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Za Slovákmi do Maďarska, Rumunska a Srbska
vzdialeného stovky kilometrov od
Slovenska, a predsa takého blízkeho,
budete sa tam vracať znovu a znovu a zakaždým objavíte niečo nové,
o čom ste mali iba hmlistú alebo
žiadnu predstavu.
... tohtoročného zájazdu pre 20
účastníkov v prvý augustový týždeň.
Účastníci zájazdu sú priatelia a obdivovatelia dolnozemských Slovákov,
vzájomne si známi z rôznych zájazdov, členovia rôznych cirkevných
zborov, tentoraz z Košíc, Vyšnej
Kamenice, Popradu, Liptovského
Mikuláša, Mengusoviec a Trenčianskych Stankoviec.
Cieľom nášho zájazdu bola Békešská Čaba v Maďarsku, Nadlak v Rumunsku, Stará Pazova v Srbsku a samozrejme aj tradičné Slovenské národné slávnosti v Báčskom Petrovci.
Keď opúšťam svoj rodný kraj –
Prvou zastávkou na ceste za doló, Bože, praj mi šťastia, praj:
nozemskými Slovákmi bola Békešchalúpka našou – cudzím svet,
ská Čaba v juhovýchodnej časti Mavšak čo, keď doma chleba niet?
ďarska. Cesta z Košíc do tohto mesta
Nuž v Tvojom mene idem v diaľ
nám trvala asi 6 hodín. Békešska
a so mnou bôľ a so mnou žiaľ,
Čaba bola počas tureckého vpádu
lež – pevne verím – ideš tiež,
v roku 1566 zničená a jej obyvatelia
a Ty mi v biede pomôžeš!
vyvraždení alebo zajatí. Po definiHlboká viera, aktívna účasť v spo- tívnom vyhnaní Turkov z Uhorska
ločenstve veriacich i v kultúrnom ostalo v Čabe iba 22 maďarských
živote svojej obce, dodržiavanie slo- kalvínskych rodín, ktoré sa vzápävenských zvykov a tradícií, udržia- tí odsťahovali k svojim blízkym do
vanie slovenského jazyka v školách okolitých pustatín a uvoľnili miesto
a chrámoch, zachovanie národných evanjelikom zo Slovenska, ktorí boli
krojov, tancov a ľudových piesní, úsi- prenasledovaní pre svoju vieru. Slolie o zachovanie svojej identity nie váci sa v roku 1718 usadili v Békešvždy v prajných okolnostiach, robí skej Čabe a ihneď si postavili malý
z našich dolnozemských krajanov kostolík z hliny. O 5 rokov ho nahraslovenskejších než sme my Slová- dil kostol postavený z nepálených teci na Slovensku. Ak raz nazriete do hál, tzv. valkov a v roku 1745 kostol
tohto farebného slovenského sveta, z tehál a s vežou., tzv. malý kostol.
Ani pár týždňov, ktoré ubehli od
našej druhej návštevy Dolnej zeme,
neubrali na intenzite a živých farbách obrazov dolnozemských krajov
v našich mysliach. Šírošíra rovina,
nekonečné kukuričné a cirokové
lány, rozsiahle dediny, rovné ulice
lemované dozrievajúcimi slivkami a
dýchajúce nedeľným pokojom a nad
tým všetkým dominujúce biele kostoly s vysokými vežami nenechajú
vnímavého návštevníka na pochybách, čo bolo pre našich krajanov
prvoradou vecou po ich príchode
na Dolnú zem. Postaviť chrám Boží,
v ktorom budú spoločne vysielať
svoju vďaku, prosby i žiale Všemohúcemu. Myšlienky a úzkosť vysťahovalcov výstižne vyjadruje Martin
Rázus v jednej zo svojich básní:

Terajší veľký evanjelický kostol ,
do ktorého sa zmestí 8000 ľudí, bol
postavený v rokoch 1807-1824 a považovali ho za najväčší evanjelický
kostol v Rakúsko-Uhorsku. Békešská Čaba bola v tých časoch baštou
luteránstva. Čabianski evanjelici
spolu s evanjelikmi z ďalších dedín sa
sami starali o vydávanie Čabianskeho kalendára i o vydávanie Tranovského kancionála. V roku 1937 píše
Dr. Gustáv Szeberényi, evanjelický
farár a správca čabianskej evanjelickej cirkvi v správe z presbyteriálneho
konventu, že čabianska cirkev je najväčšia slovenská evanjelická cirkev
na svete a nachodí sa v nej najviac
Transciov.
Aj v súčasnej dobe je tento kostol
najväčším evanjelickým kostolom
v strednej Európe. Kostol je postavený v klasicistickom štýle, je 55 m
dlhý, 25 m široký a jeho veža meria
70 m. Vnútri kostola je 3500 miest
na sedenie. Súčasným evanjelickým
farárom je Pavol Kovács. S pánom
farárom sme sa nestretli. Celú históriu osídlenia Békešskej Čaby nám
vyrozprávala dáma obdivuhodného
temperamentu, obdarená múdrosťou, manažérskymi schopnosťami,
diplomaciou a láskou k všetkému
slovenskému, pani Anna Istvánová,
riaditeľka Domu slovenskej kultúry
v Békešskej Čabe. Svoje zaujímavé
rozprávanie doplnila premietaním
videofilmu o oblasti, v ktorej sme sa
nachádzali. V Békešskej Čabe je v súčasnej dobe 65000 obyvateľov, z ktorých sa podľa oficiálnych štatistík
hlási k svojej identite 6 % Slovákov,
pokračovanie na strane 2.
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pokračovanie z 1. strany
čo predstavuje 3900 ľudí. V meste
pôsobia 3 významné slovenské inštitúcie:
Čabianska organizácia Slovákov
pod vedením predsedu Michala Lásika vydáva mesačník Čabän, ktorý
vychádza v náklade 500 ks a čitatelia ho dostávajú do rúk bezplatne.
Pán Lásik je stredoškolský profesor,
ktorý vyučuje v slovenskej základnej škole i na slovenskom gymnáziu
v Békešskej Čabe.
Slovenský oblastný dom je sídlom
Konzulátu SR Pán generálny konzul
Štefan Daňo nás poctil svojou návštevou, práve keď sme obdivovali

