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Tradícia a súčasnosť v Bratislave
A kto by nechcel byť jedinečným a
zaujímavým?! Trojdňové podujatie
prezentovalo predvádzanie tradičných remesiel vyše dvesto výrobcami, ktorí nielen ponúkali svoje
výrobky, ale podali ukážku postupov procesu výroby svojho remesla. Okrem predmetovej tradičnej
kultúry sa predstavil aj folklór – v
pešej zóne Starého mesta. Okoloidúci zvedavo sa obracali za chlapcami a ženami oblečenými do krojov,
a niektorí sa aj hádali odkiaľ vlastne
ten kroj pochádza. Medzitým na javisku Hlavného námestia rad za radom vystúpili folklórne skupiny od
najmenších po dospelé. Zaujímavé
Deti vyhotovia z priadze bábiky
bolo vidieť ako vyrastie nová generácia tejto vetvy kultúry a akou nad- censtvu. Jedinečný zážitok ponúkol
šenosťou to prežije a odovzdá obe- program SĽUK-u a ešte väčmi módna prehliadka „Kroje a dizajn“, čo
očividne prezentovala paradox a
jednotu rozličnosti, minulosti a súčasnosti.
Mimo toho aby zapojili mladšiu
generáciu so spôsobom zainteresovania, vo forme tvorivých dielní
deti od 10-15 rokov si mohli vyskúšať samé remeslá, ale ani mladšia
generácia (3-8 rokov) neostala bez
možností, lebo oni si mohli modelovať z hliny, maľovať na sklo a točiť
na hrnčiarskom kruhu s rodičmi.
ÚĽUV už vyše desať rokov otvoril
možnosť pre verejnosť zapojiť sa
do života ľudového remesleníctva,
keďže v roku 1999 začal organizovať
pravidelné záujmové kurzy remesiel pre verejnosť pod názvom Škola remesiel. A kto mal veľa energie,
Čo je vlastne citara? Odpovedala Ildika Očovská
zapojil sa do tanca. A čo keď sa stal

Začiatkom septembra v Bratislave sa uskutočnila akcia ÚĽUV
–u (Ústredie ľudovej umeleckej
výroby) „Dni majstrov“ ktorú po
prvýkrát organizovali v roku 1990
s cieľom -prispôsobiť sa k súčasnej najvábivejšej forme akcií pre
pospolitý ľud -, v rámci festivalu
otvoriť priestor širšej verejnosti,
bezprostredne sa oboznámiť s tradičnými remeslami svojich predkov,
črty ktorých však v súčastnosti čoraz vo väčsej mieri presakujú aj do
nášho moderného života, nosiac v
sebe čistú elementárnu krásu a praktizmus ich produktov. Na jedinečnú
hodnotu poukazuje aj heslo tohto
roka: Vykroj sa z davu, čo nosí v sebe
jednotu osobitých príznačností
minulosti - kroj a súčasnosti – dav.
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Navliekanie priadze na krosná

hladným? Na Rybnom námestí si
mohol ochutnať špeciality tradičnej
slovenskej kuchyne.
Čakanou odbornou zložkou festivalu bol pre remeselníkov odborné uznanie ich práce, veď za svoje
profesionálne majstrovstvo v rámci
podujatia odovzdali čestné tituly
Majster ľudovej umeleckej výroby, ktoré po prvýkrát udelili v roku 1959.
V tomto roku na Radničnom
nádvorí svoju zachovanú tradičnú
remeselnícku kultúru prezentovali
Slováci z Békešskej Čaby, Anna Illéšová, Vandfa Illéšová, Eva Gyorfiová, Katarína Kovácsová, Klára Zsírosová a Mária Vécseyová zastupovali
Výšivkársky krúžok Rozmarín, pôsobiaci pri Čabianskej organizácie
Slovákov – Domu slovenskej kultú-

ry. Členovia špičkového záujmového krúžku s najvyššími odbornými
oceneniami Maďarska pod vedením
Anny Istvánovej, riaditeľky Domu
slovenskej kultúry, do Bratislavy
niesli ručné práce, ktoré prezentovali motívy ich slovenských predkov, zakladajúcich Čabu, Komlóš,
Sarvaš. Výšivkárky poukázali na
motívy ich kožuchov, ktoré rozširujú a spopularizujú na predmetoch
každodenného života, aby použili
vo svojej domácností tradičnú hodnotu. Pri vyšívaní aj tkanie bolo prezentované, keďže z domácností nemohli chýbať ani koberce. Čabänka
prezentovala aj paličkovanú čipku,
ktorá zdobila kroj a vankúše atď.

