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V Hriňovej existovalo ochotnícke 
divadlo už na prelome 19. a 20. sto-
ročia. Vtedajší ochotníci naštudo-
vali hru počas zimných mesiacov a 
zahrali ju zvyčajne iba raz. Z docho-
vaných fotografií môžeme vidieť, že 
umelecký súbor v rokoch 1924 až 
1949 bol pomerne početný.

Tradícii ochotníckeho súboru sa 
v 60. až 80. rokoch venovali hlavne 
učitelia, informácie máme hlavne zo 
spomienok pána učiteľa Kamenské-
ho a manželov Hrnčiarovcov.

V  roku 2000 slovo dalo slovo a 
myšlienka obnoviť existenciu Hri-
ňovského divadla po dlhých rokoch 
bola na svete. Zrodila sa v Mestskej 
knižnici v hlavách p. Zuzany Renč-
kovej a Emílie Ľalíkovej, ktoré našli 
odozvu aj u miestnych učiteľov I. 
Základnej školy Antona Trebuľu - 
Kečkára, Dušana Dymu a Stanislava 

Niekoľko slov o divadle: Z dejín divadla

Slovenská národnostná kultúra v  Čabe vždy bola 
zviditeľnená aj na veľkých  podujatiach väčšinového 
národa, aby svoju existenciu a hodnotu ukázala čím šir-
šej verejnosti. Jedným takým dejiskom je Jarný festival, 
v rámci ktorého Čabianska organizácia Slovákov – Dom 
slovenskej kultúry pravidelne organizuje slovenské di-
vadelné predstavenie. Striedavo sú pozvané slovenské 
divadlá rôznych krajov a štátu. V tomto roku s pomocou 
dlhodobej dobrej spolupráci s brezňanským divadlom, 
na návrh Ladislava Vagadaya prišlo hriňovské divadlo. V 
r.300. výročia obesenia známeho slovenského hrdinu čo 
by mohlo byť najlepšou témou ako nie Jánošík?!

Na predstavení –asi sto divákov sa zabávalo na zná-

mej slovenskej paródie Stanislava Štepku Jáánošííík. 
V  osemdesiat minútovom predstavení pod réžiou An-
tona Trebuľu – Kečkára, autor využíva prvky postmo-
derny, dramatický text strieda s pesničkami, s vtipnými 
komentármi, v ktorých sa vysmieva z politického a eko-
nomického života a z rôznych deformácií spoločnosti. 
Obsadenia boli natoľko uhádnuté, ako málokedy. Každá 
postava dala to svoje svojské. Ani objavený súčasný ima-
ge neporušil náladu a výpoveď. Jediným poľutovaním 
bolo to, že sviatky domov volali obecenstvo a nemohli 
sa ďalej zabávať v spoločnosti divadelníkov. Ale nič nie 
je stratené, možno osud ešte pridá možnosť, veď s dob-
rými dojmammi sa rozlúčili jeden od druhého!

Jánošíkov Veľký piatok v Čabe

pokračovanie na strane 2.
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Horníka. Postupom času pribúdali 
i odbúdali ďalší ochotníci, až sa vy-
kryštalizovalo pevné jadro. Medzi 
prvé herečky patrili: H. Hronče-

ková, A. Vašíčková, A. Málišová, V. 
Renčková, J. Vrťová, A. Ostrihoňová 
a medzi prvých hercov: J. Ľupták, B. 
Kaľamár, R. Hronček ml., M. Šulek 

a L. Latinák st., kým v  roku 2002 
naštudovali a odohrali svoju prvú 
hru od Ferka Urbánka KAMENNÝ 
CHODNÍČEK, ktorá mala veľký 
úspech.

Rok 2005 sa stal pre ochotníkov 
akoby novým začiatkom, keď bol v 
marci schválený Štatút divadelného 
súboru Valentín. 

2008 v tomto období sa zrodil 
nápad založiť nový divadelný festi-
val ochotníckych divadiel. Konal sa 
v dňoch 14.- 16. marca 2008 pod 
názvom Hriňovské dni divadla. Ako 
sa neskôr ukázalo festival bol naozaj 
úspešný, čím sa začala aj akási tradí-
cia tohto festivalu v Hriňovej .

