
29. apríla sídlo Čabianskej organizácie Slovákov, 
Dom slovenskej kultúry, ktorý je aj regionálnym stre-
diskom Ústavu kultúry Slovákov v  Maďarsku pripra-
vil, zaujímavú a  užitočnú cestu pre osady nášho re-
giónu obývaného Slovákmi. V  Níreďháze, v  druhom 
najväčšom skanzene Maďarska, sa uskutočnila 17. 
Celoštátna konferencia vedúcich slovenských náro-
dopisných zbierok. Čabianske centrum na odborné 
podujatie pozvalo 15 osôb zo siedmich osád (Békeš-
ská Čaba, Čabasabady, Elek, Gerendáš, Telekgeren-
dáš, Medeš, Veľký Bánhedeš), aby sa zdokonaľovali 
v  poznatkách o  múzeách, poskytli im možnosti na 
vybudovanie kontaktov s cieľom, aby sa posilnila sú-
držnosť národnostnej spolupráce aj prostredníctvom 
odborných znalostí. Však práve náš región je charak-
teristický tým, že takmer v každej osade disponujú ná-
rodopisnou zbierkou v jednej budove so spoločenský-
mi priestormi alebo samostatným oblastným domom. 
Cesta sa niesla aj zaujímavým a  krásnym odkazom 
minulosti, však práve z  Békešskej Čaby sa presídlili 
Slováci, ktorý v prvej vlne prisťahovalcov založili Ní-
reďházu. A  veru bol medzi nami takí, ktorí si počas 
rozhovorov a spomienok našli príbuznych či potom-
kov dávnych predkov.

Témou konferencie bola ústredná otázka moder-
ného života: Ako zviditeľniť národopisnú zbierku? 

Prednášateľmi boli vynikajúci odborníci, výskumník-
-choreograf, muzeológ, etnologička a  organizátorka 
podujatia.

Tu by som poznamenala, že v  dennej komuniká-
cii používané slovo Tirpák (pomenovanie Slovákov/
Tótov pri Níreďháze), sa dodnes používa často v pe-
joratívnom zmysle slova. Výklad odborníkov k to-
muto pomenovaniu bol veľmi poučný, píšeme o ňom 
v nasledujúcom príspevku. Dúfam, že v budúcnosti si 
mnohí premyslia používanie tohto, alebo iného mód-
neho slova a pred jeho vyslovením si uvedomia jeho 
význam. A vzťahuje sa to aj na iné slová, ktoré použí-
vame.

V závere vám odporúčam návštevu níreďházkeho 
skanzenu, kde sa môžete zoznámiť s pestrofarebným 
a  viacvrstevným životom celého regiónu, ktorý je 
úzko spätý v Békešskou Čabou.

Nemohla som obísť ďalšiu zaujímavosť z tamojšie-
ho pobytu, a to že môj otec svoju pracovnú dráhu za-
čal práve u Tirpákoch. O tejto skutočnosti, pred nie-
koľkými rokmi kolegyňa Zuzana Kunovaczová našla 
aj článok z roku 1958. Obsahuje výklad slova Tirpák 
a stručne opisuje život, výučbu a samozrejme niekoľ-
kými slovami sa zmieňuje aj o  mojom nebohom ot-
covi.
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Cestujúc z  Nyíregyházy smerom 
na Tiszalök, všade pozdĺž hradskej 
vidieť roztrúsené domy, 5-6 pohroma-
de, drobné skupinky salašov. Na tomto 
vidieku ich volajú „bokrok”. Moja ces-
ta vedie do obce Nagycserkesz, ktorá 
pozostáva z  18 takýchto „bokrov”. 
Samotné jadro obce pozostáva tiež len 
z  niekoľkých domov. Tu je škola, na 
500-600 metrov od nej obecná rada 
a kultúrny dom.

Kraj obývajú Slováci, čiže ako sa oni 
sami nazývajú „Tirpáci”. Názov Tirpák, 
ako nám to jeden z  učiteľov Alexander 
Bencúr rozpovedal, dostali ešte v časoch, 
keď sa sem presídlili.

Ich predkovia sa sem dostali v  XVII. 
storočí. Žili za dosť macošských okolností, 
veľa pracovali, strádali a trpeli. Oni sami 
sa nazvali „trpiaci ľud” a keďže maďar-
ské obyvateľstvo len ťažko vie vysloviť 
viac spoluhlások za sebou, nazvali ich 
Tirpákmi. Pozdejšie potom aj oni sami 
začali používať slovo Tirpák a používajú 
ho dodnes.

Väčšina detí Tirpákov sa učí materin-
skému jazyku. Dosial v  šiestich školách 
vyučujú slovenčinu.

Jedným zo slovenských učiteľov Micha-
lom Krajčovičom som sa stretol v bokroch 
Halmos-Debrő. Mladý, inteligentný chla-
pec príjemného zjavu, sotva mu minulo 
dvadsať. Študoval na budapeštianskom 
slovenskom učiteľskom ústave. Už dva 
roky vyučuje tu Halmos-Debrő deti Tir-
pákov.

Dozvedel som sa o jeho práci, problé-
moch, a jeho živote. Priznám sa očakával 
som odpoveď plnú sťažnosti, nespokoj-
nosti, bezvýhľadnosti, no sklamal som sa 
veľmi príjemne. Učiteľ Krajčovič nezačal 
o ťažkostiach učiteľskej práce na salašoch, 
ale o  ich krásach. Môj mladý kolega mi 
povedal, že keď ho vymenovali sem do 
Nagycserkeszu, neradoval sa veru ani 
trošičku. Hľadal na mape obec, ale nikde 
ju nenašiel.

Pri jeho príhode nevítali ho najlep-
šie podmienky. Nemal vyhovujúci byt, 
nemal sa kde stravovať, deti slabo hovo-
rili slovensky a k  tomu všetkému potom 
nasledovala kontrarevolúcia, ktorá aj tu 
pomútila hlavu mnohýcm pracujúcim 
roľníkom. Bolo počuť aj také slová, že nie 
je tu potrebné vyučovať slovenský jazyk 
atď.... Vo vyučovaní nastala dvojtýždňo-
vá prestávka a  potom sa znova začala 
normálna práca.

