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„A verte, niè ma v tejto hektickej dobe
tak nepoteší, ako váš smiech.“
Pavol M. Kubiš (Banská Bystrica,
1946) je karikaturistom, s dielami ktorého ste sa už mali možnos stretnú
v Èabianskom kalendári 2007. Naskytla
sa nám možnos, predstavi ho v Dome
slovenskej kultúry v Békešskej Æabe, a tak
vïaka organizaènej práce Ladislava
Vagadaya (Brezno) bola 14. mája otvorená výstava karikatúr spomenutého
karikaturistu, ktorý sa o svojej arspoetike
zmienil takto: „- Stáli ste už niekedy na
javisku? Ak poviete nie – mýlite sa! Ste na
òom totiž denno-denne a roky rokúce...
Lebo ja nemyslím tým oné, „dosky, ktoré
znamenajú svet“ (tie sú posvätnejšie).
Javisko je pre mòa (a urèite i pre vás, aj
keï si to neuvedomujete), povedané
veršom môjho už nežijúceho priate¾a a
básnika Mikuláša Kováèa – ZEM POD
NOHAMI. Všimli ste si niekedy tú podobnos èi podobenstvo...? Ak je divadlo
zrkadlom života, ako to hlásal môj ïalší
už nežijúci „priate¾“ William Shakespeare, tak moje kreslené vtipy nech sú
odrazom života v zrkadle.“
Pavol M. Kubiš sníval o réžie, vyštudoval divadelnú vedu na Vysokej škole
múzických umení v Bratislave (1965-71)
na odbore divadelnej vedy, pracuje
dodnes s ochotníkmi a na 22 rokov sa stal

Na vernisáži (z ¾ava) Pavol M. Kubiš, umelelec, Ján Süli generálny konzul SR,
Ladislav Vagaday riadite¾ Divadla J. Chalupku v Brezne,
Anna Istvánová riadite¾ka DSK a Ildika Ocsovszká, citaristka
redaktorom denníka SMER. Potom pôsobil v rôznych celoštátnych a regionálnych novinách.
Zaèal kresli, veï prírodné javy, oblak, tiene atï. mu pripomínali tváre, tvary,
ksichty, neraz ve¾mi groteskné. „Staèilo
ich odkresli. A tak som si na štvrku
bieleho papiera vo štvrtok nakreslil hrubú
èiaru a na òu postupne ukladal moje
figúrky a postavièky. Sprvoti boli drevené
ako v bábkovom divadle, potom sa rokmi

zaèali viac pohybova ako mímovia, bez
slov, až prišli na ulicu, kde sa nauèili
rozpráva, potichu i nahlas, smia sa,
nadáva, láska sa i vykrikova. A tak sa
splnil môj ve¾ký sen: by režisérom.
Aspoò na papieri!“
Kreslený humor zaèal uverejòova
v roku 1963. Prvá jeho tvorba sa objavila
v èasopise Rozhlas a televízia, ïalšie
kresbièky sa objavili v èasopisoch a novinách. Zúèastnil sa na samostatných
súažiach a kolektívnych i putovných
výstavách na Slovensku a v zahranièí.
Ladislav Vagaday, (predseda Divadelného súboru J.Chalupku mesta Brezno) pripomínal spomienky na prvé spoloèné kroky s humoristom: „Prvým spoloèným bodom bol plagát, bulletín a logo
k 50. výroèiu brezòanského divadelného
súboru v roku 1973. Potom nasledoval
folklórny súbor MOSTÁR, malé javiskové
formy, dychový orchester. Divadelné
noviny, výstavy, èlánky... Proste, stal sa
našim „dvorným“ redaktorom, výtvarníkom. Chceme ho priblíži stovkám...“. A
jednou stanicou putovnej výstavy sa stala
Békešská Èaba, kde záujemcovia sa
môžu zamyslie a zasmia sa troška nad
„zrkadlom života“. A na záver nech tu
stoja slová karikaturistu: „A verte, niè ma
v tejto hektickej dobe tak nepoteší, ako
váš smiech.“
(L. Vagaday)
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Ja a moji predkovia II.
Výskumný ústav Slovákov v Maïarsku vypísal súaž pre žiakov a študentov.
Ich úlohou bolo komplexne spracova
osudy predkov po slovensky. Práce boli
prezentované 27. apríla 2007 v Sarvaši,
v Slovenskej škole. Porota skonštatovala,
že žiaci boli pekne pripravení a svoje
práce prezentovali na vysokej úrovni,
mnohí využili aj modernú techniku.
Porota rozhodla o tomto poradí:
Základná škola
1.: Estera Drengubáková (Nové Mesto
pod Šiatrom, Viera Mohayová)
2.: Anett Lovászová
(Sarvaš, Anna Kondaèová)
3.: Zita Škorková
(Sarvaš, Anna Kondaèová)
Osobitná cena: Matej Šuta (Slovenský
Komlóš, Dagmar Kötelesová)
Stredná škola
1: Kristína Sudová
(Békešská Èaba, Edita Peèeòová)

1.: Róbert Galát
(Békešská Èaba, Edita Peèeòová)
2.: Juraj Rágyanszki
(Sarvaš, Magdaléna Pažická)
2.: Dušan Kunovac
(Békešská Èaba, Edita Peèeòová)
3.: Adrienn Rádaiová
(Békešská Èaba, Zuzana Benková)
Zvláštna cena: Pavol Maruzs, Segedín
V zátvorkách uvádzame mená pripravujúcich uèite¾ov.
Osobitnú cenu Slovenského dokumentaèného centra dostali Enikõ Galátová, Katarína Karkušová a Ajgül Zelmanová.
Na akcii sa zúèastnilo mnoho záujemcov z radov rodièov, starých rodièov,
súrodencov i uèite¾ov. Ïakujeme domácim, kolektívu sarvašskej slovenskej školy, za pohostenie a za organizáciu a v neposlednom rade uèite¾kám za prípravu
žiakov.
VÚSM

Úèastníci súaže

Ak Malý Kereš, tak záviny
V organizovaní miestnej slovenskej
samosprávy sa uskutoènil Celoštátny
závinový festival v Malom Kereši už po
siedmy krát. Festival sa konal v slávnostný
deò mesta, spojeným s osídlením mesta
Slovákmi.
Hostí, vyzbrojených náradím k vyhotoveniu závinov, vítala predsedníèka
miestnej slovenskej samosprávy, Zuzana
Gmoserová. K práci organizátori zabezpeèili múku, plnku, vajcia a korenie.
Väèšina súažiacich prišla z Békešskej
župy: z Békešskej Èaby dve skupiny a
ïalšie z Èabaèúdu, Po¾ného Berinèoku a
zo Slovenského Komlóša. Ako hostia
„súažili“ úèastníci aj zo slovenského
Nasvadu. Kapustové, tvarohové a ma-

