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60. výročie maturity
1953 – 2013
60. výročie prvej slovenskej maturity

Myšlienky zaletia do minulosti!

60. výročie našej maturity, prvej maturity našej školy
a prvej slovenskej maturity v Maďarsku!
60-tka v živote človeka je veľkým medzníkom.
Pozerajúc fotky zrazu do ruky sa mi dostane naše tablo.
Uvedomila som si, ako rýchlo ubehli roky.
60. rokov! Naozaj už toľko?

Odrazu som v našej bývalej škole. Vynoria sa udalosti mojej mladosti.. Dni usilovnej práce, chystanie sa na
maturitu. Zrazu som na dvore školy. Mám na sebe čiernu sukňu a bielu blúzku. V ruke kytica kvetov. Je slávnosť a my lúčime sa od školy.
Prežívam znovu lúčenie sa so školou a domovom,
s učiteľmi a spolužiakmi. Preberám od riaditeľa školy
pokračovanie na strane 2
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vyznamenanie za výborný učebný prospech. Dostali sme ho vtedy
traja., Ferko Hubacsek, Erka Tóthová a ja.
Potom nasledovala ešte usilovná
práca, chystanie sa na maturitu.
Prví maturanti školy, nijaké skúsenosti. Mladé srdcia, plné oduševnenia a viery, že všetko bude
v poriadku. Či obstojíme v ďalšom
živote?
– Čo bude po maturite?
– Treba začať nový život!
– Nechať za sebou všetko, starostlivých učiteľov, dobrých priateľov,
bezpečný domov.
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známe chodníky., posedieť na lavici
pri Körösi a navštíviť školu a budovu kolégia
Naša škola je už v novej budove od roku 1953 až doteraz - vychovala
mnoho žiakov, ktorí v školských laviciach, neskôr aj v živote sa uplatnili veľmi dobre.
Som hrdá na to, ako ma moje
gymnázium pripravilo do života.
Preto ma nesmierne teší, že naša
škola stále poskytuje vzdelanie
mnohým žiakom až dodnes.

Od našej maturity ubehlo neuveriteľných 60 rokov!
Boli sme19 a zostali sme len 11.
Aj naši učitelia už všetci umreli.
My, ktorí sme sa dožili tohto pekného výročia, spomínajme !
Hoci osobne sa nemôžeme
stretnúť, ale v myšlienkach môžeme
byť všetci spolu.
Venujme aj tichú spomienku
všetkým, ktorí nás navždy opustili!

Naša trieda, trieda prvých maPrajem dnešným maturantom naturantov pred 60. rokmi bola silný
šej školy, aby obstáli v živote, aby sa
strom!
im splnila každá túžba a plány. PraAj strom zostarnul, z roka na rok
jem im, aby vždy s láskou a vďačným
srdcom mysleli na v škole prežite má menej listov.
roky, na svojich učiteľov a spolužiakov.

Učiteľov, ktorí nie len učili nás ,
60. výročie maturity
ale aj vychovávali a verili že každý
Boli sme 19 a ostali sme len 11!
z nás sa stane človekom píšucim sa
Roky uletia rýchlo a minulosť sa
s veľkým Č.
Prvé lastovičky
nikdy nevráti, ale v pamiatke v škole
– Čí bude dosť pre nás , čo sme prežite roky ostanú navždy.
1953 – 2013
dostali?
Bolo to pred 60. rokmi!
– Kto nás bude chrániť, kto nám
Ťažko je len v niekoľkých vetách
bude pomáhať?
Milí moji spolužiaci, prví matu- zaspomínať na čas, s pred 60- tých
ranti, prvé lastovičky!
rokov.
Bože, bolo to už pred 60. rokmi?
Marka Salátová, Marka SzaszáKeď sme spolu začali chodiť do
Prví maturanti, prvé lastovičky ková, Alžbeta Kraszková, Inci Gyi- gymnázia, začal sa utvárať kolektív,
obstáli v živote!
vicsanová, Anka Bencsiko- vá, Erka na ktorý osobne spomínam ako na
Tóthová, Ferko Hubacsek, Lacko jeden vôbec z najlepších kolektívov
Odkladám fotky mojej mladosti Szilárd, Martin Pipis, Miško Sávolt! vo svojom živote.
a v očiach sa mi objavia slzy. Mladosť uletela a telo je už slabé, kroky
sú pomalé. Mnohí z nás už navždy
opustili nás. Ktorí ešte žijeme, sme
chorí a slabí. Ani ja nemôžem odcestovať na plánované stretnutie.
Dostala som správy, že ani ostatní sa
nevydajú na dlhú cestu do Békešskej
Čaby. Tak pekná snaha dvoch spolužiačok ( Kraszi a Szaszi),aby sme sa
ešte raz stretli, sa neuskutoční.. Budeme spolu len v myšlienkach.
Pochytil ma smútok a obavy z
toho, že už sa viac nikdy nestretneme.
Dobre by bolo,. stretnúť sa ešte
raz a pri posedení porozprávať sa
o prežitých 60. rokoch a spomínať
na udalosti našej mladosti. Pochodiť
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Prvé lastovičky! Spomínajte!
– Pamätáte sa na naše spoločné štyri
roky?
– Pamätáte sa na pestré kultúrne
programy?
– Pamätáte sa na našu spoločnú brigádu v Sztálinvárosi?
– Pamätáte sa na jesenné poľnohospodárske práce?
– Pamätáte sa na oslavy, na pochodovanie, na spoločné hry a tance?

