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Úspechy čabianskej slovenskej školy
v Dome slovenskej kultúry
V marci ovzdušie Domu slovenskej kultúry sa preplnilo pýchou
a uznaním. No, v tomto prípade
to zapôsobili pracovníci a žiaci čabianskej slovenskej školy, keďže sa
vyhodnotil dvojročný úspešný projekt rozvíjania segmentov učebného
procesu, v rámci ktorého vydali národnostné učebnice, ale sa týkal aj
rozvíjania a modernizovania učebných pomôcok, ktoré sa pričinia
k udržiavaniu tempu meniaceho sa
života a ich podmienok, výziev. O
jednotlivých etapách sme podali
informácie v predošlých Čabänoch,

alebo si ich môžete pozrieť na webovej stránke www.szlovak-bcs.sulinet.
hu . Okrem odbornej práce dospelého veku tunajšej Slovače, aj mladšia
generácia nechala stopu oživujúc
nádej nastupujúcej generácie. Ide
konrétne o výsledkoch Celoštátnej stredoškolskej študijnej súťaže
zo slovenského jazyka a literatúry,
keďže v poslednom kole celoštátnej
súťaže v Dome slovenskej kultúry
zmerali si vedomosti tri žiačky: z čabianskeho slovenského gymnázia
Agneša Lešťanová (2. miesto), Rita
Hornoková (víťazka) a Alexandra

Szabóová (3. miesto). Ich pripravujúcimi učiteľkami boli Edita Pečeňová a Zuzana Benková. Gratulujeme a prajeme im ďalšie úspechy.
red
A Szlovák Kultúra Háza légköre
a csabai szlovák iskola sikereivel
gazdagodott, hiszen sikeresen
zárult le a kétéves oktatási folyamat fejlesztését célzó projektjük,
illetve az OKTV szlovák nyelv és
irodalom országos döntőjében
az első három helyezett egyaránt
a szlovák iskola tanulója lett.

9–11. mája v Čabe hrala hlavnú rolu textília
V Čabe už trinástykrát organizovali Celoštátny textilVypísali dve kategórie: „Odev a ich doplnky“, hlavný konkurz a konferenciu.
ným stanoviskom ktorých bolo, aby odovzdané kusy
Konkurz vypísal Spolok ľudového umenia Békešskej vyhoveli dnes nosenému charakteru a medzitým obsahovali ľudové motívy. Druhá téma bola „Vytvorenie kužupy, Zväz spolkov ľudového umenia a Dom tradícií.
chynského prostredia“ tak, aby vyhovelo požiadavkám
XXI. storočia a obsahovalo ľudové motívy.
Na konkurz došli krajšie a ešte krajšie práce z každého kúta krajiny, ba aj zo zahraničia. Bolo ich spolu 1536
kusov. Porota mala ťažkú úlohu, lebo z množstva krásy
mali vybrať tie najkrajšie. Napokon od 378 tvorcov vybrali 675 prác, z ktorých potom vyzdvihli tie špičkové.
A došiel ťažko čakaný deň, 9. marec! Rad za radom
došli tvorcovia a pozvaní hostia, ktorých sme čakali
zákuskami, sendvičmi, čajom a kávou. Otvárací prejav
a odovzdanie cien prebiehali vo veľkej sále Univerzity
Sv. Štefana. Nad podujatím hlavnú záštitu brala Katarína Makraiová Smithová, manželka premiéra Maďarska,
ktorá z dôvodu zaneprázdnenosti nemohla byť prítomná, preto jej list prečítala Anna Pálová. Na začiatku sa
Vedúca krúžku Anna Illéšová Boťánska prevezme mimoriadnu
prvú cenu

