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Seminár dolnozemských učiteľov slovenského jazyka a kultúry
Na kohéznu silu spoločenstva pôsobí aktivita a efektívnosť faktoru kultúry, osvetárstva a voľného času, teda je
dôležité aj bezprekážkové fungovanie
odbornosti, inovácia ktorá zapôsobí
pri vyhoveniu novým požiadavkám
doby ako aj na výmenu skúseností odborníkov. Pedagogika podporuje tento
jav vychovávaním nastupujúcej generácie.
Vysoko si cení prácu pedagógovkrajanov na čele slovenských kolektívov aj generálny konzul Slovenskej
republiky Štefan Daňo, ktorý poprial
úspešné rokovanie účastníkom.
Anna Ištvánová dodala: V dobe,
keď za niekoľko desaťročí nastali obrovské zmeny v situácii našich komunít, keď masovo opúšťajú naše rady ľudia, o ktorých vieme, že majú slovenské
korene, všetci rovnako máme obrovskú
zodpovednosť.

Výstava učebníc z troch štátov bola
vynikajúca metodická udalosť

Predstavitelia Slovákov z troch štátov uložia veniec na pomník predkov

Trojstranná spolupráca Slovákov z Maďarska, Rumunska a Srbska bola v druhý októbrový víkend
obohatená o jednu aktivitu, ktorú
organizátori usporiadali po prvý
raz. Hosťami Čabianskej organizácie Slovákov (ČOS) a Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a kolégia v Békešskej
Čabe boli slovenskí pedagógovia zo
spomenutých štátov.
Podujatie prezentovalo rôzne slovenské školy troch štátov (Maďarsko, Rumunsko, Srbsko), fungujúce
pri rozličných podmienkach a odborných názorov a praxi. V rámci
stretnutia odznelo desať prednášok:
3-3 z Maďarska (Edita Pečeňová z
Čaby, Anna Franková zo Sarvaša a
Marianna Bajczerová z Komlóša),
Rumunska (Vieroslava Tímárová,

Ľudmila Šomráková a Ivan Miroslav
Ambruš) a Srbska (Viera Boldockápredsedníčka Asociáce slovenských
pedagógov vo Vojvodine, Svetlana
Zolňanová - predsedníčka Výboru pre
vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, za
jej neprítomnosti referát prečítala členka výboru, učiteľka z Pivnice Tatiana
Naďová a Mariana Korošová - redaktorka Ústavu pre vydávanie učebníc
v Novom Sade) a jedna zo Slovenska
(prvý hosťujúci učiteľ v Čabe – profesor Univerzity Mateja Bela Miroslav Kmeť). Prednášky sa zaoberali výchovou talentov, šírením kultúry
a vyučovaním literatúry. Prezentácie
sa týkali vydávania učebníc a použitia slovenčiny vo voľnom čase.
pokračovanie na strane 2.
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• Konštatovalo sa, že
V rámci odborného programu sa
civilná, inkonštatovali ďalšie problémy:
štitučná
a
• V zúčastnených krajinách strasamosprávta jazyka stojí na rôznych úrovna sféra iba
niach, ale úroveň je príznačná na
v spolupráci
každého.
vie efektívne
• Odborníci troch štátov sa zaobeplniť vytýrajú prioritne s efektívnosťou výčené ciele,
učby jazyka.
úroveň, ktorá
poukazuje na
• Styk civilnej sféry a výučby hrá
danom poli
dôležitú rolu v zachovávaní tradína rôznu tencií a jazyka.
denciu účast• Metodológiu vyučovania je poníkov.
trebné obnoviť.
Na vybudovaNa podujatí odznené prednášky
budú publikované v metodickom nie a posilnenie
časopise Slovenčinár, ktorý je už v kontaktov, výmenu skúsenosredigovaní.
tí a spoznanie
V piatok večer sa predstavila aj dejín kultúrnych
civilná sféra Slovákov z mesta (Ča- hodnôt, slúžili aj
bianska organizácia Slovákov, Nadá- programy voľnécia za slovenskú kultúru v Békešskej ho času.
Čabe, Nadácia za čabianske gymnáPrehliadka mesta na kočoch
zium, základnú školu a kolégium) a Sprievodné
sa aj o tematike ďalšieho seminára okolia (Elek, Telekgerendás, Csa- programy boli:
vplyv väčšinového národa vo vyučobaszabadi, Sarvaš - Nadácia za slo- • Prehliadka mesta, kladenie venca
vacom procese.
venskú školu a materskú škôlku), • Prezentovanie slovenských paPodujatie podporili: Národný ciako aj Organizácia slovenskej mlámätihodností, oblastný dom,
vilný
fond a Úrad Slovákov žijúcich
deže v Maďarsku. Boli prítomné aj
múzeum obilia a mlynu
v
zahraničí.
zo Slovenska dve ochotníčky zväzu • Výstava, burza učebnice, metocsl-red
ochotníkov C.A.R.D.O.
dické publikácie vo výučbe
• Výstava z detských prác
O prvej pracovnej porade Pracovnej skupiny pre školstvo pri Svetovom združení Slovákov v zahraničí (SZSZ) informoval prítomných
jej predseda Pavel Hlásznik. Ako
uviedol, v rámci rokovania počas
stretnutia sa dohodli na aspektoch
spolupráce dolnozemských slovenských škôl o prioritách na rok 20102012 a vypracovali štatút Ceny S.
Tešedíka pre krajanských učiteľov,
ktorý predostrú Generálnej rade
Svetového združenia.
Účastníci stretnutie hodnotili za
osožné, dohodli sa v pokračovaní
na Čabe zrodenej tradície. Rozhodli
Mária Gašparovská z Petrovca
Anna Ondrejová v práci
pokračovanie z 1. strany

