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Jemný ale jedovatý posol jari
Tento rok priniesol nám nesmierne teplú zimu. Už začiatkom roka
vypukli prvé púčiky, akoby chceli
skrášliť našu dušu. Ale skrývalo sa
v ňom aj niečo iné… Napomínala
nám jednu Ankinu myšlienku, ktorú
sme uviedli aj v jednom čísle Čabäna. Znamenal to pre nás „Jemný, ale
jedovatý posol jari…”. Rok sa vkročil do nášho života jemnou zimou,
ale aj jedovatou, krutnou správou.
Prečítajme si opäť Ankine myšlienky
uverejnené vo februári r. 2009:
Snežienka – Galanthus nivalis
Napadol sneh. Takto, koncom
februára, sa človeku už žiada skôr
za vôňou zeme, ktorá nám zvestuje
jarnú obrodu, a nie za lopatou, aby
odmetával okolo domu sneh. Čo
iné nám však zostáva, keď si vietor
zahráva s mäkkými vláčikmi a naveje ich nám nielen do tváre, ale aj do
dvoru?
S lopatou v ruke sa ťažko zorientujem nad nedotknutou bielou perinou, iskriacou sa v slnku, pokiaľ
trvá chodník a kde začína záhrad-

ka. A naraz, nad súvislou snehovou
prikrývkou zisťujem pohľadom hrdinku s krehkými púčikmi, ktorá
lopate povedala „stoj“! Krásna hlava
snežienky skromne pokyvkáva na
zelenom steble v malom snehovom
kráteri, vydýchanom sebou samou.
Malá rastlinka s veľkou silou!
Kvietok je výsledkom vytrvalosti a
prísnych pravidiel prírody.
Korene cibuľky nasávajú silu z hlbiny zeme. Cibuľka každoročne, vo
veľkej zime i v miernejšom počasí,
vystrkuje dovysoka nad hladinu a
snehovú pokrývku jemnučké steblo ovinuté s úzkymi tmavozelenými
listami, ktoré unesie ťažkú hlavičku
bieleho zvončeka. Spod bieleho rúška kvetu vykúkajú vnútorné okvetné
lístky a omamujú výraznou vôňou
svoje okolie. Jednoducho ju musíme
zbadať!
Krásne, jemnučké božské stvorenie. Pekné, ale jedovaté! Je to vôbec
možné? To asi z toho vzdoru, ktorý jej pomáha rok čo rok, napriek
všetkým prekážkam a ťažkostiam sa

S hlbokým zármutkom v srdci a s pohnutou dušou oznamujeme, že po
dlhej a zákernej chorobe, v 59. roku svojho plodného života odišla do večnosti, navždy opustila nás a svoju milovanú Dolnú zem jej veľká osobnosť,
neúnavná pracovníčka na roli dedičnej Slovákov v Maďarsku Anna Ištvánová (1955-2014).
Narodila sa v Slovenskom Komlóši, v mnohodetnej slovenskej rodine. Po skončení základnej slovenskej školy v rodisku pokračovala v
štúdiách na Slovenskom gymnáziu v Békešskej Čabe. Už počas stredoškolských rokov sa zapájala do znovurodiaceho sa slovenského života.
V štúdiách pokračovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského,
pokračovanie na strane 2.

