom Uhorsku a prenikla 
aj do ďalších európskych krajín, Kanady i Spojených štátov amerických. Napriek 
rôznym opatreniam si epidémia v Uhorsku vyžiadala okolo 200 000 obetí.

Ľ. Haan napísal, že v Békešskej Čabe od 9. júla 1831 do 27. augusta bola 
epidémia cholery. Celkovo uvádza 2019 obetí epidémie. V roku 1849 sa opäť 
objavila v kraji a na základe spisov Ľ. Haana vtedy zomrelo 900 ľudí. Cholera 
sa naposledy objavila v roku 1855, v ktorom zomrelo 400 ľudí.25

J. Jároli písal, že epidémia cholery prišla do Čaby medzi 25. júlom a 6. 
augustom 1831. V roku 1848 tu zomrelo 900 ľudí.26

24  ŠIMONOVIČOVÁ, A.: Environmentálna mikrobiológia. 9. Patogénne mikroorganizmy. 
S. 181 – 182

25  HAAN, Ľ.: 1866. Békés Csaba Mezővárosa hajdanáról ’s mostani állapotjáról. S. 16. Pest. 
Nyomtatott Hornyánszky és Hummelnál

26  JÁROLI, J.: 2014. Békéscsaba rövid története a kezdetektől napjainkig. S. 26. Békéscsaba, 
Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület.
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J. Karácsonyi uvádza, že desiateho júla v roku 1831 aj v našom kraji prepukla 
cholera zvaná žlčník. Vojaci ju preniesli a pretrvala tu až do nasledujúceho decem-
bra. Teraz, naopak, najviac postihla Békešskú Čabu. Istý čas decimovala obyvateľov 
našej župy každé desaťročie a v rokoch 1849, 1855, 1866 a 1873. Toto bol posledný 
rok, keď brala svoje obete tak kruto, akoby chcela vyliať všetok svoj jed.27

Ľ. Haan o tom píše, že od 27. augusta 1831 sa už pochovávanie nemalo 
hlásiť na fare, ale na radnici a vzhľadom na župné nariadenie v nedeľu bola 
Božia pobožnosť prerušená a chrám bol zatvorený. Na zamedzenie dopravy 
medzi obcami, a tým aj šírenie cholery sa na okrajoch obcí zriaďovali takzvané 
kordóny, ľudia so železnými vidlami a inými zbraňami. Tiež sa všeobecne ve-
rilo, že tabakový dym tiež zabraňuje a kto pije výborné červené víno, neupadne 
do cholery. Takže kto predtým ani nefajčil, naučil sa fajčiť, keď mal choleru. 
Viera, že cholera je nákazlivá, spočívala v tom, že sa nakazí ten, kto si sadne na 
miesto, kde sedel chorý na choleru, alebo ak sa niekto dotkne predmetu, ktorý 
pochádzal z miesta cholery. V každej miestnosti bola na stole miska s rozto-
kom chlóru, ktorý vraj prečisťoval vzduch.28

J. Jároli o tom písal, že 16. septembra v roku 1873 bol usporiadaný koncert 
na počesť obetí pri epidémii.29

Podľa vtedajšieho najlepšieho vedomia zakročili, snažili sa uzavrieť mestá, 
zakázali zhromaždenia v nádeji, že zabránia šíreniu nákazy. Obete epidémie 
odpočívali pod šiestimi veľkými kopcami, ktoré potomstvo neskôr zrovnalo 
so zemou. V lesíku zostal menší kopec, v bezprostrednej blízkosti vystavaný 
mramorový náhrobok pripomínajúci obete epidémie.30

Príznaky cholery boli: hnačka bez bolesti, zvracanie, spočiatku nie často, ale poz-
dejšie tým častejšie. Výkaly podobajú sa ryžovej vode. Veľké bolesti v žalúdku, v bru-
chu a kŕče v lýtkach. Tvár je bledá. Koža studená. Hlas slabý. Nesmierny strach.31

Rady: vezme sa posteľná plachta, namočí sa do najstudenšej vody, poriadne sa 
vyžmýka, rýchle zabalí sa do nej chorý a dve mocné ruky trú, šúchajú po tej plachte 
silne a tak dlho, až sa plachta všade oteplí. Potom vymotá sa chorý a ešte suchou 
27  KARÁCSONYI, J.: 1896. Békésvármegye története I. S. 343 – 469. Gyula, Dobay János 

Könyvnyomdája
28  HAAN, Ľ.: 2017. ,,aki tót pap létére is magyar író”. S. 64 – 65. Haan Lajos levelei és 

visszamlékezései. Kor/ridor könyvek 10. Sorozatszerkesztő: Demmel József. Békéscsaba 
- Budapest

29  JÁROLI, J.: 2014. Békéscsaba rövid története a kezdetektől napjainkig. S. 62. Békéscsaba, 
Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület.

30  FORRAINÉ KOVÁCS, M.: 2017. Minden idők egyik legtöbb emberéletet követelő be-
tegsége: a kolera. In: Csabensis. S. 194 – 195. Békéscsaba, Munkácsy Mihály Múzeum.

31  ŽILÁKOVÁ, M.: 2020. Ľudové liečenie Slovákov v Maďarsku. S. 287. Nadlak, Vydateľ-
stvo Ivan Krasko
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vlnenou šatkou na celom tele osuší. Uloží sa do vyhriatej postele. Tam zostane 
pol hodiny. Ak sú nohy studené, treba ich zohriať. Potom všetko znovu opakovať. 
Často dávať mu piť niekoľko hltov studenej vody. Alkohol je zakázaný. Studené 
polievky.32

Osýpky
Osýpky (lat. morbilli) sú infekčné ochorenie detského veku sprevádzané 

charakteristickými vyrážkami. Pôvodcom choroby je vírus osýpok. Jeho priro-
dzeným hostiteľom je výhradne človek. Šíri sa kvapôčkovou infekciou. Závaž-
nosť choroby spočíva v častých komplikáciách, ako sú zápaly pľúc, priedušiek, 
uší a centrálneho nervového systému. Inkubačný čas je 8 – 15 dní.

J. Jároli vo svojom diele písal o tom, že osýpky tu boli v roku 1748 od janu-
ára do februára.33 G. Korniss napísal, že na osýpky v roku 1836 a v roku 1847 
predčasne umrelo mnoho stoviek detí.34

Kiahne
Kiahne (variola) boli nebezpečnou nákazlivou chorobou, ktorú spôsobo-

vali vírusy. Zomieralo až 25 % nakazených. Definitívne bolo toto ochorenie 
očkovaním „zneškodnené“ v  roku 1979. G. Korniss písal, že v  roku 1836 a 
v  roku 1847 predčasne vzali do hrobu mnoho stoviek detí.35 Vynašlo sa oč-
kovanie proti kiahňam. Medicína už od 19. storočia očkovaním začala svoj 
úspešný boj proti tejto chorobe.36

Španielska chrípka
Chrípka je infekčné ochorenie vyvolané vírusom chrípky. Je to jedno z naj-

nákazlivejších ochorení, ktoré postihlo ľudí. Patrila medzi ochorenia so závaž-
nými zdravotnými a ekonomickými následkami. Vyskytovala sa na celom svete 
a zapríčinila vznik epidémií rôzneho rozsahu od drobných lokálnych epidémií 
v školách a v detských kolektívoch až po epidémie celoštátneho rozsahu. Pan-
démia bola z pohľadu života spoločnosti závažnou celosvetovou udalosťou. Do-
32  ŽILÁKOVÁ, M.: 2020. Ľudové liečenie Slovákov v Maďarsku. S. 287. Nadlak, Vydateľ-

stvo Ivan Krasko.
33  JÁROLI, J.: 2014. Békéscsaba rövid története a kezdetektől napjainkig. S. 56. Békéscsaba, 

Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület
34  KORNISS, G.: 1930. Békéscsaba Megyei Város Története alapításától napjainkig. In: 

Békéscsaba történelmi és kulturális monográfia. Békéscsaba, Körösvidék Nyomdája.
35  KORNISS, G.: 1930. Békéscsaba Megyei Város Története alapításától napjainkig. In: 

Békéscsaba történelmi és kulturális monográfia. Békéscsaba, Körösvidék Nyomdája.
36  ŽILÁKOVÁ, M.: 2020. Ľudové liečenie Slovákov v  Maďarsku. S. 282. Nadlak, 

Vydateľstvo Ivan Krasko
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chádzalo pri nej k veľmi rýchlemu rozšíreniu ochorení do všetkých častí sveta, 
pričom ochorelo viac ako 25 % celej populácie. Bola spojená s vysokou chorob-
nosťou, nadmernou úmrtnosťou a narušením sociálneho a ekonomického systé-
mu. Španielska chrípka bola nezvyčajne smrteľná pandémia chrípky spôsobená 
chrípkovým vírusom H1N1. Trvala od februára 1918 až do apríla 1920. Šírila 
sa v štyroch po sebe idúcich vlnách. Infikovaných bolo odhadom 500 miliónov 
ľudí na celom svete, t. j. okolo tretiny vtedajšej populácie. Počet obetí pandémie 
sa zvyčajne odhaduje na 17 až 50 miliónov, niekde sa uvádza až číslo 100 milió-
nov. Svojím rýchlym šírením a vysokou úmrtnosťou sa španielska chrípka stala 
jednou z najsmrteľnejších pandémií v histórii ľudstva. Vírus ničivej španielskej 
chrípky počas 1. svetovej vojny preniesli na civilné obyvateľstvo vojaci vracajúci 
sa z frontu. Na jeseň roku 1918 vypukla v Budapešti strašná epidémia, ktorá sa 
rozšírila po celej krajine. V roku 1927 sa španielska chrípka opäť objavila naj-
skôr v Budapešti a potom na vidieku. Okolo polovice januára 1927 sa epidémia 
dostala do Békešskej Čaby, prvýkrát sa objavila na gymnáziu. Vírus sa potom 
rozšíril do kancelárií. Vírus bol síce tu v Békešskej Čabe, ale nebol vážny. Kon-
com januára však epidémia spôsobila katastrofu, úrady a školy boli zatvorené. 
Našťastie epidémia prešla Békešskou Čabou veľmi rýchlo, len za pár dní.37

Odporúčali sa tieto opatrenia: ,,siakať do vreckovky, mať neustále čisté 
ruky, nenavštevovať preplnené miesta a ak spozorujete horúčku, ihneď si ľah-
nite a zavolajte lekára”.38

Príznaky: Chorý je strašne ustatý, nijakej práce nie je schopný. Hlavu má ťaž-
kú, akoby sprostú. Áno, cíti aj závrat, tak sa tacká. Nemôže sa hore udržať, musí 
do postele. Celé telo horí a potiť sa nemôže. Jazyk má ako v ohni.39

Rady: Čo najskôr dobre sa vypotiť. Teplý kúpeľ 10 minút a nechať sa potiť. 
Neosušený do vlneného pokrovca zabaliť. Veľa horúcej limonády piť. Obaly 
na driek a nohy.40

Šarlach
Šarlach (lat. scarlatina) je akútne infekčné bakteriálne ochorenie spôsobe-

né baktériou Streptococcus pyogenes typu A. Typické prejavy sú zápal hrdla, 

37  Békésmegyei Közlöny 1877-1938 Békésmegyei közlöny, 1927 (54. évfolyam) januármár-
cius • 1-73. szám1927-01-01 / 1. szám

38  Békésmegyei Közlöny 1877-1938 Békésmegyei közlöny, 1927 (54. évfolyam) januármár-
cius • 1-73. szám1927-01-16 / 12. szám

39  ŽILÁKOVÁ, M.: 2020. Ľudové liečenie Slovákov v  Maďarsku. S. 288. Nadlak, 
Vydateľstvo Ivan Krasko.

40  ŽILÁKOVÁ, M.: 2020. Ľudové liečenie Slovákov v  Maďarsku. S. 288. Nadlak, 
Vydateľstvo Ivan Krasko.
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vysoké teploty a výsev drobných vyrážok. Charakteristický je aj malinový ja-
zyk a drobné červené fliačiky na podnebí. Neskôr sa pridružuje olupovanie 
kože na dlaniach. Možnými komplikáciami pri neliečenom ochorení je aj reu-
matická horúčka a zápal obličiek.

G. Korniss písal, že v roku 1836 a v roku 1847 v Békešskej Čabe predčasne 
vzal šarlach do hrobu mnoho stoviek detí.41 M. Žiláková písala, že z detských 
nákazlivých chorôb sa uvádza šarlach, ktorý si roku 1836 vyžiadal 307 obetí, 
roku 1847 až 753. V 19. storočí už dostávali deti očkovanie proti kiahňam, 
ktoré prinieslo pozitívne výsledky.42

Príznaky: Rýchle príde zimnica, bolenie hlavy, vracanie, krvácanie z nosa, za-
pálenie hrdla, bolesť pri prežúvaní, jazyk na okrajoch tmavočervený, na konci vysy-
paný. Výsyp sa začína na krku, ústa brada zostanú čisté i čelo. Veľmi tmavý moč. 
Pálenie a škriabanie v hrdle. Po šarlachu býva: zapálenie uší, výtok, hluchota.43

Rady: Obmývanie vždy, keď sa vzmáha horúčosť. Voda nech je chladná alebo 
letná. Obmytie trvá pol minúty, neutierať, suchým ľahko prikryť, do postieľky ľah-
núť. Pri veľkej horúčke každú pol hodinu opakovať, pri menšej každé 2 – 3 hodiny. 
Ku koncu nemoci denne 1 – 2 razy obmývať.44

Brušný týfus
Brušný týfus (lat. typhusabdominalis) je ťažké horúčkovité ochorenie za-

príčinené bakteriálnou infekciou. Vzniká pri požití jedla a vody znečistených 
baktériou. Charakteristickými prejavmi sú vysoká horúčka, výrazná únava a 
črevné problémy. M. Žiláková písala, že z nákazlivých chorôb sa občas objavil 
týfus, ktorý si nevyžadoval veľký počet obetí.45

COVID-19
Je to choroba, o ktorej dnes najviac počujeme v  správach. COVID-19 je 

ochorenie vyvolané vírusom, ktorý spôsobuje ťažký akútny respiračný syn-
dróm. U ľudí nebol identifikovaný pred decembrom 2019. Prvé ochorenia 
zaregistrovali v čínskom meste Wuhan. Šírenie ochorenia COVID-19 začalo 
41  KORNISS, G.: 1930. Békéscsaba Megyei Város Története alapításától napjainkig. In: 

Békéscsaba történelmi és kulturális monográfia. Békéscsaba, Körösvidék Nyomdája.
42  ŽILÁKOVÁ, M.: 2020. Ľudové liečenie Slovákov v  Maďarsku. S. 282. Nadlak, 

Vydateľstvo Ivan Krasko.
43  ŽILÁKOVÁ, M.: 2020. Ľudové liečenie Slovákov v  Maďarsku. S. 290. Nadlak, 

Vydateľstvo Ivan Krasko.
44  ŽILÁKOVÁ, M.: 2020. Ľudové liečenie Slovákov v  Maďarsku. S. 290. Nadlak, 

Vydateľstvo Ivan Krasko.
45  ŽILÁKOVÁ, M.: 2020. Ľudové liečenie Slovákov v  Maďarsku. S. 282. Nadlak, 

Vydateľstvo Ivan Krasko.
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koncom roka 2019 a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) ho vyhlásila 
za pandémiu 11. marca 2020. Ide o prvú pandémiu spôsobenú koronavírusom.

Hlavné príznaky ochorenia COVID-19 sú: horúčka, kašeľ, celková slabosť 
alebo únava, zmena alebo strata chuti alebo čuchu, bolesť hrdla, bolesť hlavy, 
bolesť svalov, hnačka. Stav pacienta sa môže rýchlo zhoršiť. Často sa to stáva 
počas druhého týždňa ochorenia. U niektorých ľudí s ochorením COVID-19 
je nevyhnutná hospitalizácia. V niektorých prípadoch je dokonca potrebná in-
tenzívna starostlivosť. Vírus sa prenáša medzi ľuďmi najmä prostredníctvom 
kvapôčok uvoľňovaných do vzduchu, keď infikovaná osoba vydychuje a najmä 
ak rozpráva, spieva, kričí alebo kašle. Najúčinnejším spôsobom na prevenciu 
ochorenia COVID-19 je očkovanie.

Napriek tomu, že ide o  pandémiu súčasnosti, málo vieme o  tom, koľko 
obetí bolo doteraz v Békešskej Čabe. Vo svete už zomrelo na COVID-19 viac 
ako 5.900.000 ľudí. Na základe zverejnených údajov vieme, že v  Békešskej 
župe bolo viac ako 52.000 ľudí nakazených koronavírusom. Ľudia sa vo veľ-
kom počte dali očkovať, a takýmto spôsobom predísť ochoreniu. V Maďar-
sku zomrelo už viac ako 43.000 ľudí. Do dnešného dňa bojujeme s vírusom, 
v uzavretých priestoroch nosíme rúška, často si dezinfikujeme ruky, vetráme 
a dodržiavame od seba vzdialenosť. V marci 2022 doznieva 5. vlna koronaví-
rusu v Maďarsku.

…
Choroby naučili ľudstvo ceniť si zdravie, odráža sa to na dĺžke a na kva-

lite života. Som presvedčená, že úspešný boj za uchovanie klímy, životného 
prostredia, čistoty riek a vzduchu bude pomáhať ľudstvu, aby sme sa úspešne 
bránili pred rôznymi chorobami. Chcem byť účastníčkou boja za našu zdravú 
planétu.”

Zostavila:
Kristína Estera Szudová

VÚSM
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Kedy a ako sme sa stratili?