Az alföldi szlovák szakos pedagógusok szemináriuma a különböző országokban működő szlovák iskolák – Magyarország (Békéscsaba, Szarvas, Tótkomlós), Románia (Nagylak és Bodonoš) valamint Szerbia (Bácspetrőc,
Selenča) - különböző körülményekhez igazodó szakmai szemléletét és gyakorlatát mutatta be.
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Spomienka na Jána Gerčiho
V polovici októbra sa stretli záujemcovia v priestoroch Domu slovenskej kultúry (DSK) v Békešskej
Čabe, aby si pripomenuli 101. výročie úmrtia významného činiteľa čabianskych Slovákov, ľudového básnika Jána Gerčiho, ktorý pochádzal
z jednoduchej slovenskej rodiny
z mestskej časti Jamina a ako samouk sa začal venovať osvojovaniu slovenského pravopisu. Neskôr sa začal venovať literárnej tvorbe, vydal
svoju básnickú zbierky z vlastných
zdrojov a jeho dramatická tvorba v
slovenčine bola predstavená nielen
v Mestskom divadle v Békešskej
Čabe, ale aj v Slovenskom rozhlase.
Ján Gerči sa po presídlení na Slovensko na poli pestovania slovenskej
kultúry angažoval o.i. aj v rámci Matice slovenskej.
Po pozdravných slovách vedúcej
čabianskeho Slovenského klubu Alžbety Ančinovej účastníkov privítal
predseda Čabianskej organizácie
Slovákov Michal Lásik. Vyzdvihol,
že z diel významného rodáka Békešskej Čaby sám vlastní pôvodné vyda-

Piroška Vargová, Judita Knihárová,
Michal Čičeľ.
(Mária Molnárová nie je na fotke)

Piroška Vargová, Michal Lásik, Oľga Fodorová, Ervin Sass

nie Gerčiho veselohry v čabianskej
slovenčine s titulom Vyslúžená žena
a táto knižka je na veľmi vzácnom
mieste na jeho poličke. Životnú dráhu a tvorbu Jána Gerčiho predstavil
obecenstvu v maďarčine novinár
Ervin Sass, kým v slovenčine sa tejto
úlohy ujala pedagogička slovenskej
školy na dôchodku Oľga Fodorová Zahoránová. Zaujímavosťou je,
že práve otec pani Fodorovej a jej
sestry, tiež pedagogičky slovenskej
školy na dôchodku Kataríny Miklyovej Zahoránovej, kedysi známy
kožušník po celej Čabe, horlivý Slovák Matej Zahorán bol jeden z tých,
ktorí ako slovenskí divadelní ochotníci predstavili v tridsiatych rokoch
v meste Gerčiho Vyslúženú ženu.
Inak v radoch obecenstva sedeli aj
potomkovia rodiny Gerčiovcov a aj
takí, ktorí ho ešte poznali osobne.
Oba rečníci popri zásluhách ľudového básnika na poli zachovávania
slovenčiny zdôraznili, že ani budúce
pokolenia nesmú zabudnúť na život
a tvorbu takej osobnosti, ktorá ani