dopracovať na povrch, nad hladinu
zeme, bielej, krehkej a voňavej. Aká
námaha kvôli niekoľkodňovej slávy! Veď krátko po odkvitnutí, listy a
steblo zaschnú. A predsa stojí to za
to! Trápiť sa a mordovať, dopracovať sa k cieľu, prekvapiť vytrvalosťou
a krásou, zapôsobiť radosť, očariť a
obohatiť svoje okolie silou nežnosti. Očarila aj mňa, keď som ju vtedy
ráno, obdivovala opretá o porisko
lopaty. Pošepla mi nemo: Ber si príklad zo mňa!
S láskou všetkým mojim priateľom
na jar 2009, Anna Istvánová
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kde absolvovala odbor slovenský jazyk a literatúra. V roku 1978 verná svojim koreňom a v duchu výchovy sa
vrátila na Dolnú zem jasne určeným predsavzatím a poslaním oživiť tradície, slovenský duch svojho bližšieho
a širšieho okolia. Svoje poslanie chápala vždy ako mnohostrannú službu, slúžiť vždy celej komunite, ako tomu
ona sama hovorila, bola skutočnou „konateľkou” na každom svojom poste!
Prvým jej pracoviskom bolo Župné osvetové stredisko Bálinta Ballassiho. Tu ako osvetová referentka pracovala, vypracovala metodiku práce s kultúrnymi telesami, viedla kurzy a pritom sa ďalej vzdelávala, absolvovala
odbor verejnej osvety. Viedla Slovenský klub osvetového strediska v novoodovzdanom Národnostnom dome
na ulici Békéši.
Už od začiatkov svojej životnej dráhy sa zodpovedne zapájala do verejného a spoločenského života. Bola
vedúcou kolégia Národného občianskeho fondu (NCA), jej srdcovou záležitosťou bola občianska sféra, ktorej
pripisovala nepostrádateľný význam pri fungovaní modernej spoločnosti. Svojou energickou povahou vždy
presadzovala záujmy, ako to ona vravievala „našich ľudí”.
Jej pýchou a životným dielom bolo vybudovanie Domu slovenskej kultúry, sídla Čabianskej organizácie
Slovákov, ktorý sa stal novým modelom spoločenstvo-kultúrnej činnosti čabianskeho regiónu. Anna Ištvánová bola od jeho založenia riaditeľkou Domu slovenskej kultúry a úradujúcou predsedníčkou Čabianskej
organizácie Slovákov. Dom sa stal regionálnym strediskom Osvetového centra CSSM. Vďaka húževnatosti,
iniciatívnosti nielen spoločenské udalosti regionálneho, ale aj celoštátneho rangu. Zvlášť jej záležalo na spoločných dolnozemských projektoch troch štátov slovenskej Dolnej zeme. Činnosť Anny Ištvánovej bola ocenená
vysokými vyznamenaniami. Maďarský štát jej udelil Malú medailu Györgya Bessenyeiho, vyznamenie „Za národnosti”, Slovenská republika ju odmenila cenou Malá mediala Sv. Gorazda, Cenou ministra kultúry SR, bola
prvou lauerátkou Ceny Ondreja Štefanka, od svojej národnosti dostala cenu „Za našu národnosť” a cenu „Za
čabianskych Slovákov”.
„Milá Anička!
V tejto chvíli niet slov, ktorými sa dá vyjadriť bolesť, úzkosť z toho, že nám budeš chýbať, vďaka za tvoju
záslužnú prácu, ktorú budeme vždy pokladať za obeť sa nás všetkých. Sľubujeme, že tvoje sny a činy budú pokračovať v našich snoch a krokoch.
Nech Ti je rodná zem ľahká, odpočívaj v pokoji!”
Čabianska organizácia Slovákov Čaby

Návšteva u Aničky Ištvánovej
Anna ešte pracovala, keď raz prišla medzi nás v jeden
pondelok na skúšku, keď sme cvičili v spevokole Ružička. Povedala, že sa prišla s nami rozlúčiť. Mysleli sme, že
to znamená, každodennú činnosť za týmto nevládze robiť. Zarazilo nás to, uvedomili sme si, že už nemá toľko
síl, aby prácu konala.

domu starostlivosti, kde ležala už niekoľko dní. Radovala sa nám, ku každej z nás sa prihovárala. Porozprávali sme sa o spoločných zážitkoch, ktoré sme zažili v
čabianskej slovenskej škole, na podujatiach v Dome slovenskej kultúry, o krúžkoch, ktoré v dome účinkujú. V
rozpomienkach sme sa málo i radostne usmievkali spolu. Zaradovala sa i darčekom, ktoré sme jej prichystali i
Rozmýšľali sme, ako by sme ju mohli navštíviť pri lie- kalendáru, ktorý na rok 2014 zhotovil krúžok Rozmarín
čení v nemocnici alebo až potom v domove, kde ju ošet- s fotkami krásnych výšivek. Museli sme konštatovať, že
rovali. Približovali sa vianočné sviatky. Rozhodli sme sa, jej stav sa postupne zhoršuje, veď musela ležať. Prosila,
že pôjdeme Aničke blahoželať pred Vianocami, zaspie- aby sme návštevu opakovali čím skôr, medzitým ale nás
vame jej krásne starodávne cirkevné piesne. Keďže Ru- každú pohladkala. Po rozlúčke so slzami v očiach priali
žička mala program na koncerte v Malom evanjelickom sme si, aby sme mali príležitosť vyhovieť jej prosbe.
chráme a obecenstvo prijalo jej vystúpenie nadšene,
Žiaľ, k ďalšiemu stretnutiu už nedošlo…
boli sme si isté, že i na ňu zapôsobíme podobne. Mysleli sme, že v jej ťažkom položení potešíme ju. V jedno
Olga Fodorová Zahoranová
predpoludnie odcestovali sme k nej na Csanádapácu do
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Chýba nám
Žiaľ, zle sa začal tento rok pre Čabänov, pre Slovákov,
pre nás všetkých, ktorí sme poznali Aničku Ištvánovú. 2.
januára sme počuli smutnú správu, že nás naveky opustila. Vedeli sme, že je ťažko chorá, aj to, že jej zdravotný
stav sa zo dňa na deň zhoršuje. Vedeli sme, že nezostane
dlho medzi nami, predsa každého ohromila zvesť, že zosnula.
Takže naše kluby, krúžky nezačali Nový rok štrngnutím šampanského, ale zapálením sviečky na jej pamiatku. Bola uznávanou osobnosťou kultúrneho ale aj spoločenského života dolnozemských Slovákov. Venovala
sa každej dobrej veci, pomáhala, dávala rady, mala čas
na každého, na priateľov, na známych. Neminie sa deň,
aby sme na ňu nemysleli. Spomíname si na spolu prežité programy, podujatia, najčastejšie hádam na cesty,
ktoré organizovali spolu s Hajnalkou. Už bola ťažko
chorá, predsa cestovala s nami do Paríža, do Čiech, na
Slovensko (Východné Slovensko, Vysoké Tatry, Banská
Bystrica), do oblasti Zadunajska (Bakoň, Zirc, Őrség),
do Budapešti.
Obdivovali sme jej fyzickú a duševnú silu. Spievala s
nami, neúnavne nás zabávala rôznymi historkami. Viackrát musela rozpovedať príbeh, keď - ešte ako študentka
na Slovensku – cestovala s priateľkou Betkou Uhrinovou na svadbu. Nevesta už bola doma vo svojej dedine.
Kyticu pre ňu a ženícha z Bratislavy mali priniesť v deň