svojich predkov, ktoré remeslo ako
jedno z najznámejších remesiel Slovenska bola práve vo vedľajšom dvore na Principiálnom námestí prezentované v plnej mieri, ale táto pani
poukázala na to, že po stáročia ešte
aj mimo hraníc žije pestovanie tejto
vetvy tradičného remesla. A čo ešte
s paralelom minulosti a súčasnosti? Napríklad perličky. Práce Anny
Tóthovej prezentovali cez náhrdelníky, náramky a prstienky prirodzenú zliatinu tradičných a módnych
doplnkov. Ich práca bola natoľko
vábivá, že mnohí by chceli vyskúšať,
a tak si mohli aj najmenší tkať alebo
si vyrobiť svoju bábiku atď.
red

Nekonečný záujem o výrobky

Dvojitá slovenská oslava v Čabe
Začiatkom septembra verne k tradíciám Generálny konzulát
SR organizoval slávnosť s recepciou pri príležitosti prijatia Ústavy
SR (1992.09.01.). V tomto roku
ale osláv bolo viac, keďže pred desiatimi rokmi v prítomnosti dvoch
predsedov vlád Mikuláša Dzurindu
a Viktora Orbána sa otvorili dvere
Generálneho konzulátu SR v Békešskej Čabe, a vtedajší primátor mesta
Jánoša Papa s odovzdaním symbo-

lického kľúča mesta generálnemu
konzulovi Štefanovi Daňovi, ktorého spolu s jeho spolupracovníkmi
prijali k čabianskemu spoločenstvu.
Tento kľúč ešte dodnes zohráva svoju rolu, a hoci úlohou konzulátu je v
prvom rade riešiť záležitosti a problémy slovenských občanov, ale posilní nás v duši s uznaním tristoročného prežitia v maďarskom prostredí.
Pietna slávnosť vyvrcholila s
koncertom Košickej filharmónie

(založená v roku 1968 ako druhý
filharmonický orchester Slovenska)
v preplnenom kostole postaveného
Slovákmi. V koncertovom programe
zahrali dielo od Dvořáka a dbali aj o
to, že prebieha pamätný rok Ferenca Liszta. Ich koncert zožal drvivý
úspech tak v Čabe ako aj v Sarvaši, a
poukázal na to, že kultúra je jedným
kanálom zblíženia sa národov.
red
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Ondrej Kvasz a dejiny letectva
21. septembra došlo k stému výročiu toho, že Ondrej Kvasz vyletel do
oblakov. Od dátumu tohto výkonu
občana so slovenským pôvodom počítajú dejiny letectva Békešskej župy.
Pri pamätnej tabuli na mieste jeho
bývalého rodného domu na ceste
Bartók – v umiestnení ktorej v roku

2001 boli prítomní aj čabianski Slováci – kládli mu hold predstavitelia
mesta, čabianski Slováci, a členovia
krúžku O. Kvasza, ktorí potom aj na
jeho počesť zaleteli okolo Čaby. Jeho
relikvie môžete nájsť v Trenčíne.
red

