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Slovenské písané slovo až trikrát
Dom slovenskej kultúry (DSK)
otvoril priestor písanému slovu,
jazyku slovenskej reči, keďže počas necelého mesiaca pod gesciou
Čabianskej organizácie Slovákov
(ČOS) a ďalších slovenských organizácií prezentoval tri knihy týkajúce sa slovenskej Dolnej zeme
čabianskeho regiónu Ústavu pre
kultúry Slovákov v Maďarsku.
Prvá prezentovaná publikácia je
aj ich „dieťaťom“, veď 17. februára
prezentovaný Čabiansky kalendár
vydáva majiteľ DSK, Čabianska organizácia Slovákov.
7.marca. 2016 v Dome slovenskej
kultúry uviedli do života druhé, rozšírené vydanie, publikácie Slovenské
vinše Slovákov na Dolnej zemi od Jarmily Gerbócovej vydanej v rámci cyklu
Zima s knihou Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci.
Druhé vydanie publikácie disponuje pekným štýlom, kvalitnou grafickou a tlačiarenskou úpravou (prvé
vydanie vyšlo vo Vydavateľstve Ivan
Krasko v Nadlaku). Ide o zaujímavé
dielo, však „Svadba a všetko čo s ňou súvisí, bola odjakživa čímsi výnimočným
nielen v rodine mladého zaťa a mladej
nevesty, ale žila ňou celá dedina, ba širšie
okolie.”(z úvodných slov autorky).

Pavel Rozkoš rozoberá význam
a základné znaky pozbieraných vinšov, ktoré poukazujú na predchádzajúce okolnosti a dôvody podobnosti
respektíve rozmanitosti vinšov dolnozemských Slovákov v Maďarsku,
Rumunsku, Vojvodine a Chorvátsku. Môžeme v nich nájsť, aj v jednej
lokalite, viac používaných variantov
– napríklad na strane 95-102 až tri
varianty z Odobierky mladej nevesty
od rodičov, príbuzných, priateľov a známych pred odchodom na sobáš, z Nadlaku. Pre mňa bol zaujímavý pomer
vinšov Slovákov jednotlivých dolnozemských krajov. Zamyslela som sa
nad skutočnosťou, že možno (okrem
nikdy a čoraz nedostatočného počtu
informátorov a prameňov) poukážu na fakt asi ako často sa dnes ešte
používajú na svadbách tieto slovenské vinše respektíve ako sa zachovali
v písomných podobách, alebo vo folklórnych vystúpeniach a divadelných
predst aveniach. Keď som si prečítala
vinše z Maďarska, môžeme ich navliecť asi na jednu niť. Pravdepodobne
to súvisí aj s migráciou Slovákov do
iných krajov Dolnej zeme.Dolnozemskí Slováci putovali z Békešskej Čaby
smerom do Rumunska do Nadlaku
(Slovenský Komlóš, Veľký Bánhedeš,
Čanádalberti a Pitvaroš) a pritom aj

Michal Lászik, Vladimír Valentík a Jarmila Gerbócová pri prezentovaní publikácie

zo vzdialenejšieho Malého Kereša.
Publikácia obsahuje viac ako 250
vinšov zozbieraných od informátorov,
alebo preberané z iných publikácií.
Obsah sa uberá od vážnejších textov
k veselším, radostným, k zábave – a to
tak, že vážnejšie, ktoré sú popredkávané náboženskými obradmi a týkajú
sa nevesty a mladého zaťa. Zváčové
vinše už majú naturalistický ráz, kým
postupne po „úradnej“ časti svadby sa
premenia na žartovné. Mne napríklad
veľmi sa páčil napríklad vinš kuchárov,
ktorý som ešte reálne nepočula.
Vinše sú v dolnozemských nárečiach, ovplyvnené biblickou češtinou,
však v kultúrnom živote dolnozemských Slovákov luteranizmus zohral
mimoriadnu úlohu.Aj na svadbách sa
starejšími stávali vzdelaní Dolnozemci. Rada by som poznamenala, že na
Čabe sa dodnes na slovenských bohoslužbách spieva z Tranoscia.
pokračovanie na strane 2.
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03.03. v Dome slovenskej kultúry sa
prezentovala publikácia Výskumného
ústavu Celoštátnej slovenskej samosprávy Čabianske priezviská, ktorá
je ozaj spoločná práca kolektívu, veď
viac autorov prispel k celku z Békešskej Čaby, Banskej Bystrice, Bratislavy,
Budapešti a Szombathelyu. „… popularizačná monográfia dokumentuje, analyzuje a charakterizuje inventár osobných
mien, predovšetkým priezvisk čabianskych
rodín so slovenskými koreňmi.” – a to nie
inak, ako s prehliadom dejín Čaby, čo aj
poukáže na niektoré aspekty vytvorenia
sa jednotlivých priezvisk.
Ľahko sa hovorí v bežnom živote,
že meno poukáže na pôvod a pôvodnú národnosť nositeľa a jeho predkov.
Ale tušíme a vysvitne aj z tejto publikácie, že vec nie je taká jednoduchá,

