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9. januára sa uskutočnili voľby do Celoštátnej
slovenskej samosprávy a do teritoriálnych slovenských
volených zborov
V 122 Slovákmi obývaných lokalitách a obvodoch
hlavného mesta bola volebná účasť takmer stopercentná. Spomedzi 488 poslancov miestnych slovenských samospráv hlasovalo 484. Na základe odovzdaných hlasov
vznikla 29-členná Celoštátna slovenská samospráva.
Únia slovenských organizácií v Maďarsku má v Celoštátnej slovenskej samospráve 15, koalícia SPOLU 14 poslancov. Za predsedu Celoštátnej slovenskej samosprávy
zvolili aj v novom cykle Jána Fúzika.
Poslancami novozvolenej Celoštátnej slovenskej samosprávy z Békešskej župy sa stali:
Michal Lásik z Békešskej Čaby
Zuzana Lauková a František Zelman zo Slovenského
Komlóša,
Tibor Mótyán zo Sarvaša a
Anna Szigetiová Szántaiová z Gerendášu.

predsedníčku zvolili dr. Helenu Csicselyovú a za podpredsedu mladého Petra Pecsenyu. Predsedom finančného výboru sa stal Matej Kesjár a členmi Ján Feledi a
Hajnalka Krajcsovicsová. Kontakt Slovenskej samosprávy Békešskej župy: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18
Január 9.-én szavaztak a kisebbségi elektorok az országos és területi listákra. A 29 fős Országos Szlovák
Önkormányzat két listájának létszámaránya 15/14fő,
elnöknek Fuzik Jánost választották. A 7 fős Békés
Megye Szlovák Önkormányzata 19.-én megtartott
alakuló ülésén elnöknek dr. Csicsely Ilonát, alelnöknek a fiatal Pecsenya Pétert választotta

zo života čabianskej
slovenskej školy

19. januára žiaci Slovenského gymnázia a základnej
Voľby do teritoriálnych slovenských samospráv sa
konali v Békešskej, Boršodskej, Komárňanskej, Novo- školy pozdravili obyvateľov Domova dôchodcov Oltalom
hradskej a Peštianskej župe ako aj v Budapešti. V týchto (Ochrana) novoročnými vinšami a piesňami. Domáci prijali mladých s veľkou láskou a podľa zvyku ich ponúkli
teritóriách vznikli 7-členné samosprávy.
koláčmi. Namiesto tradičného vína ponúkali mladým
hosťom čaj. Program organizovala pracovníčka domova
Členovia Slovenskej samosprávy Békešskej župy sú:
dôchodcov, Ildika Tóthová.
Ján Cservenák
z Poľného Berinčoku
Dr. Helena Csicselyová
z Békešskej Čaby
Zvesti zo slovenského školstva:
Ján Feledi
z Békéša
S finančnou podporou Európskej únie začali obnovu
budovy čabianskej slovenskej školy. Práce budú trvať do
Matej Kesjár
z Čabasabadi
decembra 2011.
Hajnalka Krajcsovicsová
z Békešskej Čaby
Judita Krajcsoviczová
z Kondorošu
A csabai szlovák iskola diákjai az Oltalom
Peter Pecsenya
z Kardošu
nyugdíjasházban adtak újévi köszöntőt.
Januárban uniós forrásokból elkezdődtek az iskola
Samospráva Békešskej župy mala na ustanovujúcom
felújítási munkálatai.
zasadnutí 19. januára v Župnom dome voľby, kde za
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vyjadrenie vďaky novoročným štrngnutím
Predseda Čabianskej organizácie
Slovákov Michal Lásik a predseda
miestnej slovenskej samosprávy Juraj Ando 11. januára pozvali svojich
najbližších partnerov, členov predsednícstva spolku, poslancov, riaditeľov slovenských inštitúcií a vedúcich záujmových kultúrnych skupín

na novoročné štrngnutie do Domu
slovenskej kultúry, aby sa im poďakovali za prácu, ktorú vykonali počas
roku 2010 za slovenskú národnosť.
Medzi pozvanými bol aj generálny
konzul Slovenskej republiky v Bekéšskej
Čabe Štefan Daňo.

Január 11.-én a Csabai Szlovákok Szervezete és Békéscsaba MJV Szlovák
Önkormányzata elnökei újévi koccintás keretében köszönték meg szlovák
közösségek vezetőinek, az intézményvezetőknek és partnereknek a 2010.
évben a szlovákság érdekében végzett munkájukat.

