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A je tu zas. Èas najväèšieho rodinného sviatku sveta, Kraèún. Tento rok 

december obliekol kraj, ulice a domy do bieleho. Akoby nás chcel niekto aj 

týmto spôsobom upozorni� na potrebu èistej duše a svedomia. 

Zvony oslovujú naše srdcia a volajú domov každého zo vzdialených a cudzích 

krajov. Aby sme sviatky strávili v kruhu našich blížnych. Doma, pri rodnej 

hrude. V kruhu rodiny. Kde plameò svieèok, melódia vianoènej hudby a 

spevu, ukáže cestu lásky  k srdciam našich najmilších. 

Redakcia

Š�astlivý  
Vám vinšujeme všetkým! 

Kraèún

a rodín, nahromadené od zaèiatku 18. 
storoèia. Svojou prácou prispieva k výs- 
kumom Slovákov a Maïarov a i sám sa 
venuje výskumnej práci. 

Ženský zbor v Mederi
Funguje nepretržite 35 rokov. V ich re- 
pertoári je najviac slovenských piesní, ale 
samozrejme spievajú aj maïarské pes- 
nièky. Pravidelne sa zúèastòujú odbor- 
ných kvalifikácií, naposledy získali zlatú 
medailu. Sú najaktívnejšou spoloèen- 
skou skupinou Kultúrneho domu Jánosa 
Aranya v mestskej èasti Meder. Poèas 
svojho pôsobenia zavítali aj viackrát na  

Menšinové samosprávy pri príležitos- 
ti Dòa menšín každoroène ude¾ujú naj- 
aktívnejším obèanom danej národnosti 
vyznamenania. V rámci slávnostného po- 
dujatia, usporiadaného 10. decembra     
v obradnej sále Radnici Békéscsaby pred- 
seda slovenskej samosprávy Juraj Ando 
odovzdal plaketu Za békešèabianskych 
Slovákov evanjelickému farárovi na dôc- 
hodku Pavlovi Kovácsovi a Ženskému 
speváckemu zboru z Mederu. Vedúcemu 
citarovej skupiny Boleráz Ladislavovi 
Paulikovi a bývalému èlenovi predsed- 
níctva Èabianskej organizácie Slovákov 
Michalovi Tóthovi  venovala samospráva 
diplom Za èabianskych Slovákov. 

Na záver Dòa menšín predsedovia 
menšinových samospráv a viceprimátor 
mesta spoloène zapálili sviece na ad- 
ventnom venci.

Pavol Kovács, evanjelický farár na 
dôchodku, archivár 
Narodil sa v Sarvaši (04.02.1928), zák- 
ladnú školu a gymnázium ukonèil v ro- 
disku, teologické vysokoškolské štúdium 
získal v roku 1953 v meste Sopron. Slúžil 
v Irši, Sarvaši a Kondoroši. V Békéšèabe 
vykonával službu evanjelického farára     
v období 1965-1994. 10 rokov sa staral    
o sarvašský a 21 rokov sa stará nepretržite 
o èabiansky cirkevný archív. Patrí medzi 
tých málo ¾udí, ktorí sa starajú o písomné 
dedièstvo a pamiatky cirkvi, mesta, osôb 

Slovensko a mali možnos� vycestova� aj 
do Ukrajiny. Všetci sú èlenmi Èabianskej 
organizácie Slovákov.

László Paulik, vedúci Citarového súboru 
Boleráz
Je uèite¾om Pedagogického centra rovna- 
kých možností a vynikajúcim znalcom 
¾udovej hudby a ¾udových hudobných 
nástrojov. Ako vedúci citaristov pracuje 
so skupinou Boleráz od jej založenia 
(1997). Jeho osobnos� je zárukou dob- 
rého kolektívu detí a mladých.
V repertoári súboru Boleráz sú slovenské 
piesne, ale aj piesne všetkých národností,  

Naši vyznamenaní

Pavel Kovács, Žófia Liptáková, Michal Tóth a László Paulika

Na Vianoce i v roku novom
želáme Vám nastrokrát,

teplé slnko nad domovom,
dobré skutky s dobrým slovom,

š�astia, zdravia akurát,
aby Vás mal každý rád.

