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Môj nádherný víkend s krajanmi
V dòoch 16.-18. 2. 2007 som sa
zúèastnila medzinárodného stretnutia
klubovníkov a vedúcich pracovníkov národnostných spoloèenstiev v Békéscsabe.
Bola to moja prvá návšteva tohto mesta a
kraja vôbec. Cesta z Banskej Bystrice, aj
napriek ve¾kej vzdialenosti, ubehla rýchlo.
Poznávanie nových miest, štúdium geografických daností ako aj dobrá spoloènos naplnia èas každého cestovate¾a.
Hory a kopce vystriedala rozsiahla rovina,
na dia¾ku vzdialené usadlosti.
Pozvánku mi doruèili Èabianska organizácia Slovákov, Dom slovenskej kultúry
a Železnièiarsky dom osvety, ktorí pripravili podujatie so zaujímavým názvom a
obsahom. Takéto pozvanie sa neodmieta.
Zohnala som sponzorov na cestu (manžela a švagra Varju Laciho z Gyõru, ktorí
cestu aj odšoférovali, za èo som im povïaèná). Spolucestujúca sestra Evka bola
dobrou navigátorkou a spoloèníèkou. Po
príchode sme hneï vhupli do rozbehnutej konferencie na tému Hodnoty národnostných tradícií. Všetky referáty boli podnetné, erudované a tlmoèené príjemným
štýlom, v úvode po slovensky, potom už
v maïarèine. Participovali v nich národné
povedomie, hrdos na tradície a potreba
ich zachovania. Odzneli prednášky týkajúce sa etnografického výskumu v podaní
dr. Andreja Krupu, CSc., o možnostiach
zachovania slovenských kultúrnych pamiatok a tradícií v podaní Juraja Anda,
predsedu slovenskej samosprávy a zástupcu riadite¾a múzea Mihálya Munkácsy a
ïalšie zaujímavé referáty.
Ako pracovníèku Literárneho a hudobného múzea ma inšpirovali nápady o zvýšení návštevností, spestrení ponúk pre
nich, napríklad aj prípravou Dní kukurice
v Kondoroši, o èom rozprávala Magdaléna Závogyánová. Bolo mi potešením
priblíži èinnos Literárneho a hudobného
múzea a Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici a tlmoèi pozdravy mojich
krajanov.
Osobná úèas popredných predstavite¾ov župy a mesta podèiarkla dôstojnos

podujatia. Na veèernom kultúrnom
posedení spojenom s ¾udovou veselicou
sa len tak hemžilo pestrosou nádherných
krojov. Spevácke a taneèné súbory sa
blysli bohatým repertoárom slovenských
¾udových piesní a tancov. Èlenovia speváckeho zboru z Kiskorosu mali obleèení
bohato vyšívaný krásny kroj, ktorý nám
predstavila Zuzana Gmoserová.
Sobota ráno sa zaèala netradiène –
èabianskou zabíjaèkou, ktorú zorganizoval miestny Klub klobásy. Ochutnávka
špecifických èabianskych nápojov a mäsových špecialít, hlavne klobásy, bola súèasou príjemne zaèatého dòa. O duševnú
potravu sa postarali prednášajúci na turistickej konferencii, medzi inými Ján Süli,
generálny konzul Slovenskej republiky,

ktorý priblížil prítomným Východoslovenský kraj. Anna Istvánová, riadite¾ka Domu
slovenskej kultúry, vyzdvihla turisticky
atraktívne miesta a pamätihodnosti mesta,
ktoré sú spojené s miestnou Slovaèou.
Na kultúrnom programe 5. Èabianskych fašiangov, ktoré nasledovalo poobede, boli prezentované fašiangové tradície a
zvyklosti s bohatou a hodnotnou hudobnou, speváckou a taneènou vložkou. Citarový súbor Boleráz je známy z vystúpenia
aj v Banskej Bystrici. Krásny program predniesli aj ženy z Maglódu. V Dome mládeže pri tejto príležitosti otvorili aj malú
výstavu z diel miestnych výtvarníkov, ktorá
nám tiež priblížila náladu mesta a
hodnoty tejto pospolitosti.
V nede¾u sa bohatý program naplnil
návštevou pamätihodností mesta a èabianskeho slovenského oblastného domu.
(pokraèovanie na 2. strane)
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Náš sprievodca, pán Márton Mátyás
Králik sa vyznamenal bohatou znalosou
histórie mesta a okolia. O všetky sa s nami
ochotne podelil. Ukázal nám Békéscsabu
s typickými historickými architektonickými stavbami, ale aj súèasnú, modernú
èas mesta. Je chvályhodné, že ve¾ké stavby, nákupné centrá nesú európske a maïarské názvy, nie americké napodobeniny... Vïaka nášmu hostite¾ovi som mala
možnos pozrie si mesto aj z veže starého
evanjelického kostola. A spozna jeho milú, súdržnú a slovenské tradície uchovávajúcu rodinu. Po bohatom programe sme
sa relaxovali a vychutnali lieèivé úèinky
termálnej vody, na ktoré je tento kraj taký
bohatý, v kúpe¾och Arpáda.
Bývalú moèaristú pôdu v Békéšskej
župe zúrodòovali takmer všetky národy strednej Európy rôzneho vierovyznania, vo ve¾kej miere Slováci, ktorí
v tejto, Turkami spustošenej krajine,
zapustili svoje korene. Vypestovali také
druhy rastlín a ovocia, ktoré sú schopné

prispôsobi sa podmienkam. Postavili
domy a tradície, ktoré prežili stároèia.
Stretnutie s pánom generálnym
konzulom Jánom Sülim, Istvánovou
Annou, riadite¾kou Slovenského domu,
Matejom Kešjarom, predsedom slovenskej samosprávy v Csabaszabadi, Mártonom Mátyásom Králikom a ïalšími osobnosami mesta, bolo obohatením našej
cesty. Vïaka patrí aj pani Alžbete Anèinovej, vedúcej miestneho slovenského
klubu a všetkým, ktorí sa o dobrú náladu a
bohatú náplò tohto podnetného podujatia
zaslúžili. Taktiež za uchovávanie slovenského jazyka a tradícií. Darované materiály využijeme v zbierkovom fonde
Štátnej vedeckej knižnice - Literárnom a
hudobnom múzeu v Banskej Bystrici a pri
propagácií ¾udí a podujatí, ktoré si to
skutoène zaslúžia.
Do videnia u nás,
v Banskej Bystrici.
Mgr. Zlata Troligová
Banská Bystrica
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Zsolt Kalmár