Edon veľkomaďar, „záchranár mesta”, zvykne dávať články na Facebook 
pod názvom Békéšska Čaba v roku 1921. V tých článkoch uvedie staré no-
viny a prepisuje vtedajší stav nášho mesta. V tých článkoch sa často vracia 
téma Trianonu a vzťahu maďarskej menšiny k novým hraniciam. Možno 
naschvál sú takto vyberané, aby sme so  slzavými očami smútili nad tým, 
do akej katastrofálnej národnostnej situácie sa dostali zahraniční Maďari. 
Teraz, milý čitateľ, nechcel by som lamentovať nad tým, čo všetko, no najmä 
maďarský 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 mám krátku odpoveď: STRAŠNVUO. Podrob-
nejšie: ešte horšie…

Na ilustráciu vtedajšej situácie som vám priniesol jeden obraz, ktorý 
sme nakreslili na základe spomienok bývalých slovenských žiakov, ktorí 
pred 100 rokmi chodili do štátnych ľudových škôl s povinným maďarským 
vyučovacím jazykom. V  roku 1920, keď pán velebný Ľudevít Žigmund 
Szeberényi najprv vydal náš milovaný Čabiansky kalendár, v tých školách 
nemohli žiaci po slovensky hovoriť nielen na hodinách, ale ani počas pre-
stávok. Kto to porušil, čakala naňho liesková palica a telesné tresty. Ten 
žiak, ktorý nehovoril dokonale po maďarsky, a mnohí boli takí, dostal na 

krk tabuľu, na ktorej bolo napísané: BUTA TÓT 
VAGYOK. Nečudujme sa teda, že naša Slovač už 
za jednu generáciu stratila svoju materinskú reč 
a prešla na maďarčinu. No čo je najhoršie: tá istá 
generácia chránila svoje deti pred podobným 
ponížením, tak už ani slovenčinu im neodo-

vzdali v rodinách. Výsledkom tej maďarským 
štátom vymyslenej diabolskej metódy 

sa za jednu generáciu asimilovala celá 
dolnozemská slovenská komunita.

Úprimne uznávam, že zahraniční 
Maďari nemali ľahký osud, no napriek 
všetkému stále existujú. Napríklad na 
Slovensku ešte stále je ich počet okolo 
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pol milióna (sic!), hoci po Trianone bol ten počet cca 650.000. No a my, Slo-
váci v maďarskej časti Dolnej zeme? A medzi nimi my Čabänia? Počujete na 
uliciach slovenské slovo? Osvoja si naše deti krásu slovenčiny? Môžeme seba 
vôbec považovať za národnosť, ktorá má budúcnosť? Toto sú na Čabe ak-
tuálne otázky. Radšej si vyhútajme viac a viac možností, aby sme zachránili 
to málo, čo nám ostalo a nezačínajme plakať nad ťažkosťami zahraničných 
Maďarov v minulosti a teraz…

Ondriš Kiszely

Poznámka redaktorky:

Tento mladý muž, predseda miestnej slovenskej samosprávy, nabral silu a pred 
sčítaním ľudu v Maďarsku zorganizoval so svojimi pomocníkmi – i prostredníc-
tvom nášho informačného letáka, na preferovaných miestach mesta, ako je pľac či 
hlavné námestie, kampaň v snahe získať čo najviac osôb registrujúcich sa v rámci 
sčítania ľudu ako Slováci, ako aj v prospech udelenia mestskej ceny Čestného obča-
na mesta Békešská Čaba pre nášho Ondriša, t. j. Ondreja Likera Áchima. 

Prvé informácie budeme mať iba začiatkom budúceho roka, ale žije v nás ná-
dej, že sa mladícky elán preniesol aj na občanov slovenskej národnosti, aj na úrad-
ných činiteľov
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Tam, kde sa minulosť zastavila 
Evanjelický kostol v Tökfalu

V malej dedinke malá kostolná veža 
naznačuje, že v  dedine kedysi žili sta-
rostliví ľudia. Pri vstupe do kostola sa 
pred nami otvára obraz nedotknutého 
minulého storočia. Málokto vie, že ten-
to kostol bol kedysi školou a bohosluž-
by a vzdelávanie prebiehali v  sloven-
skom a maďarskom jazyku.

Často môžeme počuť, že Puszta-
ottlaka je rumunská dedina, no tí, čo to 
hovoria, osadu dobre nepoznajú. V ob-
lasti, ktorá je dnes Pusztaottlaka, boli 
kedysi tri osady, kde žili tri národnosti 
(maďarská, slovenská, rumunská). Sta-
rá Pusztaottlaka pozostávala z týchto 
osád: Bagófalu, Korozsma a Tökfalu. 
Posledne menované miesto obývali naj-

mä evanjelickí Slováci pochádzajúci z Békešskej Čaby, a preto bol postave-
ný dodnes fungujúci malý evanjelický kostol. O tom, že v Tökfalu kedysi žili 
Slová-ci, najlepšie svedčia cirkevné predmety kostola, ako napríklad kostolný 
kalich, na ktorom je nápis v slovenčine.

Názov Pusztaottlaka sa v priebehu času nespočetnekrát menil, v minulos-
ti ho nájdeme aj pod názvami: Csaba-ottlaka, Bodzás-Ottlaka, Ottlakapusz-
ta, Bodzás Új falu (Tök falu), Medgyes-ottlakapuszta. Evanjelický kostol po-
stavili v roku 1879 spolu s farou, no jeho osud sa prelínal s osudmi obyvateľov 
osady. V roku 1913 žilo v osade 1000 luteránskych duší, z toho 120 školákov. 
Úplne prvým ľudovým učiteľom bol József Kutzelnik. Okresné noviny o ňom 
13. augusta 1873 písali ako o evanjelickom učiteľovi, ktorý sa, žiaľ, stal obeťou 
epidémie cholery panujúcej v  tom čase v  Čabe. Benő Kiss bol farárom naj-
dlhšie, v rokoch 1935 až 1964. Bol to on, kto 26. septembra 1941 predniesol 
smútočnú reč na pohrebe doktora Zsigmonda Lajosa Szeberényiho. 
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V tomto kostole možno nájsť najdôležitejšiu ľudskú hodnotu, a to lásku. 
Ticho, pokoj a jednoduchosť prenikajú cez steny malého kostola. Stará nao-
lejovaná drevená podlaha, drevený strop, pedálové harmónium sú dnes kurio-
zitami.

Stalo sa už tradíciou, že moja rodina spolu s rodinou Vaszkó počas ad-
ventu vyzdobuje kostol slávnostným svetielkom, ktorý je naším darom obci. 
Sme vďační farárovi Szilárdovi Szigethymu, že svojimi kázňami vdýchol život 
múrom kostola.

Brigitta Bálint-Gruberová
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Nádhera priateľstva
Ralph Waldo Emerson: Už viem

Nádhera priateľstva to nie je natiahnutá 
ruka ani jemný úsmev, ani radosť zo spo-
ločnosti: je to duchovná inšpirácia, keď 

objavíme, že niekto v nás verí a je ochotný 
nám dôverovať.

A ja
Už viem... 

že priateľstvo nie je možné nikde kúpiť, 
priatelia môžu do našich sŕdc len nečaka-

ne vstúpiť... 
 

Už viem... 
že priateľstvo je veľmi vzácne, 

a nenahradí prázdne, duše lacné... 
 

Už viem... 
že aj keď je priateľ ďaleko a všetko sa zdá 

divné, 
v mojom srdci zostáva a vždy je pri mne... 

 
Už viem... 

že naša púť životom nemôže byť veselá 
bez ozajstného a verného priateľa... 

 
Už viem... 

že priatelia sú ako hviezdy, ktoré úsvit kujú, 
nevidíš ich a predsa vieš, že existujú... 

 
Už viem... 

že práve vtedy, keď sa náš svet celý rúca, 
priateľ drží našu ruku a dotýka sa pritom 

nášho srdca...

Ralph Waldo Emerson:
A Barátság szépsége

A barátság szépsége nem egy kinyújtott 
kéz nem egy gyengéd mosoly, sem társa-
ság öröme: spirituális inspiráció, amikor 

felfedezzük, hogy valaki hisz bennünk, és 
hajlandó megbízni bennünk.

És én már tudom...
hogy a barátságot nem lehet megvásá-
rolni, barátok csak váratlanul tudnak 

a szívünkbe jönni...

Már tudom...
hogy a barátság nagyon értékes, és nem 

helyettesíti az üres, olcsó lelketek...

Már tudom...
hogy még akkor is, ha egy barát távol van 
és minden furcsának tűnik a szívemben 

marad és mindig velem van...

Már tudom...
hogy életutunk nem lehet vidám igaz és 

hűséges barát nélkül...

Már tudom...
hogy a barátok olyanok, mint a hajnalt 
kovácsolt csillagok, nem látod őket, és 

mégis tudod, hogy léteznek...

Már tudom...
hogy éppen amikor az egész világunk 
szétesik, egy barát fogja a kezünket és 

megérinti a szívünket...
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Významné výročia a osožný link z našej 
materskej krajiny

a)
1. januára 2023 – oslávime náš krásny spoločný sviatok i dar – 30 rokov 

samostatnej slovenskej štátnosti, deň zrodu Slovenskej republiky. Štátu, ktorý 
je domovinou či vlasťou predkov krajanov. Naším zástupcom v materskej kra-
jine je Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Uvedieme hlavné myšlienky a 
ciele z roka 2022, uverejnené na internete.

V roku 2022, hoci je stále poznačený opatreniami vrátane minimalizá-
cie sociálneho kontaktu, stoja pred Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí 
(ÚSŽZ) viaceré kľúčové výzvy.

…
Spoločne s krajanmi chceme živiť nádej,…

…ÚSŽZ chce posilniť krajanské sebavedomie a prispieť ním nielen k sú-
držnosti komunít Slovákov vo svete, ale aj nájsť nové možnosti, formy a spôso-
by ako ešte účelnejšie a prospešnejšie možno využiť časopriestor v slovenskom 
zahraničí a na Slovensku k efektívnejšej a prínosnejšej komunikácii Slovákov 
žijúcich v zahraničí s ich domovinou či vlasťou predkov – so Slovenskou re-
publikou...

Ďalšou v rade zásadných aktivít ÚSŽZ v roku 2022 je vytvorenie nového 
Zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí, keďže aj vzhľadom na vývoj, trendy a 
vytváranie komunít novej diaspóry Slovákov vo svete aj vo svetle meniacich sa 
sociálno-ekonomických a sociologicko-kultúrnych podmienok a vplyvov Zá-
kon 474 z roku 2005 plne nekorešponduje so statusom i potrebami krajanov 
tak, aby tieto zohľadňovali okrem zabezpečovania politiky Slovenskej repub-
liky vo vzťahu ku krajanom aj ich praktické i emotívne prepojenie so Sloven-
skom.

… že sme vstúpili do roka, ktorý je sťaby preddverím k významnému jubi-
leu: o necelý rok – 1. januára 2023 – oslávime náš krásny spoločný sviatok i dar 
– 30 rokov samostatnej slovenskej štátnosti, deň zrodu Slovenskej republiky. 
Generácie našich krajanov sa svojím vkladom významnou mierou podieľali na 
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približovaní tohto historického okamihu, ktorý pozitívne ovplyvnil sebauve-
domenie sa Slovákov doma i v zahraničí a ich stotožnenie sa so zodpovednos-
ťou za osud, prítomnosť a budúcnosť nového príbehu našej spoločnej vlasti.

Keďže nové desaťročia v historickom zlome dvoch tisícročí nám všetkým 
ponúkli doposiaľ neohraničené možnosti vytvárať si a ovplyvňovať svoje životy 
i novodobú spoločenskú klímu, dovolíme si prizvať aj Slovákov žijúcich v za-
hraničí, aby svojimi postrehmi, podnetmi, názormi aj pripomienkami prispeli 
k rozvíjaniu slovenského krajanského sveta a jeho prepojenia so Slovenskom.

Využite na to platformu rubriky FÓRUM na portáli Slovenské zahrani-
čie, v ktorej budeme priebežne počas roku 2022 otvárať témy a impulzy úzko 
súvisiace so životom a aktivitami Slovákov v zahraničí. Veríme, že aj táto ko-
munikácia a súčinnosť s naším úradom pomôže.

https://www.slovenskezahranicie.sk/.../kodex-prispievajuceho

b)
16. marca 2023 ubehne 60 rokov od premiéry dvojdielneho farebného 

filmu JÁNOŠÍK z dielne režiséra Paľa Bielika.
Prečítajte si zopár zaujímavých faktov o filme:
Jánošík bol najdrahším filmom v dovtedajšej histórii slovenskej kinemato-

grafie. Náklady na oba diely sa vyšplhali na závratných 8,7 milióna Kčs.
Premiéra filmu prebehla na 250. výročie smrti Juraja Jánošíka v auguste 

1963.
Snímku si vtedy pozrelo viac ako 5 mil. divákov, a tak sa zaradila medzi 

najúspešnejšie slovenské filmy.
Postavu samotného Jánošíka nestvárnil profesionálny herec, ale lekár 

František Kuchta (s úctyhodnou výškou 203cm), ktorý podľa režiséra spĺňal 
všetky atribúty o  národnom ľudovom hrdinovi. Jánošíkovu milú si zahrala 
operná speváčka Lucia Poppová a matku divadelná režisérka Magda Lokven-
cová, prvá manželka Gustáva Husáka.

Snímka slávila úspech aj na medzinárodnom filmovom festivale v  Dillí, 
kde si v roku 1965 vyslúžila cenu Bronzový páv.

Prvenstvo medzi slovenskými filmami si zaslúžil aj tým, že bol natočený 
širokouhlo.

Zdroj: SNM – Historické múzeum

Zaujímavosť v spojení s Jánošíkom:
Vatra zvrchovanosti  je  táborový oheň  (vatra), ktorým sa na Slovensku 
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oslavuje a pripomína prijatie Deklarácie Slovenskej národnej rady o zvrchova-
nosti Slovenskej republiky v uznesení Slovenskej národnej rady (SNR) zo 17. 
júla 1992.

Na oslavu prijatia deklarácie sa v  júli 1992 na desiatkach miest Sloven-
ska konali zhromaždenia občanov pri vatrách, ktoré dostali názov vatry 
zvrchovanosti.  Prvá bola zapálená symbolicky v  tzv.  geografickom strede 
Európy v Kremnických Baniach pri Kostole svätého Jána Krstiteľa. Rituál za-
paľovania vatier nadväzoval na ľudovú tradíciu jánskych ohňov, tradíciu par-
tizánskych vatier  zapaľovaných pri pripomínaní si  Slovenského národného 
povstania  a  symboliku zbojníckych vatier viažucu sa k  zbojníkovi  Jurajovi 
Jánošíkovi.

c)
Kultúrne dedičstvo Slovenska na jednom mieste. Nahliadnite do najob-

siahlejšej databázy a objavte viac než milión zdigitalizovaných objektov.
http://www.slovakiana.sk/

Zdroj: Slovakiana – kultúrne dedičstvo Slovenska
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30-ročné Slovensko (1993 – 2023). 
Národ bez histórie?

Keď sme boli mladí, tak sa nám videlo, že ten čas sa doslova vlečie, a chceli 
sme ho urýchliť. Chceli sme byť čo najskôr dospelí, samostatní. Teraz, keď 
sme už v penzii, sa nám tak vidí, že ten čas sa naopak veľmi ponáhľa. Akoby sa 
vznik samostatného Slovenska pred 30 rokmi udial iba včera.

Hádam aj preto sa my starší radi vraciame do minulosti. A  tak, keď si 
z času na čas sadneme s Miškom k poháriku dobrého vínka a rýchlo preberie-
me denné udalosti a choroby, ktoré nás gniavia, skočíme do minulosti a spo-
míname... Prirodzene, že vo väčšine prípadov sú tie naše exkurzy do minu-
losti spojené so životom Slovákov. Životom v Uhorsku, v Maďarsku či tu na 
Čabe. Samozrejme, pozorne sledujeme aj dnešné časy. Tak na Slovensku, ako 
aj v Maďarsku. A porovnávame.

Ako vieme, ten pohľad na naše spoločné dejiny je zo strany Slovákov a Ma-
ďarov značne rozdielny. Pokiaľ my hovoríme o Uhorsku (v Maďarsku neznámy 
pojem) ako o spoločnom štáte, o spoločných panovníkoch, o  spoločných úspešných 
dejateľoch, cirkevných hodnostároch, umelcoch, vynálezcoch, športovcoch atď. Pre 
nich, predovšetkým pre maďarských „historikov“ a  politikov (česť výnim-
kám, ak vôbec existujú), to boli vždy iba maďarskí panovníci a maďarský štát. 
A každý úspešný človek bol prirodzene Maďarom, aj keď v jeho tele nekolovala 
ani kvapka maďarskej krvi (a je vôbec taká?) alebo mal slovenské meno ako re-
meň! Stačilo, že vedel po maďarsky. Žiaľ, tento spôsob myslenia sa zachoval do 
dnešných dní, a to nielen v najvyšších politických kruhoch, ale aj v značnej čas-
ti maďarskej spoločnosti. A najradšej by vrátili koleso dejín do starých zlatých 
čias, keď: ...“ez is mienk volt!“ a Slovák bol iba „buta Tót“! Nerobme si žiadne 
ilúzie. Je to tak! Veď ešte pred sto rokmi celkom vážne popierali existenciu sloven-
ského národa, a to aj napriek tomu, že na území Horného Uhorska žilo v tom čase 
1,5 milióna Slovákov! Podobne neuznávali ani slovenský jazyk. A pritom ko-
difikácia slovenského jazyka (1843) predbehla kodifikáciu toho maďarského 
(1844)! Ako vidno, obidva jazyky sa formovali v rovnakom období a približne 
rovnakým tempom. Ich používanie v bežnom živote však bolo samozrejmým 
dávno pred ich kodifikáciou.