sobáša ony. Lenže dievčatá zabudli, ako sa volá dedina,
kde má byť svadba. Cestovali busom viac hodín, boli
čoraz vzrušenejšie. Na konci pri každej dedine vyskakovali, bežali ku dverám, aby mohli vystúpiť, keď zazrú
svadobčanov. Nevestina kytica aj ženíchova kytka, i keď
troška zvädnuté, ale načas sa dostali na patričné miesta.
Často sme mohli počuť od nej nasledujúcu príhodu.
Sprevádzala skupinu po Slovensku. Zastavili sa v Banskej Bystrici na prechádzku. Mali sa stretnúť na parkovisku, nastúpili do busu. Na otázku: „-Tu sme všetci?”,
odpoveď bola: „-Áno!”, takže odštartovali. Cestovali
aspoň pol hodinu, keď sa niekto ozval, že chýbajú dve
ženy, ktoré predtým sedeli pred ňou. Museli sa vrátiť po
ne. Ešte dobre, že ženy sa nepohli z miesta, kde sa mali
stretnúť, veď neovládali jazyk, ani to nevedeli, kde budú
mať ubytovanie.
Od tých čias sa traduje tento príbeh na poučenie, aby
sa vždy porátali spolucestujúci.
Anička zaviedla systém: koľko minút meškáš, toľko
plných fliaš prinesieš. Tí, ktorí ešte neboli s ňou na spoločnej ceste, alebo zato, že doteraz každý bol presný, sa
nazdali, že to je žart. Tak sa stalo, že keď sme boli v Zirci,
už prvé ráno sa nazbieralo asi 30 fliaš.
pokračovanie na strane 4.

Na okružnej ceste vo východnom Slovensku r.2008

Deň Slovákov v Maďarsku a cestou domov pri pamätihodnostiach okolia v roku 2010
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V Őrségu pri vodnom mlyne a pri večernom posedení z r. 2012

Ja som sa s ňou stretla vtedy, keď po štúdiách na bratislavskej univerzite prišla navštíviť svoju priateľku Betku
do tzv. čitateľského tábora a zostala tam pomáhať. Potom sme sa pravidelne schádzali. Ja som už vtedy mala
svojho Paľa. Povedala som dievčatám, že ich predstavím. Môžu ho aj kritizovať, ale hocijakú chybu v ňom
nájdu, aj tak s ním budem mať rodinu, deti. Ony dve sa
stali našimi svedkami pri sobáši.
Osobné vzťahy našich rodín sa pokračovali. Vynárajú
sa vo mne pamiatky, keď sme boli spolu v Siroku. Dcérky mi boli ešte maličičké. Jednu naučila jablko strúhať
dvomi zúbkami, druhej núkala na raňajky slaninu, keď
som dcérke chcela uvariť krupicovú kašu. Malá aj na večeru si pýtala slaninu – „nanonnu”. Od tých čias u nás
slanina sa volá takto: nanonna.
Náš priateľský kruh (5 manželských párov) sa pravidelne stretával. V posledných rokoch u nich sme sa
zišli na grilovanie. Pri niektorých posledných dvoch

stretnutiach sa stalo, že pod mojím manželom sa zlomili plastové stoličky, ako to Anička spomenula vo svojej
rozlúčkovej reči. Ištvánovci – Medovarskovci museli
zainvestovať do masívnejších stoličiek, aby – ako hovorievali – aj Korcsoka udržali. V túto jeseň ešte spolu
sme mohli sedieť na týchto nových stoličkách. Chtiac-nechtiac všetci sme mysleli na to, že asi toto bude naše
posledné posedenie takto spolu.
Som šťastná, že som mohla poznať Anču, mohla som
byť jej priateľka. Hoci bola odo mňa mladšia, mala som
pocit, že je moja strašia sestra, ktorá vždy posmeľuje
tú mladšiu: „-Zvládneš to, moja. Schopná si na to”. Poverovala ma úlohami, ktoré by som z vlastnej vôle iste
nechcela vykonať. Uchovávam v pamäti obraz, ako sedí
v Dome pri svojom pracovnom stole a kývne mi: „-Poď,
Korcsoková, sadni si na chvíločku!”….Chýbaš mi, Anča
moja…
Anna Vargová Korcsoková (VAK)

