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Malá medaila sv. Gorazda
 Zuzane Laukovej a Michalovi Lásikovi

Na návrh Generálneho konzulátu Slovenskej 
republiky v Békešskej Čabe podpredseda vlády 
SR, minister školstva Ján MikolaJ udelil riaditeľ-
ke Slovenskej základnej školy v Slovenskom 
Komlóši ZuZane laukoveJ a zástupcovi riaditeľky 
Slovenského gymnázia, základnej školy, mater-
skej školy a žiackeho domova v Békešskej Čabe 
Michalovi lásikovi za ich dlhoročnú pedagogickú 
činnosť a za rozvoj slovenského národnostné-
ho školstva Malú medailu svätého Gorazda.

K odovzdaniu prestížneho štátne-
ho vyznamenania došlo začiatkom 
mája v Áchimovej sieni Čabianskeho 
slovenského oblastného domu v Bé-
kešskej Čabe. 

Zuzana Lauková od roku 1982 vy-
učuje vo svojej bývalej základnej 
škole v Slovenskom Komlóši slo-
venský jazyk, slovenskú vzdelanosť, 
biológiu a chémiu. V roku 2000 sa 
stala zástupkyňou a od roku 2009 je 
riaditeľkou tejto školy. Už skoro 20 
rokov je vedúcou školského taneč-
ného a speváckeho súboru Harmó-
nia. Od roku 1994 sa aktívne zapá-
ja do činnosti miestnej slovenskej 
samosprávy, v ktorej v súčasnosti 
zastáva funkciu predsedníčky. Je aj 
členkou Celoštátnej slovenskej samo-
správy a predsedníčkou jej Kultúrne-
ho výboru. Počas svojej dlhoročnej 
učiteľskej činnosti svojou aktivitou 
a všestrannou prácou veľkou mierou 

prispela nielen k zachovaniu a rozvo-
ju slovenského národnostného škol-
stva v Maďarsku, ale aj k zvyšovaniu 
úrovne pedagogického a výchovné-
ho procesu v komlóšskej slovenskej 
škole. Iniciovala a rozvíjala aj rôzne 
formy mimoškolskej činnosti pre 
žiakov, aby sa mohli všestrannejšie 
zdokonaľovať v slovenskom jazyku 
a tým aj viac spoznávať, zachovávať 
a šíriť kultúrne tradície slovenských 
predkov. 

Michal Lásik patrí k strednej gene-
rácii zahraničných Slovákov a k vý-
znamným osobnostiam slovenskej 
národnostnej menšiny v Maďarsku, 

ktorý sa hrdo hlási k slovenskej 
identite. Od roku 1980 pôsobí ako 
stredoškolský učiteľ na Slovenskom 
gymnáziu a základnej škole v Békeš-
skej Čabe, kde vyučuje dejepis, filo-
zofiu, etiku a vlastivedu. Od roku 
1992 zastáva funkciu zástupcu ria-
diteľky školy, niekoľko rokov pred-
nášal na vysokej škole pedagogickej 
v Békešskej Čabe. Je autorom, recen-
zentom a prekladateľom niekoľkých 
stredoškolských učebníc z maďarči-
ny do slovenčiny. Od roku 1996 je 
predsedom Čabianskej organizácie 
Slovákov. 

pokračovanie na strane 2.

Uznanie práce našich pedagógov

Két alföldi szlovák pedagógus kapta idén a Szlovák Köztársaság Oktatásügyi Minisztériuma  
Szt. Gorazd kis emlékérmét. A Tótkomlósi Szlovák Általános Iskola igazgatónője Laukó Zsuzsanna és  

a Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium igazgatóhelyettese Lászik Mihály.  
Az ünnepélyes átadásra a csabai Áchim teremben került sor.

Vyznamenaní v spoločnosti predstaviteľov Slovenskej republiky a riaditeľky 
Domu slovenskej kultúry.



