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Národnostná zástupkyňa váži našu úprimnosť
Zástupcom národnostných občianskych organizácií Békéšskej
župy už dávno neotvorila možnosť
na taký úprimný rozhovor so zastupiteľom štátnej sféry, ako koncom
apríla v Dome slovenskej kultúry v
Békéšskej Čabe.
V októbri 2013, Národné zhromaždenie Maďarska zvolilo za zástupkyňu ombudsmana dr. Alžbetu
Szalayovú Sandorovú, ktorá je zodpovedná za ochrany práv v Maďarsku
žijúcich národností. Po jej zvolení,
pani zásptupkyňa začala návštevovať
národnostné občianske organizácie
v Maďarsku s tým cieľom, aby sa
informovala o ich činnosti a pracovných okolnostiach.
Predchádzajúcou udalosťou stret-

nutia bola prosba sekretariátu novej
národnostnej zástupkyne ombudsmana pre župné národnostné organizácie, aby oni poslali správu o svojej
minuloročnej činnosti. Sektretariát
ombudsamana v referáte bol zvedavý najmä na to, aké kontakty majú
spolky s mladšou generáciou a ako
sa im podarí mladých zapojiť do svojich činností. Úrad ombudsmana,
po vrátaných referátoch zostavil zoznam pozvaných hostí na stretnutie
s pani národnostnou zástupkyňou
ombudsmana.
Na pracovnom rozhovore boli
prítomní zástupcovia slovenských,
rumunských a rómskych organizácií
v Békešskej župe. Po predstavení sa
pozvaných, pani zastupkyňa vyjadrila svoj názor o tom, že jej úrad rád

by bol v budúcnosti sponom medzi
národnostnými organizáciami, aby
nové praxe a nápady boli známe na
národnostnom poli.
Zo strany účastníkov Júlia Borgulyova vyjadrila svoj názor o tom, že v
posledných rokoch v značnej miere
klesla intenzita a počet grantov pre
národnostné organizácie. V mene
Organizácie slovenskej mládeže v
Maďarsku Ondrej Kiszely informoval zástupkyňu ombudsmana o ich
činnosti. Predseda OSMM hovoril
aj o nových aspektoch, podľa ktorých mládežnícka organizácia by
chcela zabezpečiť nárast počtu mladých Slovákov so stabilnou slovenskou identitou.
Ondriš

Pripomienka ku článku „Národnostná zástupkyňa váži našu úprimnosť”:
Bola som prítomná na stretnutí ako zastupiteľka národnostnej organizácie Čabianska organizácia Slovákov.
Stretnutie bolo usporiadané so zámerom na činnosť
národnostných civilných organizácií, ale zúžené na nastupujúcu generáciu – mládež a školstvo. Napriek tomu
som musela poznačiť svoje myšlienky ohľadom ústrednej témy vo všeobecnosti. Ide o civilné organizácie. Zoznámili sme sa s viactimi úctyvhodnými civilnými organizáciami. Pri všetkých sa objavila aj samospráva, tak
národnostná ako obecná. Tak z pozitívnej strany, ako aj
zo strany ťažkostí a postoju voči jedna k druhej. Porozmýšlala som, došla som k tej myšlienke, že ťažkosti sa
asi vynoria zo základnej ľudskej povahy, vlastnosti – činiť niečo a zožať s tým uznanie z vonka a aj od svojich
národnostných členov. Ako je to možné? Činnosťou, so
splnením úloh v našom prípade na národnostom poli.
Úlohy vždy boli skoncipované. Kým iba národnostné samosprávy existovali, vykonala samospráva úlohy.