kové záviny posúdila odborná porota.
Remeselnícky jarmok bol bohatý a
zaujímavý, na javisku prebiehal kultúrny
program, kde medzi inými vystúpili
napríklad z Dabašu, Dunaegyháze, Po¾ného Berinèoku.
Prítomných vítal primátor mesta
Domonyi László, ktorý sa poïakoval
Slovákom za vybudovanie osady v roku
1718. Ján Fuzik, preseda Celoštátnej
slovenskej samosprávy, sa prejavil o
podujatí s uznaním, po òom Zuzana
Gmoserová ponúkala úèastníkom záviny
a miestne víno.
aa
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Komlóšania
pri klobáskach
Organizácia komlóšskych Slovákov a
Slovenské regionálne stredisko usporiadali 26. 05. 2007 stretnutie Slovákov na
Dolnej zemi, spojené s 5. súažou
údených klobás. Na podujatí sa zúèastnil
aj ve¾vyslanec Slovenskej republiky Juraj
Migaš, bol predsedom poroty. Ïalším
èlenom poroty boli: Ján Süli, generálny
konzul SR, Milan Kolesár, starosta Jelšavy,
Pavol Beòo, poslanec a podnikate¾
v Komlóši, Tibor Mótyán, predseda Slovenskej samosprávy v Sarvaši a ¼ubomír
Chrien, podnikate¾ vo Zvolene.
Výsledky súaže:
1. miesto – 5 dòový pobyt na Slovensku,
dar Organizácie komlóšskych Slovákov, získal ho Zsingor Andrián.
2. miesto, grilovku, dar Slovenskej samosprávy Slovenského Komóša, získal Palecska János Mátyás.
3. miesto obsadil a získal cenu 30 dòovej vstupenky na Kúpalisko Rózsa,
Kancsó János.
Ïalšie odmeny:
- dar bratov Ludvigh zo Zvolena, svetelnú techniku typu ACD získal
Balázs Mihály z Po¾ného Berinèoku,
- darèek Agrárnej spoloènosti Slovenského Komlóša dostal Klement Péter,
- Csjernyik János a Kozma „Atya“ Imre
dostali keramiku od Zvolenskej komory,
- Csikai Anna dostala vinársky darèek,
dar Benyó Pála
- Zelman Ferenc získal drevenú stolièku zo zvolenskej stolárskej dielni
Kovácsa
- Pipís Pál dostal drevený šamlík od
zvolenskej stolárskej fabriky Kovácsa
- osobitnú cenu – keramiku Ve¾vyslanectva Slovenskej republiky dostala
Molnár Mihályné
- ïalšiu cenu, nože Celoštátnej slovenskej samosprávy získala Zelman
Tanzilja
- dar bratov Ludvigh zo Zvolena svetelnú techniku typu ACD si mohol
odnies Szûcs Zoltán z Makó.
- Osobitné ceny Ochranárov mesta
pod titulom Krása Komlóša boli udelené nasledovným: Karkus György a
Vereb Mihály, Skrabák Márton a Pipís
János.
Na podujatí v kultúrnom programe
vystúpili:
Spevokol Rozmarín zo Slovenského
Komlóša, citarový súbor Boleráz z
Békéšskej Èaby, kultúrna skupina
Slovenskej školy Harmónia, spevokol
z Po¾ného Berinèoku, kultúrna skupina
školy Jankó Jánosa, Mládežnícka dychovka Slovenského Komlóša.
Fero Zelman
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Výlet slovenského klubu
Z dejín Èabaèúdu
Slovenský klub zorganizoval svoj výlet s cie¾om stretnutia sa slovenských spoloèností rozlièných osád, aby sa navzájom zoznámili so svojráznymi tradíciami
a aby sa partnerské styky slovenských a
cirkevných pospolitostí posilnili. „Pú“
pozostáva z troch ciest.
Cie¾om prvej cesty, uskutoènenej 13.
mája, boli Békešská Èaba, Kondoroš,
Èabaèúd, Sarvaš, Kecskemét.
Prvou našou stanicou bol Kecskemét,
kde nás evanjelici srdeène vítali a dostali
sme do daru publikáciu „Dejiny evanjelickej spoloènosti mesta Kecskemét“
(Vyd.: 1846, Szokolay Hartó János),
z ktorej sme sa dozvedeli, že v 18. str.
zaèali oblas osíd¾ova rodiny lutheránskeho vierovyznania a svoju spoloènos
založili v roku 1792. V obnovenom kostole sme sa zúèastnili na spoloènej bohoslužbe, potom nás sprevádzala teologièka VI. roèníka Ponicsán Erzsébet,
ktorá nám prezradila, že prvá verejná
bohoslužba sa tu uskutoènila 30. septembra 1792. Na území dnešného
kostola stála modlitebòa, fara a škola, kde
Petõfi Sándor skonèil svoje štúdiá
nižšieho stupòa. Kostol postavili pod¾a
plánov Ybl Miklósa v r. 1860-1863 v štýle
historizujúcej romantiky. Stal sa jednou
z n a j v ý z n a m n e j š í c h s t ave b n ý c h
pamiatok mesta.
Cesta viedla potom spä, smerom na
Sarvaš, k starému evanjelickému kostolu,

kde nás sprevádzal Máté József, dobrý
znalec miestnej histórie. Vyzdvihol prácu
uznávaného cirkevníka Samuela Tešedíka, uèite¾a po¾nohospodárstva. Po prechádzke mestom skupinka šla na zrekonštruované miestne kúpalisko.
Ïalšou našou stanicou bol kostol
v Èabaèúde, kde nás vítala miestna
slovenská samospráva pod vedením Kataríny Fehérovej s farárom Láng Pál. Pani
Fehérová nás zoznámila s prácou slovenskej samosprávy, osobitne vyzdvihla rolu
vo zbieraní materiálu dejín kostola. Nieko¾ko informácií z histórii: Barón Harruckern János György za svoje služby
v cisárskom vojsku požiadal od panovníka územie dnešnej Békešskej župy. Znovuosídlenie zapríèinili tri veci: priaznivé
prírodné danosti, t.j. dobrá úrodná pôda,
èinnos baróna Harruckerna a pracovitos
slovenských usadlíkov. Hlavné èrty práce: za¾udni spustošené kraje, zaèa
pestovanie, vytvori štrukturálnu verejnú
správu a dáva pozor na náboženský a
kultúrny život. Obyvate¾om podal výzvu,
aby sa usadili pri priaznivých podmienkach, ale z toho mal aj problémy, veï
v tých èasoch ro¾níci ešte bez povolenia
nemohli opusti svojho gazdu. Tak prví
usadlíci na zaèiatku 18. storoèia utiekli zo
žúp Zvolen, Novohrad, Heves, Hont a
Peš, a najmä z tých dedín, kde prenasledovali evanjelikov. Pod¾a sèítania ¾udu
z roku 1720 týkalo sa to 5000 sloven-
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ských rodín, ktoré utiekli rôznym spôsobom, najmä pozmenením svojho
mena. Takto sa rozšírili aj dodnes známe
priezviská, aké sú napr. Medveï, Jelen,
Srnka, Kohut, Liska.
Do Èabaèúdu prišli usadlíci v roku
1751 z pre¾udneného Sarvaša. Žili na
sálašoch a zaoberali sa po¾nohospodárstvom a chovom zvierat. Z toho zabezpeèili svoje živobytie. Túto oblas
potom pomenovali ako Starý Èabaèúd.
V r. 1901 z verejnej zbierky postavili
školu s vežou, k èomu územie darovala
rodina Kita. Odtia¾ ju pomenovali ako
Sálaškú školu Kita, ktorá slúžila aj ako
kostol. Obyvatelia boli slovenskí evanjelici, tak aj škola patrila evanjelickej cirkvi,
ktorá patrila pod Evanjelickú cirkev
v Sarvaši. Èabaèúd do roku 1924 patril ku
Békésszentandrásu pod menom Békésszentandrás Puszta Csabacsûd, po èom
ministerstvo dovolilo vznik novej obce.
V roku 1927 sa obyvatelia rozhodli, že
vystúpia zo sarvašskej cirkvi, a zvolili
svojho farára Chován Józsefa. Bohoslužby sa konali týždenne striedavo po
maïarsky a po slovensky.
Vojnu prežila škola bez poškodenia.
V roku 1951 na miesto prvého farára,
ktorý išiel na dôchodok, nastúpil Zátonyi
Pál z Ambrózu. Osada sa zaèala rozrasta
na svojom dnešnom mieste, aj tu postavili
malý kostol vysvätený v roku 1930,
rozšírený a znovu posvätený v roku 1932.
Teraz slúži ako modlitebòa. Dnes
používaný kostol sa staval dlho. Po vojne
bol dobudovaný, ktorý vysvätil biskup
Dezséri László v roku 1952. Aj v tomto
kostole sa konajú slovenské bohoslužby.
V roku 1968 výuèba v škole Kita
zanikla, posledná bohoslužba sa v nej
konala 30. mája 1971. Budovu zrušili, ale
zvon a veža boli majetkom spoloèenstva.
Preto sa rozhodli, že vežu zbúrajú a
potom ju znovu postavia pri novom
kostole, kde v roku 1974 umiestnili aj
zvon. V roku 1977 farár Zátonyi šiel na
penziu, na jeho miesto nastúpila Alžbeta
Nobiková a slúžila tu v rokoch 19771981. V roku 1979 sa pustili do obnove
kostola, ukonèili ju pod službou Deme
Zoltána (1981-1987), za ktorým
nasledoval Patkó Gyula (1987-1996) a od
1996 až dodnes slúži Láng Pál. V roku
2006 skonèili práce obnovenia modlitebne pri kostole.
Pán Láng nás srdeène privítal a poïakoval sa miestnym Slovákom za pomoc, veï zorganizovali ma¾ovanie,
natieranie stien a skrášlili modlitebòu, èo
potvrdzuje aj dobrú dušu a spolupatriènos Slovákov. Naše stretnutie sa konèilo spoloèným spevom v parku.
Na konci našej cesty sme si pozreli
evanjelický kostol v Kondoroši.
aa
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Ponáh¾ame sa za smrou
Keï som vèera vystupoval z vlaku,
predo mnou šla pomalým tempom stará
babka. Ponáh¾al som sa a nevedel som ju
predbehnú. Vytáèala ma do nepríèetna.
Vtedy som sa zarazil a povedal som si:
"Kam sa ja vlastne ponáh¾am?" Ozvali sa
vo mne výèitky svedomia, že som sa v
duchu nahneval na babku, ktorá nemôže
za svoju rýchlos. Celý život pracovala
aby sa aj moja generácia mala dobre,
možno ve¾a vytrpela. Ale všetko trpezlivo
zniesla. A ja som netrpezlivý a
malicherný. A to všetko len preto, aby
som bol o 10 minút skôr na internáte.
Tých pár minút aj tak premrhám na
internete alebo pri telke. Alibisticky to
zhodím na dobu v ktorej žijeme. Všetci sa
hrozne ponáh¾ame a veèer zistíme, že
sme zase toho ve¾a nestihli. Frustrovaní si
¾ahneme a zaspíme spánkom nepokojných. Popri známych frázach „Ako sa
máš?, Ako žiješ?...” sa nám do slovnej
zásoby vtesnalo „Strašne sa ponáh¾am,
nemám èas!”. To¾ko toho máme na práci.
Cez sms si vyznávame lásku, komunikujeme caz chat a face to face si nemáme
èo poveda. Trápia nás úèty, kariéra. A
popri tom už neostáva èas nazvyš.