È
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žijúcich v Békešskej župe. Posledné ich 
DVD obsahuje piesne európskych náro- 
dov. Súbor sa pravidelne zúèastòuje od- 
borných kvalifikácií, tri razy získali od- 
bornú cenu Zlatý páv. Sú úèastníkmi 
medzinárodných festivalov a domácich 
kultúrnych udalostí.

Michal Tóth, uèite¾
Svojou dlhoroènou èinnos�ou sleduje 
záujmy Slovákov v Èabe a snaží sa im 
všestranne pomáha�. Ako bývalý èlen 
predsedníctva Èabianskej organizácie 
Slovákov po dlhé roky sa aktívne venoval 
slovenskému spoloèenskému životu. Vo 
svojej èinnosti v Spolku Jamina tiež sa 
stará o to, aby na palete figurovali aj slo- 
venské programy. Dlhé roky rozvíja spo- 
luprácu s Krompachmi (Slovensko), zapo- 
èatú ešte Èabianskou organizáciou Slová- 
kov. Je odborným inšpektorom sloven- 
èiny a ako taký, je pravidelným predse- 
dom komisií maturitných skúšok na slo- 
venských gymnáziách. Zaslúžil sa aj pri 
uvádzaní Domu slovenskej kultúry do 
èinnosti. Po dlhé roky je i finanèným pod- 
porovate¾om èinnosti organizácie.

Anna Istvánová

 Obèiansky spolok Humanita pre ži- 
vot Košice vznikol pred 15 rokmi, ktorý 
poskytuje pomoc zdravotne postihnutým 
a sociálne odkázaným de�om. Pri tejto 
príležitosti udelili èestné vyznamenanie 
zakladate¾om spolku a svojim aktivistom. 
Plaketu uznania prevzal od predsedu 
spolku JUDr. Jozefa Janíkova v decembri 
roka 2007 v Košiciach spolu 9 ¾udí, medzi 
nimi aj Michal Tóth, èlen Èabianskej 
organizácie Slovákov, ktorý dlhé roky 
podporuje èinnos� tejto organizácie. 
Opatruje priate¾ské styky aj s mestom 
Krompachy, kde máme všetci dobrých 
priate¾ov.

Èlenovia békešèabianskej evanjelic- 
kej obce navštívili na pozvanie evanjelic- 
kého farára Pavla Kuteja a jeho manželky 
modlitebòu v Jamine. Prítomných srdeè- 
ne privítal Pavol Kutej. Po spoloènom 
speve náboženských piesní vystúpil 
evanjelický zbor pod vedením Kataríny 
Kutejovej Abloncziovej. Na organe ho 
sprevádzal Csaba Alföldi. Na veèernom 
stretnutí evanjelický farár zo Slovenského 

Komlóša Attila Spišák vo svojej kázni 
zdôraznil dôležitos� lásky, spolupatriè- 
nosti a duševnej prípravy na blížiace sa 
sviatky. Stretnutie svojou prítomnos�ou 
poctili primátor mesta Gyula Vantara, se- 
nior Péter Kondor a farári Ondrej Aradi, 
Pavol Kováè a Michal Németh. Priate¾ské 
posedenie skonèilo zabíjaèkovou veèe- 
rou a spoloènou modlitbou.

(luno)

Adventné stretnutie

Èabianska organizácia Slovákov        
v spolupráci s Domom železnièiarov kaž- 
doroène tradiène usporiada vzrušujúce 
podujatie najmenších, t.j. škôlkárov        
z tých ustanovizní mesta, kde sa vyuèuje 
slovenèina. (Sú to škôlky pôsobiace na 
uliciach Szegfû, orosházi, Trefort a Köl- 
csey.) V tomto roku na predstavenie Di- 
vadla Grimmaszk z mesta Pécs zavítalo 

vyše 200 detí. Umelec László Komor 
využil aj túto udalos� na výchovu detí, 
prièom ich dobre zabavil s krásnym pred- 
stavením. Deti zapojil do hry, stupòujúc 
takto zážitok a oèakávanie sviatku.

