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Výročie Veľkého evanjelického kostola v Čabe
29. jún je deň výročia posvätenia
čabianskeho Veľkého evanjelického
kostola. Znamenalo to významnú
udalosť v živote Čabänov, čo prebiehala medzi výnimočnými okolnosťami v páse zeleňa agátu a radu mladých
banderiálnych jazdcov pri zaznení
kostolného zvonu umiestneného vo
veži Malého evanjelického kostola. V
takomto ovzduší prešli farári, čestní
hostia a veriaci do nového kostola. V
novom kostole zasadali podľa zasadacieho poriadku: na prízemí sedela
staršia generácia, oproti oltáru z pravej strany muži, z ľavej strany ženy.
Okolo oltára a na prechodných častiach (kozlekedo)stáli dievčatá v krojoch. Na prvom poschodí mali miesto
veriaci stredného veku a na druhom
poschodí mladí chalani. V oblúkoch
na stoličkách sedeli s palicou dozorcovia, ktorí dávali pozor na poriadok.
Znamená to skoro 3500 miest.
Ale ako sa k posväteniu došlo?
Nakrátko:
Po vypustošení územia Turkami, v roku 1718 Gy. J. Harruckern
zaľudnil spustošené močaristé územie slovenskými evanjelikmi, ktorí
zakrátko postavili tzv. “paticsfalú” -z
halúzov popletený, s blatom omietnutý kostol s úmyslom, že taký veľmi skromný kostol nebude vadiť
úradom.
V roku 1745 pod vedením S. Tešedíka staršieho sa postavil prvý z
pevného materiálu postavený (tehelný)kostol – ktorý bol aj prvým
tehelným kostolom v Zátisí po vyhnaní Turkov. S.Tešedík v tomto
kostole bol aj pochovaný.

V roku 1773-om pristavili k nemu
dve bočné krídla. Má vyše 500 miest.
Svoju vežu “dostal” v roku 1783.
Vtedy už čabianska evanjelická
spoločnosť zoskupila desaťtisíc veriacich. Preto koncom 18. storočia
sa rozhodli postaviť nový kostol,
ktorý stojí oproti malému. Postavila
to cirkev z vlastných zdrojov a príspevkov veriacich.
Základný kameň zložili v r. 1807,
ale napóleonová vojna znížila cenu
Forintu natoľko, že práce sa pretržili. Na povzbudzenie farára Ondreja
Uhrina v roku 300. výročia reformácie (1817) stavba sa pokračovala.
Celkovo to bralo 500.000 forintov
roka 1824. K posväteniu sa dostalo
29.06.1824.
Najzákladnejšie parametre: výška
veže (ku gombíku) 70 m, výška rímsy
22 m, veža ďalších 20 m, prilba s guľou
10 m vysoká a vnútorná výška 23 m.
Žiaľ následkom zemetrasení viackrát opravovali, ale aj modifikovali ho
menšími prestavbami. V roku 1834
pri zemetrasení rozpukol v dĺžke.