Festival Hriňovské dni divadla 
sú koncipované ako nesúťažná pre-
hliadka divadelných súborov pôso-
biacich v regióne no i mimo neho. 
Tri dni spojené s divadlom, výsta-
vami fotografií, výtvarných a ume-
leckých predmetov, ako aj príjemná 
kaviarenská hudbička a skvelá uvoľ-

pokračovanie z 1. strany
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nená atmosféra, tak to sú Hriňovské 
dni divadla. 

Po prvom premiérovom ročníku, 
ktorý zožal naozaj veľký úspech, 
pokračujú v tradícii a organizujú 
ďalšie. 

Príďte ich podporiť a vychutnať si 
Tháliu vo svojom nádhernom šate. 

V  2010-om sa založilo Občian-
ske združenie HRIŇOVSKÉ DI-
VADLO (Ul. kpt. Nálepku 1665/13, 
96205 Hriňová)

Ocenenie konkurzných prác
25. apríla zasadala Slovenská sa-

mospráva župy Békéš, kde okrem 
modifikovania rozpočtu roka 2012 
prijali zároveň aj jeho bilanciu. Ke-
ďže ani z jednej strany sa nenaskytol 
nárok na modifikovanie spolupráci 
župnej slovenskej samosprávy a 
Samosprávy župy Békéš, uzavre-
tú spoluprácu skontrolovali, a bez 
zmeny pracujú podľa predošlých 
zásad.

Vrátiac sa k financiám - pozosta-
tok peňazí roka 2012 na predošlom 
zasadnutí sa rozhodla samospráva 
troviť na slovenské akcie usporiada-
né v župe Békéš – na čo aj vypísala 
výzvu. Teraz došlo k posudzovaniu 
podaných žiadostí. Iniciatíva Slo-
venskej samosprávy župy Békéš, 
hoci nie v monumentálnej mieri 
(max. výška 50 tisíc Forintov) do-
plní financie slovenských akcií, ale v 
dnešných časoch, keď finančné zdroje 
sú obmedzené a celkom znížené, aj malé sa zdá väč-
ším. Došlo 14 žiadostí z 11. osád obývané Slovákmi. 
Téma je pestrá, od národnostných kultúrnych dní cez 
gastronómiu, jubilejné podujatie až po film, šach a ná-
boženstvo. Keďže žiadosti finančný rámec, samospráva 
sa rozhodla, že chýbajúcu sumu doplní., a tak došlo k 
tomu, že každý uchádzač môže sa tešiť požadovanej 
sume a Slováci Békešskej župy pestovaniu slovenských 
hodnôt aj v roku 2013.

Po potešiteľnej téme sa členovia samosprávy žiaľ 
dostali aj k horšej otázke, veď po osamostatnení samo-
správ Magyar Államkincstár rozposlal list, že samo-
správy musia z finančnej formy 1 (netto finančný .kruh) 

prejsť na formu 4 (vonkajšie orgány-külső szervek), čo 
znamená, že samospráva sa musí stať výplatcom spo-
ločenskej poistky (Társadalombiztosítási kifizetőhely) 
a podávať T180 formulár. A čo je v tom otázne? Málo, 
ak azda sa nájde  miestnych a župných národnostných 
samospráv, ktorá zamestná vôbec niekoho. Po druhý-
krát, táto povinnosť vyžiada špeciálneho odborníka. 
V súčasnosti týmto kritériám horko-ťažko by vyhoveli 
národnostné samosprávy, napokon berúc do ohľadu aj 
finančnú reakciu, na úkor národnostnej činnosti. Žup-
ná slovenská samospráva sa napokon rozhodla, že sa 
obráti na Celoštátnu slovenskú samosprávu, aby vyjad-
rila svoj názor.

Kr.