Po predstavení došlo k rozdaniu ma- 
lých darèekov, èomu sa deti nesmierne 
tešili. 

aa-ia

Predvianoèné stretnutie najmenších

Vyznamenanie 

z Košíc 

Michalovi Tóthovi 

temesvar 016
?
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16. decembra na pozvanie riadite¾ky 
Maïarského osvetového ústavu Eriky 
Borbáthovej (Magyar Mûvelõdési Inté- 
zet) odcestovala Citarová skupina Bole- 
ráz do Budapešti, kde vystúpila v rámci 
programu Dòa menšín. Hlavným patró- 
nom slávnosti je od zaèiatkov predsed- 
níèka Národného zhromaždenia Katalin 
Sziliová.

Obecenstvo galaprogramu kultúr- 
nych telies všetkých trinástich národnos- 
tí, sa mohlo oboznámi� aj s citarovou sku- 
pinou Boleráz z Békešskej Èaby. Skupina 
vznikla v roku 1997 z iniciatívy Domu 
slovenskej kultúry a Èabianskej organizá- 
cie Slovákov. Skupina mladých dievèat, 
ktorá pracuje pod vedením vynikajúceho 
znalca ¾udových nástrojov a pedagóga 
Ladislava Paulika, oèarila obecenstvo 
kyticou slovenských ¾udových piesní zo 
Sarvaša. Formácia sa môže pochváli� aj 
tým, že poèas svojej desa�roènej èinnosti 
v rokoch 1998, 1999, 2006 a 2007 na 
kvalifikaèných sú�ažiach získala ocene- 
nie Zlatý páv, vystúpila na mnohých fes- 
tivaloch v Maïarsku, na Slovensku,          
v Èeskej republike, Ukrajine a Rumunsku 
a v tomto roku vydala aj metodické CD a 
DVD. 

(Zdroj: luno)

V rámci podujatia usporiadaného ku 
Dòu menšín v Budínskej redute sa od 
roku 2005 ude¾uje vyznamenanie Pro 
Cultura Minoritatum Hungariae osobnos- 
tiam a kolektívom, ktoré sa zaslúžili        
o zachovanie a zve¾aïovanie kultúry 
svojej komunity. 

Vyznamenaného historika, muzeoló- 
ga Dr. Štefana Tótha z Múzea Ferenca 
Móru v Segedíne mnohí z nás dobre poz- 
najú, ale pre tých, ktorým nie je známy, 
uvádzame slová z laudácie, ktoré odzneli 
pri odovzdávaní vyznamenania. 

Narodil sa roku 1957 vo Ve¾kom Bán- 
hedeši ako tretí syn slovenskej rodiny. 
Slovenská národnostná pospolitos� tejto 
békešskej dedinke a silné rodinné putá 
natrvalo ovplyvnili jeho identitu a mate- 
rinský jazyk. Do gymnázia chodil v Bé- 
kešskej Èabe, vysokoškolský diplom zís- 
kal v Segedíne. Už poèas štúdia sa stal 
motorom segedínskeho národnostného 
života a zároveò zakladate¾om Spolku 
segedínskych Slovákov a miestnej slo- 
venskej samosprávy. Svoj výskum zame- 
riava predovšetkým na historické pozadie 
slovenskej osvety a kultúry. Je iniciátorom 
interetnickej spolupráce v Èongrádskej 
župe a dolnozemskom regióne. 

(zdroj: luno)

Boleráz 

v budínskej redute

Vyznamenanie

15. decembra si v obci Medgyesegy- 
háza pripomenuli Deò menšín. Dve 
miestne menšinové samosprávy, slovens- 
ká a rumunská, v spolupráci s miestnym 
domom kultúry usporiadali peknú sláv- 
nos�, na ktorej vystúpil Folklórny súbor 
Èaba. Úèastníci po slávnosti položili ve- 
niec k pamätnej tabuli, postavenej na ste- 
ne miestneho katolíckeho kostola, ktorá 
nám pripomína presídlenie slovenských 
rodín na Slovensko a vysídlenie maïar- 
ských rodín z obce Kolárovo. Pozreli sme 
si aj stálu slovenskú národopisnú výstavu, 
zariadenú v dome miestnej evanjelickej 
cirkvi. Táto vyše 100 roèná budova slúžila 
niekedy školským úèelom sálašských 
detí. Osada vznikla v roku 1893. Založili 
ju 117 zámožnejší èabianski slovenskí 
gazdovia, ktorí si tu nakúpili pôdu už po 
roku 1887 a usádzali sa tu od roku 1888. 
Preto osadu nazvali najprv Malou Èabou, 
ktorá sa vïaka prvých usadlíkov rýchlo 
rozvíjala. Za jej dnešný charakter, štruk- 

