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Náš mesaèník je desa� roèný
Menoslov prispievate¾ov mesaèníka    

Keï si zalistujem v desiatich zviaza- 
ných roèníkoch nášho skromného mesaè- 
níka, rada sa pozastavím pri niektorých 
èlánkoch a fotografiách. Zis�ujem, že 
takmer celá naša 10 roèná èinnos� je 
zachytená na jeho stránkach. Stal sa 
našou písanou a fotografickou kronikou, 
dokumentujúcou množstvo akcií a 
podujatí našej organizácie, diania spolo- 
èenského života v Èabe, zaujímavostí, 
myšlienok a názorov nás, písaných o nás 
nám... Písané ¾uïmi, ktorým poèas 
desiatich rokov záležalo na slovenskom 
písanom slove, bolo im dôležité, aby na 
Èabe bolo prítomné. Sú to nasledovní:
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Za finanènej podpory Samosprávy 
Békešskej župy zorganizovala Èabianska 
organizácia Slovákov 23. novembra v Bé- 
kešskej Èabe župnú konferenciu pod titu- 
lom Ochrana dedièstva a záchrana hod- 
nôt pomocou národností župy Békeš.    
O tom, že námet sa stretol aj s predstava- 
mi župného zastupite¾ského zboru o pri- 
oritách, svedèí skutoènos�, že prítom- 
ných, medzi ktorými boli v peknom poè- 
te i príslušníci väèšinového národa, pri- 
šiel pozdravi� podpredseda Samosprávy 
Békešskej župy Zoltán Farkas. Tematika 
konferencie bola zostavená tak, aby sa 
jednotlivé prednášky týkali aj viacerých 
zložiek dedièstva, od architektúry až po 
duchovné pamiatky. Oslovení boli pred-  
nášatelia z radov všetkých štyroch národ- 
ností župy. Na konferenciu dostali pozva- 
nie nielen menšinové samosprávy a orga- 
nizácie župy, ale aj rôzne krúžky a spolky, 
ktoré sa zameriavajú na tému konferen- 
cie, napomáhajúc tak integrovanie hod- 
nôt a spoluprácu menšiny a väèšiny na 
tomto poli. Cie¾om konferencie bolo 
upozorni� na hodnoty vytvorené národ- 

Maïarský literárno- kultúrny èasopis 
Napút vychádza od r. 1999, 10 krát roène. 
Vydáva ho Nakladate¾stvo Napkút, z po- 
verenia umeleckej nadácie Cédrus v Bu- 
dapešti. Má svoju domovskú stránku, kde 
všetky materiály, ktoré sú v èasopise 
opublikované, majú svoju internetovú 
verziu. Je urèený pre domácu èitate¾skú 
obec, ale má svojich èitate¾ov aj v zahra- 
nièí, predovšetkým v susedských kraji- 
nách.

Kultúra Slovákov v Maïarsku je té- 
mou 7. èísla 9. roèníka. Je to najnovšie,  
posledné èíslo Napútu. Svojho druhu a    
z h¾adiska periodika je to prvotina, totiž  
všetky opublikované materiály sa týkajú 
Slovákov v Maïarsku, respektívne sú       
z pera našich autorov, „maïarských Slo- 
vákov”. 

Pre 87. èíslo redatori vybrali pomeno- 
vanie - „Ej, otvárajte vráta!”. Je to verš zo 
staroslovanskej piesne, o ktorej sa vo 
svojom èlánku v Napúte zmieni Ildika 
Oèovská. Èasopis má svoje stále rubriky a 
materiály tohoto èísla sú viac-menej 
zaradené pod¾a toho. 

Málokedy sa nám naskytne príleži- 
tos� poda� preh¾ad kultúry Slovákov v Ma- 
ïarsku v tlaèi a masmédiách pre 
väèšinový národ, pre širšiu verejnos�. 
Myslím si, že takúto možnos� je treba 
využi� v záujme nás všetkých.

                                             arer

nými menšinami, ktoré sú spoloèným 
dedièstvom minority a väèšinového náro- 
da, a výmena skúseností aktivistov for- 
mou burzy osvedèených nápadov.

Predsedajúcimi konferencie boli: 
predsedníèka Slovenskej samosprávy žu- 
py Békés, Dr. Helena Csicselyová a pred- 
seda Rumunskej samosprávy župy Békés, 
Gyorgy Grósz. 

