
Daniela Alžbeta Kešjárova
Kesjár Erzsébet Daniella

Čo nám odkázali naši starí 
rodičia – predkovia v 

Čabasabady – v Maďarsku.

Nagyszüleink, elődeink 
üzenete 

Csabaszabadin, 
Magyarországon.



Čabasabady – Csabaszabadi
Maďarsko – Magyarország

Naša obec má 360 obyvateľov, 
a je najmenšia Dolnozemská 
dedinka, v ktorej žije slovenská 
komunita. Leží 20 km-ov        
od Békéšskej Čaby

Legkisebb 360 lakosú Dél-alföldi település, 
ahol szlovák közösség él. Békéscsabától 20 
km-re található Magyarországon



Na pamiatku predkov – 
Őseink emlékére

Prví občania zo Slovenska z obce  Hradište sa 
presťahovali na Dolnú-zem v roku 1716. Na toto 
spomína skala z Hradišťa, ktorá je v pamätnom 
parku v Čabasabady.

Csabaszabadi szlovák 
közösség elődei 
emlékére állította ezt 
a szlovákiai Hradište 
településről kapott

            követ.



Pamätná tabuľa v Hradišti 
Emléktábla Hradištében 

Pamätnú tabuľu do Hradišťa 
doniesli Dolnozemskí 
Slováci, ktorí žijú okolo 
Békéšskej Čaby. 
Organizátorom boli obce 
Hradište a Čabasabady.

Az emléktáblát Csabaszabadi és Hradište települések 
szervezésében a Dél-alföldi szlovákok helyezték el,
             akik Békéscsaba vonzáskörzetében laknak.



Slovenská samospráva v Čabasabady
Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat

Slovenská samospráva od začiatku (1994) pomáha 
zachrániť našu slovenskú komunitu. Na fotke je terajšia 
samospráva: členka: Margita Kočišová Zubánova, 
predseda Matej Kešjár a podpredseda Juraj Gajdáč. 

A szlovák önkormányzat a 
kezdetektől (1994) segíti a 
szlovák közösséget. A képen az 
önkormányzat tagjai: Zubánné 
Kocsis Margit képviselő, 
Kesjár Mátyás elnök, Gajdács   
     György elnökhelyettes.



Gágorčoke – Csiga tészta

So starými mamkami robím v Békéšskej Čabe 
„gágorčoke“       -  Nagymamáimmal készítem a 

csigatésztát Békéscsabán.



Spevácky zbor – Čabasabady 
Csabaszabadi Dalkör

Dvojjazyčný spevácky 
zbor zachovával 
slovenské piesne a 
odovzdal túto prácu 
pred sviatkami – 
Vianoce - mladšej 
generácií.

A kétnyelvű dalkör őrizte a szlovák énekeket. 
Ezt a munkát a karácsonyi ünnepek előtt átadta 
a fiatalabb nemzedéknek.



Slovenský Páví krúžok v Poľnom Berínčoku
Mezőberényi Szlovák Pávakör

Veľmi sa teším,         
že mám možnosť 
citarovať                    
v Slovenskom Pávom 
krúžku v Poľnom 
Berínčoku. 

Nagyon örülök annak, hogy citerázhatok 
a Mezőberényi Szlovák Pávakörben.



Cez Nadlak je...

Viackrát som sa zúčastnila na programe                     
 v Rumunsku Cez Nadlak je... V roku 2014 som 
získala osobitnú cenu. 

Többször vettem 
részt  Romániában 
Cez Nadlak je… 
programon, ahol 
2014-ben 
különdíjat kaptam. 



Slniečko  – Napocska

Od speváckeho zboru v Čabasabady prevzali prácu 
mladí a pod menom Slniečko – Napocska 
chránia našu kultúru.

Csabaszabadi 
Dalkörtől a fiatal 
nemzedék vette át a 
feladatokat és 
Slniečko - Napocska 
néven ápolják tovább 
     a kultúránkat. 



Jablkové dni – 
Almanapok

Meno programu pochádza 
z Hradišťa a spomína    

na jablkový sad.

A program nevét a 
hradištei almakertről 
kapta.



Jablkové dni – 
Almanapok

V programe sa robí lekvár a rôzne 
zákusky z jabĺk, do tejto práce sa 
zapájajú aj deti. 

Ekkor készítjük az 
almalekvárt és 
különféle almás 
süteményeket, 
melyek készítése a 
gyerekekkel 
együtt történik.



Jablkové dni – 
Almanapok



Jablkové dni – 
Almanapok

Okrem jablkových jedál čakajú na účastníkov viaceré 
kultúrne programy.  

            Az almaételek készítése mellett kulturális 
programok is szerepelnek



Zájazd v Čabasabady - 
Csabaszabadiban



Hradište - Hradiste

Často sa zúčastňujeme na 
programoch v Hradišti.     
Na príklad 600-ročná obec.

Gyakran részt veszünk 
 programokon, itt 
például 600 éves a 
település.



Hradište - Hradiste



Hradište - Hradiste
BenčierkyLand



Múr učiteľov na sálašských školách –
Tanyasi tanítók emlékfala

Múr učiteľov na 
sálašských 
(samotách) školách 
chráni pamiatku 
učiteľov na samotách 
okolo Békéšskej 
Čaby.

A tanyasi tanítók fala emléket állít a 
békéscsabai tanyavilágban egykor tanító 
pedagógusok számára.



Za Slovákov v Čabasabady 
Csabaszabadi Szlovákokért

Cena Za Slovákov                     
Čabasabady chce uznať prácu 
tých, ktorí za slovenskú 
národnosť  pracujú                    
v Čabasabady a Hradišti.

Cenu založila Slovenská 
samospráva v Čabasabady.

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat által 
alapított Za Slovákov v Čabasabady díjat a szlovák 
közösségért dolgozó Csabaszabadi és Hradistei 
személyek kaphatják.



Ďakujeme - Köszönjük

Ďakujem našej slovenskej komunite, že našej mladej generácii 
zachránili slovenské dedičstvo. Osobitne ďakujem za túto prácu 
obecným samosprávam v Čabasabady a v Hradišti. Ale veľkú 
zásluhu v tejto práci má Slovenská samospráva v Čabasabady.

Köszönöm a szlovák közösségünknek, hogy megőrizték a 
fiatal  generációnknak a szlovák örökséget. Külön köszönöm 
ezt a munkát a csabaszabadi és a hradištei önkormányzatoknak,
         azonban ebben a munkában kiemelkedő feladata volt a 
                 Csabaszabadi Szlovák Önkormányzatnak.



Ďakujeme - Köszönjük

Ďakujem mojim starým mamám, že ma učia zachrániť 
naše dedičstvo. A som vďačná aj mojim rodičom, ktorí 
mi      v tejto práci pomáhajú.

 Köszönöm a nagymamáimnak, hogy a mi szlovákságunk    
értékének megőrzésére tanítanak és örülök annak, hogy 
szüleim ebben a munkában segítenek.



Daniela Alžbeta Kešjárova
Kesjár Erzsébet Daniella

Čo nám odkázali naši starí rodičia – 
predkovia? Dúfam, že ste mi rozumeli.

Mit üzentek nagyszüleink, elődeink?
Remélem értjük.
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