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Založili sa národnostné samosprávy

Slovenská samospráva v Békešskej Čabe (z prava): Judita Molnárová Pribojszká – podpredsedníčka,
Michal Lászik – predseda, Ildika Ocsovszká a Hajnalka Krajcsovicsová členky národnostnej samosprávy

Dolnozemská dohoda
Maďarsko: Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM), zastúpená predsedom Jánom Fuzikom, Čabianska organizácia Slovákov (ČOS), zastúpená predsedom Michalom Laszikom
Rumunsko: Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku (DZSČR), zastúpený predsedom Adrianom Merkom,
Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku (KVSIK), zastúpená predsedom Ivanom Ambrušom, Spoločnosť pre
edukáciu a kultúru v Nadlaku (SEK), zastúpená predsedom Pavlom Hlásznikom,
Srbsko: Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku (NRSNMS), zastúpená predsedníčkou Annou Tomanovou Makanovou, Asociácia slovenských pedagógov (ASP), zastúpená predsedníčkou Máriou Andrášikovou, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov (ÚKVS), zastúpený riaditeľkou Milinou Sklabinskou,
Matica slovenská v Srbsku (MSS), zastúpená predsedníčkou Katarínou Melegovou Melichovou
10. októbra v Dome slovenskej
kultúry prebiehalo vyhodnotenie
Dolnozemskej dohody roka 2014
a podpísanie novej dohody na rok
2015. Pozrime sa na niekoľko spoločných grantov roka 2014, uskutočnených v októbri, ako aj na podpísanú dohodu na rok 2015:
pokračovanie na strane 2.
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pokračovanie z 1. strany
Je tým zriedkavým typom, za čo
pokladali tých bývalých vysoko respektovaných učiteľov v minulosti.
Tešedíková cena je uznaním pedagogických pracovníkov, ktorí svojou
činnosťou prispeli k zveľadeniu slovenského školstva v zahraničí vzriaďovaní Spoločnosti pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácie slovenských
pedagógov v Srbsku a Čabianskej organizácie Slovákov. V roku 2014 udelili cenu Pavlovi Bujtárovi z Nadlaku,
Pavlovi Tomášovi z Kovačice, Libuši
Peštiovej z Békešskej Čaby a JUDr.
Dagmar Hupkovej, bývalej pracovníčke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. A teraz niekoľko slov
o čabianskej nositeľky ceny:
„Predsedníctvo Čabianskej organizácie Slovákov jednohlasne zvolil, že
v kategorii celoživotného dielana poli
pedagogiky ceny Samuela Tešedíka
navrhuje Libušu Pestiovú”. Napokon
17.10.2014 sa aj odovzdala cena v
rámci V. semináru slovenských dolnozemských pedagógov v Nadlaku.
Libuše Pestiová rod. Libuše Kohoutová sa narodila v Přerove, 23. júna
1954. Jej cesta viedla na slovenskú
Dolnú zem, kam sa vydala, ale od
svojej profesii sa neodtrhla, svoj život venovala slovenskej pedagogike a
výchove. V jeseni roku 1978 sa stala
učiteľkou prvej triedy prváčikov, čo
bolo významné aj z toho aspektu, že

triedu tvorili prví čabianski slovenskí škôlkari, a nebolo ľahostajné či sa
stane vzorom a lákavým slovenská
výučba na 1. stupni základnej školy a
zabezpečí potenciálny dorast žiakov
slovenskej inštitúcie.
Pani učiteľka Libuše Pestiová pracuje v békeščabianskej slovenskej
škole 36 rokov, je jej dominantnou
učiteľskou osobnosťou. Jej odbornú prácu charakterizuje pracovný
výkon vysokej kvality, je uznávanou
autoritou národnostného školstva na
celoštátnej úrovni. Je kreatívnou, inovatívnou učiteľkou na prvom stupni,
výučba slovenčiny je jej srdcovou záležitosťou. V kruhu rodičov a kolegov
je veľmi uznávaná, jej zverenci ju milujú a vážia si ju. Ako vedúca predmetovej komisie sústavne pomáhala pri
začiatkoch odbornej dráhy mladých
slovenských učiteľov. Dôkazom jej
kvalitnej práce je i to, že z jej bývalých
žiakov si už piati majú možnosť odkukať fortiele učiteľského majstrovstva.
„Jej pedagogická odbornosť, dynamikosť spätá s ľuďkosťou kvôli deťom,
kolegom a rodičom v nepretržitosti
dodnes vytrvá. Spod jej rúk vyrástli samí výherci slovenských súťaží,
ako je to pravdou aj na jej bývalých
študentov, ktorí aj v dospelom veku
obstáli v živote. Nielen učila, ale aj vychovala. Je tým zriedkavým typom,
za čo pokladali tých bývalých vysoko
respektovaných učiteľov v minulosti.
Dolnozemskí Slováci, ktorí navrhujú