V. stretnutie slovenských spolkov

Telekgerendášski Slováci rok čo
rok organizujú priateľské stretnutie
slovenských spolkov. V tomto roku
Melinda Čapová Mesniková, vedúca
speváckeho zboru Borouka organizovala práve piate, na ktorom napriek
ďalších slovenských podujatí okolia sa
zúčastnili z jedenástich osád obývaných Slovákmi. Borouka sa pýšila aj s
tým, že z vyhraného konkurzu ÚSŽZ
mohla ušiť nový kroj podľa nájdených
starých fotografií z roka 1975-76. Pri
26. septembra v osade usporiadania Dňa Slovákov v Maďarsku vo Veľkom kultúrnom programe samozrejme
Bánhedeši zasadala Slovenská samospráva Békešskej župy. Spoznali dejiny bola aj zábava a oznámenie, aby nikto
a súčasnosť miestnej slovenskej pospolitosti a hoci sa tešili tomu, že národ- nezabudol na dôležitosť sčítania ľudu
nostná výučba funguje tak v škôlke ako aj v základnej škole, ale keď pán pri- ani z národnostného hľadiska.
mátor povedal, že školu prevezme cirkev, poprosili ho, aby pri odovzdaní
Niekoľko slov o organizátoroch:
do rúk cirkvi kládol veľkú pozornosť na to, a aj po prevzatí sledoval to, aby
Telekgerendášsky Páví krúžok bol
výučba slovenčiny ostala na takejto istej úrovni tak kvantitatívne ako aj kvalitatívne. Pritom kládol dôraz aj na to, aby s miestnymi Slovákmi sa pustili do založený v roku 1975. Jeho zaregistrovanie prebehlo v roku 2009, pod
rokovania ohľadom udržania dedičstva rozprávačky ňaničky Žofky.
Po prerokovaní úradných vecí na nárok Slovákov župy Békéš župná slo- menom Telekgerendášsky páví krúžok Borouka. Počet členov je 14 osôb,
venská samospráva sa rozhodla v iniciovaní ďalšej akcie:
patria do staršej generácie, ale predstavujú a zapoja sa aj mladší dospelí
A Békés Megyei Szlovák Önkormányzat 2011. szeptember 26-án
a deti. Členovia spolku sa stretávajú
megtartott ülésén úgy határozott, hogy létrehoz egy szervezeti formától
pravidelne v pondelok večer, ale prifüggetlen laza szövetséget a megyében lévő szlovák önkormányzatok és
spôsobujúc sa k výstupeniam aj čascivil szervezetek között.
tejšie. Spolok pokladá za svoju úlohu
A cél az, hogy a megyében élő szlovákság képviselői rendszeresen
pestovať lokálnu a slovenskú menšitalálkozzanak. A találkozások alkalmával elmondhassák gondjaikat,
novú kultúru, - najmä hudobné poproblémáikat. Azt tervezzük, hogy minden ilyen ülésen meghallgatunk
klady - zachovať a rozširovať ľudové
legalább egy olyan embert, aki a megyét képviseli az Országos Szlovák
piesne a posilniť lokálny menšinový
Önkormányzatban.
spoločenský život. Organizuje podujatia s cieľom:
Az első ilyen ülés tervezett időpontja 2011. október 18-án 16.00 óra, a
tanácskozás helye: Békéscsaba, Garai u. 21. Szlovák Tájház Áchim terme.
– vytvoriť príležitosť na predstavenie
sa, vystupovanie pre slovenské orgaSzeretettel várjuk az első megbeszélésen.
nizácie a spolky žijúce v župe Békéš,
•
pestovanie priateľských a odborSlovenská samospráva Békešskej župy na svojom zasadnutí
ných stykov, výmena skúseností;
26. septembra 2011 sa rozhodla, že sa pokúsi vytvoriť sieť
– umožnenie solidarity a vzájomnej
neregistrovaných a registrovaných slovenských spoločností Békešskej
spolupráce v záujme rozširovania
župy vo voľnej forme
slovenskej kultúry;
Cieľom je, aby sa predstavitelia Slovákov pravidelne stretávali, aby mohli
– motivovať a zapojiť mladšiu genedať najavo svoje ťažkosti a problémy. Plánujeme, že na každom takomto
ráciu k poznaniu a pestovaniu nazasadnutí vypočujeme aspoň jedného zastupiteľa Valného zhromaždenia
šej kultúry;
CSS, delegovaného z Békešskej župy.
– spestriť lokálny spoločenský život.
Plánovaný termín prvého zasadnutia je 18. októbra 2011 o 16.00 hod.,
Spolok sa predstaví na kultúrnych
miesto rokovania: Áchimová sieň Slovenského oblastného domu podujatiach s ľudovími piesňami
Békešská Čaba, ul. Garai č. 21.
charakteristickími pre okolie a usiluje sa rozširovať a spoznávať hodSrdečne Vás čakáme na prvú diskusiu.
noty národnostnej kultúry.

Zasadali slovenské menšinové
samosprávy
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Na záver rokovania Župná samospráva vypisuje pre verejnosť nasledujúcu
výzvu na udelenie vyznamenania založeného v roku 2010:

VÝZVA
Slovenská samospráva Békešskej župy vyzýva
– slovenské samosprávy
– slovenské civilné organizácie
– slovenské samoriadiace spolky, spoločenstvá
– cirkev
– členov Slovenskej samosprávy Békešskej župy
patriace do obvodu pôsobnosti župnej samosprávy na podanie návrhu
udelenia vyznamenania „Za békéšskych Slovákov”. Vyznamenanie sa
udeľuje súkromným osobám, alebo spoločenstvám, ktoré trvale na
vysokej úrovni vykonávajú svoju činnosť v prospech Slovákov, alebo
vytvorili trvalú hodnotu.
Návrh musí obsahovať
– meno a presné údaje navrhovanej osoby resp. spolku
– podrobný rozpis činnosti resp. tvorby
Návrhy treba zaslať do 1. novembra 2011 na adresu sídla Slovenskej
samosprávy Békešskej župy: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.

