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Prezentácia zbierky tkanín, výstava starých tkanín v Bratislave
Na pozvanie Maďarského inštitútu
v Bratislave členovia Čabianskej organizácie Slovákov – Dom slovenskej
kultúry a členovia Spolku Čabanov
v Budapešti odcestovali do Bratislavy,
kde verejnosti predstavili Tiboriho
zbierku čabianskych tkanín. Pri tejto
príležitosti bola zariadená aj výstava
zo zbierky slovenských tkanín Spolku
Slovákov vo Veľkom Bánhedeši.
O prezentácii bola uverejnená
v Bratislave nasledujúca správa:
Igor Thurzo: Z kultúrneho dedičstva
Dolnej Zeme
(Literárny týždenník,
č. 23-24/2010 str.13)
Dolnozemskí Slováci majú na svojom konte veľkú civilizačnú misiu na
niekdajšej pustatine. „Mesto Békešská Čaba bolo znovu vybudované
našimi predkami – Slovákmi. (...)
Slováci na Slovensku väčšinou ani
nevedia o práci, ktorá tu bola vykonaná“, konštatovala Anna Ištvánová, riaditeľka Domu slovenskej kultúry na
Békešskej Čabe pri prezentácii knihy
J. Tiboriho: Vzorky ľudových tkanín
z Békešskej Čaby 31. mája v Bratislave. O Békešskej Čabe sa ako-tak
vie iba podľa „čabianskej klobásy“.
O skutočnej kultúrnej hodnote, ktorá je podstatne staršia a ktorú predstavujú podomácky vyrábané tkaniny čabianskych žien, vie málokto.
Keď Slováci na Dolnej Zemi v 18.
storočí dostávali pôdu na osídlenie,

Bánhedešanky pred tkaninami

dostávali zároveň aj konopiská. Prichádzali pravdepodobne už s rozvinutou kultúrou domáceho tkania,
čo badať aj pri porovnaní s maďarskou ľudovou kultúrou. János Tibori
(1919-2008) bol Maďar, pochádzal
zo Sedmohradska, roku 1944 prišiel
na Čabu ako stredoškolský profesor,
oženil sa so Slovenskou a roku 1953
sa amatérsky začal zaoberať zbieraním národopisných pamiatok. Jeho
dcéra pri prezentácii knihy spomínala, ako po práci na bicykli obchádzal čabianske sálaše (rozptýlené
usadlosti) a odkresľoval vzory ľudových tkanín. Roku 1958 dokončil
v rukopise dielo o čabianskych tkaninách, ktoré však ako kniha vyšlo

až po jeho smrti. Je zostavená ako album a obsahuje vyše sto vzorov prác
čabianskych žien, doložených v doteraz nepoznanej podobe ako vzácn
kultúrne a národopisné dedičstvo.
Na rozdiel od maďarských tkanín, na
ktorých prevláda červená farba, na
slovenských dolnozemských tkaninách sa objavuje kombinácia červenej a čiernej, na smútočných len čierna, na iných zasa typicky slovanská
farba – modrá. Jeden z prítomných
na tejto akcii poznamenal, že pri rozpade Uhorska roku 1918 Békešská
Čaba bola v celej krajine (vrátane
dnešného Slovenska) najväčším vtedajším „slovenským mestom“, čo je
naozaj tak.

Júliusban a Békéscsabaiak Budapesti Baráti Köre és a Csabai Szlovákok Szervezete a Pozsonyi Magyar Kulturális
Intézet meghívására bemutatta Tibori János gyűjteményéből közös kiadásban megjelent albumot, melynek címe
Békéscsabai szőttes minták. A könyvbemutatót a Nagybánhegyesi Szlovák Hagyományőrző Egyesület szőttes
gyűjteményéből alkotott kiállítás tette színesebbé és szemléltetőbb.
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Na menšinové voľby 3.10.2010
Civilné organizácie Slovákov v
Maďarsku zasadali a po zasadnutí
každý konštatoval, že vhodné by
bolo nominovať elektorov na jednej
listine a takto zoskupiť svoje sily.
Teda Slováci v Maďarsku prejavili
spoločný záujem. Otázka je už iba v
tom, že počas uplatňovania svojich
záujmov, ako prejavia ochotu na
kompromis, čo by malo za dôsledok
rovnaké šance. Dúfam, že Slovač
bude schopná sa dorozumieť a pustiť
sa do volieb „pod jednou vlajkou”.
Žiaľ, registrácia neodzrkadľuje
reálne počty Slovákov, ale ani
iných menšín. V tabuľke si môžete
všimnúť štatistiku spracovanú na
portály luno.
kr

SLOVENSKÁ MENŠINA
Župa

Registrovaní do
menšinových volieb

Samospráva

Priemer
(voliči/samospr.)