23. mája vďaka spolupráci so Slo-
venskou samosprávou župy Békéš, 
na festivale závinov v  Malom Kere-
ši sa zúčastnilo za autobus dolno-
zemských Slovákov, keďže organi-
zátorom podujatia bola aj tamojšia 
slovenská samospráva pod vedením 
Zuzany Gmoserovej. Spolu súťažilo skoro 
dvadsať skupín z krajiny, ale boli prí-
tomní aj z Nesvád zo Slovenska, kto-
rí pravidelne chodia už piaty rok na 
toto podujatie. Porota vyniesla roz-
hodnutie vo všelijakých kategóriách 

a  odmenila najlepších. Samozrejme 
ani slovenský kultúrny program ne-
chýbal.

K téme sa viaže chýr, že Čabian-
sky klub gazdiniek bral vážne vý-
zvu a  okrem príprave dospelých 
na súťaž, odkryl tajnosť závinov aj 

pre najmladších. Keďže vieme, že 
okrem plniek tajnosť závinov spo-
číva v ťahaní cesta, usporiadal ukáž-
kovú prezentáciu pre deti čabianskej 
slovenskej školy v Dome slovenskej 
kultúry.

a.a. - kr.
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A Békés Megyei Szlovák Önkormányzattal való együttműködés eredményeként egy autóbusznyi alföldi szlovák 
vehetett részt a Kiskőrösi Rétesfesztiválon. A csabai Gazdaasszonyklub a felkészülési időszakban a gyerekek szá-

mára is tartott bemutató foglalkozást a rétehúzásról.

S deťmi v Dome slovenskej kultúry

Réteša, réteša

pokračovanie z 1. strany 
V roku 2006 bol zvolený za po-

slanca Celoštátnej slovenskej samo-
správy, kde súčasne vykonáva funk-
ciu predsedu Výchovno-vzdelávacie-
ho výboru.

Vyznamenaní pedagógovia pre-
vzali medailu s diplomom z rúk ge-
nerálnej riaditeľky Dagmar Hupkovej, 
ktorá im prečítala aj osobný gratulač-
ný list ministra školstva Jána Mikolaja.

Zuzana Lauková vo svojich ďa-
kovných slovách zdôraznila, že vy-
konáva takú prácu, ktorú si kedysi 
vytýčila za svoj životný cieľ: vyučuje 
deti a odovzdáva im lásku k sloven-
skému jazyku a kultúre. O tomto 
poslaní učiteľov sa vyznala slovami 
básnika Augustína Kuchára: peda-
góg žehná požehnaný čas, ktorý z 
dieťaťa robí človeka... Škola a súbor 
vtedy môžu fungovať dobre, ak má ve-
dúci okolo seba takých ľudí, ktorí mu 
pomáhajú a s ktorými je spolupráca 

úspešná. Ja ich mám a zo srdca im 
ďakujem, - poďakovala sa vyzname-
naná aj svojmu učiteľskému zboru. 
Niektorí z jej kolegov ju odprevadili 
aj na slávnosť, v ich mene sa o záslu-
hách pani riaditeľky zmienila učiteľ-
ka Marianna Bajczerová Melegová.

„...V mojej činnosti som sa vždy sna-
žil uplatniť a sprostredkovať hodnoty, 
postoje, ktoré som ako syn slovenskej 
evanjelickej roľníckej rodiny dostal ako 
dedičstvo... Krédo mojej pedagogickej 
činnosti bolo vychovávať a učiť takých 
žiakov, ľudí, ktorí vo svojom živote za 
každých okolností budú konať v súlade 
s rozumom, na základe poznatkov, ale 
každý ich čin bude aj citovo motivova-
ným, morálnym rozhodnutím...,“ uvie-
dol Michal Lásik, ktorému v mene 
jeho kolegov zablahoželala zástup-
kyňa riaditeľky čabianskej slovenskej 
školy Mária Mayerová, kým predstavite-
lia ČOS ho potešili originálnou kera-
mickou nádobou.

