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„Spev je najkrajší hudobný nástroj, pomocou ktorého sa mnohotvárne môže vyjadriť radosť,
ale aj smútok a žiaľ, ako aj viera a nádej. Nie náhodou sa hovorí: Dvakrát sa modlí ten, kto spieva. Spev je únik pred každodennými slovami, tak trochu do stavu sviatočného. Vašim dnešným
jubilejným spevom nás privádzate do sviatočnej atmosfére osláv vašej dvadsaťročnice.
Ľudovít Haán píše: „Čabän, ako vôbec každý Slovák, miluje spev. V nedeľu často aj o dve
hodiny skôr, ako sa služby božie začnú, už je ľud v chráme a tam bez sprevádzania organu, pod
vedením predspevákov spieva. V sobotu večer, keď sa mládež z poľa vrátila, všetky ulice, a v čase
poľných prác, celý vidiek ozýva sa spevom. Iste pravda je to, čo nemecký básnik Schiller hovorí:
Tam sa neboj, kde sa piesne ozývajú, lebo bezmocníci neradi spievajú.“
(odznelo na pozdrave 20 ročnej Čabianskej ružičky
v Dome slovenskej kultúry
od predsedu Čabianskej organizácie Slovákov)

Úspešný rok Čabänov - na koho sme hrdí
Vyznamenania čabianskych Slovákov
Aj v roku 2014 môžeme byť hrdí
na mnohých žijúcich Slovákov v Békéšskej župe, ktorí za Slovákov v našej župe tvrdo pracovali. Za ich úsilie boli aj niekoľkí ocenení cenami
Za našu národnosť, Za békéšskych
Slovákov, Za čabianskych Slovákov
atď. za vynikajúcu pedagogickú prácu a hlavne za pestovanie a uchovanie slovenskej národnej kultúry.
Vyzdvihneme vyznamenaných čabianskou spätosťou:
pokračovanie na strane 2.

Vyznamenaní za národnostné zásluhy v Čabe: Juraj Magyar Bohus, Tuskáné
Papp Erzsébet (poľská národnosť), Štefan Daňo, Zuzana Benková a v mene
Györgya Grósza jeho manželka (rumunská národnosť)
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pokračovanie z 1. strany

Michal Lászik a Ondrej Kiszely

Dr Helena Csicselyová

Ján Sutyinszki

Juraj Ando

Libuše Pestiová

Dr. Ilona Csicselyová

Ján Sutyinszki

Dostala uznanie za námahu pre Slovákov žijúcich v
našej župe „Za békešskych Slovákov”. V meste Méhkerék sa konal Národnostný deň, kde sa odovzdávali
menšinové ceny. Dr. Ilone Csicselyovej bolo udelené
uznanie, nakoľko pri svojej práci využila všetky možnosti, aby uchovala slovenské zvyky, tradície a jazyk a
aby tieto mohli byť odovzdané ďalšej generácii. Bola
členkou Celoštátnej slovenskej samosprávy, dva cykly
bola predsedníčkou Slovenskej samosprávy Békéšskej
župy, 20 rokov bola členkou a zástupkyňou predsedu
Čabianskej slovenskej samosprávy.
Spolupracovala aj s evanjelickou cirkvou v Békéšskej
Čabe pri digitálnom spracovávaní a registráciách. Podarilo
sa im spracovať rodné listy, osvedčenia manželstva a úmrtí až od roku 1756, keď sa tieto dokumenty začali vydávať.
Tiež podporovala práce čabianskych a župných mimoriadnych spoločenstiev a poskytovala im aj právne poradenstvo.

V mene ministra Viktora Orbána, dňa 18. decembra 2014 v Budapešti, odovzdal minister ľudských
zdrojov Zoltán Balogh a štátny tajomník náboženských, etnických a vzťahu s občianskou spoločnosťou
Miklós Soltész cenu „Za národnosť” pánovi Jánovi
Sutyinszkému.
Ján Sutyinszky je hudobným pedagógom, dirigentom
a tiež hudobným skladateľom. Cenu dostal za vyššie
spomenuté hudobné činnosti, za popularizáciu slovenských ľudových piesní a za pestovanie a uchovanie slovenskej národnej hudobnej kultúry.