pokračovanie na strane 2.
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pokračovanie z 1. strany
ešte prejavili viceprimátor mesta
Tibor Kiss, podpredseda župnej samosprávy István Kónya, kým podujatie otvoril poverený predseda
Úradu vlády župy Békéš Norbert
Erdős a nazáver účastníkov zabával
tanečný súbor Balassi.
Na konci slávnosti nasledovalo odovzdanie cien! Ceny – väčšia
časť (900.000,-Ft) ktorá sa nazhromaždila z verejných príspevkov
– odovzdali pozvaní čestní hostia.
V kategórii „Kuchyňa a jej prostredie“ krúžok Rozmarín, pracujúci pri
Dome slovenskej kultúry zachoval
„Vyzdvihnuté prvé miesto“ už 12.
rok. Od tých čias sa im podarilo už
šesťkrát zožať prvé, alebo vyzdvihnuté prvé miesto! Vedúca krúžku
Dr. Anna Illésová Boťánska dostala uznanie za najlepšiu vedúcu
krúžku. Porota do neskorého večera
predniesla hodnotenie.
Po odovzdaní cien hostia sa
mohli kochať vo dvoch výstavách nainštalovaných na dvoch
miestach. Odevy boli v Pamätnom
dome Mihálya Munkácsyho (v termíne 9-24.03.), kuchyne v Múzeu
Mihálya Munkácsyho (v termíne
9-30.03.)
V sobotu vo veľkej sále univerzity
prebiehali prednášky. Prednášatelia

Čabianske pochúťky

nasledovali rad - radom. Medzi inými odzneli:
Dr Andrásfalvy Bertalan univerzitný profeszor – Kraje, ľudia, kroje
Mrs Mona Lokting umelkyňa
textilu z Nórska – Oživenie nórskeho
kroja v súčasnosti
Mgr Nora Cechmáková PhD zo
Slovenska ÚĽUV - Oživenie slovenského kroja v súčasnosti
Vidák István a Nagy Mária majstri ľudového umenia – Informácie
o odeve zo súkna a plsti
Dr Torma Beatrix poradkyňa bytovej architektúry z Budapešti – Moderný byt a jeho textílie

Kútik výšivkárskeho krúžku Rozmarín z prác okolia Záriečia

Molnárné Kriskó Erzsébet ľudová umelkyňa mala prednášku o čepcoch s perličkami pod titulom Od
nápadu k realizovaniu
Dr Illés Károlyné majsterka ľudového umenia zase prednášala
o slovenských výšivkách v dnešnej
kuchyni tiež pod titulom Od nápadu
k realizovaniu
Sobotňajší večer prebiehal pri
ochutnávaní chutných národnostných jedál v ponúkaní mladšej generácie Spolku ľudového umenia
Békešskej župy, a medzi chodmi ich
zabávali tanečné skupiny Balassi,
národnostný tanečný súbor Čaba
a Balkán. Došlo k dobrej nálade!
V nedeľu nasledovali ďalšie prednášky:
Eiving Falk riaditeľ inštitútu umeleckého priemyslu ľudovej kultúry
predniesol Rodí sa činnosť
Benedek Krisztina pracovníčka
Domu tradícií rozprávala O dejinách
umeleckého priemyslu ľudovej kultúry
a ľudových spolkov.
Beszprémy Katalin vedúca Domu
tradícií a Pál Miklósné predsedníčka
Zväzu spolkov ľudovej kultúry prednášali O zlepšení stavu remeselníkov,
po čom Beszprémy Katalin zatvorila
konferenciu.
Začíname prípravné práce konkurzu roka 2014!
Alžbeta Liptáková
členka krúžku Rozmarín
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Pamiatka
Bolo to dávno, asi pred 65 rokmi.
Bola krásna jar. Mala som 4-5 rokov.
Moja mamovka stará Dusková ma
zavolala, poď sem moja malá vnučka, naučím ti voľačo.
Otvorila skriňu, vybrala krásny
detský kroj a začala ma priprávať.
Počúvaj! Pôjdeme mamovky Surmákovej, aj Kiseľovej a čo sa teraz
naučíš, zaspievaš jim. Dala mi do
ruky košíček, a kráčali sme po ulici.
Kým sme dôjšli, som sa naučila bás-

ničku. Vstúpili sme na chodbu a začala som:
„Navaríme, navaríme čiernyho piva
opojíme, opojíme rychtárovho syna,
Ak nebude píti, budeme ho biti!
Veľký háj, malý háj,
A ty pani gazdinka vajko daj!
Vajko daj!“
Doniesli mi vajká do košíčku,
a povedali mi, že by som mala čo
dávať na Veľkú noc chlapcom. To

mi mamovka moja porozprávala,
že ten kroj bol jej mamičkin. A keď
ona bola malá, tak chodili pred veľkou nocou vajíčky zbierať od rodiny.
Už je to ni vo zvyku – hovorila, ale
chcela žeby som sa na to pamätala aj
ja.
Eva Lócziová Győrfiová
Tagunk visszaemlékezése a
Húsvét előtti népvilestes tojásgyűjtésre gyermekkorából.