17.2. sa prezentovalo „dieťa” Čabianskej organizácie
Slovákov mimo sídla (DSK) v Telekgerendáši, keďže akcia sa spájala s odborným dňom Slovenskej samosprávy
Békešskej župy. Kalendár hodnotila predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy, bývalá šéfredaktorka
Čabianskeho kalendára, Alžbeta Hollerová-Račková
ktorá okrem rozboru tematických okruhov, predstavenia prispievateľov, poukázala aj na najzaujímavejšie
články pre ňu osobne, keďže doposiaľ nepoznala pôvod
obídenia hrobu.
Čabiansky kalendár naberá od svojho obnoveného
vydávania nový charakter. Prispôsobuje sa požiadavkám
XXI.storočia, redakcia vytvorila nové tematické okruhy,
vytvoril sa kruh dopisovateľov z celej slovenskej Dolnej
zeme, Ukrajiny a zo Slovenskej republiky.

a ani nemožno vždy jednoznačne
určiť! Len niekoľko zo zaradenia
mien do skupín: niektoré naberú zemepisný ráz - poukazujú na rodisko
predkov, mená podľa zamestnania,
spoločenského postavenia, alebo
motivované na ráze rodinných vzťahov, utvorené z krstných mien, podľa
vlastností ako aj z vplyvu spolužitia
viacerých etník a migračných pohybov. Je to zložitá práca, ale aj zaujímavá tak pre výskumníkov, ako aj pre
pospolití ľud, ktorí skúma svoje korene, k čomu táto knižôčka, ako aj digitalizované evanjelické matriky Čaby
(z roku 2013 v spolupráci Slovenskej
samosprávy Békešskej župy, Evanjelickej cirkvi a Župnej knižnici), s ktorým môžete pracovať s predbežným
zaregistrovaním sa, bezplatne.

V tomto roku ročenka pozostáva z trinástich kapitol:
kalendárna časť (so slovenským a maďarskými menami, východom a západom slnka a mesiaca na druhej strane s tradičnými dobrými poradami a miestom na svoje poznámky),
V službách národnosti, Na vlnách spolupráce, Osobnosti Dolnej zeme, Z našich škôl, Návraty do histórie, Rečou našich predkov, Živá tradícia, Z klenotnice krásneho
slova, Pozvánky na Slovensko, Dobré rady gazdinkám,
Zábavné okienko pre mladých, Kronika udalosti 2015.
Šéfredaktorka Zuzana Benková z Prešova pracovala nad
kalendárom aj ako jazyková lektorka. Príspevky pochádzajú z piatich štátov: Slovensko, Maďarsko, Ukrajina,
Rumunsko, Vojvodina od 29 prispievateľov.
To, že sa vydávanie Čabianskeho kalendára neprerušilo,
znamená pre Čabänov, prispievateľov, čitateľov aj celú dol-