Slávnostné chvíle odovzdania 

štátneho vyznamenania SR, ktoré 
spestrili recitácie a hudobné vložky 
študentiek čabianskeho slovenského 
gymnázia a citarovej kapely Boleráz, 
poctili svojou prítomnosťou po-
prední predstavitelia spoločenského 
života Békešskej župy, Békešskej Čaby 
a Slovenského Komlóša. Prítomní boli 
o. i. predseda Výboru pre školstvo a 
kultúru župného zastupiteľstva Meny-
hért Szilágyi, vedúci Oddelenia odbornej 
kontroly župnej samosprávy Gyula Czé-
gény a viceprimátor mesta Békešská 
Čaba István Köles. Početnú delegáciu 
Komlóšanov viedla primátorka Rita 
Garayová. V mene slovenských samo-
správ a organizácií vyznamenaným 
zagratulovali o. i. predsedníčka Slo-
venskej samosprávy Békešskej župy 
Helena Čičeľová, predseda slovenského 
voleného zboru Békešskej Čaby Juraj 
Ando, ako aj predsedníčka Organizácie 
komlóšskych Slovákov Anna Molnárová.

(csl)
zdroj: luno

V súťaži v Malom Kereši
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31. mája zasadala Vedecká rada 
Výskumného ústavu Slovákov v 
Maďarsku. Rokovanie viedla Mag-
daléna Paríková z Katedry etnoló-
gie a kultúrnej antropológie FF UK. 
Členom vedeckej rady sa predstavila 
nová pracovníčka ústavu, vedecká 
tajomníčka VÚSM Tünde Tuško-
vá, ktorá od prvého januára je ak-
tívnym členom pracovného tímu 
VÚSM. Keďže od roku 2001 už je 
externou pracovníčkou ústavu, a je 
stálou účastníčkou konferencií or-
ganizovaných Výskumným ústavom 
Slovákov v Maďarsku a navštevuje 
národopisné tábory, spomínaná spo-
lupráca nie je ani taká nová. Nová 
pracovná sila vedeckej inštitúcie je 
docentkou na Katedre slovenského 
jazyka a literatúry Segedínskej uni-
verzity a šéfredaktorkou Čabianske-
ho kalendára. T. Tušková referovala 
aj o koncepcii plánu individuálnej 
vedeckovýskumnej činnosti, v rámci 
ktorej sa orientuje na zmapovanie ja-
zykovej a spoločenskej situácie mla-
dej generácie.

O svojej individuálnej výskumnej 
činnosti referovala aj vedecká pra-
covníčka Anna Kováčová, ktorá sa 
venuje interdisciplinárnemu výsku-
mu dejín. Sústreďuje sa na kultúrnu 
topografiu Slovákov v Budapešti v 
zrkadle literárnych diel slovenských 
a maďarských autorov. Anna Ková-
čová informovala vedeckú radu o 
predbežných organizačných prácach 

medzinárodného vedeckého sympó-
zia, ktorý sa uskutoční na jeseň 2010 
s názvom Dejiny kultúry Slovákov 
na Dolnej zemi. 

Riaditeľka ústavu Alžbeta Uhri-
nová Hornoková zahlásila svoju ab-
dikáciu, ktorú vedecká rada s poľuto-
vaním vzala na vedomie. 

Zasadnutie poctil svojou prítom-
nosťou generálny konzul Slovenskej 
republiky Štefan Daňo, ktorý zagra-
tuloval titulárnej odbornej radkyni 
VÚSM Anne Divičanovej k jej život-
nému jubileu.

Potešiteľnou správou je, že vyšiel 
najnovší zväzok edície Národopis 
Slovákov v Maďarsku a na internete 
sú prístupné aj výsledky minuloroč-
ného výskumného tábora, ktorý bol 
v pilíšskej slovenskej obci v Senvác-
lave. E-knihu môžete prečítať na ad-
rese http://vusm.slovaci.hu 

V rámci sérii vedecko-populari-
začnej prednášky „Z pohľadu vedy„ 
sme si mohli vypočuť prednášku ar-
chivára evanjelickej cirkvi v Békeš-
skej Čabe Pavla Kovácsa o živote a 
činnosti Samuela Tešedíka staršieho. 
Dozvedeli sme sa, že Tešedík síce 

v Čabe slúžil len päť rokov, predsa 
zanechal po sebe trvalú pamiatku. 
Usiloval sa vytvoriť jednotné zvy-
ky. V tom čase Čaba mala asi tritisíc 
obyvateľov. Hneď po nastúpení do 
úradu, zvolal zbor na poradu a pre-
čítal im návrh cirkevného poriadku. 
Takýmto spôsobom chcel odstrániť 
neporiadky v cirkevnej obci. Tešedík 
nielen napísal svoje novoty, ale sa 
postaral aj o ich dôsledné dodržia-
vanie. 