Zmena nastala vtedy, keď sa otvorila možnosť založenia civilných organizácií, aby sa podelili s ňou v zdravej miere v úlohách. Ale zákon koncipoval „iba” to, že
civilné organizácie môžu a majú prevziať dané úlohy,
ktoré medziiným sú aj základnými informáciami verejnoprospešnosti a jej hlásenia. Teda plnenie úloh paralelne prebieha na oboch stranách – na samosprávnej a
spoločenskej tiež. Ťažkosť vidím v tom, že v dnešnom
živote každý chce ukázať – ale aj očakávajú od nich -, čo
všetko robí, na koľkých poliach zastáva tak zastupovanie
záujmov, ako aj rôzne pole zachovávania a prezentovania tradícií, a tie spomenuté pozitívne resp. negatívne
skúsenosti spolupráce národnostných samospráv a civilných organizácií vyplývajú z toho. Teda podelenie sa
nad úlohami sa uskutoční vo väčšine s otvorením nového poľa s novým činiteľom (organizácie) plnenia úloh a
nie s prevzatím úloh. A spôsob financovania ich činnosti
by zaslúžilo slovo tiež.
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350. výročie narodenia nášho baróna
Na Čabe to nie je charakteristické, aby sa hocijaká grófska či zemepánska rodina tešila veľkej úcty a
uznania v kruhu miestnych Slovákov. U nás to je faktom. Nie tak ako
napríklad v pripešťanskom slovenskom regióne, kde v kruhu tamojších Slovákov má veľký rešpekt rodina Grassalkovichovcov. U nás práve
na to sme hrdí, že naši predkovia už
od začiatku resp. slobodne, bez kadejakých zemepánskych kontrolov
žili a hospodárili.
Prečo je to tak? Podľa môjho
názoru práve preto, lebo náš znovuosidľovateľ nám dal moderným
pojmom tzv. autonómiu. Slováci na
Čabe od osídlenia, hoci ich zemepán
bol katolíkom, mohli voľne uznávať
svoju vieru. Pri tom všetkom, hoci
ten zemepán bol tzv. kapitalistom
danej doby, osídlenci dlho im nemali platiť dane. Tieto dve okolnosti
hrali rolu v tom, že Békéšska Čaba
za storočie sa stala nielen hospodárskym a kultúrnym centrom dolnozemských Slovákov, ale aj najväčším
Slovákmi obývaným mestom sveta.
Ján Harruckern sa narodil v
Schenkenfelde, v hornom Rakúsku,

ako syn majstra tkáča. Po školách
sa rozvíjala jeho kariera. Od roku
1692, ako hlavný zásobovací dôstojník slúžil v cisárskej armáde. Vďaka
jeho reformám, cisárske vojsko v tureckých vojnách šetril millióny zlatých forintov. Už aj vo vtedajšej jeho
práci bolo vidno, že Harruckern bol
dobrým organizátorom a súčasným
slovom dobrým logistickým managerom. Túto jeho schopnosť zúžitkoval, keď za svoju ochotnú službu
dostal územie stolice Békéš. Vtedy
ešte naša lokalita nebola lákavou.
Močiare, lesy napchaté s komármi
a divými zvieratami. Ale náš barón dobre vedel, že sa pod trstinou
skrýva dobrá úroda, ktorá čaká len
na pracovité ruky. Harruckern to
dobre vedel, že k tomu, aby jeho
majetok bol plodným, tak potrebuje tieto pracovité ruky. Nový zemepán Békešskej stolice mal stoličného
sudcu pochádzajúceho z horného
Uhorska, Mikuláša Thúróczyho. On
svojmu pánovi rád rozprával o jednom národe žijúcom v severných
horách, ktorý okrem všemohúceho
Boha lepšie len prácu úctieva. Po
tom všetkom sa stalo, že v jeden jar-

ný deň, osídlujúci komisári Harruckerna sa vyrazili z ďulajského hradu
smerom do severného Uhorska a
takto sa začala 300-ročná história
nášho dolnozemského slovenského
národa…
Nie je teda náhoda, že Čabänia
radi spomínajú na svojho prvého a
pritom aj posledného zemepána. Z
tejto príležitosti usporiadali slávnosť
Spolok ochranárov mesta, Čabianska organizácia Slovákov a Slovenská samospráva Békešskej Čaby pri
pamätnom kameni pred Radnicou.
Spevokoly Orgován a Čabianska
ružička Tranosciom v rukách – pod
vedením pána velebného Pavla Kutyeja staršieho prechádzajúc sa po
hlavnom námestí - spievali náboženské piesne našich predkov:
„Pán Bůh jest síla má,
Všecka obrana má. Bezpečne má
státi, Ani se lekati Duše má.
Já budu zpívati, Čest, chválu vzdávati Pánu Bohu svému,
Jenž jest mou obranou Na věky.”
Tranoscius, 585.
„Hrad prepevný jest”
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Po slávnostnom príhovore poslankyne mestskej samosprávy dr. Heleny
Csicselyovej predseda ČOS-u Michal
Lászik a členka predsedníctva Judita
Molnárová Pribojszká kládli vence na
pamätný kameň. Potom sme sa všetci
prítomní presunuli do sviatočnej haly

mestskej radnice, kde sme si vypočuli
prednášky o Harruckernovi, o jeho
životnej dráhy od muzeológa Jánosa
Kocsora, od dejepisára, riaditeľa múzea na dôchodku Dr Ferenca Szabó o
zasídľovacej politike Harucckerna, a
od archivára a ev.farára na dôchodku