Generálny konzul Štefan Daňo

francúzky
cyklista v kruhu
menšín európy
Emmanuel le Markus z francúzskeho Bretaňu, člen tamojšej bretanskej menšiny sa vydal na bicykli na
cestu po Európe, aby navštívil menšiny v mnohých krajinách. 12. januára
prišiel do Békešskej Čaby s cieľom
stretnúť sa s tu žijúcimi Slovákmi. Na
druhý deň vyhľadal slovenskú školu nášho mesta. Prednášal žiakom o
svojich skúsenostiach, ktoré získal
v kruhu rôznych národností počas
cesty a informoval sa o tom, ako a či
prežije čabianska mládež svoj menšinový stav. Navštívil Múzeum Mihálya Munkácsyho a mal rozhovor s
predsedom slovenskej samsoprávy s
Jurajom Andom.

Franciaországi, Európa kisebbségeit meglátogató biciklista látogatta meg és gyűjtött ismereteket
Európa kisebbségeiről, köztük
a csabai szlovákságról és tartott
tapasztalatairól előadást a szlovák
iskolában.

Skupina Slovákov stretnutia

Dve speváčky čabianskeho regiónu na
PivnickEJ súťaži VO VOJVODINE
Slovenský
kultúrno-umelecký
spolok PIVNICA 28-30. januára
2011 usporiadala v poradí 46. medzinárodný festival spevákov, sólistov
pôvodných slovenských ľudových
piesní pod názvom „Stretnutie v pivnickom poli”. V tomto roku čabian-

sky región Slovenského osvetového
centra zastupuje Ildika Očovská z
Békešskej Čaby a Erika Baloghová
Szatmáriová z Telekgerendášu. Ildika Očovská obdržala pochvalnú
cenu za najarchaickejší prednes.

A szerbiai pivnicai népdaléneklő versenyen a csabai régió szlovákságát két
énekes képviseli: Ocsovszki Ildikó Békéscsabáról és Szatmáriné Balogh
Erika Telekgerendásról.
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17. januára zasadaLI členovia Slovenskej samosprávy
v Békešskej Čabe
Na zasadnutí členovia prijali referáty
– o udalostiach minulého termínu a
– o rozpočte a obsahovej práci slovenskej samosprávy v roku 2010,
– vypracovali pracovný plán slovenskej samosprávy na rok 2011 a
– prijali dohodu o spolupráci so samosprávou župného mesta Békešská Čaba.
Na záver poslanci čabianskych
Slovákov posúdili plán o spojení
materských škôl na ulici Trefort, Kazinczy a Szigligeti. Podľa ich mien-

ky Slovenská samospráva župného
mesta Békešská Čaba súhlasí so spojením troch inštitúcií iba v prípade zostavenia zakladajúceho dokladu, obsahujúceho plán na vyučovanie slovenčiny v
novom predškolskom zariadení a škôlka bezohľadu na okolnosti zabezpečí
zamestnanie pre pedagóga slovenčiny.
Samospráva taktiež zasadala 31.
januára, kde posúdila plán mesta na
verejné zamestnanie a predĺžila poverenie spravodajníčky slovenských
správ v miestnej televízii.

Békéscsaba MJV Szlovák
Önkormányzata januári két
ülésén többek között véleményt
nyilvánított városi intézet össze
vonásról- melyben egyetértési
feltételként kikötötte a szlovák
óvodapedagógus és szlovák
foglalkozások megtartását -, és
közfoglalkoztatásról nyivánított
véleményt, valamint megerősítette a helyi televíziós szlovák hírek
sugárzásának személyi feltételét.

Deň maďarskej kultúry v slovensko-maďarskom vzťahU
Pri príležitosti Dňa maďarskej kultúry Čabianska organizácia Slovákov a Dom slovenskej kultúry 21. januára v Dome
slovenskej kultúry usporiadali
výstavu umelca, univerzitného
profesora na dôchodku z Komárna Ernesta Kocsisa. Otvárací
prejav predniesla predsedníčka
Slovenskej samosprávy župy Békéš Dr. Helena Csicselyová. Na
vernisáž umelca odprevadila aj
jeho manželka, ktorá je pôvne
Čabänka. Výstava je verejnosti
prístupná do 15. februára.
A Szlovák Kultúra Háza
a Magyar Kultúra Napja
alkalmával rendszeresen hív
szlovákiai magyar művészt kiállítani. Az idén Kocsis Ernő
munkáit mutatja be, akinek
felesége csabai származású.