Medzi prednášate¾mi vystúpil László 
Széphegyi z Úradu pre ochranu kultúrne- 
ho dedièstva, riadite¾ Verejnoprospešnej 

spoloènosti Legatum Juraj Ando, Mária 
Solymosiová Szilágyiová z radu nemec- 
kej národnosti, Rumunka Mária Gurzó- 
ová Czeglédiová a Borivoj Rusz za Srbov, 
žijúcich v Maïarsku.  

Po hlavných prednáškach odznelo 
ve¾a zaujímavých príhovorov a nápadov 
o konkrétnej èinnosti. Medzi inými sa 
prítomným prihovorila aj Katarína Kirá- 
lyová, riadite¾ka Slovenského osvetového 
centra Celoštátnej slovenskej samos- 
právy. ia

Skupiny slovenskej ¾udovej hud-
 by mesta sa zúèastnili 10. no- 
vembra v meste Szeghalom 14. Celoš- 
tátnej kvalifikácii usporiadanej Zväzom 
speváckych a hudobných zborov (KÓTA) 
pre ¾udové spevokoly, hudobné skupiny a 
sólistov. V regionálnom kole dostala 
pochvalnú kvalifikáciu skupina Sloven- 
ského gymnázia, základnej školy, mater- 
skej škôlky a kolégia Limbora. ¼udový 
spevácky zbor Orgován tretíkrát získal  
striebornú kvalifikáciu v celoštátnom 
kole kvalifikácie.

13. novembra zasadala samosprá-
 va. Poslanci prerokovali modifi- 
káciu rozpoètu na rok 2008.

15. novembra došlo v Èabian-
 skom oblastnom dome k otvore- 
niu výstavy s názvom Konope od etnoló- 
gie po ekologiu, ktorá je výsledkom dlhej 
spolupráce na spoloènom európskom 
projekte spolupracovníkov Župného 
múzea v Arade a Riadite¾stva múzeí župy 
Békés.

15. novembra v Èorváši, v miest-
 nom kultúrnom dome bola otvo- 
rená fotografická výstava Alexandra Jirou- 
šeka. Výstavu sprostredkoval generálny 
konzul Slovenskej republiky a bude pu- 
tova� do ïalších obcí nášho regiónu.

Vedecká rada Výskumného ústa-
 vu Slovákov v Maïarsku (VÚSM) 
usporiada svoje posledné tohoroèné za- 
sadnutie 30. novembra o 10. hod. v bé- 
kešèabianskom sídle ústavu. Prítomných 
privíta riadite¾ka VÚSM Alžbeta Uhrino- 
vá Hornoková. Èlenovia vedeckej rady si 
vypoèujú prednášku generálneho konzu- 
la SR Jána Süliho o nových trendoch vo 
vedení porád, skontrolujú plnenie uzne- 
sení z predchádzajúceho zasadnutia ra- 
dy, prerokujú správu o èinnosti ústavu za 
rok 2007 a pracovný plán na rok 2008.

17. novembra prebiehalo ïalšie
 stretnutie úèastníkov školenia, 
ktoré organizuje Dom slovenskej kultúry 
pre vedúcich a èlenov menšinových orga- 
nizácií a poslancov samospráv. Hos�om 
bola Dr. Emese Kovács, tajomníèka žup- 
nej prokuratúry, ktorá hovorila o typic- 
kých chybách zakladajúcich listín a od- 
povedala na podané otázky v tejto téme. 
Prítomní hodnotili stretnutie za úspešné. 

26. novembra došlo k stretnutiu
 èlenov miestnej slovenskej samo- 
správy s volièmi v materskej škôlke na 
ulici Trefort. Podpredsedníèka Dr. Helena 
Csicselyová referovala prítomným o celo- 
roènej práce a poslanec Michal Lásik ho- 
voril o úspechoch a výchovno-vzdelá- 
vacej èinnosti èabianskej slovenskej školy. 

Zo života Slovákov v Èabe

Naše dedièstvo  
menšinová konferencia

Uèitelka nemeckej národnosti 
v Gyule Szilágyiné Solymosi Mária a 
predsedníèka Slovenskej samosprávy 

župy Békés Dr. Helena Csicselyová

Èasopis Napút
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V Dome Slovenskej kultúry v Békeš- 
skej Èabe usporiadali výstavu akademic- 
kej maliarky Márie Štefankovej. Pôda 
tohto nášho kultúrneho stánku už tradiè- 
ne slúži ako miesto, kde sa prezentujú 
výtvarní umelci z Maïarska i zo Slo- 
venska.