túru ulíc a ciest, stretávajúcich sa v centre, 
sa dá ïakova� tiež zakladate¾om, Slová- 
kom.

Dnes sa v škole už slovenèina nevyu- 
èuje. Asimilaèný proces je rýchly. Mies- 
tna slovenská samospráva zorganizovala 
jazykový kurz. Podporuje obnovenie èin- 
nosti miestneho folklórneho súboru, kto- 
rý pracoval pod vedením nebohej Marty 
Zsírosovej. V cirkevnom dome majú za- 
riadenú malú miestno-historickú zbierku, 
ktorá tiež vznikla v spolupráci so slovens- 
kou samosprávou. Aktivizujú sa na poli 
gastronómie. Vypracovali spôsob verej- 
nej prípravy cestoviny, ktorá sa u nás na- 
zýva herouky. Prvýkrát sa prezentovali s 
nimi poèas Festivalu melónov, kde pomo- 
cou tejto èinnosti robili zbierku na obno- 
vu miestneho evanjelického kostola, kto- 
rá teraz prebieha pod vedením nového 
evanjelického farára, priate¾a slovenskej 
kultúry a tradícií. Pokúsia sa aj o založe- 
nie miestneho slovenského spolku. 

ai.

Medeš – Malá Èaba

 Pri príležitosti Dòa menšín došlo      
v pamiatkovom parku obci Csabaszabadi 
k odhaleniu nového pamätníka, ktorý je 
spoloèným dielom obèanov dedinky pri 
Èabe a obèanov dedinky Hradište. Žula 
leží vyvýšená na podstavci, na ktorom je 
umiestnená tabu¾a so slovami Na pa- 
miatku predkov – Õseink emlékére, 
2007. Symbolizuje pôvod, cestu a korene 
obèanov dedinky Csabaszabadi, silné 
putá dvoch obcí, Hradište a Csabasza- 
badi. Veï pred 290 rokmi, pri osíd¾ovaní 
Dolnej zeme Slovákmi sa vybrala na 
pustatinu, na územie dnešného rozsiah- 
leho èabianskeho chotára, hàstka ¾udí      
z novohradskej obci Hradište, aby si tu 
našla nový domov a zapustila svoje  

korene do úrodnej èiernej zemi. Boli to 
naši predkovia.
Obec Hradište 

Chotár obce Hradište patrí medzi naj- 
staršie osídlené lokality Novohradu. Leží 
v južnej èasti Veporského slovenského 
Rudohoria na úpätí Stolických vrchov,     
v hlbokej doline potoka Držkovo. Poèet 
obyvate¾ov je 300 duší.

Je vzdialená 11 km severne od okres- 
ného mesta Poltár. Nadmorská výška       
v strede obce je 300 m.n.m. Obec je 
listinne založená v roku 1411 vo forme 
Hradischa. Názov obce sa odvodzuje od 
slova u Hradu, ako aj Podhradia.

Matej Kesjár

Na pamiatku predkov



Ildika Oèovská obsluhuje V. Valentík, A. Ištvánová, A. Dová¾ová  a I. Oèovská
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Dom slovenskej kultúry v Békešskej 
Èabe za podpory Úradu pre Slovákov ži- 
júcich v zahranièí už po tretíkrát usporia- 
dal prezentáciu kultúry a gastronómie Slo- 
vákov z Dolnej zeme, ktorá sa zapísala do 
pamäte jej úèastníkov ako Etno-gastro.
Krajanské organizácie Slovákov v Nadla- 
ku (Rumunsko), Báèskeho Petrovca 
(Srbsko), Békešskej Èaby, Sarvaša a Slo- 
venského Komlóša sa po Bratislave pred- 
stavili svojimi ¾udovoumeleckými výrob- 
kami, piesòami a špecialitami na stred- 
nom Slovensku.