vnútorné zariadenie etnografického
domu s náboženskými knihami písanými švabachom na stole. V príjemnom rozhovore s pánom konzulom
sme sa dozvedeli o pomeroch a živote Slovákov v tejto oblasti.
Treťou významnou slovenskou
inštitúciou v Békešskej Čabe je
Dom slovenskej kultúry, ktorý vďaka
horlivosti našej sprievodkyne, pani
Anny Istvánovej, riaditeľky Domu
slovenskej kultúry, sa stal ozajstným
centrom slovenskej kultúry v tomto
meste. V spoločenskej miestnosti nás čakalo príjemné pohostenie
a veľmi otvorený rozhovor s pani
riaditeľkou Istvánovou. Na stenách

miestnosti nás upútali obrazy Ing.
Alexandra Jirouška, známeho košického fotografa, ktorý pochádza zo
Spišskej Novej Vsi.
Po niekoľkých hodinách strávených v spoločnosti obdivuhodnej
predstaviteľky roduverných Slovákov, pani Istvánovej i pána generálneho konzula Štefana Daňu sme
sa s našimi milými sprievodcami
rozlúčili so želaním úspechov pri zachovávaní slovenskej identity v tejto
špecifickej časti Dolnej zeme a s darčekmi, za ktoré sa chcem poďakovať najmä Domu Matice slovenskej
v Košiciach.
PaedDr. Jolana Janičkárová

Augusztusban autobuszos csoport Szlovákiából tett látogatás Békéscsabán. Érdekelte őket a két evangélikus
templom, megtekintettük a Tájházat és rövid vetítést tartottunk nekik a Szlovák Kultúra Házában.
A csoport Nagylakra utazott el tőlünk.

Vážená redakcia
Tento môj príspevok venujem
začínajúcim učiteľom, aby sa nebáli
zasvätiť svoj život vzdelávaniu ľudu,
z ktorého vzišli. Nebude to ľahká
práca ani v dnešnej dobe, ale keď si
pozorne prečítate to, čo som prežil ja
a ostatní mladí učitelia počas vojny a
po nej, zistíte , že to ľahká práca nebola nikdy.
Začal som učiť v roku 1945 po prechode frontu na evanjelickej cirkevnej škole na šopronských sálašoch.
Bola to škola vzdialená asi 15 km od
Čaby, jednotriedka s jednou izbou,
kuchyňou a komôrkou. Najťažšie
bolo prežiť pomery po prechode
frontu so všetkým zlom, ktoré sprevádzajú vojny. Postupujúce vojsko
bralo so sebou čo sa len dalo, kone,
kravy, ošípané, obilie a podobne.
Učiť v jednotriedke šesť ročníkov v dlhých a vŕzgajúcich laviciach
bez základných učebných pomôcok
nebolo ľahké. Ešte dobre, že tamojší ľudia, vážiaci si svojho učiteľa, mi
pomohli napriek tomu, že ani oni
nemali nazvyš. Každú nedeľu mi iná
rodina priniesla obed.
Niektorí žiaci chodili až z päť kilometrovej vzdialenosti po poľných

cestách, v blate, snehu. Rodičia ich
v zime vozili na saniach, ba boli aj
takí žiaci, ktorých rodičia vysadili
na koňa, ktorý sa potom sám vracal
domov. Možno niektorým dnešným
žiakom sa to zdá byť romantickejšie,
ako prísť do školy autom.
Bol som vtedy ešte slobodný,
sám som bol v tej škole, ale susedia
ma často prišli navštíviť, porozprávať sa. Podľa čabianskeho zvyku na
Gregora prinášali ľudia učiteľom
dary, fazuľu, vajíčka, med, slaninu a
hlavne klobásu. Takto si uctili svojho
učiteľa, poradcu a ako kantora aj „kazateľa“ nedeľňajších služieb Božích.
Pretože som končil len posledný ročník evanjelického lícea, nevedel som
dobre hrať na harmóniu a preto som
spolupracoval s kolegom so susednej
školy. On hral na harmóniu a ja som
prečítal kázeň. Jednu nedeľu sme odbavili služby Božie u mňa a ďalšiu u
neho.
Najkrajšie spomienky sa mi viažu
ku Kvetnej nedeli. Sused mi požičal
starú kobylu a tak som išiel pomedzi
rozkvitnuté polia do susednej školy.
Teplo bolo, zem voňala, nad hlavou
škovránky spievali. Spod nôh kde-tu