udeliť Cenu Samuela Teššedíka Libuše Pestiovej, v nej vidia odborníčku
a oddanú pedagogičku, ktorej celá
životná dráha je nasledovaniahodným príkladom pre rozvoj slovenskej
vzdelanosti v zahraničí.” /z myšlienok
jednej jej prvých žiačok/
Doterajšími laureátmi Ceny Samuela Tešedíka sú:
- za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti
slovenského národnostného školstva v
zahraničí: Zuzana Medveďová z Maďarska (2012), Edita Pečeňová z Maďarska (2013)
- za didakticko-metodickú prácu
vykonávanú v prospech vzdelávania
v slovenskom jazyku v zahraničí: Rudolf Jaroš z Rumunska (2012),
- za celoživotné dielo, ktorým sa vytvoril významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj slovenskej vzdelanosti
v zahraničí: Viera Boldocká zo Srbska
(2012), Anita Murgašová zo Slovenska
(2012), Ján Kaňa zo Srbska (2013),
Oľga Suchánská z Rumunska (2013).
red

Dolnozemský jarmok v kolíske insitného maliarstva
Tohtoročné stretnutie dolnozemských Slovákov „Na
jarmoku” sa konalo 4. októbra v Kovačici v rámci podujatia „Kovačický október”. Na VI. Dolnozemskom jarmoku
skupina v mene Čabianskej organizácie Slovákov prišla do
Kovačici okolo 17 hodine. Po ubytovaní sme sa stretli aj
hosťami z Nadlaku. Večer o 2000 v Dome kultúry sme spolu s Kovačičanmi pozreli folklórny galakoncert „V šírom
poli hruška”, v rámci ktorého predstavili tradičný postup
domácej „páračky“. Kto ešte chcel mohol vyskúšať kúpalisko v hoteli Relax.
Sobotu ráno po raňajkách sme využili náš voľný čas a
navštívili sme galériu svetoznámeho insitného maliarstva
v Kovačici. Tam sme sa stretli s Igorom Furdíkom predsedom Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ). Zatiaľ

hostitelia pripravili stánky na nádvorí Miestneho spoločenstva Kovačica.
Pri otvorení VI. Dolnozemského jarmoku na javisku v
mene Čabänov a Slovákov z Maďarska pozdravila hostí Judita Molnárová Pribojszká, predstavila prezentáciu ČOS-u na dolnozemskom jarmoku. V mene organizátorov
pozdravila účastníkov a hostí dolnozemského jarmoku
riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov
Milina Sklabinská. Vydvihla, že cieľom podujatia je poznávať zvyky, obyčaje a kultúru dolnozemských Slovákov
z Chorvátska, z Rumunska, z Maďarsku, zo Srbska. Na javisku prihovoril sa aj Igor Furdík predseda ÚSŽZ a ďalší
poprední predstavitelia slovenských komunít.
Na Jarmoku naše ženy vystavovali a predávali svoje
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šperkové výrobky, menšie drevené nástroje k vyhotoveniu
ľudových kapsí, resp. cestovín (gágorčoke) a varili hustú
tarhoňu s čabianskou klobásou, ktorá bola raritou pochúťkou z ponúkaných dolnozemských jedál. Spevokol Čabianska ružička vystúpil na javisku aj dvakrát s obrovským
úspechom. Čo navarili naše kuchárky to chutilo každému.

Mohli sme sa stretnúť aj so Slovákmi zo Segedu, ktorí boli
posilnením našej reprezentácie. Každý sa cítil veľmi dobre. Zlepšovali sme kontakty s dolnozemskými Slovákmi.
Zažili sme pestrý, veselý víkend.
pk

Ďakujeme za milé privítanie , osobitne aj pani Holoubekovej, insitnej maliarke, ktorá vystavovala
už aj v Dome slovenskej kultúry v Čabe, a privítala nás veľmi milo vo svojej galérii.