V roku 1843-om spravili novú, menšiu vežnú prilbu. V roku 1901-1902
keďže nebol materiálne jednotný
organ dali spraviť nový na 36 variácie, 2 manuálmi a 1 pedálom. Ďalšie zemetrasenie poškodil budovu
v roku 1978 (rohové oblúky), preto
posilnili držiace piliere skrytou nosnou konštrukciou, kupolu so železo-betónovou konštrukciou a podlahu
chóra diskami.
To, že na štítu nie je umiestnený
na evanjelikov príznačný kríž, ale
hviezda, vyžiadali čabianski veriaci
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Kurzisti na prázdninách
Účastníci slovenského jazykového kurzu pre mierne
pokročilých 18. júna sa zišli poslednýkrát pred prázdninami v Dome slovenskej kultúry. 40 hodinový kurz
sa realizoval s podporou Čabianskej organizácie Slovákov a DSK, ktorých vedeniu aj touto cestou by sme
sa chceli poďakovať za bezplatné zabezpečenie miestnosti. Kurz iniciovali bývalí kurzisti slovenského jazyka, prihlásilo sa naň 11 záujemcov, z ktorých väčšina
pravidelne navštevovala hodiny a svedomite sa na ne
pripravovala. Určite vás zaujíma, kto sú tí ľudia, ktorí
sa chcú učiť v súčasnosti po slovensky a prečo. Dovoľte
teda, aby som vám ich predstavila.
Čo sa týka pohlavia v skupine bolo dvoch mužov a
deväť žien. Je zaujímavé, že hlavne ženy sa zaujímajú
o slovenský jazyk, možno preto, lebo z domu, z rodiny - keďže sú viac a dlhšie doma - prinesú lepší základ
a silnejšie sa viažu ku koreňom. Ďalšie výskumy nášho ústavu tiež dokázali, že ženy - asi aj preto, lebo vo
svojom zamestnaní skôr potrebujú znalosť slovenčiny
- sa rozprávajú v každodennom živote viac a lepšie po
slovensky ako muži. Traja v jazykovom kurze zastupovali mladých dospelých, šiesti mladšiu strednú vekovú
kategóriu a dvaja dôchodcov. Je nádejné, že po slovensky sa učí hlavne stredná a mladšia veková generácia,
to dokazuje, že jazyk svojich predkov má pevné miesto
v ich hodnotovom systéme. Vysokoškolské vzdelanie
majú deviati, stredoškolské dvaja. Pozoruhodný je
veľký počet uchádzačov s vysokoškolským vzdelaním,
viacerí z nich majú viac diplomov. Ukazovatele vzdelania odzrkadľujú vedomý výber a rešpekt slovenského
jazyka. Okrem penzistov (bývalého učiteľa, právnika,
finančnej referentky) každý pracuje, je medzi nimi
stredoškolská a vysokoškolská učiteľka, knihovníčka,
archivárka, ekonómka, logistická referentka, požiarnik
a sekretárka-administrátorka. Dvaja sú vo vedúcom
postavení. Slovenčinu si osvojili na nejakej úrovni v
rodine deviati, väčšina priniesla z domu skôr pasívnu
znalosť jazyka. Po slovensky sa učili v škole traja, na
predošlom jazykovom kurze ôsmi.
Ako výskumníčku a učiteľku zaujímali ma motivácie, príčiny učenia sa slovenského jazyka v dospelom
veku. Zadala som im preto otázku Prečo ste sa prihlásili na slovenský jazykový kurz? Hľadala som odpoveď
na to, čím odôvodňujú svoje rozhodnutia dospelí.
Prevažná väčšina kurzistov určila aj emocionálne aj
pragmatické príčiny, skoro všetci majú viac dôvodov,
prečo sa učiť slovenský jazyk. Okrem jedného každý
pochádza zo slovenskej alebo zo slovensko-maďarskej rodiny, majú teda veľmi silnú emocionálnu, citovú väzbu na svojich slovenských predkov. Oni by sa
dali ešte získať aj pre našu národnosť, len ich by bolo
treba osloviť.