vyletel bažant, jarabica alebo prepelica. Aj malé zajačiky cupotali v
obilí. Vtedy som si povedal: „Dobré povolanie som si vybral na tejto
zemeguli“. Keďže každý štvrtok bol
voľný (teriálny) išiel som na Čabu
na cirkev. Vždy sa našiel niekto, kto
ma zobral na koči. To bola príležitosť
poznávať ľudí z môjho obvodu, životnú múdrosť starších si osvojiť.
Aj veselé zážitky sa pritrafili. Na
spiatočnej ceste na Šoproň kone
báťu Beňa vedeli, pri ktorej krčme
treba zastaviť. „Poďte pán rechtor“
hovorievali báťa „dáme si pohárik
vína, ale pred tým si zjeme pár orechov. Po nich sa dobre pije“. Boli však
aj vážnejšie udalosti. Po prechode
frontu potulovali sa zbehovia (katona szokevény), rabovali po sálašoch.
Preto sa muži rozhodli utvoriť akúsi
domobranu. Na povale mojej školy
sme našli drevené pušky (atrapy),
takže domobrana na koňoch vyzerala naozaj vážne.
Na koniec dovoľte, aby som zaželal začínajúcim učiteľom, aby sa v
službe svojmu národu nebáli prekážok, ktoré sa im postavia do cesty.
Ján Krasko

Krasko Ján Komárnoba kitelepült csabai rövid írásában a tanévkezdés alkalmából üzent a pedagógusoknak.
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Workshop dolnozemskej slovenskej mládeže

Výzvy
Redakčná rada Svetového kalendára
Slovákov (SKS) na rok 2011 vyzýva všetky
organizácie, predstaviteľov a tvorivých
členov slovenských komunít vo svete,
aby prispeli do spoločného diela a poslali príspevok na uverejnenie. Vo výzve sa
píše: „Pošlite nám to, čo pokladáte o sebe
za typické alebo zaujímavé, pošlite nám
materiál, ktorý pokladáte za vhodný pre
kalendárový žáner, pošlite nám ukážky zo
slovenskej zahraničnej literárnej, esejistickej tvorby atď. Vítané sú aj ilustrácie,
materiály, fotografie, kópie zaujímavých
dokladov.“ Zaslané materiály majú byť v
rozsahu max. 2,5 strany rozmeru A/4 typom písma Times New Roman, veľkosť
12. Príspevky treba zaslať do 15. septembra 2010 na e-mailovú adresu:
szlovakhaz@globonet.hu

Slovenská mládež pri vypracovaní svojho projektu

Jeden z dvadsiatich ôsmych spoločných projektov dolnozemskej
Slovače je Medzinárodný workshop
slovenskej mládeže, v rámci ktorého mládež dopĺňa svoje poznatky,
zdokonaľuje sa v praxi rozličných
polí národnostného života. Aktivita
účastníkov troch štátov prispeje aj
k hlbšiemu spoznaniu jedna druhého, posilneniu kohéznej sily slovenskej dolnozemskej mládeže a snahe
kooperácie, spoločného tvorenia.
V prospech splnenia týchto cieľov
Spolok pre slovenskú edukáciu a poradenstvo s Demokratickým zväzom
Slovákov a Čechov v Rumunsku
aj v tomto roku zorganizovali akciu
v materskej krajine, a to v Tatranských Matliaroch, kde v miešaných
skupinách pod vedením riaditeľky
Domu slovenskej kultúry v Čabe
Anny Ištvánovej sa pustila mládež
do práce v téme organizovania národnostného života.
Keďže sa možno uplatniť v prvom rade združene, mladí mali za
úlohu založiť svoj spolok. Vyšli rôz-

ne nápady s výpovednými logami.
Určili svoje základné údaje, štruktúru fungovania, systém financovania, personálu a členstva. A keďže
už mali bázu, dostali za úlohu so
svojim spolkom napísať scenár ich
najväčšieho podujatia. Každý pilne
pracoval a počas práce došiel na to,
aké a koľko prekážok nastane, koľko
práce, spolupráce a orgazizovania
kryje jednu akciu. A prišli aj nato,
že sa dostali iba k plánu a scenár
nasleduje iba po tejto práci. Ale prezentácie boli na úrovni, kooperácia
skupín fungovala. Dobrý pokrok do
budúcnosti.
Okrem osobnom skamarátení
cez prezentácie zúčastnených sa
spoločností, každý sa hlbšie dozvedel o histórie, okolnostiach života
a pôsobilosti slovenskej mládeže
v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku.
Rozdiely počas spoločného pobytu
sa zmazali, vládla dobrá nálada, ktorá sa prehĺbila počas prechádzky vo
Vysokých Tatrách.
red

A dél-alföldi szlovákok fiataljaival utaztunk ki a Magas Tátrába, ahol a
szlovákságunkat ismertető szemináriumon vettünk részt. Magyarországot
hét fiatal képviselte.