Pavla Kovácsa o jeho osídľovacej politike v zrkadle cirkvi.
Nakoniec pod arkádami radnice,
kde hrali žiaci základnej umeleckej
školy, prítomní pri pamätnej tabuli
Harruckerna zložili vence.
O. Kiszely

Spomienková slávnosť Gyulu Dedinského
„Nem bírva elviselni a viszonylagos tétlenséget, figyelmem a helytörténet és a néprajz felé fordult, mindkét
területen békéscsabai evangélikus népünk múltjával,
jelenével kezdtem foglalkozni. Mintegy két tucatnyi
kisebb-nagyobb, 60 gépelt oldaltól 350 oldalig terjedő
tanulmányt, dolgozatot írtam meg.“
Z príležitosti 20. výročia úmrtia aj medzi veriacich
uznaného čabianskeho farára Júliusa Dedinského,
Spolok ochranárov mesta, Čabianska organizácia Sovákov a Evanjelická cirkev organizovali spomienkovú
slávnosť. Prednášateľmi boli Pavel Kováč, archivár a
Ondrej Krupa Dr etnograf.
Pán Dedinský sa narodil v báčskych Hložanoch
(Dunagáloson). Náboženská krv tekala v jeho cievach
od malička, celý jeho rodinný život bol popretkávaný
náboženským ovzduším, keďže jeho otec bol evanjelickým farárom. Prvé tri triedy chodil do miestnej
školy s vyučovacím jazykom slovenským, odkiaľ odchádzal do Ujverbász-u, aby sa zdokonalil aj v nemčine. Od druhého stupňa gymnázia bol žiakom čabian-

skeho evanjelického Rudolf gymnázia, kde maturoval
v r. 1923. Od roku 1931 slúžil v Malom Kereši. V roku
1941-om (po smrti dvoch Seberíniovcov) biskup mu
ponúkol miesto v čabianskom cirkevnom zbore. Začal
tam slúžiť s Adamom Mekisom a jeho služba trvala až
do dôchodku, skoro 30 rokov (01.03.1972).
Počas svojho života okrem cirkevnej služby zaoberal sa aj miestnymi svojráznosťami, medzi inými popísal okolité sálašské školy a vedúcich, alebo napr. „A
szlovák betű útja Békéscsabán = Cesta slovenskej litery na Čabe”. Z tejto spomienkovej príležitosti vydali
reprint „Miről beszélnek a száz év előtti békéscsabai
kisiskolások szépírási gyakorlatai?” (O čom hovoria
krasopisné cvičenia čabianskych žiakov nižšieho stupňa pred sto rokmi?).
Na záver by sme poznamenali, že jeho meno sa vyskytne vo viacerých časopisoch, výskumných prácach,
no my Čabänia vyzdvihneme jeden z nich, Evanjelický posol spod Tatier (1977). Aj touto cestou sa chceme poďakovať redakcii za zaslanie čísel časopisu.
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V Poľnom Berinčoku
Berínčania aj v tomto roku zdávali hold svojim bývalým dirigentom, ktorí veľa pracovali nad tým,
aby spevokol mohol účinkovať na
vysokej úrovni. V májový nedeľňajší deň sa zišlo 15 speváckych
zborov z celej župy, aby spolu oslávili veľký deň Poľného Berínčoka.
V tomto roku venujú osobitnú pozornosť svojim sviatkom, veď pred
25. rokmi sa stali mestom. Po vystúpení spevokolov v dome kultúry
sa začala zábava v blízkom hostin-

ci, kde niektorí chlapci-ružičky nás
nenechali sedieť, pobrali nás do
tanca. Bolo nám veselo, dobre, že
sme mohli prijať pozvanie našich
berínskych priateľov.
Tým sa ešte nekončil náš rok,
chystáme sa do Báčskeho Petrovca, kde bude spoločný letný tábor
s tamojším spevokolom, ďalej sa
chystáme novými ľudovými piesňami na Čabianske leto, kde budeme vystupovať aj my. Teší nás, že
sa môžeme predstaviť aj širšiemu

obecenstvu Čaby, veď podujatie
bude na obnovenom hlavnom námestí mesta.
18. júna vo večerňajších hodinách budeme vystupovať aj v obci
Szabadkígyós, kde oslavujú tamojší citaristi svoje jubileum. Naša bývalá členka nás pozvala na podujatie, veď ich skupina má slovenské
korene, hrajú slovenské piesne.
AVK

