
júl:
Na XXVII. Celoštátnom výšivkárskom konkurze Kis-

jankó Bori v Mezőkövesde čabiansky výšivkársky krú-
žok Rozmarín – 3. miesto a ich vedúca Anna Illéšová 
Boťánska vo dvojici s odborníkom Bíró Bertold dostali 
spolu ministerské uznanie odboru

Na výstave boli aj výšivkárky z Kétšoproňu s vedúcou 
–Noémim členkou výšivkárskeho krúžku Rozmarín

august:
• Na celoštátnej kvalifikácií v Egeru:

spevokol Horenka z Kétšoproňu získal cenu Zlatého páva, 
a čabiansky spevokol Orgován Veľkú cenu Zlatého páva

• Juraja Anda vyznamenali najvyšším uznaním muze-
ológov Cenou Ferenca Móra

september:
Na prvom Dni župy Békéš gratulačný diplom k vyko-

nanej práci k pridruženiu sa k zoznamu miestnych hod-
nôt od predsedu župnej samosprávy Mihálya Zalaiho a 
zástupcu štátneho tajomníka Istvána Szakáliho

• prevzala predsedníčka Slovenskej samosprávy v Két-
šoproni, Erika Tóthová

• prevzal v mene výboru zoznamu miestnych hodnôt 
Čabasabady člen Matej Kesjár

Ročník XX. Číslo 7-9

2016
Júl - August - September 

Úspechy letného obdobia:

Jurajovi Andovi gratuluje primátor mesta Čaby 
v rámci oslavách 20. augusta

Spevol Horenka z Kétšoproňu

Spevokol Orgován a jeho cena

Výšivkársky krúžok Rozmarín za svoju komplet-
nú garnitúru motívom Háromszéki - dostal celoštátne 
uznanie „Kézműves remek”
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Prvý predĺžený víkend v  augus-
te strávili čabianski Slováci návšte-
vou Slovákov v  Čechách. Bolo to 
prvý krok k obnoveniu doterajšej, 
ale v  posledných rokoch oslabenej 
spolupráci. Našimi hostiteľmi boli 
členovia Slovenského klubu v Třinci 
na čele so Zdenkou Samkovou a ča-
biansku delegáciu tvorili členovia zo 
všetkých skupín Čabianskej organi-
zácie Slovákov, členov predsedníc-
tva a kontrolného výboru.

Stretnutie bolo spojené so spo-
znávaním života našich slovenských 
predkov, ktoré sme mohli spájať 
s  cestovaním. Krajania z  Čaby spo-
znali históriu baníctva na Slovensku 
návštevou Banského múzea v  Ban-
skej Štiavnici, drotárstvo prostred-
níctvom novoinštalovanej výstavy 
drotárstva na Budatínskom hrade. 
Zaujali ich aj prírodné krásy a pamä-
tihodnosti týchto miest.

V Třinci nás čakala milá, odušev-
nená skupina. Sledovaním videopro-
jekcii a stručného hodnotenia spo-

lupráce oboch komunít vedúcimi a 
rozhovoroch sa účastníci stretnutia 
pustili aj do spoločného spevu s vy-
nikajúcim mladým huslistom z Třin-
ca, ku ktorému sa pridal aj čabiansky 
hudobník s ústnou harmonikou. Na 
druhý deň sme sa spoločne vydali na 
cestu do Rožňova pod Radhoštěm, 
kde sa konal Medzinárodný folklór-
ny festival Jánošíkov dukát. Toto 
významné podujatie bolo jedným 
zo styčných bodov našej spolupráce 
v minulosti, však v rámci Programu 
Grundtvig sme sa tam spolu dostali 
a vystupovali. Opäť sme spoločne 
prežívali nádherné chvíle, spozná-
vali sme pestrú paletu slovenskej 
tradičnej kultúry, formy pestovania 
kultúry národností, ako aj tradičnú 
slovenskú a moravskú gastronómiu. 
Cestou domov nakukli do známej 
reštaurácie pivovaru Kozlovice, kde 
sme mali spoločnú večeru. Vysvitlo, 
že ich guláš, ktorý bol naozaj chut-
ný, sa líši od guláša, ktorý poznáme 
v  Maďarsku. Nuž však ho skupin-

