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Začiatok roka 2014 je na čabianskej rovine volebným 
cyklom. Volebným cyklom, veď v tomto roku po prvý-
krát sa môžu dostať do parlamentu národnosti – voľby 
sa konajú 06. apríla -, a tejto novosti sú potrebné okrem 
informácií aj vyznanie sa v nich. Preto viackrát sa usku-
točnili informačné stretnutia medzi inými v Poľnom Be-
rinčoku, Sarvaši, Slovenskom Komlóši, ako aj na Čabe. 
Na týchto akciách porozdávali aj informačné materiály 
vydané Celoštátnou slovenskou samosprávou. Najzák-
ladnejšie informácie:

• ak sa teraz prihlásime na zoznam národnostných vo-
ličov, už nikdy viac o to nemusíme žiadať

•  tlačivá žiadosti na registráciu národnostných voličov 
a) v papierovej forme už rozposlali ústredne z Ná-
rodnej volebnej kancelárie

• b) kto by chcel, môže sa zaregistrovať elektronicky 
na webowej stránke www.valasztas.hu 

•  termín prihlásenia
• a) na voľby slovenského parlamentného poslanca je 21. 

marec 2014
• b) do samosprávnych volieb (ktoré sa konajú v ok-

tóbri) aj po tomto dátume
• aby sme boli zaregistrovaní ako Slováci po vyplnení 

údajov  , treba dať X  na „A” bod naznačením „szlo-
vák” – a tak sme sa zaregistrovali za Slováka/Sloven-
sku a prihlásili sme sa aj do samosprávnych volieb
v prípade ak by sme chceli hlasovať na slovenskú par-
lamentnú listinu (ktorú zostavila Celoštátna sloven-
ská samospráva), treba dať „X” na „B” bod. K tomu 

treba vedieť, že v tomto prípade sa hlasuje na sloven-
skú parlamentnú listinu a na individuálnych parla-
mentných poslancov (na listiny strán nie).

• Na parlamentnej volebnej listine slovenskej národ-
nosti figuruje päť mien: Ján Fuzik, Ferenc Zelman, 
Csaba Aszódi, György Ando a Levente Galda.

Druhým bodom volieb je volebné valné zhromaždenie 
Čabianskej organizácie Slovákov (ČOS). K voľbám došlo 
pre stratu svojej vedúcej, Anny Istvánovej a aj z dôvodu, 
že vypršal päťročný termín  povolenia Predsedníctva a 
Kontrolného výboru organizácie. Toto valné zhromaž-
denie mimo volieb  schválil aj ročné finančné hlásenie 
s verejnoprospešnou prílohou. Ale vráťme sa k voľbám. 
Koncom decembra predsedníctvo už schválil termín a 
miesto valného zhromaždenia a poveril s prípravnými 
prácami vedúcich svojich skupín a Juditu Molnárovú 
Pribojskú, pričom vyložil na svojej informačnej tabuľke 
a webowej stránke informácie. Vyše dvadsať mien sa do-
stalo na odporúčanie do pozornosti prípravnej Komisie 
na členstvo predsedníctva. Vedúca prípravnej komisie 
sa osobne spýtala každého kandidáta, a po zosúladení s 
vedúcimi skupín a predsedníctvom, na listinu valného 
zhromaždenia sa dostalo 8 mien, ďalej meno  predsedu a 
na osobitú listinu tri mená Konrolného výboru. Koncom 
konca výsledok volieb Čabianskej organizácie Slovákov:

Predseda Michal Lászik
Členovia predsedníctva:
Ján Csiernyik
Hajnalka Krajcsovicsová (zv. aj za konateľku ČOS)
Judita Molnárová Pribojszká
Helena Somogyiová
Dr Ján Tadanai
Michal Tóth
 Martin Vozár (konateľ aj Čabianski Slováci s.r.o. 
- prevádzkovateľ hostinského bloku)
Členovia Kontrolného výboru:
Matej Králik (zvolený za predsedu)
Zsolt Lipták
Ján Tuska

Voľby v čabianskom ovzduší  

pokračovanie na strane 2.
Na čabianskom javisku v Csabagyöngye 

(z radu kandidátov chýba Csaba Aszódi)
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pokračovanie z 1. strany

V rámci referátov podali informácie o svojej práci aj 
skupiny. Nakrátko z ich referátov:

Decembrové dni aj pre skupiny, krúžky ČOS-u ubie-
hali v znamení Vianoc. 