V schránkach sa nám hromadia maily,
lebo „nemáme èas odpísa”, na polici sa
kopia knihy, lebo „nemáme èas èíta”,
nevieme ako vonia príroda, lebo „nemáme èas k nej prièuchnú”.
Takto a podobne si zaneprázdnenos
racionalizujem aj ja. Ale dokedy to
vydržíme? Stále chceme viac stihnú a
darí sa nám menej. Možno venujeme
prive¾a èasu veciam, ktoré si ho
nezaslúžia. Žijeme hrozne rýchlo, máme
skoro všetko a napriek tomu sa kopia
nešastní ¾udia. Náš život je nekvalitný.
Priemerná dåžka života sa pomaly
predlžuje, no jeho kvalitatívna zložka je
èím ïalej tým viac nevýrazná. Nevieme
sa zastavi a uvedomi si hodnotu vecí.
Robíme ve¾a fotografií, ale už si ich ani
neprezeráme. Napálime ich na CD a tým
to skonèilo. Poèítaèe máme plné mp3jek, ale nemáme preh¾ad èo je to vlastne
za hudbu. Množstvo televíznych kanálov,
ktoré dávajú naraz veci, ktoré chceme
vidie a hneváme sa, že to nestíhame. Namiesto zábavy stres. Stále si kontrolujeme
mobil, èi nám niekto nevolal. Vypnú
mobil? Veï môžeme zmeška dôležitý
hovor! Prestávame si váži krásne veci,
kvôli ktorým sa oplatí ži.

Môj dedko má 83 rokov. V živote
nebol v zahranièí, nemá mobil, pozerá
len dva televízne kanály a poèúva jednu
stanicu na svojom starom tranzistore. A
napriek tomu mi minule povedal, že
prežil krásny život. Má množstvo spomienok, ktoré mu vyvolávajú úsmev na tvári.
Vie sa teši z pekného dòa, z vône dreva, s
ktorým celý život pracoval, so svojich
vnúèat, na ktoré je pyšný. Žil ažký život
ale vážil si ho. To my dnes nevieme. A tak
máme infarkty už v pädesiatke, kopu
rakoviny a depresií. A možno by staèilo
spomali. Tvrdenie, že sa to nedá,
neobstojí. Sú ¾udia, ktorí to dokážu.
Zamyslime sa, ko¾ko èasu venujeme
nepodstatným veciam. Skúsme si vypnú
mobil. Porozpráva sa a nieèo si preèíta.
Snáï som si uvedomil môj rýchly život
vèas nato, aby som spomalil. Kamarát má
chalupu v Henclovej. Je to malá banícka
dedinka obkolesená horami. Nie je tam
signál na mobil, v telke jeden kanál
(žiadna dilema a pozriete si aj to, èo by
ste nikdy doma nepozerali a zaène sa vám
to páèi), obchod otvorený len v utorok a
štvrtok a jedine krèma s rozmermi 5x5 m.
Ideálne miesto na spomalenie. Asi tam
zabehnem, aby som sa zbytoène
nehneval na starých pomalých ¾udí, ktorí
si vážia zbytok života a zbytoène sa
neponáh¾ajú za smrou tak ako my!

Spomienky a život repatrianta na Slovensku
(pokraèovanie z predošlých èísiel)
Ja som si neskoršie po vyuèení v lodeniciach, zarábal na živobytie ako
zámoèník v úkolovej mzde v Pražských
lodeniciach v Libni, kam ma osud zavial
tiež podivnou hrou. Poèas uèenia sa
remeslu v komáròanskej lodenici som
totiž patril medzi najlepších žiakov, lebo
ma remeslo bavilo a aj zaujímalo, takže
keï prišla ponuka od vtedajšieho Ministerstva školstva, že škola má navrhnú
štyroch žiakov na štúdium na Vysokej
Námornej Škole v Gdyni, zdalo sa mi, že
som už istým kandidátom, dokonca som
sa na to štúdium v Po¾sku aj tešil, lebo sa
mi zdalo, musí by ove¾a zaujímavejšie
na lodiach pláva ako ich budova v lodeniciach. Spustil sa kolotoè vypracovávania kádrových posudkov na nádejných
študentov námornej školy a èuduj sa
svete, nikam som nešiel práve ja a odišli
do Po¾ska študova žiaci s ove¾a horšími
výsledkami v uèení, než aké som mal ja.
Po pár rokoch som sa aj dozvedel, že
preèo sa tak stalo. Na MNV do Ve¾kej
Maèi totiž prišla žiados z Ministerstva
školstva, aby sa vyjadrili k môjmu vyslaniu do Vysokej Námornej školy v Po¾sku a vtedajší predseda MNV (mimochodom, tiež presídlenec z Maïarska,
ktorý bol cez vojnu èlenom Horthyho
Šípových krížov, ale hneï po vojne pre-