Alžbeta Hollerová Račková hodnotila kalendár

Šéfredaktorka Zuzana Benková
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nozemskú komunitu obrovskú hodnotu. Sme pyšní na náš
kalendár, ktorý je materializovaným „potomkom“ našich
slovenských predkov, ich žitia a bytia v dolnozemskom
priestore a má nezastupiteľnú úlohu aj v dnešných časoch,
lebo poskytuje možnosti nášho sebavyjadrenia, slovenskej
dolnozemskej spolupatričnosti a nesie v sebe potenciálne
partnerské vzťahy. Čabiansky kalendár je jedinečným vydavateľským produktom Slovákov v Maďarsku nielen pre
Čabianska organizácia Slovákov
pri príprave tohoročných aktivít sa
rozhodla, že svoj potenciál a skúsenosti využije na rozširovanie spolupráce s mladou, nastupujúcou generáciou, ktorá predstavuje budúcnosť
našej komunity. Pri hľadaní námetov sme sa snažili nájsť tie aspekty
práce s mládežou, ktoré sú pre ne
prirodzené a zaujímavé.
Nakontaktovali sme sa so Školou úžitkového výtvarníctva v Košiciach prostredníctvom pedagóga
školy, ktorý bol v uplynulom roku
na letnom plenéri na Čabe a pripravili sme mu aj výstavu v Dome slovenskej kultúry.
Mimoriadne zaujímavé stretnutie
sa uskutočnilo v rámci megaprojektu Jarného festivalu a prispelo
k zviditeľneniu našej Slovače a jej
aktivít. Podujatie sa realizovalo prostredníctvom stretnutím mladých
ľudí z oboch krajín, rozvíjaním slovensko-slovenských vzťahov, mimoriadnou hodinou výtvarnej výchovy, spoločnou tvorbou a výstavou.
Takto sa začal stavať most medzi
žiakmi, učiteľmi a školami v gescii

svoj obsah, ale aj celodolnozemskú dimeziu.(Okrem neho
vychádza v Maďarsku celokrajinský Náš kalendár, ktorý
vydáva CSSM, ktorý je však iného charakteru).
Prezentácia oboch ročeniek - Nášho kalendára a Čabianskeho kalendára sa uskutoční 8.apríla 2016 v starej
vlasti, v Slovenskej republike v budove Starého evanjelického lýcea, v Bratislave v spolupráci s Úradom pre
Slovákov žijúcich v zahraničí.

Čabianskej organizácie Slovákov
– Domu slovenskej kultúry a Slovenskej samosprávy župného mesta
Békéščaby.
Prostredníctvom výstavy sme
mohli sledovať pestrú prácu košickej
školy, od fotografií po grafiky a ďalšie
artefakty. Štyria zástupcovia školy,
učitelia Radoslav Repický a Martin
Jankura a žiačky Michaela Zajačková
a Viktória Bartošová navštívili našu
slovenskú školu, niektoré pamätihodnosti mesta. V Áchimovej sieni
Čabianskeho oblastného domu sa aj
aktívne zapojili do spoločnej tvorby,
výsledkom čoho sa zrodil spoločný
produkt – zo šestnásť mozaik vznikol jeden obraz spojený spoločným
srdcom. S týmto symbolom priateľstva vo veľkej sále Áchimovho
domu sa predstavili mladí výtvarníci
z Košíc a v malej sále boli vystavené
práce našej čabianskej školy. Výstavy pozdravil pán Igor Furdík, generálny konzul Slovenskej republiky
v Békéšskej Čabe slovami:
„Prvé čo by som rád zdôraznil je
to, že práve takými podujatiami ukazujeme čo znamená pre nás – Euró-

panov - Európa bez hraníc. Nejde
však len o tento, akýsi, „technický“
fakt, ide o to, že v tejto našej Európe
nie sme dnes už politicko-geograficky oddelení, ale naopak, že sme spojení, spojení aj možnosťami spoločne zdieľať najvyšší stupeň zdieľania,
ktorým je určite spoločná tvorba
umeleckých hodnôt a diel. To že si
rozumieme v tejto sfére je len dokladom toho ako sme si vnútorne blízki, ako vnútorne harmonizujeme.
Ako sme schopní sa vzájomne obohacovať. Toto, túto ľudskú dimenziu
vzťahov medzi národmi, vytváranú
v oblasti kde sa tvorivý ľudský duch
prejavuje najplnšie, treba podporovať a rozvíjať. Preto tejto aktivite
prajem úspech a dlhé pokračovanie.
Veľa tvorivých síl, vzájomného poznávania a cez poznanie aj porozumenia a spolupráce.”
S akciou sme sprístupnili kvalitné súčasné, živé slovenské umenie
a v povedomí krajanov aj iskru sprístupnenej spolupatričnosti so Slovákmi na Slovensku.
pokračovanie na strane 4.