Správy z Kétšoproňu
-- Spevokol Horenka v Kétšoproni prijal milé pozvanie na 3. máj 2014. Zúčastnili sme sa na Národnostnom dni a stretnutí spevokolov usporiadané
Slovenskou samosprávou a spevokolom v Čabačúde. Milostivo nás vítali. Slovenská samospráva v
Čabačúde pozdravila hostí, spevokolov, a po kultúrnom programe si prisadli k chutnej večeri a pustili sa do zábavy aj s tombolou.
Náš spevokol spolu s citarovou skupinou predniesol kyticu ľudových piesní župy Békéš a Sarvaša. Na
stretnutí vystúpili ešte Páví krúžok Ruža z Kondoro-

Posvätenie nového kroja spovokolu Horenka v Kétšoproni
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šu, Ľudový spevokol z Čabačúdu, z Čorvášu a miestna
detská citarová skupina.
Ďakujeme inštitúcii Celoštátnej slovenskej samosprávy, Čabianskemu régiu Slovenského osvetového
centra , že nám prispel cestovným k účasti na podujatí.
Náš spevokol pokladá za svoj cieľ pestovanie, posilnenie priateľských stykov, ktoré slúžia zachovaniu
tradície a posilneniu slovenskej identity
Zelenyánszki Jánosné
predsedníčka organizácie

Postupujúci do regionálneho kola

-- 09. mája s podporovaním Slovenskej samosprávy
obce Kétšoproň prebiehalo v kétšoproni školské
kolo súťaže Spievanky a veršovačky. Zúčastnilo sa
30 detí. V rámci podujatia odzneli básne a prózy
tiež, sólové a skupinové spevné predstavenia. Na
konci súťaže vďaka spevokolu Horenka, deti si
mohli ochutnať domáce pečivo. Konferancierky
boli žiaci Viktória Lipcseiová z 8. triedy, Renáta
Tóthová a Tamara Csicselyová siedmačky. Členovia poroty: odborná vedúca spevokolu Horenka
Piroska Majernyíková, riaditeľka školy Helena Szpisjaková a predsedníčka organizácie Horenka a
podpredsedníčka miestnej slovenskej samosprávy
Mária Zelenyánszka
est

Čo skrýva aula čabianskej slovenskej školy
-- 21. mája som vstúpila do auly školy. Deti, rodičia
a pedagógovia. Myslela som si, že je všedný deň,
odchádzajú deti domov. Potom sa objavil aj známy autodidakta performer, sochár, maliar a grafik,
BMZ (Baji Miklós Zoltán). Ale čo v tom? môžeme
sa spytovať, veď jeho syn chodí tiež do slovenskej
školy. Ale ako sme sa podívali v aule, nemohli sme
obísť farebné pestroraké detské maľby, ktoré nadšene ukázali malí svojim rodičom. A o minútu ticho.
Škôlkari predniesli pekný slovenský program a svojou tvorbou poďakovali svojmu „ Miki báčimu”, že
sa s nimi zaoberal, a že pri zážitku cez rok zožali na
súťažiach aj ceny. Teda, v čabianskom slovenskom

pedagogickom inštitúte aj tá najmladšia generácia sa
ukázala verejnosti. Umelecká výchova čabianskych
slovenských škôlkarov aj v krúžkovej forme existuje
pod odborným vedením. Gratulujeme im a ich umeleckým tvorbám.
-- pri dverách na tzv. Malý dvor na stolčeku stoja poháre zlatým ligotom. Nové uznanie práce pedagogickej inštitúcie. A teraz v súťaži stravovania, s cieľom
zvýšenia kultúry konzumácie. Je to projekt „vzorná
menza” (Minta menza). V kategórii základných škôl
zožali druhé miesto, kým v kategórii škôlkarov prvé,
ktorým ešte udelili aj mimoriadnu cenu.