Lenže... Pokiaľ slovenský jazyk sa prejavoval ako „slávičí“, ten maďarský – 
„vlastenecký“, sa prejavil ako „jastrabí“ a začal sa agresívne naplno využívať ako 
nástroj rozširovania maďarskej hegemónie v celej Karpatskej kotline. Rozpí-
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navosť je údajne charakteristická predovšetkým pre ázijské národy a Maďari 
dokázateľne majú ázijské korene. Nielen miesto pôvodu, ale aj jazyk. Ten je 
podľa viacerých jazykovedcov zmesou tureckých, latinských, slovenských, ne-
meckých a poľských zlátanín. Pravdepodobne aj to bol jeden z dôvodov, prečo 
Turci počas vyše 150-ročnej okupácie južnej časti Uhorska nebránili maďari-
zácii uhorskej šľachty. Skôr ju podporovali. Predovšetkým tú v Sedmohrad-
sku, s  ktorou ich spájala aj spoločná vojenská aktivita voči Viedni. Takto 
posmelenou a národne prebudenou sa stala aj uhorská šľachta, ktorá sa pred 
Turkom vysťahovala do Horného Uhorska. Takže na konci 18. storočia sa 
z väčšiny uhorských šľachticov a zemepánov stali šľachtici maďarskí. A Horné 
Uhorsko sa nevídaným tempom začalo pomaďarčovať.

A naopak... Slováci, ktorí sa aj po Moháči dlho považovali naďalej za Uhrov 
(azda ako jediní) a Uhorsko považovali za svoju vlasť, sa začali „vytrácať“ a po-
stupne sa „vytratilo“ aj Uhorsko a  zostali len Maďari a  „Maďarsko“. Totálnej 
maďarizácii Horného Uhorska a vymazaniu slovenského etnika – Slovákov – 
z  rodiny európskych národov zabránila iba Trianonská zmluva a  rozpad Ra-
kúsko-uhorskej monarchie. Etnocída sa nekonala. Slováci a  ich ľubozvučná 
slovenčina boli zachránení, ale cesta k samostatnosti Slovenska bola aj naďalej 
ťažká a ďaleká. Trvalo ďalších vyše 70 rokov, pokiaľ sa Slovensko 1. januára 1993 
stalo samostatným, slobodným, nezávislým a medzinárodne uznávaným štátom a za-
čalo si písať svoje skutočne vlastné dejiny. A treba povedať, že veľmi úspešne.

Ale sú slovenské dejiny naozaj iba tridsaťročné?
Samozrejme, že nie!!! Stačí sa pozrieť do histórie spoločných štátnych útva-

rov, v ktorých sme po stáročia žili, a zistíme, že Slováci sa v nich nikdy ne-
stratili. Mnohí úspešní Slováci (aj na najvyšších postoch) sa aj v tých časoch 
hrdo hlásili k svojmu pôvodu. Jedným z nich bol napr. kardinál a ostrihomský 
arcibiskup Alexander Rudnay. Všeobecne známy je jeho výrok, ktorý vyslovil 
po vymenovaní za kardinála v roku 1826: „Slovák som, a keby som bol i na stolci 
Petrovom, Slovákom zostanem.“ Týmto sa jasne prihlásil k svojmu slovenskému 
pôvodu. A naopak... Mnohí úspešní a slávni Slováci sa vo víre dejín „stratili“ 
alebo sa prispôsobili, pomaďarčili, alebo si ich maďarská vládnuca trieda jed-
noducho „vyvlastnila“. Niektorí na svoj pôvod zabudli (?) či dokonca sa zaň 
začali hanbiť! Tie časy sú (?), našťastie, dávno preč. Niet sa začo hanbiť!

Za tridsať rokov samostatnej štátnosti sme už veľakrát ukázali sebe aj celé-
mu svetu, že Slováci sú životaschopným národom. Vlastne sme ním vždy aj boli! 
Len to nebolo naplno vidieť. Dokazovali sme to počas predchádzajúcich storočí 
a jasne to dokazujeme aj teraz na našom krásnom, nezávislom Slovensku.
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Naši predkovia žili v Uhorsku a právom ho celé stáročia považovali za svo-
ju vlasť. Bránili ho, budovali a smelo môžeme povedať, že dedičstvo Uhorska 
a jeho dejiny sú vo veľkej miere našimi dejinami. Dejinami, ktoré sa tiahnu storo-
čiami. Nenechajme si ich vziať! 

Prečo toto celé spomínam?
V prvom rade preto, aby sme umlčali všetkých nevzdelancov, krikľúňov a 

„supermaďarov“, ktorí si ešte aj dnes dovolia na adresu Slovenska a Slovákov 
posmešné poznámky typu: „Môj papagáj je starší ako celá vaša história!“ a pri-
pomenuli im, čo bolo,  ako bolo a kde patria... (s takýmito názormi jednoznač-
ne na smetisko dejín, pozn. autora). Dejiny Uhorska si zamieňajú s dejinami 
Maďarska, a tak im neustále musíme pripomínať (aj keď sa nám to môže zdať 
zbytočné), že to tak nie je. „Naši starí“ tu na Dolnej zemi ich už dávno pre-
kukli, keď zvykli vravieť: „Maďar, synko môj, to ťi je ľen Maďar! A môžeš mu 
vravieť, čo ľen chceš! Aj tag ňebuďe rozumieť!“

A pripomínať to musíme aj našim mladým, vlastne všetkým, pre ktorých 
sú pojmy ako Monarchia, Uhorsko či už aj Československo takmer neznáme 
a patria v ich očiach do dávnej minulosti. Jednoducho im to musíme pripome-
núť preto, aby si nemysleli, že dejiny Slovenska a Slovákov začínajú 1. januára 
1993. Pretože vieme, že to tak nie je.

A vy si o tom čo hútate? Ňi tak je?
Paľo Žibrita
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Najmladší tím

Ako to všetko začalo? Kedysi skupina odhodlaných citaristov pod vede-
ním Ladislava Paulika založila súbor Boleráz. Boleráz sa rýchlo stal popu-
lárnym, precestoval mnoho miest, udržiaval slovenské tradície a jeho členovia 
prežili spolu množstvo vystúpení. Prešli roky, skupina sa zmenšila, dostala 
novú vedúcu a, bohužiaľ, časom sa rozpadla.

Po niekoľkých rokoch bol v 2017 z iniciatívy Domu slovenskej kultúry pod ve-
dením Sándora Kisa obnovený citarový súbor so starými i novými členmi s názvom 
Strapce. Erika Lehoczká, ktorá bola členkou skupiny Boleráz, sa o novej skupine 
vyjadrila takto: „Rada hrám na citare, bola som piatačka, keď ma v škole na Ulici Ma-
dácha teta Orsika Hajnalová a strýko Józsi Kormányos naučili hrať na citare. Po Bolerá-
ze teraz hrám v Strapcoch (v súbore Strapce), kde sa cítim dobre, spoločnosť je veľmi dobrá 
a je dobré byť so všetkými. Som rada, že môžem byť súčasťou súboru.“

Po dvoch rokoch museli noví členovia opustiť skupinu, lebo odišli na štú-
diá. Práve vtedy sa k skupine pripojil súčasný líder Marcell Gergő. Spolupráca 
so S. Kisom sa začala intenzívne, okamžite sme začali pracovať na tom, aby sme 
zo súboru vyťažili to najlepšie. Začali sme zhromažďovať členov. Pohľadali sme 
aj tých, ktorí účinkovali v predchádzajúcej skupine. Vtedy sa k nám pripojila Ág-
nes Gulyásová: „Hudba bola dôležitou súčasťou môjho života. Radosť zo spoločnej 
hry, spoločné zážitky a úspechy ovplyvňovali moju budúcnosť. Bohužiaľ, povinnosti 
dospelých, rodina a každodenný život ma vyčerpali a až po mnohých rokoch som 
dostala príležitosť znovu pocítiť to, čo som cítila toľko rokov predtým. Začiatky boli 
spočiatku neisté, ale rýchlo sme sa do toho dostali a naše nadšenie nás posúvalo vždy 
ďalej. Život spôsobil, že som nemohla zostať s kapelou dlhšie, ale som vďačná, že mô-
žem opäť cítiť ten starý pocit radosti zo spoločnej hry. Ďakujem!“

Potom prišli speváci z Čabianskej ružičky a neskôr sa k nám pridali stále 
aktívni speváci z  rozpadnutého Orgovánu. Jednou z  nich je Magdolna Mi-
kóová: „So zármutkom som brala na vedomie, že folklórny súbor Orgován pod 
vedením Ildiky Očovskej bol na jar 2021 rozpustený. Keď som tam prišla, skupinu 
tvorilo 16 ľudí, a počet členov sa znížil na 3. Žiaľ, mnohí z nich už zomreli a nie-
ktorí zostarli. Po mesiaci som dostala potešiteľnú správu, že ma vzali do Strapcov. 
Mala som z toho veľkú radosť, pretože mám veľmi rada slovenské piesne. Už je to 
viac ako rok a neľutujem to, pretože som sa pridala k veľmi dobrému tímu. Rada 
chodím na skúšky a som šťastná, že dostávame veľa pozvánok. Mám pocit, že ma 
prijali do tímu. Vďaka Marcelovi za to, že môžem byť členkou skupiny.“
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V Strapcoch vládne rodinná atmosféra a pocit spolupatričnosti. Charakte-
ristické je aj to, že tu môže starý otec muzicírovať so svojimi vnučkami, sused 
so svojím susedom. Ondrej Tóth a jeho vnúčatá chodia spolu v piatok. Tímea 
a Orsolya Szántaiová nám prezradili: „Sme s ním rady na javisku a je nám príjem-
nejšie, keď vidíme našu blízku rodinu aj na skúškach.“ Ich dedko súhlasí: „Je to pre 
mňa veľmi dobré a povznášajúce. Vidím a viem, že je v nich silná väzba na slovenskú 
identitu a dúfam, že ju budú šíriť ďalej rovnako ako my. Pracujeme na tom celá rodi-
na, aby sme zachovávali túto tradíciu čo najdlhšie! Majú vôľu a je v nich aj potenciál. 
Dúfam, že ich budeme môcť so Strapcami ešte dlho pestovať a odovzdávať ďalej. Ďalej 
sa mi ešte páči, že keď ideme na nejaké vystúpenie, ľudia spievajú s nami.“

Zavedenie burčáka bolo obrovskou inováciou. Pozvať suseda na skúšku bol nápad 
Juraja Felegyiho. Juraj Szolár je odvtedy členom tímu: „Nikdy som nehral na žiadnom 
hudobnom nástroji, ale vždy som miloval spev. Keď ma Ďuro oslovil, povedal som mu: 
Skúsme to, pretože bez vyskúšania je ťažké sa rozhodnúť. Netušil som, že hneď na prvej 
skúške dostanem takú úlohu. Hneď mi dali do rúk môj budúci hudobný nástroj.“

Vtedy sme si mysleli, že máme počet členov plný, ale zďaleka to tak nebo-
lo... Začali sme skúšať s týmto počtom členov, zdvojnásobili sme počet vystú-
pení a mohli sme sa prezentovať aj za hranicami.

Vždy sme prikladali veľký význam úlohe mladých, preto veľa času trávime 
s deťmi či už počas interaktívnych hodín spevu, alebo pri ukážkach nástrojov. 
Najmladší člen nášho tímu Adam Mladonyiczki povedal: „Páči sa mi, že som 
najmladší člen, pretože mi všetci venujú pozornosť. Vždy mi dajú dobré rady a 
chvália ma, keď som šikovný. Keď vyrastiem, chcem byť ako oni.“

V auguste 2022 sme dosiahli plný počet členov, 15 stálych členov + 6 podporo-
vateľov. Takto sa púšťame do skúšok. Je krásne pozerať sa späť na to, ako z niekdajšej 
hŕstky hrozna vyrástol obrovský strapec. Želáme si, aby hudba našich citár a hlasy 
našich spevákov prinášali hudbu a spev Slovákov. Nech Pán Boh živí každého člena 
citarového súboru Strapce, ako aj všetkých priaznivcov a divákov!

Vedúci súboru Marcell Gergő a Sándor Kis
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Naše Vertigo nám nikdy nespôsobilo chorobný závrat – ako to vysvetľujú 
vedci. U nás bolo Vertigo vždy zážitkom pozitívnym, dušu a srdce otepľujúcim 
slovom. Odznelo, že prídu jeho členovia, a nálada v čabianskej komunite bola 
napätejšia s blížiacim sa dátumom predstavenia. Bolo prirodzené, že rok v Bé-
kešskej Čabe nemôže prejsť bez nich. V roku 2022 oslávili svoje 25-ročné jubileum. 
Dobre je spolu spomínať na krásne roky a zagratulovať im k štvrťstoročnici.

Úlomky z histórie Slovenského divadla 
Vertigo

(alebo: opäť v Čabe!)

V deň, keď som sa pustila do písania článku pre Čabiansky kalendár na 
rok 2023, som sa dozvedela krásnu správu: po trojročnej prestávke ideme opäť 
hrať do Békešskej Čaby, a síce naše v tomto momente najnovšie predstavenie, 
melodrámu Ondreja Šulaja Fila chytá 
vlhu. Priznám sa, chýbalo mi – nám 
– mesto, chýbali nám tunajší diváci, 
ktorí sa nás pri občasných stretnu-
tiach pýtali: kedy už konečne prídete 
do Čaby? Dlho to neumožňoval co-
vid, potom najmä priestorové problé-
my. Ale: ideme!

Ak sa pozriem do minulosti – a ak hovorím o Békešskej Čabe a nie o celej 
župe, od počiatkov existencie Slovenského divadla Vertigo (SDV) temer ne-
bolo roka, kedy by sme tu neboli hosťovali, čo znamená, že sme v Čabe hrali 
temer všetky naše tituly. Či už ako samostatné predstavenia, či v rámci Jarné-
ho festivalu, Večerov na radnici alebo napr. Dolnozemského jarmoku. Ba do-
konca sme občas v Čabe hosťovali dvakrát, ba v roku 2008 až trikrát za jeden 
rok! Spomínam si na maličké štúdio „v podkroví“ miestneho Jókaiho divadla, 
na Ibsenovu sálu v jeho susedstve, na Áchimovu sieň čabianskeho Slovenského 
oblastného domu – alebo aj na jedáleň a súčasne kultúrny priestor v čabianskej 
slovenskej škole, tam všade sme hrali naše inscenácie. Spomínam si, ako sa 
nám cestou na jedno predstavenie pokazil niekde za Kecskemétom mikrobus 
a my sme tak-tak dorazili do Jókaiho divadla. Hrali sme vtedy drámu Azyl 
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Osvalda Záhradníka. Jednu z hlavných postáv alternoval istý herec z Bratisla-
vy, kvôli ktorému sme rozhodne chceli skúšať, k čomu nedošlo. Predstavenie 
sa, chvalabohu, podarilo.

Spomínam si tiež – a je to jeden z našich najsilnejších, ale súčasne najzábavnej-
ších zážitkov, keď sme v rámci Dolnozemského jarmoku hrali v oblastnom dome 
veselohru Pohreb Ivana Holuba s  ochotníckou zložkou divadla. Predstavenie sa 
vzhľadom na iné programy začalo veľmi neskoro, tuším až o desiatej večer, ale sála 
bola nabitá do posledného miestečka. V  predstavení „hrala“ naozajstná truhla, 
zvnútra vysvietená neónkami. Nuž, po záverečnom neutíchajúcom potlesku sa mno-
hí z divákov do truhly uložili a fotili... Trochu bizarná, ale veselá situácia...

A  do tretice, keď som vo výkladnej skrinke Jókaiho divadla uvidela veľkú 
upútavku na naše predstavenie Dvaja slovenského dramatika Júliusa Barča-Ivana, 
naplnila ma pýcha a radosť, že hráme v takomto peknom umeleckom stánku...
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Békešská Čaba je jednou zo zastávok na ceste Slovenského divadla Ver-
tigo, ktorá sa začala na jeseň roku 1996 vo vtedajších priestoroch Celoštát-
nej slovenskej samosprávy (CSS) – onoho času sa tu totiž zišlo niekoľko 
milovníkov divadla, ktorí si určili za cieľ oživiť slovenské divadelné tradí-
cie v Maďarsku. Za oficiálny dátum založenia divadla pokladáme 1. janu-
ár 1997 – to sme ešte fungovali takpovediac „voľne“ pri CSS. Prvá premiéra 
– francúzska rytierska historka Okasen a Nikoleta sa konala 18. decembra 
1997. Predstavenie zavítalo v  roku 1998 aj do Békešskej Čaby. Ďalším vý-
znamným dátumom je 28. máj 2003, kedy sme sa stali inštitúciou Celoštátnej 
slovenskej samosprávy. Vďaka tomu došlo aj k navýšeniu financií na fungova-
nie divadla, a tak sa k ochotníkom mohli pridať profesionálni umelci. Prvá 
premiéra tejto zložky bola 20. septembra 2003 a bola to veselohra ruského 
autora A. Geľmana Lavička, ktorú sme hrali mimochodom aj v  Békešskej 
Čabe – a to ako pôvodnú, tak aj obnovenú verziu z roku 2016.

A potom sme sa už „viezli“ – ochotníci i profesionáli, v Maďarsku i v za-
hraničí. Ešte by som spomenula rok 2008, pretože od tohto roku SDV plní 
aj osvetovú úlohu a organizuje podujatia predovšetkým z oblasti divadla, ale 
aj filmu (divadelné prehliadky, tábory, dielne, filmové semináre).

Chcela by som zdôrazniť, že Slovenské divadlo Vertigo nemá a nikdy 
nemalo vlastné divadelné priestory a nemá stály umelecký súbor. To, koľ-
ko problémov to so  sebou prináša, je asi jasné. Avšak, ako sa hovorí, keď 
sa chce, tak sa darí, hoci aj s ťažkosťami. Každý, kto robí kultúru – a naj-
mä národnostnú kultúru – dobre vie, že všetko závisí (samozrejme aj od 
peňazí), ale predovšetkým od chuti niečo urobiť, od energie, rozhodnutí, 
optimizmu...