–
Pamätáte sa na deň., keď nám
chlapci dali serenádu?
– Pamätáte sa na sa spoločne učenie
pred maturitou na brehu Körösa?
– Pamätáte sa maturitnú a rozlúčkovú slávnosť?
Určite sa vám vynorí v mysli
mnoho ďalších spoločných zážitkov,
ale všetko tu pospomínať ani nie je
možné.
Naša doba, teda doba našej mla-

dosti, bola v mnohom výnimočná
a neopakovateľná
Milé spolužiačky, milí spolužiaci!
Spomienky sú jediným rajom, z
ktorého nemôžeme byť vyhnaní!
Spomínajme!
Budapešť, 30. júna 2013
Anna Kecskeméthyová Škrabáková

Dvojité „výročie” v Čabe
4. júna v novo odovzdanom kultúrnom stredisku
Csabagyöngye (od mena hrozna vypestovaného Adolfom Starkom v Čabe) na počesť 60. výročia založenia
čabianskeho filatelistického kruhu a 225. výročia otvorenia prvej pošty v Čabe, Celokrajinský zväz filatelistov v Maďarsku organizoval filatelistickú výstavu verne
k spoločenskému rázu mesta pod titulom Filatélie Maďarsko-Slovensko. Samozrejme Slovensko prezentoval
tiež predseda Zväzu filatelistov Slovenska Miroslav Ňaršík, kto poukázal na dlhoročnú dobrú spoluprácu medzi
dvoma zväzmi.
Niekoľko zaujímavostí z dejín čabianskej pošty:
V roku 1787 na nariadenie II. Jozefa vybudovali poštovú trať Arad-Battonya-Orosháza-Szentes, odkiaľ z
Orosháze odbočili cesty do Čaby a Gyuli, pritom cez
Sarkad do Váradu a vytvorili poštu. Jej effektívne fun-

govanie sa začalo 01.03.1988, prvým postmasterom bol
Masznitius Omazta Sámuel, budova bola jeho domom
na ceste smerom na Gyulu. Druhým postmasjsterom
bol od r. 1832 Omaszta Zsigmond. V tomto istom roku
začali používať aj poštové známky na Čabe. Poštu premiestnili do centra Čaby až v r. 1860. Vtedy už fungovalo na Čabe 3 poštiev: jarmočný priestor, železničná
stanica a na ulici Orosházi. v júli 1927 odovzdali v Čabe
poštový palác postaveny na námestí Sv. Štefana tzv. maďarskú poštovú pokladnicu. Podľa štatistického hlásenia z roku 1968 v Békešskej župe bolo 75 poštiev. Od
roku 1870 v Békešskej župe paralelne s vybudovaním
železničnej trate začali použícvať prvé telegrafický prístroj.(zdroj: Békés megyei postatörténeti bibliográfia
zost.:. Toldi Klára)
red