Redakcia Čabianskeho kalendára sa obracia na Vás s výzvou o príspevok do Čabianskeho kalendára 2011, ktorý v tomto
roku vyjde po štyridsiaty deviaty krát a
od jeho znovu vydania bude to 21. číslo.
Ak sa Vám naša ročenka páči a radi v nej
listujete, ak prijímate sledovanú koncepciu redakcie, pošlite nám materiál na
uverejnenie, ktorý pokladáte za vhodné
čítanie doma i v zahraničí.
Články prosíme odovzdať v elektronickej
forme na hore uvedenú adresu.
Rozsah: maximum 2 strany, formátu A/4 písma Times New Roman, veľkosť 12.
V Čabianskom kalendári uverejňujeme príspevky napísané pre túto publikáciu a vyhýbame sa preberaniu materiálov z iných
zdrojov. Čakáme aj články mladých prispievateľov.
Redakcia:
Tünde Tusková (00-36-20-8249 033),
Anna Istvánová 00-36-30-2056 956),
Hajnalka Krajcsovicsová (66-321-771)
Vydavateľ: Čabianska organizácia Slovákov
Za vydanie zodpovedá: Michal Lásik predseda
Uzávierka čísla 30. november 2010
A felhívásokkal a Szlovákok
Világkalendáriumára és a Csabai
Kalendáriumra hívjuk fel azok
figyelmét, akik szívesen publikálnának bennük.
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Desiate Svetové stretnutie Elečanov
Desiaty krát usporiadali u nás Svetové stretnutie tých, ktorí pochádzajú
z nášho mesta, z Eleku, ktoré obývajú príslušníci štyroch národností:
okrem Maďarov tu žijú aj Rumuni,
Nemci a aj my, Slováci tu máme malý
kolektív. Organizovaním série podu
jatí takéhoto typu začali u nás pred
dvadsiatimi rokmi. Žiaľ, tradičný
sprievod slávnostných kočov tohto
roku sa kvôli nepriaznivému počasiu nekonal. Dejiskom slávnostného
privítacieho programu bol miestny
rímsko-katolícký kostol, hostí privítal primátor László Pluhár. Na trojdňovej aktivite začiatkom augusta
sa v hojnom počte zúčastnili potomkovia tých Nemcov, ktorí po druhej
svetovej vojne boli vysídlení z Eleku.
Aj my, Slováci sme pokladali za
dôležité prezentovať sa na tejto významnej udalosti mesta. Mali sme
svoj stan, ktorý sme vyzdobili a naša

Elečania na stretnutí

skupina pripravila typickú plnenú
kapustu tohto kraja, sármu, ktorá
sa tešila veľkej obľube aj v kruhu
našich hostí. V tento deň k nám zavítali Slováci z Čabačudu pod vedením Kataríny Fehérovej, ako aj členovia
Slovenského klubu z Békešskej Čaby

s vedúcou Alžbetou Ančinovou. V sobotu
v rámci slávnostného programu sme
oslávili 14. výročie získania titulu
mesta, pritom primátor zagratuloval
najmladšiemu a najstaršiemu obyvateľovi Eleku. Nasledoval folklórny
program, v ktorom sa predstavili naši
hostia z Čabačudu, a síce ich Spevácky zbor pod vedením Jozefa Majora
s maďarskými a slovenskými ľudovými piesňami a Tanečná skupina Elek,
ktorá má na repertoári maďarské, nemecké, rumunské a slovenské choreografie. Veľký úspech zožali aj sólisti
tohto kolektívu András Szilágyi a Mihály
Bogár Szabó.
Trojdňová séria podujatí, na ktorej sme sa aj tohto roku cítili výborne
sa skončila s koncertom maďarskej
populárnej skupiny Republic.
Zdroj: luno(ficz-cs)