Po likvidovaní kontrarevolúcie ešte 
viac rodičov dalo zapísať svoje dieťa na 
slovenský jazyk. Nateraz – hovorí pyšne 
náš mladý priateľ – spomedzi 112 žia-
kov viac ako sto detí sa učí slovenskému 
jazyku. Z  polročného učebného prospe-
chu dozvedel som sa aj to, že priemer ani 
zo slovenčiny nie je slabší ako z ostatných 
predmetov.

Okrem školskej práce učiteľ Krajčovič 
sa aktívne zapojil aj do kultúrneho života 
obce. Spomedzi žiakov VII. a VIII. triedy 
zorganizoval kultúrnu skupinu, ktorá 
má dosiaľ 24 členov a už usilovne pracu-

je. V obci je aj strieborno-klasný kurz, na 
ktorom prednáša aj učiteľ Krajčovič.

Prácu a usilovnosť učiteľa Krajčoviča 
si cení a uznáva aj riaditeľ školy. On nám 
povedal, že mladý učiteľ je aj v kruhu ro-
dičov veľmi obľúbený. Starší ľudia, ktorí 
väčšinou hovoria po slovensky, pri kaž-
dom kroku ho zastavujú, porozprávajú 
sa s ním o svojich problémoch.

Pred odchodom zaujímal som sa 
o  jeho plány. Na otázku, či by nechcel 
odísť z tohto salašského sveta, povedal:

Keď som sem prišiel, život salašský 
ani mne nebol po vôli. Teraz som si už 
však natoľko zvykol, že nerád by som od-
tiaľto odchádzal. Moja práca je tu ťažšia 
ako je práca učiteľov vo veľkých obciach 
alebo v meste. Mnohí z mojich mladých 
kolegov sa boja salašského života a veru 
niet sa čoho báť. Keby som mal začínať 
znova, šiel by som zase na salaš.

Rozprával som sa už s  niekoľkými 
učiteľmi na salašoch. Mnohí ma po-
žiadali o  to, aby som im dopomohol 
k premiesteniu. Nevedia si zvyknúť na 
tamojší život. Chýba im divadlo, kino, 
mestský ruch, na ktorý si zvykli za štu-
denstva. Aj učiteľovi Krajčovičovi chý-
bajú tieto veci. Jeho jedinou zábavou 
sú knihy, rádio a zaoberanie sa s deťmi. 
Vidí však pred sebou cieľ: svoje ve-
domosti odovzdať salašským deťom 
a dospelým, svojou prácou prispieť ku 
kultúrnemu pozdvihnutiu salašského 
ľudu, ktorý bol zaostalý, zanedbávaný.

(Lipták)

Ľudové noviny Budapešť, 7. marca 1958:
Učiteľ mladých i starších Tirpákov

Spolok ľudového umenia v  Bihare siedmykrát vypí-
sal výtvarný konkurz Vyložíme jeho širicu („Kitesszük 
a  szűrét”). Očakávali sa práce s  tematikou širíc, ich 
doplnkov, alebo vyšívaním aplikovaných motívov na 
úžitkové predmety vyhotovených tradičnou technikou. 
Medzi prácami boli aj diela z plsti. Na konkurz poslali 
ľudoví umelci 200 prác, z ktorých najlepšie boli vysta-
vené v Kultúrnom dome Zoltána Nadányiho v Beretty-
óújfalu.

Keďže viac členov výšivkárskeho krúžku Rozmarín 
bolo medzi ocenenými, Čabianska organizácia Slová-
kov-Dom slovenskej kultúry zorganizoval celodňovú 
cestu na podujatie. K výšivkárkam Rozmarínu sa pripo-
jili aj členovia tvorivej skupiny Forgórózsa, ktorí pracu-
jú v  Dome rozprávok na Čabe, ako aj členovia skupín 
šikovných rúk z  Békéša, Poľného Berinčoku a  Kétšo-
proňu. A tak na celoštátnej akcii spojenej s vernisážou 
výstavy sa zúčastnila početná skupina zo župy Békéš.

S motívmi dolnozemských kožuchov na špičku
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Výšivkársky krúžok pokladá za mimoriadne dôleži-
tú úlohu pestovanie a  odovzdávanie tradícií s  cieľom, 
aby ľudová kultúra zostala súčasťou dnešného života, 
pričom spoločná práca nesie v sebe aj spoločenské zá-
žitky. Podujatia, kde sa stretávajú ľudia so  spoločným 
záujmom, prinášajú pre naše členky nezabudnuteľné 
a slávnostné chvíle.

19. mája sa výšivkárky pustili na cestu z  Békešskej 
Čaby už skoro ráno, vo veselej nálade v autobuse, ktorá 
vyvrcholila pri príchode k registrácií. Tu na hostí čakala 
ľudová hudba s tanečníkom.

Pred sériou programov ešte zostalo dosť času prezrieť 
si výstavu. Na konkurz sa dostali prekrásne práce, ktoré 
boli dôstojne zakompované do výstavy. Porota doista 
mala ťažkú prácu. Podujatie otvoril Mužský spevokol 
Spolku zachovávajúci tradície Sárándu, po ktorom na-
sledovali príhovory prominentných hostí a  zaujímavé 
odborné prednášky. A to že pre ženy je tvorba vyšiviek 
dominantná, svedčí aj skutočnosť, že poniektoré aj po-
čas prednášok vyšívali svoje nové diela.