ka Slovákov z  Třinca ochutnala 
na Čabe, koncom augusta, cestou 
domov z  Vojvodiny, pri návšteve 
Domu slovenskej kultúry na Čabe. 
A nemôžeme nespomenuť program 
posledného dňa, však na naše šťastie 
sme si mohli pozrieť zvnútra, Werk 
Arénu hokejistov, na ktorú boli naši 
hostitelia veľmi hrdí. Prezreli sme 
si galériu výhercov mnohých pohá-
rov, aj Extraligy. Ďakujeme našim 
partnerom a pánovi riaditeľovi za-
riadenia za milé privítanie a za zará-
movaný obraz hokejového mužstva, 
ktoré nesie názov HC Ocelári Tři-
nec. Našu pozornosť upútali dlhé ki-
lometre továrne a informácie o tom, 
ako tu žijú a pracujú aj Slováci

Milí naši partneri v Třinci, nemô-
žeme vám byť dosť vďační za chvíle, 
ktoré sme s vami strávili a veríme, že 
napriek veľkej vzdialenosti , ktorá 
nás delí sa naša spolupráca obnovila 
a posilnila.

hk-red

Obnovená cezhraničná spolupráca
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Z nížiny do hôr prezentovať sa

Kétšoproňanky pri ochutnácke pochúťokSpevokol Borouka z Telekgerendášu 

Štyri dolnozemské osady pri debateV čabianskych krojoch

Prvý júlový víkend aj u Slovákov v  Maďarsku prebieha 
v znamení Pamätného dňa zahraničných Slovákov. Už tradič-
ne sa v  tomto období uskutočňuje Deň Slovákov v Maďar-
sku, v rámci ktorého Slovač v Maďarsku prezentuje kultúrne, 
spoločenské a náboženské aktivity slovenského života.

Okrem hlavných organizátorov je spoluorganizátorom 
podujatia aj Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku a Dom slo-
venskej kultúry, ktorý je regionálnym centrom tejto inštitú-
cie. Na náš veľký sviatok sa vydali samozrejme aj z  čabian-
skeho regiónu autobusy, aby sa Dolnozemci zúčastnili resp. 
prezentovali na veľkolepej spoločnej akcii v Alkári. Súčasťou 
osláv bolo odovzdávanie vyznamenania Za našu národnosť 
a Cena Štefana Lamiho, stretnutia vedúcich predstaviteľov 
Slovákov v Maďarsku, zástupcov inštitúcií a úradov, otvore-
nie výstavy z miestnych zdrojov a publikácií. Na ústrednom 
javisku sa prezentovali slovenské folklórne skupiny, súbory a 
hudby Slovákov v Maďarsku. A návštevníci si mohli prezrieť 
aj stánky kníh, tlačí a pochutnať si na kulinárskych dobrotách.

Čabiansky región v  programe prezentoval Páví krúžok 
Borouka z Telekgerendášu, ktorý bol minulý rok usporiada-
teľom tohto významného dňa. Vystúpili v  nových krojoch 
z modrotlače s číslom Osievame múčku. Iniciatívne si vybrali 
tému charakteristickú pre náš kraj: „Dolnú zem charakteri-
zuje šíra rovina, práce súviciace poľnými prácami a práce sú-
visiace so spracovaním pestovaných obilnín, ako napríklad 
mlynárstvo či pekáreň. Naša kytička spevov pripomína prá-
ve tieto práce a nevyhnutné produkty pre život človeka, ako 
múka a chlieb.” Riekanky Osievame múčku a piesne Povedal 
mi jeden chlapec, Neoriem, nesejem a ďalšie funkčne dopĺ-
ňali choreografiu. Je potešiteľné, že v  súbore sú zastúpené 
viaceré generácie folkloristov.

Ďalej sme prezentované dolnozemské výšivky a kožuchy 
– z nich aj tri originálne - ako aj produkty s týmito motívami 
prenesené na moderné úžitkové predmety a aj tlače, infor-
mačné brožúrky osád regiónu, časopisy Čabän a Zrnko-Ma-
gocska z Čabasabady.