Gastronomický kútik Elečanov

Slovenský páví krúžok z Čabačúdu
v kultúrnom programe

Az Elekiek X. Világtalálkozóján a helyi szlovák szervezet is aktívan közreműködött. Vendégeket hívtak
Csabacsűdről és Békéscsabáról. A gasztronómiával nagy sikert arattak a közönség soraiban.
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Návštevy Čabanov na Slovensku
August prebiehal v kruhu čabianskych Slovákov v znamení spomienok na predkov a stretnutia s ich potomkami žijúcimi na Slovensku.
Prvé slovenské rodiny katolíckeho vierovyznania sa
presťahovali do Békešskej Čaby v roku 1750 z územia
dnešného Slovenska, z obce Litava. Občania Litavy nedávno oslavovali 845. výročie založenia obce. Na oslavy
pozvali aj Čabiansku organizáciu Slovákov (ČOS). Pozvaniu vyhoveli Alžbeta Ančinová, koordinátorka programov a
Mária Kiseľová aktivistka organizácie. Dvojčlennú delegáciu prijal na Litave Štefan Matejkin, primátor obce. Podujatie poctil svojou prítomnosťou aj Radoslav Vazan, primátor
okresného mesta Krupina, odkiaľ sme dostali r. 1993. kameň pre pamätník, ktorý je vystavený pred našou radnicou na pamiatku 275. výročia znovuosídlenia Békešskej
Čaby.
„Prezreli sme si 670 ročný kostol dediny, v budove ktorého
- ešte pred jej prestavbou - modlili aj predkovia čabianskych
katolíckych Slovákov!” – oduševnene sa vrátili domov
členky delegácie. Súčasného duševného pastiera litavskej
katolíckej cirkvi, pána velebného Jozefa Krausa obdarovala
naša delegácia s lexikónom, zostaveným pánom farárom

Na pamiatku dlhodobej spolupráci litavských
a čabianskych Slovákov

Gáborom Bielikom o katolíckych rodinách v Békešskej
Čabe (1750-1895).
S potomkami predkov žijúcimi na Slovensku sa stretli
Čabania aj koncom augusta. V posledný víkend augusta usporiadali totiž v Komárne Čabianske dni. V rámci
dvojdňového podujatia členovia čabianskeho Slovenského klubu pod vedením Alžbety Ančinovej usporiadali výstavu
zo starých čabianskych tkanín a zo starých fotiek, ktoré
predstavia život čabianskych Slovákov. Ženy klubu ako
čabiansku gurmánsku špecialitu uvarili halušky. V nedeľu na fare komárňanskej evanjelickej cirkvi sa stretli čabania so Slovákmi, ktorí sa r. 1947 presídlili z Békešskej
Čaby do Komárna.
Súčasne s touto akciou usporiadali v Komárne aj 10.
Medzinárodný festival dychoviek. Dejiskom tejto udalosti
bolo Nádvorie Európy. Medzi pozvanými dychovkami
bola aj Pokerešská dychovka železničiarov z Békešskej Čaby.
Ildika Očovská

Békéscsabáról az idén is több csoport utazhatott ki Szlovákiába. A Csaba Táncegyüttes, a Fajalka Hímzőkör és a
Körösparti Fúvószenekar.
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Lesk Jánošíkovho dukátu
6-8. augusta 50 členná delegácia ČOS v kapse s dolnozemskou ľudovou kultúrou sa pobrala na cestu do Čiech,
aby sa zúčastnila Medzinárodného festivalu slovenského
folklóru Jánošíkov dukát. Podujatie sa konalo v malebnom prostredí skanzenu v Rožňove pod Radhoštěm už
po dvanástykrát. Festival pre tamojšie folklórne skupiny
slúži aj ako odborná kvalifikácia, pri čom sú pozvané aj
slovenské spolky zo zahraničia. Čabänia už nie po prvýkrát prezentujú zachovanú kultúru, ale v tomto roku
sa im otvorila možnosť zavítať na festival v rámci programu Európskej únie Grundtvig. Zo štyroch partnerov
projektu V úcte k tradíciám Dolnozemčania sa predstavili v netradičnej forme. Na festival sa združili spolky
tanca, spevu a hudby, aby integrovane predniesli folklór
dolnozemských Slovákov. Citarový súbor Boleráz hral
na tradičnom hudobnom nástroji dolnozemských Slo-

Tanenčý súbor Čaba pri náladovke na námestí

masla dosiahli druhé miesto a pričinili sa ku kulinárnym
zážitkom svojej skupiny. Pri tanečnej a hudobnej zložky folklóru sa predstavili aj remeselníci. Naša Ancika
Tóthová zožala ozaj veľký úspech so svojimi náhrdelníkmi a náušnicami, navliekané z korálikov. Vrátila sa plno
zážitkov a objednávok.
Hostitelia nás vítali milo, ďakujeme im a gratulujeme
k organizovaniu podujatia. Pokladáme za úctyhodné
zachovávanie skanzenu a to, že okolo kostola zachovali
starobylé náhrobné pomníky, medzi nimi aj tých, ktorí
pracovali veľa v prospech skanzenu. Spomienka sa v nás
ligoce ako Jánošíkov dukát vo vrecku.
Red

Citarový súbor Boleráz na pódiu pri rybníku

vákov, k čomu sa pripojili spevokoly Orgován a Čabianska ružička. Na ich melódiu zatancoval slovenské tance
nielen Dolnej zeme, ale aj Novohradu a iných Slovákmi
obývaných obcí, tanečný súbor Čaba. Debutácia spoločného programu z pódia na pódium sa stal dokonalejším.
Vyvŕšením pobytu bol galaprogram, kde sme sledovali špičkové predstavenia slovenského folklóru, náladu
ktorú nenarušilo ani poškodené počasie. Pri nabitom
programe došlo aj k hre. Jánošíkovia riešili hravé úlohy,
kým dvojice zúčastnených krajín súťažili v mútení masla.
Našu skupinu v špičkovej forme zastúpili Dorka Kosnová a Anna Korčoková, ktoré so svojimi skoro tri kilami