Najstarší člen skupiny sa po slovensky naučil rozprávať, jemu je materinským jazykom slovenčina. U nich
doma sa rozprávali len po slovensky, ale slovenčina sa
pravidelne, bežne používala - v skromnejšej miere sa aj
dnes používa - skoro v každej rodine v prípade kurzistov.
Všetci záujemcovia plánujú znalosťou slovenského
jazyka dosiahnuť nejaký praktický cieľ, uviedli teda aj
pragmatické príčiny. Tri sestry sa chcú dorozumieť so
svojou rodinou na Slovensku, lebo mladší z nich - sesternice a bratranci - už neovládajú maďarčinu a oni tiež
len trošku vedia po slovensky. Kým žili starí rodičia,
nebol problém, oni bez problémov vedeli s nimi komunikovať. Sestry chcú udržiavať kontakty so slovenskými príbuznými, pravidelne sa navštevujú znovu,
nechcú s nimi len pri pomoci svojich detí anglicky komunikovať. Rozhodli sa preto „oprášiť“ obnoviť, rozvíjať svoje slovenské jazykové vedomosti. Jedna ďalšia
uchádzačka mala podobné rodinné dôvody. Ona maturovala v slovenskom gymnáziu, ale odvtedy len málokedy - s rodinou na Slovensku - používa slovenčinu.
U nej, ako aj u ďalších troch kurzistov je aj túžba po
vedomosti, po čím lepšej znalosti slovenského jazyka
veľmi silnou motiváciou. Natoľko, že sa prihlásila aj na
letný kurz slovenského jazyka do Bratislavy. Niektorí
sa chcú naučiť spisovný, moderný, dnešný jazyk, aby
neovládali len archaické čabianske nárečie. Jedna kurzistka je členkou dvoch speváckych zborov a chcela by
lepšie rozumieť textom slovenských piesní.
Štyria by chceli získať jazykovú skúšku, dvaja to potrebujú k získaniu diplomu, dvom by to bolo na prospech v práci. Jedna uchádzačka sa zapísala na kurz
preto, lebo potrebuje na pracovisku znalosť slovenského jazyka, má udržiavať kontakty so slovenskými partnermi. Jeden ďalší občas používa jazyk pri vykonávaní
svojich pracovných úloh, niekedy sa rozprávajú v robote s kolegami slovenského pôvodu v jazyku svojich
predkov.
Najstarší člen pokladá kurz, učenie sa aj ako rozcvičku mozgu.
Z minivýskumu si môžeme vyvodiť záver, že motivačná sila, morálna podpora rodiny, pozitívny vplyv
školy a predošlé skúsenosti štúdia jazyka sú veľmi silné, rozhodujúce pri ďalšom učení sa slovenského jazyka. Analýza motivácií učenia sa slovenského jazyka v
dospelom veku potvrdili moje predošlé očakávania:
v prípade po slovensky sa učiacich emocionálna motivácia a pragmatická motivácia je prítomná a pôsobí
naraz. Dokázalo sa, že medzi motívmi pragmatické
príčiny zohrávajú veľmi významnú úlohu. Môžeme
konštatovať, že najlepšou, najsilnejšou motiváciou je,
keď záujemcovia plánujú znalosťou slovenského jazyka dosiahnuť nejaký praktický cieľ.
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Slovenské jazykové kurzy v Békešskej Čabe organizovala v rokoch 2000-2003 Vysokoškolská fakulta VŠ
Samuela Tešedíka v spolupráci so slovenskou menšinovou samosprávou mesta pre začiatočníkov, mierne pokročilých a pokročilých. Kurzy absolvovalo150
osôb. Jazykové kurzy slovenského jazyka sa pokračovali - tiež pri podpore slovenskej menšinovej samosprávy - v Dome slovenskej kultúry a v Slovenskom dome
na Ulici Békési a v sídle ochranárov mesta. Slovenčina
sa vyučovala v skupinách pre začiatočníkov a pokroči-

lých. Aj v súčasnosti by bol záujem o ďalšie kurzy slovenského jazyka. Dúfame, že dotyčné orgány, slovenská samospráva a organizácia aj v budúcnosti budú ich
pokladať za podporovaniahodné.
Na záver ešte jedna informácia: Uchádzači sa môžu
prihlásiť aj na štátnu jazykovú skúšku v Békešskej Čabe,
vysoká škola od roku 2002 je akreditovaným skúškovým centrom slovenského jazyka nižšieho, stredného
a vyššieho stupňa.
A. Uhrinová-Hornoková, učiteľka, výskumníčka

Prezentácia publikácie späté s podpísaním spolupráce
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov – ktorý pracuje v štyroch oddeleniach: informačno dokumentačné oddelenie, rozvojovo výskumné oddelenie,
oddelenie pre prezentáciu kultúry a oddelenie pre
medzinárodnú spoluprácu - po vydaní impozantnej
zbierky “Slováci v Srbsku z aspektu kultúry” v roku
2012, dožilo to uctenie, že vďaka úspechu publikácie a
nároku o ďalšie exempláre, v roku 2013-om znovu vydal jej druhé, doplnené vydanie v tisíc výtlačkoch. Je to
publikácia o Slovákoch, pre Slovákov ale aj pre širšiu
verejnosť, aby spoznali zmaterializovanú, zachovanú a
živú kultúru Slovákov zoskupených v 36 obciach (vo
vydaní 2012 bolo 35 osád). Dizájn obálky ozaj priláka
pozornosť človeka ako aj celá kniha po zalistovaní. Z
publikácie možno poznať dejiny Slovákov vo Vojvodine ale aj na osadnej úrovni, ich život, snahy a hrdosť
na svoju kultúru a umenie. Niektoré už aj naživo nám
boli už priblížené, ako insitné maliarstvo v Kovačici,
meškárky, alebo práca Miroslava Benkiuozaj upútavá
tanečnopohybová scéna v krojoch atď.
04. júna prezentácia knihy prebiehala pod organizovaním Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku v
čabianskom Dome slovenskej kultúry, kde po videoprojekcii dva ústavy podpísali spoluprácu. Dohoda sa
týka vedeckej spolupráce v oblasti spoločenských a
humanitných vied ako i spolupráce pri organizovaní
vedeckých a kultúrnych podujatí, prednášok a diskusií.