Úzkos Jean Paul Sartrea
Viem nieèo,
èo je viac, ako ja,
a predsa nie iné.
Viem nieèo,
èo nie teraz
a nie tu je so mnou.
Ja som to,
v smere, ktorý ešte neexistuje.
*****
Len raz plaèú za nami
aj to iba takých desa minút.
Druhý deò autobus odchádza
takisto o pä nula osem,
šofér povie svoje obvyklé žarty,
– cez víkend sa koná
oberaèková slávnos –
nové tváre, nové priate¾stvá.
Akoby sme nikdy ani neboli bývali.

Dilema ovocia
Keï dozriem,
keï celkom
vyviniem seba samého, –
– dosiahnúc takto stupeò múdrosti, –
odkia¾ už iba
na nebesá sa dá ïalej,
kde už každá kvapka
je šavnatou arómou , –
Zhnijem, –
ako ovocie obyèajne.
Uniknem celkom, –
iba ak sa svet nezachová zrelšie.

Turistická konferencia na tému Tradície a turizmus

1%
Obraciame sa k daòujúcim obèanom našej národnosti, ktorí sympatizujú
s cie¾om a èinnosou našich skupín a inštitúcií, aby venovali
1% svojej dane na ich podporu.
Adófizetõ polgárainkhoz és mindazokhoz fordulunk felhívásunkkal, akik
egyesületeink, csoportjaink és intézményeink céljaival és tevékenységével
szimpatizálnak, hogy támogassák azokat adójuk1%-val.
Èabianska organizácia Slovákov
Csabai Szlovákok Szervezete
Adószám – Daòové èíslo: 19059772-1-04
Nadácia za slovenskú kultúru v Békéšskej Èabe
A Békéscsabai Szlovák Kultúráért Alapítvány
Adószám – Daòové èíslo: 18375169-1-04

****
Keï si obèas sadnem
a nerobím niè,
vychutnávam èas,
minulos, prítomnos,
a možno aj budúcnos.
****
Nevieme,
ktorý je ten okamih,
po ktorom
už ani jeden okamih
nebudeme ma.
****
To, èo je v tebe,
èo žiari z teba,
ide z hora.
Keï sa dostane na zem,
je už iba tieòom
samého seba.
(Preklad: Anna Istvánová)
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Debutácia v Dome slovenskej kultúry
20. februára v Dome slovenskej kultúry sa otvorila výstava mladého fotografa Zsiák Gergõ Pála. K usporiadaniu
jeho prvej výstavy sa spojil Dom slovenskej kultúry so slovenskou samosprávou vo Ve¾kom Bánhedeši, kde
vystavovate¾ nachádza svoje korene.
Na vernisáži hostí vítala Anna Istvánová, riadite¾ka Domu slovenskej kultúry a Herczeg Tamás, kultúrny poradca zastupite¾ského zboru Župného
mesta Békéscsaba. Fotografa a vystavené diela priblížil obecenstvu Fülöp
Csaba. Vernisáž prebiehala v nezvyklej
forme, veï sa zaèala s premietnutím
diapanorámy. Zsiák Gergõ-vi zagratuloval aj generálny konzul SR Ján Süli a
v mene Bánhedešanov Pavel Zsilák,
predseda miestnej slovenskej samosprávy. Nieko¾ko viet z myšlienok mládenca:
„Je zvykom zaèa na zaèiatku. Ja by som
ani nemohol inde, veï ešte doteraz
stojím tam... Zaèínajme teda na
zaèiatku 21. rokov! Narodil som sa
v roku 1986 v Gyule. Pred dvomi rokmi
som sa stal fotografom divadla Duma.
Keï som bol tretiakom, vtedy vábilo po
prvýkrát moje prsty exponovanie... a ja
som tomu neodolal. Po takejto premise,
po vyskúšaní nieko¾kých štýlov, asi
zákonite som sa dostal sem, kde aj
doteraz tvrdo stojím. Vari som našiel
samo seba? Abstraktné fotky v štýle
minima. Pravidelné geometrické tvary,
redukovaná farebnos a výklad. Práve
kvôli týmto štýlovým znakom dostá-

vam najviac kritiky: nudný obraz, bez
hlbokých odkazov. Všetko uznávam!
Samozrejme niekto pokladá za prvoradé odkaz a fotografiu chápe iba ako
nosiè. To je druhé ponímanie, ktoré
uznávam a ktoré si vážim. Pod¾a mòa
umelec vloží svoje city do diela, ale
city málokedy zapôsobia v takej istej
forme aj v pozorovate¾ovi. Medzitým
môže by zaujímavé, že obrazy „bez
odkazu“ vyvolávajú akési myšlienky
v obecenstve.
Pri abstraktných fotkách mojou
ob¾úbenou témou je fotenie koncertov
a divadelných predstavení. V tomto
tematickom okruhu chcem naproti
doterajšieho poh¾adu zachyti nálady:
dym, farebné svetlá, extázu.