Záujemcom na 590. Ondrejskom jar- 
moku v zasneženom Brezne ponúkali vý- 
robky dolnozemských ¾udových umel- 
cov a krúžkov ¾udového umenia, èerstvú 
komlóšsku peèenú klobásu, no a - sa- 
mozrejme - èabiansku suchú klobásu. 
Paletu dopåòali slovenské publikácie zo 
všetkých troch krajín a dolnozemská ¾u- 
dová hudba prezentovaná kapelou Tibo- 
ra Mótyána. V Banskej Bystrici na pravej 
zabíjaèkovej veèeri pohostili pedagógov 
Univerzity Mateja Bela, èlenov mest- 
ských a župných samospráv a úradov, 
bývalých hos�ujúcich uèite¾ov, ako aj 
svojich sponzorov a skupiny priate¾ov     
z okolitých miest.

V rámci spoloèenského veèera sa 
predstavili speváèky Viera Marèoková a 
Andrea Hrubíková z Báèskeho Petrovca. 
Našu Slovaè reprezentovala Ildika Oèov- 
ská z Békešskej Èaby, ktorá hrala na citare 
a k príjemnej atmosfére prispela opä� 
¾udová hudba Tibora Mótyána. Bohatú 
veèeru zostavil generálny riadite¾ èabi- 
anskeho Hotela Fiume Martin Vozár z 
dolnozemských pochú�ok (sarma, èerst- 
vá peèená klobása, hurka, cigánka, rejte- 
ša). Rozprávania Anny Dová¾ovej z Nad- 
laku, Vladimíra Valentíka z Báèskeho Pet-  

rovca a Anny Ištvánovej z Békešskej Èaby 
pomyselne zaviedli hostí z „Horniakov“ 
na úrodné polia Dolnej zeme, do ich 
domovov. Iste neobanovali tí, ktorí vyho- 
veli pozvaniu Dolnozemèanov, ktorí       
v podobe ¾udovoumeleckých výrobkov a 
špecialít ponúkali záujemcom z krajiny 
ich predkov ukážky všetkého toho, èo 
slovenského vytvorili na vzdialených žír- 
nych poliach Dolnej zeme. Boli takí, ktorí 
prišli preto, lebo to všetko dôverne poz- 
nali, ale našli sa mnohí, ktorí sa teraz  
zblížili s tradíciami Slovákov z Dolnej 
zeme. Dúfajme, že o rok ich bude ešte 
viac.

(luno)

Dolnozemské etno-gastro na Slovensku

Šéfkuchár veèera Marin Vozár

Tibor Mótyán a speváèky z Báèskeho Petrovca
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S¼UK vystupoval v Èabe

l9. decembra na pozvanie vedenia 
Demokratického zväzu Slovákov a Èe- 
chov v Rumunsku sa stretli predstavitelia 
slovenských spolkov a organizácií troch 
štátov (Rumunsko, Maïarsko a Srbsko)    
v Nadlaku, aby zhodnotili spoluprácu, 
vyvinutú na základe dohody podpísanej 
na zaèiatku roka 2007 v Segedíne a aby ju 
obnovili aj do nastávajúceho roku 2008. 
Maïarsko zastupovali v mene Èabianskej 
organizácie Slovákov Anna Istvánová, 
riadite¾ka Domu slovenskej kultúry spolu 
s riadite¾kou èabianskej slovenskej školy 
Editou Pecsenyovou a predseda Celoštát- 
nej slovenskej samosprávy Ján Fuzik.

Prítomní hodnotili spoluprácu klad- 
ne, v ktorej treba pokraèova� a ktorú treba 

• Zaèiatkom roka 2007 sme iniciovali 
podpísanie dohody o spolupráci kra- 
janských organizácií troch štátov,      
k èomu došlo v Segedíne.