Slováci z Vojvodiny

Meškárky

V galérii insitného maliarstva

Na vernisáži predseda ÚSŽZ
Igor Furdík v spoločnosti
Dolnozemčanov

S hlavnou organizátorkou Milinou Sklabinskou

Šperky z Dolnej zeme

Čabianska ružička na javisku

Var varecha var tú hustú tarhoňu Čabänov

Na folklórnom galaprograme v kultúrnom stredisku
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Jubilejná putovná súťaž na Čabe
X. jubilejná Putovná súťaž z dolnozemských reálií už od začiatkov
figuruje v rade spoločných dolnozemských projektov. V tomto roku
sa usporiadalo podľa rotačného systému v Čabe 10-12.10.2014 v Slovenskom gymnáziu, základnej škole,
materskej škole a kolégiu, pri početnom zúčastnení sa (27 študentov)
stredoškolákov. Žiaci čabianskej, budapeštianskej nadlackej, petrovskej a
kovačickej slovenskej školy spracovali
témy, ktoré vo veľkej miere prispeli k
spoznaniu života Slovákov, prispejú,
alebo opisujú na súčasný stav krajanov. /častníkov vítala riaditeľka školy
Edita Pečeňová. Štvorčlenná porota
na čele s pani Máriou Hrkľovou (ďalší
členovia poroty: Michal Lásik za Maďarsko, Ľudmila Šomráková za Ru-

munsko, Ana Ondrášová za Srbsko)
uznanie sa vyjadrila o prácach a poprosila súťažiacich, aby prezentovali
iba tie momenty, ktoré sú pripútavé
resp. podajú plus informácie k súťažnej práci. Vyhoveli k tomu. Ich prezentáciu uctila so svoju prítomnosťou predseda Celoštátnej slovenskej
samosprávy v Maďarsku a slovenský
parlamentný hovorca Ján Fuzik, generálny konzul SR v Maďarsku Štefan
Daňo, prvý podpredseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v
Rumunsku Pavel Hlásnik, predseda
Kultúrnej a vedeckej spoločnosti
Ivana Krasku Ivan Miroslav Ambruš,
úradujúca riaditeľka Domu slovenskej kultúry Hajnalka Krajčovičová
a predseda Organizácie slovenskej
mládeže v Maďarsku Ondrej Kiszely.

Účastníci, porota a hostia

Na záver im porota prezradila, že cieľom tejto „súťaže” nie je súťaž, iba aby
spoznali svoje dejiny a hodnoty, ako
aj zahraničných krajanov, aby privykli
k odbonej práci a prezentácia dostali
dobré rady do budúcna.
red

Z kultúrneho programu
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Číslo
1.

Názov projektu
Putovná súťaž zo slovenských dolnozemských reálií
pre stredoškolákov

2.

Metodický časopis Slovenčinár

3.
4.

Seminár slovenských dolnozemských pedagógov
Cena Samuela Tešedíka
Slovenské ľudové remeselníctvo – tábor pre deti
z Dolnej zeme
Medzinárodný workshop: Slovenská mládež na
Dolnej zemi a jej implikácia do života komunity
Letný zborový kamp
Cez Nadlak je ... – prehliadka sólistov slovenskej
ľudovej piesne na Dolnej zemi
Medzinárodný slovenský mládežnícky festival
v Čerpotoku
Spolu na javisku – stretnutie slovenských
dolnozemských divadiel
Celodolnozemský folklórny festival Na jarmoku
Časopis Dolnozemský Slovák + 4 knižné prílohy
XI. konferencia muzikológov a hudobných odborníkov
Cena Ondreja Štefanka.
Sprievodná medzinárodná konferencia (presný názov
konferencie naformuluje gestor neskôr)
XXIII. ročník prehliadky slovenských filmov
s odborným seminárom
Slovenskí vydavatelia zo zahraničia – účasť na
knižnom veľtrhu Bibliotéka 2015
Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov počas
Slovenských národných slávností
Choreografický kurz pre Slovákov na Dolnej zemi
XXIII. letný dramaticko-hudobný tábor pre žiakov ZŠ
na Slovensku

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

XXII. ročník detskej dramatickej tvorivosti Deti deťom

21.
22.

24.

Čabiansky kalendár
Stretnutie v pivnickom poli
Mladí dolnozemci – tvorba a priateľstvo
predovšetkým (tvorivá dielňa na udržiavanie
slovenskosti)
Ekumenické stretnutie cirkevných zborov

25.

Vo víre tanca

26.