Juraj Magyar Bohus
Uznaný scenou „Za čabianskych Slovákov” je kostolníkom evanjelickej cirkvi. On je ten, ktorý s veľkou
starostlivosťou opatruje naše pýchy, evanjelické kostoly,
pripravuje Večeru Pánovu, oddane spieva z Tranoscia.
On je ten, ktorý prejavuje veľkú ochotu pri prevádzaní
turistov a oddane im rozpráva o minulosti.

Zuzana Benková
Uznaný scenou „Za čabianskych Slovákov” je hosťujúca profesorka zo Slovenska, ktorá pôsobí mnoho
rokov na Slovenskom gymnáziu v Békešskej Čabe.
Vyučuje slovenský jazyk a literatúru. Popri tom pravidelne pripravuje študentov na rôzne súťaže, ako napr.
na Putovnú súťaž, na súťaže výskumného ústavu a
pod. Svojou prácou prispieva ku kultúrnym podujatiam školy. Ak natrafí na študentov, ktorí by chceli ísť
študovať na Slovensko, pomáha im pri prihláškach
na vysokoškolské štúdiá na Slovensku. Nielen žiaci
ju majú veľmi radi, ale túto skromnú učiteľku pozná
hádam každý.
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Michal Lásik

Libuše Peštiová

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM)
usporiadala oslavy Dňa Slovákov v Maďarsku dňa 5. júla
2014 v Kestúci (Kesztölc). Predseda CSSM Ján Fúzik odovzdal vyznamenanie „Za našu národnosť” Michalovi Lásikovi, ktorý sa narodil v Slovenskom Komlóši v slovenskej
rodine. Po ukončení štúdia na Univerzite Komenského v
Bratislave sa vrátil na svoju obľúbenú Dolnú zem, kde začal vyučovať na čabianskom slovenskom gymnáziu dejepis
a filozofiu. Svoje poznatky zužitkoval v písaní, prekladaní a
pri redigovaní učebníc. Vypracoval rámcový program vyučovania slovenskej vzdelanosti a systém maturitných požiadaviek. Od roku 1992 je zástupcom riaditeľky Čabianskeho
slovenského gymnázia. Jeho pedagogickú prácu uznávajú aj
za hranicami, čo dokazuje jeho členstvo v školskej komisii
Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí. Popri pedagogickej činnosti sa vo veľkej miere zapája do verejného života slovenskej
komunity. Dlhé roky je predsedom verejnoprospešnej spoločnosti Čabianskej organizácie Slovákov, podpredsedom
Slovenskej samosprávy župného mesta Békešská Čaba, ako
aj poslancom Valného zhromaždenia a predsedom Výchovno-vzdelávacieho výboru CSSM. Jeho odbornosť, výborná
komunikačná a rétorická schopnosť a oddanosť slovenskej
národnosti prispievajú k tomu, že je váženou a uznanou
osobnosťou nášho slovenského verejného života.

Učiteľke Slovenskej školy Libuši Peštiovej bola udelená cena Samuela Tešedíka.
Uznanie si prevzala na stretnutí V. seminára slovenských dolnozemských pedagógov v Nadlaku.
Cena Samuela Tešedíka sa udeľuje každoročne,
počnúc rokom 2012, spravidla trom osobám za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v
oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí alebo za didakticko-metodickú prácu vykonávanú v prospech vzdelávania v slovenskom jazyku v zahraničí. Tiež sa udeľuje za mimoriadnu voľnočasovú
činnosť vyvíjanú pre deti a mládež v slovenských komunitách v zahraničí alebo za celoživotné dielo, ktoré významne prispelo k trvalému rozvoju slovenskej
vzdelanosti v zahraničí.

Štefan Daňo
Uznaný scenou „Za čabianskych Slovákov” je generálnym konzulom v Békešskej Čabe. Počas doterajšej diplomatickej služby nám generálny konzul pomáhal v budovaní našej kultúrnej a školskej autonómie, v nadväzovaní
kontaktov s materským národom, priblížil nám hodnoty kultúry slovenského národa. Organizoval pracovné
stretnutia vedúcich Ministerstva školstva SR. Pomohol
s financiami aj Domu slovenskej kultúry, mnohokrát pomáhal pri rekonštrukcii školy, škôlky, internátu, atď.