Zo života slovenských samospráv so sídlom v Čabe

Na zasadnutí slovenskej samosprávy župy Békéš
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Slovenská samospráva župného mesta Békéščaba 
10. apríla zasadala kvôli posudzovaniu konkurznej práce 
na miesto riaditeľky čabianskeho Slovenského gymná-
zia, základnej školy, materskej škôlky a kolégia. Členo-
via miestnej samosprávy sa dohodli v tom, že konkurz-
nú prácu Edity Pečeňovej pokladajú za podporovania 
hodnú, ktorý názor sprostredkujú aj prevádzkovateľovi 

čabianskej inštitúcie, menovite Celoštátnej slovenskej 
samosprávy v Maďarsku. Skoncipovali, že práca je kom-
plexná, dotýka sa možných polí školskej výučby, pouka-
zuje a štatisticky podkladá postup (tak v materiálnom, 
ako aj na  odbornom polí), skoncipuje ďalšie plánova-
né smery a nevynechá ani širšiu spoločenskú súvislosť 
a spoluprácu.

Slovenský výskumný ústav Celoštátnej slovenskej sa-
mosprávy v Maďarsku (VÚ CSSM) rok čo rok vypíše 
bádateľskú súťaž mladšej generácie, aby vzbudil v nich 
iskru dotyčnosti so slovenskou národnosťou spolu s jej 
zanechanými a súčasnými pokladmi. Žiaci bádali od 
významných postavách, cez materiálne dedičstvo až 
k svojim predkom. V tomto roku vypísal konkurz VÚ 
CSSM v spolupráci s Pedagogickým metodickým cen-
trom CSSM pod titulom  Pátranie po predkoch - Dejiny 
mojej rodiny. Téma je do dôležitá aj z toho hľadiska, že 
človeka možno pripútať k hoci akej veci, v prvom rade 
ak cíti spätosť z emocionálneho hľadiska, a  čo by bolo 
k tomu najlepším, než jej/jeho najbližší, najužší spolo-
čenský, rodinný kruh, čo ju/jeho deň čo deň obklopuje 

živo alebo cez spomienky najbližších. Samozrejme súťaž 
posmeľuje aj na bádateľskú činnosť, čo rozšíri ich pohľad 
nielen na svoju rodinu, ale bezprostredne v širšom slov 
zmysle na ich všeobecný pohľad na veci, na skúmanie 
koreňov.

Žiaci potom pred porotou cez prezentácie obhájili 
svoje práce, ako aj vyjadrili svoje novšie informácie a 
zážitky, napokon odpovedali na nastavené otázky čle-
nov poroty.  Súťažilo 28 žiakov z Nového Mesta pod 
Šiatrom, Budapešti, Slovenského Komlóša, Sarvaša a 
Békešskej Čaby. 

Riaditeľka VÚ CSSM Dr, Anna Kováčová sa vyjadrila 
nasledovne -  Je vidno, že sa žiaci a študenti s radosťou 
a so zdravou zvedavosťou pustili do skúmania, aby obja-

Čabianska slovenská škola a jej kandidujúca riaditeľka

Bádanie a emócia – kľúč zapojenia mládeže  
do národnostného života

Slovenské pedagogické meto-
dické centrum, ktoré funguje ako 
inštitúcia CSSM v  Békešskej Čabe 
pod vedením riaditeľky Márie Czé-
gényovej vydáva metodické zošity, 
organizuje program pre nadaných 
a pravidelne organizuje Metodický 
deň, kde pri výmene skúseností, pe-
dagógovia dostanú aj nové informá-
cie k čím efektívnejšej pedagogickej 
práci, pričom sa aj zemepisne vzdia-
lený, pedagogický kolektív troška 
zblíži. Taká akcia prebiehala v  bu-
dove čabianskej slovenskej školy 11. 
apríla s veľkým úspechom.

08-09. apríla prebiehal zápis 
do prvej triedy na školský rok 
2013/2014 s regionálnym doškoľo-
vacím právom čabianskej slovenskej 
základnej školy. Z 24. škôlkárov dva-
ja nevyhoveli požiadavkám, a  tak 
dočasne je prihlásených 22 žiakov.

V apríli sa skoncipovala rámcová 
dohoda medzi čabianskym sloven-
ským gymnáziom a  Čabianskou 
organizáciou Slovákov v otázke po-
vinnej dobrovoľnej práci študentov 
stredného stupňa. Podľa modifiko-
vaného zákonu, maturitné vysved-
čenie môže dostať iba ten gymnazis-
ta, ktorý splnil 30 dňovú dobrovoľnú 
prácu. Začína sa to v  tomto roku s 
deviatym ročníkom. Môže to robiť 
iba v  tých civilných organizáciách, 
ktoré sú zahlásené na ministerstvo, 
ako prijímatelia dobrovoľníkov. 
Podpísanie sa uskutoční v máji.