Ak by sa ma však niekto spýtal, čo je najťažšou zložkou mojej práce ako 
riaditeľky divadla a  súčasne dramaturgičky, povedala by som, že ani nie tak 
koordinácia a organizačná práca, ale výber titulu. Čo hrať? Niečo veselé, vážne, 
ľudové, modernú dramatickú tvorbu? Je to nesmierne komplikovaná záležitosť. 
Keby sme mali do roka viac premiér (a nielen jednu-dve) a keby sme mali – a 
hrali – pre viac Slovákov a cestovali do viacerých osád... Hm, keby bolo keby... 
Viem, že žánre treba striedať, aby boli spokojní všetci – mladí, starší, jazyko-
vo viac či menej zdatní, divadelne viac či menej erudovaní... No, niekedy veru 
mám bezsenné noci... Priznám sa, onoho času som pokukávala po divadelnej 
hre čabianskeho rodáka Jána Gerčiho Vyslúžená žena, ale je to príliš veľké sús-
to: predovšetkým by bolo potrebné popasovať sa s čabianskym nárečím, ale aj 
s množstvom postáv, a my jednoducho toľko hercov nemáme.
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Milí Čabänia! Letmo som sa dotkla čabianskeho slovenského divadla, kto-
rého história je bohatá a siaha až do 30. rokov 20. storočia. Iste ste na ňu mno-
hí hrdí. Slovenské divadlo Vertigo, aj keď hrá predstavenia tematicky i jazyko-
vo odlišné od tých, ktoré sa tu kedysi hrávali, však má podobný cieľ: obohatiť 
tunajších divákov o  zážitky z  divadelných predstavení, o  slovenský jazyk 
a  upevniť v  nich lásku k  slovenskej kultúre a  k  Slovensku. V  tomto vidíme 
poslanie národnostných divadiel – a tak aj Slovenského divadla Vertigo.

D. Onodiová

Predstavenie Lavička na dvore čabianskej radnice v r. 2019 a spoločný večer 
v Dome slovenskej kultúry (dve amatérske fotografie od divákov)
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30. jubileum Organizácie Slovákov 
v Poľnom Berinčoku
Slávnostný príhovor

Vážení hostia!

Uplynulo 30 rokov a pri takejto príležitosti je zvykom hodnotiť, bilan-
covať. Dnešný deň v živote našej organizácie znamená oslavu. Tento krásny 
sviatok je dobrá príležitosť na spätný pohľad na trvalé, dojemné spomienky 
a dôverné zaspomínanie si. V uplynulom období bol život našej organizácie, 
pokiaľ ide o podujatia, nesmierne bohatý. Vymenovať všetky podujatia, vý-
lety i vystúpenia by trvalo dosť dlho, preto mi dovoľte, aby som spomenula 
z každej oblasti len ten najzaujímavejší moment 30-ročného obdobia.

Organizácia bola založená 12. novembra 1992 a mala 45 členov. Jej 
prvým predsedom bol Juraj Šavolt, od roku 1996 Ildikó Ocsovszká a od 
roku 1999 pracuje organizácia pod vedením Juliky Borgulovej. Členská 
zák ladňa vykazuje v priebehu rokov nárast. V súčasnosti má 99 členov. Or-
ganizácia má 2 skupiny: Slovenský ľudový spevácky zbor PÁV a Klub za-
chovávania tradícií. Touto cestou pozdravujem aj tých bývalých členov našej 
organizácie, ktorí sa už s ohľadom na svoj pokročilý vek nevedia zúčastňo-
vať našich podujatí a vykonávať aktívnu činnosť. Žiaľ, je už aj veľa takých, 
ktorí už nemôžu byť medzi nami! Zastavme sa na chvíľu a spomínajme na 
nich! Prosím vás, aby ste povstali a ticho si zaspomínali.

Prostredníctvom národnostných programov klubu sa snažíme zacho-
vávať slovenské tradície, povzbudzujeme kolektívy k  starostlivosti o  ne. 
Našimi pravidelnými programami sú klubové aktivity zamerané na udr-
žiavanie zvykov významných dní, ľudových tradícií a klubové činnosti za 
účelom rozvoja spoločenského života. Pocit spolupatričnosti je veľmi dô-
ležitým faktorom v  tomto uponáhľanom svete. Členovia organizácie cítia 
veľkú potrebu zachrániť svoje duchovné a materiálne spomienky pred zni-
čením a zabudnutím. Ich cieľom je odovzdať svoje vedomosti potomkom – 
škôlkarom, školákom, mladým rodinám, ktorí môžu z kultúrnych hodnôt 
Slovákov žijúcich v Poľnom Berinčoku urobiť národný poklad. Každoročne 
sa zúčastňujeme na národnostných a iných podujatiach mesta, ako aj na 
programoch evanjelickej cirkvi mesta. Na jeseň r. 2016 bol v našom meste 



90 Výročia, jubileá, partnerstvá

odovzdaný do užívania Slovenský spoločenský dom, ktorý sme vďaka veľ-
kej súdržnosti zrekonštruovali, aby sa stal vhodným miestom zachovávania 
slovenských ľudových tradícií, jazyka a kultúry. V roku 2018 bola odovzda-
ná výstavná sieň Hmotné spomienky našich predkov, ktorá prijala všetky 
hmotné spomienky, aby boli umiestnené na dôstojnom mieste. Udržiavame 
úzke styky s Evanjelickou cirkvou II. obvodu: v rámci nich usporadúvame 
organové koncerty, sviatky vďakyvzdania, slávnostné bohoslužby, spoločné 
podujatia za účelom spoznávania a uchovávania hodnôt národnej a nábo-
ženskej kultúry. Podieľali sme sa na úprave starého Slovenského cintorína, 
zrenovovali sme náhrobné kamene a dohotovil sa aj nový strom znamení. S 
pietou si každoročne uctíme našich predkov.

Spolupodieľame sa aj na podujatiach Materskej školy na NEFE-
LEJCS ul. Oni nám zasa spestrujú naše aktivity svojimi slovenskými 
programami. Na poli kultúry pracujeme v  úzkom partnerskom zväzku 
s Kultúrnym centrom Samuela Petriča Orlayho a muzeálnou zbierkou. 
Aj so  Spolkom ochrany nemeckých tradícií máme každý rok spoločné 
podujatia. S mestským klubom dôchodcov chodíme na spoločné výlety, 
opekáme slaninu. So združením mnohopočetných rodín v  Poľnom Be-
rinčoku sme tiež absolvovali niekoľko spoločných podujatí. Veľmi dob-
ré vzťahy máme s miestnou slovenskou národnostnou samosprávou, veď 
naše ciele sú identické, pre ne pracujeme. O súdržnosti Slovákov žijúcich 
v Békešskej župe svedčí i  to, že vzájomne navštevujeme svoje podujatia. 
Veľa nám pomáha aj Dom slovenskej kultúry. Mimo župy máme dobré 
styky so  Slovákmi z  Kiskőrösa a zo Szentendre. Oddávna udržiavame 
kontakty aj v rámci cezhraničnej spolupráce s Topoľčiankami či s cirkev-
ným speváckym zborom z Brezovej pod Bradlom, ako aj s  ich vedením. 
V posledných rokoch sa najčastejšie stretávame so SPSK v Kolárove. Tu 
musím pripomenúť nezabudnuteľnú spoluprácu s  Aničkou Tóthovou a 
Betkou Mrškovou v minulosti a tú súčasnú s Ondrejom Litvaim. Zmluvu 
o partnerstve sme uzavreli aj s inými civilnými organizáciami z Kolárova, 
a to: s LMŽ a s ich predsedníčkou Ivetou Némethovou, ako aj s Klubom 
dôchodcov pod vedením Edity Fűriovej. Stretli sme sa a zúčastnili nie-
koľkých spoločných podujatí.

S finančnou a morálnou podporou našej organizácie bola vydaná zbier-
ka ľudových piesní Slovákov žijúcich v P. Berinčoku v dodatočnom náklade. 
Vyšla aj malá publikácia o  živote organizácie v  skratke, malý film, ktorý 
ilustruje a prezentuje prácu 30 rokov. Už viac rokov po sebe organizuje-
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me kurz slovenského jazyka. Niekoľkokrát sme usporiadali národnostné 
a amatérske stretnutia speváckych zborov. Sme hrdí najmä na tie poduja-
tia, vlastné akcie, ktoré sa nevracajú každý rok, ale nám dávajú príležitosť 
predstaviť sa, dať najavo náš cieľ a prácu. Z času na čas sa objavujeme na 
záznamoch miestnej káblovej TV, v rubrikách mestských novín Hírmondó 
(Zvesti) a na našich akciách realizovali nahrávky MTV Domovina a Tele-
vízia DUNA pre program Íz őrzők (Strážcovia chutí). Vďaka poslancovi 
národného zhromaždenia Bélovi Dankóovi vznikol malý film o živote, kul-
túre a gastronómii organizácie s názvom Kőrösök Völgye ízei (Chute údolia 
Kereša).

Naša práca úzko súvisí s činnosťou speváckeho krúžku Páv. Podporu-
jeme jeho programy a poskytujeme mu finančnú pomoc. Ich kroje boli už 
niekoľkokrát vynovené. Program Csoóri Sándor z  roka na rok podporuje 
činnosť krúžku Páv, s jeho podporou bol zhotovený nový odev a vedeli sme 
zaobstarať aj citary a akordeón. V súčasnosti sa s finančnou podporou Ce-
loštátnej slovenskej samosprávy kroj obohatil doplnkami. Ďakujeme za ne!

V minulom roku oslávil 50. výročie svojho vzniku. O úspech krúžku sa 
zaslúžili vysoké odborné znalosti tety Irénky Szabó Antalné. V minulosti 
bola vedúcou krúžku Ildikó Ocsovszká a v súčasnosti ho na vysokej úrov-
ni vedie Bartó Andrásné. Na kvalifikačných súťažiach slovenských ľudo-
vých zborov bol krúžok Páv 2x ocenený strieborným a niekoľkokrát zlatým 
pásmom. Na citare spevákov sprevádzala Ildikó Ocsovszká a László Rück. 
Na základe rozhodnutia poroty získali na súťaži KÓTA výborné hodno-
tenie. Táto kvalifikácia ich oprávňovala zúčastniť sa celoštátnej súťaže. 
Slovenský spevácky krúžok Páv získal ocenenie Za národnostnú kultúru 
Békešskej župy, uznanie za kultúru P. Berinčoka – ktoré ešte poslanecký 
zbor neodovzdal, ocenenie za slovenskosť Békešskej župy. Do ďalšej práce 
prajem jeho členom aj naďalej pevné zdravie!

Veľkú mestskú akciu, zapálenie adventnej sviečky a privítanie nového 
roka, organizujeme už dlhé roky k veľkej spokojnosti obyvateľov mesta. 
Naša známa Mamičkina kuchyňa sa zúčastnila na niekoľkých festivaloch. 
Medzi inými: na festivale Plnený kapustný list v  P. Berinčoku alebo na 
národnostnom festivale v  Békešskej Čabe Békében Békésben -V pokoji a 
mieri. Varenie domáceho mydla, varenie halušiek či tradičné zabíjačky sme 
usporiadali ako domáce mestské podujatia. Stali sme sa pevnými piliermi 
mestských podujatí. Aj naša Mamičkina kuchyňa sa stala veľmi známou. 
V uplynulom roku sa členovia klubu i organizácie zúčastnili na viacerých 
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slovenských a maďarských divadelných predstaveniach. Mali sme niekoľko 
príležitostí navštíviť materskú krajinu, Kolárovo, Brezovú pod Bradlom, 
Topoľčianky.

Do nehmotného dedičstva bola k sídelným pokladom zaradená práca 
Organizácie Slovákov v  P. Berinčoku, zbierka ľudových piesní na Berín-
skom moste či adventné zapaľovanie sviec. Sme hrdí na svoje hodnoty!

Je veľmi dôležité zdôrazniť náš dobrý vzťah s podnikateľmi: Cestoviny 
Familia, s. r. o., Bonita – nemecké chutné pekárenské výrobky, Berénske 
sladkosti, s. r. o., Borgula ÉP, s. r. o., Csaba Berény – výrobca strojov. Spo-
lupráca s nimi je veľmi efektívna a pozitívna. Letný tábor sa nám podarilo 
usporiadať 5-krát. Tento rok to bol tábor slovenského jazyka, hudby a re-
mesiel pre 26 školopovinných detí.

Aj keby sa dali vynikajúce výsledky posledných rokov ďalej vymenúvať, 
pripomeniem, že vírusové obdobie brzdilo naše aktivity, ale zato sme do-
kázali investovať. Pri realizácii našich projektov nám značne pomohli ten-
drové projekty. Podpora TOP tendrov z  Európskej únie zabezpečuje, že 
v Poľnom Berinčoku dokážeme realizovať kvalitné podujatia pre niekoľko 
generácií. Realizácia projektu s  názvom Berénske rodiny v  smejúcom sa 
háji bola veľmi úspešná. V rámci akcie Rodinné dni a Mikulášova izba sme 
detičkám zabezpečili mega dom na hranie. Obstarávanie zariadení nám 
umožnilo zabezpečiť 14 ks hračiek.

Spoločne so 4 cirkevnými zbormi 3 historických cirkví sme usporiadali 
mestské adventné zapálenie sviec. Projekt nám umožnil usporiadať i 4 ad-
ventné koncerty v 4 kostoloch. Obyvatelia mesta získali hudobný kultúrny 
zážitok. Pomocou projektov sa nám podarilo získať štyri drevené domčeky. 
Z investičných projektov sme dokázali vybudovať vchod, časť parkoviska, 
opraviť strechu budovy a komín či elektroinštaláciu. Vytvoril sa rampový 
prístup, obklad kuchyne a chodby, vymenili sa vchodové dvere. V budove 
boli umiestnené tabuľky s nápismi v súlade so sanačnými predpismi. Získa-
li sme jednu mobilnú piecku, väčšiu filagóriu, ako aj oddeľovače dverí, ktoré 
sme použili pri viacerých podujatiach. Projekt starostlivosti o  tradície P. 
Berinčoka nám pomohol uskutočniť tradičnú zabíjačku, dnešné podujatie 
a ešte pripravujeme jedno podujatie na jeseň, ktorým oživíme oberačkové 
slávnosti.

Na pamiatku našich predkov sme postavili nový kríž na území Kereki 
všetkým tým, ktorí tam v minulosti žili, a zorganizovali sme besedy s pa-
mätníkmi, spomienky zachytáva aj film, ktorý je archivovaný.
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Posledný slovenský pouličný dom sa nachádza na ul. Madarász č. 21 – 
daná nehnuteľnosť je pod miestnou ochranou a jej kúpa bola zrealizovaná 
v  roku 2021. Jej novým majiteľom sa stala Slovenská národnostná samo-
správa v P. Berinčoku.

Celoročne sa pracovalo na rekonštrukčných plánoch, na rôznych staveb-
ných konaniach, na prípravách odborných posudkov a boli začaté už aj re-
konštrukčné práce. Slovenský vidiecky dom by sme chceli odovzdať do uží-
vania v októbri 2023.

Ešte veľmi dlho by sme vedeli vymenúvať odvedené práce, uskutočnené 
podujatia.

Naše podujatia sú na prežitie kultúry Slovákov v P. Berinčoku absolútne 
nevyhnutné, keďže si tak – spomínaním na minulosť – môžeme uchovávať a 
odovzdávať naše kultúrne hodnoty.

Rada by som sa poďakovala všetkým členom, všetkým Berinčanom, ktorí 
za posledných 30 rokov pomáhali, podporovali a podieľali sa na práci organi-
zácie. Ďakujem každému za jeho 30-ročnú prácu.
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Ďakujem aj tým, ktorí finančne a morálne prispeli k realizácii programov 
Organizácie Slovákov v P. Berinčoku.

Som vďačná za možnosť reprezentovať mesto P. Berinčok ako doma, tak aj 
v  zahraničí. Jubilujúcej a oslavujúcej Organizácii Slovákov v  P. Berinčoku 
v mene svojom prajem do ďalšieho obdobia pevné zdravie, veľa príjemných zá-
žitkov, lásky a pokoja. Slovenskému krúžku Páv veľa zdravia a vytrvalosti do 
ďalšej práce.

Júlia Borguľová
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25. výročie Spolku za Čabasabady

Obec Čabasabady je najmladšia obec v  Békešskej župe, vznikla iba 
v roku 1993. Jej vznik prispel k aktivizácii civilných organizácií, ktoré mohli 
začať pracovať v súlade so svojimi cieľmi. Medzi prvé patrili aj organizácie, 
ktoré boli predchodcami Spolku za Čabasabady, bol to Spolok občianskej 
stráže i ochrany majetku v Čabasabady založený v roku 1997 a Kultúrny 
spolok Čabasabady, ktorý vznikol v roku 1999. Tieto dva spolky sa v roku 
2003 spojili.

Náš spolok vykonáva veľa úloh. Najväčšiu čiastku zaberá zachovávanie slo-
venskej kultúry a tradícií, ktoré leží hlavne na pleciach interpretov, spevákov 
spevokolu a detskej herne. Do zmeny zákona v roku 2012 mal na starosti aj 
činnosť občianskej stráže.

V Čabasabady žije slovenská komunita a od roku 1994 tu pracuje aj slo-
venská národnostná samospráva, s ktorou spolok úzko spolupracuje a od za-
čiatku spolu organizujú pre slovenskú spoločnosť rôzne programy a podujatia. 
Okrem slovenskej samosprávy spolupracuje spolok aj s Obecnou samosprávou 
v Čabasabady a Spolkom občianskej stráže.
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Na programy a na fungovanie zabezpečuje spolok financie z  projektov, 
ktoré podáva na rôzne úrady. Spolkovú prácu každoročne podporuje Sloven-
ská samospráva Čabasabady a Obecná samospráva Čabasabady. Popri tejto 
každoročnej podpore na fungovanie a na investície sme dostali podporu od 
maďarskej vlády i z Fondu Bethlena Gábora, ďalšiu podporu sme dostali od 
Celoštátnej slovenskej samosprávy v  Maďarsku i  od Slovenskej samosprávy 
Békešskej župy. Ale mohli sme rátať aj s morálnou podporou, tu myslíme na 
Čabiansku organizáciu Slovákov a na Dom slovenskej kultúry v  Békešskej 
Čabe, kam sme sa naveky mohli obrátiť s našimi prosbami.