Tradičná hudba z generácie na generáciu
Strunový nástroj s rezonančnou skrinkou (dĺžka 60 – 100 cm,
šírka 5 – 10 cm, výška 5 – 7 cm).
Na ľavej strane má vyrezanú oblú
hlavničku, na pravej spevňujúcu
hrubšiu stenu. Kovové struny sú
na ľavej strane (na hlave) a držia
ich napínacie kolíky, ktorými sa ladia, 6 – 8 strún ostinátnej funkcie

má rovnakú dĺžku a sú ladené do
akordu; 2 – 4 (i viac) ďalších melodických strún rovnakej dĺžky hráč
pritláča na 10 – 15 pražcoch a nimi
mení výšku tónu. Na strunách sa
brnká prstami pravej ruky, s drievkom alebo brkom, a to pohybom
po všetkých strunách nástroja (ostinátnych a melodických), ktoré

stále znejú. Prstami ľavej ruky sa
skracujú melodické struny. Citary
sú od 17. storočia známe na celom
Slovensku. V živej hudobnej praxi sa dodnes zachovali na južnom
Slovensku a medzi dolnozemskými Slovákmi. Píše o citarách
webová stránka www.ludovakulpokračovanie na strane 4.
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pokračovanie z 3. strany
tura.sk. Tento hudobný nástroj
nielenže zachovali a hrajú na nich
dolnozemskí odborníci resp. staršia generácia, ale odovzdajú svoju
tradičnú znalosť aj ďalším generáciám, aby ich ligot neošedel.
Jedným takým priestorom je už
skoro štvrťstoročia usporiadaný
slovenský citarový tábor pod organizovaním Čabianskej organizácie
Slovákov. Jedentýždňový intenzívny odborný program prebieha v
menších skupinách podľa znalostí
účastníkov: celkom začiatočníci,
začiatočníci, stredne pokročilí a
pokročilí. Odborníkmi toho ročníku boli Ildika Očovská, Emese Hrušková Hajdúová, Kálmán
Juhász a Ferenc Borsi. Pri každo-

dennej odbornej práci na citarách
spolu spievali slovenské a maďarské ľudové piesne a každý deň mali
aj dielňu ľudovej ručnej práce, tiež
pod vedením odborníčky. Teda ľudová kultúra komplexne sa prejavila v tábore. Trojročne k citarovému táboru sa pridružia aj partneri
Dolnozemskej dohody – ako napríklad vlani z Vojvodiny. Účastníci z deviatich dolnozemských osád
a z jednej zadunajskej osady, menovite Černi svojim galaprogra-

mom boli otváracím programom
Festivalu ľudovej kultúry pod hradom v Gyule, čo znamenalo pre
nich veľké uctenie ako aj zážitok.
Mimo toho zožali veľký úspech, s
novým aspektom ľudovej kultúry
spestrili festivalový program a rozšírili zvesť citar. Gratulujeme im.
Tábor podporili Národný kultúrny
fond (NKA), Národnostné oddelenie Ministerstva ľudských zdrojov (EMMI) a miestna slovenská
samospráva