Slovenský klub pravidelne pracuje pod vedením 
Alžbety Ančinovej. Klub zoskupí aj členov Klubu slo-
venských gazdiniek a záhradkárov, ako aj členov 
pávieho krúžku. Stretávajú sa týždenne na ulici Béké-
ši  alebo v Kultúrnom stredisku Csabagyöngye (lebo 
počet členov sa nezmestí do sály Domu slovenskej 
kultúry). Vo svojom programe a na rôznych mestských 
podujatiach oživujú tradície svojich predkov, ale majú 
aj literárne a populárno-vedecké programy, vykonajú aj 
sociálne služby napr. pomáhanie chorým alebo právnic-
ké poradenstvo. Nezabudnú ani na príjemné strávenie 
voľného času, organizujú cyklistické a iné výlety.

Július Tőkés už začiatkom decembra pozval Seniorov 
na priateľské posadenie do DSK, aby sa trošku pozhová-
rali pri bielom stole. Členovia sa dohodli v tom, že v r. 
2014 pravidelne sa budú stretávať (mesačne raz – oby-
čajne v prvý pondelok) podľa schváleného programu.  
Napríklad vo februári premiatali film Hodina dejepisu s 
výkladom Michala Lászika, v marci mali volebný infor-

mačný deň aj s miestnymi kandidátmi, v apríli pôjdu na 
Komlóš Jurajovi Dolnozemskému a pod.

Klub čabianskych pedagógogv na dôchodku je v 
špeciálnom stave, lebo je aj ako kolektívny člen Čos-ky, 
a z radu jeho členov sú aj individuálnymi členmi klubu 
Seniorov organizácie. Stretávajú sa týždenne v Dome 
slovenskej kultúry.

Spevokol Čabianska ružička  naďalej pracuje za to, 
aby pri zachovaní dobrej spoločnosti rozširovala sloven-
ské melódie, tak ľudové ako aj menšie chórové a cirkev-
né skladby. 

V roku 2013-om spevokol na celoštátnej kvalifikácii 
získal zlatú medailu. V novembri oslavovali v prítom-
nosti osláveného, narodeniny Jána Sutyinszkého, kým 
v decembri vystúpili v malom evanjelickom kostole v 
rámci vianočného koncertu.

Spevokol Orgován pod vedením Ildiky Ocsovsz-
kej mal vianočné vystúpenie v škole na ulici Vandháti. 
Vďačné publikum pozorne sledovalo slovenksé vianoč-
né piesne. Ako vedúca, Ildika Očovská povedala, ča-
bianske zvyky, kroje a najmä hudobné nástroje (citara, 
bručák=köcsögduda) znamenali kuriozitu pre deti, ale 
aj pre ich rodičov a učiteľov. V roku 2013-om spevokol 
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oslavoval svoje 15. jubileum. Vystupujú na miestnych 
podujatiach, ako na I. Národnostnom dni župy Békéš, 
alebo v Répašskej hute na festivale. Na celoštátne kvali-
fikovanie sa chystajú v apríli roka 2014.

Skupina Fajalka je výšivkársky krúžok strašej gene-
rácie, pravidelne pracujú  pod vedením pani Mocseli-
niovej, zriedka sa zapoja do väčších akcií a spravia vý-
stavu zo svojich prác, ale na kvalifikácie už neposielajú 
svoje práce.

Skupina so zmenenou pracovnou kapacitou  sa za-
členila do ČOS v roku 2008. Od tých čias  sa stretáva 
pravidelne v Dome slovenskej kultúry a zúčastňuje sa na 
jej rôznych akciách.