V rámci spolupráce medzi dolno- 
zemskými Slovákmi, konkrétne Nadlac- 
kou organizáciou Demokratického zväzu 
Slovákov a Èechov v Rumunsku a Èa- 
bianskou organizáciou Slovákov, svojimi 
grafikami predstavila umelkyòa z Ru- 
munska. Mária Štefanková je sestrou Slo- 
vákom v Maïarsku dobre známeho 
Ondreja Štefanku. Narodila sa v Nad- 
laku. Po absolvovaní nadlackého lýcea 
študovala výtvarné umenie na Univerzite 
v Temešvári. Pôsobí ako uèite¾ka výtvar- 
nej výchovy v Školskom stredisku Jozefa 
Gregora-Tajovského vo svojom rodnom 
mesteèku. Na vernisáž výstavy ju odpre- 
vadili kolegovia a vedenie lýcea. Svojimi 
výtvarnými dielami sa predstavila obe- 
censtvu na výstavách vo viacerých mies- 
tach v Rumunsku i v Maïarsku. Tvorí aj 
knižné ilustrácie, je autorkou publikácie 
Odev nadlackých Slovákov. Výstavu       
v Èabe otvorila Dagmar Mária Anoca, 
profesorka univerzity v Bukurešti. Jej roz- 
bor umeleckého diela Márie Štefankovej 
sme uverejnili v Èabianskom kalendári 
na rok 2008. 

Evanjelických Slovákov z Malého Ke- 
reša, ktorí zavítali do Békešskej Èaby na 
Klobásový festival vítal prekrásny, monu- 
mentálny evanjelický kostol a organová 
muzika. Dojato sa zoznámili so zbierkou 
èabianskeho slovenského oblastného do- 
mu, a kládli si otázku, èi sa zariadenie 
podobá zariadenia svojho slovenského 
domu, alebo sa v nieèom líši od neho. Èi 
sa líši, èi nie, nie je dôkladnou otázkou, 
veï spoloèný cie¾, pôvod a láska, ktorá 
nás spája, zví�azí nad vzdialenos�ou a 
malièkými rozdielmi. Svedkom toho je, 
že èasto sa vzájomne navštevujeme a zú- 
èastníme na podujatiach jedna druhého.

Na miešaní slovenskej klobásy sme sa 
zúèastnili už druhýkrát, v rámci èoho by 
sme chceli prezentova� aj pestrú paletu 
slovenských hodnôt: jablko, hrozno, 
orechy a dva-tri druhy papriky. Preto sme 
si pripravili ozdobu stola s prútia vinièa a 
strapcami hrozna, pripomínajúc takto 
viniè, ktorý nás živý. Stôl sme ozdobili 
starobylým obrusom a miskou, prièom do 
kroja obleèené tetky ponúkali domáce 

pagáèiky z koša a slamenice, ktoré zalie- 
vali výborným malokerešským vínom a 
pálenkou.

Cítili sme sa v Èabe výborne, stretli 
sme sa s priate¾mi a uzavreli aj nové kon- 
takty. A èo bol najvzácnejším výsledkom  

našej návštevy? Najlepšia klobása, najve- 
selšia skupina, najkrajší kroj a bohato 
prestretý stôl. 

Ïakujeme za milé pohostenie, stret- 
neme sa v máji u nás na celoštátnom fes- 
tivale závinov.

Zuzana Gmoserová

Pri prvom poh¾ade na jemnú, krehkú 
grafiku, sa vybavia dve silné myšlienkové 
dominanty, ktoré zároveò vertikálne a 
horizontálne ohranièujú priestor. Sú to 
rovina a dom, ako základné tematické 
okruhy výstavy. Ale ani horizontála rovi- 
ny nie je strohá, ako ani vertikála nemá 
iba jednoduchú zvislicu. Architektúra 
vonkajšieho sveta sa pretavuje aj do 
zložitejšej architektúry, kompozície obra- 
zu. A medzi týmito základnými súrad- 
nicami, osou výšky - poh¾ad od zeme      
k nebesiam, a osou roviny, pretrvávania 
èasom v èase, sa odvíja celá životná filo- 
zofia obsiahnutá v obrazoch, na niti kto- 
rej sú navleèené dolnozemské symboly.