Užitočné informácie na zahláse-
nie sa organizácie:

• treba si vyplniť formulár žiados-
tí, kde treba naznačiť hlavné údaje 
organizácie, podrobne treba napí-
sať na akom poli chcú „zamestnať“/

privítať dobrovoľníka (treba brať do 
ohľadu štatút organizácie, a  v  tom-
to prípade  ako dôležité naznačiť aj 
to, že či chcú prijať ako dobrovoľ-
níka osobu pod 18. rokom ( 2005. 
LXXXVIII. zákon o dobrovoľníctve 
určí podmienky) atď.

• priložiť: overenú kópiu štatútu 
a súdny registračný výňatok najstar-
ší než 30 dní

• zaslať na adresu: Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma Esélyegyenlő-
ségi Főosztály, Budapest Hold u. 10.

Ak už máte registračné číslo, 
• treba uzavrieť dohodu
• treba na konci vypísať potvrde-

nie, čo obsahuje pomenovanie, sídlo 
a registračné číslo organizácie, údaje 
dobrovoľníka, uvedenie času a  po-
menovania vykonanej práce

Zo života čabianskej slovenskej školy
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vili niečo ešte neznáme, niečo zaujímavé o svojich rodi-
nách, o svojich koreňoch. Podujatie navštívil aj generál-
ny konzul SR Štefan Daňo. Slová pána Michala Lásika 
sú ozaj pravdivé a na záver obklopujúcou myšlienkou: v 
dnešnom globalizujúcom svete sa tieto malé svojské ro-
dinné momenty sa neobjavujú na stránkach moderného 
života ako napr. internetové spoločenské strany, napo-
kon ani v periodikách slovenskej národnosti, preto prá-
ce nosia v sebe vykryštalizované semienka minulosti.

Porota odovzdala 14 cien.
Cena Celoštátnej slovenskej samosprávy
1. kategória:  Michal T. Tatai (Budapešť, pripravujúca 

učiteľka M. Zatyková)
2. kategória:  Barbara Boldogová (Budapešť, pripravujú-

ca učiteľka K. Kollárová)
Cena Slovenského dokumentačného centra CSSM
1. kategória:  Dóra Acsaiová (Sarvaš, pripravujúca uči-

teľka A. Červeňanská)
2. kategória:  Miriam Bukranová (Békešská Čaba, pri-

pravujúca učiteľka Z. Benková)
Cena Verejnoprospešnej spoločnosti Legatum
1. kategória:  Adam Tuska (Békešská Čaba, pripravujú-

ca učiteľka M. Ištvánová)

2. kategória:  Elizabeth Kollárová (Budapešť, pripravu-
júca učiteľka M. Somogyiová)

Cena Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku
2. kategória:  Peter Kollár (Budapešť, pripravujúca uči-

teľka M. Zatyková
III. miesto:
1. kategória:  Csilla Bajczerová (Slovenský Komlóš, 

pripravujúca učiteľka M. Bajczerová)
2. kategória:  Viktória Nagyová (Békešská Čaba, pripra-

vujúca učiteľka E. Pečeňová)
II. miesto
1. kategória:  Norbert Oroszki (Sarvaš, pripravujúca 

učiteľka E. Labišáková)
2. kategória:  Antonella J. Morongová (Budapešť, pri-

pravujúca učiteľka K. Kollárová)
I. miesto
1. kategória:  Ondrej Valjer (Slovenský Komlóš, pripra-

vujúca učiteľka Ľ. Rollová)
2. kategória:  Kitti Liptáková (Békešská Čaba, pripravu-

júca učiteľka Z. Benková)
3. kategória:  Juraj Rágyanszki (Budapešť, pripravujúca 

učiteľka M. Žiláková)
Všetkým blahoželáme!

Aj miestny Slováci sa zapojili do série programov 
290. výročia znovuzaloženia osady Poľného Berinčoku. 