6

máj 2014

Omrvinky z našich (ČOS) skupín
Slovenský Klub
-- Členovia čabianskeho slovenského klubu sa zúčastnili na vernisáži, ktorú organizovali pri príležitosti 170. výročia narodenia
Mihálya Munkácsyho. Hosťov
vítal riaditeľ múzea Juraj Ando,
ktorý vyzdvihol, že je veľkou
cťou, že práve čabianske múzeum dostalo možnosť vystaviť
kolekciu svetoznámeho maliara.
Návštevníci dlho pozerali maľby, ktoré zobrazili ukrižovanie a
trýznenie Krista. Plačúce ženy
pri kríži a Zívajúci učeň tiež mali
veľký vplyv na prítomných. Muzeologička Gabriela Gyarmati s
vysokou odbornosťou hovorila

Orgován (odborná skupina)
Máj znamenal rušný program
pre čabiansky slovenský spevokol
Orgován. 11.-ho vystúpil v Poľnom Berinčoku na spomienkovej
slávnosti bývalých vedúcich miestneho spevokolu, zúčastnili sa na
spomienkej slávnosti Györgya Jána
Harruckerna pri príležitosti 350.
výročia jeho narodenia, kde sa zúčastnili v zahraní príchodu Čabänov, potom nasledovalo vystúpenie na strednom kole Celoštátnej
súťaže dôchodcov „Kto čo vie” v
Keszthelyi. Tam k svojmu súťažnému programu, keďže už boli v
blízkosti, ešte pridelili cestu k pamätnému miestu Slovanov – na
Blatnohrad. Niekoľko slov o navštívenia pamätného miesta, ktoré
môže slúžiť aj odporúčaním navštívenia pamätihodností okolia:
Skupinka prešla cez močiar Malého Balatonu na Hradný ostrov,
kde pri pamätníku Cyrila a Metoda
položili veniec Organizácie čabianskych Slovákov a zaspievali jednu
čabiansku slovenskú pesničku. Z
južnej časti ostrova prešli na severnú časť, na tzv. Récéskút, kde si
pozreli pozostatky jedného z troch
kostolov - pôdorys prastarého kos-

Čabiansky slovenský klub je najstaršími dejinami disponujúcou,
najpočetnejšou skupinou Čabianskej organizácie Slovákov. Aj zakladajúcou masou organizácie boli vo
-- v čabianskom oblastnom dome väčšine ich členovia. Program klubu
slovenské gazdinky, klubovníci prebieha podľa vopred určeného
robili halušky. Treba pozname- plánu, stretnú sa týždenne. Ich akcie obhajujú všetky pole národnostnať, že na Čabe nazývajú cesto, nej činnosti, zapojac v prvom rade
ktoré na Slovensku poznajú ako miestne tradície. Z nich sa vytvorila
rezance.
odborná skupina Slovenských gaz-- čabianski klubovníci koncom diniek a záhradkárov a Slovenský
páví krúžok. Rozširujú slovenskú
mája sa zúčastnili na tradičnej zvesť na miestnych podujatiach a v
klobasiáde v Gerendáši
obciach Slovákmi obývaných osád.
A.A
o maľbách, obrazoch a ochotne
odpovedala na otázky záujemcov. Získali sme nezabudnuteľné
zážitky.

máj 2014

7

tola. Oproti vchodu stojí drevený
kríž s nápisom: „Toto miesto vysvätili pred viac ako 1000 rokmi.”
Pozreli aj stopy po rímskom zámku vo Fenékpuszte. Bol to najväčší
zámok neskorej Rímskej ríše okolo
Balatonu. Neďaleko rímskych ruín
sme videli aj budovu jazdiarne Festeticsovcov, ktorá je teraz prázdna,
čaká ju zánik. Videli sme aj jedľovú
aleju, po ktorej sa Festeticsove slečinky prevážali do jazdiarne.
Ale nevynechali ani miestne
podujatie, stretnutie spevokolov v
spoločenskom dome ozbrojených
síl (FEK), kde im udelili mimoriadnu cenu.