K našej prezentácii gastronomických tradícií sa pridružili 
Slováci z Eleku so sladkými pochúťkami a Čabänia ponúkali 
chýrnu čabajku, o ktorej sa dodnes „lámu mozgy” či je slo-
venská a či maďarská. Samozrejme sa pridružili aj ďalšie osa-
dy regiónu k podujatiu i delegácia z Hradišťa, ktorá je part-
nerskou osadou Čabasabady.

Ak sme spomínali modrotlač, je potrebné pripomenúť, 
že toho roku sa po prvýkrát uskutočnila módna prehliadka 
modrotlačových krojov. V  čabianskom regióne skúmala a 
spracovala históriu modrotlače Alžbeta Liptáková, ktorá aj 
ušila kroje s  charakteristikou čabianskou modrotlačou. Ča-
bianska modrotlač má bohatú históriu. Od roku 1857 rodi-
na Sztaricskovcov svojou modrotlačovou dielňou formovala 
oblečenie Čabänov. Fungovala na mieste dnešnej Áchimovej 
sieni Čabianskeho oblastného domu. Modrotlač používali 
v domácnosti ako aj v oblečení. Ženy rady kupovali takzvané 
„svetlíky”.Obľúbené boli šaty tmavé (kék falú), dvojmodras-
té, modro-biele a zelenomodré so žlkastými motívami. Pre 
Čabu bol príznačný motív egreš a veľký egreš. Zásteru vyrá-
bali z tmavomodrého plátna s bielym tulipánovým motívom. 
V období medzi dvoma svetovými vojnami nosila modrotlač 
už iba chudobnejšia vrstva Čabänov, z lacnejšej modrotlače 
vyrobené šaty, svetlík (horná časť šiat) a sukňu bez okrášlenia 
čipkou, alebo volánom, nosili iba tzv. svetlé šlafroky.

red
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Každému je zrejmé, že zviditeľňo-
vanie aktivít v súčasnosti hrá väčšiu 
rolu ako doteraz. Je dôležité, aby as-
poň názov našej pospolitosti sa víril 
v  povedomí občanov. Avšak nájsť 
príležitosť na našu prezentáciu nie 
je ľahké, preto vítame všetky mož-
nosti na to, aby sme predviedli našu 
tvorbu a aktivity. Možno dozrejú až 
v  budúcnosti, ale semienko sme už 
zasadili.

Čabianska organizácia Slová-
kov (ďalej len organizácia) a Dom 
slovenskej kultúry (ďalej len dom) 
v tomto období až trikrát sa mohol 
prezentovať na troch akciách. Po 
prvýkrát v  Župnej knižnici v  rámci 

slovenského tematického dňa, kde 
organizácia a dom osobitne sa pred-
stavili krátke dejiny našej činnosti. 
Spolku ochranárov a okrášľovateľov 
mesta v  rámci podujatí Poznatky o 
čabianskych Slovákoch sme sa spo-
ločne predstavili s dôrazom na oso-
bitosť našej organizácie i domu.

Organizácia má svoj osobitný 
život verejnoprospešnej civilnej 
organizácie a má svoje skupiny, 
kým dom bol prezentovaný ako 
trojfunkčný celok a regionálne cen-
trum Ústavu pre kultúry Slovákov 
v Maďarsku. Samozrejme obe pred-
nášky boli zamerané na styčné body 
s ochranármi mesta, s ktorými sme 

po dlhé roky v  rámci spolupráce 
odhalili pamätné tabule, usporia-
dali pamätné a výročné podujatia. 
Tretím s  celkom odlišným cieľom 
usporiadaným podujatím, kam nás 
pozvali na prezentáciu, bola Letná 
dielňa vedúcich civilných organi-
zácií župy Békéš. Tam sme okrem 
národnostnej činnosti, prezentovali 
naše civilné zázemie tak z  technic-
kého ako aj z finančného hľadiska. A 
tak nám leto prebiehalo rušno a dú-
fame, že aj v budúcnosti sa budeme 
zúčastňovať podobných aktivít.

red

Prezentácia na troch podujatiach

Slovenský dychový orchester dvakrát
Na pozvanie Slovenskej samosprávy župného mesta 