Organizátori pri duchovnom pokrme nezabudli ani 
na obed, po ktorom nasledovalo odborné vyhodnotenie 
diel a  napokon odovzdanie cien. Ocenení dojato pre-

vzali odborné uznanie a ceny. Výšivkársky krúžok Roz-
marín od svojho založenia v roku 2000 už zožal množ-
stvo uznaní a ocenení a ani dnes sa nevrátil s prázdnymi 
rukami. Osobitne bola ocenená I. cenou členka krúžku 
Klára Zsírosová. Za mimoriadnu úpravu a prácu získala 
cenu Mária Sajtiová tiež členka Rozmarínu. Anna Illé-
šová Boťánska, ako vedúca krúžku, prevzala odborné 
uznanie za jej práce a tak isto aj Erika Bogárová. Erika 
Bogárová ako Rozmarínčanka vedie až dve krúžky ši-
kovných rúk (Forgórózsa pracujúci v Dome rozprávok 
na Čabe, spoločnú skupinu šikovných rúk z  Békéša 
a Poľného Berinčoku). Ich úspechu sa spolu radovali aj 
členky šikovných rúk z Kétšoproňu pod vedením Roz-
marínčanky Noémi Kudlákovej.

Ale zaujímavý deň sa tým neskončil. Nasledovala 
módna prehliadka šiat a doplnkov z plsti, ktoré pripra-
vili šikovné ruky žiakov Stredného učilišťa ľudových 
remesiel v Nádudvare. Akciu uzavrel program Skupiny 
ľudového tanca Peszterce.

Čabianska skupina si štrngla na úspešný konkurz 
a plná zážitkov sa pobrala domov.

M-knébe

Klára Zsírosová Erika Bogárová Anna Illéšová Boťánska Mária Sajtiová

Mužský spevokol Spolku zachovávajúci tradície Sárándu
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Čabianska organizácia Slová-
kov na základe myšlienky spoloč-
nej histórie, spoločných koreňov 
a spoločnej kultúry dolnozemských 
Slovákov, pod vedením Anny Ištvá-
novej už v 80-tych rokoch minulé-
ho storočia vedome budovala spo-
luprácu so  Slovákmi v  Rumunsku 
a  v  bývalej Juhoslávii. Výsledkom 
dohody, podpísanej v  tých časoch, 
sa začali uskutočňovať pravidel-
ne realizované výmeny skúseností 
a  rôzne spoločné tematické akcie. 
V posledných rokoch sa spolupráca 
dolnozemských Slovákov prehĺbila 
a  rozšírila na mnohé ďalšie oblasti 
činnosti.

V súčasnosti táto spolupráca 
ročne obsahuje cca 20 projektov, 
kde sa striedajú pravidelne gestori 
a  organizátori podujatí. Projekty sa 
venujú najrozličnejším oblastiam 
kultúry, vydavateľskej činnosti, 
školstvu a  kultúrnospoločenským 
podujatiam. Postupom času vznikla 
požiadavka na vytvorenie priestoru 
aktivít s  turistickou náplňou, ktorá 
by zviditeľnila tradície i súčasný ži-
vot komunity.

Myšlienka našla reálnu podobu 
v  roku 2008, keď čabianski Slováci, 
na čele s Annou Ištvánovou, žiaľ už 
nebohou, pripravili veľkolepý Dol-
nozemský jarmok. Od tých čias sa 
rotačným systémom každoročne 
uskutočňuje Dolnozemský jarmok 
v niektorej partnerskej komunite.

V roku 2017 sa dolnozemskí Slo-
váci stretli 27. mája v  Hložanoch, 
v srbskej Vojvodine na IX. Stretnutí 
dolnozemských Slovákov s názvom 
Na jarmoku. Podujatie organizá-
tori spojili s  tradičným podujatím 
vojvodinských Slovákov súťažou 
Tancuj, tancuj, ktoré výrazne obo-
hatila stretnutie prekrásnymi krojmi 
a  vynikajúcimi kultúrnymi zážitka-
mi. Promenáda účastníkov súťaže 
obcou v čarovných krojoch potešila 
zraky všetkých návštevníkov a  uká-
zala, že kroje sú vo Vojvodine živou 
tradíciou.

Aj Slováci z Maďarska prispeli do 
kultúrneho programu, vystúpením 
Ildiky Očovskej a žien zo spevokolu 
Orgován, kde účinkovali Mária Ko-
vács, Helena Kopanicová Simonová 
a Jánosné Flender z Békéšskej Čaby. 

V  stánkoch sa návštevníci jarmoku 
mohli kochať výrobkami remesel-
níkov, tvorbou ľudových umelcov 
a  nechýbali ani pochúťky z  krajín 
dolnozemských Slovákov.

Ručné práce z  Čaby prezento-
vali členky Výšivkárskeho krúžku 
Rozmarín Judita Bartoláková, Edi-
ta Németiová, Alžbeta Pribojská 
a  Alžbeta Liptáková. Nemohli však 
chýbať ani pochúťky čabianskej 
gastronómie. Galina Vargovitsová, 
Judita Hanková a  Mária Tóthová 
navarili v  kotlíku krumpľový pap-
rikáš a  ponúkali máloznáme, ale 
u nás veľmi obľúbené, kyslé gerečke. 
So skupinou Čabänov pricestovala 
Helena Somogyiová, členka pred-
sedníctva Čabianskej organizácie 
Slovákov a  navštívila cirkev v  Hlo-
žanoch. S nostalgiou spomínala na 

Dolnozemský jarmok

Promenáda folklórnych skupín

Gastronomkárky z Čaby Čabianske ručné práce spod rúk Rozmarínčanov
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Maďarská verejná televízia každý rok venuje deň ná-
rodnostiam žijúcim na jeho území. V  tomto roku 21. 
mája Slovákov v Maďarsku prevažnou mierou zastupo-
vali Slováci z Békešskej Čaby. Michal Lászik, ako histo-
rik rozprával o histórii a blížiacom sa 300.–om výročia 
znovuzaloženia mesta Slovákmi. Juraj Ando predstavil 
Tranoscius, ktorý nemohol chýbať v žiadnej domácnos-
ti evanjelického Slováka. Na slovenských bohoslužbach 
sa dodnes z  neho spieva, je písaný starou bibličtinou. 
Túto knihu sme mohli vidieť aj v zbierke mladého Slo-
váka Bence Püski, ktorý je zameraný na etnografiu a o 
rok sa z  čabianskeho gymnázia chystá ísť študovať na 
Slovensko. Je to milý a talentovaný mladík, ktorému na 
ceste za jeho cieľom, prajeme veľa úspechov. Mladšiu 
generáciu zastupovali deti slovenskej základnej školy. 
Pod vedením Ildiky Očovskej zahrali na citarách a  za-
spievali slovenské piesne. Po duchovnom obohatení 
nasledovali materiálne artefakty, hodnoty, ako sú na-
príklad práce členov Výšivkárskeho krúžku Rozmarín, 
ktorí pracujúci pri Čabianskej organizácie Slovákov 
v  Dome slovenskej kultúry pod vedením Anny Illéšo-
vej Boťánskej. V Múzeu Mihálya Munkácsyho predsta-
vili svoje zručnosti a spracované motívy aplikované na 
úžitkové predmety. Skutočne zaujímavá bola detská hra 
– lovenie ryby. Ryby deti vyšívali s  detvianskymi mo-