V  marci sa zapojili pod titulom Napiekli nám naše 
starké. Cieľom gastronomického podujatia bolo, aby sa 
čím viac starých receptov nazhromaždilo, a s cieľom za-
viazania ich do publikácie sa stali miestno-historickým 
svedkom dedičstva našich starých mám. Zákusky nosili 
svoj ráz aj podľa miesta, ale aj podľa toho, aký sviatok sa 
práve blížil. Pyšná bola tá žena, ktorej pečené pochúťky 
pochválili. Gazdinky súťažili v štyroch kategóriách: kré-

mové, torty, slané a iného rázu. Porota bodovala podľa 
harmónie chuti, domáceho rázu a  estetického výzoru. 
Bolo ich 46. Jedna účastníčka sa vyjadrila nasledovne: 
„Gazdinky piekli z najlepšej suroviny a opatrne spraco-
vali a pokrájali. Vyskúšala som mnoho receptov, ale ma 
osvedčili tie starodávne. Od tých čias strážim recept, 
kým som sa nerozhodla, že s mojím pokladom sa pode-
lím so širšou verejnosťou cez zbierku.“ 

Kým v apríli zase organizovali Spevácke stretnutie na 

Začiatok série osláv 290. výročia znovuzaloženia  
Poľného Berinčoka

Čabianska organizácia Slovákov 
– Dom slovenskej kultúry uprostred 
apríla otvorili výstavu vo svojich 
spoločenských priestoroch dvoch 
účastníkov umeleckého tábora 
v  Kétegyházi Márty Gugolya a  Evy 
Deliovej Szabó. Žiačka a  jej učiteľ-
ka. Obe priniesli svoje e-mailove 
práce, čomu pridelili titul „Svetlá, 
kvety, farby“.  Tento titul podľa Va-

lérie Hargittaiovej Megyeri – kto je 
napokon aj vedúca spomenutého 
tábora, usporiadaného každoročne 
– vyvolala ďalšie myšlienky: „ Prav-
depodobne príroda znovu nájde 
samo seba, aspoň svetlá to dokazu-
jú. Svetlo a  teplota vyvolá rozkvit, 
príroda sa otvorí, stromy vykvitnú 
a  kvety zafarbia okolie. Šedivosť sa 
minie, uplatňujú sa tiene červenej 

a  žltej farby s  mnoho pestrou zele-
nou, čo nás rozveselí a oteplí srdce. 
Aj výstavné priestory sa hýria od 
farieb, veselosti a  šťastia. To je po-
solstvo tvorcov a môjho nádeja tiež, 
aby jar „kvitla“ aj vo vnútri človeka. 
Výstava nech bude prostriedkom ví-
tania a udržania jari.“ 

Výstava je dostupná do 15. mája.

Jarná duša vo vnútorných priestoroch

pokračovanie na strane 6.
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počesť vedúcich spevokolov  Szabó Antal a jej manžel-
ky. Zúčastnilo sa 19 spevokolov. Mimo spevu bola aj 
rozpomienka o životnej a odborej dráhe dirigentského 
manželského páru, ktorí vlastne pustili na cestu spevo-

kol (teraz pomenovaný Slovenský spevokol v  Poľnom 
Berinčoku) a prestavili jeho 36 ročné dejiny. Júlia Bor-
guľová, struna miestnej Slovače poukázala na dôležitosť 
pestovania tradície,  uchovania dedičstva a  významu 
spolupráci, kým nezabudla ani na špičkové momenty 
založenia osady, k výročiu ktorej sa práve akcia zapojila. 

pokračovanie z 5. strany

13. apríla Legatum verejno-
prospešné nonprofit s.r.o. (Lega-
tum) organizovalo v spolupráci 
so  SOC a  Celoštátnou slovenskou 
samosprávou v  Maďarsku (CSSM) 
v  novom osvetovom stredisku v 
Mlykoch trináste kolo celoštátnej 
konferencie vedúcich slovenských 
oblastných domov a  národnost-
ných zbierok v  Maďarsku. Keďže 
Legatum rok 2013 vyhlásil za rok 
gastronómie, aj téma konferencie sa 
točila okolo tejto otázky, presnejšie: 
či oblastný dom môže plniť úlohu 
strediska etnogastronómie osady.