zieravo prestúpil ku komunistom a vo
Ve¾kej Maèi mu ako komunistovi zverili
najvyššiu funkciu v dedine. Môj apovka
ho však nemali radi, lebo ho považovali
tiež za lenivého a neschopného gazdu,
ktorý vždy len špekuloval ako vyži bez
práce. Tak tento „richtár“ mi napísal do
posudku, že nedoporuèuje moje vyslanie
na štúdium do zahranièia, lebo môj otec
ako dedinský kulak bránil zakladaniu JRD
v dedine. Akýže kulak, keï môj otec po
celý život hrdlaèil na cudzom a aj na
svojom hospodárstve vždy pracoval sám
a teda nikoho „nevykorisoval“ – to však
už nikoho nezaujímalo. Staèilo napísa,
že otec bol kulakom a ja som mal okamžite zatrhnuté ïalej študova. Nikoho
nezaujímalo, èi to s tým kulakom je
pravda, alebo nie. Keïže som sa už
túžbou pláva na lodiach bol naozaj
nakazil, ale do školy v Gdyni som sa
nedostal, tak som sa po vyuèení v komáròanských lodeniciach prihlásil aspoò
na strednú školu vodnej dopravy v Dìèíne, kam som aj nastúpil na štúdium.
Keï však po prvom mesiaci v škole prišiel
k nám domov úèet, že treba zaplati èosi
okolo tristo korún za internát, tak som
dostal upozornenie listom od mamovky,
že „syn môj, okrem teba máme doma ešte
štyri krky, ktoré tiež treba živi a ty si už

vyuèený, tak sa o seba postaraj.” Postaral
som sa tak, že som šiel pracova ako
zámoèník do Pražských lodeníc v Libni a
zároveò som sa prihlásil na veèernú
strojnícku priemyslovku, ktorú sa mi po
pár rokoch štúdia popri zamestnaní aj
podarilo dokonèi. Tu som sa dozvedel,
že existuje v Prahe podnik, ktorý prevádzkuje námorné lode a dá sa k nim dosta
pracova, pretože na osobnom oddelení
toho podniku pracuje pracovníèka, ktorá
predtým pracovala v lodeniciach a
žiadatelia z lodeníc majú u nej akési
„oèko“. Bol som posadnutý myšlienkou
dosta sa pracova na námornú loï a
splni si tak svoj životný sen za akúko¾vek cenu, bohužia¾ osobne som nemal žiaden kontakt na pracovníèku, ktorá
mala trochu nadàža zamestnancom lodeníc v Libni. Vtedy mi ktosi poradil, aby
som vstúpil do Komunistickej strany, že
tak sa ve¾mi pravdepodobne na námornú
loï pracova skorej dostanem. Ve¾mi som
myšlienkou vstupu do Komunistickej strany nadšený nebol,lebo som sa ešte pamätal na môjho strýka Pavla (otcovho
brata), ktorý sa po vojne vrátil zo zajatia
v Rusku vychudnutý na kos a kožu, mal
vtedy len okolo 45 kg, hoci narukoval ako
9O kilový zdravý chlapisko vysoký 180
(pokraèovanie na 5. strane)
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cm, takže sa vlastne vrátil na Pitvaroš už
len zomrie. Tento môj strýko až do smrti
stále dookola opakoval tú istú vetu: „Rusovi nikdy neverte“. Okrem tohto som
sa ve¾mi dobre pamätal ako prinútili otca
„dobrovo¾ne“ podpísa prihlášku do JRD.
Nuž ale èo som mal robi, keï som pre
vidinu práce a vozenia sa na námornej
lodi bol ochotný podpísa sa hoci aj
èertovi vlastnou krvou. Vtedy som do tej
komunistickej strany vstúpil a chcel som
veri, že niè zlého som neurobil. Nikdy
neskôr ma už nenapadlo aži z èlenstva
v Strane a nikdy som nikoho v súvislosti
s mojím èlenstvom v Strane nepoškodil,
hoci som neskoršie na lodiach pracoval
vo funkcii prvého strojného dôstojníka
(Chief Engineer) a na našich lodiach som
neraz musel písa písomné hodnotenia
na mojich podriadených aj ja. Vždy som
však v hodnotení vychádzal len z kvality
vykonávania remesla na lodi , èestnosti a
pracovitosti každého jednotlivca. Iba
jeden jediný raz som zariadil vylodenie
môjho podriadeného druhého strojníka,
ale to bolo pre hrubú nedbanlivos,
neodbornos a ohrozenie bezpeènosti
lode navyše pod vplyvom požitia
nadmerného množstva alkoholu, politika
v tom nebola ani okrajovo. Sám som sa na
lodi nikdy nevyhýbal manuálnemu výkonu remesla v strojovni a neraz som si
šiel „oddýchnu“ od papierov do strojovne. Táto práca samozrejme už
nepatrila medzi moje povinnosti. Skrátka, zamiloval som si prácu v strojovni
námornej lode. Myslím, že som ju aj
vedel robi na slušnej úrovni, èoho svedkom bol aj záujem o prácu mojej osoby
v tejto vysokej funkcii na lodiach v rokoch pred odchodom do dôchodku po
roku 1989, kedy som sa už dostal pracova aj k súkromníkom v zahranièí. Èi už to
bola práca pre spoloènos Al Fath pána
Rashada v Alexandrii, alebo pre nórsku
spoloènos Hagland Shipping v Haugesunde, Všade som mal ve¾mi dobré meno
a pracova na lodiach vo vrcholnej funkcii ïalej mi zabránila len mozgovocievna príhoda, ktorá sa mi stala poèas
zamestnania na nórskej lodi Millenium a
mòa odviezli z lode do nemocnice v severoírskom Belfaste, kde som si poležal
okolo troch mesiacov, kým mi dovolili
cestova domov lietadlom. Myslím, že
keby sa dôsledky tej mozgovej porážky
dali odstráni mojím opätovným vstupom
do Komunistickej strany, tak by som tak
urobil aj napriek mnohým životným sklamaniam, ktoré mi to èlenstvo v minulosti
spôsobilo. Až tak hlboko by som bol
ochotný znova klesnú, aby som si mohol
ešte chví¾u na námorných lodiach popracova. Keïže to však možné nie je
zostáva mi už len èaka na zubatú, veï
taký je prirodzený kolobeh života a
neuniknú mu práve tak komunisti ako aj
kapitalisti. Dokonca istý pán farár vravievali: „Doteraz ešte vždy každý èlovek
zomrel a zomrie aj v budúcnosti. Hádam
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aj ja.“ Staèilo už. Rozhodne však môj
život nebol nezaujímavý a dnes sa už len
teším tomu, že v mojich štyroch vnukoch
budem ma dôstojných a èestných pokraèovate¾ov, hoci na námorných lodiach
asi ani jeden z nich pracova nebude.
Majú iné záujmy, ale sú šikovní tiež.
Keï tak rozmýš¾am èo dobrého priniesla
vzájomná výmena èasti obyvate¾ov
Slovenska a Maïarska, tak sa mi oèividne natískajú iba dve odpovede: Ako
prvé ma napadá, že my Slováci sme tuším
v Maïarsku nepoznali zeleninu pór a
teda sme ani nevarili z neho chutnú a
zdravú pórovú polievku. Na druhú stranu
zas musím konštatova, že Maïarov na
Slovensku sme chutné a dobré bravèové
klobásky nauèili robi až my, veï tunajší
nepoz- nali ani mletú èervenú papriku,
veï dodnes tie klobásky aj volajú Èabajské pod¾a mesta Békéšska Èaba, ktoré
bolo a aj je strediskom slovenskosti v Maïarsku. Aj tak nie som si istý, èi kvôli
pórovej polievke a dobrej klobáske na
Slovensku, èi kvôli oboznámeniu slovenských Maïarov o poézii súkromia
poèas sedenia na latríne, stálo za to vôbec to novodobé sahovanie národov
zariadi, lebo napr. ¾udovú kultúru (pesnièky, zvyky, kroje, a pod.) aj maïarskú
máme my Slováci z Maïarska „zažratú“
hlboko v krvi a neraz som v rozpakoch,
že ktorá pesnièka sa mi vlastne viacej páèi
– èi maïarská, alebo slovenská. Bolo by
naozaj ve¾mi zaujímavou prácou popracova na h¾adaní spoloèných koreòov
slovenskej a maïarskej ¾udovej kultúry a
takáto práca by celkom iste významne
obohatila poznanie koreòov stredoeurópskej kultúry vôbec ak už nerátame
možné obrúsenie trecích plôch vo
vzájomných vzahoch Slovákov a Maïarov, èo už nejakého šikovného intelektuála na Slovensku, èi v Maïarsku, malo
dávno napadnú. Avšak nech je ako je,
len nech znova akéhosi šialenca nenapadne nás hucka proti sebe, veï sme
v podstate takí istí ¾udia na oboch brehoch Dunaja. Uspokojením ma napåòa aj
skutoènos, že ani naozaj šovinizmom
nakazení Maïari by nemali ¾utova za
Ve¾kým Maïarskom spred Trianonu, lebo
sa nám dnes ponúka ešte väèšia spoloèná
vlas – Európska Únia. Pracova by sme
mali na tom, aby sa tento ve¾ký štát stal
naozaj pravou domovinou pre všetky
európske národy bez rozdielu a teda aj
my Slováci a Maïari by sme si mali
zaklada na tom, èo nás spojuje a nie štva
proti sebe opakovaním toho, èo nás
rozde¾ovalo, èi nebodaj èím sme si z
nerozumu navzájom ubližovali za tisíc
rokov spoloèného štátu. Lebo urèite
nebolo len vzájomné ubližovanie, ale aj
porozumenie. Ako v každom manželstve.
Nech sa nám darí a nech vždy víazí
zdravý sedliacky rozum a tolerantnos aj
u našich politikov.
Michal Svoreò, Kolárovo
5.marca 2007