Môžeme byť Slovákom aj takto
Žena, ktorá pochádza z veľkomesta, vydala sa za dolnozemského Slováka a čobodaj presťahovala sa s ním do
poľnohospodárskej osady a prispôsobila sa k tomu životnému spôsobu, štýlu. Nevedela po slovensky, ale cez
svojho muža sa zapojila do miestnej slovenskej pospolitosti, kým dnes je už ich živlom, pružinou a vedúcou.
A nie len tak do vzduchu povediac! Aktívne iniciuje
všelijaké akcie, spolupráce – cez ktoré sa posilní Slovač
makrospoločnosti a zviditeľňuje sa aj vo vôčšinovom
priestore; pričom pracuje aj na zachovaní materiálneho dedičstva – pracovala nad vytvorením pamätného
domu bývalej miestnej dvojjazyčnej rozprávačky tety
Žofky.
Áno, ide o Jolu Pepovú z veľkého Bánhedešu. Pripomíname ju z príležitosti jej navštívenia na pracovisku,
kde nedávno pracuje, ale už dala vybudovať (presnejšie
rekonštruovať) tradičnú pec. Slováčky, ktoré medzi sebou sa ešte dovrávajú po slovensky – ako aj počas napokračovanie na strane 4.

Pri rekonštrukcii peci
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Jola Pepová s riaditeľkou Domu slovenskej kultúry v Čabe
Annou Istvánovou

sej návštevy -, a jedna z nich sa aj popýšila s tranosciom
z roku 1923, vydanym v Čabe.
Jola, ako vždy ku každému sa obrátila láskou a hľadala možnosti opatrenia, pozornosti a v danom momente
vyšla najavo aj angažovanosť k slovenskej národnosti,
kultúry a jazyku.
Ona je tým príkladom, ktory stotožní, že môžeme
byť praví a osožní občania väčšinového národu, pričom
aj angažovaní za národnostné dedičstvo a dedenie.
red

Čo pokladáme na oslávenie
Žijeme tie časy, keď skoro na každý deň padne nejaká oslava, nejaký
svetochýrny deň voľačoho resp. voľakoho. Skoro sa už stráca jej slávnostná ligotavosť, povznešenosť.
Deň oslavy podľa môjho názoru
by mal kryť hodnotu a nie hocijakou! Ale niekedy tá svetochýrnosť
by mala radšej spomenúť v úvodzovkách. Oslava za oslavou, chvátame, skúmame v hlave, ale masa,
hromada informácií často prispeje
k zblíženiu, skomplikovanosti, nedorozumenia, a kavalkáde. (Takto
to býva aj vo všednom živote, keď
nás zastavia, alebo nám zavolajú
prosiac o podporu všelijakej dobrej
veci. Variantom je už toľko, že už

sa nám ťažko rozhodne ktorému, či
aké poslanie máme podporiť. I keď
sa rozhodneme o podporovanie, aj
tak nám ostane pocit nedostatku,
že koľkí by sa ešte tomu tešili.) Tak
je aj s týma Dňami …, ikeď každý
nosí v sebe čo pokladá za hodnotu
a čo oslavuje, ale Deň voľačoho by
mal ostať iba tým, čo sú najcennejšie
všeobecné, základné hodnoty.
Medzi takými dňami oslavujeme
v júni ten deň, „podnet” čoho pred
niekoľkými desaťročiami pokladali
za prvotné, ale si myslím, že ani v súčasnosti bez nich by nebola ľudská
spoločnosť inteligentná, a nekryla
by v sebe pokrok, rozvoj a nastupujúcu generáciu.

Áno, ide o Deň pedagógov, o
„lampášoch“, deň ktorých oslavujeme už dlhé desaťročia v júni. V ten
deň odovzdajú vyznamenania a už
máloktory pospolitý občan si rozpomenie túto tradíciu.
Čabianska slovenská samospráva
každý rok sa snaží poďakovať za ich
prácu vykonanú na poli slovenskej
výučby v Čabe. Takto to prebiehalo
hoci v skromnejšej forme doterajších osláv aj začiatkom júna v Áchimovej sieni, kde pedagógov pozdravil aj generálny konzul SR Štefan
Daňo.
red