Zo života samosprávy

mosprávy takou sumou, že iba menšinové samosprávy hlavného mesta sú na
tom lepšie. Preèo potom nemáme peniaze? K tomu došlo v prvom rade z toho dôvodu, že náklady rekonštrukcii
Áchimovej siene pri Oblastnom dome
(odovzdaná verejnosti v predošlom roku) musí samospráva ušpori. K tomu
poznamenávam, že úlohy súvisiace so
slovenským kultúrnym dianím mesta,
by nemala bra na seba v takom meradle, ako napríklad Dom slovenskej kultúry, veï špeciálnym profilom domu je
práve táto oblas. Ako menšinový zbor
by sa mala skôr zapoji do bežného
života menšinového diania. Aj teraz
tvrdím, že v národnostnom živote menšinové samosprávy majú prvotnú rolu
v tom, aby zastupovali záujmy, hájili a
podporovali prácu svojej menšiny, tak
na úradoch ako aj na akomko¾vek
odbornom a obyèajnom menšinovom
podujatí. (Samozrejme, v menších osadách, následkom toho, že nedisponujú

Som po prvýkrát poslankyòou Slovenskej menšinovej samosprávy župného mesta Békéscsaba, medzitým
som aj najmladšou. Asi týmto súvisí, že
na zasadnutiach podávam dos ve¾a
otázok, ale to by bolo aj v poriadku,
lebo sa domnievam, že každý by sa mal
pusti do hlbšej práce a takto si môže
pritom zodpovedne vybavi svoju úlohu a rozhodova v otázkach, ktorým už
pozná pozadie: okolnosti, podmienky,
možnosti. Na uplynulých zasadnutiach
sme rozhodovali o referáte predošlého
roka, organizaènom poriadku, rozpoète na rok 2007 ai. Na poslednom zasadnutí mi vysvietili, že naša menšinová samospráva disponuje s takým rozpoètom, že na nijaké podujatia a akcie
nemá z èoho trovi. Popritom sme vo
štátnom meradle dobre na tom, lebo
mesto podporuje svoje menšinové sa-

Detail pozvánky

Mladý fotograf (sprava) a Herczeg Tamás pri otváracom prejave
civilnou organizáciou alebo spolkom,
samosprávy majú bra na seba aj organizovanie kultúrnych a odborných podujatí.) A tieto tri slová – zastupova,
háji a podporova – neznamená iba
finanèné podporovanie, ale práve tú
zložku, ktorá sa berie skoro v takej istej
mieri do oh¾adu pri posúdení èinnosti a
úspešnosti zboru menšinovej samosprávy. Vyostrene a moderne by sme to
mohli vyjadri nasledovne: poslanci
miestnej slovenskej samosprávy by mali by determinujúcou zložkou marketingu a následného hodnotenia miestnych národnostných akcií, poukazu júc
na význam a potrebu akcii a na spolupatriènos.
Na záver by som spomenula, že
v Èabe spolupráca vo väèšine funguje,
èoraz viac akcií prebieha v partnerstve.
Dúfajme, že to poukazuje už do nádejnej budúcnosti, veï súdržnos je
najväèšia sila.
Krajcsovics Hajnalka
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Slovenský bál tridsaroèný
Ako pracovníèka Èabianskej organizácie Slovákov - Domu slovenskej kultúry som sa podielala v prípravných
prácach Slovenského bálu v Békešskej
Èabe. Už koncom septembra sme
zaistili muzikantov a sálu, lebo obe sú
dobre známe a vyh¾adávané. A samozrejme, nechceli sme prepás ani
tradièný termín podujatia, ktorý vždy
zosúladíme so Slovákmi v Po¾nom Berinèoku, oni totiž tiež pozývajú našich
muzikantov hra. Nakreslili sme mapu
zariadenia, nakontaktovali sme sa na
vystupujúci súbor a uzavreli sme zmluvu s ochranármi, potom sme túto robotu odložili na „lepšie èasy“, do håbky
zásuvky. Nemali sme na èo ve¾a èaka,
záujemcovia nás nepretržite vyh¾adávali a zakúpili si lístky na zábavu.
Podujatie sme ani nepropagovali, sála
bola za krátku dobu vypredaná, èo
poukazuje na dobrú organizaènú prácu
a náladu predošlých rokov. Dòom pred
podujatím sme zaèali poèíta, lebo sa
nám zdalo, že tento bál je jubilujúci. Od
roku 1996 každý rok došlo k zorganizovaniu slovenského plesu, ale žia¾
smutnej udalosti v roku 1978 sa bál
nekonal. Cítila som sa šastná, že som sa
mohla zúèastni v organizovaní 30
roènej tradície. Medzi organizátormi
podujatia poèas tých rokov boli osvetári
mesta: Mizó Ferenc (3 krát), od neho
túto prácu prevzala Anna Istvánová. Raz
alebo dvakrát zorganizovala bál Mária
Koczihová a Alžbeta Anèinová tiež bola
nieko¾kokrát hlavnou organizátorkou
podujatia.
Prvé plesy sa konali v Hoteli
Èaba (dnes Fiume) a za hlavným stolom
sedeli najvyšší predstavitelia mesta a
župy. Medzi nimi aj vedúci vtedajšieho
Demokratického zväzu Slovákov v Maïarsku. Slovenský bál bol vtedy významnou spoloèenskou udalosou mesta. Keï

došlo k rekonštrukcii hotelu, bál sme
presahovali do Hotelu Körös, ale nám
nestaèili priestory, preto sme si vybrali
vtedy najväèšiu miestnos mesta, ve¾kú
sálu kultúrneho domu vo Viniciach.
Keïže tu nefunguje reštaurácia, odvtedy
sú bály batôžkové. Podujatie prostriedkom zábavy formuje spoloènos, posilní
súdržnos Slovákov a miestnych obèanov, podáva informácie o Slovákoch,
ktorí v roku 1817 znovu osídlili teritórium mesta, odvodnili moèiare, postavili
domy a kostoly, teda vytvorili mesto
Èaba.
V tomto roku bál otvoril Michal
Lásik, predseda Èabianskej organizácie
Slovákov, poslanec miestnej slovenskej
samosprávy. Žiaci slovenskej školy pod
vedením Tibora Pintéra zatancovali
miestne a národnostné tance. Choreografia dobre zhrnula príznaèné tance Slovákov a šikovne zosúladila talent a
skúsenos väèších taneèníkov s menšími. Po otváracom prejave pri príležitosti nášho jubilea, s úèelom poznávania dejín mesta, sme rozdelili TOTO.
Hostia sa pustili do tanca a spevu,
keï zaèala hra dvojica Štefana Lustyika
a Csabu Zsótéra dvojjazyène. Bolo to
potrebné aj preto, lebo bál organizujeme nie iba pre Slovákov, ale aj pre
našich sympatizantov, ktorí nejakým
spôsobom podporujú našu komunitu,
medzi iným aj tým, že zaplatia svoje
vstupné na bál, nehovoriac o tom, že
odnesú našu dobrú poves do sveta.
Zábavy nebolo konca-kraja. Prerušila ju
iba tombola, ku ktorej vo ve¾kej miere
prispeli sponzori: Slovenská škola,
Slovenská samospráva, Bartvill Bt, Aptus
Kft., Zsjak András, Halász Csárda, Stones
Pizzéria, Mese Cukrászda, Spolok
priate¾ov školy è. 3, Espresso Muskátli,
Spolok ¾udového umenia, Kvetinárstvo
Ledvai Jánosné, Hotel Slovák.
kr