Mimo osobám udelených cien, dvaja čabianskych
Slovákov sa týka uznanie, ktorí prevzali vyznamenanie v mene spoločnosti, na čele ktorej pracujú. Juraj
Andó je riaditeľom Múzeu Mihálya Munkácsyho,
ktoré dostalo cenu „Pre kultúru Békéscsaby” (udelená
od r. 1999) a Ondrej Kiszely predseda Organizácie
slovenskej mládeže v Maďarsku vyznamenanie „Za
našu národnosť”.
Sme hrdí na všetkých vyššie spomenutých Slovákov
a úprimne im ďakujeme za ich prácu. Veď významne
prispievajú k zachovaniu slovenského jazyka, zvykov,
hudby a celej slovenskej kultúry. Dúfame, že aj nasledujúci rok bude v békéšskej župe toľko úspešných,
ocenených a svedomite pracujúcich ľudí.
Miriam Bukran

Pavle Kunovac, bývalí aktívny člen redakcie Čabäna a Domu slovenskej kultúry (teraz už učiteľ na sarvašskej slovenskej škole) VÁM PRAJE ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK s ďalšími stiahnutými novoročnými zaujímovosťami zvykov
predkov našej slovenskej Dolnej zeme spestrené z fotkami z čabianskeho oblastného domu:

Slováci vo svete: Vianočné menu Slovákov v Maďarsku
Vinšujem vám štedré a bohaté Vianoce. Tento vinš sa vzťahuje
nielen k množstvu darčekov pod
stromčekom, ale aj k bohato prestretému slávnostnému stolu za ktorým
vládne rodinná pohoda a mier v duši
každého z prísediacich.
V slovenských domácnostiach sa
na sviatočný stôl pripravuje najmä
pokračovanie na strane 4
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kútoch sveta. Pretože nech žijete
kdekoľvek, recepty starých materí –
štedrovečerná kapustnica, ryba so
prirodzene s malými obmenami - ste
zemiakovým šalátom a makové opekance. Hoci toto vianočné menu je si so sebou odniesli všetci.
A tak je to aj v prípade Slovákov
typické len pre naše zemepisné šírky,
po receptoch na jeho prípravu často zo susedného Maďarska. O sviasiahate aj vy, Slováci žijúci v rôznych točnom vianočnom jedle hovorí
pokračovanie z 3. strany

Ingrid Slaninková, redaktorka Rádia Slovakia International RTVS, s
Katarínou Királyovou, slovenskou
etnografkou z Maďarska.
Zdroj: http://www.uszz.sk/sk/
slovaci-vo-svete-vianocne-menu-slovakov-v-madarsku

NOVÝ ROK
(Noví rok, Novi rok, 1. január)
V prvý deň roka sa stretávame s prvými ľudovými vyjadreniami, vypovedajúcimi o pozorovaniach stále sa predlžujúceho dňa. Veršované porekadlá takéhoto charakteru sú v slovenských obciach, ležiacich od Dunaja na
východ, veľmi populárne. Zväčšovanie dňa sa odhaduje
len o slepačí krok, ale jeho zohľadňovanie napovedá, že
aj tento jav sa považuje za
Na noví rok —
sľepečí krok.
(Békéšska Čaba, Bodonoš,
Mokra, Poľný Berinčok,
Sarvaš, Šámšon)
Na Noví rok slepačí krok.
Ranné obradné umývanie. Včasné vstávanie
.....

V Répášskej Hute dievky ako súčasť ľúbostnej mágie priniesli na svitaní vodu zo studne, ihned sa v
nej umývali, aby boli v novom roku pekné. Po tomto
úkone sa so zažmúrenými očami postavili do brány a
otvorili ju. Ked uvideli prvého muža, mali sa vydať a
ked ženu, mali zostať aj naďalej v parte. 2 Z podobných
príčin vstávali skoro ráno aj dievky v Békéšskej Čabe a
Eleku. Po prebudení sa poumývali v srvátke, aby aj ony
boli v novom roku pekné.