Niekoľko slov o nich:
Členstvo Ľudového spevokolu
Orgován sa zverbovalo v septembri
roku 1998 zo slovenských žien bývajúcich v obecnej štvrti Békešskej
Čaby: Vinice.
Cieľom spevokolu je: zachovať a
interpretovať ľudové piesne a spievané zvyky Slovákov žijúcich v našom meste, v Békešskej župe a na
južnej časti Dolnej zeme, pritom
prítomnosťou a produkciami silniť
slovenskú komunitu mesta a župy.
12 žien patrí medzi tých málo ľudí,
ktoré ešte poznajú a hovoria nárečie
čabianskych Slovákov. Následkom
toho sú ľudové piesne autentické

v ich prednese. V ich repertoári
sú popri lyrických ľudových piesniach aj čabianske výročné zvyky,
ako vianočné vinše a prinášanie
mája. Členky spracovali na javisko aj obrazy zo života čabianskych
Slovákov pod názvom Na jarmoku,
Na priadke, Ženské rozkazovačky
a Kosba. Ženy spievajú aj piesne z
histórie čabianskych Slovákov a náboženské piesne z Tranoscia.
V priebehu 15 rokov dosiahla
skupina pekné úspechy (4 Zlaté
kvalifikácie na Celokrajinských
kvalifikačných súťažiach slovenských ľudových spevokolov - 2004,
2008, 2010 a 2012, plaketa „Za čabianskych Slovákov” – 2008).

PONUKA NA LETO:
Ľudový humor cez 80 minút na slovenskom
večeri Radničných večerov po našom jazyku:
miesto: Dvor radnice
dátum: 17.07.2014
vstupné: 500,-Ft
Divadlená skupina X z Nadlaku
C. Rai: Zdrhni od svojej ženy
Slováci v Rumunsku majú zakomponované vo
svojej kultúrnej histórii divadelné dianie, ktoré ich
sprevádzalo počas svojho bytia na Dolnej zemi vyše
100 rokov. Prvá divadelná incenácia v Nadlaku, ktorú máme písomne doloženú bola predstavená v apríli
1899, teda pred 115-mi rokmi.
Pri Aradskej oblasti Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku funguje Ochotnícka
divadelná skupina X. Je to divadelná skupina, ktorej
činnosť je vyše desaťročná. Jej členovia sú Slováci rôznych vekových a spoločenských skupín, ktorých spája
láska k divadlu. Divadelná skupina X svojimi vystúpeniami doma a v zahraničí stále potvrdzuje, že divadlu
sa nevenuje len okrajovo, ale s ozajstným zanietením.
Pri posledných divadelných inscenáciach boli intenzívne využité metodické pokyny získané počas divadelných workshopov organizovaných s profesionál-

nymi režisérmi. V roku 2009 naštudovali divadelnú
hru Pani Rafíková a tí druhí, v roku 2010 sa prezentovali premiérou divadelnej hry Junáčisko z Perneku,
v roku 2011 bola pripravená inscenácia Francúzska
posteľ a v súčasnosti majú naštudovanú hru Zdrhni
od svojej ženy.
Teda divadelná skupina X sa môže pýšiť skvalitnením svojich výkonov za posledné roky, či to bolo na
rôznych divadelných festivaloch alebo pri hosťovaní
na Slovensku, v Maďarsku či Vojvodine, ale samozrejme aj doma v Nadlaku.
Divadelná skupina pracuje pod vedením režiséra
Jána Keleša a s nacvičenými inscenáciami, ako aj s
novou naštudovanou hrou vystupuje jednak v slovenských lokalitách v Rumunsku, ale aj v partnerských
lokalitách v Maďarsku (Slovenský Komlóš, Békešská
Čaba, Sarvaš), v Srbsku (Kulpín, Kysáč, Pivnica, Kovačica, Padina atď.), ako aj v rôznych lokalitách na
Slovensku.
V najnovšej hre Zdrhni od svojej ženy sa členovia
skupiny pokúšajú prostredníctvom na prvý pohľad
komických situácií podať obraz bežného života a
komplikovaných medziľudských vzťahov v komplexnom svete neďalekej minulosti, ale s jasným odkazom
pre aj súčasníkov.
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Významné dni v máji späté s komunikáciou,
žurnalistikov, verejnosťou
01. máj Deň pristúpenia Slovenskej republiky a Maďarskej
republiky k Európskej únii
(2004) – pamätný deň
03. máj Svetový deň slobody tlače (UNESCO) – v roku 1993
uverejnili Deklaráciu Windhoek
(týka sa nezávislého, pluralistického práva Afričanov). V roku
1991 Organizácia spojených
národov pre vzdelanie, vedu a
kultúru (UNESCO) vyhlásila 3.
máj za Svetový deň slobody tlače (World Press Freedom Day).
Jedná sa o deň, v ktorý sa pripomínajú základné princípy slobody tlače . Slúži ako príležitosť informovať verejnosť o porušovaní
práv na slobodu prejavu a ako
pripomienka uväznenia alebo
smrti mnohých novinárov, ktorí
prinášajú ľudom každodenné informácie o dianí vo svete.