V čabianske slovenskej škole

Spoločný obraz priateľstva

Vernisáž výstavy
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Začiatkom januára sme pozdravili našich dlhodobých dobrých partnerov v Nadlaku, keďže DemokraSo slovenskou výučbou súviselo aj podujatie, prebie- tický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku oslavoval
hajúci koncom januára, keď profesori Bánskobystric- 25. výročie svojho založenia (Nadlak, 4. januára 1990)
kej univerzity prednášali pre učiteľov slovenských škôl v kruhu svojich partnerov. Demokratický zväz Slovákov
v Maďarsku v čabianskej slovenskej škole a napokon aj a Čechov v Rumunsku (rum. Uniunea Democratică
v praxi si vyskúšali napríklad učenie ľudového tanca.
a Slovacilor şi Cehilor din România) je jediná organizácia v Rumunsku,ktorá zastupuje slovenskú a českú
menšinu v tejto krajine. Jeho cieľom je reprezentácia
oboch národov v Rumunsku, po kultúrnej a politickej
stránke, zachovanie ich svojbytnosti a organizovanie
kultúrnospoločenských a vydavateľských aktivít. Partnerstvo sa koncipovalo aj písomne s uzavretím Dolnozemskej dohody, ktorá funguje pravidelne z roka na rok
s náplňou kultúrnou, vydavateľskou a odbornou (napr.
na poli výučby seminár dolnozemských učiteľov). Aj
touto cestou im gratulujeme za obsažnú, pestrú prácu
a ďakujeme spoluprácu.
pokračovanie z 3. strany

Uprostred marca sa v Nadlaku
uskutočnilo jedno z ich najvýznamnejších odborných podujatí – Medzinárodná konferencia, v tomto
roku s témou Divadelné múzy na
Dolnej zemi spojená s odovzdaním
Ceny Ondreja Štefanka na rok 2016.
Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku (KVSIK) v súčinnosti

so Svetovým združením Slovákov
v zahraničí (SZSZ) udeľuje cenu za
príspevok k rozvoju a propagácii
slovenskej literatúry tvorenej v slovenskom zahraničnom svete; alebo
za príspevok k rozvoju, organizovaniu a diverzifikovaniu kultúrneho
života a spolkovej činnosti v slovenskom zahraničnom svete. V tomto

roku ocenili prácu renomovaného
etnológa, pedagóga, spisovateľa
a publicistu prof. PhDr. Jána Botíka,
DrSC. a biskupa Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku Samuela
Vrbovského. V rámci konferencie
Slovač z Maďarska zastupovali prednášatelia doc. Dr. Mária Žiláková,
PhD. s prednáškou Jazykové špe-

Otvárací prejav odovzdania Štefankovej ceny

Mária Žiláková

Anna Molnárová
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cifiká dolnozemských divadelných
hier, Anna Molnárová s prednáškou
Slovenské ochotnícke divadlo v Slovenskom Komlóši a Mgr. Daniela
Onodiová s prednáškou Budúcnosť
slovenského divadelníctva/divadla
v Maďarsku. a prof. Dr. Anna Divičanová, CSc. s prednáškou Kolektívna kultúra komunikácia a ochotnícke divadlo a delegácia Čabianskej
organizácie Slovákov, čabianskej
slovenskej školy, Výskumného
ústavu CSSM, slovenská komunita
zo Slovenského Komlóša, a vrchol-
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né inštitúcie Slovákov v Maďarsku zastupovali Alžbeta Hollerová
Račková predsedníčka Celoštátnej
slovenskej samosprávy a Zväzu ce-

loštátnych menšinových samospráv
v Maďarsku a Ján Fuzik predseda
Menšinového výboru maďarského
parlamentného výboru.