Vstávanie zavčasu ráno bolo v prvý deň roka všeobecne
záväznou normou. Možno to vysvetliť v prvom rade
poverovými príčinami, uplatňovaním analogickej a
parciálnej mágie, ale pôsobili tu aj hospodárske príčiny
a príčiny ľudovej etiky správania sa.
Nie je možné stanoviť ani regionálne, ani náboženské
rozdiely medzi tými, ktorí sa temer zhodne odvolávajú
na skoro tú istú poverovú predstavu: Keď na Nový rok,
teda v prvý deň roka, vstanú zavčasu ráno, potom po
celý rok budú čerství, zdraví, usilovní:Način na Nový
rok zavčasu horstát, tak celí rok budeme friškí (Ambróz).
Toto isté ešte v: Mlynkách, Novej Hute - Rum., Orosláni, Pitvaroši, Poľnom Berinčoku, Síleši, Tardoši.
Budeme zdraví, žebi zrne celí rok boľi frišní v šeckon, v robote (Elek).
Varovanie bolo adresované osobitne aj gazdinám, ženám.
Majú skoro ráno vstávať,
aby boli po celý rok usilovné {žebi celí rok bola keľavná - Níreďháza),
aby neboli lenivé (žebi nebola ľeňivá - Veľký Bánhedeš),
aby neboli záhaľčivé (abi sme ňeboľi Milé - Síleš),
aby boli obratné a po celý rok tak chystali raňajky (za to mi načim chitro, lebo ceľí rok tak budem
richtuvai
ajfrištik - Horné Peťany),
aby skoro ráno upiekli koláč, a v tom prípade budú po
celý rok čulé (mala ráno napéct koláčov, abi celí rok bola
frišká — Tardoš).
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V Sarvaši si deti, mladí ľudia a rodičia všímali jeden
druhého, kto neskoršie vstal, lebo ten mal byť lenivejší
počas celého roka: No, kerístanu drou? Či ded, či mi? Ak
starí zaviac spau, bude luštaví tohto roku.
…
Evanjelici poznajú v hojnom počte aj iné novoročné vinše.
Nasledujúci sa recitoval aj na Vianoce, ale v Békéšskej
Čabe ho hovorievali radšej na Nový rok. Text je všade
zhodný:
Vinšujem vam tieto hodi,
žebi (abi) ste ňepiľi vodi.
Iba vince aj páľence
aj (a) medovie opekance.
(Békéšska Čaba)
Deti v pitvore recitovali tento trochu zriedkavý, ale v skutočnosti výstižné dobropriania obsahujúci vinš:
Pamodaj dobrí ďen.
Nak ván pán boh dá
veľa kráv, veľa sviň,
Pínie kúte zo žiton,
pínie komore zos obiľin,
pínie komore zos klbásami,
zo šeckin, zo šeckin.
Ván pekne veľmej vinšujeme
a dobrí noví rok ván,
zebi ste boľi zdraví ceľí rok.
(Békéšska Čaba)
Novoročné vinše, známe predovšetkým v Sarvaši, Nadlaku
a na okolí:
V tomto novem roce vinšujem vám ze srce, práteľi úprimní, bi ste mohli žití a tento rok svetiti. A po roku časne dejž
kráľov ství večne. Dobrvo ráno vinšujem. (Čabačud)
V tomto novem roce
vinšujem vám ze srce
prátelé pri mne,
abi ste mohli žiii,
tento rok svetiti,
a po roku šťastne
téz kráľovství večne.
Pamodaj dobrí ďen.
Vinšujem vám dobrí rok!
(Informátor pôvodom Eleku - Sarvaša)
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V katolíckom Kétšoproni chodievali deti voľakedy s nasledujúcim vinšom v žartovnom základnom tóne a neskoršie
ho citovali aj na stretnutiach mládencov a na priadkach s
cieľom podpichovať jeden druhého:
Ja som malí zvada,
čo vás vidím rada.
Vás ako vás,
ale ten sud váš,
čo komore leží
a každí k nemu beží.
A za hradou pradeno,
dajte mi páľeno.
Ale ňi za edon, za dva,
ale za tri, za štiri,
žebi ňestekale do mňa
tieto vaše špiri.
Štasliví Noví rok ván vinšujen!
Variant z Poľného Berinčoka obsahuje v sebe aj žartovný sebahodnotiaci vinš, ktorý na Vianoce hovorili malí
chlapci:
Ja som malí út,
pítam na ritprút,
abi ste ma višvihali.
Máte vi aj pradeno,
na peci aj páleno.
Ňel‘ej ie mi,
ate aňi za edon, za dva,
ate za tri, za štiri,
žebi špire do mňa ňešiekaľi.
Pravdepodobne dobrá vôľa, vyvierajúca z nádeje dobroprianí, vážne predpovedajúcich zbohatnutie sedliakov,
ovplyvnila podstatnú časť novoročných vinšov, čo sme v
horeuvedených veršoch už neraz zistili. Podobný tón má aj
nasledujúci telekgerendášsky vinš:
Vinsujen ván tento jarec,
žebi bou pekní marec.
Kraván pašu,
a pas fír on kašu.
Starín koláč,
a mladín korbáč.
Starín skľeňice,
a mladín palice.
Dobro ráno vinsujen!
(Telekgerendáš)
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V súvislosti slovenskou kandidačnou organizáciou ÚSOM
17. januára popoludni zasadalo
predsedníctvo Čabianskej organizácie Slovákov v Dome slovenskej
kultúry, aby prebrali svoj rokovací poriadok. Museli debatovať aj o témach
Valného zhromaždenia Únie slovenských organizácií v Maďarsku. Poslali na VZ ÚSOM do Slovenského
Komlóša 18. januára trojčlennú delegáciu: Juditu Pribojszkú Molnárovú,
Mátyása Králika a Ondriša Kiszelya.
Pred rokovaním predsedníctva
ČOS-u, Štefan Daňo generálny konzul SR v Békešskej Čabe otvoril výstavu o 1150. výročiu príchodu Cyrila a Metóda na dnešného Slovenska.