Keď sme navštívili ťažko chorú
Anku, naša družka Mária Bánfi –
Zsiláková hlbokým prežitím predniesla báseň o Advente. Už prvé
riadky veľmi silne zap§sobili na
Anku.Darmo sme sľúbili, že nebudeme plakať, už pri prvých slovách
básne sa objavili Aničkine slzy:
„Ticho duše nič neruší,
ani Zem, ani hluk, ani hlas, ani Svet.
Uvidiac hviezdu,
ako kráča v bielom plášti k Vianociam...“

Hľadíš a dávaš na nás pozor ako vždy
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Jedna z Ankinej srdcovej záležitosti
Anka bola zarytá zastupiteľka zachovania hodnôt v spisovnej forme, ktorá aj jazykovo pridá obohateniu a držanie
jazykovej úrovni nad vodou Slovákom ďaleko od svojej materskej krajiny. Jedna jej práca na ktorú bola najpyšnejšia t.j.
Čabiansky kalendár, a ktorého bola aj redaktorkou do poslednej chvíli, žiaľ, sa hodnotil už pri jej fyzickej neprítomnosti.
Ale dušu má v ňom a jej duša bola prítomná aj na recenzii v čabianskom Dome slovenskej kultúry. Ročenku hodnotila
pani Gabriela Hamranová, odborníčka z Martina a priateľka Anky.

Predstavujeme Čabiansky kalendár 2014
Vážené dámy, vážení páni!
Dnes sme sa zišli, aby sme spolu prelistovali Čabiansky kalendár na rok 2014, ktorý je už 52. ročníkom, čo
však neznamená, že začal vychádzať pred 52 rokmi. Jeho
1. ročník na rok 1920 vyšiel nákladom Cirkevného kníhkupectva na 20 stranách už v r. 1919, ďalších 27 ročníkov
vyšlo do roku 1948. Po 42 ročnej prestávke sa v roku 1990
zásluhou Čabianskej organizácie Slovákov, mestskej rady
a evanjelickej cirkvi opäť objavil, aby našiel svojich čitateľov. Kalendár na rok 2014 je teda už 24. ročníkom od
obnovenia vydávania. Vydala ho Čabianska organizácia
Slovákov v Békešskej Čabe s podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Zastupiteľského zboru župného
mesta Békešská Čaba, Slovenskej samosprávy župného
mesta Békešská Čaba a Osvetového centra Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Zodpovednou redaktorkou je Alžbeta Hollerová Račková, známa ako dlhoročná
šéfredaktorka Ľudových novín, periodika Slovákov v Maďarsku; redakčne spolupracovali Anna Ištvánová a Hajnalka Krajčovičová, pod jazykovú redakciu sa podpísala Iveta
Hruboňová. Kalendár vychádza na 218 stranách v čiernobielom prevedení, len obálka, kalendárna časť a kronika sú
farebné. Obálka je tradičná už od roku 1925. Názov kalendára čiernym ozdobným písmom sa nachádza v strede na
belavom pozadí, tento rok béžovo-ružovom. Obrázok nad
ním zachytáva čabiansky veľký a malý evanjelický kostol,
postavený Slovákmi. Pre každého, kto čo len raz zavítal
do tohto mesta, je to známy pohľad, možno ho pokladať
za emblém Békešskej Čaby. Obrázok pod názvom už dnes
v reálnom živote sotva možno vidieť, ale odkazuje na úrodnú zem a tvrdú prácu Slovákov ako základ ich prosperity
v tejto geografickej oblasti. Znázorňuje koscov na šírošírej
dolnozemskej rovine, so siluetou obce s kostolmi v pozadí,
v popredí kosec uhášajúci si smäd z krčaha, v jeho postoji
sa zrkadlí hrdosť. Obrázky a názov sú orámované štylizovanými kvetmi a listami s úponkami čiernym tušom na
farebnom (v tomto ročníku zelenom) podklade, ktorý sa
z roka na rok mení.
Po formálnej stránke je kalendár rozdelený na úvodnú
kalendárnu časť, textovú časť, ktorú tvorí šesť rubrík a na
záver predkladá Kroniku udalostí z roku 2013. Prvá strana
oslovuje čitateľa vianočným a novoročným vinšom, doplneným farebnou ilustráciou –maľbou na skle insitnej ma-