Šachový turnaj Ancsinovcov
V posledný júnový víkend 2014 prebiehal VII. Pamätný šachový turnaj Ančinovcov a Fide-Open. Medzinárodný šachový turnaj sa usporiadá na počesť bratov
Ancsinovcov so zúčastnením sa 32 súťažiacich, medzi
nimi dvoma medzinárodnými masjtrami a jedným
FIDE-majstrom. Pri stoloch prebiehalo aj lúštenie šachového hlavolamu – Ancsin Endre, víťazom ktorého
pred Csabom Bérczesom a Lászlóm Seresom sa stal
Sándor Kakuk. Po siedmich koloch šachového turnaju
sa vytvorili nasledovné výsledky: 1. Lévay, 2. Bérczes,
3. Varga T., 4. Lovas M., 5. Mózes, 6. Deák, 7. Pásztorcsik 8. Kunos. Členovia rodiny Ancsinovcov odovzdali aj
ďalšie mimoriadne ceny pre najúspešnejšieho župy Békéš v mládežníckej kategórii – Zoltánovi Kunosovi, pre

najúspešnejšieho župy Békéš v dospievajúcej kategórii
– Péterovi Ottlakánovi, najlepšiemu seniorovi – Lorincovi Farkasimu a najúspešnejšiemu pod 2000 Živým-bodom – Jánosovi Pásztorcsikovi.
Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci Šachového zväzu župy Békéš, Obecného úradu mesta Békéscsaba, Čabianskej organizácie Slovákov a Domu železničiarov. Na
otvorení turnaju okrem predstaviteľov partnerských inštitúcií bol prítomný aj generálny konzul SR Štefan Daňo
a čabiansky medzinárodný majster v šachu Viktor Erdős.
Podujatie pod hlavným organizovaním Jozefa Petro zas
dosiahol svoj cieľ, mnohí na vysokej úrovni sa súťažili a
maďarsko-slovenská spolupráca sa opäť ukázala.
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Omrvinky z našich (ČOS) skupín
Rozmarín
Výšivkársky krúžok Rozmarín sa
založil v roku 2000 so siedmimi členmi pod záštitou Čabianskej organizácie Slovákov, aby pri odbornom vedení majsterky ľudového umenia Dr
Anny Illéšovej Boťánskej spracovali
motívy župy Békéš, aby ich zachovali a rozširovali. Už po prvom roku
dosiahli svojimi prácami 6A a 11B
kvalifikácii udelené oddelenia ľudového umeleckého priemyselníctva
Domu tradícií. Od tých čias pravidelne zožajú úspechy, stali sa špičkovou
skupinou krajiny. V 2010-om dostali
najvyššie celoštátne odborné uznanie Granatové jablko.
Motívy kožuchov našich predkov,
našich starých mám prepracujú na
úžitkové a pamätné predmety, prispôsobujúc sa k modernému životu. Pred niekoľkými rokmi zaviedli
aj oddelenie tkania. Zúčastňujú sa
rôznych výstav, festivalov, kde čoraz
viackrát sa ich prezentácia premení
na interaktívny ráz.

-- 20. jún znamenal pre skupinu
deň prekvapenia, deň ďalšieho
uznania. Na slávnostnom otváracom prejave konkurzu ručných prác „Százrózsás” v Mezőkövesde, čabiansky Rozmarín
dosiahol prvú cenu a dve členky
– Terézia Dénesová a Dr Mária
Vécseyová - osobitnú cenu)

-- koncom júna sa členky výšivkárskeho krúžku Rozmarín, ako
členky Spolku ľudového umenia
župy Békéš prezentovali svoje znalosti na medzinárodnom
festivale ľudového umenia „Korosvolgyi sokadalom” v Gyuli.

Prítomná Terézia Dénesová
pri prevzatí ceny

Čabianska ružička
Spevácky zbor Čabianska ružička vznikol v roku 1995.
Členstvo pozostáva z učiteliek a učiteľov (slovenčinárov),
pôsobiacich v rôznych školách mesta.
Skupina sa zameriava na zbieranie a učenie miestnych
slovenských piesní, na interpretácie pôvodných a spracovaných ľudových piesní Slovákov v Maďarsku. Svoj repertoár spestrujú aj maďarskými piesňami a piesňami iných
národností. Spievajú aj menšie chórové skladby a upravené cirkevné piesne. Sú aktívni aj v rozširovaní kultúry
spevu, organizujú mimoriadne hodiny spevu pre mládež

a vystupujú na rôznych podujatiach a miestnych akciách.
2007-om dostali Mimoriadnu cenu od celoštátneho odborného výboru KÓTA „Národnostný zbor roka 2007” a
v 2010-om Plaketu Za čabianskych Slovákov. Medzitým
pravidelne chodia na kvalifikácie. Súčasnou odbornou
vedúcou skupiny je Ildika Očovská.
-- Spevokol 14. 06. rozšíril slovenské melódie na
Stretnutí slovenských ľudových zborov a kapiel v Sabadkíďoši