Tancuj, tancuj vykrúcaj
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TOTO, zostavené pri príležitosti
30. slovenského bálu pre úèastníkov:
1. Kedy prišli na územie terajšej Èaby prví
slovenskí evanjelickí usadlíci?
a) 1718
b) 1871
c) 1781
2. Èo znamená Jamina?
a) pieskový nános
b) jamy
c) hlinová hruda
3. Èo je cigánka?
a) jedlo
b) pitie
c) žena
4. Èo má podstenu?
a) sukòa
b) dom
c) fazu¾ová polievka
5. Kto bol Áchim L. András?
a) bojovník za slobodu
b) vodca ro¾níkov
c) hrdina Prvej svetovej vojny
6. Pred ko¾kými rokmi zaèali stava Ve¾ký
evanjelický kostol?
a) 150
b) 250
c) 200
7. Ako vyzeralo územie Békešskej Èaby
pred príchodom Slovákov?
a) moèaristé
b) zarastené ihliènatými stromami
c) alkalické
8. V èom nosili naši predkovia páleno?
a) v mlieèniku
b) v šinári
c) v butelky
9. Pod pastierstvom koho postavili v 1743
v centre mesta Malý evanjelický kostol?
a) Linder László
b) Tessedik Sámuel
c) Dedinszki Gyula
10. Ako pokraèuje nasledujúca èabianska
pieseò: „Pilo by sa pilo,.....“?
a) ...keby bolo z èoho!
b) ... keby bolo za èo!
c) ...keby bolo na èo!
11. Text na zvone Malého evanjelického
kostola je písaný v ktorom jazyku?
a) v latinèine
b) v starej nemèine
c) biblickej èeštine
12. Na poèes koho postavili pomník
Èabianska organizácia Slovákov a
Ochranári mesta v roku 2006 vo
Viniciach na ceste Kereki?
a) na poèes padlých v prvej svetovej
vojne (1914-1918)
b) na poèes zosnulých v epidémii
cholery (1831)
c) na poèes zosnulých vo ve¾kej povodni (1898)
13. Èo vyrábajú v továrni Bohn?
a) múku
b) kuracie drobky
c) tehly
13+1. Kde stáli bývalé obytné domy
pracovníkov tehlárni?
a) cesta Orosházi
b) ulica Fiumei
c) ulica Gyár
Rozlúštenie: 1a, 2b, 3a, 4b, 5b, 6c, 7a, 8c,
9b, 10b, 11c, 12b, 13c, 13+1a
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Èabiansky kalendár na rok 2007
Napoh¾ad a do ruky útla knižoèka,
ktorú vydala Èabianska organizácia
Slovákov (mimochodom, ide o 45. roèník, od znovuvydania 17.), s bohatým,
pestrým obsahom. Zábavné i pouèné
èítanie, ktoré odporúèam každému, kto
sa chce dozvedie zaujímavosti z minulosti, ale aj z prítomnosti Dolnej zeme a
to predovšetkým Dolnej zeme v užšom
geografickom poòatí. Zostavovatelia
Èabianskeho kalendára – šéfredaktorka
Tünde Tušková a tím, ktorý sa na redigovaní a vydaní periodika podie¾al, mali za cie¾, ako to už býva v prípade
takýchto publikácií, dokumentova a
informova, èo sa im v plnej miere podarilo.
Potešite¾né je, že prispievate¾mi tohoroèného kalendára sú jednak domáci autori, ale aj autori zo Slovenska,
Vojvodiny, Rumunska. (Osobne by som
bola privítala aj nieko¾ko informácií o
autoroch). Sú v òom uverejnené predovšetkým èlánky, písané vyslovene
pre Èabiansky kalendár, jednak nieko¾ko prevzatých, napríklad zo slovenských týždenníkov Plus 7 dní, Týždeò, Hospodárske noviny. Èo sa týka
jazyka, príspevky sú písané predovšetkým v spisovnej slovenèine, s ve¾kým
potešením som prijala príspevky v náreèí (v literárnej rubrike, prièom príspevky sú uverejnené v zjednodušenej
fonetickej transkripcii), pretože èistá
náreèie je poklad, ktorý si treba chráni.
Hneï na zaèiatku ma zaujalo Desatoro za slovenèinu Miroslava Dudoka.
Vyzdvihla by som 9. „prikázanie“: Neuzatváraj sa do svojho jazyka, ale odha-