Spevokoly pri pódiu na pasienku

Augusztus elején 50 fős csoport utazott Csehországba a Grundtvig projekt keretében, melynek címe „Hagyományainkhoz hűen.” A Csaba Táncegyüttes, a Boleráz Citerazenekar. az Orgován Népdalkör és Cabianska ruzicka
Kórus tagjai a Jánosíkov dukát elnevezésű fesztivál résztvevői voltak.
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Spevácky zbor
z Brezna v Čabe

Návšteva v Nových Zámkoch

27-eho augusta členky Orgovánu a
„Ružičky” sa stretli v Áchimovej sieni
slovenského oblastného domu, aby vítali spevákov z Brezna, ktorí cestou do
Nadlaku sa zasravili aj na Čabe.
Kým si hostia pozreli evanjelický
kostol a si vypočuli Hankó Bandi
báčiho, ktorý írečitou čabianskou
slovenčinou hovoril o slovenskom
oblastnom dome, zaťiaľ my, domáci
sme si trošku poklebetili. Po letných
mesiacoch sme vždy zvedaví, kto
ako vyzerá, čo sa stalo nové, kto kde
bol na výlete a samozrejme – vďaka
Domu slovenskej kultúry – sme spolu prežili pri rozličných cestách, kultúrnych programoch v Paríži, Nadlaku, Lucine a nedávno v Čechách
v Rožňove pod Radhoštěm.
Našich brezňanských hostí sme
pozdravili čabianskymi pieňami,
oni nás zase potešili takými piesňami, ktoré predniesli nedávno aj na
medzinárodnej súťaži v Poľsku, kde
z 28-ich speváckych zborov si zaslúžili druhé miesto. Keď sme sa navzájom predstavili, štrngli sme si na
naše stretnutie a ochutnali čabiansku
klobásu. A ako to dosť často býva pri
takýchto príležitostiach, veľmi rýchlo sme našli spoločný hlas aj v tom
pôvodnom, aj v prenesenom zmysle
slova. Spomenuli sme si aj na našich
spoločných známych, veď brezňanské divadlo sa už viackrát predstavilo
čabianskemu obecenstvu, aj z nás už
viacti boli v Brezne, takže nie div, že
sme sa mali o čom zhovárať. A keďže všetci radi spievame, nechýbal ani
spoločný spev. Naši hostia boli veľmi
dojatí keď nás počuli po slovensky
spievať, a vtedy boli ozaj prekvapení, keď zistili, koľko piesní poznáme,
a to nielen melódiu, ale aj texty.
Bolo to dobré popoludnie! Tak cítime, že nielen zo zdvorlivosti sa lúčili s nami tak, že do videnia v Brezne.
VAK

Už tradične organizujeme dvojročne Čabianske dni v Komárne.V
tomto roku 28-30. augusta naše
podujatie spestril aj X. Medzinárodný festival dychoviek, na ktorý
od hlavného organizátora festivalu
a vedúceho dychovky Veselá kapela Fülöp Istvána dostala pozvanie
aj čabianska dychovka Körös-parti
Vasutas Koncert Fúvószenekar.
28-eho augusta popoludní sa
stretli dychovky pred budovou Matice slovenskej. Okrem už spomenutých dvoch: Tanečný orchester
Zuš Sedlačany z Čiech, Alphorneusemble TMK Gaflenz z Rakúska
a dychovka komárňanskej hudobnej školy Egressy Béniho. Po obede v patinovanej reštaurácii Klapka
dychovky robili náladovky na rôznych miestach osady, kým členovia
čabianskeho spolku sa stretli s presídlenými z Čaby.
Festival dychoviek sa začal o 16.
hodine na preplnenom Európskom
nádvorí. Dychovky so svojimi kvalitnými prednesmi upútali obecenstvo, ktoré s nepretržitým tleskom
ocenil špičkový program čabianskej
dychovky.
Po koncerte vítal hostí a odovzdal
pamätné diplomy poslanec Kovács
Péter. Maczkó István, riaditeľ čabianskeho spoločenského domu
železničiarov, obdaril Veselú kapelu
v mene Čabänov pamätnou plaketou.
29. augusta dychovka odcestovala domov, kým ostatní Čabänia
sa zúčastnili ďalších programov. Na
rannej bohoslužbe farár Horgoš str.
vítal našu skupinu. Po bohoslužbe
sme sa pustili do Nových Zámkov
a po ceste sme sa zastavili pri pomníku Sv. Cyrila a Metóda, ktorý po
dlhom čakaní konečne sa dostal na
nové miesto.
V Nových Zámkoch nás vítali

Breznoi baráti kórus látogatott el
Békéscsabára.