Maršuj Komlóš…alebo keď celé mesto spolu maršuje
21. júna sa realizovalo doteraz najväčší projekt Organizácie slovenskej
mládeže v Maďarsku, pod názvom
Maršuj Komlóš!. O tom, že čo je marš,
Vám milý čabiansky čitateľ asi nemám
veľa hovoriť, veď nedávno ešte aj na
našej Čabe maršovali na svadbách
a iných veseliciach. Ale o tom, že čo
znamená marš pre Komlóšanov, a

vlastne ako sa im podarilo túto našu
tradíciu zachrániť, už oveľa viac by
som chcel povedať. Je to známe, že na
prelome XX. storočia naši predkovia
na celej Dolnej zeme, od Báčského
Petrovca po Békešskú Čabu radi tancovali marš, ale v súčasnosti len v našej južnej bašte sa zachoválal.
pokračovanie na strane 6.
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pokračovanie z 5. strany
Summa summárum, komlóšsky
marš je jeden z najfantastickejších a
najjedinečnejších starých dolnozemských zvykov. A čo sa stane keď náš
MASZFISZ nájde taký zvyk? Hát,
Milý Čitateľ, také, čo predtým ešte
nebolo… Napríklad tak, ako sa to
stalo 21. júna na komlóšskom hlavnom námestí pod krásnej barokovej
túrni, pred naším prvým spoločným
kráľom, stovky Komlóšanov maršovali na výzvu Organizácie slovenskej
mládeže v Maďarsku. V 30 stupňovej
horúčave viac ako 500 ľudí, starí a
mladí spolu, dieťa so svojou matkou,
susedia, kamaráti maršovali na hudbu
miestnej dychovky. Maršovali ako by
tancovali za život… maršovali zo srdca s úsmevom na tvárach a maršovali
za to, aby sme z tej akcie nakrútili film,
a dali na vedomie svetu, že komlóšský
marš nemá páru…