Na vernisáži sprava dr. Helena Csicselyová, Ernest Kocsis a Anna Istvánová

Čabiansky región SOC spolu sa pustil do nového roka
svojich akcií;
19. januára v Dome slovenskej
kultúry sa stretli zástupcovia 12-tich – zoznámili sa so zásadami a podosád čabianskeho regiónu Slovenmienkami práce a finančných záleského osvetového strediska, aby:
žitostí;
–
spoločne zostavili harmonogram – prebrali exempláre Nášho kalendá-

ra 2011;
–
ktorá osada ešte nemala modrý
stan, aby si prebrala
pokračovanie na strane 6.
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Aktuális pályázatok
Pre civilné organizácie - civil szervezeteknek
Letölthető: http://www.wekerle.gov.hu
Az NCA Dél-alföldi Regionális Kollégiuma pályázatot hirdet civil szervezetek működésének támogatására
(NCA-DA-11)
A pályázat célja:
A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek működéséhez való hozzájárulás. A működési költség a projekteket- és szervezeteket
megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő és a szervezet cél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítása érdekében felmerült kiadás. Nem lehet kedvezményezett olyan szervezet,
amelyek tagjai illetve célcsoportja, tevékenységének kedvezményezettjei 50%-ot meghaladó mértékben profitorientált szervezetek.
Civil szervezetek nemzetközi szerepvállalásának és együttműködésének támogatása
(NCA-NK-11-A)
Kiíró: Nemzeti Civil Alapprogram
Határidő: 2011. 02. 24.
Pályázhat: közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkező társadalmi szervezetek, alapítványok,
amelyeket a bíróság 2009. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják
Az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma pályázatot hirdet civil szervezetek
nemzetközi szerepvállalásának és együttműködésének támogatására
(NCA-NK-11-A)
A pályázat célja:
Jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A
pályázat célja a civil szervezetek nemzetközi szerepvállalását és együttműködését segítő alábbi közhasznú tevékenységek támogatása:
A/1: A Kárpát-medencében megvalósuló civil szervezetek közötti magyar-magyar együttműködés, határmenti és
határokon átnyúló civil kapcsolatok támogatása.
A/2: Magyarországi civil szervezetek külföldi és nemzetközi szervezetekkel való együttműködése, tapasztalatcseréje, nemzetközi jó gyakorlatok honosítása.
Érdekképviseleti célú civil együttműködések támogatása, a civil kontroll erősítése
(NCA-DP-11-B)
Kiíró: Nemzeti Civil Alapprogram
Határidő: 2011. 02. 24.
Pályázhat: közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkező társadalmi szervezetek, alapítványok,
amelyeket a bíróság 2009. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják
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Az NCA Demokrácia- és Partnerség Fejlesztési Kollégiuma pályázatot hirdet „Érdekképviseleti célú civil
együttműködések támogatása, a civil kontroll erősítése” támogatására
(NCA-DP-11-B)
A pályázat célja:
Jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek tartós területi és/vagy szakmai együttműködésének előmozdítása, továbbfejlesztése,
a hosszú távú kapcsolatrendszerek megalapozása, valamint az ehhez szükséges feltételek javítása, különös tekintettel
az érdekképviseleti célú alább részletesen megfogalmazott közhasznú tevékenységekre: Érdekképviseleti célú civil
együttműködések támogatása, civil kontroll erősítése. Ágazati, esetleg általános civil összefogások, amelyek kifejezetten az állami vagy üzleti szektor adott tevékenységeinek monitorozására, civil kontrolljára, az érdekképviseleti
célú civil szervezetek kooperatív (egyeztető–együttműködő) tevékenységére irányulnak (pl. fórumok, találkozók,
közmeghallgatásokon való jelenlét megszervezése, képzések, a civil kontroll erősítésére szolgáló kerekasztal-tárgyalások lebonyolítása).
(III. számú támogatási elv megfelelő pontjai alapján a Kollégium dönti el. A Kollégiumnak joga van a III. számú
támogatási elv vonatkozó pontján belül kategóriákat felállítani, súlypontokat képezni, prioritásokat alkotni.)
Az NCA Demokrácia- és Partnerség Fejlesztési Kollégiuma pályázatot hirdet „A helyi kisközösségek és szak
mai összefogások erősítése a civil részvétel és az állampolgári cselekvés támogatásával. A területi valamint a
szakmai együttműködések ösztönzése, a civil szervezetek közös cselekvését elősegítő tevékenységi formák”
támogatására
(NCA-DP-11-A)
A pályázat célja :
Jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja.
A pályázat célja:
A helyi kisközösségek és szakmai összefogások erősítése a civil részvétel és az állampolgári cselekvés támogatásával.
A területi valamint a szakmai együttműködések ösztönzése, a civil szervezetek közös cselekvését elősegítő tevékenységi formák támogatása.
(III. számú támogatási elv megfelelő pontjai alapján a Kollégium dönti el. A Kollégiumnak joga van a III. számú
támogatási elv vonatkozó pontján belül kategóriákat felállítani, súlypontokat képezni, prioritásokat alkotni.)