Stála konferencia
Slovenská republika
a Slováci žijúci
v zahranièí 2007
Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahranièí 2007 sa konala v dòoch 27.–28. apríla 2007 v Kongresovom centre City Hotel Bratislava za
úèasti 85 delegátov slovenských spolkov
a organizácií z 23 krajín sveta.
Úèastníci s uspokojením konštatovali,
že problematika vzahov Slovenskej republiky a Slovákov žijúcich v zahranièí sa
stáva jednou z priorít štátnej politiky Slovenskej republiky. Oèakávajú, že tento
pozitívny proces v slovensko-slovenských
vzahoch bude aj naïalej pokraèova.
Na záver konferencie boli schválené
nasledujúce závery a odporúèania:
Slovenské komunity v zahranièí pracujú rôznymi spôsobmi v záujme Slovenska: aktívne propagujú Slovensko a
pracujú na jeho všeobecnom zvidite¾není; prezentujú kultúru Slovenska a vytvárajú ve¾kú èas spoloènej integrálnej
kultúry; bránia slovenské záujmy vo vlastnej tlaèi a v médiách krajín, v ktorých
žijú; propagujú turizmus; nadväzujú
mnohoraké vzahy, vrátane obchodných;
organizujú rôzne finanèné zbierky pre
kultúrne, náboženské a charitatívne inštitúcie na Slovensku; podporujú finanène a
organizaene rôzne delegácie a študentov,
ako aj politické a športové návštevy zo
Slovenska; spolupracujú s konzulárnymi
a diplomatickými zastupite¾stvami SR
atï., atï.
Týmito aktivitami Slováci v zahranièí
vytvárajú hodnoty reprezentujúce stámilióny korún a sú atraktívnymi vyslancami
Slovenskej republiky a jej záujmov.
Sme preto presvedèení, že podpora
aktivít dvoch miliónov Slovákov žijúcich
v zahranièí na zachovanie ich kultúrnej a
národnej identity je dobrou investíciou
zo strany Slovenskej republiky, rovnako
ako to, aby vláda Slovenskej republiky
naïalej obhajovala a podporovala práva
a záujmy Slovákov žijúcich v zahranièí,
aby prispôsobovala svoju politiku v danej
oblasti vo vzahu k jednotlivým štátom na
základe meniacich sa podmienok a charakteristík.
Na základe vyššie uvedeného konštatovali odporúèania priority v 12. bodoch
k èomu pripojili aj ïalšie odporúèania.
Prameò: E. Balážová
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Klobasiáda v Gerendáši
V májových, jarných dòoch už tradiène zorganizujú v obci Gerendáš klobasiádu. V tomto roku po pozdrave
predsedníèky miestnej slovenskej samosprávy Kataríny Priskinovej vylosovali
èísla súažiacich skupín, ktoré robili
klobásy z desiatich kíl mäsa. Porota (Hotz
István, èlen Klubu èabianskej klobásy,
Csanálosi László, Szudár László, Krajcsovicz Andrásné, Lengyel László -èlenovia
poroty-, Skaliczki András a Kraszkóné
Nagy Éva -èlenovia poroty a sponzori) od
zaèiatku práce sledovala skupiny,
výzdobu stola a zostavila umiestnenie
osemnástich skupín. Výsledky: I. miesto skupina z Èorvášu (Jó Gábor), II. miesto skupina Slovenskej samosprávy v Kondoroši, III. miesto - skupina Slovenskej
organizácie v Po¾nom Berinèoku, mimo-

riadna cena - skupina Ádáma Szaszáka z
Èaby a Györgya Liptáka z Mezõmegyeru.
Po súaži nasledoval kultúrny program, v rámci ktorého okrem župných
skupín vystúpila aj skupina z Kóspallagu.
Etelka Ribová, podpredsedníèka Celoštátnej slovenskej samosprávy, vítala hostí a
vyjadrila uznanie, veï sa do hry a slovenského programu zapájajú stále viacerí. Program zaèínal recitáciou básne
Gregora Papuèeka v prednese Szimonetty Sutyinszkej. Potom rad radom vystúpili skupinky: slovenská skupina z Kóspallagu, nemecká a rómska spoloènos
z Almáskamarásu, spevokol z Gerendášu, Ženský spevokol v Mezõmegyeru. Po
kultúrnom programe mladí a starší si spolu
zatancovali na melódie harmonikára
Márió.
aa

Ženský spevokol v Mezõmegyeri pri vystúpení v Gerendáši

Zasadali menšinové samosprávy
BÉKÉŠSKÁ ÈABA
Slovenská samospráva župného mesta Békéscsaba na svojom riadnom zasadnutí 23. mája prerokovala nasledovný
denný poriadok:
1. Zástupcovia referovali o podujatí
predošlého obdobia, kde poukázali
na zaèiatok stykov s družobnými mestami Trenèín a Martin.
2. Hovorili o podmienkach organizovania slovenského veèierku v rámci
Radnièných veèerov, kde v tomto
roku vystúpi Peter Lipa a jeho Jazz
Band spolu s majstrom ústnej harmoniky Jánom Pribojskym. Veèierok
sa bude kona 29. júna, vstupenka
stojí 1000,-Ft/osoba.