¾uj jeho pozitíva vo svojom životnom
prostredí. Táto veta obsahuje všetko:
hovorme po slovensky, odovzdávajme
jazyk a takpovediac propagujme ho –
a prostredníctvom neho aj našu kultúru, históriu atï. - aj vo väèšinovom
prostredí.
Zostavovatelia kalendárov si èasto
lámu hlavu, èím obohati kalendárnu
èas – autori tohoroèného èabianskeho
to vyriešili ve¾mi vtipne, keï ku každému mesiacu priradili kreslený aj
slovný vtip, ktorý nás dobre naladí a
akosi automaticky sme zvedaví, èo sa
doèítame ïalej. A vlastne ešte chví¾oèku zostaneme v humornom štýle,
totiž po príhovore šéfredaktorky Tünde
Tuškovej nasledujú spomienky farára
¼udovíta Haana na Politický a verejný
život v Békešskej Èabe pred rokom
1848-1849. Napriek „suchému“ názvu
je to vtipná anekdota, týkajúca sa predvolebného obdobia, na základe ktorej
sa dozvieme, preèo si ¼udovít Haan
vybral kòazskú a nie svetskú dráhu.
Kalendár je preh¾adne rozdelený
do siedmich tematických okruhov –
kapitol: Z minulosti Dolnej zeme, Slovensko-maïarské vzájomnosti, Výroèia a jubileá na Dolnej zemi, Zo súèasnosti Dolnej zeme, Zaujímavosti,
Z dolnozemskej literatúry, a napokon
podrobná Kronika udalostí. Tematické
okruhy sa obsahovo prelínajú, preskupujú – nachádzame tu èlánky, ktoré by
sme na základe ich obsahu mohli zadeli aj do viacerých kapitol. Napríklad
èlánok o 29. interdisciplinárnom výskume v Slovákmi obývanej osade Ve¾-
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ký Bánhedeš v kapitole Zo súèasnosti
Dolnej zeme by sme mohli zaradi do
kapitoly Z minulosti Dolnej zeme, keïže sa dotýka aj histórie, podobne je to
aj s èlánkom Jarmily Hodolièovej Život
píše romány; alebo napríklad príspevok Petra Gettinga o Bartókovi z kapitoly Výroèia a jubileá by mohol figurova v tematickom okruhu Slovenskomaïarské vzájomnosti. Takýchto prípadov by sme mohli nájs viac.
K jednotlivým kapitolám:
O texte ¼udovíta Haana som sa už
zmienila. V tejto èasti – Z minulosti
Dolnej zeme - sa ešte nachádza ve¾mi
zaujímavý a takisto náreèím a maïarskými výrazmi popretkávaný príspevok
Ondreja Krupu o Kronikárovi gazdovi
zo Sarvaša, ide o jeho zápisky z rokov
1863-1929. Je to zábavné a pouèné
èítanie, zázraèný návrat do minulosti
okolo Kereša.
Slovenský publicista Ján Jánèovic,
ktorý do Èabianskeho kalendára prispel viacerými èlánkami, píše o hudobnom skladate¾ovi Jánovi ValašanoviDolinskom, pochádzajúcom z Békešskej Èaby, ktorý však väèšinu života
prežil v Brezovej pod Bradlom. O skladate¾ovi sa dozvedáme predovšetkým
z rozhovoru s jeho dcérou.
V kapitole Slovensko-maïarské
vzájomnosti sa z pera Miroslava Kmea
doèítame o hudobnej pedagogièke,
univerzitnej profesorke Eve Langsteinovej, ktorá pochádza takisto z Békeš skej Èaby a osud – láska - ju povolali do
Banskej Bystrice. Opä Ján Janèovic
v príspevku Juraj Štefánik sa cíti by
Èabänom píše o kantorovi, katechétovi
Jurajovi Štefánikovi, ktorého rodina má
pôvod v Békešskej Èabe, dejiny ju zaviali do Nadlaku, a potom – v rámci
výmeny obyvate¾stva – najprv do Èiech
a potom na Slovensko – do Nitry. Ïalšie dva èlánky v tejto kapitole – z pera
Štefana Markuša (Nacionalizmus náš
každodenný), Jozefa Majchráka a Martina Hanusa (Slovenské trápenie) rozoberajú – ako to už vyplýva z názvu
príspevku - problém nacionalizmu, národa, vlastenectva, globalizácie, teda
otázky ve¾mi aktuálne a pálèivé. Trochu iného razenia je dojímavý úryvok
z literárneho diela Józsefa Eötvosa
Slovenka na Dolniakoch, z ktorého
vysvitá, že niekedy netreba slov na to,
aby sme sa porozumeli, respektíve, aby
sme porozumeli situáciu.
V kapitole Výroèia a jubileá na Dolnej zemi Anna Ištvánová v èlánku Zaèiatky a desa rokov Domu slovenskej
(pokraèovanie na 7. strane)
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kultúrne v Békešskej Èabe informuje o
zaèiatkoch, úspechoch, cie¾och i plánoch tejto významnej inštitúcie. Sem
patrí už spomínaný príspevok Geniálny
èudák o Bélovi Bartókovi, o ktorom
vieme, že bol horlivým zberate¾om
slovenských piesní. Ondrej Hanko píše
O ukrutnej cholerovej epidémii v Békešskej Èabe v roku 1831 a Tomáš Gális
O krvavej škvrne na komunistickej
mape o revolúcii v roku 1956. (V tejto
kapitole by som bola prijala viac príspevkov, týkajúcich sa osobností, resp.
udalostí z „užšie poòatej“ Dolnej zeme. Z kontextu tejto kapitoly a obsahu
roèenky vytàèa predovšetkým èlánok
o revolúcii v roku 1956, kde sa síce spomína Segedín, je však príliš všeobecný.)
V kapitole Zo súèasnosti Dolnej zeme nachádzame príspevok Anny
Ištvánovej o Dni menšín v Békešskej
Èabe. Dozvieme sa z neho èo-to o životnej dráhe vyznamenaných cenou
Slovenskej menšinovej samosprávy
Békešskej Èaby, Libuše Peštiovej a Martina Vozára. Ïalej je to už spomínaný
èlánok o výskume vo Ve¾kom Bánhedeši, ktorý je o to zaujímavejší, že sa
na òom podie¾alo viacero autorov (M.
Hlôšková, M. Dudok, E. Panèuchová,
K. Molnárová, K. Kovácsová), a ktorý,
ako som už spomenula, nás oboznamuje aj s históriou, jazykom, zvykmi a
rodinným spoloèenstvom obce. Jarmila
Hodolièová nás v èlánku Život píše
romány oboznamuje s etnologickou
publikáciou združenia Ženské štúdie
v Novom Sade Slovenky – životné príbehy Sloveniek vo Vojvodine, prièom
respondentkami v rámci výskumu boli
všetko ženy, staršie ako 70 rokov. Citáty
z publikácie sú ve¾mi zaujímavé a èasto
dojímavé.
Nasleduje kapitola Zaujímavosti –
dva príspevky od Pavla M. Kubiša, ktorý
je mimochodom autorom kreslených
vtipov v kalendárnej èasti publikácie –
prvý o prvej kuchárskej knihe v slovenskej reèi (mimochodom, z roku
1870, napísal ju Ján Babilon) v príspevku V Èaplovièovej knižnici v Dolnom Kubíne – a pojednanie Z histórie
slovenského kalendára (na Slovensku
vyšiel prvý kalendár v roku 1638
v Trenèíne, naša skutoène národná
slovenská kalendárová spisba sa zaèala
v roku 1805, kalendár vydal Juraj Palkoviè.) Ján Janèovic sa v èlánku Stretnutie èabianskeho Èiernika s èabian
skym Èiernikom z Vlèian dotýka problematiky výmeny obyvate¾stva a h¾adania
rodinných koreòov. Zuzana Antalová