liarky Moniky Berényiovej Lamiovej s ľudovou tematikou.
Kalendárna časť kedysi mala priestor na poznámky roľníkov, týkajúce sa rodiny, ale najmä gazdovstva. Teraz má
každý mesiac svoju dvojstránku, na jednej strane sú tradične
uvedené jednotlivé dni s menami podľa slovenského i podľa
maďarského kalendára, s vyznačením striedania fáz Mesiaca
a údajom o hodine východu a západu Slnka. Na náprotivnej
strane sa nachádzajú farebné fotografie, ktoré zachytávajú
osobnosti slovenského života na Dolnej zemi, resp. podujatia a udalosti, ktoré sa viažu na Dolnú zem, prevažne na jej
maďarskú časť. Sú tu obálky časopisu Dolnozemský Slovák,
pripomínajúce 20 rokov od dohody Slovákov z Maďarska,
Rumunska a Srbska o spolupráci na jeho obnovení; fotografia Vladimíra Valentíka a obálky Čabianskeho kalendára
odkazuje na každoročné podujatie v Dome slovenskej kultúry – prezentáciu kalendára na daný rok; udeľovanie Ceny
Ondreja Štefanka v Nadlaku osobnostiam dolnozemského
slovenského života pripomína fotografia Anny Ištvánovej,
ktorá bola v roku 2009 medzi prvými ocenenými, aj s výrezom zväčšenej medaily; ďalšiu cenu – Cenu Samuela
Tešedíka pre slovenských pedagógov pripomína fotografia
troch prvých ocenených, takisto s výrezom zväčšenej medaily; ďalšie fotografie sú zo Seminára dolnozemských slovenských pedagógov (v poradí štvrtý v roku 2013 sa konal
v Sarvaši), z Putovnej súťaže slovenských dolnozemských
reálií pre stredoškolákov z Maďarska, Rumunska a Srbska,
z Dolnozemského jarmoku, z tábora pre deti z Dolnej zeme,
kde deťom odovzdávajú poznatky a zručnosti tradičných
slovenských dolnozemských remesiel, z medzinárodného
workshopu Slovenská mládež na Dolnej zemi, z prehliadky
sólistov slovenských ľudových piesní Cez Nadlak je ..., ďalej
sú to fotografie z festivalu spevákov pôvodných slovenských
ľudových piesní Stretnutie v pivnickom poli a z medzinárodnej prehliadky slovenských divadelných súborov Spolu
na javisku (i mimo neho). Už tento neúplný výpočet napovedá, že na Dolnej zemi ozaj dbajú na uchovávanie tradícií,
prezentovanie osobností aj pestovanie kultúry v širokom
diapazóne, takže si každý jednotlivec môže vybrať a venovať sa tomu, k čomu ho srdce tiahne, čo ho najviac zaujíma.
Popisná informačná časť k fotografiám je stručná, ale hutná.
Nasleduje textová časť, kde sú príspevky zaradené
podľa obsahu do rubrík: Zo súčasnosti, Zo študentských
pokračovanie na strane 6.
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pokračovanie z 5. strany
prác, Z dolnozemskej literatúry, Z minulosti Dolnej zeme,
V nárečí a Zaujímavosti.
Najrozsiahlejšia (16 príspevkov, 61 strán) je rubrika
Zo súčasnosti. Začína netradičným príhovorom Michala
Lásika, predsedu Čabianskej organizácie Slovákov v súvislosti s blížiacimi sa voľbami. pod názvom Genius loci ,
ktorý je podľa vlastných slov autora „ódou na Čabänov“,
pripomína, ako „genius loci tohto mesta vyžaroval na jeho
obyvateľov, nadchol ich“. V závere nastoľuje vážne otázky,
ako pokračovať v diele predkov, ako sa v súčasnosti - „v
dobe modernej“ vydať na nové cesty, či „môže existovať
aj národnosť, jej počet môže rásť aj bez vlastného jazyka?“.
Že sa slovenčina z roka na rok viac vytráca z rodinného,
bežného i spolkového života Slovákov v Maďarsku, je všeobecne známe. Pritom úryvok z článku neznámeho autora, prevzatý z Čabianskeho kalendára na rok 1921 Založenie mesta Čaby. 1718 – 1745 a vhodne nadväzujúci na
predchádzajúci príhovor, dokazuje aj to, aká obsiahla bola
slovná zásoba Slovákov v Čabe na začiatku 20. storočia.
Ďalšie príspevky pripomínajú rôzne výročia (20. výročie dohody o obnovení vydávania Dolnozemského Slováka z pera Miroslava Demáka; 15. výročie Spolku Slovákov
z Maďarska na Slovensku, ako ho predstavuje publikácia
Z úcty ku koreňom, vydaná práve pri príležitosti tohto
jubilea; ďalej defilujú spomienky na prvú slovenskú maturitu v Maďarsku pred 60 rokmi , článok o 35-ročnom jubileu klubu dôchodcov v Čabačúde, o návšteve z Grécka
v Slovenskom Komlóši, kde pred 64 rokmi v čase občianskej vojny v Grécku prichýlili viacero gréckych detí. Zaujímavé sú biografické články o osobnostiach tohto regiónu
v súvislosti s ich životným jubileom (vedúca pracovníčka
Slovenského klubu v Békešskej Čabe Alžbeta Ančinová,
cirkevný archivár Pavel Kováč, pedagóg a historik Juraj
Synčok, akademický maliar Pavel Korbeľ). Iné články
oboznamujú s výsledkami práce organizácií Slovákov
v regióne (ako ukončenie projektu Heuréka organizácie
komlóšskych Slovákov). Obraz Békešskej Čaby dokresľujú ďalšie príspevky: článok o Čabe ako o meste zelene
a o výsadbe stromov v meste v slovenských či slovanských