3. Ïalším bodom posedenia bolo usporiadanie Dòa slovenských pedagógov, ktoré sa uskutoèní 4. júna
v Slovenskom oblastnom dome.
4. Ïalej sa hovorilo o vo¾bách predsedu
a výborov Celoštátnej slovenskej samosprávy, o maturite èabianskej slovenskej školy, o naplánovaných podujatiach v Áchimovej sieni, o prvých
krokoch Slovenskej samosprávy
Békéšskej župy, a pustili sme sa aj do
vyriešenia problematiky vysielania
slovenských správ èabianskeho televízneho vysielania (dôvod: doterajšia hlásate¾ka ide na materskú dovolenku). Mali sme nápady, s riešením
sme poverili predsedu.
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Po devädesiatej jari
- Keï ma v januári 1933 s èerstvým
diplomom vymenovali za kantorského
uèite¾a berínskej reformovanej školy, som
ešte ani netušil, že sa stanem èestným
èlenom mesta – vraví Szabó Antal, prvý
riadite¾ Gymnázia Petõfi Sándor na
dôchodku, pochádzajúci z obce Okány.
...
- V predošlých 75. rokoch som uèil
rodiny – poznamenal, pozerajúc sa na
uplynulé desaroèia. Za svoj životný cie¾
vždy pokladal svoje povolanie, výuèbu,
výchovu, no a muziku.
- Hrám na siedmych hudobných
nástrojoch: husle, viola, cimbal, èelo,
kontrabas, klavír a organ, prièom prijate¾ne zaobchádzam s fujarou a klarinetom. Po mesiaci môjho príchodu do
Berinèoku, na veselici som hral ako
cimbalista v trojnárodnostnej remeselníckej kapele - pokraèoval. Už sedemdesiaty
rok vediem ¾udovú kapelu, viac desaroèí
dirigujem ¾udový spevokol a slovenský
páví krúžok. To všetko znamená, že ako
98 roèný, som najstarší vedúci umeleckej
skupiny v krajine.
...
- Nenudím sa ani v dnešných èasoch.
Viac ako dvadsa rokov uèím ako externý
uèite¾ na gymnáziu a viedol som aj
krúžok viazania kníh. V záhrade pracujem už menej. Mám žiakov, ktorých
pripravujem na maturitné a prijímacie
skúšky z matematiky a fyziky a robím to
bezplatne. Žia¾, môj zrak sa už zhoršil,
menej èítam... Nemôže prejs deò bez
toho, aby som si nevypoèul muziku,
alebo nezobral si do ruky jeden z mojich
hudobných nástrojov.
Szekeres András
Békés Megyei Hírlap 4. máj 2007

BÉKÉŠSKA ŽUPA
31. mája zasadala Slovenská samospráva Békéšskej župy, kde okrem rozpoètového plánu sme rokovali o stanovách. Upresnili sme ich schválili.
Ïalšou našou úlohou bolo prerokova
zmluvu o spolupráci so župnou
samosprávou. K predloženému materiálu
sme mali rôzne poznámky a poverili sme
predsedníèku, aby materiál s poznámkami postúpila župnej samospráve.
Ïalšie témy zasadnutia: podanie návrhu
na vyznamenanie „Za Békéšsku župu“ –
nepredložili sme nikoho. Nadhodila sa aj
otázka zorganizovania Župného slovenského dòa, veï doposial nebolo
vytýèené miesto podujatia. Došli sme
k tomu, že sa porozprávame v obciach a
na ïalšom stretnutí už môžeme v tejto
veci rozhodova.
kr.
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Oživenie družobných stykov

Bryndza lieèi

Békéscsaba a Trenèín sú družobnými
mestami od zaèiatku 90-tych rokov. Od
tých èias, najmä na poli kultúry sa
vymieòali výstavy, kultúrne skupiny
rôzneho zamerania, úèastníci na väèších
podujatiach a festivaloch. Naše mestá
vzájomne navštevovali turistické skupiny,
ba aj oficiálne a cirkevné návštevy.
V posledných rokoch bolo menej
príležitostí na stretávanie sa, ale kontakty
úplne nezanikli.
S finanènou podporou Menšinového výboru samosprávy župného mesta
Békešská Èaba dochádza k výmene
fotografických výstav. Èabianska organizácia Slovákov – Dom slovenskej
kultúry zaviezol v apríli do Trenèína
fotografie Zoltána Váradiho. Našim
partnerom bola Katarína Babièová,
riadite¾ka Trenèianskeho múzea so
svojimi spolupracovníkmi.
Trenèania milo a s priate¾stvom vítali
Èabanov, fotografa Zoltána Váradiho,
Zsolta Kalmára, ktorý priblížil výstavu
poèetnému obecenstvu a Hajnalku
Krajcsovicsovú, èlenku miestnej slovenskej samosprávy. Na vernisáži sme sa
pustili do priate¾ského a odborného
rozhovoru, veï záujemcovia boli bezprostrední, so širokým záujmom. Vítali
nás ináè hrou miestneho chlapèeka,
ktorého hudobným nástrojom sú fujara a
harmonika. Bolo to úžasné, by v kruhu
to¾kých milých ¾udí, ktorí mali všetci
príjemné dojmy z nášho mesta, lebo už u
nás niekedy pobudli kratší – dlhší èas.
Vïaka za zážitok.
Na záver uvedieme nieko¾ko myšlienok z otváracieho prejavu Zsolta
Kalmára:
„...pološero všedných dní pozdvihne na úroveò zázraku...“
„Keby sme Zoltána Váradiho zavreli
do malej miestnosti o ve¾kosti 4x4 metre
s dostatoèným množstvom jedla a pitia,
tak po nieko¾kých dòoch by vyšiel so senzaèným fotografickým materiálom pod

Bryndza je z historického h¾adiska
jedným z mála potravinárskych výrobkov, ktorému možno bez váhania priradi
nefalšovaný slovenský pôvod. Pod¾a
písomných záznamov Ján Vagaè zriadil
prvú živnostenskú bryndziareò v Detve
už v roku 1787!
Skupina 24 dobrovo¾níkov osem
týždòov jedla sto gramov bryndze denne.
Okrem poklesu celkového a „zlého“ cholesterolu sa zaznamenal vzostup toho
,,dobrého“, vedcov prekvapil aj pokles
hladín krvného cukru, zápalového parametra C-reaktívneho proteínu (CRP) èi
hodnôt krvného tlaku. Ovèie mlieko,
z ktorého sa vyrába bryndza, je mimoriadne cenné aj z h¾adiska obsahu vápnika. "Kým 100 g kravského mlieka obsahuje 100-120 mg vápnika, jeho obsah
v ovèom mlieku je až dvojnásobný," tvrdí
prof. RNDr. Libor Ebringer, DrSc., z Prírodovedeckej fakulty v Bratislave. "Ak sa
v 100 g tavených syrov z kravského
mlieka nachádza 200-300 mg vápnika,
v bryndzi je to 650-700 mg," potvrdzuje
tento známy propagátor bryndze.
Tradièná slovenská bryndza z nepasterizovaného mlieka sa teda zaraïuje
medzi tzv. funkèné potraviny, ktoré nielenže nasýtia, ale aj pozitívne ovplyvòujú
zdravie.
Aké druhy bryndze poznáme
• pod¾a spôsobu spracovania
tradièná salašnícka bryndza – vyrobená zo surového nepasterizovaného mlieka. Probiotická bomba, ktorá v jednom
grame obsahuje miliardu viac ako dvadsiatich druhov mlieènych baktérií. Vyrovná sa elixíru dlhovekosti – kaukazskému
kefíru. Bryndza vyrobená z pasterizovaného mlieka – obsahuje jeden alebo nieko¾ko málo druhov mlieènych baktérií,
ktoré sa musia prida do tepelne ošetreného (pasterizovaného) mlieka z originálneho zákvasu.
termizovaná bryndza – màtvy produkt
bez probiotických vlastností. Neobsahuje živé mlieène baktérie ani ostatné
mikroorganizmy, pretože tie zahynuli
poèas technologického procesu pri
vysokej teplote. Najlepšie by bolo vola
ju bryndzová nátierka. Tepelne sa ošetrí
až hotový výrobok tesne pred zabalením.
• pod¾a roèného obdobia
zimná bryndza – okrem nasoleného
ovèieho syra zo zásob v dubových sudoch obsahuje v urèitom pomere aj
kravský syr. Pod¾a potravinového kódexu
by však každá bryndza mala obsahova
minimálne 50 percent ovèieho syra.
letná bryndza – bryndza z ovèieho
syra v sezóne, keï sa ovce pasú na lúkach
a sú dojené. Prvá takáto lahodná bryndza
sa obyèajne objavuje v máji, preto dostala prívlastok ,,májová“.
Bianka Stuppacherová, PRAVDA