Na druhý  deň bolo predstavenie 
knihy Miroslava Kmeťa Histografia 
dolnozemských Slovákov v 19. sto-
ročí. Publikácia vyšla v spolupráci s 
Fakultou humanitných vied Univer-
zity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 
Knihu predstavil Pavel Husárik z 
Lýcea J.G. Tajovského v Nadlaku. 
Autor knihy popri opise dolnozem-
ských slovenských enkláv rozoberá 
významné kultúrnohistorické feno-
mény v rámci spomínaných komu-
nít. A. Divičanová prácu hodnotila 
za druhé najdôležitejšie dielo po 
knihe Jána Siráckeho Sťahovanie sa 
Slovákov na Dolnú zem.

Posledné májové dni vo Výskumnom ústave Slovákov v Maďarsku

A Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete május hónapjában több eseménynek is szervezője volt. Összeült a 
Tudományos Tanács, Kovács Pál id. Tessedik Sámuel munkásságát mutatta be, majd Miroslava Kmeť  könyvének 
bemutatója volt , mely a 19. századi alföldi szlovákokról szól. Az intézmény friss híreiről a http://vusm.slovaci.hu 

weboldalon szerezhet tudomást az érdeklődő.

A. Uhrinová, M. Paríková, gen. konz. SR Š. Daňo

P. Husárik, A. Kováčová, M. Kmeť
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riaditeľka Zuzana Medveďová

Citát nosí v sebe fundament 
a zodpovednosť škôl. Slovenské 
školy Dolnej zeme potvrdili svoju 
legitimitu a plnenie svojho posla-
nia, keďže po čabianskej slovenskej 
škole v tomto roku sarvašská troj-
funkčná (materská škola, základná 
škola, žiacky domov) slovenská in-
štitúcia oslavuje svoje 60. jubileum. 

Svoju veľkolepú slávnosť uspo-
riadala 15. mája. Súčasná riaditeľka 
Zuzana Medveďová, ktorá bola i 
žiačkou školy, vo svojom prejave sa 
zmienila hlbokou láskou a zaanga-
žovanosťou o  povolaní pedagógov 
a výchove mládeže. 

„Najkrajším povolaním na svete 
je byť pedagógom, ktorý je stráž-
com a pomocníkom duši, stavite-
ľom ducha.”

Vo výchovnovzdelávacom pro-
cese učitelia kráčajú ruka v  ruke 
s  rodičmi. Preto vyjadrila vďaku 
aj svojim kolegom, rodičom a  žia-
kom:

„Vždy som naberala silu, z ne-
vinných pohľadov, z čistých duší 
svojich žiakov, z ľudskosti mojich 
nadriadených, z podpory mojich 
kolegov a dôvery našich rodičov.”

Na záver deťom nakladala na ces-
tu do kapsy takto:

„Vedzte, že škola je tým mies-
tom, kde sa na pevne postavených 
základoch otvárajú pred nami per-
spektívy.”

A csabai szlovák iskola után a szarvasi háromfunkciós szlovák oktatási intézmény is 60. jubileumát ünnepelte. 
Megemlékezésük május 15-én zajlott, ahol Medvegy Pálné kiemelte a pedagógiai munka iránti elkötelezettségét 

és köszönetét fejezte ki kollégáinak, a szülőknek s a diákoknak egyaránt.

„Vôňu, ktorú krčah naberie prvý raz, si zachová navždy”
 (Komenský)

60. výročie sarvašskej slovenskej školy
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Tri jubileá a Ján Valašťan Dolinský

Spevácky zbor Ozvena z Budapešti

8. mája v čabianskom Malom 
evanjelickom kostole sa na počesť 
Jána Valašťana Dolinského stretli 
spevokoly: Spevácky zbor Ozvena z 
Budapešti pod vedením Marty Pá-
payovej Pálmaiovej, Zbor Čabianska 
ružička z Čaby v dirigovaní Ildiky 
Očovskej a Čabiansky evanjelický 
spevácky zbor v dirigovaní Kataríny 
Kutyejovej Abloncziovej. 