Členky Rozmarínu aj v decembrové dni pilne praco-
vali, veď majú vždy zaviazaností. Naše práce na rozličných 
kvalifikáciách vždy posudzujú najvyššími cenami, na roz-
ličných výstavách tiež všade sme zožali veľký úspech. Ve-
dúca krúžku, dr. Illésová Ani Botyánszka hodnotí prácu 
výšivkárok pri prvom stretnutí nového roka. Našimi vý-
sledkami je vždy spokojná, veď z roka na rok dosahujeme 
vynikajúci výkon. Stačí, ak sa pozrieme na diplom, kde sú 
vymenované výstavy, kvalifikácie, na ktorých sme ukáza-
li svoje rôznorodé práce. Takýto pekný diplom, ktorý je 
okrášlený s niektorou vysoko ocenenou prácou, dostane 
každý z nás tiež pri tejto príležitosti.

Diplom Výstavy výšivkárskeho krúžku Rozmarín v r. 
2013

1. Živé ľudové umenie Békešskej župy – Békéšska 
Čaba, Békés, Orosháza, Békéssámson, Gyula, Lö-
kösháza, Veľký Bánhedeš, Beszterce, Dévaványa, 
Újszalonta, Gerendáš, Kisdombegyház, Végegyhá-
za, Mezőgyán

2. Remeselníctvo Békešskej župy – Lökösháza, 
kaštieľ Bréda

3. Vyložíme širicu – Berettyóújfalu
4. Vyšívacia kultúra Karpatskej kotliny
5. Celokrajinský výšivkársky súbeh Kis Jankó Bori – 

Mezőkövesd
6. Detviansky folklórny festivál 
7. Vlna v ľudovom umení – Budapešť, Budinský hrad
8. Slovenské výšivky v Békešskej župe – Budapešť, 

Deň médie
9. Vidiecké ženy – Budapešť, Expo
10. Od ihly po niť – Kecskemét, Zbierka ľudového 

priemyselného výtvarníctva
11. Farby, symboly v živote maďarského vidieka – Bu-

dapešť, Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja 
vidieka

12. Noel en Hongria – Kaysersburg (Nemecko)
13. Ocenené konkurzné práce Kis Jankó Bori – Buda-

pešť, Múzeum ľudového priemyselného výtvarníctva
14. Výšivky krúžku Rozmarín – Székelyudvarhely, Ru-

munsko
15. Festival korenárov a remeselníkov – Füzesgyarmat

Našej vedúcej nešlo len o hodnotenie predchádza-
júceho roka, ale aj o rozdelenie úloh na ďalšie výstavy, 
nasledujúce súbehy, kvalifikácie.

Na krúžku ruky nám pracujú, ale pritom sa môžeme 
aj zhovárať, rady sme spolu, tešíme sa pekným výsled-
kom našich družiek. 

S Evou Győrfiovou a Betkou Huszárovou sme sa zho-
várali o tom, čo bolo najpamätnejšie pre nás v krúžku. 

Podľa Betky  môžeme byť hrdé na Mariku Vécseyo-
vú, ktorá sa stala umelkyňou ľudového remesla. Diplom 
prevzala 5. decembra v Dome tradícií v Budapešti. Aby 
zaslúžila tento titul, mala predviesť 36 kusov výšiviek, 
ktoré porota ocenila skoro všetky najvyššou kategóriou. 
Návrhárka aj realizátorka týchto prác bola ona sama. Te-
šíme sa, že máme takú vynikajúcu vedúcu, lebo aj teraz ju 
požiadali o zariadenie výstavy, tentokrát v Mezőkövesde, 
Kis Jankó Bori. Na túto výstavu sa mohli priniesť hocijaké 
výšivky z hocijakých oblastí krajiny. Betke sa veľmi páči-
lo to, že Ani naplánovala namiesto pestrofarebných det-
vianskych motívov „dizajnové” moderné farby (tehlovú 
a béžovú), a takto behom mesiaca vzniklo 30-35 kusov 
nádherných prác, najmä obrusov, behúňov. 