Èabän
nakrútila v roku 2005 film Strieborný
vek, portrét akademického maliara
Juraja Ezüsta z Békešskej Èaby. V èlánku v Èabianskom kalendári si môžeme
preèíta výpovede priate¾ov a rodinných príslušníkov maliara, ktoré odzneli vo filme. Lilana Gašparíková sa vo
svojom príspevku Ako doma vyznáva
z lásky k Segedínu, svojmu novému domovu a Marcela Somogyiová nám
prezradí, èo si máme vysvetli pod
pojmom štýl a meditácia.
V kapitole Z dolnozemskej literatúry si preèítame humorný príbeh
o h¾adaní pravdy - Rozprávku o pravde
Jána Krasku, milé, humorné poviedky rozprávky Štefana Lamiho, zamyslenie
Èie sú to kone na dvore? Judity Oláhovej, v ktorom sa vyznáva z obdivu
k rodine Janšíkovcov, ako aj príspevok
Jána Benèika o Zvukovej knižnici, novej, výnimoènej edícii zvukových cd
platní, v ktorej doposia¾ vyšli básne
Juraja Dolnozemského a rozprávky
z Alberta Ondreja Krupu. O Myšlienky
pri poèúvaní básní Juraja Dolnozemského sa s nami delí Katarína Maruzsová-Sebová. A napokon: básne samotného Juraja Dolnozemského. Literárnu kapitolu završujú príspevky
v dolnozemskom náreèí: Michal Èièe¾
píše o Udalostiach z mojich detnich
rokov, Alžbeta Tószegiová spomína na
Slovenskie mamièke ako si vichováva¾i
ïjovèence na Pitvaroši ako aj na kalendárne zvyky a obyèaje v príspevku Spomienka z minulosi na Pitvaroši.
Z pera Juraja Šótiho pochádzajú básne
Kto nám to visvetlí, Miluj, pokým milova vieš, Mamka naša premilená.
Poslednou kapitolou je Kronika
udalostí, z ktorej sa mesiac po mesiaci
oboznamujeme s mimoriadne bohatým – predovšetkým kultúrnym - životom Slovákov na Dolnej zemi, ale aj
s ïalšími aktivitami – vedeckými prednáškami, konferenciami, gastronomickými akciami, výuèbou.
Èabiansky kalendár na rok 2007 je
zaujímavý a preh¾adný. Pozitívom je
fakt, že sa sústreïuje na nieko¾ko
tematických okruhov, ktoré rozvíja,
èím výsledný tvar a dojem je celistvý,
komplexný. Cíti z neho oduševnenie
zostavovate¾ov, priam lokálpatriotizmus. Mínusom je kvalita uverejnených
fotografií, ktoré sú, žia¾, neostré. Škoda.
Je to však len chyba „zovòajšku“, ktorá
niè nemení na skutoènosti, že Èabiansky kalendár sa naozaj oplatí chyti
do ruky a nielen prelistova, ale aj preèíta si ho.
D. Onodiová
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3 hodiny ako malí
školáèikovia
Otvorený deò
v èabianskej slovenskej škole

Slovenská škola v Békešskej Èabe
otvorila svoje brány pre rodièov a budúcich prvákov 7. februára. Záujemcovia sa už raz stretli s riadite¾kou školy
Editou Pecsenyovou a budúcou uèite¾kou najmenších žiakov Mónikou Kovácsovou, keïže na rodièovskej schôdze
sa informovali o výuèbe a školskej práci. Ale v tento deò so svojimi demi sa
mohli aj aktívne zapoji do behu školského života. Tri hodiny: slovenèina, maïarèina a angliètina – boli ukážkovými
hodinami, kde sa zúèastnili mnohí rodièia a nadšené detièky. Radosou môžeme oznámi, že poèet záujemcov
rastie a povzbudzujúce je aj to, že me
dzi nimi sú aj potomkovia bývalých žiakov školy. Táto skutoènos poukazuje na
kvalitu výuèby a ovzdušie inštitúcie.
Rada som si všimla aj deti mojich bývalých spolužiakov. Práve som rozmýš¾ala nad tým, že ako ažko je zorganizova stretnutie mojej bývalej triedy. Napokon som konštatovala, že treba iba
prís na zapísanie prvákov a stretnem ich
takmer všetkých. Prajem všetkým
prvákom ve¾a zážitkov z prvých školských dní, rodièom dobré dojmy a uspokojenie, že deti sa dostanú na dobré
miesto. Pracovníkom školy prajem
ïalšie úspechy a ve¾a trpezlivosti.
Kh