Peštianska župa

3 186

30

106

Békešská župa

2 939

19

155

Novohradská župa

1 491

23

65

KomárňanskoOstrihomská župa

1 256

10

126

Boršodsko-AbaújZemplínska župa

1 232

17

72

Budapešť

762

14

54

Báčsko-Kiskunská župa

758

3

253

Čongrádska župa

159

3

53

Sabolč-SatmárskoBeregská župa

154

1

154

Hevešská župa

152

2

76

Vesprémska župa

96

2

48

Fejérska župa

88

2

44

Počet možností zvolenia miestnych slovenských
samospráv

126

Úloha nominačných spolkov pred menšinovými voľbami
Voľby do menšinových samospráv
postúpili do ďalšej etapy prípravy. Po
zostavení zoznamu voličov menšinových samospráv bude nasledujúcou
úlohou zaevidovať nominačné organizácie. Od 15. júla sa začala ďalšia dôležitá úloha spoločenských organizácií.

Spoločenské organizácie, pozor!

Nominačná organizácia musí byť
taká zaregistrovaná spoločenská organizácia, ktorá má v stanovách zastupovanie danej národnej alebo etnickej menšiny a ktorá bola založená
najmenej tri roky pred voľbami, teda
najneskôr v októbri 2007. Kandidáta
môže navrhnúť nielen miestna, ale aj
regionálna alebo celoštátna organizácia, pričom členstvo kandidáta v tejto
organizácii nie je podmienkou.
Menšinovú nominačnú organizáciu treba zaevidovať na volebnej
komisii. V prípade, že plánuje kandidovať poslancov iba v jednej osade
alebo v jednom obvode hlavného
mesta, tak na miestnej volebnej komisii. Ak chce mať svojich kandidátov vo viacerých osadách regiónu či
obvodoch hlavného mesta, tak na

regionálnej volebnej komisii, ak v
celom Maďarsku, tak na celoštátnej
volebnej komisii.
K evidencii na formulári KisP1
treba pripojiť stanovy. Nominačná
organizácia môže žiadať uvedenie
svojho pomenovania na volebnom
hárku v menšinovom jazyku. Ak názov organizácie obsahuje aj také znaky, ktoré v maďarskej abecede nie sú,
treba vyplniť ďalší formulár.
Volebná komisia sa musí vyjadriť o
evidovaní tri dni po prijatí prihlášky a
organizácia má možnosť do troch dní
sa odvolať proti rozhodnutiu komisie.
Organizácia potom musí nájsť
vhodných kandidátov, ktorí budú
účinne zastupovať naše záujmy. Kandidátom môže byť iba osoba zaregistrovaná v zozname voličov, ktorá
je povinná predložiť vyhlásenie o
prijatí kandidatúry a pripojiť k nemu
stanovy organizácie, ktorá ho na kandidatúru navrhla. Kandidát vyhlási,
či prijíma zastupovanie menšiny, či
ovláda jej jazyk, kultúru a tradície a
či bol predtým členom alebo funkcionárom menšinovej samosprávy. Vy-

hlásenie kandidáta je verejné. Podmienkou je, aby kandidát figuroval
v zozname voličov v mieste svojho
bydliska. Kandidátom môže byť iba
osoba, ktorá má podporu menšinovej nominačnej organizácie.
Nové menšinové zbory budú mať
štyroch členov, pričom voľby budú
úspešné v tých osadách a obvodoch,
kde odovzdali voliči svoj hlas aspoň
štyrom kandidátom.
Regionálne a celoštátne samosprávy vzniknú po komunálnych voľbách,
v marci nasledujúceho roka prostredníctvom volebných listín. Listinu
môže zostaviť organizácia s nominačným právom, ktorá v príslušnej
župe (hlavnom meste) navrhla za
kandidátov v miestnych voľbách do
menšinových samospráv aspoň 10
% elektorov. Na župných voľbách sa
môžu zúčastniť komunity, ktoré majú
v danej župe aspoň 10 miestnych
menšinových samospráv. Podmienkou účasti na celoštátnych voľbách je,
aby daná komunita vytvorila aspoň 4
miestne menšinové samosprávy.
Zdroj: luno