• Výstava ¾udového výtvarníctva krúž- 
ku Rozmarín bola postavená v Nad- 
laku, v sídle DZSÈR a v skanzene       
v Temesvári.

• Na jednodòovú priate¾skú návštevu 
zavítali èlenky krúžku Rozmarín a 
Klub seniorov do Nadlaku. (Cestou sa 
stavili aj v Pitvaroši.)

• Krúžok Rozmarín a Klub seniorov za- 
vítal do Temesváru na dvojdòovú náv- 
števu, kde sa v skanzene zúèastnili ná- 
rodnostného festivalu. Predvádzali 
rôzne remeslá, zoznámili sa s mes- 
tom atï.

• ÈOS dopomohla k úspešnému hos�o- 
vaniu Dychového orchestra železni- 
èiarov v meste Temesvár.

• Usporiadali sme zaèiatkom leta         
v priestoroch èabianskej slovenskej 
školy Medzinárodný tábor ¾udového 
výtvarníctva a citaristov pre deti, kto- 
rého sa zúèastnili deti a ich uèitelia     
z troch štátov (Rumunsko, Srbsko, 
Maïarsko).

• V spolupráci Nadlaku, Báèskeho Pet- 
rovca, Komlóša, Sarvaša a Èaby došlo 
k usporiadaniu spoloènej prezentácii 
dolnozemských Slovákov na Sloven- 
sku, ktoré bolo v poradí 4. a je známe 
pod názvom ETNOGASTRO. V tomto 
roku sme boli prítomní na 590. Brez- 
òanskom jarmoku v Brezne, zavítali 
sme ïalej do Braväcova a Banskej 
Bystrici.

• V Dome slovenskej kultúry sme uspo- 
riadali grafickú výstavu akademickej 
maliarky Márii Štefankovej z Nad- 

ïalej rozvíja�. Dohodli sa na tom, že do 
tejto spolupráci budú pozýva� aj Slovákov 
z Chorvátska, veï patria do tejto istej dol- 
nozemskej komunite. Dohodli sa na pro- 
jektoch, ktoré budú organizované spoloè- 
ne pre Slovákov našich domovských štá- 
tov. (Viï v osobitnom èlánku na strane 6!)

Predseda DZSÈR Adrián Hemerka  
pozval predstavite¾ov na obèerstvenie do 
Koliby a potom sme si pozreli nový 
program Folklórneho súboru Sálašan, 
ktorý vystupoval pred preplnenou sálou a 
ktorému tlieskali malí a ve¾kí z celej 
dediny Nadlak. Tá láska, ktorá ich 
povzbudzovala poèas programu do 
tanca, bola v sále rukolapná!

                         ai.

laku, ktorú odprevadili kolegovia z 
nadlackého lýcea, predseda miestnej 
organizácie profesor Ján Kukuèka a 
profesorka z univerzity z Bukurešti 
Dagmar Anoca.

• Krúžok Fajalka a Slovenský klub bol 
na návšteve v Nadlaku.

• Na oslavách 200. výroèia položenia 
základného kameòa Ve¾kého evanje- 
lického kostola v Èabe boli prítomní 
aj èlenovia nadlackého cirkevného 
zboru na èele so svojim farárom Jura- 
jom Bálintom.

• Folklórny súbor Èaba zavítal na Mlá- 
dežnícky folklórny festival do Bihoru.

• Ildika Oèovská sa zúèastnila se- 
minára zborovej hudby v Báèskom 
Petrovci.

• Poslali sme úèastníkov a zabezpeèili 
ich cestu zo župy Békés na podujatie 
cez Nadlak je...  

• Dom slovenskej kultúry pripravil spo- 
loèenský veèer pre úèastníkov medzi- 
národnej konferencie slovenèinárov   
z troch štátov, ktorá prebiehala kon- 
com augusta v organizovaní Minis- 
terstva školstva Slovenskej republiky a 
Metodického centra CSS v Èabe. 

• Poslali sme predstavite¾ov mládežníc- 
kej organizácie na stretnutie mladých 
do Nadlaku.

• Pozvali a privítali sme úèastníkov na 
Festivale èabianskej klobásy a Žup- 
nom dni Slovákov z oboch štátov.