Po vítacích slovách viceprimátora 
Istvána Jánszkiho konferencia sa za-
čala – ako to aj Etelka Rybová pove-
rená riaditeľka Legata poznamenala 
- s generačnou pestrosťou kultúrne-
ho programu miestnych Slovákov.

Gastronómia je segmentom tra-
dičnej ľudovej kultúry ( Ján Fuzik), 

veď od mnohých podmienok sú de-
terminované samotné gastronomic-
ké zvláštnosti, od životného prostre-
dia, štýlu až po svojskú kultúru napr. 
národností.

Anton Paulik vedúci hlavného 
národnostného oddelenia Minis-
terstva ľudských zdrojov poukázal 
na dôležitosť týchto zbierok v zr-
kadle sčítania ľudu 2011, kde vyšlo 
najavo, že väčšina národnostných 
občanov žije v mestách, kde iba cez 
tieto zbierky si môžu bezprostredne 
informovať o  roľníckom dedičstve 
svojich predkov, neoddeliteľným 
segmentom čoho je aj gastronómia.

Dr Ibolya Bereczki, predsedníč-
ka Zväzu oblastných domov v  Ma-
ďarsku poukázala na to, že oblastné 
domy dnes už slúžia ako priestor pre 
takéto akcie organizované rôznymi 
spoločenstvami, resp. vidieckeho 
turizmu. Je dôležité ich propagovať 

aj cez internet.
Martin Vozár riaditeľ Hotelu Fiu-

me  v Békéščabe poukázal na dôleži-
tosť prežitia a odovzdania skúsenos-
tí a zážitkov, kým Katarína Királyová 
z  odborného hľadiska analyzovala 
podujatia takéhoto rázu z  organi-
začnej a  návštevníckej strany a  po-
dobne predošlému prednášateľovi 
vyzdvihla dôležitosť generačného 
dedenia v  rodinách prirodzeným 
spôsobom a  s  podujatiami, v  kto-
rých slovenská národnosť v Maďar-
sku hojne disponuje.

Nakoniec Juraj Ando riaditeľ Mú-
zea Mihálya Munkácsyho (predošlý 
riaditeľ Legatu) načrtol ako môže sa 
stať z  ľudového gastronomického 
produktu mestský marketing.

Konferencia verne k téme sa kon-
čila ochutnávkou tradičných pochú-
ťok.

podľa článku Dr K.K., H.K.

Oblastné domy ako strediská etnogastronómie osady?

Vážení krajania, 
dovoľujem si Vás osloviť a  požiadať o  súčinnosť 

v  rámci propagácie a  organizačného sprostredkovania 
súťaže – prehliadky výtvarných diel žiakov základ-
ných a  stredných škôl „Slovensko, krajina v  srdci 
Európy 2013“, vyhlasovateľom ktorej je Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
a  organizátorom Stredná umelecká škola scénického 
výtvarníctva v Bratislave, pre slovenských žiakov a deti 
v krajinách so slovenskou národnostnou menšinou 
resp. komunitami Slovákov žijúcich v zahraničí.

Výtvarná súťaž  „Slovensko, krajina v  srdci Európy“  
vytvára priestor na  podporu a motiváciu mladých vý-
tvarných talentov a priblíženie ich názoru na významné 
medzníky v živote Slovenska, stvárnené vo výtvarnom 
diele, širokej verejnosti.  Výstava diel sa spravidla koná 
v  októbri v Dvorane Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky v  Bratislave a  na jej otvorení sa podieľajú aj 

významní predstavitelia slovenského verejného a  kul-
túrneho života. Výstava a  prehliadka výtvarných diel 
má svoje pevné miesto v systéme výtvarných súťaží na 
Slovensku, každoročne sa jej zúčastňuje viac ako tisíc 
súťažiacich.    