Békešská Čaba po druhýkrát, aj v  tomto roku dvakrát 
vystúpil u dolnozemských Slovákoch Dychový orches-
ter Základnej umeleckej školy, ktorý tvoria členovia, 
bývalých absolventov a učiteľov z  Považskej Bystrice. 
Ich prvé vystúpenie sa uskutočnilo pred niekoľkými 
rokmi na Hudobnom mládežníckom stretnutí a Medzi-
národnej súťaži dychových orchestrov. Súťaž oslavovala 
svoje tridsiate výročie a dychový orchester štyridsiate 
výročie. Vynikajúca úroveň práce hudobníkov prinies-
la svoje ovocie aj rôznymi zahraničnými oceniami ako 
sú napríklad dvojnásobný víťaz súťaže Pádivého Tren-
čín (Slovenská republika), Zlota lira – prvá cena (Poľ-

sko), Ostrava – prvá cena (Česká republika). Na Čabe 
zožali vysoké uznanie od poroty (István Varga, Ferenc 
Németh, Zsolt Putnoki), udelili im Osobitnú cenu Žup-
ného mesta Békešská Čaba.

Dychovka pod vedením umeleckého vedúceho or-
chestra, Mgr. art. Michala Brósku a dirigenta Mariána 
Belobrada sa podielala aj na vystúpení v rámci obecných 
dní a Dňa jablka v  Čabasabady, kde sa predstavila ich 
komorná sekcia pred predstaviteľmi Slovákmi obýva-
ných osád regiónu, ako aj z materskej krajiny. Ich kon-
cert zožal veľký úspech a hrali aj do tanca účastníkom 
podujatia.

red

Dychovka na obecnom dni v Čabasabady
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20.-24. júna v Békešskej Čabe sa 
uskutočnil 10. medzinárodný slo-
venský remeselnícky tábor. Akcia sa 
uskutočnila v rámci Spoločných dol-
nozemských projektov (MR-RO-
-SRB) s  podporou ÚSŽZ, CSSM a 
čabianskej Slovače. Žiaci sa v tomto 
roku oboznámili s drôtovaním a na-
vlekaním perličiek. Organizátor a 
gestor tábora, Čabianska organizá-
cia Slovákov, sa rozhodla, že tradíciu 
spojí so súčasnosťou a vo dvoch od-
borných dielňach počas týždňa deti 
spravia svoj produkt aj tradičným 
spôsobom i modernou aplikáciou 
do súčasných odevov. Odbornú 
prácu zabezpečovala Anna Tóthová 
majsterka ľudového umenia (korál-
ky) a jej dcéra Anna (drôt) s pomo-
cou Alžbety Liptákovej. Na práci sa 
podielali aj pracovníci čabianskej 
slovenskej školy. A keďže je úče-
lom projektu spoznávanie hodnôt, 
účastníci sa zoznámili aj pamäti-
hodnosťami Čaby a aj s modernými, 
novými zaujímavosťami mesta ako 
sú napr. Csabapark s  klobásovým 
ihriskom.

24. júna prebiehal slávnostný zá-
ver tábora, s krásnou výstavou prác, 
vyhotovených v tábore, ako aj mini-
fotovýstavou z dejín tábora, však to 
bol jubilejný, desiaty spoločný tábor.

Účastníci diplomom s  folklór-
nym motívom a jubilejnou tortou, 
ozdobenou perličkami a štylizo-
vaným drôtom sa lúčili s  táborom, 
ktorý navštívil aj generálny konzul 
SR Igor Furdík.

26. augusta sa náš mikrobus vydal 
na cestu do rumunského Nadlaku, 
aby sme vyhoveli našim povinnos-
tiam uloženými v  dolnozemskej 
dohode. Napriek krátkosti času sme 
sa prezentovali ukážkami remesiel, 
ručnými prácami s  dolnozemský-
mi motívmi, prácou keramikárky a 
v ďalšom stánku dolnozemskou hus-
tou tarhoňou.

Dva jarné spoločné dolnozemské projekty

Otvorenie Dolnozemského jarmoku

Čabianske gastrokomando

Ručné práce

Pri jubilejnej torte
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Čabiansky Klub slovenských 
seniorov pracujúci pri Čabianskej 
organizácie Slovákov, vždy venoval 
kontaktom a spolupráci s  mladou 
generáciou.