Naše najväčšie každoročné programy sú: Deň detí, ktorý usporadúvame 
v prvej polovici júna. Veľmi sa tešíme, že naše pozvanie prijmú aj žiaci Sloven-
skej školy v Békešskej Čabe. Druhý náš veľký program je usporiadaný v augus-
te pod názvom Jablkový deň. Tento program je kultúrno-gastronomický, zú-
častňujú sa na ňom aj priatelia zo zahraničia i z partnerskej obce Hradište. 

Okrem týchto progra-
mov spolok organizuje 
veľkonočnú a vianočnú 
herňu.

Matej Kesjár
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Čabasabady je najmladšou osadou župy Békeš, 
vznikla osamostatnením od Békešskej Čaby v roku 
1993. Zvonica, ktorá bola darom čabianskej evanje-
lickej cirkvi, sa stala symbolom obce. V čase znovu-
osídlenia prišli prví usadlíci z Hradišťa, na ich po-
česť vytvorili miestni vo dvore samosprávy pamätný 
park „Na pamiatku predkov”. Partnerskou obcou na 
Slovensku je Hradište. V bývalej sálašskej škole sa 
konajú kultúrne podujatia v úzkej spolupráci s osa-
dou, slovenskou samosprávou fungujúcou od roku 
1994 a organizáciou zoskupujúcou viac sekcií, me-
dziiným aj slovenskú. Ich spevokol dostal v r. 2002 

od župnej samosprávy menšinové vyznamenanie. Slovenské podujatia, na ktorých 
pestujú slovenskú kultúru a priateľstvo, sa organizujú striedavo v partnerských ob-
ciach. Od roku 2005 organizácia vydáva svoje dvojjazyčné noviny Zrnko-Magoc-
ska. V roku 2013 miestna slovenská samospráva založila cenu Za Slovákov v Čaba-
sabady. Najvýznamnejšími podujatiami sú Deň jabĺk a Deň menšín.

Zdroj: Omrvinky z čabianskeho regiónu, Čabianska organizácia Slovákov 2014
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Oslavy 20. jubilea Horenky v Kétšoproni

Kétšoproň leží asi 18 km na západ od Békešskej Čaby. Má okolo 1500 obyva-
teľov. Značná časť obyvateľov je slovenského pôvodu. Obec je celkom nová, ale jej 
dejiny sa začínajú v dobe osídlenia Uhorska starými Maďarmi. Meno našej obce 
má staroslovanský pôvod. V čase osídlenia Uhorska tu žili Slovania, ktorí sa zao-
berali chovom dobytka. Svoj dobytok zatvárali do ohrady – do šopy. Tak vzniklo 
pomenovanie „Soprony”. Dnešné pomenovanie je platné od roku 1952. Slovenské 
tabule na všetkých inštitúciách obce dokazujú prítomnosť Slovákov a dvojjazyč-
né sú aj pomenovania ulíc. Na počesť dali svojim slovenským predkom v cintoríne 
postaviť drevený náhrobník. Partnerskou obcou na Slovensku je Hriňová.

Zdroj: Omrvinky z čabianskeho regiónu, Čabianska organizácia Slovákov 2014

Poznámka redaktorky: Pri príležitosti 70. výročia osady v Gastronomickej a 
turistickej jednote dolnozemských Slovákov Čaba300 vyšiel malý informačný zošit 
o obci pod názvom Šoproň Kétsoprony.

Slovenskú osvetovú činnosť zastupuje Slovenská samospráva obce Két-
šoproň v úzkej spolupráci so zaregistrovaným Spolkom zachovávania sloven-
ských tradícií Horenka, citarovým súborom Rosička (ich súčasné meno Zor-
nička) a so školským tanečným súborom. Spolky si za cieľ vytýčili pestovanie 
slovenských tradícií, v prvom rade zbieranie slovenských ľudových piesní, ale 
v  spolupráci so  samosprávou dbajú aj o  osožné trávenie voľného času v  slo-
venskom ovzduší, informovanie a zapojenie školskej generácie do slovenských 
tajomstiev aj do zachovávania pokladov. V miestnej základnej cirkevnej škole 
prebieha i výučba slovenčiny. Ich dve najvýznamnejšie podujatia sú Slovenský 
čajový večierok (Sladká nedeľa) a folklórny festival v rámci Obecných dní.

Zdroj: Omrvinky z čabianskeho regiónu, Čabianska organizácia Slovákov 2014

Spolok zachovávania tradícií Horenka oslavoval 14. mája 2022 dvadsiate 
výročie svojho založenia. Oslavy zorganizovali v  miestnej reštaurácii Rákóczi. 
Akcia prebiehala v rodinnom ovzduší. Slávnosť sa začala o 15.00 hodine hymnou 
všetkých národov. Potom odzneli pozdravy, referát o práci jubilujúcej skupiny a 
napokon kultúrny program. Vystúpili: detská citarová skupiny Zornička z Két-
šoproňa, spevokol z obce Kamut, páví krúžok Borovka z Telekgerendáša, spevo-
kol Nezábudka z Čorváša a miestny spevokol Horenka. Po vystúpení jubilujú-
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ceho spevokolu sa otvoril priestor na gratulácie a spoločnú večeru. Boli sme 160. 
Svojou prítomnosťou nás poctili generálny konzul SR Emil Kuchár so svojimi 
kolegami, Anton Paulik, parlamentný hovorca slovenskej menšiny v Maďarsku, 
Etelka Ribová, Katarína Király, riaditeľka Ústavu kultúry Slovákov v Maďar-
sku, starosta obce Sándor Volgyi, Judita Krajcsoviczová, predsedníčka Sloven-
skej samosprávy Békešskej župy, Tamás Herczeg, náš parlamentný poslanec, 
Ondrej Kiszely, predseda Slovenskej samosprávy župného mesta Békešská Čaba, 
a vedúci partnerských organizácií a inštitúcií na miestnej, regionálnej a celoštát-
nej úrovni. O akcii priniesli správu Ľudové noviny a Csaba TV. Naše podujatie 
podporilo predsedníctvo vlády, samospráva a Slovenská samospráva Kétšoproňa, 
parlamentný poslanec Tamás Herczeg, Oddelenie spoločenských stykov Samo-
správy Békešskej župy. Ďakujeme za ich podporu!

Mária Zelenyánszka

Vážení hostia, milí prítomní!
Srdečne vás vítam na jubilejnej oslave 20. výročia založenia speváckeho 

súboru Horenka, ktorý je ochrancom tradícií.
Keď som rozmýšľala nad tým, čo milé a pekné by som vám mala povedať, 

prišli mi na um myšlienky básnika Imricha Simoniho. „Lebo to, čo je krásne, sa 
vždy pominie.“

Ubehlo dvadsať rokov, ale nie bez stopy. Naučili sme sa veľa krásnych slo-
venských ľudových piesní, získali sme množstvo priateľov a boli sme účastník-
mi mnohých pekných programov.

Dovoľte mi, aby som prečítala spomienky Pirošky Majerníkovej – zakladateľky 
nášho spolku: „V marci roku 2002 ma niekoľko dôchodkýň požiadalo, aby som záujemky-
niam pomohla založiť spevácky súbor. Na prvom stretnutí, ktoré bolo 11. marca, sme sa do-
hodli, že sa pokúsime spolu si zaspievať. Kým sme nôtili miestne ľudové piesne, zistila som, že

 • ženy pekne spievajú,
 • by bola škoda, keby poklad piesní, ktoré ovládajú, sa len tak stratil.

Ale prišla som aj na to, že vyspievať vysoké „céčko“ už nie je také ľahké. Odvte-
dy máme v repertoári čoraz krajšie piesne.“

Toto boli myšlienky tety Pirošky o vzniku nášho folklórneho súboru. (Ja by som 
dodala: Odvtedy sa s väčším či menším úspechom snažíme vytiahnuť vysoké C.)

S úctou a láskou si spomíname aj na členov, s ktorými sme Horenku spolu 
založili, ale, žiaľ, už nemôžu byť medzi nami.

Leszkó Jánosné – Annus néni
Marik Lászlóné – Ilonka
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Paulik Pálné – Eta néni
Petrovszki Pálné – Katika
Rohoska Istvánné – Iluska
Sárkány Mihályné – Jutka

Szabó Istvánné – Dori néni
Szabó Istvánné – Marika néni
Tuska Jánosné – Marika néni

Laurinyecz István – Pista
Kondacs Mihályné - Marika

Súbor Horenka zažil za 20 rokov veľa pekného, a tiež veľa napätia. Stre-
távali sme sa každý pondelok, aby sme sa pripravili na rôzne programy, vy-
stúpenia. Zoznam piesní zostavuje zakladateľka spolku Piroška Majerníková. 
Čerpá iba z   čistého prameňa. Pod jej vedením sme dosiahli veľa úspechov 
a uznaní. Ďakujeme jej za neúnavnú a obetavú prácu!

Ľudové piesne spievame v  sprievode harmoník, na ktorých hrajú Pavol 
Krizsán a  Ladislav Marik. Ladislav Marik nepoznajúc únavu učil členov a 
členky čítať noty. Za pomoci Kalmána Juhásza naučil hrať na citare aj niekoľ-
ko dobrovoľníkov. Vďaka nim založili pod vedením Bélu Bíra miestny citarový 
súbor Rosička.

Neskôr sa k nám pridala Ildikó Závogyánová Vargová, ktorá okrem toho, 
že hrá na citare, sprevádza naše piesne aj na husliach. V mene spolku vám 
ďakujeme za obetavú prácu!

Členovia spolku Horenka spievajú na vstúpeniach tak, aby obyvatelia Két-
šoproňa boli na nich hrdí. Za dvadsať rokov svojho pôsobenia dosiahol fol-
klórny súbor množstvo pekných kvalifikácií:

 • Na Slovenskom škovránkovi Zväzu Slovákov v Maďarsku si osemkrát od-
niesol ocenenie Zlatý škovránok.

 • Od Celoštátneho združenia speváckych zborov KÓTA dvakrát získal oce-
nenie Zlatá páva.

 • Zlaté hodnotenie dostal v rokoch 2013 a 2018.
 • V  roku 2015 bol spolok ocenený vyznamenaním Celoštátnej slovenskej 

samosprávy v Maďarsku Za našu národnosť.
 • V tom istom roku od Samosprávy obce Kétšoproň dostal ocenenie Za 

Kétšoproň.
 • V roku 2020 dostal cenu Za Slovákov v Békešskej župe.
 • A v tomto roku dostal od poslanca parlamentu Tomása Herczega Cenu 

publika v Kétšoproni.
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Hlavnou úlohou folklórneho súboru je
 • zachovávanie a  pestovanie miestnych tradícií. Spolok Horenka každo-

ročne organizuje rôzne programy, do ktorých sa usiluje zapájať aj žiakov 
miestnej základnej školy.

 • Pred piatimi rokmi sme založili detskú citarovú skupinu Zornička. Pod vedením 
Ildikó Závogyánovej Vargovej a Viktórie Czirbulyovej získal súbor v roku 2020 
ocenenie Zlatá páva. Teraz sa pripravujú na ďalšiu kvalifikačnú súťaž.
Teraz, keď sa pozerám na vás a na vyzdobenú reštauráciu, mám hrejivý po-

cit, no zároveň mi prichádza na um, že sme mnohým ľuďom za veľa vďační. Ďa-
kujeme vám, že ste nás počas tých dvadsať rokov povzbudzovali a podporovali!

Okrem morálnej podpory ďakujeme za finančnú podporu
 • Samospráve obce Kétšporoň
 • Slovenskej samospráve obce Kétšoproň
 • Slovenskej samospráve Békešskej župy
 • Celoštátnej slovenskej samospráve
 • Poľnohospodárskemu družstvu Rákóczi a ministerstvu za to, že nás fi-

nančne podporovali pri uskutočňovaní našich programov.
 • Za podporu ďakujeme aj bývalým obyvateľom našej dediny – parlament-

nému hovorcovi Antalovi Paulikovi a  Etelke Rybovej. Etelka bola pred-
sedníčkou miestnej slovenskej samosprávy v Kétšoproni a je poslankyňou 
Celoštátnej slovenskej samosprávy.

 • Sme vďační aj Zväzu Slovákov v Maďarsku a Emilovi Kuchárovi, generál-
nemu konzulovi.

 • Taktiež ďakujeme za pomoc Ruženke Egyediovej Baránekovej. Vďaka nej 
sme mohli vystúpiť na Folklórnom festivale v Bánke, na Slovensku a v Ru-
munsku. Vďaka Ruženke sme na našom folklórnom festivale mohli priví-
tať priateľov z Hriňovej.

 • Sme veľmi šťastní, že sme mohli vystúpiť na rôznych podujatiach organizovaných 
Slovenskou samosprávou  Békešskej župy a Celoštátnou slovenskou samosprávou.

 • Radi navštevujeme podujatia, ktoré organizujú folklórne súbory susedných obcí.
Ďakujeme aj kuchárkam Rákócziho reštaurácie a všetkým, ktorí nám po-

mohli, aby sa táto jubilejná oslava uskutočnila.
Obzvlášť ďakujeme nášmu priateľovi Jánosovi Korcsokovi, ktorý nám 

dnešný večer spríjemnil živou hudbou.
Cieľom našich programov je zvýšenie pocitu spolupatričnosti a posilnenie 

slovenskej národnostnej identity.
Ďakujem pekne za pozornosť!
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Nové partnerstvo Čabänov s civilnou organizáciou z Horných Salíb nás potešilo, 
veď ich ciele a poslanie sa stotožňujú s našimi cieľmi. Keď sme sa stretli po prvýkrát, 
vysvitlo, že oduševnenosť a elán rovnako nosíme v duši, v srdci a v činoch.

Horné Saliby – OZ Apovka Mamovka

OZ Apovka Mamovka som založil z lásky k Slovensku, našim predkom, 
tradíciám a zároveň pod vplyvom môjho veľmi citlivého vnímania nespravodli-
vosti a krívd páchaných na slovenskom národe, i ťažkých životných podmienok 
ľudí. Sme skupina nadšencov z viacerých regiónov Slovenska, ktorej poslaním 
je rozvíjať a zachovávať slovenské ľudové tradície, zvyky, kultúru a folklór nie-
len na území Slovenska, ale aj v komunitách Slovákov žijúcich v zahraničí. Zá-
ujem o šírenie slovenskosti, spravodlivého a pravdivého vnímania dejín a osve-
ty o buditeľoch národa slovenského sa premieta aj do nášho poslania a cieľov, 
ktorými je zachovávanie jedinečných znakov a zvláštností, pričom k napĺňaniu 
týchto cieľov prispôsobujeme aj značnú časť našich aktivít. Aby boli tieto ak-
tivity ešte efektívnejšie a naše výsledky čo najvýraznejšie, vykonávame ich aj 
v partnerskej spolupráci so Slovákmi žijúcimi v zahraničí, obzvlášť na Dolnej 
zemi, aj z dôvodu, že tam siahajú korene mojich starých rodičov. Výsledkom 
spolupráce je vzájomná podpora a koordinácia v prospech dosiahnutia vytýče-
ných cieľov. V našom záujme je oživenie tradícií v regiónoch, odkiaľ sa pomaly 
vytrácajú, a tiež spolupráca s  inými aktívnymi nadšencami, remeselníkmi či 
hudobníkmi, aby sme naše hmotné aj nehmotné dedičstvo upevňovali a šírili 
ďalej do sveta.

V  r. 2020 sme s  Úniou slovenských organizácií v  Maďarsku podpísali 
Zmluvu o partnerstve, ktorá ma veľmi teší. Vznikli medzi nami nielen profesi-
onálne vzťahy, ale aj veľmi priateľské – s pánom Ferencom Zelmanom zo Slo-
venského Komlóša, ako aj s pani Hajnalkou Krajcsovics z Békešskej Čaby.

S Čabanmi sa nám podarilo tento rok (2022) stretnúť viackrát, ako napr. 
pri rokovaní o rozvoji spolupráce v Horných Salibách, v Čataji pri príležitosti 
výstavy výšiviek žien z Békešskej Čaby inšpirovaných ornamentom z Čataja, na 
veselici pri dychovke organizovanej OZ Apovka Mamovka v Horných Salibách 
či v Záriečí pri Púchove na priateľskom posedení, ktoré boli súčasťou už tradič-
ného zájazdu Únie Po stopách našich predkov alebo pri hornosalibskej Vatre 
zvrchovanosti a  oslavách 30. výročia Ústavy Slovenskej republiky, ktorých sa 
zúčastnili predstavitelia Únie slovenských organizácií v Maďarsku.
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Obdivujem úžasných dolnozemských Slovákov, ako aj Čabanov, a histo-
rické krásy, no bantuje ma napríklad nespravodlivé označenie Čabianskej klo-
básy ako hungarikum, pričom táto klobása je produktom jedinečnej receptúry 
starých dolnozemských Slovákov.