(br - ai)

Sila a krehkos�  

Nadlacké grafiky v Békešskej Èabe 

Kerešania pri slovenskej klobáse v Èabe
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Vecné vyhodnotenie medzinárodnej vedeckej konferencie

Slovenèina v menšinovom prostredí II.

liansko-južnoslovanskom kontexte) a 
kontaktových javov. Poukázalo sa na ty- 
pologicky totožné, paralelné a príbuzné 
javy ako aj na špecifiká typické pre danú 
menšinu. Viacero prednášok priblížilo 
problematiku z teoretického h¾adiska, 
prednášky, ktoré sa zameriavali na pred- 
stavenie konkrétnych problémov z jazy- 
kovej praxe boli tiež teoreticky fundo- 
vané.

Jazykom konferencie bola slovenèina, 
po prednáškach sa vytvorila v každej sek- 
cii osožná a obsažná diskusia. 

Odbornými garantmi boli Slavomír 
Ondrejoviè, riadite¾ Jazykovedného ústa- 
vu ¼udovíta Štúra SAV a Anna Borbélyo- 
vá, hlavná vedecká pracovníèka Jazyko- 
vedného ústavu Maïarskej akadémie 
vied.

Odbornú podporu a záujem prejavili 
Dušan Kováè, podpredseda Slovenskej 
akadémie vied, v realizácii konferencie 
vo ve¾kej miere prispeli partneri V4 Jazy- 
kovedný ústav ¼udovíta Štúra SAV, Uni- 
verzita Karlove v Praze, Katedra Pedagogi- 
ki, Uniwersytet S³¹ski. 

Medzi asi 50 záujemcami boli pred- 
stavitelia samospráv, civilných organizá- 
cií školských a kultúrnych inštitúcií, mi- 
nisterstiev a menšinových úradov. Peda- 
gógovia využili možnos� doško¾ovania. 
Svojou aktívnou úèas�ou nás úctili Juraj 
Migaš, ve¾vyslanec SR v MR a Matej 
Šipický, predseda Vedeckej rady VÚSM, 
prorektor Debrecínskej univerzity.

Ako sprievodné akcie sa uskutoènili 
koncert folklórneho súboru Limbora na 
poèes� 115. výroèia narodenia èabian- 
skeho rodáka J. Valaš�ána-Dolinského a 
predstavenie Divadelného súboru Orga- 
nizácie komlóšskych Slovákov, Pacient- 
ka.

Po konferencii sa uskutoènila pracov- 
ná porada partnerov V4 kde sa hodnotila 
prezentácia doterajších výsledkov a na-  
èrtli sa ïalšie smery spolupráce.

Konferencia dosiahla svoj cie¾, vedúci 
sekcií hodnotili prácu ako užitoènú, ús- 
pešnú.

Z materiálov konferencie vydáme re- 
cenzovaný zborník.

Podporovate¾mi konferencie boli Vy- 
šehradský fond, Úrad vlády pre Slovákov 
žijúcich v zahranièí, Riadite¾stvo pre ná- 
rodné a etnické menšiny Úradu vlády 
MR, ïalšími partnermi boli: Biztos Út Bt, 
Brokernet, Èabianska organizácia Slová- 
kov a Dom slovenskej kultúry, Hotel Fiu- 
me, Múzeum Mihálya Munkácsyho, Pri- 
mátorsky úrad mesta Békešskej Èaby, 
Slovenská menšinová samospráva mesta 
Békešskej Èaby, Župná knižnica.

Ïakujeme za podporovanie nášho 
podujatia.

Alžbeta Uhrinová-Hornoková, PhD
riadite¾ka

Alexander Ján Tóth,PhD
za organizaèný výbor

Cie¾om konferencie, usporiadanej    
v termíne 18-19.10.2007 v Békešskej Èa- 
be bola analýza súèasných a perspektív- 
nych trendov rozvoja a používania slo- 
venského jazyka v menšinovom prostre- 
dí, prostredníctvom dialógu odborníkov 
zhodnoti� reálnu situáciu v tejto oblasti, 
informova� vedecké publikum o výsled- 
koch skúmania menšinového jazyka a 
zapoji� výskumníkov do diskusie o stave a 
možnostiach používania slovenèiny       
v menšinovom prostredí.