v časoch národného útlaku nikdy
nezatajila, že je Slovákom.
V rámci intímnej spomienkovej
oslavy odzneli básne, zhudobnené
básne a úryvok z dramatickej tvorby Jána Gerčiho v podaní aktivistov
rôznych slovenských kultúrnych telies a kolektívov. V spoločnom speve
s obecenstvom sa predstavili členovia pávieho krúžku Orgován a Slovenského pávieho krúžku za sprievodu citary Ildiky Očovskej. Program
spestrili recitácie Emílie Kovácsovej,
Pirošky Vargovej, žiačok slovenskej
školy, Kitti Patakiovej a Kitti Liptákovej, ako aj Kvetoslavy Javorskej
a Zory Kontrovej, ktoré prostredníctvom nezávislej, mimovládnej organizácie, združujúcej dobrovoľníkov
na Slovensku s názvom C.A.R.D.O
strávili mesiac v kruhu čabianskych
Slovákov. Členovia čabianskeho Slovenského klubu prekvapili návštevníkov DSK v tento deň s krátkou,
humornou scénkou z tvorby Jána
Gerčiho.
(csl-luno)

A csabai születésű szlovák népi író Ján Gerči halálának 101. évfordulóján emlékeztek többek között dramaturgiai
munkásságára a Szlovák Kultúra Házában, emlékszöveggel, dallal, színdarabbal.
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Slovenská samospráva župného mesta Békešská Čaba
V polovici októbra ako aj v ostatných mestách a obciach, obývaných
Slovákmi aj v Békešskej Čabe bola
založená novozvolená slovenská samospráva.
Slávnostné zasadnutie prebiehalo dvojjazyčne v prítomnosti generálneho konzula SR Štefana Daňa,
notárky župného mesta Békešská
Čaba Szilvie Szvercsákovej, vicenotára Gyulu Kissa a záujemcov o slávnostný akt svoje poverovacie listiny
prevzali z rúk predsedníčky volebnej
komisie Katalin Gojdárovej Balázsovej. Poslanci, ktorí všetci štyria
boli členmi slovenského zboru aj
v predošlom cykle - Juraj Ando, Helena Čičeľová, Hajnalka Krajcsovicsová a
Michal Lászik - zvolili za predsedu Juraja Anda a za podpredsedu Michala
Lászika. Po slávnostnom zasadnutí
poslanci vzdali hold pamiatke prvých slovenských osídlencov mesta
kladením venca k ich pomníku pred
čabianskou Radnicou.
27. októbra na pracovnom zasadnutí prerokovali prevádzkovanie
oblastného domu na ulici Garay 7,
v rámci čoho bolo odhllasovaný aj
otvárací poriadok: od 01.11.2010 do
jari platia zimné otváracie hodiny:
1000-1200 a 1400-1600.
Po porade s partnerskými organizátormi – Čabianska evanjelická cirkev,Samospráva župného mesta Békešská Čaba, Slovenská samospráva
župného mesta Békešská Čaba,
Čabianska organizácia Slovákov a
Združenie na ochranu a skrášľovania
mesta Békešská Čaba - sa konštatovalo, že slávnosť z príležitosti 300.
výročia narodenia evanjelického farára Samuela Tešedíka sa usporiada
20-21. novembra 2010, v rámci čoho
prebieha sympózium a odhalenie
pamätnej tabule na mestskej radnici
a slávnostná bohoslužba a kladenie
holdu pri jeho pamätnej tabuli v Malom evanjelickom kostole. Rozhodlo
sa aj o tom, aby prednášatelia zo svo-

jich príspevkov robili z druhého jazyka resume, ktoré bude rozdávané.
Tretím bodom zasadnutia bolo
uverejnenie výzvy na udelenie vyznamenania „Za čabianskych Slovákov“.
Ďalším rokovacím bodom bola
tradičná veselica na Martina, ktorá
sa usporiada v reštaurácii Fiume 12.
novembra o 19.00.
Potešiteľná správa odznela, keďže
20. novembra o 18.00 v Mederi sa
usporiada prezentácia prvého diela
zväzku miestnej slovenskej samo-