Slovenský veèierok
pre kresanskú mládež
v Békéšskej Èabe
Spolok kresanskej mládeže (Keresztyén Ifjúsági Egyesület) poveril žiaèku
Èabianskeho evanjelického gymnázia,
Máriu Felegyiovú, usporiadaním „Slovenského veèierka”. Marienka Felegyiová tejto požiadavke skvele vyhovela a
svoju úlohu zvládla výborne.
Program sa uskutoènil v dome KIE
v Békéšskej Èabe, dòa 16. februára a
bol ve¾mi úspešný.
Zúèastnil sa ho i vzácny hos, pán
Ján Šüli, generálny konzul Slovenskej
republiky, ktorý po pozdravných slovách M. Felegyiovej zaspieval slovenskú pesnièku (s vlastným sprievodom
na gitare) a neviazane vyprával o svojej
práci a zvykoch Slovákov.
Potom sa ujal slova žiak èabianskeho slovenského gymnázia, Pavle Kunovac, ktorý ve¾mi zaujímavo rozprá(pokraèovanie na 8. strane)
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val o tom, ako sa Slováci dostali na Dolnú zem, aké mali a majú zvyky aj teraz.
Hlavná organizátorka, M. Felegyiová, potom zaspievala èabiansku žartovnú pieseò a nakoniec sa ujala úlohy
uèite¾ky spevu a tanca, totižto šikovne
zapojila prítomných èlenov klubu KIE
do spevu a tanca. Nebolo to nadarmo!
Program sa zakonèil s obsluhou koláèov, makových, orechových a lekvárových. Bola to takzvaná jegeška.
Mária Malinková

Besnota –
choroba stále aktuálna
Tohoroèný seriál vedecko-popularizaèných prednášok Z poh¾adu vedy zaèal Výskumný ústav Slovákov v Maïarsku s netradiènou témou. Považovali za vhodné spestri témy prednášok
prírodnými vedami a prijali ponuku
RNDr. Judit Süli, PhD, doktorka prírodných vied, manželka pána generálneho konzula Jána Süliho. Pani doktorka pracuje ako biochemièka v Laboratóriu pre výskum besnoty Ústavu
epizootológie a infekèných chorôb pri
Univerzite veterinárskeho lekárstva
v Košiciach. Venuje sa výskumu besnoty a teraz žije v Békešskej Èabe.
Jej výskumná oblas bola témou
prednášky, ktorá sa uskutoènila v priestoroch Regionálneho dolnozemského
strediska Maïarskej akadémie vied
(Békešská Èaba, Szabó D. ul. 42, kde
sídli aj VÚSM). Po úvode Alžbety
Uhrinovej, riadite¾ky VÚSM nám pani
Süli prezentovala najdôležitejšie poznatky o tejto chorobe v praktickej forme, èiastoène dvojjazyène, aby bolo
všetko zrozumite¾né pre širokú verejnos. Termíny a všeobecné, základné
poznatky uvádzala aj po maïarsky aj
po slovensky, èo je pouèné, ja som sa
napríklad od nej dozvedel, že csalétek
je po slovesky návnada. Hovorila o histórie objavovania víru besnoty, o priebeh a o šírite¾ov tejto choroby, o vakcinácii zvierat. Prednášku spestrili
fotky a premietanie projektorom.
Diskusiu po prednáške moderoval
Alexander Ján Tóth, vedecký tajomník
VÚSM. Na prednáške sme si mohli
vypoèu aj praktické rady, skúsenosti,
prípady.
Vzh¾adom na dobrý ohlas, VÚSM
organizuje pokraèovanie v Sarvaši a
v marci plánujeme prednáša na
Komlóši. Šíri sa besnota...
Sándor János Tóth

Klub èabianskych seniorov
a 100. výroèie
komlóšskeho divadelníctva
21-ho februára došlo k ïalšiemu
stretnutiu èlenov klubu Slovenských
seniorov. Tentokrát zavítali do slovenskej školy, kde si pozreli divadelnú
scénku Pacientka, v podaní divadelnej
skupiny Komlóšskej organizácie Slovákov. Zišli sa pozrie si divadelné predstavenie a venovali týmto pol hodiny
zábavy 100. výroèiu slovenského divadelníctva v Slovenskom Komlóši. Jedáleò školy sa naplnila divákmi, medzi
seniorov prišli aj študenti z internátu a
nieko¾ko uèite¾ov. Mohlo nás by spolu
80. Veselohra nás všetkých zabavila, po
ktorej herci nám ponúkali èerstvo vypeèené pampúšiky, z Komlóša, veï sme
vraj v období fašiangov. Aj touto cestou
im ïakujeme za milú pohostinnos!
Na zaèiatku 20. storoèia bolo Komlóšske slovenské divadlo všeobecne
známe. Hrali nielen na Dolnej zemi,
ale aj po celom Maïarsku, ba dostali sa
aj na Slovensko. Poèas aktívneho diva-

delníctva, t.j. do šesdesiatych rokov
zahrali Komlóšania takmer 500 krát na
javisku. Boli dni, keï mali aj tri predstavenia.
Motorom, režisérkou, dramaturgom divadielka bola Judita Tomková
(1887-1968), nadaná Komlóšanka,
ktorá vyberala hry, upravila ich pre
kolektív a režírovala hercov. Život
divadielka poznaèili aj ïalší dolnozemskí dejatelia, ktorí medzi iným prispievali aj do Èabianskeho kalendára. Boli
to ¾udia so silným slovenským sebavedomím.
Dnes sa Organizácia komlóšskych
Slovákov rozhodla pozbiera všetky
dokumenty, ktoré sa ešte u obèanoch
mesta nájdu: fotografie, opis hier, scenár, dokumenty z dobových novín atï.
Pozbieraný materiál digitalizujú a zariadili z neho aj ve¾mi bohatú dokumentárnu výstavu.
Anna Istvánová