•

Cena Za menšiny
2011
Úrad štátneho tajomníka pre cirkevné, národnostné a občianske styky upozorňuje na možnosť podať
návrhy na udelenie vysokého štátneho vyznamenania Za menšiny.
Ocenené môžu byť osoby, organizácie a národnostné samosprávy, ktoré vykonávajú príkladnú činnosť
v národnostnom verejnom živote
školstve, kultúre, cirkevnom živote, vede, masovej komunikácii
a hospodárskej sfére. Odovzdanie štátneho vyznamenania sa v
zmysle uznesenia vlády Maďarskej
republiky z r. 1995 uskutoční ako
najvýznamnejší akt v rámci osláv
Dňa menšín (18. decembra). Návrhy treba podať do 20. októbra
na adresu Úradu štátneho tajomníka pre cirkevné, národnostné a
občianske styky (1055, Budapešť,
Kossuthovo námestie č. 4) a podľa
možnosti aj e-mailom na adresu:
titkarsag.nekf@meh.gov.hu

FELHÍVÁS
A Békés Megyei Szlovák Önkormányzat felhívást tesz közzé
kitüntetés odaítélésére. A kitüntetés azon magánszemélyeknek vagy
közösségeknek adományozható, akik Békés megye szlovákságáért
maradandót alkottak, illetve huzamosabb időn keresztül kiemelkedő
tevékenységet végeztek.
Javaslatokat tehetnek:
– a Békés megyei szlovák kisebbségi önkormányzatok,
– szlovák szervezetek,
– szlovák önszerveződések, közösségek;
– és egyházak;
– valamint a Békés Megyei Szlovák Önkormányzat tagjai
A javaslatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlott személy, vagy közösség pontos adatait
– az adományozás alapjául szolgáló tevékenység, vagy alkotás részletes
ismertetését, méltatását
A javaslatokat 2011. november 1-ig kérjük eljuttatni a
Békés Megyei Szlovák Önkormányzat 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.
szám alatti székhelyére.
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Národnostný festival na medzinárodnej úrovni
Medzinárodný festival národností v Pokoji a mieri (09.-11.09.2011)
je vlastne dieťaťom spoločného
projektu dolnozemských Slovákov
Na jarmoku, cieľom čoho bolo a je
dodnes čím komplexnejšie a vábivejšie sprostredkovať a zviditeľniť svoju
národnostnú kultúru čím širšiemu
spoločenstvu.
Keďže iniciatíva Anny Ištvánovej,
riaditeľky Domu slovenskej kultúry
v Čabe zožala veľký úspech v širokej spoločnosti, pri slovenskom jarmoku, ktorý v rotačnom systéme sa
organizuje medzi troma štátmi obývanými dolnozemskými Slovákmi,
Čabianska organizácia Slovákov aj
v Čabe musela vyhovieť požiadavkám a so zapojením národnostných
samospráv a spolkov župy Békéš pravidelne usporiada festival v Pokoji a
mieri (Békében Békésben). Festival
poukazuje na pokojné spolužitie
národností v župe Békéš, keďže táto
župa patrí medzi tie župy Maďarska,

v ktorých žije najviac národností. V
tomto roku k organizovaniu sa pridala miestna samospráva, ktorá pozvala
svoje družobné osady.
Piatok popoludní v Csaba Centere sa diala upútavka a krojovaný
sprievod cez mesto na miesto podujatia pri úpätí veľkého evanjelického
kostola pri Dome slovenskej kultúry.
Večer sa dial veľký program umeleckej školy Ballasi, v rámci ktorej
predviedli tradície tunajších obyvateľov. Na uzatvorenej ulice členovia
Spolku ľudového remeselníctva Békešskej župy prezentovali svoje remeslá a držali detské herne, gazdinky z okolitých osád a zo zahraničia
ponúkali svoje príznačné pochúťky
napr. Poliaci kozací syr, Rumuni rumunské palacinky a Slováci od starých mám zdedené pochúťky čo si
mohli spláchnuť Zlatým bažantom,
alebo následkom sponzorovania vo-