Eva bola aj v Berettyóújfalu, kde na výstavu „Vyložili 
sme širicu” –„Kitettük a szűrét” sa mohli priniesť práce 
vyhotovené na súkno a kožu, vzorky robené kedysi na 
kožuchy a širice. Rozmarín dostal cenu aj ako krúžok, 
ďalej cenu za návrhársku prácu a dve individuálne ceny 
za motívy kožuchov Békešskej župy.

Z najkrajších prác sme si dali urobiť Nástenný kalen-
dár na rok 2014.

AVK
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Pätnásty marec „spája” Maďarov a 
Slovákov nielen z toho hľadiska, že 
odborníci a výskumníci sa debatu-
jú o pôvode emblematickej postavy 
tohto dňa v Maďarsku t.j. Sándora 
Petőfiho, ale aj to, že s uznaním ná-
rodností za štátotvornú spoločnosť, 
aj verejne tomu otvorili priestor. 
Jednou takou možnosťou bolo uká-
zať prítomnosť a  spoločenskotvor-
nosť Slovákov v Čabe v rámci osláv 
15. marca. V slávnostnej promenáde 

na novom námestí, ktorý bol cen-
trálnym miestom osláv s  vyparáde-
ným kočom Mihálya Kováča šli aj 
žiaci čabianskej slovenskej školy. Pri 
maďarských symboloch  na dvoch 
bokoch koča sa pyšne ukázala aj 
slovenská zástava. Za ozdobu treba 
ďakovať pani Judity Molnárovej Pri-
bojskej. Deti boli oblečené za husára 
a dievčatá v ľudovom odeve. 

red

V Slovenskom klube v každom 
roku si pripomenieme deň naro-
denia básnika. Takto bolo aj teraz. 
Členovia klubu si ľubovoľne vybrali 
básne, ktoré zarecitovali alebo prečí-
tali v tento deň. Vedúca klubu struč-
ne povedala najdôležitejšie údaje zo 
života Petőfiho, potom nasledovali 
básne. Členovia klubu (Pavol Zá-
horszky, Judita Nováková, Helena 
Stírová a Emília Kovácsová) po slo-

vensky zaspievali známu zhudobne-
nú báseň: „Befordultam a konyhára“ 
(Zahol som do kuchyne). Túto pie-
seň si aj dávnejšie zaspievali na lite-
rárnom večierku Petőfi u  Slovákov. 
Báseň „Pató Pál úr“ (Pán Pál Pató) 
napísanú v  novembri 1847 v  Pešti 
zarecitovala Mária Matulayová.

„Hideg idő, hűs őszi éj” (Mrazi-
vý čas, studená jesenná noc), ktorú 
napísal Petőfi v Debrecíne v októbri 

1848, predstavila Emília Kováčová. 
Záverom Piroska Vargová prednies-
la báseň „Szeptember végén“ (Kon-
com septembra), ktorú napísal bás-
nik svojej manželke v roku 1848. Po 
viazanom programe členovia klubu 
s  radosťou čítali Petőfiho básne je-
den druhému.

Alžbeta Ančinová

S dlhodobou minulosťou dispo-
nujúce stretnutie národnostných 
vedúcich sa organizovalo s 136. re-
gistrovanými účastníkmi. Najpočet-
nejší boli Slováci, ale zúčastnili sa aj 
zastupitelia poľskej a rumunskej ná-
rodnosti. Úvodné slová odzneli od 
poradcu mesta Tamása Herczega. 
Na programe bolo:

• v rámci debaty odbor-
né prednášky a príhovory: 
Dr Magdolna Micheller uni-
verzitná profesorka: Malé 
komunity ako hodnoty 
Péter Tolnai predseda žup-
nej národnostnej komisie: 
Voľby ako môžu slúžiť po-
silenenie našej spoločnosti 
Ružena Egyedová Baráne-
ková predsedníčka ZSM: 
Kohezičná sila kultúr-

nych skupín, spoločenstiev 
György Grósz predseda miest-
nej a župnej rumunskej samo-
správy, László Máté predseda 
poľskej organizácie, ktorí sa 
prihovorili v téme Skúsenosti 
v spolupráci miestnych a žup-
ných národnostných spoloč-
ností s materinskou krajinou 
Pavel Lašak starosta obce Hra-
dište a Matej Kesjár predseda 
miestnej slovenskej samosprávy 
Čabasabady o priateľstve dvoch 
osád