Befejeződött a kisebbségi önkormányzatok választásával összefüggő választói névjegyzékek összeállítása.
A hazai szlovák civil szervezetek tárgyalására a közeljövőben kerül sor.
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Cirkevné krsty a pohreby v minulosti
- úryvok Do vzniku štátnych matrík v
roku 1895 boli cirkevné matriky
narodených a pokrstených, sobášených a zomretých a pochovaných v podstate jediným zdrojom
evidencie obyvateľstva. Povinnosť
viesť register pokrstených, sobášených a pochovaných bola ustanovená na Vesprémskej synode
(vyššie cirkevné zhromaždenie) v
roku 1515.
V najstarších cirkevných matrikách, ktoré niesli rozličné názvy (registrik obecný, kostelní kniha) sa zapisovali len dátumy krstu, dňa sobáša
a deň pochovania. Až po 100 rokoch
pápež Pavol V. nariadil zapisovať i dátum narodenia a dátum úmrtia. Toto
nariadenie sa však vo väčšine farností nedodržiavalo viac ako 200 rokov.
Len ojedinele sa našli zápisy oboch
dátumov u šľachty a významných
osobností mesta, župy. Keďže táto
skutočnosť bola všeobecným javom,
za dátum narodenia osôb v minulosti sa považuje uvedený dátum krstu a
za dátum úmrtia, dátum pochovania.
Odvodiť dátum narodenia od dátumu krstu je prakticky nemožné, hlavne v prípade ak dieťa pôrod prežilo,
lebo mohlo byť pokrstené niekoľko
minút po narodení v prípade, že hrozila smrť, alebo niekoľko dní po narodení, ale aj niekoľko týždňov. To
záležalo často od vzdialenosti miesta
narodenia a kostola, ročného obdobia, možnosti dopravy, stavu dieťaťa
a pod. V prípade, že hrozilo úmrtie
novorodenca krstiť mohla pôrodná
baba (u kalvínov nie) o čom musel
byť v matrike pokrstených záznam
– „baptisatus est per obstetricae“
(obstetrix – pôr. baba). Strach, že
dieťa zomrie ako pohanča, viedol ku
kurióznym krstom dieťaťa v maternici matky – „baptisatus est in utero
matris“. Keďže sa nevedelo, akého
pohlavia sa dieťa narodí, muselo byť
pokrstené menom chlapčenským i
dievčenským. V matrike bolo potom
uvedené len to správne meno.

Počet krstných rodičov bol v minulosti veľmi rozmanitý. Obyčajne
boli štyria, dve ženy a dvaja muži,
pričom dvoch z nich niekde uvádzali
ako svedkov krstu a dvoch ako krstných rodičov. No stalo sa, že niektoré
dieťa malo aj viac krstných rodičov,
ak boli rodičia šľachtici, alebo župní
úradníci, alebo richtári, kňazi, učitelia či cechmajstri a pod. Z počtu
krstných rodičov dieťaťa sa dá usudzovať na spoločenské postavenie
rodičov krsteného dieťaťa. Zaujímavé bolo zistenie, že v minulosti deti
slobodných matiek mávali niekedy
až 12 krstných rodičov, pričom viacerí z nich boli z významných rodín
remeselníckych, alebo senátorskych,
či učiteľských. Iste to bolo preto, aby
bola zaistená riadna výchova dieťaťa,
keďže matka sa dopustila poklesku.
Zapisujúci kňazi museli v matrike
pokrstených uviesť, že je dieťa „spurius“ – nečisté, „mimo manželství
splozené“, „z nečistého lože počaté“
a pod. V druhej polovici 19. stor. sa
už uvádzalo v osobitnej rubrike či je
legitímne, alebo nelegitímne. V prípade, že sa rodičia zosobášili až po
narodení dieťaťa, postavenie dieťaťa
sa dodatočne zápisom v matrike a
prehlásením otca v prítomnosti kňaza a svedkov, že dieťa uznáva za svoje, prepísalo na legitímne. Spoločenská kontrola spoluobčanov, strach z
prestúpenia Božích prikázaní viedli
k tomu, že v predošlých storočiach
hlavne v dedinskom prostredí, kde
sa všetci poznali, boli slobodné matky skôr výnimkou, no vo väčších
mestách a tam, kde bol veľký pohyb
obyvateľstva, bolo detí slobodných
matiek oveľa viac. Za pokrstenie dieťaťa sa platila štóla uvedená vo „vokátore“ farára. Koncom 18. stor. to
bolo napr. v Radvani 24 grajciarov,
tak isto aj od úvodu matky (šestonedieľky) 24 grajciarov. Táto taxa
sa dlhé roky nemenila, ešte aj v roku
1856 to bolo pre Andreja Sládkoviča
tiež len 24 grajciarov v striebre.
Zomretých pochovávali kňazi, u
evanjelikov a.v. aj cirkevní učitelia.