Podujatie sa začalo s pozdravný-
mi slovami generálneho konzula SR 
Štefana Daňa, predsedu miestnej 
slovenskej samosprávy Juraja Andu, 
a mestského poslanca Pavla Kutyeja, 
evanjelického farára. Po slovách zdô-
razňujúcich, že kultúra a spev spája 
ľudí a národy, tri zbory v dirigovaní 
Ildiky Očovskej zaspievali Dolinské-
ho Pozdrav a melódia zvestovala, že 
sme a že sme spolu.

Po spoločnom speve každá skupi-
na predniesla svoj krátky program, v 
ktorom zmiešane boli zastúpené ma-
ďarské a slovenské, cirkevné a svet-
ské piesne. Samozrejme slovenské 
piesne odzneli aj od J.V. Dolinského.

Pikantériou stretnutia bolo, že 
okrem oslávenej 15 ročnej Čabian-
skej ružičky, aj ostatné spevokoly 
oslavujú v tomto roku svoje jubi-
leum: Ozvena desiate a Evanjelický 
spevácky zbor tridsiate výročie. Po 
kostole Slovenská samsopráva v Bé-
kešskej Čabe a Čabianska organizá-
cia Slovákov pozvala účastníkov na 
recepciu do Hotelu Fiume.

Evanjelický spevácky zbor, Békešská Čaba

Zbor Čabianska ružička, Békešská Čaba

Ján Valašťan Dolinský tiszte-
letére találkozott a csabai Kis 

evangélikus templomban a bu-
dapesti Ozvena Kórus, a csabai 
Čabianska ružička Énekkar és 

a Csabai Evangélikus Ének-
kar. A találkozó pikantériája, 

hogy a 15. jubileumát ünneplő 
Čabianska ružička énekkar mel-

lett ebben az évben ünnepli a má-
sik két együttes is évfordulóját. 
Az Ozvena a tizediket a Csabai 
Evangélikus Énekkar a harmin-

cadikat.
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Zväz Slovákov v Maďarsku usporiadal súťaž v speve sloven-
ských ľudových piesní a v prednese slovenskej poézie a prózy. 

Regionálne kolo pre Békešskú a Čongrádsku župu 
prebiehalo 5. mája v Kondoroši. Z nášho mesta sa pri-
hlásili na súťaž žiaci Slovenského gymnázia a základnej 
školy. Poroty sa mali rozhodnúť o tom, ktoré produkcie 
môžu postúpiť na celoštátne kolo súťaže Spievanky a veršo-
vačky. 

Čabänov reprezentujú 11. júna v Budapešti siedmaci 
a ôsmaci Detského folklórneho súboru LIMBORA.

Z regionálneho kola v Kondoroši postúpili do celoštátneho 
kola aj žiaci Slovenskej základnej školy a gymnázia v 
Békešskej Čabe. Menovite:

- Ákos Kovács a Lili Frappánová, prváčky
- Nikolett Koósová, žiačka 3. triedy,
- Dominik Valach, štvrták,
- Miriam Bukranová, ôsmačka,
- Natanael Bukran žiak 9. triedy a 
- Agnesa Lešťanová, žiačka 11. triedy.
Gratulujeme výhercom a držíme im palce.

17. mája 
mali posedenie členovia Slovenskej samosprávy v Bé-

kešskej Čabe. Na zasadnutí členovia 
- posúdili koncepciu o rozdelení finančnej podpory 

menšinového výboru mesta pre národnostné skupiny,
- prijali referáty o rozpočte slovenskej samosprávy,
- uzniesli sa na podpore žiadosti Spoločenských do-

mov na ulici Békési a na finančnej podpore účasti ča-
bianskych citaristov v citarovom tábore v Sarvaši.