• Na predstavenie S¼UK-u v Èabe do 
Divadla Jókaiho zavítalo 15 ¾udí         
z Nadlaku a menšia delegácia zo 
Srbska. 

• V Èabianskom kalendári každoroène 
uverejòujeme príspevky z Nadlaku 
ako aj z Báèskeho Petrovca.

20. decembra bola zvolaná v Sarvaši,  
v starobylej budove bývalej školy Tešedí- 
ka, malá konferencia pri príležitosti 10 
roèného Novinkára. 

Novinkár nad Kerešom vychádza ako 
slovenská príloha maïarského mesaèníka 
mesta Sarvaš už 10 rokov. Jeho redaktormi 
sú Tibor Mótyán a Anna Franková. Uve- 
rejòujú v òom správy o slovenskom dianí 
mesta Sarvaš, historky a anekdoty zo živo- 
ta Slovákov, èlánky s miestnohistorickou 
hodnotou a pod. Spolu so slovenskou prí- 
lohou, vychádzajúcou v Slovenskom Kom- 
lóši, s našim mesaèníkom Èabän a s dvoj- 
jazyèným listom, vychádzajúcim v Csaba- 
szabadi, tvoria slovenskú tlaè župy Békés.

Gratulujem všetkým, ktorí pokladajú 
za dôležité venova� sa slovenskému písa- 
nému slovu v tomto regióne.

ai. 

Slováci v Maïarsku dostali od materskej 
krajiny a od CSS prekrásny darèek ku Dòu 
menšín a k Vianociam - 5-dòové turné Slo- 
venského ¾udového umeleckého kolektí- 
vu, známeho vo svete pod skratkou S¼UK.

Toto vynikajúce 58-roèné kultúrne te- 
leso, ktoré má za sebou 10 tisíc vystúpení 
v 60 krajinách sveta, sa v Maïarsku opä� 
predstavilo po 26 rokoch, tentoraz v Rét- 
šágu, Budapešti, Sarvaši, Békešskej Èabe 
a Slovenskom Komlóši. 

Predstavenia pozostávali z progra- 
mov Tancovali naši vašim a Sedmokráska. 
Ten prvý je vlastne svadobná veselica, na 
ktorej sa stretnú príbuzní nevesty z mests- 
kého prostredia a ženícha z vidieka kedy- 
si na prelome 30. a 40. rokov minulého 
storoèia. Humorne ladené scény typické- 
ho pretekania sa mládencov a dievok       
v tom, kto èo dokáže, prelínali lyrické 
èasti, to všetko v perfektnom predvedení. 
Sedmokráska bola výberom z repertoáru 
S¼UK-u, ukážkou ¾udových tancov a pies- 
ní z rôznych regiónov Slovenska. 

V Békešskej Èabe vystúpil S¼UK 20. 
decembra v krásnej sále Divadla Jókaiho, 
ktoré bolo partnerom Celoštátnej slo- 
venskej samosprávy, Generálneho kon- 
zulátu SR a Domu slovenskej kultúry v re- 
alizovaní vystúpenia. V preplnenej sále 
okrem Slovákov z mesta a okolitých obcí 
sedeli aj priatelia z Nadlaku a Nového 
Sadu. Predstavenie navštívilo aj poèetné 
maïarské ako aj odborné (taneèníci) obe- 
censtvo. Všetci spolu vyjadrili kolektívu 
svoje uznanie, spokojnos� s programom 
nesmiernym a búrlivým potleskom, ktoré 
vyzývalo až ku trojitému opakovaniu.  
Ïakujeme vedeniu a kolektívu S¼UK-u, 
organizátorom, ale najmä finanènému ga- 
rantovi, t.j. Ministerstvu kultúry Slovenskej 
republiky, že nám umožnili tento zážitok.

