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Čoraz vo viacerých dolnozemských osadách
striedavo zasvietia na spoločnom adventnom venci
jednu-jednu sviečku v osade žijúce národnosti.

C

„Maličký anjelik v okne stál a krásne Vianoce všetkým
ľuďom prial. Aby v novom roku zdravie, šťastie lásku
mali a stále sa na seba pekne usmievali.”

Vyznamenania dolnozemskej Slovače začiatkom decembra
„Pro Culture Minoritatum Hungariae” – vyznamenanie právneho predchodcu Ústavu národného osvetárstva Zuzana Lauková riaditeľka slovenskej základnej
školy v slovenskom Komlóši a predsedníčka slovenskej
samosprávy v Komlóši
„Za národnosť župy Békéš” – vyznamenanie Samosprávy župy Békéš Spevokol a citarová skupina Čabačúdskych Slovákov
„Za békešskych Slovákov” – vyznamenanie Slovenskej samosprávy župy Békéš Pavol Petrovszky katolícky
plebán v Kétšoproni(predtým v Kondoroši)

„Za čabianskych Slovákov” – vyznamenanie miestnej
slovenskej samosprávy Organizácia slovenskej mládeže
v Maďarsku a Základná škola Erzsébethelyi (Vinice)
„Za medešských Slovákov” – vyznamenanie miestnej
slovenskej samosprávy Karsai Mihály (post humus)
„Za komlóšskych Slovákov” - vyznamenanie miestnej slovenskej samosprávy Sebó András a Venyercsan
Ádámné rod. Zuzana Chlebniczki
„Za kardošských Slovákov” - vyznamenanie miestnej
slovenskej samosprávy Zuzana Medveďová, riaditeľka
sarvašskej slovenskej školy

Slováci v juho-východnom kútiku
MR vykonali značný krok
Slováci vykonali značný krok,
jeden krok hlbokým stupajom
na poli z najdôležitejších aspektov dejín (Békešskej) Čaby. Po
založení župných slovenských
samospráv prvý zvolený zbor sa
rozhodol, že svoje usporené peniaze troví na niečo trvalé, čo pre
každého bude niečo značné zna-

menať, veď kto by nebol zvedaví na svojich predkov. Myšlienka sa zrodila, zmluvy sa
uzavreli, ale práca sa vykonala
až po zvolení novej župnej
národnostnej samosprávy, čo
neodobral od iniciátorov, od
členov predošlej samosprávy Pri vyskúšaní systému modernej digitalizovanej formy dokumentácie
pokračovanie na strane 2.
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pokračovanie z 1. strany
zásluhu. A keďže Čabu znovuosídlili
evanjelickí Slováci, po rokovaní s čabianskou evanjelickou cirkvou a najmä s archivárom Pavlom Kovácsom
sa otvorila možnosť digitalizovania.
Technickým zázemím disponoval
kolektív župnej knižnice, ktorý cez
dva roky pracoval nad digitalizovaním evanjelickej matriky od r.1920
až po zavedenia štátneho evidovania.
Hotový materiál berie 17.000
strán. Áno, sedemdesiattisíc obrazovej forme (pdf) a v databáze
(xls). Údaje možno hľadať v pdf a
xls tiež o:
– sobášoch v medziobdobí
1722-1800
– úmrtí
v
medziobdobí
1728-1800
– krsteniach v medziobdobí
1728-1800
Od roku 1801 spracované údaje
a indexy matričných záznamov záujemcovia si môžu hľadať teraz ešte
iba listovaním vo fotkách (pdf):
– úmrtia
v
medziobdobí
1801-1882
– krstenia
v
medziobdobí
1801-1885
– sobáše
v
medziobdobí
1801-1836
– indexy matričných záznamov
1801-1895.
Na prezentácii materiálu predsedníčka Slovenskej samosprávy
župy Békéš informovala preplnenú
sálu o predchádzajúcich okolnostiach, kým o technickom procese a