Pokladový dar v júni
Na stretnutie čabianskeho slovenského klubu, ktoré sa konalo v kultúrnom stredisku Csabagyöngye
(keďže následkom centralizácie, pobočky mestských
osvetových centier v rôznych kútikoch mesta, ako aj
Národnostné domy na ulici Békéši prestali fungovať
ako osvetové centrá, zoskupili ich do nového strediska
v centre mesta, a tak v údovych pobočiek fungujúce
skupiny taktiež sa stretnú v centre mesta vo veľkom
novom stredisku – poznamenanie redakcie), zavítali
priatelia, pomocníci klubovníkov, aby odovzdali nie
materiálny dar, ale svojim darom sa podelili dávno
známymi prítomnými. Vítala ich vedúca Slovenského
klubu Alžbeta Ančinová. Ján Bagyinka člen čabianskeho pávieho krúžku zaspieval obecenstvu ľudové
piesne, Jozef Solymosi vedúci kruhu záhradkárov vo
Viniciach informoval prítomných o životnej dráhe
šľachtiteľa čabianskej perly Adolfa Štarka, kým spevo-

kol Orgován s veselými čabianskymi pesničkami prekvapil prítomných.
Tamás Herczeg zástupca riaditeľa kultúrneho centra
zarecitoval svoje básne ako napr. „Felismerés“, citaristi
z Békéša pod vedením László Hégelya zahrali maďarské a slovenské ľudové melódie, napokon Mihály Józsa, herec čabianskeho divadla zapríčilnil veselé chvíle s
„čabianskymi anekdotami“. Nechýbal ani György Hrabovszky, samosprávny zastupiteľ, riaditeľ Csaba Centra
so svojim recitovaním od Jozefa Romhányiho Bolha
(Blcha), a Petra Palotása. Stredoškoláčka zarecitovala
báseň Béla Szente, riaditeľa kultúrneho centra XX. sonet. Kétšoproňský hostia s hudbou a piesňou vyvolali
spoločnú zábavu, s čím bolo „okorunované“ prevzatie „
pokladového daru“.
aa
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Herczeg Tamás
Spoznanie

Felismerés

môže to byť vplyv básne
možno piesne
možno vplyv tichého očakávania
možno vône
či slova
bo práve jedného starého objatia
v spomienkach;
a vplyv zvyku
nič nehovoriaceho banálneho
ako aj tento verš
je občas vplyv
ošúchaného slova frázy
ako často som vravel
prílišnou vierou poháňaný
„len tentoraz”,
„len Tebe drahá” –
hovoriac s citom
príliš dôležité slová.

lehet a versnek
lehet a dalnak
lehet egy csendes várakozásnak
lehet illatnak
talán a szónak
vagy épp egy régi halk ölelésnek
emlékeimben;
és a szokásnak
közhelyszerűnek semmitmondónak
mint ez a vers is
elkopott szónak sablonmondatnak
hatása néha.
de sokszor mondtam
túlságos hittel nekibuzdulva
“csak most az egyszer”,
“csak Neked drága” érzéssel mondva
túl fontos szókat.

Ďalšie programy v júni
01.06.	Spevokol Orgován sa zúčastní na slovenskom
dni v Čabačúde
06.06.	Vernisáž výstavy Dr. Kenyeresné Zagyva Ágnes
v Dome slovenskej kultúry

08.06.	Čabianske slovenské gazdinky piekli v rámci na
literárneho večierku Bárka lángoše
10.06.	Prezentácia zborníku Dedičstvo Ondreja L.
Áchima v čabianskom oblastnom dome, kde
účinkuje aj spevokol Orgován
pokračovanie na strane 6
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17.06.	Sobotňajšia škôlka – deň čabianskych škôlkárov učiac sa slovenčinu – v čabianskom oblastnom dome

19.06.	Zasadnutie Slovenskej samosprávy župného
mesta Békeščaba
21.06.	Spoločný výlet gerendášskych Slovákov so
školou do Níreďházi
Rozlúčková slávnosť ôsmákov v čabianskej
slovenskej škole
22.06.	Deň slovenské dni v Segedíne
29.06.	Slovenský večer Radničných večerov – Dychovka z Podbrezovej a zo Slovenského Komlóša
30.06.-06.07. Citarový tábor v Čabe
24.06.-14.07. Slovenský tábor v Gerendášiw
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