súvislostiach, či emotívne ladené články, zobrazujúce
atmosféru mesta a vnímanie jeho „slovenskosti“ podľa
vlastných zážitkov a subjektívnych pocitov pri návštevách
mesta. Na knihu maďarského autora Pála Csontosa so slovenským prekladom Pozdrav zo Slovenského Komlóša : Slovenský Komlóš na starých pohľadniciach 1898-2000, ktorá
prispieva k poznaniu dejín obce, reaguje recenzia Michala
Francisciho, rodáka z Komlóša. Priestor dostali aj Slováci
z Chorvátska: sumarizujúci článok predstavuje slovenské
menšinové školstvo v Chorvátsku.
Rubrika Zo študentských prác dáva priestor na prezentáciu mladým. Pokladám to za významný krok nielen kvôli
príťažlivým témam a slušnej úrovni prác, ale aj preto, že
mladým umožňuje prezentovať sa, a tým určite podnecuje
ich záujem skúmať minulosť Slovákov v békešskom regió-
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ne, a tým aj získavať, resp. upevňovať slovenské povedomie, ktoré sa žiaľ v Maďarsku v slovenskej menšine rýchlo
vytráca. Štyri práce, dve študentov gymnázia a dve žiakov
základných škôl, pripravené do študentskej vedeckej súťaže Výskumného ústavu CSSM Pátranie po predkoch
– Dejiny mojej rodiny, podávajú obraz, každý iným spôsobom, rodinného, pracovného, spoločenského života,
zvykov a obyčajov, tradícií Slovákov na maďarskej Dolnej
zemi, ale cítiť z nich aj lásku a úctu k svojim predkom.
Pravidelná rubrika Z dolnozemskej literatúry aj v tomto ročníku poskytuje možnosť začítať sa do básní či prozaických textov dolnozemských autorov. Oslovia nás
reflexívne i lyrické verše z novej zbierky Juraja Antala Dolnozemského Živé korene, vydanej pri príležitosti jeho 85.
narodenín, ďalej najmä básne Anny Rau Lehotskej a Ivana Miroslava Ambruša , ale aj Juraja Marika, Pavla M. Kubiša, Andreja Kurica, Michala Kaňu. Motív odcudzovania
ako odraz dennej reality na úrovni rodiny i spoločnosti
nás sprevádza vynikajúco napísanou poviedkou Zoltána
Bárkányiho Valkána i krátkymi prózami Anny Chisa; zaujme aj memoárová próza Štefana Majora.
Rubrika Z minulosti Dolnej zeme prináša odborné
články i štúdie s tematikou histórie dolnozemských Slovákov, vo viacerých s presahom na Slovensko, v ktorých sa
opäť vynára dobový obraz Čaby (Ondrej Krupa: Čabianski dopisovatelia v slovenskej tlači z rokov 1869-1876) či obraz slovenskej každodennosti, ako ju v minulosti čitateľovi
predostreli dvaja rozdielni autori (Bernadetta Otmárová:
Reálie Slovákov z Hornej a Dolnej zeme v prácach Adolfa Pecháňa a Michala Žilinského). Doklady o výskyte a hlavne
význam článkov o dejinách Slovenska v období repatriácie uverejňovaných v týždenníku Sloboda vydávanom
v Maďarsku predostiera Soňa Polónyová v článku Slovenská história na stránkach Slobody v roku 1947. Prednáška
z vedeckej konferencie v roku 2011pri príležitosti 100.
výročia úmrtia Ondreja L. Áchima, preložená do slovenčiny, sprostredkováva spomienky na historky a rozprávania
o Áchimovi, ako si ich v detstve vypočula autorka (Helena Szászová: Zlomky z čabianskych spomienok na Áchima).
Ďalšie spomienkové články sa týkajú neľahkých začiatkov
života presídlencov z Dolnej zeme na Slovensko so živým
opisom zvykov a každodenného života (Michal Svoreň:
O presídlení subjektívne. Exkurz do pamätí povojnového
presídlenca z Maďarska – úryvky) či dejín rodín (Helena
Szászová: O jednej čabianskej mäsiarskej rodine - krátené).
Článok Pavla Kraska Vážme si svojich predkov upriamuje
našu pozornosť na historické udalosti, významné osobnosti a pamätihodnosti Malohontu, kde majú korene viaceré békešsko-čabianske rodiny. Dolnozemského Slováka - významného letca Andreja Kvasza v súvislosti s jeho
návštevou na Považí a predvádzaním lietadla 24. mája
1914 pripomína prednáška Vlastimila Hábla Začiatky aeronautiky a leteckej výroby v Trenčíne, ktorá odznela v marci
2013 na konferencii venovanej tomuto rodákovi z Békešskej Čaby. Prierez dejinami Slovákov migrujúcich do Bulharska a reemigrujúcich do vlasti, ich každodenný život
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približuje Ján Botík v článku O bulharských Slovákoch. Posledný príspevok (Pavol M. Kubiš: Poslanie i odkaz. Pred
50 rokmi umrel rodák z Báčskeho Petrovca, akademik Andrej
Mráz) v prehľade pripomína život i dielo tohto významného literárneho historika a kritika.
Rubrika V Nárečí obsahuje štyri príspevky: satiricky
podfarbené veršované Veselé záverečné vyúčtovanie v Granárii z roka 1939 v Sarvaši (zo zbierky Tibora Mótyána),
Svadobné vinše družbov vo Veňarci s komentárom Ondreja
Krupu, Písomnú jazykovú pamiatku z roku 1938 s úvodným slovom Alžbety Uhrinovej a Slovenské povesti zo
spomienok Evy Györfiovej, s textom povesti Fundži palica,