V  tomto prípade mladú generá-
ciu spojili s  dobročinnosťou, keďže 
navštívili Nadáciu desiatich miest 
v  Poľnom Berinčoku, ktoré sa ve-
nujú mládeži so znevýhodneným 

zázemím, aby im vytvorili detskú 
herňu. Akcie sa zúčastnilo päťdesiat 
detí, ktoré navliekali perličky, vyho-
tovili handrové bábiky a kožušinové 
náhrdelníky. Do práce sa zapojili aj 
dospelí. V  priebehu práce odušev-
nené seniorky im piekli herouke, 
ktoré potom spolu zjedli. Za klub 
s  veľkým oduševnením sa aktívne 
zúčastnili: Seres Gézáné, Zahorán 

Andrásné, Lipták Jánosné, Németh 
Gáborné,Tóth Andrásné, Kurgyis 
Andrásné , materiálom prispeli Hu-
gyecz Katalin, Varga Sándorné és 
Krajcsovics Mihályné a Tyirják Pál 
s  minimikrobusom prispel k úspe-
chu akcie. Pritom ešte iniciovali ber 
odevu, kníh, hračiek atď., čo i odo-
vzdajú koncom septembra.

Tőkés Gyula

Dobročinnosť slovenských seniorov

Kompletný program ECAV-u
Začiatkom júla (6.-8.7.) Békešská Čaba ožila slovenským 

slovom a duchom. Ten, kto ani nie je evanjelikom alebo iné-
ho vierovyznania, len iba zavítal na spoločnú bohoslužbu 
do čabianskeho Veľkého evanjelického kostola, prežil ne-
všedné podujatie. Atmosféra preplneného kostola, spoloč-
ný spev tisícov prítomných posilnila tlejúcu a zošedivenú 
iskru duší veriacich. Boli to dni skutočnej spolupatričnos-
ti slovenských evanjelikov a.v. cirkvi. V Békéšskej Čabe sa 
uskutočnili V. Evanjelické cirkevné dni s  medzinárodným 
stretnutím slovenských evanjelikov. Najväčší evanjelický 
kostol v strednej Európe spätý so životom a históriou Slo-
vákov v týchto priestoroch privítal hostí zo 6 krajín Európy.

Uskutočnili sa oficiálne rokovania vedúcich predstavite-
ľov slovenských evanjelických cirkví zo Slovenska, Srbska, 
Rumunska, Chorvátska, Maďarska a  Čiech, diskusné fóra 
ale aj takzvaná Duchovná tržnica, prisluhovanie, pobožnosť 
a služby Božie. Súčasťou podujatia bola prezentácie sloven-
ských evanjelikov žijúcich v zahraničí, kultúrne programy, 
divadelné predstavenie z Vojvodiny, koncerty kresťanskej a 

ľudovej hudby, výstava krojovaných bábik Slovákov v Ma-
ďarsku a zaujímavosti čabianskych evanjelických kostolov, 
neformálne stretnutia na rôznych miestach. Nezabudlo sa 
ani na dávnych, znovuosídlencov osady, na ktorých sme si 
spomenuli pri pamätníku znovuosídlenia.

A právom, však Békéšská Čaba bola po dlhé roky najväč-
šou dedinou Európy so slovenským obyvateľstvom. Aj keď 
prví osadníci prišli na tieto priestory koncom roka 1716, 
prvá úradná písomná zmienka o Čabe je z roku 1718 a blíži 
sa 300-té výročie (2018) znovuosídlenia Čaby slovenskými 
evanjelikmi.

V mene čabianskych Slovákov ďakujeme za usporiadanie 
veľkolepej akcie ECAV-u u nás v Békešskej Čabe v evanje-
lických kostoloch, ktoré nesú stopy Slovákov, našich pred-
kov. Bola nám cťou vítať toľkých slovenských evanjelikov, 
získať informácie o ich živote a cítiť ich spolupatričnosť.