Prihlásilo sa 105 popredných jazyko- 
vedcov, sociológov, etnografov, histori- 
kov. Prednášajúcich bolo 76, zo Slovens- 
ka (28), Èeskej republiky (3), Po¾ska (1), 
Rumunska (3), Srbska (8), Nemecka (2), 
Rakúska (1), a Maïarska (30). Prednášky 
odzneli v sekciách Jazyky v menšinovom 
prostredí A a B, Literatúra a médiá v men- 
šinovom prostredí, Slovenský jazyk vo 
výchovno-vzdelávacom procese, Slo- 
venský menšinový jazyk vo svetle etnoló- 
gie, Inštitúcie a organizácie a ich zásluha 
o používanie slovenèiny.

Prednášky sa zaoberali jazykmi men- 
šín stredoeurópskeho regiónu, ich posta- 
vením a perspektívou v EÚ. Spoloènou 
problematikou prednášok boli otázky 
identity (týkali sa jej prejavov v rozma- 
nitých sférach ako aj jej starších výrazo- 
vých foriem), otázky bilingvizmu (v slo- 
vensko-maïarskom, slovensko-èeskom, 
rumunsko-maïarskom, nemecko-slo- 
venskom, nemecko-lužickosrbskom, ta- 

Èabiansky klub Seniorov a èlenovia 
Slovenského klub (spolu 35 osôb) sa vy- 
brali na pozvanie Organizácie Slovákov    
v Segedíne na návštevu tohto blízkeho 
ve¾komesta nášho regiónu. Pri segedín- 
skom Dóme na nich èakali Ildikó Makai, 
spolupracovníèka slovenského vysielania 
Maïarského rozhlasu a vysokoškolák 
András Kiszely, aby predstavili skupine 
kostol. Pozreli si dvojvežatú dominantu 
mesta, postavenú v rokoch 1912 – 1929 
pod¾a projektov Frigyesa Schuleka. Von- 
kajšia dåžka Dómu je 81 m, šírka 51 m. 
Veže sú 91 m vysoké. Dóm dostal v roku 
1930 organ so 9040 šípmi. Najmenší      
z nich má 1,2 cm, najväèší zase 5 metrov. 

Po prehliadke kostola Èabania 
zavítali do Národnostného domu, kde ich 
vítal riadite¾ Ferenc Gajda a pohostil ich  
v mene slovenského spolku a samosprá- 
vy. Poobede sa zúèastnili Slovenského 
filmového festivalu a pozreli si film Zima 
kúzelníkov. Po premietnutí filmu sa stretli 
s režisérom diela Dušanom Franèikom. 

Posledným bodom bohatého progra- 
mu bolo, že skupina zavítala do segedín- 
skeho hradu na vernisáž výstavy Územie 
Slovenska v 16-19. storoèí. Výstavu otvo- 
ril Pavel Komora, spolupracovník Slo- 
venského národného múzea.  

Ïakujeme priate¾om v Segedíne za 
dobre organizovaný deò, pohostenie a 
sprevádzanie. Sme radi, že sme stretli 
dobrých známych, videli krásy ve¾komes- 
ta a zabavili sa na slovenskom filme.
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Navštívili sme priate¾ov v Segedíne

Ildika Makaiová v kruhu Èabanov
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Èabianski Slováci tradiène usporiada- 
jú deò Martina. Na to majú aj dva dôvody. 
Pokladajú za dôležité pridržiava� sa tra- 
dícii, veï Sv. Martin bol jedným z najzná- 
mejších svätých. Pod¾a legendy, keï dos- 
tal správu, že ho zvolili za biskupa, scho- 
val sa do husacieho chlievu, lebo sa mu 
zdalo, že si tento titul nezaslúži. Ale husi 
ho so svojim gagotaním prezradili. Legen- 
du nám porozprával farár Pavol Kutyej na 
podujatí, zorganizovanom v Hotely Fiu- 
me. Na deò Martina ¾udia jedia preto 
husacinu, lebo na tento èas sú dobre vy- 
kàmené a dosiahnu dobrú váhu.  Peèená 
hus a nové víno, to je ozajstná slávnos�. 
„Kto na Martina neje husacinu, po celý 
rok bude hladova�“ - tvrdí porekadlo. A 
naopak, kto sa jej naje dostatok, okrem 
toho, že sa aj dobre naje, po celý rok 
nebude hladova�. Aspoò pod¾a ¾udového 
rozprávania.