tívmi. Nuž a čo nemôže chýbať na žiadnej prezentácii? 
Kyseľ a bryndzové halušky. Pripravil ich Martin Vozár, 
konateľ Čabianski Slováci s.r.o, podľa receptu našich sta-
rých mám, po čabiansky. Pri príprave kulinárskych po-
chúťok a k jedlu hral na klavíri Martin Krisztián Vozár 
klavirista a učiteľ klavíru. Vo vysielaní bolo oznámené, 
že po malej rekonštrukcii Slovenská reštaurácia bude 
pripravovať slovenské pochúťky podľa receptov našich 
starých mám. Hoci na Čabe už zriedka tancujú tanečné 
súbory slovenské tance, ale ešte sa našli takí, ktorí si na 
dvore radnice s chuťou zatancovali slovenské tance.

Pestrú paletu čabianskeho slovenského diania pred-
stavili v  televízií z  každej oblasti života Slovákov du-
chovnej, materiálnej kultúry a  predstavili aj činnosť 
spolkov, inštitúcií, organizácií a slovenskú národnostnú 
samosprávu. Priniesli tak celkový pohľad na pôsobenie 
v Békéšskej Čabe. Relácia bola aj avízom k jubilejúcemu 
roku Slovákov, roku 2018.

Ďalej v slovenskom národnostnom magazíne Domo-
vina predstavili Annu Illéšovú Boťánsku vedúcu výšiv-
kárskeho krúžku Rozmarín a ďalších skupín od detí po 
dôchodcov, majsterku ľudového umenia, ktorá pri príle-
žitosti 70. narodenín mala v Múzeu Mihálya Munkácsy-
ho autorskú výstavu.

red

Druhý štvrťrok zase v TV čabianski Slováci

stretnutia so Slovákmi z Vojvodiny, 
však počas svojej služby na Radni-
ci, ako národnostná tajomníčka, ich 
viackrát pohostila a  ich spolupráca 
bola na dobrej úrovni. Slovenskú sa-
mosprávu župného mesta Békéšská 
Čaba zastupovala podpredsedníčka 
Judita Molnárová Pribojská. Z ča-
bianskej skupiny samozrejme ne-

mohol chýbať predseda Čabianskej 
organizácie Slovákov a  slovenskej 
samosprávy Michal Lásik, ktorý bol 
výrazným reprezentantom skupiny 
z Maďarska.

Okrem Čabänov sa jarmoku zú-
častnili Slováci z  mnohých osád 
srbskej Vojvodiny z  Báčskeho Pet-
rovca, Kysáča, Hložian, Báčskej Pa-

lanky, Pivnice, Selenče, Lalite, Pa-
diny, Kovačice, Aradáča, Vojlovice, 
Jánošíka, Lugu, Erdevíka, Boľoviec, 
Dobanoviec.

Prišli naši priatelia z  rumunské-
ho Nadlaku a chorvátskeho Iloka 
a Našíc.

Na jarmoku 2017 sa stretli Dol-
nozemci z  celej slovenskej Dolnej 
zeme, nadväzovali sa nové kontak-
ty a  vznikali nové priateľstvá ľudí 
s  horúcimi srdciami. A  ja som ľu-
tovala, že kvôli neprítomnosti som 
sa nemohla stretnúť s  pánom Ve-
rešským majstrom svojho remesla, 
ktorý pre mňa vytvoril trokárske 
vajce a  je ozdobou mojej čabian-
skej kancelárie a  iba na fotke som 
ju zdravila cez facebook. Ale každý 
z našej čabianskej skupiny sa stretla 
mnoho dávnych priateľov a získala 
nových, však nás spája spoločný 
cieľ udržiavanie tradícií našich dol-
nozemských predkov.

krhDolnozemskí partneri MR -RO-SRB
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Zmeňme to, čo sa dá zmeniť a čo 
chceme zmeniť, zmierme sa s  tým, 
čo sa nedá zmeniť, buďme však dosť 
múdri, aby sme jedno od druhého 
vedeli odlíšiť“.

3. mája 2017 Slovenské divadlo 
Vertigo v  Maďarskom múzeu ob-
chodu a pohostinstva uviedlo v pre-
miére novú veselohru Zoznámka. 
Štyri ženy a  jeden muž predviedli 
príbehy o  partnerstve, o  samote, 
o  hľadaní a  nachádzaní, to všetko 
s jemným nádychom erotiky a s nie 
príliš jemnou kriminálnou záplet-
kou.

Život ako aj rôzne povahy vždy 
pred nás postavia nové a  nové vý-
zvy, na ktoré podľa svojej povahy 

reagujeme a  spracúvame výzvu na 
udalosti a  ľudské kontakty. Ako vý-
stižne vraví aj Nela, jedna z  postáv 
predstavenia: „Toto je džungľa, iba-
že s  omnoho rafinovanejšími pra-
vidlami. Hrám s  kartami, ktoré mi 
boli rozdané.”

Predstavenie sa uskutočnilo aj 
v  Áchimovej sieni čabianskeho 

oblastného domu a  bolo spojené 
s  pozdravom Slovenskej samosprá-
vy župného mesta Békešskej Čaby 
pedagógom vyučujúcim slovenčinu 
v  škôlkach a  školách mesta. Osem-
desiatminútové predstavenie na-
stavilo zrkadlo nášmu obyčajnému 
životu, ale prinieslo nám aj nové 
umelecké zážitky.