Čabianske dni v Komárne
poslanec Oláh János, J. Garaiová,
miestna podpredsedníčka Matice slovenskej a P. Drugová, dcéra
na Čabe narodeného ale v Nových
Zámkoch žijúceho slovenského básnika Jána Gerčiho. Navštívili sme aj
jeho hrob, pri čom Helena Lehoczká riaditeľka gymnázia na dôchodku
– tiež čabianskeho pôvodu – spomínala na básnika.
V mene Čabänov kládol veniec
Petrás János a Kolimár Lajos. Ďalšou stanicou nášho zájazdu bola
evanjelická farnosť, kde nainštalovali výstavu čabianskych tkanín a starých fotiek.
Výstavu, zostavenú z čabianskeho
materiálu otvorila Elena Grumenová vedúca Zväzu žien. Pri preplnených stoloch sme sa stretli s mnohými bývalými Čabänmi, vypočuli
sme si sólistov Matičiarika a do neskorého večera sme si spolu spievali.
30. augusta sme sa zobudili v kolégiu komárňanského učilišťa, odkiaľ
sme so sprievodkyňou šli pozrieť
pamätihodnosti mesta: pevnosť, pamätný dom M. Jókaiho, park F. Lehára. V dome Matice slovenskej sme
sa stretli s tamojším vedúcim Varga
Győző.
Kým skupina bola na prechádzke, Čabänky Julika Mazánová a Judita Liptáková prichystali makové a bryndzové halušky. Halušky
na farnosti zjedli príbuzní, priatelia
z Komárna, z Iže a Čabänia.
Aj tu sa nainštalovala výstava
tkanín a fotiek, o ktorej sa zmienila
Helena Vicziánová, vedúca Matice
slovenskej v Iži. Po prehliadke výstavy nasledoval kultúrny program.
Strenutie sa končilo ťažkými srdcami, padajúcimi slzami a s prísahou,
že nezabudneme na spoločné korene, na naše styky a opäť sa stretneme
v Békešskej Čabe v roku 2010 alebo
2011 pod titulom „Predstaví sa Komárno v Čabe“.
Aa

Csabai Napok zajlottak Komáromban, ahol a Körösparti Fúvószenekaron
kívül a Szlovák klub tagjai is részt vettek.
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Ako šlo vajce po vodu
Nuž urobilo si aj ono, ako si každý
robieva: Kotúľ! zakotúľalo sa a pustilo sa,
kadiaľ mu bolo ľahšie, kadiaľ by nezavadilo
do tuhšieho
od seba. Jednak stalo sa to ešte za starých
časov, nuž veľa ani neopytujte sa, ako to
mohlo byť; dosť, čo je o tom rozprávka.
Za starých časov išlo teda Vajce na
vandrovku a stretlo tam raka.
„Kde ty ideš?“ rečie mu ono.
„A ty že kde?“ rečie mu on.
„Ja idem na vandrovku!“
„A veď ani ja nechcem byť horší od teba;
pôjdem i ja!“
Už teda boli dvaja a bolo im hneď
smelšie. Idú, idú; stretnú kačicu.
„Kde ty ideš?“ opytuje sa vajce.
„A vyže kde?“ rečie táto.
„My ideme na vandrovku; poď, budeme
traja.“
Kačica pristala; už boli traja. Všetko
dobré do tretice!
Idú, idú; stretnú moriaka.
„Kde ty ideš?“ rečie vajce.
„A vy že kde?“ rečie tento.
„My ideme na vandrovku; poď do
kamarátstva!“
Moriak pristal; boli štyria.
Idú, idú; stretnú koňa.
„Kde ty ideš?“ rečie vajce.
„A vyže kde?“ rečie kôň.
„My ideme na vandrovku; poď, budeme
piati.“
Kôň šiel; bolo ich, koľko na ruke prstov.
Idú, idú; stretnú vola.
„Kde ty ideš?“ rečie vajce.
„A vyže kde?“ rečie tento.
„My ideme na vandrovku; poď, väčšia
hŕbka pýta viac.“
Vôl pristal; už boli šiesti.
Idú, idú pekne v hŕbke; stretnú ešte
kohúta.
„Kde ty ideš?“ rečie vajce.
„A vyže kde takto rozbehli ste sa?“ rečie
kohút.
„My ideme na vandrovku; poď, budeme
všetci siedmi!“
Dobre teda, už boli všetci siedmi dobrí
tovarišia spolu!
Vandrovali, koľko vandrovali, až raz v
temných smrečinách omrkli a nevedeli ani
sem, ani tam, a boli veru už aj hladní. Kdeže
tu prichýliť sa? Ako tu opatriť sa? Veru bolo
na čase trocha pohnúť rozumom. Ale vajce
aj malo rozum za všetkých.
Poslalo ono kohúta na vysoký smrek
a ten odtial zazrel hneď svetielko, ale ešte
ďaleko od nich v tmavom lese. Radostne
naň zakikiríkal. Vajce zvolalo: „No, len zleť
skoro v tú stranu proti svetlu; ukážeš nám
cestu. Ta pôjdeme, a čo by priam všetci čerti
tam boli, musia nám dať jesť a musia nás
prenocovať.“