Gazdovské príslovia
júl
január
Na nový rok o slepačí krok, na Tri krále o skok dále,
Keď na jakuba slnce svieti, má vraj veľká zima býtí.
na Hromnice o hodinu více. Keď je január suchý a stu- Deň siedmich bratov dáždivý, býva dážď trvanlivý. Žendený, možno vo februári očakávať mnoho snehu. Mena ci na pole, včely s pole. Jaký júl, taký budúci január. Jestli
Ježiš k peci najblíž.
prší na deň Navštívenia Panny Márie, prší 40 dní.
Keď rastie tráva v januári, zle rastie v lete.
august
február
Jestli je leto mokré, býva v budúcom roku drahota.
Prijdú Hromnice, koniec sanice. Čo si únor zazelená, Kde stoklasa, má chlieb i chasa, kde metlica, nemá ho
brezeň si to háji, čo si dubeň zazelená, kveteň mu to spáli. hospodár, ani slepica. Keď sú v auguste veľké rosy, ostáSilné severné vetry ku koncu februára zvestujú úrodný rok. va obyčajne pekné počasie.
Jestli február bude studený a suchý, august bude horúci.
september
marec
Panny Márie narodenie, lastovičiek rozlúčenie. Po
Brezen, na kamna viezem, duben, ešte tam budem, Matúši čapica na uši.
máj, pôjdeme v háj. Marec, poberaj sa starec. Veľký piaoktóber
tok dáždivý robí rok rokžižnivý. Jesti je v marci a v apríli
Rijen a brezeň sú rovní ve všem. Jestli je vrana na blízveľmi sucho a jasno, býva mnoho krmu.
ku, je najvyšší čas ku siatiu.
apríl
november
Suchý apríl, mokrý máj, bude žitko ako háj. Suchý
pôst, úrodný rok.
Jestli v novembri hrmí, bude úrodný rok. Jestli kvitnú
v
novembri
znovu stromy, bude zima trvať až do mája.
máj
Jestli
hus
o
Martine
chodí po ľade, chodí o Vianociach
Studený máj, na poli raj. Ľan na sv. Helenu býva dlhý.
Od Vianoc do Ducha nespúšťaj sa kožucha, a po Svätom po blate. Martin na bielom koni. Ak je na Martina slnečno, bude tuhá zima, jestli je hmlisto, bude mierna.
Duchu zas dobre v kožuchu.
december
jún
Keď v decembri mrzne, sneží, úrodný rok na to beží.
Jún studený, sedliak krčí rameny. Jestli je na Božieho
Tela jasno, býva dobrý rok. Medardova kvapka 40 dni Aký je december, taký je jún. Zelené Vianoce biela Veľkvapká. Do Jána Krstitela nechvál jačmeňa.
ká noc. Na sv. Barboru, sane do dvoru.
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Čabiansky región Slovenského osvetového centra
neniu kohéznej
sily, lepšej zviditeľnosti Slovače a nie v poslednom rade k
potenciálnemu
rozvíjaniu ich
činnosti. Naša
regionálna činnosť je obmedzená, pričom
obkľučuje viacero polí národnostného
života, a naďalej sa snažíme
v regionálnej
činnosti troška
prispieť k pesZačiatkom tohto roka opustila
tovaniu každého poľa od vydavanás vedúca čabianskeho regionálneho centra Slovenského osvetového teľskej činnosti až po spolkovú činstrediska, Anna Ištvánová. Po nej jej nosť, udržania a uzavretia kontaktov
regionálne koordinovanie prevzala a usporiadania podujatí, čo pestroHajnalka Krajcsovicsová, ktorá o farebne zastupuje hodnoty tunajšej
nasledujúcom stave a nasledujúcich Slovače.
plánoch informovala nás:
K Čabianskemu regiónu Slovenského osvetového centra patria
skupiny, organizácie, kluby Békešskej Čaby a okolitých jedenástich
osád -Békés, Csabaszabadi, Csorvás,
Elek, Gerendás, Kétsoprony, Medgyesegyháza, Mezőberény, Telegerendás, Sarkadkeresztúr, Szabadkígyós
Samozrejme chceme kráčať po
ceste vyšľapanou s výnimočnou
osobnosťou a odborníčkou osvetárstva, ale treba pridať, že nie sú dve
rovnaké povahy, nie sú dve rovnaké
okolnosti a podmienky, teda sa snažíme naďalej pridržiavať sa dobre postavenému fundamentu ale pritom
sa prispôsobiť novým požiadavkám,
okolnostiam. V praxi to znamená, že
je našim cieľom ponechať svojráznosť slovenskosti jednotlivých osád,
čo samostatne vybudovali a funguje
dodnes, je osvedčená, pritom ich
aj spojiť do regionálneho celku, čo
prispeje k lepšej súdržnosti, posil-

Pre finančné pramene musíme
odpustiť doteraz uskutočnené kurzy a tréningy, ale samozrejme poradenstvo, informácie a doklady ako
aj osobnú pomoc udržíme. K tomu
máme aj výpomocnú silu Annu Korcsokovú Vargovú. Ako regionálne
veľké podujatie uskutočníme v spolupráci s ČOS Národnostný festival
v Pokoji a mieri(12-13.09.), Slovenský citarový tábor (23-29-06.), Deň
Slovákov v Maďarsku (júl), ako aj
samozrejme v jednotlivých osadách
uskutočnené akcie Slovákov, čo z
regiónu navštívia ostatní príslušníci
slovenskej národnosti, primerane k
možnostiam Folklórny festival pod
Poľanou v Detve a Radničné večere
na čabianskej radnici.
V publikačnej činnosti Čabiansky
kalendár a spoločný slovenský regionálny PR materiál-ktorý sa plánuje vydať na termín Dňa Slovákov v
Maďarsku, ako prispejeme aj k ich
menším propagačným materiálom
napr. leták.
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Fotomontáž o verejnoprospešnej práci čabianskych gymnazistov v čabianskom oblastnom dome a v Dome
slovenskej kultúry. Priestor na ich prácu sa rozšírila pri Čabianskej organizácie Slovákov s podpísaním zmlúv
medzi čabianskym gymnáziom a komlóšskou a sarvašskou slovenskou organizáciou.
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