Životné príbehy Sloveniek na Dolnej zemi

23.
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Gestor
CSSM
CSSM
(Metod.centr.)
DZSČR
SEK
NRSNMS
SEK
ASP
DZSČR
DZSČR
CSSM
(Vertigo)
ČOS
KVSIK
ÚKVS
KVSIK
CSSM
(Vertigo)
KVSIK
MSS
NRSNMS
CSSM
(Vertigo)
CSSM
(Vertigo)
ČOS
NRSNMS
ASP
CSSM
CSSM
(Osvet.centrum)
ÚKVS

Poznámky
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Maliar dolnozemských sálašov
Zvedavo som čakal na vernisáž výstavy, ohlásenej Čabianskou organizáciou Slovákov/Domom slovenskej kultúry. Pozvánka nás vábila na vernisáž výstavy olejomalieb
môjho dávno známeho požiarnika Zoltána Bácsfalviho.
Nesklamal som sa. Melancholické prezentovanie už do
hmly minúceho, minulosťou zaťaženého života sálašov mi
pripomenul mladosť staršej genrácie. Z obrazov žiari teplučká pestrofarebnosť jesene.
Pamiatky z pobrežia mora podľa mňa sa nehodí do
rámca výstavy. V prípade osobitnej prezentácie by som ich
nejak inak všímal a hodnotil.

K milým momentom vernisáže patrilo, keď prítomní
vystavujúceho prekvapili veľkou tortou, keďže oslavoval
svoje päťdesiate narodeniny.
Veľký počet prítomných s nadšenosťou pozeral príjemné olejomaľby.
Výstavu otvoril Tamás Herczeg, zástupca riaditeľa Kultúrneho strediska Csabagyöngye. Účinkujúcim boli herci Bianka
Tatárová a Csongor Balázs. Výstavu podporil: firma Ancsinaudio. Výstava je dostupná do 13. novembra.
Tőkés Gyula

Dolnozemská klobasiáda
Čabianska organizácia Slovákov
usporiadala 24. októbra od 14h čabiansku klobasiádu vo dvore Domu
slovenskej kultúry. Program sa začal
súťažou v miešaní a plnení klobás.
Hosťami a súťažiacimi boli priatelia
a hostia ČOS-u z Komárna (potomkovia presídlencov), zo Sabinova,
z Prešova, z rumunského Nadlaku
(mužstvo študentov a mužstvo primátora Nadlaku), z Kétšoproňu, zo
Slovenského Komlóša, z Čaby, a zo
severného Maďarska.
Na úvod predseda ČOS-u Michal
Lászik srdečne privítal hostí a mužstvá. Pri práci bola aj veselá nálada,
súťažiaci spievali, rozprávali vtipy,
stoly boli pekne ozdobené. Porota
rad radom navštevovala pracujúce
mužstvá, kde stále našli niečo unikátne, zaujímavé. Členovia poroty
okrem hodnotenia klobásy ochutnávali s uhádnutím druhu korenia, ako
sa usporiadala aj hra vo vytvorení
plastiky z kila mäsa s koreninami, ktoré pôvodne sa dávajú do čabianskej
klobásy. Tí, ktorí už urobili prvé kusy

Klobasiáda Slovákov
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klobás dávali do rúk organizátorom
na upečenie sa. Porota cenila ozdobené stoly, chuť upečenej klobásy a tak
sa rozhodla, že každý zaslúži nejaký
darček za účasť. Predsa nemohli vynechať ani ocenenie troch najlepších
mužstiev. 3. miesto získala skupina
z prešovskej univerzity. Druhým sa
stala skupina spisovateľov a mieša-
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nej skupiny zo severného Maďarska.
Podľa päťčlennej poroty prvé miesto
dostala skupina Čabänov, rodina
László Nyemcsoka.
Po vyhodnotení a odovzdaní cien
zabezpečila veselú atmosféru hudobná kapela Tibora Mótyána zo
Sarvaša. Prítomní tancovali, spievali, cítili sa veľmi dobre. Po smutnom

Bardejová časť motoristov
s pánom Kárpátim z Čaby

odchode kapely prišli Slováci z Pilíša
a zo Slovenska veselou náladou. Podporovatelia podujatia boli: Úrad pre
Slovákov žijúcich v zahraničí, Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku, a Čabiansky región
Osvetového centra CSSM.
pk