dohospodárstva čistou vodou. Svoj
folklór a hudobnú kultúru prezentovali Slováci z Čaby a okolitých osád,
z Litavy Litavanka, z Nadlaku Sálašan a z Trenčína Družba; Rumunov
z Beiusa Muguri si Mladite de tezaur; Poliakov Dolina Soly z Oświecimu. Samozrejme aj tance iných
národností prezentovali čabianski
tanečníci ako Čaba, Tabán a hudobnú kultúru citarový súbor Boleráz.
Duchovnú kultúru rozširoval Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku,
ale ani náboženstvo sa nevynechalo,
Litavčania spoluúčinkovali na svätej omše v katolíckom kostole, kým
v evanjelickom v slovenčine pokrstili
Ondreja Kiseľa, predsedu Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku.
Podujatie privítali Helena Čičeľová predsedníčka župnej slovenskej
samosprávy a generálny konzul SR
Štefan Daňo.
red

UPÚTAVKA

AJÁNLÓ

Na pozvanie Čabianskej organizácie Slovákov-Domu
slovenskej kultúry

A Csabai Szlovákok Szervezete-Szlovák Kultúra Háza
meghívására

Vertigo - Slovenské divadlo v Maďyarsku
prednesie

a Vertigo Magyarországi Szlovák Színház
előadja

18.10.2011 o 18.00 hod.
na pódiu domu Ibsena
Békešská Čaba, ul. Andrássyho č. 3

2011.10.18-án 18.00 órától
az Ibsen Ház színpadán
Békéscsaba, Andrássy út 3.

komornú hru
Romana Olekšáka

Romana Olekšák
kamaradarabját

Ticho

Csend

hlásiť sa treba v Dome slovenskej kultúry
66/441-750, szlovakhaz@globonet.hu

Jelentekezni a Szlovák Kultúra Házában
66/441-750, szlovakhaz@globonet.hu
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Ďalšie podujatia v septembri:
02.-04.09.	Madzagfalvi Napok so slovenskou zložkou v 27.09.	Zasadnutie Slovenskej samosprávy župného
Békéši
mesta Békéscsaba
Oberačkové a slovenské národnostné dni
v Malom Kereši
09.-11-09. 	Slivkový festival v Sarvaši
12.09.	Cyklistický výlet čabianskeho slovenského
klubu ku „Bandika fa”
19.09.	Vernisáž výstavy Michala Hanigovského v
Dome slovenskej kultúry
24.-25.09.	Vo víre tanca v Sarvaši - stretnutie a kvalifikácia slovenských tanečných súborov

Chystáme sa na Festival čabianskej klobásy
V tomto roku
už na medzináronú úroveň
rozrastajúce sa
podujatie, ponúkajúce kulinárne rozkoše
z gastronomických produktov,
pochád zajúce
od našich slovenských predkov sa uskutoční
28.-31.10. 2011
v mestskej športovej hale. Nečudno, že značná
časť účastníkov
k nám zavíta
zo Slovenska.
O pravej čabianskej klobáse
Július Dedinský
píše vo svojom
diele A csabai
kolbász. Najdôležitejším pri vyhotovení je mletá
červená paprika a kvalita údenia.
Niekedy na iniciatívu Čabianskej
organizácie Slovákov prebiehala aj
súťaž a výstava kyslých zaváraním, čo
sa hodí k pečenému mäsu. A viete čo
je cigánka? Uverejníme Vám recept,
ale pravú chuť môžete cítiť, keď zavítate do Čaby a ochutnáte ju v kolíske
festivalu.

Cigánka
Zabíjačkovú bravčovú pečienku pomelieme, k tejto hŕbe položíme varené
mäso a varenú slaninu, aj pomletú,
tak aby jej bolo toľko ako polovica
pečienky. Za hrsť varenej ryži, 3 – 4
surové vajcia, podľa chuti soľ, korenie,
praženú cibuľu a štipku sladkej papriky. Toto spolu zmiešame a po jednej
hrsti do blany pokrutíme.
Upečieme ju na pekáči.

Cigányka
A disznótoros sertésmájas ledaráljuk,
hozzáadunk főtt húst, főtt és darált
szalonnát olyan mértékben, hogy
a máj felét tegye ki. Hozzáadunk egy
marék főtt rizst, 3-4 nyers tojást, ízlés
szerint sót, borsot, dinsztelt hagymát
és egy csipet édes pirospaprikát.
Ezt összedolgozzuk és egy marékjával
becsomagoljuk a hártyába.
Sütőben kisütjük.