Konkurzy menšinovým organizáciám a samosprávam
Pályázatok kisebbségi szervezeteknek és önkormányzatoknak
www.uszz.sk
Oznamujeme krajanom, krajanským spolkom a organizáciám, že v termíne do 31. januára 2011 je možné zasielať na
adresu úradu v rámci programu: „Projekty na pomoc Slovákom žijúcim v zahraničí – rok 2011“ žiadosti o dotácie
na krytie aktivít Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Žiadosti o dotácie
treba zaslať na predpísanom tlačive úradu, ktoré nájdete v rubrike Dotácie / Žiadosti.
Komisii pre schvaľovanie projektov na pomoc krajanským spolkom a organizáciám v zahraničí budú predložené len
podpísané kompletné žiadosti vrátane povinných príloh, zaslané poštou (nie e-mailom) a v stanovenom termíne.
Zároveň Vás žiadame, aby ste v prípade zmeny sídla krajanského spolku, zmeny štatutára, zmeny čísla účtu,... zaslali
v rámci predkladaných žiadostí aj tieto doklady, potvrdzujúce uvedené skutočnosti.
Predpokladáme, že objem finančných prostriedkov určených na vyššie uvedený program na rok 2011 bude rozdelený v rámci jedného grantového kola.
Žiadosť a povinné prílohy je potrebné vyplniť v slovenskom jazyku.
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slovenské knihy a reprodukcie slo– podebatovali o aktuálnych gran- venských umelcov, ktoré sprostredtoch, o úlohách z príležitosti roka koval generálny konzul SR Štefan
Daňo.
dobrovolníkov;
pokračovanie z 3. strany

– podebatovali o žiadateľných prípravných prácach, v záujme prospešnosti Slovákov v rámci sčítania ľudu.
Na zasadnutí bola prítomná riaditeľka osvetového centra Katarína
Királyová, ktorá informovala prítomných o troch väčších celoštátnych podujatiach slovenského
osvetárstva. Predseda Organizácieslovenskej mládeže v Maďarsku
referoval o plánoch na rok 2011.
Nakoniec prítomní si mohli vybrať

A Szlovák Közművelődési Központ csabai régiójának 12 települése január 19.-én találkozott
2011. évi munkájához szükséges egyeztetések megtételére a
Szlovák Kultúra Házában Ennek
tartalma programjaik, forrásaik
feltérképezése, valamint az év
aktualitásai, az önkéntességgel
és népszámlálással kapcsolatos
feladatok megbeszélése volt

REDAKČNÁ RADA Dolnozemského
slováka
28. januára v Báčskom Petrovci
zasadala redakčná rada Dolnozemského Slováka, aby zhodnotila prácu
predošlého roka a definitívne ustanovila tematiku čísel časopisu roka
2011, a titulov štyroch knižných
publiikácii.

Bácspetrőcön ülésezett
a Dolnozemský Slovák folyóirat
szerkesztősége, ahol a 2010. év
értékelése mellett meghatározták
a 2011. év folyóiratának irányát és
négy kiadványának címét.

OMAĽOVANKA

DETSKÝ KÚTIK
(burko.sk)
Receptár pre deti

„Nutela” zo sliviek
2 kg sliviek
1 kg kryštálového cukru
150 g kakaa
100 g čokolády na varenie
100 g mletých orechov
Postup:
Slivky umyjeme, vykôstujeme
a dáme rozvariť. Pridáme cukor,
kakao, postrúhanú čokoládu a
oriešky. Dobre premiešame a necháme 24 hod v chlade. Potom
zmes dôkladne rozmixujeme,
rozdelíme do malých pohárikov,
uzavrieme a 20 min. sterilizujeme.
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