Medzinárodný deň detí bol zavede-
ný v  krajinách sveta na odporúčanie 
UNICEF-u, ktorý ho pôvodne navr-
hol na deň 23. apríl (na počesť turec-
kej iniciatívy pri príležitosti hnutia ne-
závislosti) a doposiaľ ho oslavuje v ten 
deň. Napokon v roku 1925 švajčiarska 
Konferencia blahobytu detí termín 
oslavy najmenších vyhlásila na 1.jún 
a  tento deň ho deti oslavujú v  mno-
hých krajinách sveta.

V  Maďarsku v  roku 1930 venovali 
deťom celý týždeň, čo však zrušila dru-
há svetová vojna. Oslavy detí sa opäť 
začali uskutočňovať od roku 1950, a to 
počas poslednej májovej nedeli. V päť-
desiatich rokoch znovuzavedenie 
osláv detí inicioval Demokratický zväz 
žien s  charitatívnym cieľom pomôcť 
deťom na územiach ohrozené vojnou, 
alebo deťom žijúcim v zaostalých kra-
jinách. William Blake sa vyjadril takto: 
“Kto by chcel niekomu pomáhať, má 
to spraviť v malých etapách.”

Takýto malý krok sa uskutočnil 
pred niekoľkými rokmi aj v  Klube 
čabianskych slovenských seniorov 
pod vedením Júliusa Tőkésa a  trvá 
dodnes. Prváčikovia čabianskej slo-
venskej školy sa môžu každý rok 

sa zoznámiť s  pochúťkami svojich 
starých mám a  v  toho roku to boli 
tarkedle a  limonáda z  bazy. Detičky 
môžu sledovať, prípadne aj vyskú-
šať etapy pečenia a potom pochúťky 
hodnotia a  s  chuťou skonzumujú. 
Prváci prekvapili svojich hostiteľov 
a pod vedením učiteliek Zuzany Kö-
vesiovej Zsilákovej a  Edity Gyurkó 
v maďarčine a v slovenčine predniesli 
krátky kultúrny program. V  tomto 
roku však tradícia v  rámci stretnu-
tia generácií bola obohatená ďalšími 
prvkami, ako bolo oboznámenie sa 
so  životom svojich predkov. Deti si 
prezreli oblastný dom a  vyskúšali si 

zástery z  modrotlače, čo bolo zaují-
mavé aj preto, lebo na mieste konania 
podujatia, v spoločenskej miestnosti 
Čabianskeho slovenského oblastné-
ho domu, v Áchimovej sieni, bola ke-
dysi modrotlačiareň. Na záver krás-
neho podujatia sa stretlo spojenie 
minulosti so  súčasnosťou, keď deti 
dostali do daru medovník s motívom 
čabianskeho kožucha. Tých motívov, 
ktoré si mohli pozrieť na kožuchu 
zavesenom v  čistej izbe etnodomu. 
A tak stretnutie generácii nesie v sebe 
zážitok z gastronómie, kultúry ako aj 
z miestnej etnografie.

krh

Slováci a Medzinárodný deň detí

Pri ochutnávke v spoločnosti seniorov

Nová hra Vertiga a Deň pedagógov
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Niekoľko slov o Vertige:

Niekoľko oduševnených ľudí, snaha 
o  oživenie slovenských divadelných tra-
dícií v  Maďarsku, nové výzvy, splnenie 
kultúrnej misie, posilnenie záujmu o  slo-
venčinu a myšlienka šľachetného poslania. 
To je len niekoľko z  hesiel, ktoré v  roku 
1997 sprevádzali vznik Slovenského di-
vadelného súboru Vertigo. Zo súboru sa 
v roku 2004 stalo Slovenské divadlo Ver-
tigo, avšak predsavzatia, predstavy, túžby, 
ciele zostali tie isté. Má aj amatérskych aj 
profesionálnych hercov. Slovenské divadlo 
Vertigo od roku 2008 okrem svojho hlav-
ného zamerania organizuje podujatia 
z  oblasti činoherného, detského divadla, 
tvorivej dramatiky a filmu, ako aj aktivity 
školiaceho charakteru. Takými sú detské 
divadelné tábory, prehliadky Deti deťom, 
medzinárodné stretnutia slovenských di-
vadiel Spolu na javisku, filmové semináre, 
školenia dramatickej výchovy.

Deň pedagógov

V Maďarsku prvé oslavy pedagó-
gov sa konali 7.-8. júna roku 1952. Aj 
v  súčasnosti sa v  Maďarsku oslavuje 
v prvú júnovú nedeľu dni Deň pedagó-
gov, na základe schválenia rozhodnu-
tia o  právach pedagógov UNESCom 
a  Medzinárodnej organizácie práce 
v  roku 1996. Na Slovensku sa Deň 
učiteľov oslavuje 28. marca. Nech zne-
jú na počesť pedagógov ďalšie riadky:

Donászi Magda:

Ma szívünk ünnepel…

Ma nem tanulni jöttünk. 
Ma szívünk ünnepel. 
A hálát, amit érzek: 

miképpen mondjam el?

Szétszáll a szó a szélben, 
habár mélyről fakad, 

s e nyíló rózsa élte 
pár nap vagy óra csak.

Emlékek kötnek össze: 
szavak, számok, betűk. 
Utunk, akárhová visz, 
követnek mindenütt.

Emlékünk egyre több lesz, 
tudásunk mind nagyobb, 
Hálás szívvel köszöntünk 

tanárt s ünnepnapot.

Peter Barnas: Kúštik básne

Len tento kúštik básne, 
chcem sa poďakovať krásne, 

že ste ma toľko naučili, 
aj troška podporili.

Svoju učiteľku mám veľmi rada, 
veľa ma toho naučila, 
som jej veľmi vďačná,
prajem jej veľa šťastia.

Veronika Gabíková:

O užitočnom učiteľovi

Učiteľ je užitočný 
ako včielka Maja. 

Vstáva rýchlo zavčas rána, 
aby stihol Kaja.

Učiteľ nás naučí 
rýmovačky krátke, 
ako písať básničky 

mojej dobrej matke.