Danka Onodiová

V druhom riadku – Anna Divičanová

Odborné/Partnerské stretnutia v Dome slovenskej kultúry

15.01. Novoročné štrgnutie vedúcich Čabianskej
organizácie Slovákov, ich skupín a partnerov, kde sa vyjadrilo poďakovanie a posilnila sa spolupráca do nového roka slovenských činiteľov na Čabe (predsedníctvo
a vedúci odborných a záujmových skupín Čabianskej
organizácie Slovákov, Domu slovenskej kultúry, Výskumný ústav CSSM, Čabianska slovenská škola, Generálny konzulát SR)

06.02. Spoločné zasadnutie predsedníctiev Únie slovenských organizácií v Maďarsku a Zväzu Slovákov v Maďarsku
13.03. Zasadnutie tímu Krajanskej nedele – na pracovnom zasadnutí určili hlavné aspekty Folklórnych
slávností pod Poľanou, Detva na dva roky
05.04. Zasadnutie pracovného tímu v prospech obnovenia pamätnej steny sálašských učiteľov (lámpášov)
v Čabasabady

Helena Somogyiová, András Novák, Alžbeta Ancsinová,
György Babák, Matej Kesjár
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Partnerské návštevy obcí Čabianskeho régiónu ÚKSM
V čabianskom regióne Ústavu
kultúry Slovákov v Maďarsku, regionálnym sídlom ktorého je Dom slovenskej kultúry na Čabe, má takmer

každá Slovákmi obývaná osada partnerské styky s materskou krajinou.
Nový rok sa nemôže začať bez návštevy partnerskej obce. Aj v tomto

roku, už v januári, Slováci z Poľného
Berinčoku vycestovali do Kolárova
a vo februári Gerendášania a Čorvášania do Sládkovičova.

Zo života našich skupín
- Jarný festival na Čabe prebiehal s aktívnou účasťou
čabianskej Slovače, veď okrem trojdňového výtvarného
priateľstva (v osobitnom článku), naše spevácke odborné skupiny vystúpili v Kultúrnom dome vo Viniciach.
Spevokol Orgován 8.3. s citarovým sprievodom Árona Gyebnára- člena nastupujúcej generácie citaristov,
kým Čabianska ružička 22.3 vítala jar slovenskými melódiami. Pred týmto vystúpením si zaspievali aj na Celoštátnom stretnutí národnostných vedúcich v Dome
železničiarov. Členovia dvoch speváckych skupín spoluúčinkovali na akciách Generácie spolu – stretnutie rodiny Juraja Dolnozemského - ktoré zorganizovala Župná knižnica v Békešskej Čabe a v Slovenskom Komlóši
(11.3.). Spevokol sa chystá na kvalifikáciu odborného
zväzu KÓTA.
- V živote nášho čabianskeho Slovenského klubu nastala sa menšia zmena, keďže mnohí členovia sa
obrátili na vedenie s prosbou, aby z dôvodu ich veku,
ťažkosti s pohybom a prístupnosti miesta hromadnou
dopravou, sa klub mohol by stretávať v Kultúrnom
dome vo Viniciach. Tak sa vznikla situácia,že Čabiansky slovenský klub sa stretáva na dvoch miestach, podľa
toho komu ktoré je výhodnejšie. Samozrejme niektorí
navštevujú obe miesta, však je to ten istý klub. Raz sa
stretávajú v pondelok pod vedením Alžbety Ančinovej
na ulici Békéši v národnostnom dome, kým v utorok sa
stretávajú v Kultúrnom dome vo Viniciach pod vedením Michala Tótha. Stretávajú sa týždenne podľa predbežného programu.

- Klub slovenských seniorov, vedúcim ktorého
je Július Tőkés pravidelne sa stretáva každú prvú stredu mesiaca, ako aj pri mimoriadnych príležitostiach
(napríklad jarný festival v DSK). Okrem stretávania sa
a užitočného trávenia voľného času v kruhu Slovákov
naplnia svoje akcie aj kultúrou – organizujú odborné
výlety ako napríklad návštevu Múzea čokolády v Budapešti alebo kaštieľa Almássyho v Gyule. Vedúci Klubu
čabianskych slovenských seniorov 23.1. prednášal na
odbornom kurze Spolku rozvoja spolkov župy Békéš
o činnosti klubu.