Vnučka komlóšskeho básnika 
Juraja Dolnozemského Alíz Agodová mala 12. mája 

o 18. hodine v Hudobnej akadémii v Budapešti absol-
ventský koncert. Koncertom ukončí bakalárske štúdium 
odboru ľudový spev na Univerzite hudobných umení 
Ferenca Liszta. Do programu zaradila aj slovenské ľudo-
vé piesne. Aliz Agodová odmalička zastupovala Spolok 

segedínskych Slovákov na rôznych podujatiach a vystu-
povala aj na akciách slovenských samospráv v Budapešti

Zo života čabianskeho slovenského klubu:
Členovia Čabianskeho slovenského klubu 3. mája 

oslavovali Deň matiek. Mamičky pozdravil v mene Mest-
skej samosprávy poslanec Tamás Hirka. Nasledoval kul-
túrny program, v ktorom účinkovali tanečníci Tanečné-
ho súboru Čaba a členovia klubu. Pri tejto príležitosti 
škôlkári Slovenskej materskej školy Mackó Kuckó posla-
li do klubu pozdravné lístky starým a prastarým mamám. 
Na záver muži pohostili matky.

Blížia sa Turíčne sviatky. Pri tejto príležitosti 17. mája 
mali sviatočnú schôdzu členovia čabianskeho Slovenské-
ho klubu. V  programe prednášal o turíčnych ľudových 
zvykoch Juraj Ando, zástupca riaditeľa župného múzea 
Mihálya Munkácsyho. Členovia spievali turíčne evanje-
lické piesne z Tranoscia a ľudové piesne o Turícach. Na 
slávu obnovujúcej prírody ženy pripravili jarné pochúť-
ky. Sprievodným programom bola výstava starých ma-
žiarov a  tĺkov, ktorými roztĺkali rozličné semená, alebo 
mútili maslo.

Slovenská mládež:
Valné zhromaždenie Organizácie sloven-

skej mládeže v Maďarsku zvolilo nové vede-
nie a schválilo pracovný plán na rok 2010. 
Za predsedu organizácie zvolili Ondreja Kiszelya z Békeš-
skej Čaby a za podpredsedov Alfiju Zelmanovú zo Slo-
venského Komlóša a Gabriela Borku z Budapešti. Záu-
jemcovia, ktorí sa chcú zapojiť do činnosti tejto orga-
nizácie sa môžu prihlásiť na adrese maszfisz@maszfisz.
com .

Menšinový výbor Maďarského futbalového zväzu bol 
založený pred dvoma rokmi.  Zastúpené sú v ňom ko-
munity Rumunov, Nemcov, Rómov, Slovákov a Chor-
vátov, a občianske organizácie, ktoré sa zameriavajú na 
ochranu práv národných a etnických menšín. Heslom 
tejto iniciatívy je „Futbalom proti rasizmu“. Na turnajoch 
výboru sú vybraní tí najlepší hráči jednotlivých národ-
ností a etník, z ktorých po intenzívnom tréningu sa 
bude skladať menšinová reprezentácia Maďarska.

 

Krátke správy

A szlovák népdaléneklési, próza- és versmondó ver-
seny Békés és Csongrád megyei regionális előválo-

gatását Kondoroson tartották. A békéscsabai szlovák 
iskolát Limbora együttesének hetedikes és nyolcadi-
kos tanulói képviselik, valamint a regionális körből 

továbbjutott hat iskolás és gimnazista.

Tótkomlósi szlovák költőnk Antal György unokájá-
nak koncertje volt a budapesti Zeneakadémián, mely-
lyel a népdaléneklési felsőfokú tanulmányait zárta le.

A Csabai Szlovák Klub május hava - a klub jeles na-
pokról való megemlékezés sorozatának köszönhetően 

-  az Anyák Napja és a Pünkösdi szokások jegyében 
zajlott.

A csabai Szlovák Kisebbségi Önkormányzat ülésén 
többek között döntést hozott a csabai gyermekek 

nemzetközi kézműves és citeratáborban való részvé-
telének támogatásáról és a Békési Úti Közösségi Há-

zak szlovák vonatkozású kérelméről.



Na májovom turnaji najlepším mužstvom sa stala sku-
pina Slovákov a zvláštnu cenu najlepšieho hráča dostal 
Tomáš Ondrejó zo Slovenského Komlóša. Okrem neho 
na intenzívny tréning v Telki boli vybraní Pavol Zelman 
a Ľudovít Ibrányi zo Slovenského Komlóša, ako aj Peter 
Valášek a Gabriel Ferincz z Černe. Vybraná jedenástka 
bude pracovať pod odborným vedením bývalého futba-
lového reprezentanta Maďarskej republiky Istvána Pi-
sonta.