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pozitívne re-
agoval na ponuku organizátorov rozšíriť pôsobnosť V. 
ročníka súťaže s  nosnou témou 1150. výročia prícho-
du Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu aj do prostredia 
krajín, v  ktorých žijú slovenské národnostné menšiny, 
ako aj do slovenských komunít v  ostatnom zahraničí. 
Samotná téma súťaže i  obsah jej kategórií nás zaujali 
a úprimne sme návrh organizátorov privítali. Verím, že 
sa s podobnou odozvou stretne súťaž aj medzi najmlad-
šou generáciou Slovákov v zahraničí, ktorá je obdarená 
tvorivým talentom a  kreativitou vo výtvarnom cítení. 
V  duchu tejto inšpirácie chce náš úrad súťaž žiakom 
a  deťom, ako aj ich učiteľom a rodičom v  slovenskom 

Výzva úsžz
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zahraničí  odporučiť, a v rámci svojich možností v ko-
munikácii so školami, organizáciami, vzdelávacími inšti-
túciami a spolkami našich krajanov v zahraničí prispieť 
k jej úspešnému rozšíreniu.

Keďže snahou nášho úradu je vyslať propozície a or-
ganizačné pokyny k súťaži „Pocta Cyrilovi a Metodovi“  
jej potenciálnym účastníkom z radov Slovákov žijúcich 
v zahraničí v čo najaktuálnejšom termíne, dovoľujem si 
Vás požiadať o pomoc pri aktivizácii slovenských žiakov, 
ktorí o súťaž prejavia záujem. Zároveň vysloviť i želanie, 

aby sa nám šancu dať priestor k prejaveniu sa výtvarné-
ho talentu žiakov a  detí krajanov – Slovákov žijúcich 
v zahraničí, podarilo pretaviť v ich dobrý pocit z tvorivej 
sebarealizácie.

S pozdravom

Igor Furdík, v. r.
predseda ÚSŽZ

Bratislava 2.4.2013

Veľkonočné plnené  
zemiačky

Peruánske jedlo, ktoré je viac ako 
úžasné napriek jednoduchej prípra-
ve.

Suroviny na 7 porcií:

7ks zemiaky
250 g polohrubá múka
1,5 ks veľká cibuľa
1 konzerva tuniak
štipiek soľ
podľa chuti korenie

Zemiaky ošúpeme, uvaríme a po 
uvareni scedíme. Popučíme ich a 
spolu s múkou a soľou vytvarujeme 
guličky - väčšie. 

Do guľky urobíme prstom priehl-
binku - dierku a lyžičkou naplníme 
plnkou, ktorú sme dostali zmieša-
ním cibule, tuniaka, soli, korenia. 
Dierku zakryjeme, vyformujeme 
peknú guličku a dáme variť cca 10 
minút. Podávame, dozdobíme, dob-
rú chuť.

VEĽKONOČNÝ  
RECEPTÁR

Maľovanka
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Az épület a volt Ifjúsági Ház áta-
lakításával ill. átépítésével jött létre 
európai támogatás igénybevételével. 
A sajátos, érdekes tetejű nagyterem 
elbontásra került, helyette szintén 
egy nagytermet építettek. A Csa-
bagyöngye Központban eddig két 
zenei előadást is módomban állt 
megtekinteni. Nagyszerű darabok 
kerültek előadásra, egy baj volt, nem 
jó a terem akusztikája.

A másik gondolatom: örülök, 
hogy Stark Adolf növénynemesítő 
táblája visszakerült a falra, ahol vala-
mikori lakóháza állt. 

Az épület egyébként szép, legin-
kább az esti megvilágosításban mu-
tat jól.

Stark Adolf és a 
Csabagyöngye  

Kulturális  
Központ

Z

A farokrész alá nem kereket, hanem 
szántalpat szereltek, és ez a felszállás-
nál beleakadt a bozótos fűbe. Újabb 
fejezet Békéscsaba repüléstörténeté-
ből.

Nemrégiben számoltunk be a bé-
késcsabai repülés egyik úttörője, Kvasz 
András születésének 130. évfordulójáról. 
A város, a megye repüléstörténetében je-
lentős szerep jutott Králik Mátyásnak is.