V matrike pochovaných bola vyčlenená rubrika, kde sa uvádzalo meno
pochovávajúceho. Pri uvádzaní len
jedného dátumu, ktorým bol dátum
pochovania, bolo pomerne jednoduché odvodiť dátum úmrtia, lebo sa
zvyčajne pochovávalo na tretí deň.
Niekedy sa však zomretí pochovávali skôr. Preto po opätovných upozorneniach Kráľovská miestodržiteľská
Uhorská rada vydala 22. septembra
1812 nasledujúce nariadenie, ktoré
podpísali vlastnou rukou barón Ján
Medňanský a barón Jozef Barkóczy
pod č. 23466. Nariadenie bolo písané v latinskom jazyku a v preklade
doručené jednotlivým biskupstvám
a superintendenciám ako rozkaz.
„Poněwádž se nám hodnowěrně oznámilo, že těla mrtvých lidj, před očekáwaným přeběhnutjm 48 hodin, již wíce
ráz přikázaným, na mnohých mjstech
mezi 24, nýbrž i 12 hodinami se pochowáwagj: tedy superintendencii této
přísně se poraučj, aby wšem okolj swého mužum o duše pečugjcjm, kterým
jináče podle auradu povinnost jest mrtvých pochowáwati, okolitě naložila,
aby před 48 hodinami, od okamženj
přisslé smrti rátagic, pod tou neytežsou pokutou, kteráby gistotně na proti
tomuto rozkazu činjcjch následovala,
nepochowáwali krome kdyby w nakazitedlné nemoci byli zahynuli, a odtud
by nebezpečenstwj pro weřejnost nastávalo“. Od uvedenia tohto nariadenia
do jednotlivých farností sa musel do
matriky zomretých a pochovaných
preto písať presný čas úmrtia i čas
pochovania. Výnimočne sa mohlo
pochovávať pred uplynutím 48 hodín napr. pri epidémiách cholery,
ktorých bolo v 19. stor. niekoľko
(1831, 1855, 1866 a 1873). Počas trvania epidémie, ktorá u cholery bývala zväčša v júli až septembri, alebo
trvala od augusta do októbra, bývalo
denne viac pohrebov. V čase vrcholu
epidémie to bolo v závislosti od veľkosti farnosti a tým počtu obyvateľstva aj 10 až 20 pohrebov denne.
Eva Furdíková
In: Bystrický Permon, Jún, 2010
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Deň Slovákov v Maďarsku – Za našu národnosť
Deň Slovákov v Maďarsku sa
v tomto roku konal v malebnom prírodnom prostredí, v Lucíne. Slávnostné otovrenie sa konalo v malom
evanjelickom kostole dedinky a na
námestí regióny Slovákov v Maďarsku
postavili svoje stany, v ktorých predstavili remeselnícke a gastronomické
dielne. Čabiansky región v tomto roku
predstavovali Slováci z Kétšoproňu
a Békéšu. Spevácky zbor Horenka zo
Šoproňu vystupoval aj v javiskovom
programe.
Keďže Deň Slovákov v Maďarsku je
najväčším spoločným podujatím Slovákov v Maďarsku, tradične je spätý
s odovzdaním celoštátneho uznania
Za našu národnosť aktivistom našej
Slovače. V tomto roku Valné zhromaždenie Celoštátnej slovenskej samosprávy udelili nasledovným:
Anna Istvánová, Békešská Čaba (Slovenský Komlóš)
Anna Ištvánová pochádza zo slovenskej rodiny. Slovenskú základnú školu ukončila v rodnom Slovenskom
Komlóši. Po úspešnej maturite na slovenskom gymnáziu v
Békešskej Čabe ju prijali na Filozofickú fakultu Univerzity
Komenského v Bratislave, kde absolvovala odbor slovenský jazyk a literatúra. Po získaní diplomu sa vrátila na Dolnú zem, do Békešskej Čaby, a odvtedy - vyše tri desaťročia
- svojou komplexnou a mnohostrannou činnosťou plní
svoje významné poslanie medzi Slovákmi v Maďarsku a
na celej Dolnej zemi. Externe ukončila štúdium a získala
ďalší diplom pracovníkov kultúry na ELTE. Pracovať začala v Župnom osvetovom stredisku Bálinta Balassiho ako
osvetová referentka. Popri zamestnaní sa naďalej vzdelávala, viedla Slovenský klub osvetového strediska a plnila
viacero zodpovedných funkcií aj v spoločenskom živote.
Zastávala viacero postov v štátnych a verejných inštitúciách Békešskej župy. V rámci možností vždy presadzovala
záujmy Slovákov v Maďarsku a snažila sa vyťažiť čo najviac pre túto komunitu. V Regionálnom školskom centre
bola referentkou pre slovenské národnostné školstvo.
Dlhé roky bola členkou predsedníctva a podpredsedníčkou Zväzu Slovákov v Maďarsku, zapojila sa do práce
slovenských samospráv v Maďarsku a do činnosti občianskych organizácií. Vďaka jej iniciatívnej, všestrannej
osobnosti, pracovitosti a vytrvalosti sa realizovali početné komplexné projekty a kultúrno-prezentačné podujatia
doma i v zahraničí. Anna Ištvánová je úradujúcou predsedníčkou Čabianskej organizácie Slovákov a riaditeľkou
Domu slovenskej kultúry - Regionálneho osvetového centra
CSS. Je nositeľkou vysokých štátnych vyznamenaní Ma-