V Múzeu čokolády pred Mozartom

V Gyule na výstave László Lonovicsa

Prvé stretnutie v roku
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- Výšivkársky krúžok Rozmarín, ktorý koncom predošlého roka znovu vyhral najvyššie odborné uznanie Maďarska Cenu granatového jablka, skončil viac ako ročnú
prácu kompletnej oltárnej garnitúry s bielou čabianskou
výšivkou venovanú čabianskej evanjelickej cirkvi. O nich
a o ich geste 28.1. premietalo segedínske Slovenské vysielanie MTV z mieste ich stretávania – z Domu slovenskej
kultúry a z Veľkého evanjelického kostola, kde je garnitúra
použitá. Prvý marcový víkend sa zúčastnili na XV. Celoštátnej textilnej konferencii s konkurzom, vernisážou výstavy
a udelením cien, kde zožali vo svojej kategórii prvú cenu.
(ďalším uznaným slovenským spolkom boli výšivkárky

Slovákov z Veľkého Bánhedeša). Ďalší týždeň sa zúčastnili aj odbornej cesty do Budapešti, kde sa zoznámili okrem
tradičnej ľudovej ručnej práce a do súčasnosti presadenej
zdedenej ručnej práci aj s úžitkovým oddelením - v Dome
tradícii napríklad s habánskou keramikou so šľachtickými
vyšívkovými motívami. Ďalej navštívili v peštianskej Redute s úžitkovým textiliami trienálem – kde sme našli aj práce
slovenských umelcov (Zuzana Branišová a Mária Hromadová) - a v Múzeu ľudového umenia (tam boli ešte vystavené aj ich práce). Stretávajú sa týždenne, veď pravidelne
spracujú ďalšie a ďalšie motívy krajov a chystajú sa na ďalší
konkurz tak v Dome slovenskej kultúry ako aj doma.

Na prvom stretnutí už pri práci

Na textilnej trienále v peštianskej Redute

Pri natáčaní filmu o ich práce

Zábava u Slovákov na Čabe
Samozrejme po depresívnej zime, počas ktorej ani sneh a ligot mrázu neočaril
našu dušu, vyhnali sme zimu so zábavou
a bálom. Nebolo to inak ani v jednej osade, prečo by to malo byť inak na Čabe
v kruhu Slovákov?! Vo februári sme sa
stretli na tradičnom mieste čabianskeho
slovenského bálu, v Kultúrnom dome
„Tégla“ (kde funguje aj stredné učilište remesiel), aby sme spolu zabudli na
čierne zimné dni a v maškarách, pri zá-

bave sme vykročili zo všedného života
do oslobodenej sféry aspoň na jednu
noc. Verne tradičným bálom, po otváracích slovách pána predsedu Čabianskej
organizácie Slovákov Michala Lászika
a generálneho konzula SR v Békešskej
Čabe Štefana Daňa, podujatie sa otvorilo
programom Tanečného klubu spoločenského tanca Lajosa Nyíriho. Tanečníci
rôznych generácii a stupňa zatancovali
úžasné choreografie, po nich nasledova-

la prehliadka maškár. Do tanca zaviedla
prítomných hudba Štefana Lustyika
a Csaba Zsótéra, ktorí striedavo zahrali
maďarské a slovenské melódie. Zábavy
nebolo konca, pretrhlo ju iba losovanie
tomboly. Aj touto cestou ďakujeme tým,
ktorí nám ponúkali predmety do tomboly a potešil nás aj živý zajačik.
Keď zimu a nevôľu môžeme v takomto ovzduší odohnať, radi by sme mali bály
aj viackrát ročne. Stretneme sa o rok!
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Vážne otázky v Slovenskej samosprávy
župného mesta Békéšskej Čaby
Počas troch mesiacov Slovenská samospráva župného mesta Békéšskej Čaby zasadala trikrát, v rámci ktorej schválili finančnú uzavierku roka 2015 a rozpočet na rok 2016, spravili
revíziu zmluvy spolupráce s mestom a s minimálnym upresnením finančných záležitostí aj schválili. Schválili referát slovenského jazykového kurzu pokročilých, ktoré organizovala
miestna slovenská samospráva a rozhodli sa v znamení záujmu
pokračovať aj v roku 2016. Pritom sa rozhodli, že naďalej zabezpečia s poverením Ildiky Ocsovszkej týždenné slovenské
správy v miestnej kablovej televízií. Prerokovali úlohy a financie ohľadom prevádzkovania čabianskeho slovenského
oblastného domu, ktorý okrem muzeálnej časti disponuje aj
so spoločenskou sieňou, ktorému patria aj výdavky spoločensko-popularizačných podujatí. Podal členom samosprávy úlohu aj to, že voľakto podal žiadosť o zrušenie ochrany umeleckej
pamiatky Áchimovej sieni čabianskeho slovenského oblastného domu na Stredisko národnej ochrany umeleckej pamiatky
a majetkového hospodárenia (Nemzeti Örökségvédelni és