cepy von z vreca (podľa IX. zošita vydania Slovenských
povestí Ev. cirkevným kníhkupectvom v Békéšskej Čabe).
Zaujímavosti pripomínajú jubileum Rubikovej kocky
a jej vynálezcu rozhovorom prevzatým z denníka Pravda,
a hudobného skladateľa Viliama Figuša Bystrého, najmä
v súvislosti s jeho pôsobením vo Vojvodine, konkrétne
v Padine v rokoch 1903-1907.
Záverečná Kronika udalostí sumarizuje konkrétne
podujatia a akcie slovenských spolkov a inštitúcií, ktoré sa
konali v roku 2013. Uvedených je 126 akcií, v niektorých
dňoch aj viacero na viacerých miestach, niekedy aj viacero len v Békešskej Čabe, musíme obdivovať a vzdať hold
ich organizátorom a poďakovať zúčastneným. Príťažlivým
spestrením sú farebné fotografie z niektorých podujatí.
Keď si uvedomíme, akými zmenami prešiel Čabiansky
kalendár od svojich počiatkov po súčasnosť, musíme poďakovať autorom a redaktorom za naplnenie tohto ročníka rôznorodými zaujímavými témami. Dnes tento textový
kalendár, zameraný tak na mnohotvárny súčasný život
slovenskej menšiny v Békešskej Čabe a príslušnej župe,
ako aj na dejiny Slovákov Dolnej zeme z rôznych aspektov, prevyšuje pôvodné poslanie ľudového kalendára s ľudovýchovnou, osvetovou, národnobuditeľskou a vzdelávacou funkciou, a niektorými príspevkami sa približuje
k vedeckému zborníku. Je to pochopiteľné, veď aj príjemca – čitateľ a používateľ kalendára je na inej úrovni a v inej
pozícii ako v minulosti, vyžaduje iný prístup a spracovanie
tém. Otázkou je, či by v dnešnom uponáhľanom svete uvítal alebo odmietol oddychovo zameranú časť (krížovky,
hádanky, kútik pre deti), ktorú väčšina textových kalendárov uverejňuje. Odmietavá odpoveď na otázku môže
spočívať v obmedzených jazykových znalostiach čitateľov,
najmä detí, ale aj v obmedzenom rozsahu kalendára, teda
finančných možnostiach, keď redakcia uprednostní radšej
články s trvalou výpovednou hodnotou. V tomto ročníku
je uverejnených 47 príspevkov od 40 autorov, niektorí Ján Jančovic, Ondrej Krupa, Andrej Kuric a Helena Szászová majú uverejnené po dva príspevky, v troch prípadoch
autor nie je známy alebo nie je uvedený. Tak počet článkov, ako aj autorov sa oproti vlaňajšku zvýšil. Dúfame, že
to znamená aj nárast záujmu a rozšírenie čitateľskej obce!
Pri listovaní kalendára vyvstáva ešte otázka, či by nestálo za úvahu združiť články o jubilantoch a ďalších osob-
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nostiach dolnozemského života do jednej rubriky Naše
osobnosti, príp. pod iným priliehavým názvom; tiež by
bolo vhodné, pokiaľ možno zistiť, doplniť článok aj presnými personálnymi údajmi - tie môže najľahšie zodpovedne zistiť autor článku; má význam pre budúce spracovanie
biografických slovníkov či dejín Slovákov. Predpokladám,
že aj čitateľ si rád prečíta o osobnostiach zo svojho okolia
i z celej Dolnej zeme, aj s presahom na Slovensko.
Príspevky v textovej časti sú vhodne obrazovo doplnené čiernobielymi fotografiami z podujatí, fotografiami
exteriéru či interiéru budov, fotoportrétmi, rodinnými
fotografiami, obálkami, resp. titulnými listami publikácií,
o ktorých je reč, príp. ilustráciami, čím je kalendár nielen
esteticky príťažlivejší, ale zvyšuje sa aj informačná hodnota, a pri starých záberoch aj možnosť zachovania pre budúce generácie v rámci uchovávania kultúrneho dedičstva
Slovákov v zahraničí.
Na záver treba podčiarknuť, že Čabiansky kalendár na
rok 2014 poskytuje kvalitné a podnetné čítanie. A či prežije v období internetu a ďalších výdobytkov informačných
technológií? Elektronická podoba je už dnes spravidla samozrejmosťou, napriek tomu tlačená forma je prístupná
vždy a všade, počas celého roka môžeme využívať kalendárnu časť, ale mnohí sa radi vracajú aj k textom, ktoré ich
oslovili.
A tak zaželajme na záver Čabianskemu kalendáru na
rok 2014 čo najviac aktívnych čitateľov, nech je aj tento
ročník prínosom pre posilňovanie používania slovenského jazyka a nech prispieva k utužovaniu slovenského života na Dolnej zemi!
Ďakujem vám za pozornosť!
Gabriela Hamranová
Organizátorom ďakujem za pozvanie a prejavenú dôveru, rada som výzvu na hodnotenie kalendára prijala.
Bolo to ešte začiatkom decembra, tešila som sa na milé
a inšpiratívne stretnutia so známymi v Békešskej Čabe,
najmä s Aničkou
Ištvánovou. To mi
už nebolo dopriate,
ale s láskou v srdci
budem na ňu stále
spomínať! Preto je
moje vystúpenie venované aj Aničke. Je
to prvé hodnotenie
Čabianskeho kalendára bez jej účasti,
ale s jej prítomnosťou, ktorú tu cítime
vo všetkom, o čo sa
zaslúžila. Česť jej
pamiatke!
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SZERVEZETI TÁJÉKOZTATÓ