Laureát Chalupkovho Brezna v Dome slovenskej kultúry
Árpád Horváth učiteľ na dôchodku z Tornale (Slovensko) sa narodil v roku 1938. Dlhé roky navštevuje na
Slovensku výtvarnú súťaž Chalupkovo BREZNO, kde
vystavuje svoju tvorbu.
„Cieľom CHALUPKOVHO BREZNA - celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov - je podporiť tvorivú aktivitu pedagogických zamestnancov
v umeleckých oblastiach používaných pri výchovno-vzdelávacom procese v rámci vyučovania i mimoškolských aktivít.“
V roku 2009 získal laureáta Chalupkovho Brezna, v
roku 2010 strieborné a v roku 2011 bronzové pásmo vo
výtvarnej tvorbe. Do Čaby zavítal nie po prvýkrát, ale
cieľom usporiadania výstavy sa uskutočnila návšteva v
tomto roku prvýkrát v Dome slovenskej kultúry. Záujemcovia si môžu pozrieť maľby, grafiky, obrazy miešanej techniky a fotografie nielen od samého učiteľa, ale
aj od jeho dvoch synov Petra a Roberta. Ich práce boli
vystavené v osobitných miestnostiach. Výstava je prístupná do konca apríla, po čom putuje do Sarvašu.
red

Skupinka Čabianskej ružičky na vernisáži

Árpád Horváth a tornaljai nyugalmazott képzőművész tanár a Szlovák Kultúra Házában állította ki
munkáit, mely mellé büszkén elhelyezte két fiai Peter
és Robert alkotásait is. Látható volt, grafika, festés,
kevert technika és foto egyaránt, melyekben később
Szarvas városa lakói is gyönyörködhetnek.

Árpád Horváth s manželkou v Dome slovenskej kultúry
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Čo vlastne je ôsmy marec?
8. marec. Čo nám napadne z dátumu? Pomôžeme citátom jedného
neznámeho z internetu: „Žena je
slovo, ktoré skrýva v sebe čarokrásu,
duchaplnosť i zmyselnosť. Bez Vás
by bol svet pustý ako lúka bez kvetov, ako nočná obloha bez hviezd či
ako srdce bez lásky. Si jednou z tých,
ktoré napĺňajú slovo žena krásnym
pôvabom. Prajem Ti pekný Medzinárodný deň žien a život plný
úprimnej lásky a zaslúženej úcty.”
Asi nás už napadol význam dňa:
Medzinárodný deň žien (často
označovaný skratkou MDŽ) je sviatok žien a boja za ich rovnoprávnosť,
ktorý sa koná každoročne 8. marca.
Ale odkiaľ to pochádza? Nápad
oslavovať Medzinárodný deň žien
vznikol na Medzinárodnej ženskej

konferencii v roku 1910, ktorá sa
konala v Kodani. Ako dátum tohto sviatku bol stanovený 8. marec
na počesť veľkého štrajku 40 000
newyorkských krajčírok z textilných
tovární, ktorý sa konal v roku 1908.
Tieto bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti
nízkym mzdám a zlým pracovným
podmienkam.
Pred prvou svetovou vojnou vytýčili ženy predovšetkým tieto požiadavky:
• hlasovacie právo
• osemhodinový pracovný čas
• zlepšenie špeciálneho zákonodarstva.
No v súčasnosti sa bojuje aj za iné
práva dosvedčené alebo menej dosvedčené, ale jadro, hlavná myšlien-

ka, ctiť a uznať ženy, ako nevyhnutné
stvorenia života, sa dodnes oslavuje.
Okrem svojich najbližších a príbuzných sa uctievajú aj na pracoviskách
a v spolkoch. Tak to prebiehalo aj
v našich slovenských spolkoch Dolnej zeme. Piateho v Telekgerendáši,
ôsmeho v Kétšoproni a v Čabe.
red
Mit is rejt március 8.-a? Mi a
történelmi háttere? A Nemzetközi Nőnap ma is élő a legköze
lebbállók és rokonok mellett
a szélesebb társadalmi csoportokban is ünnepelik, mint amilyen
a munkahely, vagy az egyesületek.
Több szlovák közösség is
köszöntötte nő tagjait.