Sprievodné programy - stretnutie spisovateľov

65. výročie založenia tanečného súboru Komlóš
18. októbra oslava 65. výročia založenia tanečného
súboru Komlóš bolo v Osvetovom stredisku v Slovenskom Komlóši. Program sa začal otverením výstavy o
stručných dejinách tanečného súboru. Výstavu otvorolil vedúci súboru Gábor Krcsméri a bývalá riaditeľka osvetového strediska Zsófia Dohányosová. Ďalšou
časťou programu bolo najnovšie spracovanie tradičnej
komlóšskej svadby v podaní bývalých a súčasných tanečníkov súboru. O tanečné predstavenie mal záujem
približne 500 divákov. Medzi nimi boli aj účastníci V.
Medzinárodnej konferencie dolnozemských pedagógov na čele s podpredsedom Zväzu Slovákov a Čechov
v Rumunsku Pavlom Hlásnikom. Ešte pred tradičnou
komlóšskou svadbou prítomní mali možnosť blahoželať tanečnému súboru k jeho výročiu. Medzi inými
blahoželal aj predseda Čabianskej organizácie Slovákov
Michal Lászik odovzdaním kytice. V mene Organizácie
slovenskej mládeže v Maďarsku Ondriš Kiszely daro-

val súboru nové logo a zástavu. Predstavenie tradičnej
svadby bolo veľmi populárné v kruhu divákov.
Folklórny súbor Komlóš bol založený v roku 1949 s
cieľom zachovávať a šíriť zvykoslovný a hudobný folklór
dolnozemských Slovákov, uvádzať do života dedičstvo
predkov. V roku 1964 a 1983 dostal súboru za vynikajúcu prácu vyznamenanie:
„Za socialistickú kultúru“, v roku 1969 dostal pochvalu ministerstva kultúry za dlhoročnú činnosť, a v roku
1996 vyznamenanie za mesto „Pro Urbe“. V roku 2006
súboru udelili vyznamenanie Celoštátnej slovenskej samosprávy „Za našu národnosť”. Tanečníci v posledných
rokoch vystúpili na mnohých medzinárodných festivaloch. Tak sa dostali trikrát do Turecka, dvakrát do Grécka, do Talianska, do Rumunska, do Čiech, do Nemecka,
a samozrejme viackrát na Slovensko.
pk
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V znamení I. svetovej vojny
27. októbra sa otvorila Výstava
„pamiatky tichých hôr“ v doline
Úz z rokoch 1915-16 v čabianskom
slovenskom oblastnom dome.
Hostiteľom a organizátorkou podujatia bola vedúca Slovenského
klubu dôchodcov Alžbeta Ančinová. Výstavu otvoril plukovník Al-

bert Wertheim. Spevokol Orgován
zaspieval vojenské piesne z I. svetovej vojny. Zberateľom predmetov je Attila Kecse. Výstava je dostupná do 8. novembra v otváracej
dobe oblastného domu . (Odporúčame ju navštíviť, lebo je veľmi
zaujímavá.)

Ďalšie podujatia v októbri
03.-05.10.	Slávnosť Slovákov pri príležitosti 25. jubilea vyhlásenia Poľného Berinčoka za mesto
	Cesta telekgerendášskych Slovákov do družobnej osady na
Slovensku (Bzovík)
08.10.	Prezentácia publikácie VÚSM Historický atlas evanjelickej
cirkvi a.v. na Slovensku v DSK
11.10.	Slovenské priateľské stretnutie v Telekgerendáši
10.10. 	Vyhodonotenie Dolnozemskej dohody roka 2014 a podpísanie na rok 2015
17.-18.10.	V. seminár slovenských dolnozemských pedagógov v Nadlaku,
odovzdanie Tešedíkovej ceny
18.10.
Čabianski Slováci s katolíckou cirkvou v družobnej osade v Litave
	Oslava 65. výročia založenia tanečného súboru Komlóš
22.10.	Na vernisáži výstavy o I. Svetovej vojne v Kultúrnom stredisku
Csabagyongye účinkuje aj Čabianska ružička
24. 10.	Stretnutie bývalých Čabänov na Radnici s Čabianskou ružičkou
	Stretnutie slovenských literátov s Körös menti Irodalmi Társaság v Čabe
Stretnutie bardejovských motoristov s čabianskymi motoristami
	
	Vernisáž výstavy Janka Kešeľa „Slzy slovenskej lipy” v Múzeu
Mihálya Munkácsyho s Čabianskou ružičkou
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