Èabania pokladajú za významný deò 
Martina aj preto, lebo v roku 1718 práve  
v tento deò podpísali listinu o založení 
Békešskej Èaby, a vždy v tento deò volili 
richtára mesta – pripomenul vo svojom 

príhovore predseda Èabianskej organi- 
zácie Slovákov Michal Lásik.

Z veselice na Martina nemohli chýba� 
ani žartovné hry a riekanky. Peèenú hus 
ponúkali s peèenou tekvicou a kašou,      
k èomu naliali do pohára èervené víno.

Na podujatí boli prítomní štyria Mar- 
tinovia: Kovács, Králik, Tóth a Vozár, kto- 
rí dostali pri príležitosti svojich menín za 
úlohu nakresli� hus. Pri posme¾ovaní obe- 
censtva vznikli zaujímavé kresby, podo- 
bajúce sa husi, ktoré žartovne posúdil ge- 
nerálny konzul Slovenskej republiky Ján 
Süli a generálny konzul Rumunska Jon 
Fodoreanu.

V rámci podujatia generálny konzul 
Ján Suli zahral na fujare a na ústnej har- 
monike, kým Martin Vozár na harmoni- 
ke. Po veèere si obecenstvo vypoèulo od 
Emoke Soós pikantné rozprávky, stvárne- 
né aj pantomímou Jána Bertu. Potom nas- 
ledovali èabianske tance od Taneèného 
súboru Èaba. Podujatie konèilo so zába- 
vou, kde hrala kapela Bajcerovcov.

Aa

Slovenská samospráva a miestny spo- 
lok Slovákov v Èabaèúde už tradiène zor- 
ganizuje svoj veèierok, kam pozýva slo- 
venské spoloènosti a spolky z celej župy. 
Úèastníci sa zabávajú pri èaji a sledujú 
domácimi pripravený kultúrny program. 
Stretnutie otvorila predsedníèka miestnej 
slovenskej samosprávy Katarína Fehéro- 
vá, ktorá medzi úèastníkmi privítala aj 
notárku obce Zuzanu Kasikovú. Program 
zaèali druháèikovia miestnej školy recito- 
vaním, zahrali detské hry a hrali aj na 
citarách. Èabaèúdania sú pyšní, lebo nap- 
riek tomu, že výuèba slovenèiny prebieha 
iba rok pod vedením Istvána Simona, deti 
literárny-, hudobný- a spevácky program 
predniesli na úrovni. Ïalším vystupujú- 
cim bol Slovenský spevokol z Pitvarošu 
pod vedením Zuzany Keményovej – zalo- 
žený v roku 1992 -, ktorý už vystúpil aj na 
Slovensku, a na kvalifikácii Škovránok 
dosiahol strieborný stupeò. Po nich zas- 
pievali èlenovia Slovenského pávieho 
krúžku z Po¾ného Berinèoka pod vede- 
ním Ireny Antala. Skupina disponuje s 
bronzovou kvalifikáciou. V nedávnej mi- 
nulosti vystúpili v Budapešti, v Malom Ke- 
reši a v Banke. Stretnutia sa zúèastnil aj 
èabiansky spevokol Orgován, svoj prog- 
ram zaspieval s citarovým sprievodom 
Michala Bo�ánskeho. Po speve nasledo- 
val fantastický tanec komlóšskych taneè- 
níkov pod odborným vedením Zuzany 
Laukovej, po èom zahrala kapela Kolovrat 
pod vedením Zuzany Bartošovej. Prog- 
ram konèil vystúpením miestneho slo- 
venského spevokolu a kapely. Ich reper- 
toár obsahuje na okolí pozbierané slo- 
venské piesne. Disponujú dvoma strie- 
bornými kvalifikáciami, a naposledy v 
Cserkeszolo získali zlatý stupeò. Odbor- 
ným vedúcim je manželský pár Major.

Po programe každý si odniesol na pa- 
miatku diplom a malièký upomienkový 
darèek a pri hre èabaèúdskej slovenskej 
kapely sa zabávali až do neskorej noci. 
Vrátili sa domov s novými zážitkami, 
dohodnutí na termíne ïalšieho stret-  
nutia.