Siedmeho júla akcia ECAV-u pokračovala X. Stretnutím 
kresťanov strednej a východnej Európy v Budapešti.

red

Čabianska ružička a Hilda Gulácsiová vo Veľkom evanjelickom kostole Pri pamätnej skale znovuosídlenia Čaby Slovákmi
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Ďalšie letné akcie v slovenskom regióne:

Skupinka Čabianskej organizácie Slovákov-Domu slovenskej kultúry navštívila inštitúciu, s ktorou má dlhodobý 
styk. V Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach sme sa zoznámili s ich prácou a zázemím. Spoznali sme samé 
milé tváre, umelcov a nastupujúcu generáciu. Na fotke sme práve  u prvom ročníku.

Na hodine prvého stupňa umeleckej školy

30. 6. -3. 7.  Šachový turnaj Ancsinovcov v Dome železni-
čiarov na Čabe

3. 7.  Mládežnícka skupina Slniečko z  Čabasaba-
di vystupuje v Gyule a členovia výšivkárkeho 
krúžku Rozmarín v Körösvölgyi sokadalom

16. -22. 7.  Národopisný tábor pre deti vo Veľkom Bánhe-
deši (organizátor: Slovenská samospráva Bé-
kešskej župy)

23. 7.  Deň mesta Sarvaš
26. 7.  Zasadnutie predsedníctva ČOS
26-28. 7.  S cieľom uzavretia partnerského styku cesta 

Elečanov do Číčera
25. -29. 7.  XII. Medzinárodný čabiansky umelecký plenér 

s troma slovenskými umelcami
29. 7. -6. 8.  Umelecký plenér v Békéši s Jaroslavom Uhelom
30-31. 7.  20. Celoštátny folklórny festival Slovákov 

v  Maďarsku v  Banke s  Pávím krúžkom Boro-
uka v  Telekgerendáši, Spevokolom Horenka 
z  Kétšoproňu, so slovenskými gazdinkami 
z Poľného Berinčoku a prezentovanie tradičné-
ho čabianskeho svadobného kroja

25. 7.-9. 8.  Slovenský detský tábor v Gerendáši
  Slováci z  Poľného Berinčoka sa zúčastňu-

jú na oslavách Cyrila a Metóda v  Kolárove 
Účasť Gerendášanov v družobnej osade Malá 
Mača a Sládkovičovo na Dňoch kultúry

2. 8.  Spomienková slávnosť na pluk č. 101 na Čabe, 
v organizácii Ochranárov mesta

5. -7. 8.  XIII. Svetové stretnutie Elečanov s družobný-
mi osadami

 Deň melónov v Medeši
8. -13. 8.  Národospisný tábor čabianskeho slovenského 

klubu na ulici Békéši
10. -14. 8.  Slovenský projekt Slovákov v  Čabasabady 

s Hradišťom
  Slovenská mládežnícka akadémia v  Sarvaši 

v organizovaní OSMM
11. -14. 8.  Medzinárodný festival dychoviek s dychovkou 

z Považskej Bystrice
13. 8. Deň jabĺk v Čabasabady
13-14. 8.  Slováci v Poľnom Berinčoku sa prezentujú na 

jarmoku družobného mesta v Kolárove
18. 8. Zasadnutie predsedníctva ČOS
18-21. 8.  Na Slávnosti remesiel na budatínskom hrade sa 

prezentovali členky výšikárskeho krúžku Roz-
marín

19. 8.  Stretnutie družobných osád v Poľnom Berinčoku
20. 8.  Stretnutie družobných osád Čorváša
  V. Národnostný folklórny festival v Kétšoproni
  Gastronomický deň komlóšskych Slovákov
22. 8.  Spievajúci dvor v Dome slovenskej kultúry
26. 8.  Čabiansky slovenský klub sa stretne s partner-

skou nadlackou evanjelickou spoločnosťou 
v Nadlaku

26. 8.-26. 9.  Práce členov výšivkárskeho krúžku Rozmarín 
v Peštianskej redute „Fohász a mesterségekért”
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Elečania s lokšou

Telekgerendášanky s tarkedlem Čabianska slovenská samospráva s haluškami

Naši hostitelia, veľkobánhedešská slovenská samospráva

Ildika Očovská na javisku so žiakmi z Čaby, Telekgerendášu a Veľkého Bánhedeša

Medešanky s heroukou