Naša Anča

ďarskej republiky (Malá medaila Györgya Bessenyeiho,
Za národnosť) a Slovenskej republiky (Malá medaila sv.
Gorazda a Cena ministra kultúry SR) a prvou laureátkou
Ceny Ondreja Štefanka za činnosť vykonávanú v prospech
dolnozemských Slovákov.
Folklórny spolok Lipa, Budapešť
Umelecká vedúca:
Eva Subová Szilágyiová
Korene folklórneho spolku siahajú do roku 1990, keď
pri budapeštianskej slovenskej škole vznikol Ústredný
slovenský tanečný súbor Prameň, ktorý sa v roku 2003
pretransformoval na spolok Lipa. Hlavnou úlohou spolku je šírenie ľudovej kultúry Slovákov žijúcich v Maďarsku, zbieranie a spracúvanie tanečných prvkov. Spolok
sa zúčastnil na rôznych medzinárodných festivaloch
v zahraničí (v Juhoslávii, Poľsku, Belgicku, Českej republike a v Holandsku), na Slovensku v Detve, Liptovských
Sliačoch, Tvrdošovciach, Košiciach, Nižnej na Orave a
v Rožňave. Folklórny spolok Lipa má vo svojom repertoári tance zo Slovenska, ale najmä tance a piesne Slovákov
v Maďarsku. Sprevádza ho ľudová hudba Svrčkovci zo
Salgótarjánu.
Pavol a Judita Láskovci, Veňarec
Sú úzko späté s každodenným životom a pestovaním tradícií veňareckých Slovákov. Pavol Láska sa hneď po návrate do rodného kraja zapojil do spoločenského života obce
a po krátkom čase sa stal významnou osobnosťou spoločenského a národnostného diania. Bol zakladajúcim členom
miestnej slovenskej občianskej organizácie, v ktorej dodnes
aktívne pracuje. Už vyše 30 rokov ho môžeme vidieť a počuť na rôznych vystúpeniach Folklórnej skupiny Rozmarín.
Jeho druhým koníčkom bol šport – futbal. Vďaka tomu
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spolupracuje Veňarec s obcami na Slovensku nielen v oblasti kultúry a školstva, ale aj športu. Vo všetkých štyroch cykloch mu veňareckí voliči prejavili dôveru a zvolili ho za člena
miestnej slovenskej samosprávy.
Judita Lásková, rodená Špániková, sa tiež narodila
v slovenskej rodine vo Veňarci. Pani Judita bola tiež zakladajúcou členkou miestnej slovenskej organizácie, niekoľko rokov stála na jej čele a usmerňovala, organizovala
jej činnosť. Bola rozhodujúcou osobnosťou Folklórnej

skupiny Rozmarín. Veľmi dobre poznala veňarecké ľudové piesne, zvyky a kroj. Dlhé roky šila a obnovovala šaty
pre folklórnu skupinu Rozmarín a detskú skupinu Vreteno. V múzeu krojovaných bábik môžeme obdivovať výsledok práce jej šikovných rúk. Ušila krásny veňarský kroj
pre bábiky, ktoré sú vystavené v miestnom národopisnom múzeu. Judita Lásková sa nedožila vyznamenania,
v prostriedku júna na večnosť odišla. Pokoj prachu jej!
Zdroj: luno

Július 3-án zajlott a Magyarországi Szlovákok Napja Lucfalván. Régiónkat a kétsopronyiak (Horenka Kórus) és a
békésiek képviselték. Ezen a napon adták át az Országos Szlovák Önkormányzat kitüntetését is.

Medzinárodný remeselnícky a citarový tábor Slovákov v Sarvaši
Z iniciatívy Čabianskej organizácie Slovákov už vyše dve desaťročia
organizovaný Celoštátny citarový
tábor následkom aktívnej spolupráci dolnozemských Slovákov troch
krajín, uzavretej v písomnej forme,
sa rozšíril na medzinárodnú úroveň,
a spôsob strávenia voľného času sa
rozrástol ďalšími zamestnaniami.
Medzinárodný remeselnícky tábor je usporiadaný v rotačnom systéme, v r. 2007-om sa konal v Békešskej Čabe, 2008-om v Srbsku v Selenči a v roku 2009 ho usporiadali
rumunskí Slováci. V tomto roku opäť
bol realizovaný v Maďarsku, v ďalšej dolnozemskej slovenskej osade,
v Sarvaši. K výberu miesta konania
došlo účelom, aby účastníci spoznali
čím viac Slovákmi obývané osady.
Počet účastníkov bol 75, z ktorých šestnásti prišli zo Srbska z obce
Aradáč, dvanásti z Rumunska,
z Nadlaku. Keďže zahraniční účastníci sa dorozumeli iba v slovenčine,
celý pobyt v tábore podporil zdokonaľovanie sa v jazyku a udržiavanie
znalostí slovenčiny.
V rámci tábora deti sa zoznámili
s hrou na citare, prácou s korálikmi,
kraslicami, medovníkmi, vyšívaním
a všelijakými technikami s vlnou.
Okrem toho samozrejme v programe sa zoznámili s mestom a jeho
slovenskými pozoruhodnosťami,
ale nechýbali im ani voľno a zábava
napr. plavenie sa na lodi, návšteva
Čaby atď.
Tábor finančne podporil Úrad pre
Slovákov žijúcich v zahraničí.
red