• sprievodným programom bola 
burza národnostných publikácií, 
výstava malieb členky slovenské-
ho klubu Pirosky Vargovej – vý-
stavu otvorila Judita Molnárová 
Pribojská, ukážka šperkov navlie-
kaných perličiek od Szilvie Pisso-

Štátotvornosť čabianskych Slovákov

Petőfi u Slovákov

Celoštátne stretnutie národnostných vedúcich

Žiaci čabianskeho slovenského gymnázia 
na koči

Predsednícky stôl s prednášateľmi

Pri otváraní výstav
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vej Hégelyovej – výstavu otvori-
la Helena Somogyiová, ukážka 
kyslých zaváranín - s otváracími 
slovami Heleny Csicselyovej, a 
výstava zákuskov  a vín pri účasti 
gastronóma Martina Vozára

• navštívenie pamätihodností 
mesta

Stretnutie prispelo k nasledujú-
cim cieľom:

• dosiahnutie aktuálnych informá-
cií, výmena skúseností 

• posilnenie súdržnosti komunity 

na základe spoločných zážitkov
• demonštrácia rôznych polí ná-

rodnostného života

• zoznámenie sa s pamätihodnos-
ťami a charakteristickosťou ob-
lasti

Mohli by sme zaspievať členom čabianskeho výšiv-
kárskeho krúžku Rozmarín za vďaku rozšírenia hodnôt 
našich predkov a udrženia komunity, pracujúci v Dome 
slovenskej kultúry. A prečo? 7-9.marca Čaba sa opäť oži-
la odborníkmi ľudovej kultúry, odborníkmi vetvy ruč-
nej práce. Ide o Celoštátnu textilnú konferenciu, ktorú v 
tomto roku usporiadali po štrnástykrát. Medzi hlavnými 
organizátormi je partner Čabianskej organizácie Slová-
kov - Domu slovenskej kultúry, Spolok ľudového ume-
nia župy Békéš. Témou tohtoročného konkurzu bola 
„vlna”. Sme nesmierne hrdé, že náš krúžok Rozmarín 
každý rok sa zúčastní na konkurze početnými prácami, 

a každoročne zoženie popredné miesto. Takto bolo to 
aj v tomto roku, keď naši výšivkári odovzdali 69 kusov 
svojich prác, skoro spod rúk každej členky. Na svojich 
výšivkách spracovali najmä dolnozemské vlnené mo-
tívy ale aj z „háromszéki” podali ukážku. Uverte, obe sú 
krásne! Na vyhlásení výsledkov možno, že ani by neboli 
potrebné dlhé reči, iba  si začať spievať „Šej, Rozmarín, 
Rormarín….”.

So svojimi prácami zožali znovu popredné miesto. V 
Múzeu Munkácsyho boli vystavené ich práce zariadené 
ako izba a kútik kuchyne. Gratulujeme a ďakujeme im. 

red

Šej, Rozmarín, Rormarín…

Zastupitelia poľskej 
a rumunskej komunity Škôlkari z ulice Tompa

Už je tradíciou, že v Dome 
železničiarov organizujú turnaj v 
biliarde. V tomto roku preteky sa 
odohrávali  začiatkom roka. Pub-
likum tiež sa dobre zabávalo, keď 
sledovalo hru pätnástich hráčov. 
Mali retro-stravu: chlieb natretý 
klobásovou masťou, kávu, čaj, ktoré 
prichystali Eržike Leszková a Terike 

Perlakiová. Hlavným organizáto-
rom hry bol člen Slovenského klubu 
Imre Gyarmati a zamestnankyňa 
Domu železničiarov Ági Baukó. 
Turnaj sa končil až večer, keď sa 
odovzdali diplomy, ktoré podpísali 
Michal Lászik predseda ČOS-u 
a István Maczkó riaditeľ Domu 
železničiarov.