titulom „Moje dojmy z väzenia“, alebo
„Objavené detaily“.
Preèo som zaèal touto extrémnou
myšlienkou? Aby som potvrdil starú teóriu, že ten, ktorého obdaril pán Boh zo
žilkou zisovania, ten všade dokáže robi
dobré fotografie, a ten, ktorý túto žilku
nemá, ten pre strom nevidí ani samotný
les.
...
Zoltán je vidiacim èlovekom: vyzdvihuje z nenápadného. Neskráš¾uje
veci, ale ich nachádza vo svojej kráse.
Krása, ktorá v mnohých prípadoch znamená samotné objavenie. Zveèòuje také
veci, popri ktorých deò èo deò
prechádzame, ba takmer sa o ne potkneme, bez toho aby sme si ich všimli.
Studne, stánky, výklady, hmla, svetlá
zapadajúceho slnka. Táto skrývajúca sa
krása sa podobá k neobjaveným možnostiam, skrytým v nás, od realizovania
ktorých nás delí iba vlások, ale ten na
veènos.
Obrazy Zoltána Váradiho nemajú
tituly. Sú èisté, nemé, nekategorizovate¾né. Neznášajú žiadne komplikované
zaobchádzanie s nimi. Jednoducho chcú
by ukázané, skromne èakajú na to, aby
sme si ich objavili. Vznikajú síce farebnou digitálnou technikou, ale spôsobom
èierno-bieleho manuálneho fotografovania. Zoltánove diela majú dušu. A to èo
má dušu, to je dos farebné aj vo svojej
jednoduchosti, nevyžaduje vonkajší
zásah, ani strakaté zdôrazòovanie.
...
Zoltán Váradi rastie tým, že sa nechce sta velikánom. Utiahne sa v pozadí, a
pološero všedných dní pozdvihne na
úroveò zázraku. Pološero, v ktorom vznikajú lásky a priate¾stvá, v ktorom sa na
chví¾ku pozastavíme a potajomky vyroníme slzu, v ktorom ešte ulapíme posledný šum ubúdajúceho šastia. Pološero,
v ktorom zachytávame odkazy ticha...
Red

kép

Na fotografii z¾ava:
Hajnalka Krajcsovics,
èlenka slovenskej
samosprávy,
Katarína Babièová,
riadite¾ka Trenèianského
múzea,
Zsolt Kalmár,
fotograf,
Zoltán Váradi,
vystavujúci fotograf,
a trenèiansky mladý
muzikant, spestrujúci
vernisáž.
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V Oblastnom dome

Štyridsaroèná škôlka

Èlenovia èabianskeho klubu pedagógov na dôchodku v tomto roku zavítali do
èabianskeho oblastného domu na ulici
Garay už po druhýkrát.
Medzi svojimi cie¾mi od jeho založenia figuruje pestovanie a zoznámenie
sa s tradíciami mesta a èabianskych rodín,
veï v rade našich èlenov sú èlenovia aj
s maïarskými, aj slovenskými koreòmi.
Niektorí z nich sú aj èlenmi Klubu seniorov Èabianskej organizácie Slovákov.
Naša prvá tohoroèná návšteva bola vo
februári, keï Ondrej Hanko, ochranár
mesta a èlen Èabianskej organizácie
Slovákov nás odprevadil dejinami obce
od doby Árpáda až po súèasnos a takto
nás obohatil novými poznatkami a
zvláštnym zážitkom. Po rozhovore sme si
pozreli zariadenie oblastného domu.
Po druhý krát sme zavítali do domu
koncom mája z dôvodu blížiaceho sa
Dòa pedagógov, aby sme spomínali na
našich predkov, veï naši èlenovia sú
všetci bývalí pedagógovia, technickí
pracovníci agendy škôl. A práve preto
sme sa rozhodli vypoèu si prednášku od
etnografa Juraja Andu, predsedu miestnej
Slovenskej samosprávy, o vývoji výuèby
v Békešskej Èabe. V prednáške sa opieral
o svoje výskumy a práce ¼udovíta Haana.
Podrobne opísal okolnosti výuèby,
napríklad, že dievèatá a chlapci sa uèili
s osobitným uèite¾om.
Naši èlenovia boli ve¾mi vïaèní, že
ich obdarili knihou Gyulu Dedinského
Cesta slovenského písma v Békéšskej
Èabe, hodnotu ktorej zvyšovala aj tá
skutoènos, že ho mnohí osobne poznali
a vážili.
Z oboch návštev oblastného domu
sme sa vracali s peknými zážitkami a
želáme, aby pre všetkých návštevníkov
oblastného domu znamenala návšteva
takisto pekné zážitky..
Judita K., vedúca klubu

V škôlke na ulici Szegfû sa stretli škôlkári a ich rodièia pri príležitosti 40. výroèia jej založenia. Dnes sa škôlka nazýva
Kertvárosi Óvoda a zaèínala pracova
v novom obvode Békešskej Èaby s dvomi
skupinami, vyuèujúc aj slovenèinu. Nadnes už pracuje 5 skupín medzi zlepšujúcimi sa podmienkami. Vedúca škôlky je
Alžbeta Mosonyiová.
Poïakovala sa uèite¾kám za svedomitú prácu, vykonávanú aj na poli slovenèiny a rodièom za podporu, ktorú
prejavili poskytnutím rôznorodej práci a
pomoci, keï ju uèite¾ky potrebovali.

HUMOR
V nemocnici, kde leží smrtelne chorý,
èakajú príbuzní.
Koneène sa objaví doktor, vypadá
unavene. „Obávam sa, že mám pre vás
zlú správu. Jediná nádej pre vášho
milovaného je transplantácia mozgu.
Nový mozog budete musie zaplati.
Mužský mozog stojí 5000 dolárov a
ženský 200 dolárov."
Nastáva trápna situácia. Muži zadržujú
smiech a snažia sa vyhnú ženským poh¾adom. Jeden z nich položí otázku: „Preèo stojí mužský mozog o to¾ko viac?”
Doktor sa usmeje: „To je bežná cenová
politika. Musíme zníži cenu ženských
mozgov, pretože na rozdiel od
mužských boli používané.”