Citaristi najmladšej generácie

Práca s korálikmi a vlnou

A Csabai Szlovákok Szervezete és a Szlovák Kultúra Háza az idén Szarvason rendezte meg a Nemzetközi Népművészeti és Citeratábort. A
Vajdaságból és Nagylakról összesen mintegy 40 diák vett részt és további
ötvenen tanultak citerázni.
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Krátke správy
Zo života Čabianskeho slovenského klubu:
členovia ani na leto sa nerozídu, organizujú podujatia,
výlety, ako napríklad: v Dome slovenskej kultúry piekli gazdinky v peci langoše, s ktorými čakali skupinku
cyklistov. Ďalšou ich akciou bola Var varečka var.. v obNa slovenskom dni
lastnom
dome, kde v spoločnosti Attilu Tímára, ktorý
v Székesfehérvári sa predstavili aj čabianski Slováci, menovite výšivkárky krúžok Fajalka, citarový súbor Boleráz získal na olimpijských hrách druhé miesto v kuchárstve,
a šikovné „gastroruky“ Čabianskeho slovenského klubu. pri rôznych kotlíkových kulinárskych zvláštnostiach čabianskych Slovákov varil perkelt s kolienkom a majsterCitarový súbor Boleráz
ským „okom“ ochutnal všetky jedlá gazdiniek a gazdu,
upútal záujemcov Dňa husí (Galiba napok) v Újkígyósi.
keďže aj jeden muž varil. V júli navštívili aj kondorošských Slovákov, kde stretli členky pávieho krúžku oboch
osád v kondorošskej čarde, kde samozrejme okrem speJúliusban a Csaba Táncegyüttes a Csabai Szlovákok
vu hralo rolu aj jedlo, napríklad ukážka robenia gágorčejóvoltából részt vett az Abai Folklór Fesztiválon,
kov a ťahania réteša.
a Boleráz Citera Együttes és a Fajalka Hímzőkör
Székesfehérvárra utazott a Vasutas Művelődési Ház támogatásával. A citerások Újkígyóson is
vendégszerpeltek.
Tanečný súbor Čaba
vďaka spolupráci s Čabianskou organizáciou Slovákov
vystupoval na folklórnom festivale neďaleko Košíc, na
Abovskych folklórnych dňoch.

Začiatkom júla
pod názvom Körösvölgyi sokadalom sa každoročne konajú
slávnosti ľudového výtvarníctva v Gyule. Vlani sme sa ich
zúčastnili aj my, pod názvom Naničkina kuchyňa. V tomto roku varili bryndzové halušky Veňarčania a herouky
pražili pri veľkom záujme Medešanky. Gratulujeme im!

Cyklisti klubu pred odchodom

Medešanky na festivale pod hradom v Gyule

A medgyesi asszonyok herouka sütéssel örvendeztették meg a Gyulai Sokadalom közönségét.
15. 07. v Ecseri
zasadalo predsedníctvo obnoveného celoštátneho spolku Únia slovenských organizácií v Maďarsku. Na zasadnutí
sa hovorilo o blížiacich sa voľbách a o potrebe spolupráci
všetkých nominujúcich organizácií. Predsedníctvo preto
určilo rokujúcu delegáciu, ktorá bude zastupovať Slovenskú úniu 27.-ho júla v Budapešti, na stretnutí nominujúcich organizácií.