Slovensko je malou krajinou, rodiskom významných Slovákov, ktorí nám 
robia dobré meno po celom svete. Máme bohatú kultúrnu históriu, či už ide 
o farebnosť a motívy na krojoch, tradičné jedlá, nárečia, piesne alebo historické 
osobnosti, teda náš jedinečný kultúrny poklad, ktorý si musíme chrániť. A pre-
to: „Synko moj, diovka moja, nezabúdajme na tradície našich starých rodičov!“

Miroslav Lóci
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Nové partnerstvo  Čabänov

Obec Zemné sa nachádza na okraji Žitného ostrova na ľavej strane rieky 
Váh. Väčšina obyvateľstva sa zaoberá poľnohospodárstvom. Popri družstevnej 
veľkovýrobe tu zohráva významnú úlohu aj pestovanie plodín s využitím geoter-
málnej energie. Tradíciu má pestovanie melónov, ich pestovatelia v obci patria 
v posledných rokoch medzi najväčších producentov. Obyvatelia obce sú hrdí na 
svojho slávneho rodáka – zabudnutého vynálezcu Štefana Aniána Jedlika, kto-
rý bol významným učiteľom a fyzikom. Eviduje sa jeho 86 objavov a vynálezov, 
no prístroj na výrobu sódy bol jediným, ktorý našiel priemyselné uplatnenie. 
Obec mu zriadila pamätnú izbu v zrekonštruovanom kultúrnom dome, nazýva-
nom aj Dom Jedlika. Plnička na sódovú vodu podľa jeho vynálezu sa nachádza 
v Dome Károlyi. Každé dva roky sa udeľuje cena Štefana Aniána Jedlika ved-
com s významnými úspechmi. Dokonca aj fontána v obci má tvar sódovej f ľaše. 
Obec realizuje množstvo kultúrno-spoločenských a športových podujatí, medzi 
najvýznamnejšie patria Strekové dni, ktoré každoročne navštívi okolo päťtisíc 
domácich i zahraničných hostí. Obec aktívne spolupracuje na domácej i medzi-
národnej úrovni, realizuje projekty a  kladie veľký dôraz na svoju propagáciu. 
Pri realizácii verejných priestranstiev úzko spolupracuje s odborníkmi. Svoju 
výhodnú polohu pri rieke Váh využíva na rekreačné a  kultúrno-spoločenské 
aktivity. Zemné je moderná obec, ktorá si ctí svoju históriu, predkov, tradície a 
aktívne pracuje na svojom rozvoji.

Obec Zemné srdečne privíta každého návštevníka, ktorý sa rozhodne, že svoj 
voľný čas bude tráviť v našej dedine. Ponúkame možnosti na ubytovanie, oddych, 
šport aj zábavu. Rieka Váh bola vždy neoddeliteľnou súčasťou života obce. Je vhod-
ná na člnkovanie, kúpanie a v neposlednom rade aj na rybolov. Jej flóra a fauna 
priláka turistov a očarí tých, ktorí túžia po oddychu. Pre aktívnejších turistov a 
priaznivcov vodných športov ponúka rieka Váh možnosti na vodný skúter, kanoe 
a plávanie. Pri rieke sú počas celej sezóny otvorené bufety, kde sa návštevníci môžu 
občerstviť. Možnosti na športovanie ponúkame na futbalovom ihrisku, v telocvični 
základnej školy, na tenisovom kurte a na strelnici. Rodiny s malými deťmi si na 
detskom ihrisku v našej obci nájdu miesto na hranie.

,,Obec v pohybe“ je slogan našej obce, nakoľko od prelomu tisícročia sa Zem-
né tak dynamicky rozvíja, že môže súťažiť s obcami a mestami nielen v rámci Slo-
venska, ale aj Európskej únie. V roku 2017 sme sa prihlásili do celoslovenskej súťa-
že Dedina roka, kde sme sa umiestnili na 2. mieste.
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Dňa 28. júna 2018 sa v  Štrasburgu uskutočnila slávnostná ceremónia odo-
vzdávania Európskej ceny za rok 2018, ktorú od roku 1955 každoročne udeľuje 
Parlamentné zhromaždenie Rady Európy mestám a obciam členských štátov Rady 
Európy za ich aktívny prístup k šíreniu európskych ideálov. Cena zahŕňa 4 kategó-
rie: 1. Európska cena, 2. Čestné plakety, 3. Čestné zástavy, 4. Európsky diplom. 
Jeden Európsky diplom si v tom roku odniesla aj naša obec.

Na naše veľké potešenie odovzdal v roku 2019 senátor O´Riley do rúk pána 
starostu Čestnú zástavu. Na tieto ocenenia sme právom hrdí a vedenie obce sa na-
ďalej snaží, aby sa obec vyvíjala, prosperovala a aby sa tu naši obyvatelia cítili tak 
dobre, aby nepociťovali potrebu odsťahovať sa z rodnej dediny.

Zemné a jeho najvýznamnejší rodák Štefan Anián Jedlik

Obec Zemné v Nitrianskom kraji podľa administratívneho členenia patrí do 
okresu Nové Zámky. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1113, vtedy 
vystupuje pod názvom Gúg.

Podľa historikov je reč o osídlení, ktoré v spomenutom období ležalo pri-
bližne 8-10 kilometrov od dnešnej polohy obce. Dnes sa s polohou obce spo-
mína hlavne rieka Váh, no v dejinách to nebolo inak, a voda aj podľa vyjadrení 
dnešných obyvateľov obce vždy zohrávala dôležitú úlohu. Bol to samozrejme 
Váh, no i Malý Dunaj a Nitra. Vtedajšie obyvateľstvo napríklad aj pred Tur-
kami utekalo na zaplavované územia. Pôvodný názov obce bol Zimev, ďalej 
Szimo, Szémo, Simõ, až neskôr sa zmenil na maďarské Szímő, resp. slovenské 
Zemné. Podľa posledného oficiálneho sčítania obyvateľstva Zemné k 31. 12. 
2011 obývalo 2 287 ľudí.

V živote obce vždy zohrávalo významnú úlohu poľnohospodárstvo. V lis-
tinách z roku 1891 bola zaznamenaná úprava koryta súvisiaca s postavením 
vážskej hrádze, v  roku 1933 boli vybudované aj ďalšie kanály, čo prispelo k 
rozšíreniu kvalitnej ornej pôdy v okolí obce. S poľnohospodárstvom sa úzko 
spájajú aj známe vodné mlyny, ako aj vychýrený parný mlyn. Miestne poľno-
hospodárske družstvo najprv hospodárilo samostatne, potom v spojení s druž-
stvami zo susedných obcí Komoča a Andovce. Po spoločenských a politických 
zmenách v roku 1989 sa jednotné roľnícke družstvo rozčlenilo a poľnohospo-
dári zo Zemného opäť hospodárili samostatne. Práca na pôde však nesúvisela 
iba s družstevnou činnosťou obyvateľov. Popri družstevnej veľkovýrobe v obci 
zohrávalo dlhé roky významnú úlohu pestovanie rastlín vo fóliovníkoch a na 
voľnej pôde v súkromnom vlastníctve. Dnes však už aj v Zemnom je to zried-
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kavejší jav. Miestni obyvatelia sú však hrdí na tradíciu, ktorou je pestovanie 
melónov. Táto ich agrárna činnosť sa datuje už od dvadsiatych rokov minulé-
ho storočia. Hlavne po novembrovej nežnej revolúcii sa v obci začala rozvíjať 
priemyselná výroba, malí a strední podnikatelia poskytujú občanom rôzne 
pracovné príležitosti. Obec sa snaží neustále vytvárať podmienky na ďalšiu 
priemyselnú činnosť a prilákať serióznych investorov, ktorí by mohli využiť 
tunajšiu kvalifikovanú pracovnú silu.

Svetoznámy rodák zo Zemného – Štefan Anián Jedlik

Významný učiteľ, fyzik a kňaz benediktínskeho rádu Anián Jedlik sa naro-
dil v Zemnom v roku 1800. Nižšie triedy absolvoval vo vtedajšom Szémő v ro-
koch 1808 – 1810. Tri roky gymnaziálneho štúdia absolvoval v Trnave, odtiaľ sa 
dostal do Bratislavy, kde vyštudoval 4. – 6. ročník gymnázia. Jeho rodičia chceli, 
aby si v Trnave osvojil slovenský jazyk a v Bratislave nemecký. Jeho bratrancom 
z matkinej strany bol známy básnik a spisovateľ Gergely Czuczor. Jedlik na neho 
spomína takto: „Gergely Czuczor sa narodil 17. decembra 1800. Miestom jeho 
narodenia bola malá dedinka Andovce v Nitrianskej župe.“ Obaja sa stretli, keď 
mali 8-9 rokov. Potom sa stretli aj na bratislavskom gymnáziu, kam Jedlik prišiel 
z Trnavy, Czuczor z Nitry. Ďalšou spoločnou zastávkou bratrancov bola Pannon-
halma v Maďarsku. V roku 1831 Jedlika vymenovali na Katedru fyziky Akadémie 
v Bratislave. Ďalším významným pôsobiskom rodáka zo Zemného bola Uhorská 
kráľovská univerzita v Pešti. Jedlik sa stal členom Maďarskej vedeckej akadémie, 
pričom bol zanieteným bádateľom v oblasti fyziky. Svoju prvú prednášku v ma-
ďarčine absolvoval 8. októbra 1845, dovtedy totiž používal latinský jazyk. V tejto 
prednáške vyzval svojich poslucháčov, aby vždy chodili na hodiny, pozorne po-
čúvali a robili si poznámky. Profesor Jedlik bol obrovským talentom, neustále sa 
venoval bádateľskej činnosti. Bol predovšetkým vynikajúcim praktikom, menej sa 
sústreďoval na teóriu.

Eviduje sa jeho 86 objavov a vynálezov, čo svedčí o tom, že bol význam-
ným prírodovedcom. Vytváral originálne a významné diela v nejednej z oblastí 
vedy. Jeho vedecká tvorba sa odzrkadlila aj v zahraničných časopisoch. V ro-
koch 1827-30 zostavil elektrický motor, ktorého stojaca aj pohyblivá zložka sa 
vo svete prvýkrát objavila ako elektromagnetická. O tomto svojom vynáleze 
prvýkrát oficiálne prednášal v septembri 1856 vo Viedni na stretnutí nemec-
kých prírodných bádateľov a lekárov. O dyname nevyšiel ani po maďarsky, ani 
v inom jazyku napísaný článok.
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Prvenstvo na viedenskej svetovej výstave

Jeho generátor získal na viedenskej svetovej výstave v roku 1873 najvyššie oce-
nenie. Na spomenutej svetovej prehliadke bol členom odbornej poroty aj Werner 
Siemens. Jedlikovi mnohokrát vyčítali, že o svojich vynálezoch veľmi málo písal do 
domácich a zahraničných časopisov, a tak sa jeho nápady často akoby stratili. Toto 
však je iba čiastočná pravda. Jedlik so svojimi kolegami vedcami totiž prevádzkoval 
továreň i dielňu. Výrobou optickej mreže sa zaoberal tridsať rokov a tieto výrobky 
predával optik v Paríži. V rokoch 1842 – 1852 na základe vlastného výrobného po-
stupu prevádzkoval s bratrancom Alajosom Szabóom sódovkáreň v Győri (Rábe).

Jedlik veľa cestoval, pochodil ozaj mnoho miest. Viackrát navštívil Viedeň i Bra-
tislavu, bol v Paríži, Monori, pozrel si, ba aj vyskúšal železnicu poháňanú koňmi me-
dzi Linzom a Českými Budejovicami. Navštívil aj múzeum v Brne, ďalej železiarne 
v Blansku i kabinet fyziky v Salzburgu. Počas svojho učiteľského pôsobenia v Bratisla-
ve často navštevoval okolité dediny a obce. Bol na Železnej studienke, v Bernolákove 
(Čeklísi), vo Vrakuni a bol aj v Pezinku. Oddychoval aj v týchto mestách: Balaton-
füred, Tihany, Siófok, Zalaapáti, Sopron, Szombathely, Pápa, Komárom. Chodieval 
na výlety do budínskych hôr, na Margitsziget, Városliget, do Kőbánya és Tétény. O 
jeho dobrosrdečnosti svedčí niekoľko vlastných spisov. Keď sa vracal domov z rôznych 
ciest, svojim súrodencom vždy priniesol nejaký darček. Aj z Pešti im poslal vzácnejší 
porcelán či príbor. Svojim chudobnejším študentom odpustil zaplatenie poplatku za 
skúšku. Keď išiel na návštevu k svojim známym, kolegom, darček dostala aj kuchárka. 
Finančne podporoval rôzne združenia, spolky i kostoly.

Štefan Anián Jedlik zomrel 13. decembra 1895 vo veku 95 rokov. Pohreb mal 
15. decembra v Győri. 1. augusta 1935 boli jeho telesné pozostatky prevezené na 
nový cintorín v Nádorvárosi. Jeho posledným odpočinkom sa však stalo jeho ro-
disko, kde bol pochovaný 4. decembra 1942 vtedajším győrskym biskupom Vil-
mosom Aporom. Na náhrobku sa v maďarskom jazyku uvádza: „Az igazak örökké 
élnek és az Úrnál az Ő jutalmuk” („Spravodliví žijú večne a ich dar je u Pána“).

V roku 1993 samospráva v Zemnom odhalila na Kostolnom námestí bustu 
Štefana Aniána Jedlika a v roku 1995 bola na miestnej fare zriadená jeho pamätná 
izba. Dôstojné miesto pre pamätnú izbu Aniána Jedlika zariadili v roku 2000 v bu-
dove starej školy. Až po 10 rokoch, v roku 2010, sa podarilo zabezpečiť ctihodné 
a slávnostné miesto pre pamätnú izbu v Dome Jedlika.

Medzi mnohými hodnotnými predmetmi a písomnými materiálmi sa tam 
nachádzajú aj tri jeho najvýznamnejšie vynálezy: elektromotor, dynamo a elek-
trický rušeň.
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Spolok i Základná škola Aniána Jedlika v Zemnom

V obci samozrejme kladú veľký dôraz na to, aby ich významný rodák vždy zostal 
v pamäti jednotlivých generácií. Tejto úlohy sa ujal predovšetkým Spolok Aniána Jedli-
ka, ktorý bol založený v decembri 1999. Hlavným cieľom spolku je zachovať duchovné 
bohatstvo tohto významného vedca, rozširovať jeho dielo a tvorbu vo verejnom živo-
te. Spolok sa okrem iného stará aj o to, aby sa Pamätná izba Aniána Jedlika neustále 
obohacovala dokumentmi a vecnými predmetmi, ktoré sú späté so životom a tvorbou 
významného rodáka zo Zemného. Spolok rovnako podporuje aktivity vyvíjané v sú-
vislosti s kultúrnymi a vedeckými akciami, týkajúcimi sa života a diela Aniána Jedlika.

Každoročne sa v Dome Jedlika koná pamätná oslava Aniána Jedlika, v rámci ktorej 
je každý druhý rok odovzdaná Cena Jedlika významnej osobnosti maďarskej národ-
nosti žijúcej na Slovensku, ktorá vyniká v oblasti prírodných alebo spoločenských vied.

V obci, kde maďarská národnostná menšina predstavuje viac ako 70 percent 
obyvateľstva, nesie Základná škola s maďarským vyučovacím jazykom meno Ani-
ána Jedlika. Okrem tejto školy, ktorá má ročníky 1. - 9., je tu aj Základná škola 
so  slovenským vyučovacím jazykom, ďalej dve škôlky, tak s  maďarským, ako aj 
so slovenským výchovným jazykom.

V roku 2012 obec usporiadala 1. strekové dni venované slávnemu rodákovi Aniá-
novi Jedlikovi, ktorý je okrem iného aj vynálezcom sódy – jednej zo súčastí streku, 
obľúbeného nápoja na južnom Slovensku. Z tohto podujatia sa stala tradícia a v roku 
2014 sa nám podarilo zaregistrovať Slovenský rekord – 214 l vínneho streku v pohári 
s veľkosťou 236 l, ktoré nám každoročne zapožičiava Rád rytierov Aniána Jedlika – 
maďarských výrobcov sódy. Vínny strek pripravujú zahraniční aj domáci hostia a po-
dujatie má celý rad športových, kultúrnych a spoločenských sprievodných programov.
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Hlavným cieľom podujatia je osloviť mladšiu aj staršiu generáciu zároveň. Táto 
udalosť dáva priestor stretnúť sa, zoznamovať sa, rozvinúť existujúce a nadviazať 
nové vzťahy, osviežiť priateľstvá. Obecné dni sme nahradili Strekovými dňami a 
v tomto roku budeme oslavovať 11. ročník tohto veľkolepého podujatia. Streko-
vé dni sa každý rok tešia veľkému záujmu, stali sa očakávanou udalosťou v našej 
obci, ale aj v okolí. Keďže naše Strekové dni lákajú každoročne tisíce návštevníkov 
rôznych vekových kategórií, pohlavia či národnosti, chceme ukázať niečo z našich 
tradícií – či už v oblasti folklóru alebo gastronómie. Chceme ukázať, že sa dá udr-
žať a pestovať ľudová kultúra, ktorú nechceme vytratiť z nášho života, a že ešte stále 
sú dobré recepty, špeciality našich starých mám. Cieľom je, aby všetci, ktorí sa na 
tomto podujatí zúčastnia, strávili spolu príjemný deň, aby sa oboznámili s minu-
losťou, tradíciou a kultúrou maďarskej národnostnej menšiny. Nezabudli sme ani 
na našich najmenších, keďže oni nemôžu piť vínny strek, tak im v decembri 2017 
Mikuláš priniesol maskota Szódiho. Tento psík je už neoddeliteľnou súčasťou 
strekového víkendu a každé dieťa sa nevie dočkať stretnutia s ním.

János Bób,
starosta Zemného
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Evanjelici zo Slovenska na Dolnej zemi

Začiatkom augusta v  roku 2010 skupina slovenských evanjelikov pre-
važne z okolia Košíc, Popradu, Liptovského Mikuláša aj zo západného Slo-
venska vštívila Slovákov žijúcich na Dolnej zemi – v Maďarsku, Rumunsku 
a Srbsku.

Čo primälo túto rôznorodú skupinku podniknúť takto zameraný výlet? 
Pred časom zorganizoval evanjelický farár Miroslav Hvožďara z Vrboviec zá-
jazd za Slovákmi v Austrálii. A práve na tomto vzdialenom kontinente sa stret-
li s dolnozemskými Slovákmi, ktorí do Austrálie prišli pred rokmi zo Srbska 
(vtedy ešte Juhoslávie). Takže najprv tisícky kilometrov a mnoho hodín letu do 
Austrálie a až po čase 600 km na Dolnú zem.