Váš deň je už celkom blízko, 
ako krásne leto, 

učíte nás čítať básne, 
ďakujeme Vám preto.

Uznanie pedagogickej praxi sa usku-
točnilo aj 16. júna v rámci Slávnos-
tiach uzatvorenia školského roka 
a rozlúčenie sa ôsmákmi čabianskej 
slovenskej školy, kde Zuzany Hida-
siovej a  Jurajovi Krettovi odovzdali 
diamantový diplom za šesťdesiat-
ročnú pedagogickú dráhu. 
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Snáď ani nie je obec na Dolnej zemi obývaná Slovákmi, 
kde by neboli do programu podujatí zakomponované akti-
vity spojené s miešaním či súťažnou výrobou klobás.

A prečo práve na Dolnej zemi? Klobásu robia skoro 
všade, kde sa zaoberajú chovom ošípaných, ale takú pra-
vú dolnozemskú klobásu vedia spraviť len tam, kde do 
nej dávajú aj pravú mletú červenú papriku. A  keďže naši 
predkovia sa zaoberali chovom zvierat a pri presťahovaní 
sa zoznámili aj s  červenou paprikou, šikovne spojili tie-
to hlavné dva komponenty do kvalitnej klobásy. K týmto 
základným surovinám sa pridáva soľ, kmín a cesnak, a tak 
získali naši predkovia očarujúcu pochúťku, ktorá je vyni-
kajúcim jedlom pečená ale aj údená na celoročnú konzu-
máciu. Klobása dodávala energiu pri ťažkej práci na poli 
a  aj pri chove poľnohospodárskych zvierat. V  minulosti 
sa zabíjačky konali v  zimných mesiacoch a  klobásy vydr-
žali v komorách po celý rok. Časy však menia a dopyt po 

klobásach je v súčasnosti taký veľký, že sú pripravované po 
celý rok, samozrejme v  teplých mesiacoch sa musia robiť 
veľmi opatrne. A tak nie je neobvyklé, že aj v jarných a let-
ných mesiacoch sa uskutočňujú súťaže v miešaní klobásy. 
V máji sa uskutočnila súťaž v miešaní klobásy v Gerendáši, 
ktorú pripravila organizácia tamojších Slovákov. Podujatia 
sa zúčastnilo 12 skupín dospelých súťažiacich, medzi nimi 
aj dve skupiny z čabianskeho Slovenského klubu a tri det-
ské skupiny z okolia Gerendáša, ako aj zo Slovenska z Malej 
Mače, Sládkovičova a z českej obce Ivančice. Miešanie pre-
biehalo v uvoľnenej atmosfére, ale nakoniec každá skupina 
vyrobila gastronomický produkt dolnozemských Slovákov. 
Pri súťaži účastníkov zabával aj kultúrny program. Vystúpil 
Folklórny súbor Zelený veniec z Ečeru, spevokol Horenka 
z Kétšoproňu a žiačky miestnej základnej školy ľudovými 
tancami, spevom a básňou vytvorili vynikajúcu náladu.

ze

Dolnozemskí Slováci a klobása

Jubilujúca Horenka Moment z progamu folklórneho súboru 
z Hriňovej

13. máj 2017 znamenal slávnostnú 
chvíľu v živote Slovákov v Kétšoproni, 
ktorí si pripomenuli jubileum spolku 
Horenka, ktorý sa venuje zachováva-
niu a udržiavaniu slovenských tradícií. 
Horenka pôsobí v obci od roku 2002 
a  bola zaregistrovaná v  roku 2010. 
Zakladateľkami Horenky boli Piroška 
Majerníková (súčasná vedúca), Doriška 
Szabóová,  Marika Závogyánová,  Ka-
tarína Morvová,  Osika Kováčová  a tie, 
ktoré už spievajú medzi anjelmi, Mari-
ka Szabóová, Jutka Sárkányová a Mari-
ka Tusková.

Spolok si vytýčil za cieľ pestovanie 
slovenských tradícií, jeho členovia 
sa venujú tiež zbieraniu slovenských 
ľudových piesní, v  doprovode citary 

a  harmoniky a  v  spolupráci s  miest-
nou slovenskou samosprávou dbajú 
aj o  kvalitné trávenie voľného času 
v slovenskom duchu. Veľkú pozornosť 
venujú zapojeniu mladej generácie 
do svojej činnosti a  približujú jej ta-
jomstvá zachovaných pokladov svo-
jej obce. V  roku 2007 bola založená 
aj miestna citarová skupina Rosička 
a  často vystupuje spoločne s  Horen-
kou. Je potešiteľné, že tradíciam sa ve-
nuje aj mladá generácia.

Na oslavu jubilea pozvali spriatelené 
spevokoly z  Telekgerendášu, Čorvá-
šu, z Kondoroša a milým hosťom bol 
aj folklórny súbor z  partnerskej obce 
Hriňová, zo  Slovenskej republiky. 
Hostia pozdravili jubilantov krátkym 

programom a  folkloristi z  partnerskej 
obce Hriňová prekvapili výnimočným 
foklórnym predstavením.

V  radoch obecenstva boli prítom-
ní vzácni hostia, generálny konzul SR 
v Békéšskej Čabe Igor Furdík, primá-
tor Hriňovej Stanislav Horník, pri-
mátor Kétšoproňu Sándor Völgyesi, 
Celoštátnu slovenskú samosprávu 
v  Maďarsku zastupovala Katarína Ki-
rály, aj ako regionálna vedúca Ústavu 
Slovákov žijúcich v  Maďarsku, Haj-
nalka Krajcsovicsová a poprední pred-
stavitelia obce. Horenke gratulujeme 
a prajeme dlhé roky úspešnej práce.