Všetko je jasné a v poriadku?
Prvé mesiace sú dosť napäté vážnymi prácami. Treba
uzavrieť predošlý rok v každom slova zmysle (administratíva, financie, konkurzy atď.) a už aj sa pustiť do nových konkurzných prác, aby sa mohli realizovať všetky
podmienky a podanie ich na termín. Ale k tomu treba
samozrejme plniť – ako podmienky a povinné prílohy
– viac úloh, týkajúcich sa nastávajúceho roka, plány atď.
Rok 2012 je výnimočne napätý, keďže koncom predošlého roku a na začiatku tohto roka prebiehalo toľko
zmien aj spoločenských, aj zákonodarných, že skoro aj
sledovať ich bolo (a nie ponímať) grandióznym výkonom a ešte dodnes nie je možné poznať všetky detaily toľkých zákonov, predpisov a požiadaviek rôznych
úradov a ministerstiev. Napokon aj oni podávajú pre
nás nepochopiteľné, niekedy aj protikladné odpovede
na naše otázky. Ale snažíme sa aj my zdokonaľovať sa
v predpisoch, a snažíme si nájsť aj odborníkov na pomoc. Nie je to ľahká vec! Zúčastňujeme sa rôznych fórov, informačných dní a dielní, a svojimi skúsenosťami
sa podielať medzi sebou v rámci osobitých informačných dní pre národnostnú sféru. V marci Slovač Dolnej
zeme Maďarska realizovala to na troch fórach: 21.03.
zasadnutie čabianskeho regiónu Slovenského osvetového centra v Dome slovenskej kultúry; 22.03. na informálnom, priateľskom stretnutí Slovákov Sarvašského
regiónu Slovenského osvetového centra v Kardoši k
predošlým teoretickým témam pripájajúce sa informácie a doklady z praktického hľadiska 30.03. v rámci informačného dňa usporiadaného slovenským civilným

organizáciám župy Békéš v Čabe. Snažíme sa naďalej
spolu hľadať a nájsť metódy vyjasnenia nových predpisov a požiadaviek. Dúfajme, že aspoň tie najzákladnejšie
sa nám podarí. Ešte žije v nás nádej...
kr
Az év első három hónapja mindig zsúfolt munkatempójú, de a 2012. év újabb kihívásokat állított elénk,
rengeteg törvényi, szabályozási változásokkal, melyek
labirintusában próbál a szlovákság is eligazodni. Márciusban három információs mapot szerveztünk. Két
elméleti és egy gyakorlati alkalmat. A remény még él
hogy elérhető lesz számunkra is a sok új változás...

Zastupitelia slovenských komunít v Dome slovenskej kultúry
v Čabe
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Ďalšia zastávka klubu pri starých predmetoch
„Dejiny tašky“
Pravdepodobne už aj pračlovek nosil pratašku. Veď
iba sa zamyslime nad tým, zrejme aj oni potrebovali do
niečoho nazbierať prabobule. Zrejme to najprv bola na
papek povesená koža, čo potom paralelne s vytvorením oblečenia sa zmenila na kožu priviazanú na driek.
Toto potvrdí aj jeden nález z 5. storočia v Skíte, ktorý
sa podobal na hadicu, na vrchole s povrazom z kože. V
tmavom stredoveku ženy a muži priviazali si na opasok
také isté zásobné krabičky, kým nenastal prevrat. V rukách zámožných šľachticov sa objavili malé kožuchové
vrecúška, poukázajúce s tým na ich odlišnosť od obrovských tvarov tašiek, vláčené sedliakmi. Napokon pre
menšie predmety vytvorili vrecká, ktoré mužom prišili
na nohavice, kým ženy ich nosili priviazané k drieku. V
roku 1790 v Paríži (kde inde?) prívrženci elegancie (a
pritom aj predposolia módy) tieto „skrýše” začali nosiť
v ruke (po latinsky “reticulum”, z čoho pochádza aj slovo “retikül”). Dobový anglický časopis Imperial Weekly
Gazette žlčovite poznamená v jednom článku, že kým
muži svoje ruky strčia do vrecku, ženy vrecká nosia v
ruke, čo je príliš smiešným-”ridiculous”. Od roku 1860