Aa

Pamiatku hrdinov padlých v 1. sveto- 
vej vojne stráži a pripomína pomník, pos- 
tavený v Cintoríne hrdinov, kde je pocho- 
vaných približne 700 vojakov. Okrem 
maïarských vojakov, medzi nimi hodne 
èabianskych Slovákov, odpoèívajú tu aj 
Srbi a Rumuni tiež. 

Èabania si vždy vážili Cintorín hrdi- 
nov a starali sa aj o hroby, veï príbuzní 
mnohých obèanov mesta padli v boji       
v  cudzích štátoch. Napríklad v Taliansku  

na okolí Piave, v Galícii a Srbsku. Pomník, 
stojaci v cintoríne už takmer 100 rokov 
bol èasom poškodený, preto sa jeho ob- 
nove ujal Spolok ochranárov mesta. Ci- 
vilné organizácie a obèianske spolky mes- 
ta, medzi nimi aj Èabianska organizácia  
Slovákov prispeli aj finanène k tejto  
práci.

K vysviacke pomníka došlo za služby 
evanjelického farára Mihálya Németha a 
plebána Antala Szigetiho 31. októbra. 

Poslanec miestneho zastupite¾ského 
zboru Péter Takács vo svojej spomienko- 
vej reèi hovoril o 1. svetovej vojne, vy- 
zdvihol rolu èabianskych vojakov a ich 
hrdinstvo. V mene obèanov mesta pri 
Pomníku hrdinov položil veniec úcty vi- 
ceprimátor Miklós Hanó, za vojsko pod- 
plukovník Albert Wertheim a za Ochra- 
nárov mesta Dr. Mihály Simon, predseda.
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Martina v Èabe Veèierka v Èabaèúde

Èabiansky pomník hrdinov obnovený
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Deò krajšieho veku

Pod názvom Vyznanie vyšiel album 
diel maliara Jána Várkonyiho (Vlèka), 
ktorý tohto roku oslavuje 60. narodeniny.

Publikácia vyšla v rozsahu sto dvad- 
sa� strán a je dielom typografa Ferenca 
Barabása. Békešèabiansky umelec pri- 
pojil k reprodukciám svojich obrazov aj 
predslov, v ktorom zavedie èitate¾ov spä� 
do minulosti. S ve¾kou láskou píše o svo- 
jej rodine, rodinnom dome, kde strávil 
bezstarostné detstvo. 

Èitatelia sa môžu zoznámi� s jeho 
starými otcami Valentíòom a Vlèkom, 
ako aj s jeho rodièmi. Album obsahuje 
fotografie devä�desiatich obrazov, v epi- 
lógu je bibliografia a zoznam èlánkov     
o výstavách.

Vydanie knihy podporili medzi inými 
aj miestna slovenská samospráva a 
Èabianska organizácia Slovákov.

Èabiansky slovenský klub usporiadal 
skoro-novembrové stretnutie k Svetové- 
mu dòu Starých. Usporiadali ho spolu     
s èlenmi svojich družobných spolkov ako 
sú napríklad Vlastivedný klub, Klub že- 
leznièiarov a Klub z Gerly. Prítomných 
vítal radca mestského zastupite¾ského 
zboru Tamás Herczeg. Vo svojom prího- 
vore ocenil prácu èlenstva klubov. Vy- 
zdvihol peknú úlohu starších ¾udí pri 
odovzdávaní informácií a skúseností 
mladšej generácie. Poprosil prítomných, 
aby svoje skúsenosti a zachované tradície 

odovzdali svojim de�om, vnukom, veï    
v súèasnom živote s rýchlym tempom sú 
ve¾mi dôležité súdržnos� a hodnoty.       
V kultúrnom programe èlenka miestneho 
klubu dôchodcov pani Venczelová zare- 
citovala báseò, èabiansky Slovenský páví 
krúžok zaspieval pesnièky a József Kor- 
mányos pri citare predniesol vojenské 
piesne a na záver Emília Kovácsová od 
Michala Gyivicsana zarecitovala básne.
Stretnutie konèilo s ochutnávkou èabians- 
kej údenej klobásy a spoloèným spevom.
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Album vyznania 

s reprodukciami

HUMOR