VÝZVA

správy spod rúk Judity Ledzényiovej. Knižka vyjde s podporovaním
Verejnej nadácie pre národné a etnické menšiny.
Na záver zapísali ďalšie informácie
miestneho slovenského života: Deň
menšín sa usporiada 13. decembra
v slávnostnej sále Radnice, 04-05.
novembra OSMM usporiada tradičný futbalový turnaj pod názvom
Dolnozemský pohár, 12. novembra
ide čabiansky autóbus do Segedína
na slovenský filmový seminár, 15.
novembra bude mať verejný náčuv
župná slovenská samospráva.

FELHÍVÁS

Békéscsaba Megyei Jogú Város
Szlovák
Kisebbségi ÖnkormánySlovenská samospráva župného
zata
a
„BÉKÉSCSABA
SZLOVÁKmesta Békešská Čaba čaká návrhy
SÁGÁÉRT” kitüntetés adományozána udelenie vyznamenania
sára javaslatokat vár.
„ZA ČABIANSKYCH SLOVÁKOV”.
A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:
Návrh môžu podať:
• poslanci slovenskej menšinovej • a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat képviselői
samosprávy
• slovenské spoločnosti, organi- • egyéb szlovák önszerveződések,
közösségek
zácie
• magánszemélyek
• súkromní občan
• egyházak
• cirkev
Návrh musí obsahovať:
• presné údaje navrhovaného/ej
• podrobný rozpis podnetu práci
alebo diela na udelenie
Termín zaslania: 15. november 2010
Návrh treba zaslať na adresu:
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Szlovák Kisebbségi Önkormányzata, 5600 Békéscsaba, Szabadság tér
11-17.
Juraj Ando predseda

A javaslatnak tartalmaznia kell:
• az ajánlott személy pontos adatait
• az adományozás alapjául szolgáló tevékenység, vagy alkotás
részletes ismertetését és méltatását
A javaslat beküldési határideje:
2010. november 15.
A javaslatot a következő címre kell
beküldeni:
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Szlovák Kisebbségi Önkormányzata, 5600 Békéscsaba, Szabadság tér
11-17.
Ando György elnök úr részére

Az újonnan megválasztott Békéscsaba M.J.V. Szlovák Önkormányzata alakuló ülésén megállapodás és határozat
született néhány, a következő ciklust befolyásoló határozat.
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Zo života Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku
Ondrej L. Áchim v literatúre
Z príležitosti stého výročia úmrtia Ondreja L. Áchima uzrelo svetlo
sveta druhé vydanie diela výskumníčky Estery M. Molnárovej s názvom
Ondrej L. Áchim v literatúre. Dielo autorky podáva mnohostranný obraz
osobnosti O.L. Áchima. Popri tejto
línii ďalšou dôležitou otázkou, ktorej
sa nová kniha venuje je priateľstvo
agrárneho politika a významného
maďarského básnika Endre Adyho.
Riaditeľka VÚSM Alžbeta Hornoková Uhrinová zdôraznila, že ich
inštitúcia sa ujala druhého vydania
publikácie predovšetkým preto, lebo
osoba Ondreja L. Áchima, ktorý sa
otvorene priznal svojich slovenských
koreňov aj v uhorskom parlamente
je čoraz menej známa a jeho činnosť
nie je v dostatočnej miere docenená,
v bádaní jeho pôsobenia sú ešte veľké rezervy.
v teórii a v praxi“ - VÚSM Alžbeta Hornoková Uhrinová a vedecká
tajomníčka ústavu Tünde TuškoÚčasti na konferenciách:
vá. V Bratislave „Jazyk a komunikáv Beregove „Jazykové mýty, ideo- cia v súvislostiach“ Tünde Tušková.
lógie, politika a ľudské práva v oblasti V Martine „Seminár literatúry Slopoužívania jazyka v strednej Európe vákov v zahraničí“ Anna Kováčová

Dr. Mária Žiláková, Dr. Estera M.Molnár, Dr. Anna Kováčová

a Katarína Maruzsová Šebová. Vo Fiľakove „Spoločná minulosť na Poiplí“
profesorka Anna Divičanová.