red

Pätnásťročné jubileum
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11. mája sa Slováci z  čabianske-
ho regiónu spolu s  člennmi Spolku 
ochranárov a skrášliteľov mesta Bé-
kešska Čaba vybrali na cestu do Bu-
dapešti, aby sa zúčastnili slávnostnej 
spomienky na vodcu agrárno-socia-
listického hnutia v Uhorsku, rodáka 
z Békešskej Čaby, „nášho sedliacke-
ho kráľa“, „tótskeho gazdu“ a „Apoló-
na“, Ondreja Likera Áchima (1871-
1911), ktorý pracoval v  prospech 
oboch našich národov. Dobre to 
zhŕňa citát z  vystúpenia predsed-
níčky CSSM Alžbety Hollerovej 
Račkovej z  roka 2015: “...síce ako 
uhorský politik, ale vo vedomí svo-
jej slovenskosti politizoval aj vtedy, 
keď okrem maďarského sedliactva 
„verboval” pod svoju zástavu aj svo-
jich inojazyčných prívržencov (vrá-
tane jeho priateľa Milana Hodžu), 
a  aj vtedy, keď bránil svoju stranu 
proti obvineniu z  panslavizmu. To, 
čo robil, robil so  zázemím svojej 
slovenskej rodiny, svoju politiku bu-
doval na masovej báze, ktorej aspoň 
zo  začiatku významnú časť, ak nie 
väčšinu, tvorilo slovenské, rumun-
ské atď. chudobné roľníctvo Békeš-
skej stolice. Nezabúdajme ani na to, 
že v  kruhu dolnozemských Slová-
kov ho nazývali „iba” „náš Ondriš”. 
Zostal ním aj po svojej smrti, veď 
čabianski Slováci ho pochovali ako 
svojho zosnulého, spôsobom, akým 
pochovávali iba svojich najbližších 
rodinných príslušníkov…”

Organizátormi podujatia boli 
Slovenská národnostná samospráva 
XII. a  XIV. obvodu a  Výbor na uc-
tievanie pamiatky Ondreja Likera 
Áchima.

Spomienková slávnosť prebie-
hala na dvoch miestach. Začala sa 
pri  Maďarskom poľnohospodárskom 
múzeu v  Mestskom sade, kde sa 
uskutočnilo kladenie vencov k bus-
te Áchima, ktorú odhalili 26.3.2014 
a ďalej odzneli príhovory a spev Ča-
bianskej ružičky.

Slávnosť pokračovala v Dome ná-
rodností v Zugló, kde sa predstavila 
Dolná zem prednáškou Jána Viczi-

ána, predsedu Kruhu hospodárov 
v Gerendáši, kde Áchim hospodáril 
na svojom majetku. Z Čabasabady 
prišli s  citarovou hudbou Daniely 
Kesjárovej a  Noémi Csicselyovej 
a Békešská Čaba obohatila program 
slovenskými spevmi v  podaní Ča-
bianskej ružičky pod vedením Ildiky 
Ocsovskej. Podujatia sa zúčastnili 
aj pravnuci Áchima, Ivan Medvegy 
a Dr István Bóna.

Dvojjazyčná pamätná tabuľa je 
umiestnená na budove Univerzity 
Sv. Štefana. Aj pred aj po umiest-
není busty Áchima sa každoročne 
uskutočňujú spomienkové oslavy 
a  konferencie v  Budapešti alebo 

v  Békešskej Čabe. V  roku 2016 sa 
uskutočnila konferencia v Gerendá-
ši a pri tejto príležitosti bola spojená 
s odovzdaním národopisnej zbierky 
tamojších Slovákov a  vystúpením 
spevokolu Orgován. Vznikli nové 
publikácie o  Áchimovi v  maďarči-
ne a  aj dvojjazyčné slovensko-ma-
ďarské, ktoré sú však veľmi ťažko 
dostupné. Kto chce získať informá-
cie o  Áchimovi, odporúčame mu 
článok Heleny Szászovej v  Čabian-
skom kalendári z  roku 2012, ktorý 
prináša doterajšie aktivity v  súvis-
losti Ondrejom Likerom Áchimom.

red

Spomienka na emblematickú osobnosť Slovákov v Maďarsku
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Slová vďaky

Jolana Pepová vedúca slovenskej organizácie vo Veľkom Bánhedeši dojato počúvala svojich mladých 
citaristov na podujatí v Pusztaföldvári pod vedením Ildiky Ocsovszkej, komu vyjadruje svoju vďaku za 
ochotu vychovávať ďalšiu generáciu pestovateľov a milovníkov slovenskej ľudovej hudby. Ďakuje aj za 
otvorenie možnosti zabezpečenia odborníčky Ústavu Slovákov v Maďarsku. Pridružíme sa aj my, lebo 
obe pomenúvané vykonávajú záslužnú službu aj v čabianskom regióne.

Apríl

5.4.  Vernisáž výstavy Jána Rácza v DSK v organizo-
vaní Klubu čabianskych slovenských seniorov

7.4.  Účasť Komlóšanov na premiére partner-
ského Divadla Jána Chalupku v Brezne

8.4.  Čajové popoludnie v  Telekgerendá-
ši – vystúpenie spevokolu Čabianska 
ružička, ženského spevokolu Orgo-
ván a  čabianskych mladých citaristov 
Veľkonočná detská herňa v Čabasabady

  Súťaž zákusok našich starých mám v  Poľ-
nom Berinčoku

10.4.  Vernisáž výstavy Ovčiari-Valasi, remeslo 
a  kultúra z  Liptovského Hrádku v  sarvaš-
skom Cervinus Teátrum

  Súťaž veľkonočných zákusok a prezentácia 
jej publikácie v Sarvaši

  Zasadnutie Slovenskej samosprávy župné-
ho mesta Békešská Čaba

12.4.  Rozpomienka na výmenu obyvateľstva 
v Medeši

  Spoločná prezentácia Čabianskeho kalen-
dára 2017 a Náš kalendára 2016 v Bratislave

14.4.  Úprava a kladenie vencov v „tót” cintoríne 
v Poľnom Berinčoku

  Výšivkársky krúžok Rozmarín z Čaby drží 
detskú herňu v Poľnom Berinčoku deťom 
nadácie Desiatich miest

18.4.  Čabianska ružička vystúpi v programe Re-
formácie v  čabianskej evanjelickej cirkvi 
v organizovaní Spolku ochranárov mesta