Vagyongazdálkodási Központ). Napokon sa rozhodli, že pán
predseda sa obráti úradne na úrad o upresnenie a dôvod žiadosti.
Prerokovali dohodu mesta s Celoštátnou slovenskou samosprávou, v rámci ktorej v roku 2005-om uzavretú zmluvu
modifikovali tak, že budovu Slovenského gymnázia, základnej
školy, škôlky a kolégia na ďalších desať rokov bezplatne dostali
do používania od mesta, s prevádzkovaním Celoštátnej slovenskej samosprávy. Pritom sa rokovalo aj o možnosti s jedným zvýšením skupín škôlkárov, čo napokon Valné zhromaždenie mesta aj schválil – a tak namiesto troch skupín budú mať
štyri skupiny a maximálny počet dovolených škôlkárov z 90
na 101. Preto sa chystajú vytvoriť novú škôlkársku izbu. Ohľadom slovenskej výučby prerokovali aj podľa listu pedagogičky
v škôlke odčítanie päťpercentového národnostného jazykového príplatku zo mzdy, a napokon sa rozhodli, že na nasledovné
zasadnutie pozvú vedúcich škôliek, kde slovenčina sa vyučuje,
aby ich aj bezprostredne informovali o tomto stave.

Ponuka na ďalší mesiac:
04.04.
Zasadnutie Slovenskej samosprávy Békešskej župy
05.04.	Zasadnutie pracovného teamu v prospech obnovenia pamätnej
steny sálašských učiteľov (lámpášov) v Čabasabady
08.04.
Prezentácia Náš kalendára a Čabianskeho kalendára v Bratislave
09.04.	IV. Dvor pochúťok našich starých mám a vydanie dvojjjazyčnej
publikácii v Poľnom Berinčoku
15.04.	Prezentácia publikácie Juraja Sinčoka „Nepravidelný slovník
komlóšskeho nárečia” v komlóšskej slovenskej škole
16.04.
Tradičné X. čajové popoludne v Telekgerendáši
22-24.04.	Deň Slovenského Komlóša – 270. výročia osídlenia – súťaž suchých údených klobás a Stretnutie Slovákov južnej Dolnej zeme
23.04. 	Spevokol Orgován sa kvalifikuje na 18. Celoštátnej kvalifikácii
ľudovej hudby v Orošháze
Slovenský a obecný deň v Irminčoku
23-24.04. Cesta Slovákov Poľného Berinčoka do partnerskej obce Kolárovo
25.04.
Zasadnutie predsedníctva Čabianskej organizácie Slovákov
27.04.
Zasadnutie Slovenskej samosprávy župného mesta Békeščaba
apríl
Úprava a kladenie vencov v „tót” cintoríne v Poľnom Berinčoku
08.05.	V. Stretnutie spevokolov a pávích krúžkov v Poľnom Berinčoku
na počesť bývalých dirigentov Szabó Antal a manželka
Regionálne kolo Slovenských spievaniek a veršovačiek v Čabačúde
10.05.	
12.-14.05. Odborná cesta výšivkárskeho krúžku Rozmarín do Sopronkövesdu
14.05.
Slovenský deň – stretnutie spevokolov v Čabačúde
14-16.05. Cesta telekgerendášskych Slovákov do Bzovíka
20.05.
Odhalenie pamätnej tabule O. L. Áchima v Gerendáši
21.05.
Klobasiáda a Slovenský deň v Gerendáši
22.05.
Závinový festival v Malom Kereši

05. 03. 2016
nás opustil vo veku nedožitých
70 rokov dlhodobý prispievateľ
Čabianskeho kalendára
Pavol M. Kubiš.
Česť jej pamiatke.
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