Kohút zletel v tú stranu a poberali sa
tatam všetci ako na hotové.
Aj našli chyžku v horách, v ktorej svietilo
sa. Povie vajce koňovi, aby zabúchal na
dvere. Ten zabúcha a z izbičky vyjde stará
baba.
„Čo tu chcete? Čo tu hľadáte? Chytro
choďte preč, bo keď moji chlapci domov
dôjdu, všetkých vás tu zmelú na kašu!“
spustila baba na nich.
„Ech, zmelú -nezmelú; ty nestaraj sa o to,
ale nám siedmim tovarišom daj jesť,“ vraví
vajce.
„A čo vás všetkých parom poberie, pre
takých kadejakých zo sveta pozbieraných
šklbanov nemám nič!“ durila sa baba.
Tu vajce rozkázalo volovi, aby vzal babu
na rohy a zaniesol do lesa. Vôl to aj urobil
a hodil ju tam dakde do jamy a pribehol
naspäť. Vnišli všetci do izby a tam našli pre
siedmich stôl zastretý, aj pečiva a variva
dosť. Lebo to tam pritrimovali sa siedmi
zbojníci a baba im just teraz bola prihotovila
dobrú večeru. A títo všetci už aj prichádzali
s hrmotom, lomozom, len tak hora prašťala.
Čo tu robiť? Dobrá rada stojí vždy za
volač, vajce ju hneď vedelo. Kohútovi kázalo
vyletieť hore na pánty, vola postavilo do
pitvora, koňa do izby za dvere, moriaka
poslalo na pec, kačicu pod lavicu, raka do
krhly a samo zahrabalo sa do pahreby;
svetlo vyhasili.
Zbojníci dôjdu a svetla v chyži nevidia.
„Čo či tá baba zaspala, či čo je to?“
povedajú si.
„Hneď sa nazrieme, čo je to! Len vy
trocha tu počkajte, aby ste nazbíjané veci na
hromadu nestrepali!“ povie najväčší z nich
a pobral sa dnu. Vstúpi do pitvora. Tu vôl
vezme ho na rohy a hodí otvorenými dvermi
do izby. Tam spoza dvier buchne kôň doňho
kopytom.
„Ej, kýže je toto čert? Počkaj, hneď ti
posvietim do očí!“ rečie zbojník a skočí ku
pahrebe, že svetlo roznieti.
Ako rozhrnul pahrebu a začal fúkať,
pripieklo žeravé uhlie na vajce. Fúk! puklo
vajce a nafúkalo zbojníkovi plnú tvár i oči
horúcim popolom. Ako podstrelený skočil
ku krhle, že si tvár i oči vymyje. Ale ako
načrie rukou, chytí mu rak prsty do štipcov.
Zbojník trhne rukou, pre-vrhne krhlu a
narobí velký hurt! Na ten hurt strepoce
kačka krídlami a zakáčka: ták, ták, ták!
Moriak zahrmotí na peci lopatami a kývajúc
hlavou, zahudruje: hudrý, hudrý! Kôň ešte
len teraz vyhodil zadnými nohami náležité
zbojníkovi do chrbta a vysotil ho do pitvora,
tam vzal ho zasa vôl na rohy a vymrštil von
na dvor; k tomu všetkému kohút na pántoch
celým hrdlom sa ozýval: kikirí, kokoré!
Došliapaný, doráňaný zbojník doletel
ako bez duše ku kamarátom.

„Ká skaza robí sa to tam?“ opýtajú sa ho
títo. A tento len tak chytá dych do seba, aby
im odrazu všetko vypovedal:
„Hja, bisťuže dade, tam je veru zle. Chcel
som sa prikrásť len tak na prstoch, a oni sami
strčili ma tadnu medzi seba. Ako si chcem
roznietiť, abych aspoň videl, s kým má do
činenia, fúk! vybúšil mi spod kochu puškár
zrovna do tváre, dobre že mi oči nevytiekli;
čiahnem rukou do krhly, že si oči vymyjem,
tam krajčír s nožnicami leban mi všetky
prsty odstrihol; a tobôž medzi lavicami tkáč
rozohnal krosna, tresol ma člnkom po hlave
a volal: tak, tak! Na peci pekár chytal na
mňa lopaty a dudlal: udri, udri! Spoza dverí
vyskočil čižmár, vybúchal ma ešte len teraz
kopytom a vystrčil do pitvora. Tu šelma
sedliak vzal ma na železné vidly a vyhodil
von.
Šťastie moje, že nedal som sa mu vyhodiť
hore na pánty, bo tam už ako na hotových
viselniciach čakal na mňa kat a volal: sem s
ním, sem ho hore!“
Nečakali zbojníci, kým by to všetko
vyhrnulo sa na nich z chalupy, ale pobrali
päty na plecia a zanechali tam aj všetku
hotovizeň, čo kedy nazbíjali.
Naši ale tovarišia a sedmorí remeselníci
zasadli si potom k stolu a k hotovému
jedeniu. Jedli pili, harovali tam, kým čo
stačilo. Potom nebodaj každý pošiel svojou
stranou a neviem, kedy zídu sa zasa takto
dovedna, ako tu boli zídení k jednému
majstrovskému kúsku.
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