20.4.  Veľkonočné zvyky miestnych Slovákov 
v  slovenskej materskej škôlke Nezábudka 
v Poľnom Berinčoku

21.-22.4.  Kultúrne stretnutie dolnozemských Slová-
kov a 15. ročník súťaže komlóšskych klobás 
v Slovenskom Komlóši

23.4.  Návšteva delegácie Vidieckeho parlamentu 
SR a detskej folklórnej skupiny z Krupiny 
v čabianskom oblastnom dome a v Dome 
slovenkej kultúry – cestou v  Čabasabady 
pri stene salašských učiteľov

24.-26.4.  Predbežná ponuka na spoluprácu Sloven-
skej samosprávy v  Čorváši s  Červeným 
Kláštorom a Sládkovičovom

27.4.  Zasadnutie Predsedníctva ČOS

Máj

6.5.  Odovzdanie slovenského spoločenského 
domu s  národopisnou zbierkou v  Telekge-
rendáši

  Rozlúčková slávnosť 12. ročníka čabianskeho 
slovenského gymnázia

 Slovenský deň v Čabačúde
7.-14.5.  Čorvášski Slováci v  Sládkovičove na Matič-

ných dňoch 
8.5.  Odborná cesta čabianskeho Klubu sloven-

ských seniorov do Mezőhegyes
11.5.  Účasť na spomienkovej slávnosti O. L. Áchi-

ma v Budapešti – vystúpenie Čabianskej ru-
žičky a dvoch citaristiek z Čabasabady

  Varenie halušiek so  škôlkármi Nezábudka 
v Poľnom Berinčoku

12.5.  Na vernisáži jubilejnej výstavy Anny Illéšovej 
Boťánskej v Múzeu M. Munkácsyho vystúpi 
Miešaná skupina čabianskych a  kétšopro-
ňských citaristov

13.5.  Oslavy 15. ročného jubilea spevokolu Horen-
ka v Kétšoproni

  Priateľská večera Nadácie slovenskej škôlky 
a školy v Sarvaši

14.5.  V. Stretnutie spevokolov na počesť dirigentov 
manželského páru Szabó – Vystúpi spevácky 
zbor Čabianska ružička a spevokol Orgován

Ďalšie podujatia Slovákov na Čabe a v okolí:
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15.5.  Tri mesiace lásky maďarsko-slovensko-
-grécka fotovýstava a  prezentácia Nepra-
videlného slovníka komlóšskeho nárečia 
Juraja Sinčoka v Knižnici župy Békéš

19.5.  Účasť výšivkárskeho krúžku Rozmarín, 
a výšivkáriek z Békeša, Kétšoproňu a z Poľ-
ného Berinčoku na konkurze a výstavy „Ki-
tesszük a szűrét” v Berettyóújfalu

20.5.  Slovenská klobasiáda a bál v Gerendáši
 Národnostné dni v Segedíne
20.-21.5.  Na 20. jubilejnom supermaratóne 

Békéscsaba-Arad-Békéscsaba medešské 
Slovenky pečú herouky a  Slováci 
v  Čabasabady aktívne sa podielajú 
o organizačné práce

 Klobasiáda Slovákov v Gerendáši
 Deň mesta a národností v Segedíne
21.5.  V Duna TV v  národnostnom vysielaní sa 

prezentujú čabianski Slováci
23.5.  Zasadnutie Slovenskej samosprávy župné-

ho mesta Békešská Čaba
25.5.  Regionálne kolo Spievaniek a veršovačiek 

v Sarvaši
26.5.  Deň detí čabianskeho Klubu slovenských 

seniorov pre prvákov čabianskej slovenskej 
školy v čabianskom oblastnom dome

26-27.5.  Účasť na Dolnozemskom jarmoku v  Hlo-
žanoch – (čabianski Slováci)

29.05.  Výskumný ústav Slovákov v  Maďarsku 
a  Katedra slovenského jazyka a  literatúry 
Segedínskej univerzity v Dome slovenskej 
kultúry organizoval zaujímavé vedecko-
-populárne prednášky a  diskusie v  téme: 
Prešovská slovakistická lexikografia a Neo-
logizmy v slovenčine z pohľadu teórie lexi-
kálnej motivácie

Jún

1.6.  Natáčanie štábu národnostného vysielania 
v  Segedíne v  DSK u  výšivkárskeho krúžku 
Rozmarín

3.6.  Spomienková slávnosť na výmenu obyvateľ-
stva vo Veľkom Bánhedeši

7.6.  Výlet čabianskeho Klubu slovenských senio-
rov na Póstelek

8.6.  Divadelné predstavenie Zoznámka Vertiga 
v Čabe

9.6.  VÚSM prezentovala svoje publikáie v rámci 
knižnej týždni na hlavnom námestí Békešskej 
Čaby

9.-11.6.  Odborná okružná cesta čorvášskych Slová-
kov na Slovensku

10.6.  Deň detí s javiskovým programom detských 
súborov v Čabasabady

  Účasť spevokolu Orgován a mladých citaris-
tov na Stretnutí citaristov v Pusztaföldvári

13.6.  Zasadnutie Slovenskej samosprávy župného 
mesta Békešská Čaba

16.6.  Odovzdávanie diamantového diplomu v  ča-
bianskej slovenskej škole Jurajovi Krettovi 
a Zuzane Hidasiovej

17.6.  Svadba postihnutých detí partnerského zaria-
denia ČOS v DSK

23.6.  Podelenie sa Slovákov nad programa-
mi Noc múzeí v  Poľnom Berinčoku 
Účasť výšivkárskeho krúžku Rozmarín a vý-
šivkárov z Poľného Berinčoku, Békéša a Két-
šoproňu na konkurze a  výstavy „Százrózsás 
v Mezőkövesde

24.6.  II. Národnostný gastronomický deň vo  Veľ-
kom Bánhedeši

29.6.-2.7.  Pamätný šachový turnaj Ancsinovcov v  Bé-
kešskej Čabe

30.6. -2.7.  Účasť výšivkárskeho krúžku Rozmarín 
v Gyule na „Körös-völgyi sokadalom”
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