Hosťujúce vystúpenia čabianskych slovenských speváckych 
zborov:

22. mája Poľská menšinová samospráva župného mes-
ta Békešská Čaba spolu so Spolkom priateľov maďarskej 
a poľskej kultúry usporiadala Stretnutie národnostných 
spevokolov Békešskej župy. Dejiskom podujatia s  ná-
zvom Farebné kvety bol Kultúrny dom v Čorváši. Kultú-
ru dolnozemských Slovákov reprezentovali na podujatí 
členovia Zmiešaného zboru Čabianska ružička a Ľudo-
vý spevácky zbor Nezábudka z Čorvášu. Organizovania 
podujatia s názvom Farebné kvety sa v budúcom roku 
podujmú Srbi z Battone.

27. mája členovia ľudového speváckeho zboru Orgo-
ván navštívili obyvateľov Domu dôchodcov Ochrana na 
ulici Tábor. Speváčky spôsobili radosť dôchodcom za-
spievaním maďarských a  slovenských ľudových piesní. 
Počujúc čabianske ľudové piesne sa zjavili slzy v očiach 
starých Slovákov.
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A Magyarországi Szlovák Fiatalok Szervezetének új 
elnöke Kiszely András lett, a két alelnök Zelman Alfija 

és Borka Gabriella. A szervezet tagjai részt vettek 
a Magyar Futballszövetség Kisebbségi Bizottsága által 
szervezett „Futballal a rasszizmus ellen“ nevű bajnok-
ságon, amit a román, német, cigány és horvát csapatot 

legyőzve meg is nyertek.

A csabai szlovák énekkarok vendégszerepeltek a Tá-
bor utcai Öregek Otthonában és a lengyel közösség 

szervezésében megrendezett Békés megyei nemzeti-
ségi énekkarok találkozóján Csorváson.

Japonci v našom krúžku
18-19. mája náš krúžok Rozmarín pohostil v dome na-

šej vedúcej Anny Illésovej Botyánszkej, skupinu z Japon-
ska. Prišli k nám s účelom oboznámenia sa s maďarskými 
motívmi, veď v Japonsku založili klub s cieľom pestova-
nia a rozširovania maďarskej výšivkárskej kultúry.

Prvý deň ubehol s preskúmaním motívov 20-25. kra-
jov, z ktorých potom vybrali kaločský motív, motív kožu-
cha z Békešskej Čaby, maťovský motív, motív „Szentivá-
ni“ a tzv. vysokú vyšívku župy Baraňa.

Na druhý deň sme sa pustili do boja s časom! Naučili 
sme ich drukovať, lebo oni doma každý motív kreslia na 
plátno ručne. Potom nasledovala technika stehovania.

Na oddych japonské dievčatá si mohli obliecť kaloč-
ský kroj. Popoludní sme nestačili dorobiť výšivky, ktoré 
odniesli domov s  účelom zvýšiť prax vyšívania týchto 
prekrásnych motívov.

Dva dni sme uzavreli s kotlíkovým hovädzím kolien-
kom a špecialitou domáceho Dr. Károlya Illésa – bryn-
dzovými kukuričnými knedľami.

Ako naši hostia, aj my sme sa dobre cítili a  dohodli 
sme sa na stretnutím v  letnom remeselníckom tábore, 
aby sme si rozmnožovali ďalej svoje zručnosti.

Alžbeta Liptáková

A Rozmaring hímzőszakkör tagjai japán vendégeket 
fogadtak, akik országukba viszik hírét a szebbnél 

szebb magyarországi motívumoknak ezzel a céllal ala-
pított klubuk segítségével. Érdekesség volt számukra 
– hiszen ők kézzel rajzolják a mintákat – a drukkolás 

technikájának elsajátítása.
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Ako rozprávajú zvieratká
Kozy stále iba rečnia 
Mečia, mečia a zas mečia. 
Pokrikujú: „Mé, méé mééé 
My sa radi smejeme! 
 
Prečo sliepka krik vydáva? 
Práve zniesla vajce- sláva! 
Kráka: Kokoko, kokokoko, 
Som z toho celkom namäkko! 
 