Prvý zájazd sa uskutočnil v roku 2009 na Slovenské národné slávnosti do 
Báčskeho Petrovca. Na Dolnozemskom jarmoku doslova aj obrazne privoňali 
k ďalším krajanom – z Maďarska a Rumunska. A tak sme sa vybrali krížom 
na juh, na Dolnú zem.

Prvá naša zastávka bola v Békešskej Čabe. Poobedie strávené v spoloč-
nosti Anky Ištvánovej – duše Slovákov v Maďarsku (večná škoda, že už nie 
je medzi nami) bolo pre nás všetkých veľmi zaujímavé a poučné, aj keď len 
krátke, lebo nás čakala cesta do Nadlaku. Posedeli sme si aj v  etnodome. 
Vojsť do majestátneho, najväčšieho ev. a. v. kostola v strednej Európe je zá-
žitok na celý život.

Neskoro poobede sme sa rozlúčili s Békešskou Čabou a cez ďalšie sloven-
ské mestečká Poľný Berinčok a Slovenský Komlóš sme uháňali do rumunské-
ho Nadlaku. Tam už na nás čakali hostitelia a sprievodcovia – prof. Dušan 
Šomrák a dozorca evanjelickej cirkvi a. v. Pavel Krokoš. Videli sme vari všetko, 
čo sa dá v Nadlaku vidieť. Obdivovali sme ev. a. v. kostol s „túrňou“, na ktorej 
čas oznamuje nie zvon, ale trubač, boli sme na rannej pobožnosti, videli sme aj 
pravoslávny a rímskokatolícky kostol, všetko aj s prehľadom histórie. Boli sme 
aj na „pľaci“, videli sme národopisné múzeum, slovenské škôlky, Lýceum Joze-
fa Gregora Tajovského, Slovenskú kolibu. Nezabudneme na posedenie so slo-
venskými autormi v  priestoroch Demokratického zväzu Slovákov a  Čechov 
v  Rumunsku. Zaujímavý prehľad  literárnych aktivít Slovákov v  Rumunsku 
nám predniesla spisovateľka a poetka Dagmar Mária Anoca (žiaľ, opustila nás 
v auguste tohto roku). Vedľa mňa sedel náš šofér, mladý človek, tak ju sledoval, 
že ani nedýchal. Keď pani Dáša skončila, tlieskal o dušu.
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Oduševnenie pána dozorcu Krokoša za ukončenie rekonštrukcie evanje-
lickej škôlky na nás hlboko zapôsobilo. Urobili sme teda malú finančnú zbier-
ku, aby sme aspoň troškou prispeli na dobrú vec. Veď aj svetové oceány sa 
skladajú z malých kvapôčok.

Z Nadlaku smerovala naša cesta do Vojvodiny (Srbsko) na Slovenské ná-
rodné slávnosti, ktoré sa konajú od roku 1919 v Báčskom Petrovci. Tam sme sa 
zúčastnili na programoch, ktoré ich sprevádzajú – slávnostné otvorenie, jar-
mok, folklórne programy, slávnostné zasadnutie Matice slovenskej v Srbsku 
(v tomto roku uplynulo 90 rokov od jej založenia), stretnutie učiteľov, pre-
zentácia knižnej tvorby dolnozemských autoriek. Pobyt sme ukončili v nedeľu 
v   Starej Pazove návštevou služieb Božích, prehliadkou Hurbanovskej fary, 
Slovenského domu. Ešte na záver večerné posedenie v Petrovci a na druhý deň 
späť na Slovensko. Za neuveriteľných 6 dní sme prešli Dolnú zem, kde už vyše 
300 rokov žijú Slováci. Množstvo nádherných zážitkov, nových priateľstiev, 
ale aj záväzok – rozprávať na Slovensku o tom, ako a čím žijú Slováci na Dol-
nej zemi, aké nesmierne úsilie vyvíjajú, aby si zachovali svoj materinský jazyk 
a slovenskú identitu. Máme na Slovensku voči nim veľký dlh. O tom, že máme 
Slovákov v zahraničí, sa vie veľmi málo. Akurát sa spomínajú Slováci v Ameri-
ke, sem-tam aj v iných európskych štátoch, ale o dolnozemskej slovenskej ko-
munite, ktorá žije plnohodnotným slovenským životom (dôležité je slovenské 
školstvo!), sa prakticky nevie nič. A to je veľká škoda, táto naša menšina je sku-
točným obohatením Slovenskej republiky. Dolnozemský Slovák je špecifický 
fenomén a každý, kto pochádza z tejto komunity, má byť právom hrdý na svoj 
slovenský a dolnozemský pôvod.

RNDr. Olga Fejdiová, podpredsedníčka Spolku Slovákov z Juhoslávie
Ing. Anna Binková

Liptovský Mikuláš, Slovensko
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Marcell Gergő

Marci sa narodil 20. septembra 2004 o 8 týždňov skôr, ako sa plánovalo. 
Chránili sme ho pred všetkým možným i nemožným, veď bol malým bábät-
kom, nedochôdčaťom. Skoro sa potvrdilo, že náš strach bol zbytočný, lebo už 
odmala bol veľmi živým dieťaťom.

Všetko, čo ovplyvnilo jeho záujmy, sa začalo v materskej škole. Marciho 
sme zapísali do neďalekej škôlky. Zaujalo nás, že sa detičky učia piesne a bás-
ničky v  slovenčine. Dúfala som, že sa mu zapáčia a keďže máme množstvo 
slovenských predkov, nezaškodí mu troška jazykového cvičenia. Aj touto ces-
tou chcem poďakovať Sylvii Pissovej Hégelyovej za pestré a zaujímavé aktivity, 
ktoré svojim zverencom s láskou pripravovala.

Už v prvom roku vysvitlo, že má 
dobrý jazykový cit. Bol vždy prvý, kto 
sa naučil slovenské piesne, riekanky a 
básničky. Keď sa blížil nástup do zák-
ladnej školy, nemali sme pochybnosť, 
kam nášho chlapčeka zapíšeme. Svoje 
štúdiá začal na Slovenskom gymná-
ziu, základnej škole, materskej škole a 
kolégiu. Už ako žiak nižšieho stupňa 
dosahoval skvelé výsledky na rôznych 
súťažiach v  slovenskom jazyku. Jed-
no leto sa prihlásil do tábora, kde sa 
zaoberali hudobnými nástrojmi. Tu 
sa zoznámil s  citarou, bola to láska 
na prvý pohľad. V škole ho od druhej 
triedy učila hrať na citare pani učiteľ-
ka Ildika Očovská. Ildike sme vďační 
za mnoho, venovala sa mu s nesmier-
nou trpezlivosťou a brávala ho na vystúpenia svojho spevokolu. Počas vystúpe-
ní získal veľa skúseností. Ďalšou zastávkou bola hudobná umelecká škola, kde 
ho do tajomstiev citarovej hudby uviedol pán učiteľ Gyula Rácz. Táto odbočka 
bola dobrá nato, aby sa zoznámil aj s hudbou iných národov. Roky základ-
nej školy sprevádzala séria vystúpení a súťaží s krásnymi výsledkami spojená 
so získavaním nových poznatkov a skúseností.
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V roku 2019 ho Hajnalka Krajcsovicsová prekvapila zaujímavou výzvou. 
Citarový súbor Strapce práve vtedy nemal odborného vedúceho a keďže ho 
mnohí poznali ako nadšeného a zanieteného hudobníka, poprosili ho, aby sa 
ujal odborného vedenia Strapcov. Spočiatku som mala strach, lebo je ešte mla-
dý. No bála som sa bezdôvodne. Strapce sú amatérskou kapelou, členovia sú 
nadšení a ja vidím, že Marci sa stal dobrým vedúcim. Rad-radom prichádzajú 
nové pozvania na vystúpenia, čo ma napĺňa nesmierne veľkou hrdosťou.

Mária Lagzi,
matka
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Hanna Sára Kolysza
a Gréta Sarolta Kolysza

Obe sú žiačkami Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy 
a kolégia a obe navštevujú aj Hudobnú umeleckú školu Bélu Bartóka.

Hanna má 17 rokov. Jej hudobným nástrojom sú husle, na ktorých začala 
hrať v druhom ročníku základnej školy. Hre na husliach sa venuje už desiaty 
rok. Z nástroja sa jej darí vylúdiť čoraz krajšie melódie. V tomto roku bude 
končiť gymnaziálne štúdiá a hudba, tak inštrumentálna, ako aj spev, sa stala 
organickou súčasťou jej života natoľko, že plánuje pokračovať v štúdiu hudob-
ného umenia. Hannin okruh záujmov je nesmierne bohatý a pestrý i vďaka jej 
spoločenskej povahe. Ako podpredsedníčka Organizácie slovenskej mládeže 
v Maďarsku chce vynaložiť svoje úsilie v prospech slovenskej mládeže. Často 
vykonáva dobrovoľnícku prácu i v iných spoločnostiach.

Podobne ako Hanna je aj jej mladšia sestra muzikálna. Gréta je žiačkou 4. 
triedy čabianskej slovenskej školy, pričom už druhý rok sa zdokonaľuje v hre 
na violončele v Hudobnej umeleckej škole B. Bartóka.

Je veľmi pohyblivá, spočiatku sa chcela stať gymnastkou, no v súčasnosti ju 
láka vzdušná akrobatika, pričom často a rada tancuje. Vo svojej škole už viackrát 
vystupovala v sólovom tanci a zahrala na čele. Sestry si rady zahrajú i spolu.

rodičia



116 Talenty v radoch dolnozemskej slovenskej mládeže a vyznamenaní

Laureáti ceny Za békešských Slovákov

Slovenská samospráva Békešskej župy každoročne odovzdá cenu Za bé-
kešských Slovákov tým krajanom, ktorí vynaložili záslužnú prácu na sloven-
skom poli Békešskej župy. V r. 2022 odovzdali cenu bývalému hosťujúcemu 
učiteľovi Pavlovi Žibritovi a Tiborovi Dömemu z Eleku.

Pavol Žibrita pochádza z  rodiny povojnových slovenských presídlencov 
z Čaby. Narodil sa a vyrastal na Slovensku v Komárne, ale do 15 rokov svojho 
života strávil každé školské prázdniny u starých rodičov v Békešskej Čabe. Ako 
sám často vravieva, Čabu ako mesto, tunajších ľudí a ich čabianske nárečie si 
zamiloval už v detskom veku. Preto v roku 1994 s radosťou prijal ponuku vte-
dajšieho riaditeľa Slovenskej školy v Békešskej Čabe Jána Šutinského na miesto 
hosťujúceho učiteľa. V slovenskej škole pôsobil až do odchodu do dôchodku.

Počas svojho vyše 25-ročného pôsobenia v slovenskej škole a medzi dolnozem-
skými Slovákmi sa nevenoval iba pedagogickej činnosti. Hneď po príchode do Békeš-
skej Čaby sa aktívne zapojil do spoločenského života čabianskych – ale aj ostatných, 
Slovákov žijúcich v Maďarsku. Prispieval do slovenských periodík (Ľudové noviny, 
Čabiansky kalendár…), prekladal články a učebnice, lektoroval učebné texty, jazyko-
vo upravoval správy do slovenského vysielania miestnej televízie atď. Pomáhal nielen 
kolegom v škole, ale aj členom miestnej, župnej či celoštátnej slovenskej samosprávy, 
členom miestnych spolkov, civilných organizácií, ako aj jednotlivcom.

Musíme spomenúť aj jeho blogerskú činnosť na stránke blog.sme.sk, v kto-
rej sa okrem iného venoval propagácii nášho mesta, životu tunajších Slovákov 
či činnosti slovenských organizácií v Maďarsku. Tieto články adresoval širokej 
verejnosti, predovšetkým čitateľom na Slovensku, ktorí majú často, a to ešte aj 
dnes, skreslené predstavy o živote Slovákov v Maďarsku. Uverejnil približne 
60 článkov, ktoré si prečítalo okolo 75-tisíc ľudí.

Z množstva prác a aktivít, ktoré vykonal pre slovenské školské, spoločen-
ské a kultúrne inštitúcie si dovolíme vyzdvihnúť jeho činnosť, ktorá je spoje-
ná s prácami pre Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku (VÚSM) so sídlom 
v Békešskej Čabe. Táto spolupráca začala ešte v roku 1995 a od tých čias pre-
trváva prakticky do dnešných dní. Medzi jeho hlavné činnosti patrili v prvom 
rade preklady, jazyková úprava a lektorovanie textov, ako aj občasné vlastné 
príspevky. Spolupracoval prakticky so  všetkými riaditeľmi a pracovníkmi 
VÚSM, ako aj s mnohými externými spolupracovníkmi a prispievateľmi tejto 



117Talenty v radoch dolnozemskej slovenskej mládeže a vyznamenaní

vedeckej inštitúcie. O spoluprácu ho svojho času požiadali napr. J. Chlebnický, 
A. Ištvánová, J. Gomboš, O. Krupa, A. Uhrinová, A. Kováčová, H. Somogy-
iová, Eszter M. Molnár a mnohí ďalší. Ako autor a prekladateľ sa zapojil do 
tvorby rozsiahlej publikácie novej monografie o Békešskej Čabe iniciovanej a 
vydanej VÚSM pri príležitosti trojstého výročia znovuzaloženia mesta.

Vzdelanie:
1957 – 1969: ZŠ a stredná škola, Komárno
1969 – 1974: FTVŠ Univerzity Komenského, Bratislava
1984: štátna rigorózna skúška, Univerzita Komenského – doktor pedago-

giky (PaedDr.), Bratislava

VÚSM

Tibor Döme sa narodil 31. októbra 1955 v Tardoši do slovenskej rodiny. 
Svoju materinskú reč sa naučil od rodičov a starých rodičov, v rodine zachová-
vali slovenské tradície.

Do Eleku sa prisťahoval v roku 1984. Zaoberal sa poľnohospodárstvom 
a ťažbou dreva a každému bol známy ako pracovitý a usilovný človek. V roku 
2006 vznikla Organizácia Slovákov v Eleku, ktorej bol zakladajúcim členom. 
Na zakladajúcom valnom zhromaždení ho zvolili za predsedu, túto funkciu 
zastáva dodnes. Od roku 2009 je členom Slovenskej samosprávy v  Eleku. 
V roku 2019 bol zvolený za predsedu miestnej slovenskej samosprávy.

Organizuje rôzne aktivity a podujatia. Svoju prácu robí so srdcom a s dušou, 
svedomito, pričom vždy má na pamäti záujmy komunity. Zohral rozhodujúcu úlo-
hu pri vytváraní slovenského spoločenského domu. Jeho srdcovou záležitosťou je 
udržiavanie kontaktov s ostatnými slovenskými regiónmi Maďarska. Spolok a sa-
mospráva má družbu s bakoňským regiónom a s jeho rodiskom, s Tardošom.

Spolok zabezpečuje účasť slovenskej komunity na miestnych podujatiach 
v Eleku, napr. na Slovenskom dni, na ktorý pozývajú slovenské kultúrne te-
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lesá a gastronomické skupiny. Usporadúvajú tradičnú zabíjačku a oberačkové 
slávnosti. Podporujú miestny tanečný súbor, ktorý vystupuje na podujatiach 
v Eleku, ale aj v ďalších slovenských osadách. Bez tejto malej slovenskej komu-
nity sa v Eleku nič nezorganizuje, oni sú prítomní všade a v tom zohráva Tibor 
rozhodujúcu rolu. Sú pravidelnými účastníkmi miestnych a župných akcií, ale 
sú prítomní aj na celoštátnych podujatiach. Spoľahlivo pracujú na Jablkovom 
dni v  Čabasabady, na gastronomických a  kultúrnych podujatiach v  Sloven-
skom Komlóši a Békešskej Čabe, v Poľnom Berinčoku a v ostatných osadách.

Sú členskou organizáciou Únie slovenských organizácií v Maďarsku, kde 
tiež vykonávajú dôležitú prácu. Poznáme ich ako spoľahlivých partnerov.

Pre Tibora Dömeho je dôležité, aby sa slovenská kultúra a tradície udržali 
a rozvíjali, aby slovenská identita žila aj naďalej.

Ferenc Zelman

Plaketa Za čabianskych Slovákov - Csaba Alföldi, kantor čabianskej evan-
jelickej cirkvi

Tešedíková cena – Sylvia Pissová Hégelyová, pedagogička materskej škôl-
ky vo Viniciach

Národnostná cena samosprávy Békešskej župy – Edita Csasztvanová Vas-
sová zo Sarvaša

Tibor spolu so svojimi kolegami v r. 2021 
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Ocenili sme našich dvoch pedagógov

Anna Korcsoková Vargová, skvelá učiteľka čabianskeho slovenského 
gymnázia na dôchodku, za svoje pedagogické zásluhy slávnostne prevzala 
na pôde svojho bývalého pracoviska Zlatý diplom. Anča naša, ktorá je aktív-
nou členkou spoločenského života, ako aj  speváckeho zboru, rada a  láskavo 
pomáha slovenským komu-
nitám vo všetkom a  taktiež 
občanom zanieteným naučiť 
sa slovenčinu, jazyk predkov. 
Ona bola tá, ktorá vedela, ako 
treba odovzdať svoje znalosti 
žiakom a  ako ich treba zapo-
jiť do mimoškolských aktivít. 
Vzťahy so žiakmi a s kolegami 
mala bezprostredné a ľudské. 
Bola a  dodnes je populárnou 
osobnosťou.

Zuzana Nemcsoková, Pedagóg roka 2022

Za dlhoročnú aktivitu a mimoriadne výsledky v  slovenskom národnost-
nom školstve v Maďarsku navrhujem pri príležitosti Dňa slovenských peda-
gógov v Maďarsku udeliť morálne ocenenie Pedagóg roka 2022 riaditeľke Slo-
venskej školy a internátu v Sarvaši Zuzane Nyemcsokovej.