k cestovaniu začali vyrábať čoraz krajšie a praktickejšie
tašky, ktoré vo väčšine už mohli zamknúť a mali viac
puzdrov. A tak ženy už nemuseli sa spoľahnúť na mužov,
mohli si svoje väčšie predmety už samé nosiť v kabelkách. A tak pomaly začali existovať aj bez nás…”
zdroj: www.anoitaska.hu/
Piateho marca v Spoločenských domoch na ulici Békéši v organizovaní čabianskeho Slovenského klubu sa
otvorila výstava starých ženských retikulov, ktoré boli
uschované v skriniach členov klubu. Bolo to zaujímavé
a náučné, vysvitlo ako sa premenil zvyk z účelového používania na dnešný tvar, keď vlastne všetko sa sprace a sa
nájde v ženských kabelkách. Muži! Kľudne sa poberte
na cestu bez tašky, veď ženská taška uchováva také predmety, na ktoré Vy ani nemyslíte!
A csabai Szlovák Klub márciusban is folytatta régi
használati tárgyak bemutatását kiállítás keretében.
Most a régi női táskák és retikülök választékát
állították ki.

Básne v Slovenskom klube
Čabiansky slovenský klub každý
rok usporiada Deň recitátorov. Aj
v tomto roku sa uskutočnila akcia
tohto druhu. V rámci akcie pri čaji
sa predstavili čabianski slovenskí
spisovatelia. V úvodnej prednáške
predseda miestnej slovenskej samosprávy Juraj Ando načrtol významnosť niekdajších čabianskych
spisovateľov, z ktorých vyzdvihol
evanjelického farára Ladislava Lindera, ľudových spisovateľov Jána Sekerku a Jána Gerčiho, napokon zarecitoval báseň Áchima L. Ondreja
od čabianskeho spisovateľa Michala
Filadelfiho, veď Áchim tiež bol slávnym Čabänom, tužijúci ho nazvali
jednoducho „Našim Ondrišom“.
Po otváracích slovách ešte žijúci
čabiansky spisovateľ Juraj Šóti zarecitoval svoju báseň Kvety. Michal
Čičeľ zase predniesol „Na mamičku
sa rozpamätám, kým Ondrej Zeleňánsky zarecitoval svoju báseň Náš
sálaš a Mária Kiszelyová Pre salaškých učiteľov.
Hosťom literárneho popoludnia

bol spisovateľ Tamás Herczeg, ktorý
v maďarčine zarecitoval svoju báseň
Jar zo svojej dvojjazyčnej básnickej
zbierky, vydanej Čabianskou organizáciou Slovákov. Báseň v slovenčine predniesla Mária Kiszelyová.
Cteným hosťom bol prítomný herec
Divadla Jókai nositeľ vyznamenania Jászai Mari Gyula Bartus, ktorý
predstavil svoju báseň „Život v krčme“, ktorú členovia klubu radosťou
a s uznaním počúvali, podobne ako
ostatných prednášateľov. Literárne podujatie sa končilo spoločným
spevom.
AA
A csabai Szlovák Klub Szavalók
Napját tartott, ahol a volt és még
élő csabai szlovákul író költők
műveit mutatták be és szavalták
el. Vendég volt Herczeg Tamás,
akinek kétnyelvű kötete a Csabai
Szlovákok Szervezete kiadásában
jelent meg és Bartus Gyula Jászai
Mari díjas színművész, aki nagy
sikerrel adta elő művét.

Vydavateľ: Čabianska organizácia Slovákov
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Opäť sa stretli salašskí učitelia
Niekdajší salaškí učitelia každoročne sa stretávajú okolo Gregora,
aby oživili svoje pamiatky z aktívnej
praxi. Takto sa to udialo aj v roku
2012. V marci tohto roka sa stretli v Múzeu Mihálya Munkácsyho,
keďže práve vtedy tam bola nainštalovaná výstava spätá s ich povolaním pod titulom „V kapse nosím
bridlicovú paličku“. Výstavu, ktorá
ukázala kompletné zariadenie niekdajšej učebnej triedy, ako napr.
zemeguľu, kružidlo, obrovské pravítko a metrovú palicu, prezentoval
Attila Kovács. Inštalácia triedy, tabuľa, železná kahľa, lavice predvolali
spomienky salašských učiteľov, veď
v ich časoch tieto predmety ešte boli
používané. Po návševe výstavy Mária Hanová predstavila svoju knihu
o Čabianskej špeciálnej škole. So