Machalek István, a Békés kék egén 
című könyv szerzője 1988-ban még be-
szélni tudott az 1909-1913 közötti gép-
építő munka egyetlen élő tanújával. Az 
akkor 97. életévében járó mechanikus 
személyesen ismerte Kvasz Andrást, Ős 
Lajost, Fikker Károlyt, Botyánszky Mi-
hályt, és tevékeny részese volt mestere, 
Osgyán Pál gépszerkesztő munkájának. 

– Büszke vagyok nagyapámra, akinek 
ugyancsak Macó volt a beceneve – ma-
gyarázta Králik Mátyás, az unoka. – Har-
colt az I. világháborúban, egy kézigránát 
szilánkja elvitte a fél tüdejét. Bátorságáért 
vitézségi érmet vehetett át József főher-
cegtől. A Békés Megyei Traktoros Szö-
vetség elnökeként figyelt arra, hogy min-
denhol szántsanak, vessenek, arassanak.

Mivel a munka volt szent számára, 
és nem politizált, a kuláklakását Rákosi 
Mátyás se vette el, csak azt kérte, hogy 
az utcafrontra hat szobával rendelkező 
ház felét adja el. 

No, de vissza Králik Mátyásnak a re-
pülésben betöltött szerepére. 1908-ban 
szegődött el tanoncnak Osgyán Pál gép-
lakatos mesterhez, aki ekkoriban sokat 
volt távol, Bécs mellett tanult repülőgép-
építést. 

– Egyre többet járt be a műhelybe 
Kvasz András, akiről akkor csak annyit 
tudtunk, hogy Pesten élő, híres mecha-
nikus – mondta Machalek Istvánnak 

1988-ban Králik Mátyás. – Főnökünkkel 
bementek az irodába, órákon át tárgyal-
tak, rajzokat nézegettek, majd nekünk 
új munkát adtak. Különböző vastagsá-
gú drótokat hajlítgattunk. Ekkor jöttem 
rá - bár a tervrajzokat már korábban is 
láttam -, hogy mesterünk és Bandi bácsi 
repülőgép-készítésen töri a fejét.

1910 tavaszán Zlehovszki János bé-
késcsabai kocsigyártó is feltűnt a színen. 
Zlehovszkiék készítették a légcsavart, a 
törzs és a szárny favázát, majd amikor 
beborították az Ausztriában vásárolt fi-
nom vászonnal, a konstrukció kikerült 
a mai repülőtér város felőli részén lévő 
dűlő hatodik, Králik-tanyájába, s ennek 
udvarán szerelték össze a gépet. 

– Csak az volt a baj, hogy Osgyán Pál 
hiába kilincselt motorért, évekig nem 
kapott, ő pedig szegény volt, nem futot-
ta erre – magyarázta az ifjabbik Králik 
Mátyás. – Végül földijéhez, Kvasz And-
ráshoz fordult, és sikerrel járt. Átenged-
te neki azt a motorját, amellyel először 
repült Csabán. 

A motor beszerelését Osgyán, Kvasz 
és Králik Mátyás végezte. „No, Macó, 
most indulunk! – mondta Osgyán Pál, 
felült a pilótaülésbe, Macó megrántotta 
a légcsavart, és beindult a motor. A gép 
orra emelkedett, de nem tudott megsza-
badulni a földtől. A farokrész alá ugyanis 
nem futotta kerékre, szántalpat szereltek 
fel, és ez beleakadt a bozótos fűbe.

Nagy nehezen elszabadult a gép, 40 
centiméterre felemelkedett, majd a föld-
re huppant, azután a talajon egy kört csi-
nált, és egyszer csak leállt a motor.

A sikertelen próbálkozás után szét-
szedték a gépet, Osgyán Pál felhagyott 
repülőkísérleteivel, a szárnyat pedig az 
inasok széttépkedték géprongynak.

Ny. L.

Na ozvenu seminára Ondreja Kvasza člen Čabianskej organizácie Slová-
kov informoval verejnosť, že jeho predkovia už pred Kvaszom postavili 
lietadlo, o čom potom miestny žurnalista aj uverejnili článok. Článok 
uverejníme v našom mesačníku v jazyku uverejnenia (maďarčina), z čoho 
môžete si všimnúť okolnosti a ťažkosti prvých krokov letectva na Čabe

Králik Macóék gépe a szegénység miatt 
huppant a földre