Zuzana Nyemcsoková sa narodila v roku 1959 v slovenskej rodine Litav-
ských. Základnú školu začala navštevovať v Čabačúde, potom šesť rokov štu-
dovala v Základnej škole s vyučovacím jazykom slovenským v Sarvaši. Už tu 
sa zrodila jej túžba stať sa učiteľkou, škola v nej zanechala hlboké stopy.

Bolo samozrejmosťou aj to, že slovenčina, ktorú sa naučila ako materčinu 
v rodine, bude zohrávať v jej živote významnú úlohu. Preto v štúdiách pokra-
čovala na Slovenskom gymnáziu v Békešskej Čabe. Tu sa jej obzor rozširoval 
ďalej, obľúbila si matematiku a prírodné vedy.

Naša Ančulka pri prevzatí Zlatého diplomu v r. 2022
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Slovenský jazyk, túžba po povolaní učiteľa a spoznávanie tajomstiev fyzic-
kého sveta opísateľného jazykom matematiky usmernili jej kroky do Segedína 
na Pedagogickú vysokú školu Gyulu Juhásza. Učiteľský diplom získala v apro-
bácii slovenčina – matematika, externe absolvovala aj fyziku.

Po získaní diplomu sa vrátila domov, do milovaného Sarvaša, mesta 
Teššedíka, ktorého dedičstvo, hlavne jeho pragmatizmus, dodnes prežíva aj 
v slovenskej škole. V tejto škole odpracovala 40 rokov, bola jej jediným praco-
viskom. Za prvoradý cieľ svojej práce vždy považovala výchovu a výučbu za-
loženú na ľudskosti, humanite a vysokej úrovni odborných vedomostí. Verná 
tomuto pedagogickému vyznaniu obohacovala svoj profesijný a odborný pro-
fil. Na Vysokej škole Jánosa Kodolányiho zložila odbornú rigoróznu skúšku 
a získala spôsobilosť riadiť inštitúciu verejného školstva. Disponuje vysokým 
stupňom bezprostrednej komunikatívnosti, empatie, schopnosti riešiť kon-
flikty. Permanentne rozvíjala svoje digitálne a jazykové kompetencie.

Osem rokov bola zástupkyňou riaditeľky školy. V roku 2014 bola na zá-
klade výsledkov výberového konania vymenovaná za riaditeľku. V roku 2019 
bolo jej vymenovanie predĺžené. Vedenie školy prevzala v  období veľkých 
zmien v školskom systéme, ktoré zasiahli obsah výučby, štruktúru i legislatív-
ne zázemie fungovania škôl.

O svojich plánoch písala takto: „Budem sa snažiť zachrániť daný profil 
našej inštitúcie, popri našich tradíciách zabezpečiť možnosť permanentného 
rozvoja v duchu a v znamení odbornosti, zákonnosti a humanity.“ Za hlavnú 
ideu považovala zachovať úroveň školy, vytvorenú predkami, v situácii silne-
júcej konkurencie dosiahnuť motiváciu žiakov k celoživotnému vzdelávaniu, 
zabezpečiť starostlivosť o talenty i zaostávajúcich žiakov. Svoj učiteľský zbor 
považuje za jednotu rôznorodosti, kolektív samostatných, mysliacich kolegov.

Zuzana Nyemcsoková sa snaží zachovávať hodnoty vytvorené predošlými 
generáciami, predovšetkým jedinečnosť materiálnej a duchovnej kultúry na-
šich predkov (napr. školská záhrada, pec, keramická piecka, varenie lekváru, 
spevokol, dramatické krúžky). Paralelne zabezpečuje implementáciu infor-
mačno-komunikačnej techniky, digitálnej formy vyučovania, ako prvá z na-
šich škôl vybudovala únikovú izbu ako modernú formu efektívneho učenia.

Sarvašská škola pod vedením Zuzany Nyemcsokovej zachovala svoje po-
stavenie v sústave nášho i sarvašského školstva.

Pani riaditeľka odchádza v roku 2022 do dôchodku. Do ďalšieho života jej 
prajeme veľa zdravia, životného elánu a šťastný život.

Michal Lászik
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Január

07. 01.  Prvé stretnutie nášho citarového súboru Strapce v Dome sloven-
skej kultúry (DSK)

10. 01.  Prvé stretnutie nášho spevokolu Čabianska ružička v DSK
12. 01.  Prvé stretnutie nášho Klubu seniorov v DSK
13. 01.  Prvé stretnutie nášho výšivkárskeho krúžku Rozmarín v DSK
19. 01.  Novoročné zasadnutie predsedníctva s Kontrolným výborom Ča-

bianskej organizácie Slovákov (ČOS) v DSK
20. 01.  Čabianski Slováci, s. r. o. – prehliadka obnovenej slovenskej 

reštaurácie a jej ponuky pre médiá
  Reportáž pracovníka TASR s riaditeľkou slovenskej školy, pred-

sedom miestnej slovenskej samosprávy a zastupiteľstvom s. r. o.
21. 01.  (do 18. 02.) Vernisáž výstavy výšiviek Komádi s prácami členiek 

nášho výšivkárskeho krúžku Rozmarín v debrecínskom DEMKI 
Tímárház és Kézművesek Háza

22. 01.  Zasadnutie medzinárodného Dramaturgického výbor FF Detva 
v DSK

26. 01.  Novoročná recepcia parlamentného hovorcu slovenskej národ-
nosti a  predsedníčky Celoštátnej slovenskej samosprávy v  Ma-
ďarsku (CSSM) pre popredných zástupcov mesta, župy a  ich 
hlavných inštitúcií v DSK

29. 01.  Páračky telekgerendášskych Slovákov vo svojom oblastnom dome
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Február

09. 02.  Zasadnutie čabianskeho regiónu Ústavu kultúry Slovákov v Ma-
ďarsku (ÚKSM) s  prednáškami predsedníčky CSSM a  parla-
mentného hovorcu Slovákov v  Maďarsku o  parlamentných voľ-
bách a sčítaní ľudu v DSK

12. 02.  Čajové popoludnie Slovákov v Čorváši
  Spomienková prechádzka po stopách O. L. Áchima organizovaná 

Múzeom M. Munkácsyho (Áchimova sieň čab. slov. obl. domu)
15. 02.  Valné zhromaždenie Spolku zachovania slovenských tradícií Ho-

renka v Kétšoproni
16. 02.  Návšteva Kruhu milovníkov prírody v čab. slov. oblastnom dome
18. 02.  Budapeštianski Slováci po stopách O. L. Áchima v  Békešskej 

Čabe
  Žiaci slovenského gymnázia v čab. oblastnom dome v rámci hodi-

ny národopisu
19. 02.  Zabíjačka Slovákov v Poľnom Berinčoku vo dvore miestnej muze-

álnej zbierky s partnermi zo SR
  Batôžkový bál telekgerendášskych Slovákov
26. 02.  Spoločná príprava čabianskych halušiek v DSK
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Marec

02. 03.  Spoločná prezentácia Čabianskeho kalendára 2022 a publikácie 
Výskumného ústavu Slovákov v  Maďarsku (VÚSM) O storoč-
nom Čabianskom kalendári v DSK

03. 03.  Odovzdanie Áchimovej siene čab. slov. obl. domu + odovzdanie 
ceny Za čabianskych Slovákov (Čabianska ružička a citarový sú-
bor Strapce)

04. 03.  Otvorenie medzinárodnej Textilnej konferencie a odovzdanie 
cien (s výšivkárkami čabianskeho krúžku Rozmarín a Slovákmi 
z Kétšoproňa a Veľkého Bánhedeša)

09. 03.  Valné zhromaždenie ČOS
12. 03.  Stretnutie spevokolov pri príležitosti  vítania jari organizované 

berínskymi Slovákmi
  Tradičná slovenská zabíjačka v Gerendáši
17. 03.  Fórum Slovenskej samosprávy Békešskej župy a odovzdanie vyz-

namenania Za békešských Slovákov v Kardoši
19. 03.  Kultúrna kampaň pred parlamentnými voľbami v prospech ho-

vorcu slovenskej národnosti v Csaba parku, kde vystúpil aj citaro-
vý súbor Strapce

20. 03.  Vystúpenie citarového súboru Strapce na Kvasienkovom festivale 
v Slovenskom Komlóši

25. 03.  Vernisáž výstavy Kataríny Szabadi v DSK
26. 03.  Kurz prípravy čabianskych halušiek v DSK
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Apríl

09. 04.  Čajové popoludnie telekgerendášskych Slovákov– vystúpenie ci-
tarového súboru Strapce a účasť členov čab. slovenského klubu

  Konferencia slovenských národopisných zbierok – vystúpenie ci-
tarového súboru Strapce

13. 04.  Vystúpenie citarového súboru Strapce v  starom čabianskom 
dome pre nemeckú skupinu

14. 04.  Prezentácia publikácie L. Ž. Seberíniho: Dejiny čabianskych slo-
venských evanjelikov v Áchimovej sieni čabianskeho Slovenského 
oblastného domu

15. 04.  Veľký piatok na Čabe: umývanie sa v  studni a  slovenské pašie 
v Malom evanjelickom kostole

  Kladenie venca na dvore II. obvodu evanjelickej cirkvi Poľného 
Berinčoka a účasť na veľkonočných pašiách

  Veľkonočná detská dielňa u Slovákov v Čabasabady
16. 04.  Tradičné veľkonočné zvyky čorvášskych Slovákov
16.–17. 04.  Slováci na Oblastnej gastrotúre: destinácie Čaba – Gyula aj s det-

skou dielňou v Dome slovenskej kultúry
23. 04.  Pozdravný prejav Slovákov zastúpených vedúcou DSK na jubilej-

nej slávnosti Spolku ľudového umenia Békešskej župy
  Slovenský deň v Slovenskom Komlóši
23.–24. 04.  Deň oblastných domov v Slovenskom pamätnom dome v Čorváši
24. 04.  Podujatie na sv. Juraja s  mega detskou dielňou a s  ňaničkinou 

kuchyňou so Slovákmi z Poľného Berinčoka
26. 04.  Mini rokovanie na tému výskumného projektu bryndze v DSK
27. 04.  Generácie spolu – dielňa: Čabianska ružička a druháci čab. slo-

venskej školy v znamení Veľkej noci
29. 04.  Prezentácia 5. publikácie Bánhedešských zošitov: My a naši
30. 04.  Oslava Dňa sv. Juraja a postavenie májového stromu národnosťa-

mi v Eleku
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Máj

01. 05.  Pečenie lokší v rámci miestnych osláv 1. mája v Eleku
03. 05.  Vystúpenie čabianskych slovenských škôlkarov pri príležitosti 

Dňa matiek v klube nášho kolektívneho člena Klubu čabianskych 
pedagógov na dôchodku (KCPD) v DSK

07. 05.  Postavenie májového stromu Slovákov v Čabasabady
  Vystúpenie citarového súboru Strapce na Slovenskom dni v Ča-

bačúde
09. 05.  Príprava halušiek členmi Klubu seniorov so škôlkarmi čab. slov. 

škôlky
  Výjazdové zasadnutie ÚKSM v Sarvaši (príprava Dňa Slovákov 

v Maďarsku)
11. 05.   Mimoriadna hodina pre 7. triedu čab. slovenskej školy v DSK
  Návšteva Múzea obilia seniormi
12. 05.  Prezentácia troch publikácií VÚSM v DSK
13. 05.  Pamätná cesta Áchima a Objektívne o O. L. Áchimovi – vernisáž 

výstavy v Áchimovej sieni čab. slov. oblastného domu (Múzeum 
M. Munkácsyho a miestna slov. samospráva)

  Valné zhromaždenie ÚSOM-Zväz v Sarvaši aj s našimi delegát-
mi

  Zasadnutie Vedeckej rady VÚSM v DSK
14. 05.  Stretnutie žiakov sálašských škôl a odovzdanie pamätnej izby sá-

lašskych učiteľov v Čabasabady
  Jubilejná oslava 20. výročia založenia slovenského folklórneho 

speváckeho súboru Horenka v Kétšoproni
  XX. súťaž v  miešaní klobásy Slovákov v  Gerendáši s  čab. slov. 

klubom
  Vystúpenie citarového súboru Strapce a halušky členov čab. slov. 

klubu na Jaminap vo Viniciach
16. 05.  Predseda MSSBC na slávnosti 70-ročnej Materskej školy na Kol-

cseyho ulici
18. 05.  Deň mužov v DSK (Klub seniorov)
  Účasť na valnom zhromaždení Zväzu civilných organizácií
19. 05.  Odovzdanie ceny Ondreja Štefanka v rumunskom Nadlaku – gra-

tulácie našej organizácie (ČOS), VÚSM a komlóšskych Slovákov
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21. 05.  Deň Slovákov Békešskej župy (citarový súbor Strapce, spevokol 
Čabianska ružička, spevokol Horenka + citarový súbor Rosička 
z Kétšoproňa, komlóšski tanečníci)

  Prvá čabianska knižná burza v Knižnici Békešskej župy (naša or-
ganizácia so slovenskými publikáciami, odmeny slov. reštaurácie)

  Stretnutie spevokolov u Slovákov v Poľnom Berinčoku
24. 05.  Súťaž Červeného kríža, jedno stanovište na dvore DSK
  Regionálne kolo Spievaniek a veršovačiek v Čabačúde
  Prednáška Zoltána Ľuptáka na stretnutí klubu KCPD v DSK
25. 05.  Stretnutie s cieľom genealogického dopracovania ev. matrík Bé-

kešskej Čaby v DSK (4-pilierové partnerstvo)
  Generácie spolu – dielňa: Spoločné vyhotovenie kvasienok se-

niormi a prváčikmi čabianskej slovenskej školy
26. 05.  Polročná uzávierka práce výšivkárskeho krúžku Rozmarín 

v DSK
27.–29.05.  Deň poľnoberínskych rodín
  Partnerské rokovanie v Dudinciach
29. 05.  Deň detí so Slovákmi v Eleku
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Jún

01. 06.  Cesta čabianskeho Klubu seniorov do senodrejského skanzenu
  Batôžkové stretnutie pri opekaní slaniny u Slovákov v  Poľnom 

Berinčoku
02. 06.  Valné zhromaždenie Spolku za Čabasabady (aj Slováci)
04. 06.  Návšteva Slováka z Rumunska na výmene skúseností v slovenskej 

reštaurácii
  Rozlúčková slávnosť slovenskej skupiny škôlky Nefelejcs v  Poľ-

nom Berinčoku
05. 06.  Vyhlásenie výsledkov súťaže detských kresieb na tému Moje zá-

žitky v oblastnom dome u telekgerendášskych Slovákov
05.–06. 06.  Ukážková dielňa ručných prác rozmarínčaniek v senondrejskom 

skanzene
08. 06.  Návšteva Klubu milovníkov prírody u gerendášskych Slovákov
10. 06.  Vítanie delegácie zo Zemného a Rožňavy v DSK
11. 06.  Deň detí so žiakmi čabianskej slovenskej školy v Čabasabady
15. 06.  Cyklistický zájazd čabianskeho Klubu seniorov na Póštelek
  Mamičkina kuchyňa poľnoberínskych Slovákov
17.–18. 06.  Odborná cesta Čabianskej organizácie Slovákov do Čataja a Hor-

ných Salíb (výstava výšivkárskeho krúžku Rozmarín, vystúpenie 
citarového súboru Strapce so spevákmi spevokolu Čabianska ru-
žička, dobrovoľníci z Klubu seniorov)

17.–19. 06.  Účasť Poľnoberínčanov na oslavách 75. výročia výmeny obyvateľ-
stva v Kolárove

21. 06.  Odovzdanie pamätného diplomu miestnej slovenskej samosprávy na 
rozlúčkovej slávnosti maturantov čabianskeho slovenského gymnázia

19.–24. 06.  Vítanie slovenskej skupiny z Pišpeku v DSK
  Cesta čabianskeho Klubu seniorov do Rumunska

Júl

02. 07.  Vystúpenie citarového súboru Strapce a príprava haluškovej polievky a 
dolnozemských halušiek našimi seniormi na Dni Slovákov v Maďarsku

27. 07.  Čabiansky detský tábor Tranoscius
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August

06. 08.  30. výročie Organizácie Slovákov v Poľnom Berinčoku – vystú-
penie citarovej skupiny Strapce a spevokolu Čabianska ružička, 
seniori varili dolnozemské halušky

07. 08.  Vystúpenie spevokolu Čabianska ružička na svetovom stretnutí 
Elečanov

13. 08.  Účasť Slovenského klubu a  dvoch zástupcov  ČOS na súťaži vo 
varení lekváru na Dni jabĺk v Čabasabady

20. 08.  Vystúpenie citarového súboru Strapce a spevokolu Horenka na 
slovenskom folklórnom festivale

  Dožinková veselica vo dvore nášho sídla
31. 08.  Varenie paradajok pre médiá (Slovenský klub)

September

03. 09.  Národnostný festival V pokoji a mieri + oslava 5-ročného citaro-
vého súboru Strapce

  Slovenské divadelné predstavenie v čabianskom kultúrnom stre-
disku Csabagyöngye

09. 08.  Otvorenie výstavy výšivkárskeho krúžku Rozmarín
10. 09.  Slovenský deň a odovzdanie slovenského domu v Čorváši
09.–11. 09.  Cesta do Berekfürdő
12. 09.   Vítanie hostí zo Zadunajska citarovým súborom Strapce v ob-

lastnom dome v rámci Harruckernovej cesty
17.09.  Oberačkové slávnosti Slovákov v Poľnom Berinčoku
19.09.  Účasť na vyhodnotení spoločných dolnozemských projektov r. 

2022 a podpísanie dohody na rok 2023 v rumunskom Nadlaku
21.09.  Recepcia Generálneho konzulátu SR v DSK
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