Jedno psíča, druhé psíča 
Mama fena ich poúča. 
Zaštekajte Hav,hav,hav 
Pekne hlasno na pozdrav.
Mačka mňauká na chlapčeka: 
Mňau, mňau daj mi misku mlieka. 
Príde sa k nám posadiť: 
Mňau, mňau ja ju chcem pohladiť. 
 
To je krava, krava bučí 
Teliatko sa od nej učí. 
Vie povedať: Búú a búúú 
Naložte mi do žľabu. 
 
Vo výbehu krochká prasa. 

Zajtra bude krochkať zasa. 
Čo hovorí? - Kroch, kroch, kroch 
Ja som bravček a nie hroch. 
 
Oslia mama nežne híka, 
Nežne híka na oslíka: 
I–á, i-á synáčku  
Ty máš slzu na viečku? 
 
Havran chodí v zime na lup, 
Poletuje vôkol chalúp. 
Zakrákorí: Kráky, krrrrák,  
Ja som krá – krá - krásny vták! 
 
Holub vŕka: Vrku- vŕk, 
Že má veľa pekných bŕk. 
Každému je zrejmé 
Že má pierka jemné. 
 
Ovca bľačí pri košiari, 
Že sa deťom dobre darí. 
Bé, béé nech každý vie 
My nemáme trápenie.
Vychádzajú zore ranné, 
V stajni erdžia kone vrané. 
Íhaháhá, íháhá, 
vieme čo je odvaha.

Detský kútik

Gregor Papuček
CHVÁLA PILÍŠA

Pilíšske divoké hory,
mohutná záplava krás,
jak voda hlbinu v mori
zapĺňa priestory v nás.

V húšťave stáročných stromov
pokúša tajomný vzruch.
Je to náš čarovný domov,

dýcha v ňom slovenský duch.

Kostelec, Mlynky aj Santov,
Čobanka, Senváclav, Huť...

To všetko zdanlivou kanvou
napĺňa hrdosťou hruď.

Nech sála Pilíša chvála
v širokú, priestrannú diaľ...

Pilíšan, svojich hôr kráľa
zo srdca, úprimne chváľ!

(Na vrchole Pilíša,
8. máj 2010)

Pri nehode autobusu zahynuli naraz 
traja muži. Dostali sa pred Pána 
Boha a ten sa pýta prvého:
- Koľkokrát si za život podviedol 

svoju ženu?
- ...hmm... 5-krát, previnilo 

povedal muž...
- Koľko?! - spýtal sa prísne Boh - 

mám sa pozrieť do knihy?
- No dobre, tak 6-krát...
- 9-krát! Za to dostaneš len 

Trabanta!
Muž odfičí na trabante na svoju 
večnú púť po nebi. Pred Boží súd 
predstúpil ďalší, tá istá otázka...
- 2-krát! - znie odpoveď...
- Koľko?
- Dobre, dobre, tak 3-krát...
- - 6-krát! - vyčítal z knihy pán 

Boh. Za to dostaneš Wartburga! 
Muž odfrčí a na to predstúpi 
tretí starý dedko.

- No dedo a vy ste koľkokrát 
podviedli babku?

- Ani raz, prosím! Celý život som 

bol babke verný!
-  Čože? Tí predtým sa aspoň 

priznali, už keď ma chceli 
klamať. No ty?! Veď sa 
pozrieme!!!

- No... naozaj ani raz! - počudoval 
sa Pán Boh...

- Za odmenu teda dostaneš 
najnovšie Porsche!

Dedo naradostený takisto odpáli na 
super fáre, ľahko teda predbehne 
obidvoch predchádzajúcich... 
Po istom čase však trabanstista aj 
wartbugista prechádzajú okolo 
odparkovaného porsche a vidia, 
ako dedko smutný sedí na kapote. 
Zastavia preto a pýtajú sa ho:
- Dedo čo je s Vami? Dostali 
ste super auto, mali by ste sa na 
ňom preháňať po nebi a tešiť sa z 
večného blaha... Čo sa stalo?
Aaaale , odvetil zronený dedo. - 
Stretol som babku na kolobežke!

Zdroj: Internet
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