metóde použitia držala prednášku k ucteniu práce s cieľom kladenia
riaditeľka Knižnice župy Békéš Szil- holdu našim slovenským predkom,
via Rakonczás, kým na dôležitosť osadlíkom Čaby.
kr
digitalizovania, ktorá prispôsobuje k
moderným požiadavkám a zachráni
opotrebúvania sa a poškodenia originálnych matrík poukázal zo strany
Evanjelickej cirkvi Pavol Kutyej ml.
A keby niekomu napadol, že vraj to
je užitočné iba pre výskumníkov,
máme im dobrú správu. Predpoludní v archíve pri Pali báči možné
skúmať aj v originálnych matrikách
aj v ich digitalizovanom systéme a
popoludni v otváracích hodinách
župnej knižnici možno sa k tomu
venovať aj v knižnici. Treba k tomu
iba vyplniť evidačný papier, čo so
sledovateľnosťou zachráni aj osobné údaje. Na podujatí sa zúčastnil aj
generálny konzul SR Štefan Daňo,
Pavol Kovács neoddeliteľná „súčasť”
kto so svojou prítomnosťou prispel
evanjelického archívu

Originálna matrika

Sviatočný obed vo Veľkom Bánhedeši
6. decembra, Mikuláš „doniesol” do slovenskej dediny Békešskej župy dobrú náladu a chutné jedlá. Slovenská samospráva vo Veľkom Bánhedeši a Organizácia
zachovajúca slovenské tradície vo Veľkom Bánhedeši
organizovala 6. decembra 2013 tradičný sviatočný obed.
Dejiskom podujatia bolo miestné Osvetové stredisko,
ktorého veľkú sálu ktorého naplnili Bánhedešania. Na
akcii, ktorú otvoril podpredseda Slovenskej samosprávy
Pavol Žilák, zúčastnilo približne 60 ľudí.

Vo svojom príhovore ďalší člen miestného zboru
srdečne privítal starostu obci Otta Jancsó, predsedníčku
Organizácie zachovajúcu slovenské tradície vo Veľkom
Bánhedeši Jolu Pepovú a predsedu Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku (OSMM) Ondreja Kiszelya.
Poďakoval darčeky – 20 kg pomaranče, Čabianske kalendáre, a časopisy Čabän – od OSMM a odovzdal slovo
Ondrejovi Kiszelyovi. Vedúci mladých Slovákov v Maďarsku poďakoval za pozvanie, a poctil prácu bánhedeš-
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V kultúrnom dome rýchlo ubehlo popoludnie pri
kých Slovákov, ktorí majú aj čabiansky pôvod, a ponukol
im pomoc. Ďalej ich uistil, že hoci ich obec patrí ku ko- rozprávaní, jedenia vynikajúceho hovädzieho perkelta
mlóškemu regiónu, ale Békéšská Čaba vždycki stojí za kucháriek, pri popíjaní domáceho pálena gazdov.
nimi a kludne sa môžu obrátiť na čabiansky región so
pk
svojimi otázkami a problémami.

Pri sviatočnej príprave Slováci sú vo vene
Vianočné sviatky a koniec roka sa
blížia, nahromadia sa úlohy v každej
domácnosti, ale Slováci v našom regióne nájdu čas aj popri tých na svoje tradičné programy a na to, aby sa
stretávali.
30. novembra sa v Osvetovom
centre Mihály Reibela v Eleku konal
Slovenský deň s účasťou približne
dvesto ľudí. Organizátori sa chystali
pestrým programom. Záujemcovia
mohli nahliadnuť do tradičnej zabíjačky, na milovníkov folklóru čakali
vystúpenia miestnych a pozvaných
skupín. Predstavila sa miestna umelecká skupina, slovenský páví krúžok z Poľného Berinčoka, Tanečný
súbor Elek a tanečný súbor Pacsirták. Deň dovŕšil s večerou a zába-