svojím mužom boli autormi, ako
aj pred niekoľkými rokmi vydanej
knižky „Niekdajšie salašké školy“.
Koncom stretnutia načrtli svoje
plány na rok 2012 podľa nasledovných:
– behom roka vo forme výletu
navštívia miesta bývalých salašských škôl
– naďalej urgujú vytvorenie školského múzea
– plánujú stretnutie so začínajúcimi pedagógmi
–
organizujú spoločný program
voľného času (výlet, navštívenie
kúpalísk)
Na konci svojho stretnutia v pros
pech uctenia a váženia si práce salašských učiteľov požiadali svojich potomkov na pedagogickej dráhe, aby

udržali ich tradíciu. Požiadali Sylviu
Rakoncaiovú, ktorej oba rodičia boli
salašskými učiteľmi, aby túto skupinu držala spolu a kordinovala. v prospech zachovania pamäti svojich
predkov na pedagogickej dráhe.
Nakoniec verne k tradíciám sa
rozlúčili s klobásou a pálenom v nádeji plnenia svojich vytýčených cieľov v roka 2012.
AA
A tanyai tanítók az idén is találkoztak és megfogalmazták
terveiket többek között a tanyai
iskolák helyeinek felkeresését, az
iskolamúzeum létrehozásának
további szorgalmazását a pályakezdő pedagógusokkal való
találkozást és a közös szabadidős
tevékenységet is.

Ďalšie programy v marci:
10.03.	Vystúpenie kétšoproňskej citarovej skupiny 31.03.	Slovenský bál v Poľnom Berinčoku s delegáciou z Kolárova a Popradu. Počet účastníkov
Rosička a spevokolu Horenka v Kondoroši
bol 180 osôb.
na odovzdaní nového javiska
24.03.	Vystúpenie kétšoproňskej citarovej skupiny marec	Cesta bánhedešských Slovákov do družobnej osady Gelence
Rosička, spevokolu Horenka a telekgerendášskeho spevokolu Borouka v Čorváši na
stretnutí spevokolov

GRATULUJEME
15. marca v rámci mestských
osláv odovzdali ceny mestom ucteným osobám v Poľnom Berinčoku.
Teší nás, že Julika Borguľová, vedúca Slovákov v Poľnom Berinčoku bola vyznamenaná „Za kultúru
Poľného Berinčoka“, ktoré vyznamenanie poukazuje aj na dobrú
spoluprácu Slovákov a miestnych
úradov, spolkov a inštitúcií, čo je nevyhnutné k úspešnej práci a viditeľnosti národnostného diania a môže
byť vzorom pre každého.
Medzitým uznali aj prácu vykonanú na poli podnikania členom
slovenského spolku v Poľnom Berinčoku Pavlovi Vladárovi a Jánovi Machovi.

Gratulálunk a mezőberényi
szlovákok vezetőjének, Borgula
Györgyné Julikának a „Mezőberény kultúrájáért“ kitüntetéshez,
mely a szlovákok és helyi hivatalok, egyesületek és intézmônyek
jó együttműködését mutatja, ami
elengedhetetlen a nemzetiség
bemutatása érdekében, példaként
szolgálhat mások számára is. Gratulálunk továbbá szlovák szervezetük tagjainak, Vladár Pálnak
és Machó Jánosnak is vállalkozói
tevékenységük elismeréséhez.

Receptár

Sadlovie kifle z Nadlaku
Edon pou litra mlieka, 2 vajcia,
edon kilo múky, 3 deke drožde, 2
lyžice cukru, trocha soli. Toto šecko
do mäkka zamiesiť a nahať vykysnúť.
Osobite vytrepeme 50 dekov
sadla, a rozdelíme na troje.
Keď cesto vykyslo, ho vyvaľkáme a potrieme s ednou čiastkou
sadla. Pozahýname a naháme pou
hodinu postáť. Toto zopakujeme
tri ráz.
Keď už cesto oddýchlo aj tretí
raz, vyvaľkáme ho a pokrájame na
kocke. Naplníme s lekvárom (hustým), orechami, alebo makom. Povrch kifle potrieme s vytrepaným
vajcom a upečieme.