Jedna èas obecenstva, na ¾avej strane generálny konzul SR Ján Süli

Siedmi Komlóšania na javisku
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Kurz slovenèiny
V Békešskej Èabe organizovanie
kurzu slovenèiny prebiehalo v nedávnej minulosti z iniciatívy bývalej vysokej školy pedagogickej, keï ešte pani
Alžbeta Hornoková Uhrinová pôsobila
na škole. Potom kurz zorganizoval
Dom slovenskej kultúry. Miestna slovenská samospráva od jeho zaèiatku
prispela finanène k honoráru uèite¾ov.
Pred dvomi rokmi boli kurzy prerušené, aj napriek tomu, že z mesta bol
záujem o štúdium. Príèinou bolo, že
sme nenašli uèite¾a, ktorý by bol bral
na seba nadprácu a zodpovednos.
V tomto roku nastala zmena: Spoloèenské domy na ulici Békési, po roènej
organizaènej práci znovu vypísal kurz
slovenèiny, na ktorý sa prihlásilo to¾ko
obèanov, že sa uèia v troch skupinách.
Kurz bol vypísaný s možnosou získania jazykovej skúšky, teda riadite¾ka
domu Krisztina Gyuchová na miesta
uèite¾ov vypísala konkurz, kde sa jej
prihlásili ¾udia s vyhovujúcou odbornou kvalifikáciou. Riadite¾ke sa zdalo
potešujúcim aj to, že sa otvorila možnos zamestna takých mladých, ktorí
nedávno ukonèili svoje štúdium na fakulte slovenèiny a nevedeli sa zamestna vo svojom odbore. Pani riadite¾ka
sa smelo pustila do práce, lebo videla
výsledok svojej roènej organizaènej
èinnosti. Celé mesto (jej slovenská èas)
je vïaèné, že brala na seba túto úlohu.
Keïže sme pri odbornej otázke
kompetencie vedúcich kurzu slovenèiny, by som na tomto mieste poznamenala, že riadite¾ka Spoloèenských domov na ulici Békési dostala od pri-

hlásených uèite¾ov odborné dokumenty,
pod¾a ktorých uchádzajúci sa o toto
miesto vyhovujú požiadavkám, preto
sa rozhodla ich zamestna. Je faktom, že
na výzvu sa neprihlásili skúsení uèitelia
slovenèiny, ale mladí zaèiatoèníci, ktorí
nemajú prax v metodike vyuèovaní
slovenèiny ako cudzieho jazyka
dospelým. Je faktom aj to, že uèitelia
kurzu majú aj sami problémy s ovládaním slovenèiny. Ako poslankyòa
miestnej slovenskej samosprávy som
mala v tejto téme otvorenú otázku,
zhodujúcu sa ináè s mienkou tých, ktorí
tiež nechápali, preèo kurz dostali
uèitelia s nedostatoènými znalosami
slovenského jazyka. Ponúkala som
riadite¾ke návrh, aby boli uèitelia rozdelení do skupín takou formou, žeby
úroveò kurzu zostala dobrá. Nenadávala som a nerobila som to ani za
chrbtom organizátorky, práve naopak,
zavolala som jej a porozprávali sme sa
o otázke úprimne a otvorene. Pod¾a mòa
by mal každý takto robi, myslím si, že je
to jediná èestná cesta. Každému
odporúèam, aby sa nad tým zamyslel a
svojou jednostrannou kritikou nedal
podklad na to, aby sa jednotlivci,
zastupujúci jednotlivé organizácie a
inštitúcie medzi sebou rozhnevali.
Tešme sa tomu, že to¾kí sa pustili do
uèenia slovenèiny a pozitívnym
prístupom pomôžme tomu druhému,
aby zvládol aj ažšie úlohy.
Národnostný dom na ulici Békési je
jednou z kolísok miestneho slovenského diania a dúfam, že aj naïalej sa
bude stara o túto oblas. Pokladám za
dôležité, že spolky a inštitúcie späté so
slovenským národnostným životom, sa
navzájom uznávajú, že sa medzi sebou
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nevadia, že sa podelia na práci, že
uznávajú navzájom kompetencie a
hodnoty toho druhého, a že nerobia
z blchy slona vtedy, keï ide o úprimnú
kritiku. Navrhujem stránky Èabäna
využi aj na to, aby sa priamym spôsobom kritizovalo a zároveò reagovalo
na diskutabilné veci.
Hajnalka Krajcsovics

HUMOR
Musia existova aj malé hviezdy, aby
mohli tie ve¾ké pri nich vyniknú...
• • •
Nový riadite¾ kancelárie po komunálnych vo¾bách sa zoznamuje s kolektívom:
- Tak, ododnes budeme pracova pod¾a
nového poriadku:
Pondelok - oddych po víkende.
Utorok - príprava na pracovný deò.
Streda - pracovný deò.
Štvrtok - oddych po pracovnom dni.
Piatok - príprava na víkend.
Sobota a nede¾a - víkendové vo¾no.
Na to sa ktosi z úradníkov ozve s tichým roztrpèeným komentárom:
- A to akože v tú stredu sa tu dokedy
budeme zdržiava?
• • •
Idú po púšti mravec so slonom. Mravec:
„Slon, preèo si nesieš to vedro s vodou?”
„Keby mi bolo teplo môžem sa polia - a
preèo si ty nesieš dvere od auta?”
„No, keby mi bolo teplo, tak si otvorím
okienko!”

Plánované väèšie podujatia
v Békešskej Èabe v marci
04. marec
05. marec
12. marec

13. marec
19. marca

21. marca
24. marca

Vo¾by do župných a celoštátnych menšinových samospráv
Priate¾ské stretnutie èabianskeho slovenského klubu
s družobnými klubmi
Výstava Viktora Šefèíka Košické impresie v Dome slovenskej
kultúry v rámci Jarného festivalu
Vítanie jari z príležitosti 15. marca v èabianskom
Slovenskom klube
Rozpomienka na Áchim L. Andrása v Slovenskom
oblastnom dome na ulici Garai
Divadelné predstavenie Vertiga Matka v Divadle Jókai
v rámci Jarného festivalu
¼udové tradície na vítanie jari v èabianskom Slovenskom klube
Zasadnutie predsedníctva ÈOS
Doško¾ovanie vedúcich spevokolov regiónu v Békešskej Èabe
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