vou. Ako je to zvykom vo viacerých
obcí, aj v Eleku zapália sviečky na
adventnom venci obyvatelia spolu.
22. decembra, v spoluorganizovaní s
ostatnými národosťami sa aj Slováci
v Eleku budú venovať tejto tradície.
V Poľnom Berinčoku sa počas
adventného obdobia uskutočnia
tradične veľkolepé slávnosti, aj slovenské, na ktorých sa zúčastní vyše
polovica mesta. Tieto programy sú
už veľa rokov populárne a lákajú
mnoho ľudí.
Medzi 6-eho a 8-eho decembra sa
v Čorváši uskutočnili Spomienkové slávnosti a jubilejný 10. Národnostný deň. Na trojdňový program
sa zavítali do mesta aj reprezentanti partnerskej obci Sládkoviovo zo

Slovenska. Vďaka oranizátorov na
záujemcov čakal bohatý program,
s vernisážom výstavy insitnej maliarky, vystúpeniami hudobných a
kultúrnych skupín, evanjelickou bohoslužbou, adventným koncertom a
celovečernou zábavou so živou hudbou.
V Telekgerendáši sa 13. decembra chystajú na posledné valné zhromaždenie v tomto roku, ktorá bude
doplnená ochutnávkou slovenských
jedál. Medzi špecialitami sa nachádza aj medová-maková kukurica v
znamení toho, že v nasledujúcom
roku sa Slováci v Telekgerendáši
plánujú zorganizovať kukuričný festival.
ak

Seniori už plánujú do nového roka
Klub slovenských Seniorov fungujúci pri Čabianskej
organizácie Slovákov, pozostajúci z práce už vystupujúcej, a k dôchodkovému bytiu ešte celkom neprivyknutej staršej generácie slovenskej národnosti sa stretli začiatkom decembra v Dome slovenskej kultúry, aby pri
voľnom ovzduší hodnotili svoju aktivitu a podebatovali
sa o plánoch na rok 2014. Napokon sa dojednali, že sa
stretnú každý prvý pondelok od 14.00 v Dome slovenskej kultúry, podľa ďalšieho programu:

03. februára	
Premietanie filmu Trianon, vedúci
programu: Michal Lászik
03. marca	Predstavenie sa čabianskeho umelca
07. apríla	Premietanie filmu o Juraja Antala Dolnozemského, rozhovor s Jurajom Dolnozemským
05. mája	Hudobný večierok. – citary a slovenské
pokračovanie na strane 4.
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Ďalšie slovenské podujatia
na okolí Čaby
02.12.	Do čabianskeho slovenského klubu zavítal Mikuláš

03.12.	Verejný náčuv čabianskej slovenskej samosprávy
06.12.	Národnostný deň župy Békéš v Čabačúde
07.12.	Národnostný deň v Kondoroši
Národnostný deň v Medeši
08.12	Na Národnostnej gále v budapešti Slováci z Poľného Berinčoku
zastupujú gastrokultúru tunajších Slovákov

11.12.	Zasadnutie predsedníctva ČOS
Národnostný deň v Čabe
13.12.	Valné zhromaždenie slovenskej civilnej organizácie v Telekgerendáši
14.12.	Národnostný deň v Kardoši
21.12.	Uzavretie roka OSMM v Dome slovenskej kultúry

pokračovanie z 3. strany
piesne. Opekanie
slaniny
02. júna	Výlet na bicykloch
ku stromu Bandika
07. júla	
Výlet do Košíc.
Prehliadka mesta
04. augusta	Našim
hosťom
bude František Zeman. Výstava z jeho
zbierky
01. septembra	Navštívenie Izby
Munkácsyho
v
Múzeu
Mihálya
Munkácsy, vedúci programu: Juraj
Ando
06. októbra	Navštívenie Dňa
sliviek a Arbéta v
Sarvaši
03. novembra	Trojdňový výlet do
Hajdúszoboszló
01. decembra	Navštívenie budapeštianskeho divadla
Termíny sa nezmenia, iba programy sa môžu striedať.
Tőkés Gyula
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