INFORMÁCIA ORGANIZÁCIE

A Csabai Szlovákok Szervezete (továbbiakban
Szervezet) elnöksége tájékoztatja tagságát, hogy
XI-XII-XIII/2013 (12.11.) határozata alapján a

Predsedníctvo Čabianskej organizácie Slovákov
(ďalej Organizácia) informuje svoje členstvo,
že podľa svojich rozhodnutí
č. XI-XII-XIII/2013(12.11.)

Szervezet tisztújító közgyűlésének
időpontja

volebné valné zhromaždenie

Organizácie sa koná

2014. március 21. 16.30,
határozatképtelenség esetén
ugyanazon a napon 17.00 óra,
melynek helyszíne

a Fiume

Hotel és Étterem.

21. marca 2014 o 16.30
v Hotely a reštaurácie fiume,

v prípade absencie zvolávame valné zhromaždenie
na tom istom mieste v ten istý deň na 17.00 hod.

a tisztújító közgyűlés Előkészítő Bizottsága
tagjainak a Csabai Szlovákok Szervezete
csoportjainak csoportvezetőit, illetve az iskolából
Molnárné Pribojszki Juditot választja, akit
bizottsági elnöknek is javasolja

Členom prípravného výboru volebného valného
zhromaždenia volí vedúcich skupín Čabianskej
organizácie Slovákov a zo školy Juditu
Molnárovú Pribojskú, ktorú navrhuje aj za
predsedníčku p. výboru

a Szervezet tisztújító közgyűlésén szavazati
joggal a 2014-es tagsági díjat a közgyűlés
megkezdéséig befizető egyén rendelkezik.
(az összeg nem változott)

hlasovacím právom disponuje ten člen
Čabianskej organizácie Slovákov, ktorý do
započatia valného zhromaždenia má zaplatené
členské na rok 2014

Obraciame sa k daňujúcim občanom našej národnosti, ktorí sympatizujú
s cieľom a činnosťou našich skupín a inštitúcií, aby venovali 1% svojej
dane na ich podporu.

Adófizető állampolgárainkhoz és mindazokhoz fordulunk felhívásunkkal,
akik egyesületeink, csoportjaink és intézményeink céljaival és tevékenységével szimpatizálnak, hogy támogassák azokat adójuk 1%-val.
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