Pri peci sa chystajú langoše

A Csabai Szlovák klub életében a sok érdekes program közül kiemelkedik a Szlovák Kultúra Háza udvarán felépített kemence felavatása, a Tímár Attla
mesterszakács társaságában lebonyolított közös főzés
a Tájházban és a kondorosi kirándulás.
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45. ročník Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve (11. 7. 2010)
V prírodnom amfiteátri v Detve sa
už štyri desaťročia druhý júlový víkend stretávajú priaznivci tradičnej
ľudovej kultúry na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve. Každoročne zavítajú na toto podujatie
okrem priaznivcov slovenského folklóru aj krajanské súbory Slovákov
žijúcich v zahraničí, ktorých programy patria medzi najobdivovanejšie.
Výnimkou nebol ani tohtoročný 45.
ročník.
V gescii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa tradične v záverečnom dni podujatia predstavili
krajanské folklórne súbory v programe DOMOV NA DETVIANSKE...
Keď sa stretnú trebárs aj cudzinci
na akomkoľvek festivale, prirodzeným a pritom zaujímavým javom je,
že sa učia navzájom jeden od druhého, a tým sa zdokonaľujú v tom, čo
zo srdca milujú. Pre všetkých, čo sa
stretli v Detve, je to ľudový tanec,
spev a hudba.
A preto my, domáci, namiesto privítania chlebom a soľou sme si tento
rok uctili krajanov z rôznych kútov
sveta symbolickým odovzdaním
kúska našej, ale tým aj spoločnej slovenskej ľudovej kultúry. Ako? Nuž,

Z nálady festivalu

Roman Malatinec ako moderátor a
predtanečníci medzi jednotlivými
choreografiami predstavili, ako učia
krajanov na rôzne melódie krátke
variácie tancov z celého Slovenska.
Tieto variácie si v záverečnej veľkej
choreografii spolu zatancovali všetci
naši krajania.
V programe vystúpilo 278 účinkujúcich z 11 krajín (Austrália, Česká
republika, Francúzsko, Chorvátsko,
Írsko, Kanada, Maďarsko, Rumunsko, Spojené štáty americké, Srbsko,
Ukrajina).

Z nálady festivalu

Krajanské súbory privítali aj
predsedníčka Úradu pre Slovákov
žijúcich v zahraničí Vilma Prívarová,
primátor mesta Detva Ján Šufliarský
a ďalší významní hostia.
Slovenské ľudové zvyky, tradície
sa odzrkadľujú v kultúre Slovákov
žijúcich v zahraničí, sú opornými piliermi ich národnostného žitia a bytia. Počas existencie Folklórnych
slávností pod Poľanou v Detve vystúpili stovky účinkujúcich a súborov zo sveta.
Účinkujúce súbory:
Folklórny súbor Slovenského
spolku Ľudovíta Štúra( Melbourne,
Austrália), Folklórny súbor Limbora
( Praha, Česká republika), Folklórny
súbor Nádeje (Paríž, Francúzsko),
Folklórny súbor SKUS Bratia Banasovci ( Josipovec, Chorvátsko),
Folklórny súbor Ostroha (Írsko),
Folklórny súbor Vychodna Slovak Dancers (Toronto, Kanada),
Folklórny spolok Lipa (Budapešť,
Maďarsko), Folklórny súbor Sálašan
( Nadlak, Rumunsko), Tanečný súbor Slovenka ( Seredné, Ukrajina),
Folklórny súbor Moja vlasť( Milwaukee, Wisconsin, USA).
Mgr. Iveta Baloghova (ÚSŽZ)

Évről évre megrendezésre kerül a Detvai Folklór Fesztivál, melyre hazánkból is sok érdeklődő utazik ki.
Magyarországot az idén a Lipa Együttes képviselte Budapestről.
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Detský kútik
O človeku, ktorý nikdy nehrešil
V jednej dedinke býval raz veľmi chudobný, ale pritom aj veľmi statočný a pobožný človek, lebo hoc už bol šedivý ako
holub, predsa ešte nikdy za života
nezhrešil, nikomu neublížil ani čo by
len najmenším slovom, nikomu nič neprevinil, nikoho neukrivdil. I mrzelo to čerta v
pekle, škrabal sa za ušami a vravel:
„To je predsa len do popukania s tým
človekom. Druhý, čo ak statočný, aspoň
raz za živa mi poslúži, ale tento dneszajtra
zomrie, a ešte neurobil mi v ničom po vôli.
No, ale počkaj si ho, veď ti ja vykážem!“
Chudobný človek nevedel o ničom nič
a najmenej o čertovi, ako stroji sa naňho.
Žil spokojne vo svojom domčeku, modlil
sa bohu každý deň, neublížil nikomu, nepožiadal veci cudzej a spravoval sa vo všetkom podľa prikázania božieho.
Tu raz – kde sa vzal, tam sa vzal, bodaj
sa radšej prepadol ta do Sitna až na dno!
– čupne mu do izby čert, a to taký, ako ho
pánboh stvoril: zuby mal ako koly, nohy
ako kôň, na hlave rožky a – pekne prepytujem – na zadku ešte aj chvost, a hneď začal:
„A hejže, ty vieš, kto som ja? Od tvojho
narodenia neprestajne chodím za tebou, a
ešte ani raz nemohol som spopáckaf ťa pri
hriechu. Teraz vyvoľ si, čo chceš: alebo zabiješ človeka, alebo budeš rúhať sa bohu,
alebo opiješ sa! Z tých troch hriechov,
chcešnechceš, jeden urobiť musíš! Zajtra
zasa prídem, aby som počul, ktorý si si vyvolil.“
Ako dopovedal, vyletel hore kochom.
A statočný človek čo? Veru neľakal sa tak
veľmi, lebo vedel, že kto s bohom, s tým aj
pánboh. Už len premýšľal, premýšľal celý
deň, čo má urobiť. Ale mu to nijak nešlo po
remesle. Čítal celý od boha deň v pobožných knihách a naostatok aj pomodlil sa a
zavzdychol si:
„Neuvoď nás v pokušenie, ale zbav nás
od zlého.“
Ale čože? Na druhý deň ráno zas len
zviezol sa dolu kochom čert a zastal pred
ním:
„No, rozmyslel si si už?“
„Ej, rozmyslel, rozmyslel! Keď si ty čert,
idi do pekla, kde ťa Pán Kristus zatvoril, a
daj statočným ľuďom pokoj. Už ja raz tebe