ju OSN a UNESCO. Deň nám
nal Telecommunication Union
(1965). Svetový deň telekomuposkytuje príležitosť na podporu
nikácií (World Telecommunizáujmu o iné kultúry, vzájomný
cation Day) sa oslavuje od roku
dialóg, harmóniu a možnosť do1969 ako pripomenutie parížskezvedieť sa viac o význame kulho podpisu prvej Medzinárodnej
túrnej rozmanitosti. To všetko je
telegrafickej konvencie a založeimpulzom pre organizovanie kulnie Medzinárodnej telekomutúrnych podujatí a aktivít, rozvoj
nikačnej únie (ITU). Zmyslom
cestovného ruchu a ochranu kultohto dňa je upriamenie verejnej
túrneho dedičstva.
pozornosti na používanie internetu, informačných a telekomunikačných technológií. Heslom 26. máj Európsky deň susedov
tohtoročného dňa je ochrana
– Prvý Deň susedov sa uskudetí v počítačovom priestore. 1.
točnil v jednej štvrti v Paríži v
1. 1934 sa premenovala na Meroku 1999 a postupne sa pridádzinárodnú telekomunikačnú
vali jednotlivé krajiny. Európsky
úniu; OSN, vyhlásený na zasaddeň susedov je podporovaný
nutí VZ OSN v marci 2006 ako
Európskou federáciou miestnej
Svetový deň informačnej spoločsolidarity od roku 2003. Vzninosti, pripomínal sa od 2007).
kol ako reakcia na vzájomné odcudzovanie ľudí a je určený na
18. mája Deň internetu – z iniciapodporu súdržnosti, vytváranie
tívy ITU r. 2002
nových priateľstiev a medziľudských vzťahov
20. mája Svetový deň masovej
komunikácie – Svetový deň
masmédií a spoločenských komunikačných prostriedkov sa
pripomína od roku 1966 a bol
ustanovený II. vatikánskym
Vydavateľ: Čabianska organizácia Slovákov
koncilom. Cieľom je oslava ľudí
Za vydávanie zodpovedajú
pracujúcich v redakciách novín
predseda ČOS Michal Lásik
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víznej a rozhlasovej tvorbe, ktorí
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vo veľkej miere ovplyvňujú mysDom slovenskej kultúry
lenie celej spoločnosti. Účelom
5600 BékešskáČaba, Námestie Kossutha 10
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Medzi pamätnými dňami Slovákov
je aj 4. máj, výročie úmrtia generála, politika, astronóma M. R.
Štefánika (1919)
Nás redaktorov časopisu, zaujala jeho
činnosť aj z ohľadu publicistickej strany, veď v roku 1903, Štefánik pomohol pri redigovaní Umeleckého hlasu
, čo bol súčasťou literatúry a umenia
s Vavrom Šrobárom znovuvydaného
Hlasu. Bol činný aj ako publicista. Na
požiadanie Jana Herbena písal do realistického Času pravidelné pondelkové úvodníky o slovenskej kultúre
a politike, ktorých cieľom bolo informovať českú verejnosť o Slovensku.
Upozorňoval najmä na postupujúcu
maďarizáciu a nabádal českú spoločnosť, aby pomáhala Slovensku kon- Pre zaujímavosť a premyslenie:
krétnymi činmi.
21. m
 ája Svetový deň kultúrnej
rozmanitosti pre dialóg a
rozvoj – Všeobecná deklarácia
17. mája Svetový deň telekomuo kultúrnej rozmanitosti bola
nikácii a informačnej spoločprijatá v roku 2001 a podporuje
nosti – deň založenia Internatio-
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