Prítomných vítal viceprimátor mesta
István Köles. Osobitne sa poïakoval za
prácu Gabriele Farkašovej, prvej vedúcej
škôlky, ktorá sa pustila do práce medzi
nepriaznivými okolnosami. Škôlkári vítali rodièov a hostí s detskými hrami a
slovenskými tancami. Medzi hosami boli aj èlenovia miestnej slovenskej samosprávy, bývalých pracovníkov a bývalých
vedúcich mesta, ako Zsófia Fekete,
György Babák. Na záver prítomní zagratulovali Kataríne Krnácsovej, ktorej
mesto udelilo vyznamenanie.
Aa

Ïalší kurz Slovenského
pedagogického metodického centra
Slovenské pedagogické metodické
centrum 18. mája zorganizovalo v Materskej škôlke na ulici Ligeti odborný deò.
Výber dopadol práve preto na túto
škôlku, lebo je dobre vystrojená, je
v krásnom prostredí a dlhé roky v nej
pracuje slovenská skupina. V škôlke
vyuèujú pod¾a metódy Waldorfa, a
výuèbu slovenèiny dobre zapracovali a
prispôsobili k požiadavkám waldorfskej
metódy, ktorá buduje na aktivite detí.
Úèastníkov vítala Edita Peèeòová, riadite¾ka metodického centra, a vyzdvihla
dôležitos kurzov, zažitie bezprostredných skúseností, a poïakovala sa za
prácu škôlky, vykonávanej v prospech
slovenskej komunity a slovenskej školy,
veï mnohí sa zapíšu do prvej triedy práve
z tejto škôlky. Úèastníci sa potom
zúèastnili na skupinovom zamestnaní
pod titulom „Po slovensky vo Waldorfskej

škôlke“. Program viedla Mária Matulaiová, ktorá poukázala na vplyv hravej
formy. Po nej Dr. Péter Ágnes, vedúca
škôlky, informovala o práci škôlky a poukázala na výhody a nevýhody spojenia
dvoch škôlok. Konštatovala, že škôlky
s dvomi sídlami je pre uèite¾ky zaažujúce, ale úsilie v prospech detí ich spája
do jedného kolektívu. Potom nasledoval
odborný kurz pod titulom „Miesto a rola
bábkarstva v uèebnom pláne škôlky“.
Slovenskú prednášku a prezentáciu mala
uèite¾ka Eva Gregorová, ktorá vyzdvihla
rozvíjanie slovnej zásoby, jej prispôsobenie k vekovým danostiam detí. Pri
kurze pomáhali aj uèite¾ky Ildika
Pribojszká, Gabriella Rábaiová a Anna
Rábaiová Sztankovicsová. Po výmene
skúseností úèastníci navštívili škôlku na
ulici Kölcsey.
Aa
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Fotomontáž z májových podujatí

Èlenov Klubu seniorov vítal v Galérii Jankay
Július Tõkés, èlen klubu

23. mája 2007 sa otvorila výstava zbierky Galérie Jankay vo Vlastivednom
múzeu v Trebišove, kde hostí vítal riadite¾ Juraj Žadanský.
O dejinách zbierky informovala riadite¾ka Galérie Jankay
vedúca Mária Szegediová Kozáková. Historièka Hajnalka Ván predstavila
výstavu, ktorou zaniesli na Slovensko prierez z diela tohto významného
autora Békešskej Èaby. Výstava Jankayho má by v tomto roku predstavená
aj v priestoroch Univerzitnej knižnice v Banskej Bystrici.

Oslava prvého mája v èabianskom
Slovenskom klube na ulici Békési

Úèastníci pred odchodom – Èabiansky slovenský klub zorganizoval výlet okolo Èaby na bicykloch

Zbor Èabianska ružièka a spevokol Orgován sa zúèastnili na Festivale vojenských a vinných piesní v Abasári

10

máj 2007

Èabän

Deò Slovákov

Cie¾: Posilnenie identity
a zapojenie mládeže...
19. mája sa uskutoènilo 24. Stretnutie
národnostných klubov a spevokolov
v Eleku. Na ob¾úbené podujatie sa už
skoro ráno zhromažïovali úèastníci.
Prišlo takmer 300 ¾udí, ktorých vítali
hostitelia tancom a muzikou. Zúèastnilo
sa 21 spolkov a skupín z rôznych osád.
Z Èaby zavítal spevokol Orgován, Ženský
spevokol v Mederu, z Kétšoproòu slovenský ¾udový spevokol Horenka, zo Slovenského Komlóša spevokol Rozmarín,
spevokol z Èabasabadi a Slovenský
spevokol zo Sarvaša.
György Árgyelán, riadite¾ Kultúrneho
domu vo svojom prejave vyzdvihol a

poïakoval sa za úèas tým, ktorí rok èo
rok sa vracajú do Elelku. Z nich vyzdvihol
skupinu Horenka, pracujúcu pod vedením Pirošky Majerníkovej, ktorý predniesol starodávne èabianske piesne.
Na záver Molnár Márton, predseda
Verejnej nadácie pre národné a etnické
menšiny, rozdal úèastníkom diplomy a
darèeky, prièom sa obrátil ku skupinám so
žiadosou, aby posilnili svoju identitu a
pracovali na kvalite, aby národnostná
kultúra bola i naïalej zachovaná. Za
dôležité pokladal aj šírenie národnostnej
kultúry v kruhu mládeže.
aa

18. apríla Anna Istvánová a Hajnalka Krajcsovicsová odcestovali do
Zemplínu, do malej obce Rudabányacska, ležiacej pri Sátoraljaújhelyi, aby sa zúèastnili posedenia spolupracovníkov Regionálnych osvetových
centier. Témou stretnutia bolo pripravovanie Dòa Slovákov v Maïarsku,
ktorý sa bude kona 07.07.2007.
Dedinka s 305 obyvate¾mi má svoj
pamiatkový dom, so zariadením z 19ho a 20. storoèia a Slovenské regionálne stredisko, slúžiace spoloèenským
aktivitám. Privítali nás èlenovia slovenskej samosprávy, prichystali pre nás
kompletný obed zostavený s miestnych
špecialít. V malebnom prostredí sme
navštívili aj gréckokatolícky kostol.

V gréckokatolískom kostole

Spevácky zbor Horenka z Kétsopronyu zapája do roboty aj deti miestnej
základnej školy, v ktorej sa vyuèuje aj slovenèina

V národopisnom dome

Èabasabadi – Hradište
Spolok za Èabasabadi zorganizoval
26. mája majáles vo dvore školy.
Program zaèínal s Dòom detí, úèastníkov
vítal András Kósa, predseda spolku. Na
program zavítala aj delegácia družobného mesta – Hradište. Ich kontakt sa
vytvoril na základe skutoènosti, že prví
usadlíci obce Èabasabadi prišli práve z
Hradíš.
O desiatej sa konala vernisáž výstavy
detských kresieb oboch osád, ktorú otvorila starostka obce Èabasabadi Melinda
Szeverényiová a starosta Hradíš, Jozef
Valkovec.
Vystavilo sa 30 kresieb, medzi nimi
kresba ihriska od Tündy Vargovej,

kresba Muzikant od Márie Felegyiovej
z Èabasabadi, diela Lúcie Liskovej a
Richarda Katona, detí z Hradíš.
Popoludnie prebiehalo pri veselom
programe, kde vystúpili citaristi zo
súboru Bolerázu a miestny páví krúžok.
Hostí vítal Matej Kesjár, predseda
miestnej slovenskej samosprávy, èlen
Župnej slovenskej samosprávy. Na
veèierok zavítal aj ve¾vyslanec Slovenskej
republiky Juraj Migaš a generálny konzul
SR v Békešskej Èaby Ján Süli.
Slávnostné zasadnutie samosprávy
prebiehalo v ich prítomnosti.
aa
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