kvôli nezhreším!“
„Ale ja ti zas povedám, že ty tomu nevyhneš: lebo niet, ani nebude na svete
človeka, ktorý by nezhrešil aspoň raz za
života. Ak budeš protiviť sa tomu, tak ti porobím, že dopustíš sa všetkých tých troch
hriechov. Dobre si to rozhútaj! Zajtra zasa
prídem.“
Vtom hybaj čert, pobral sa hore kochom.
Chudobný človek sám ostal za stolom s
hlavou o dlane podopretou. Myslí, myslí o
veci. Čím ďalej láme si hlavu, tým viac presvedčuje sa, že ten čert voľač popovedal.
„A veru ten predsa mal pravdu,“ tak hútal sám sebe, „veď sme všetci hriešni; veď
by azda Pán Kristus nebol nadarmo zomrel
aj za mňa – a ja som ešte nezhrešil. Ej, veru
ten čert môže mať pravdu! No, nebudem
ťahať sa s ním za palce. Ale človeka zabiť?
Ej, to by bol veľký hriech! Veď cez celý život neublížil som nikomu, ani najmenšiemu dieťaťu, ani len čo by maličkým prstom
nedotkol som sa nikoho – a teraz odrazu
človeka zabiť? Z toho nebude nič!
Pánu bohu rúhať sa, aj to by bol veľký
hriech! Veď od mojej mladosti chránil som
sa aj ľuďom povedať zlé slovo, a teraz na
moje staré kolená mal by som rúhať sa pánubohu? Ani to neurobím! Opiť sa? Hm,
to by azda bol najmenší hriech, veď s tým
nikomu nezhreším! Čože? Opijem sa, prídem domov, vyspím sa – bude koniec veci,
a mám pred čertom pokoj!“
Takto premyšľoval statočný človek a pri
ostatných slovách vstal od stola a pošiel do
hostinca, kde plným skleniciam hodne podíval sa na dno.
Príde domov. Tu hneď proti svojmu
obyčaju začal robiť garazdu. Na nešťastie
rozplakalo sa malé vnúčatko a on chcel ho
udrieť po chrbte – udrel ho po hlave, že
hneď na večnosť onemelo. Tu naraz nebolo
hroma, ani paroma, ani čerta, ani svätého,
ani boha, ktorého by nebol pospomínal,
ktorému by nebol rúhal sa.
Tak, hľa, čo nerobí ožranstvo! Keby nebol opil sa, mohol svätý umrieť – a potom
nebolo väčšieho zlolajca, zlodeja a zbojníka od neho! Bo, vraj, najtiaž len raz opiť sa,
potom to ide ako po remesle. A ten čierny v
pekle radoval sa mu a raduje sa podnes, že
nie nadarmo vymyslel pálenku!

HUMOR
- Otče, - spytuje sa mládenec farára pri spovedi, - je to veľký hriech
spať s dievčaťom?
- Ale, vôbec nie. Lenže vy, beťári,
nespíte...
Staršia matka príde k lekárovi aj
s osemnásťročnou dcérou.
- Tak sa vyzlečte, - vraví dcére lekár.
- Pán doktor, - vraví matka, - ale
chorá som ja.
- Aha! No, tak vyplazte jazyk.
Denník študenta:
Pondelok: Mám 200 Ft-ov. A mám
hlad.
Utorok:Mám 100 Ft-ov. A mám
hlad.
Streda: Mám 50 Fot-ov a mám hlad.
Štvrtok: Prišli mi peniaze. Šile som
na internát.
Piatok: Nempamätám.
Sobota: Nepamätám.
Nedeľa: Mám 200 Ft-ov a mám
hlad.
Zdroj: ŽIVOT (Spoločensko-kultúrny mesačník Slovákov v Poľsku)
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