Novinkár nad Kerešom

Krátke hodnotenie spolupráce Slovákov 

z troch štátov v roku 2007

Èím prispela Èabianska organizácia Slovákov a 

Dom slovenskej kultúry v r. 2007 k rozvíjaniu vz�ahov 

dolnozemských Slovákov žijúcich v okolitých štátoch?

ai.
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  Spoloèné projekty dolnozemských Slovákov z troch štátov na rok 2008 

Na decembrovom stretnutí Krúžku 
gazdov a gazdiniek si èlenovia prehliadli 
najtypickejšie èabianske zvyky v stravo- 
vaní z diel Ondreja Krupu. Zaoberali sa aj 
s prestretím vianoèného stola a samoz- 
rejme aj spôsobom prípravy jedál, ktoré 
budú naò položené a ponúknuté rodine 
poèas Kraèúnu. Podrobne sa venovali 
jednému z hlavných jedál tohto obdobia, 
plnenej kapuste, u nás nazývanej sárme. 
Pozrime si nieko¾ko spôsobov  prípravy 
toho istého jedla:
Sárma, ako ju robia nanièka Oša Viczá- 
nová:
Na 1 kg èerstvého zomletého bravèového 
mäsa dá za hrs� ryžu, 2 vajíèka a so¾ pod¾a 
chuti. Spolu dobre pomieša a zmes na- 
kladie do kapustových listov. Záviny pos- 
taví do hrnca tesne jeden k druhému, 
pod¾a nej takto sa uvaria lepšie. Na ko- 
niec sármu zapraží.

Eržika Griecsová dáva mäsovú zmes do 
obarených kapustových listov. Na 1 kg 
mäsa dáva 1 vajíèko, 15 dkg ryžu, èierne 
korenie, cesnak, èervenú papriku a aj 
trochu smotany. Zmes dobre vymieša a 
zabalí do kapustových listov, ktoré pok- 
ladie pekne do hrnca. Vodou úplne zaleje 
a keï sa už všetko uvarilo, vtedy zapra- 
žíme.
 
Ilonka Csiaková nikdy nemeria váhou 
ryžu, na 1 kg z nej dáva za hrs�. Pridá 
málo múky, èervenú papriku, za lyžicu 
pokrájanú cibu¾u, so¾. Zmes zabalí do 
kyslých kapustových listov a plnky pok- 
ladie na zápražku, potom naleje do hrnca 
to¾ko vody, aby pokryla „prasiatka“ a tak- 
to varí sármu, kým mäso nebude úplne 
mäkké. Keï plnku naloží na tanier, položí 
na òu za lyžicu smotany.

Dobrú chu�!    

   Èíslo Názov projektu  Gestor a org.  Poznámky

1. Putovná sú�až zo slovenských dolnozemských reálií pre     HU CSS   Békešská Èaba
stredoškolákov   9 - 12. október

2. Metodický èasopis Slovenèinár     HU CSS      B. Èaba, december

3. Otázky slovenského školstva v zahranièí a vz�ah     RO SEP    druhý štvr�rok
k materskému národu

4. Slovenské ¾udové remeselníctvo na Dolnej zemi – detský tábor    SRB  NRSNMS       júl

5. Medzinárodný workshop: Slovenská mládež na Dolnej zemi  HU ÈOS - OSMM    S.Komlóš, máj

6. Choreografický kurz pre Slovákov na Dolnej zemi    SRB   NRSNMS      leto

7. Letný zborový kamp   SRB   ASP          B.Petrovec, júl

8. IV. medzinárodná konferencia muzikológov a hudobných    SRB   NRSNMS      leto
odborníkov

9. Cez Nadlak je ...  RO DZSÈR      Nadlak, september

10. Medzinárodný slovenský mládežnícky festival v Èerpotoku  RO DZSÈR Èerpotok, august

11. Etnogastronomické tradície dolnozemských Slovákov   HU ÈOS     jeseò
na Slovensku

12. Slovenské divadelníctvo na Dolnej zemi   HU CSS

13. Žur škola – školenie dolnozemských slovenských žurnalistov    SRB  NRSNMS leto

14. „NA JARMOKU” Stretnutie dolnozemských Slovákov    HU ÈOS -  CSS    B.Èaba, 19-21. sept.

15. Èasopis Dolnozemský Slovák + 4 knižné prílohy  RO Pod¾a platnej       štvr�roène
vydavate¾skej 

ÈABIANSKY  RECEPTÁR