Na VZ v Slovenskom Komlóši
hlavnou témou boli voľby, organizačný štatút kvôli nových zákonov
a znovuzvolenie predsedníctva, resp.
kontrolného výboru. Prítomná časť
nového vedenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku poďakovalo voličom, že odišli hlasovať.
Ako posledný bod rokovacieho
poriadku zvolilo sa nové predsedníctvo a dozorná komisia. Zvolili do
predsedníctva Františka Zelmana
zo Slovenského Komlóša, Juditu
Molnárovú Pribojszkú z Békešskej
Čaby, Katarínu Szabovú Tóthovú z Malej Tarče, Mateja Kesjára z

Čabasabadi a Jána Pepova z Veľkého Bánhedešu. Predsedom naďalej
zostal František Zelman, podpredsedníčkou sa stala Judita Molnárová
Pribojszká. Konateľom združenia
zostal Matej Kesjár. Tiež zvolili aj
dozornú komisiu, ktorej predsedníčkou sa stala Melinda Csapová
Mesniková z Telekgerendášu, podpredsedom Pavle Kunovac z Békešskej Čaby a za tretiu členku zvolili Dr. Zuzanu Szabovú z Budapešti.
Po VZ prítomní boli pozvaní na večeru do reštaurácie.
pk

Výstavy prvého štvrťroka v Dome slovenskej kultúry
• Keď návštevník vkročil prvý otvárací deň do Domu
slovenskej kultúry, mohol si prezrieť a rozšíriť poznatky vo dvoch jazykoch o solúnskych bratov, slovanských vierozvestcov Cyrila a Metóda.
• 21. januára zase od dejín sme pokročili bližšie k súčasnosti, keďže sa otvorila výstava z výberu 1. ročníka súťaže slovenskej novinárskej fotografie (z roka
2012), pod názvom Slovak Press Photo.

• 18. februára zase sa otvorí výstava týkajúci sa dejín
- 100. výročie 1. svetovej vojny 1914 – 1918 na línii
štátnotvorných Slovákov, vytvorenia Československa.
• Prvé tri sú organizované Slovenským inštitútom v
Budapešti v spolupráci s Generálnym konzulátom
SR Békešská Čaba
• 18. marca v rámci Jarného festivalu sa otvorí výstava
Estery Diószegiovej

Významný košický sochár Arpád Račko umrel 2. januára v skorých
ranných hodinách vo veku nedožitých 84 rokov. Lúčime sa s ním aj my
Čabänia, ktorí môžeme ďakovať sochu „Poézia” vo dvore Domu slovenskej kultúry, k zakúpeniu ktorej mnohí prispeli (rok 2006). Tabuľa s menami prispievateľov je vyložená na stene Domu slovenskej kultúry. Ďalej
mená sú odložené aj vo vnútri sochy, zabalené, aby papier odolal času.
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