Ocenení:
I.  miesto László Kovács a Imre 

Gyarmati
II. miesto Mihály Seres
III. miesto Pavol Žibrita
IV. miesto Ján Bencsik

Alžbeta Ančinová

Biliardový turnaj
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03.02.  V Klube slovenských 
seniorov premietanie 
filmu Hodina dejepisu a 
rozhovor s dejepisárom 
Michalom Lászikom. 
Začiatok výstavy ama-
térskeho maliara Feren-
ca Szilágyi

10.02.  Volebné stretnutie Slo-
vákov v Poľnom Berin-
čoku

12.02.  Putovná výstava 1150 
výročie príchodu Sv. 
Cyrila a  Metóda na 
dnešné územie Sloven-
ska v  Komlóšskej slo-
venskej dvojjazyčnej 
zájkladnej škole

14.-16-02.  Celoštátne stretnutie ná-
rodnostných vedúcich v 
Dome železničiarov.

  Čabianske slovenské 
tradície na Čabianskych 
fašiangoch

19.02.  Recenzia Čabianskeho 
kalendára 2014 v DSK 
(Gabriela Hamranová). 
Putovná výstava 1150 
výročie príchodu Sv. 
Cyrila a  Metóda na 
dnešné územie Slo-
venska v  komlóšskom 
Dome prírody.

  Telekgerendášsky slo-
venský spevokol Boro-
uka vystúpi v miestnom 
Dome dôchodcov

21-23.02.  Gerendášania s Čorvá-
šanmi sa zúčastňujú v 
slovenskej družobnej 
osade v Sládkovičove na 
Klobasiáde

22.02.  Výstava výšivkárskeho 
krúžku vo Veľkom Bán-
hedeši v rámci programu 
„Újra öltünk öltögetünk”

23.02.  Tradičné stretnutie pri 
čaji v Kétšoproni

26.02.  Zasadnutie Slovenskej 
samosprávy Békešskej 
župy

27.02.  Čabiansky sloven-
ský klub a slovenské 
gazdinky predne-
sú tradície Slovákov 
v Kultúrnom stredisku 
Csabagyöngye

01.03.  Slovenský bál na Ko-
mlóši

04.03.  Zúčastnenie sa na infor-
mačnom dni Zachova-
nia verejnoprospešnosti 
civilných organizácii v 
Čabe

07.03.  Predvolebná kampaň 
Celoštátnej slovenskej 
samosprávy v prospech 
úspešných parlament-
ných volieb v DSK

07.-09.03.  XIV. Celoštátna textilná 
konferencia s  konkurz-
nou prácou čabianske-
ho výšivkárskeho krúž-
ku Rozmarín

08.03.  Doškoľovanie Sloven-
ského metodického 
centra v  čabianskej slo-
venskej škole

10.03.  Zasadnutie predsedníc-
tva ČOS

13.03.  Rokovanie predsed-
níctva ČOS a  vedúcich 
skupín ČOS

15.03.  Čabianska slovenská 
škola s  vyparádeným 
kočom za súčastní na 
miestnych oslavách 15. 
marca

16.03.  Slovenská rodinná ne-
deľa v  čabianskom kul-
túrnom stredisku Csa-
bagyöngye

21.03.  Volebné valné zhromaž-
denie ČOS v hostinstve 
Fiume

22.03.  Zúčastnenie sa na me-
dzinárodnej konferen-
cii Historické aspekty 
života dolnozemských 
Slovákov v Nadlaku

22.03.  Spevokol Horenka 
vystúpi na XIX. Festi-
vale ľudovej hudby v 
Čorváši

24.03.  Kladenie vencov na po-
česť Áchima v cintoríne 
na ceste Berényi, pri 
pamätnej tabuli na tla-
čiarni Kner a pri buste 
na pobreží Kereša so zú-
častnením sa čabianske-
ho slovenského klubu

26.03.  Na Áchimovej spo-
mienkovej slávnosti 
sa zúčastňujú početní 
Dolnozemčania a vy-
stúpi spevokol Orgován

29.-30.03.  Zúčastnenie sa troch 
čabianskych delegá-
tov na Veľkonočnom 
programe v Nadlaku
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