20 rokov Výskumného ústavu
Začiatkom októbra sa v Slovenskej
národnej knižnici (SNK) v Martine
uskutočnili oslavy dvadsaťročného
jubilea existencie Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku (VÚSM),
v rámci ktorých bola organizovaná
prezentácia činnosti inštitúcie a privítanie najnovšej publikácie VÚSM
s názvom Dvadsať rokov činnosti Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. . „Kniha ... iste zaujme pozornosť
čiateteľov z radov záujemcov o poznanie histórie a kultúry slovenského
zahraničia, ako aj tých, ktorí chcú
preniknúť hlbšie do problematiky dvojjazyčnosti a zachovania jazyka a národného povedomia malej, roztrúsene
žijúcej minority na východnom okraji
Strednej Európy.“ – prízvukoval M.
Šipický.

A Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete tvékenysége több rendezvényhez kapcsolódott, mely könyvbemutató, konferenciákon való részvétel és húszéves fenállásuk jubileumi akciója.
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Vertigo opäť v Čabe
V novoodovzdanom Ibsenovom
dome, ktorý funguje v centre mesta,
vedľa divadla Jókaiho ako Umelecké, vzdelávacie a osvetové stredisko
s mnohofunkčným zariadením podporuje kultúru a civilnú, osvetárku
prácu. V novom pódiu tejto inštitúcie profesionálna zložka slovenského divadla Vertigo pred preplnenou
sálou predniesla dielo Petra Scherhaufera Umy si rúčky, ideme jesť..., ktoré zabávalo obecentsvo, ako aj podnecovalo zrazu si uvedomiť celkom
zbehlé situácie a spoznať rôzne povahy. Príbeh nebolo ťažko sledovať
a zamyslieť sa nad otázkami daných
osudov. Každý si mohol najsť k sebe
blízku postavu. Medzitým scény popretkávané humornými črtami zaručili aj zábavu.
Dej sa odohral v zahraničí na dovolenke, v cudzom prostredí, kde
pod vplyvom nezvyčajných situácií a nových známostí, poznaní sa
snáď zmenili aj životy, ktoré sa zdali
byť nezmeniteľné. Napríklad: Čo
sa môže prihodiť dvadsaťročnému
mužovi na prahu dospelosti s vlastnou prehnane starostlivou matkou,
so štyridsaťročnou starou dievkou
- maminou kolegyňou z práce - a
tridsaťpäťročnou sexuchtivou sesternicou kolegyne na dovolenke v campingu pri mori....
Herecký tím: V. Thirringová, D.
Dérová, Á. Gubíková, A. Nagy a M.
Viskup, pod réžiou Štefana Korečniho a dramaturgiou Danke Onodiovej poskytol príjemný jesenný podvečer.

Záber z predstavenia

Herci ďakujú za potlesk

A Vertigo szlovák színház a csabai Ibsen ház stúdiószínpadán szórakoztató és egyben elgondolkodtató művet
adott elő.

Krátke správy zo života spolkov
• Na slovenskom škovránku Ľudový spevokol Orogován získal zlaté kvalifikovanie, kým Čabianska ružička strieborné.
• Citarový súbor Boleráz vystúpil na dobročinnom
programe.

• Klub slovenských seniorov sa chystá na slovenský
filmový seminár do Segedína. Prihlásiť sa môžete
v Dome slovenskej kultúry.
• Slovenský klub okrem v článkoch spomenutých akcií premietal staré filmy z jeho života a zúčastnili sa
v bloku dôchocov na Festivale čabianskej klobásy.
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Cirkevné krsty a pohreby v minulosti
- úryvok Z cirkevných matrík pochovaných sa dozvedáme, že pohrebné
obrady neboli rovnakej úrovne, ale
boli veľmi rozmanité od najjednoduchších po najzložitejšie. Ak boli
matriky písané v latinskom jazyku
najjednoduchším bolo pochovanie
„in silentio“ – v tichosti. Takto sa
pochovávali celkom malé deti, prípadne siroty.
U zomretých novorodencov
takto v tichosti mohli pochovávať
aj pôrodné baby, prípadne spolu s
niekoľkými staršími ženami. Ďalší
druh pohrebu bol „specialiter“, potom „medialiter“ a najzložitejší „generaliter“.
Pri jednotlivých druhoch pohrebov bolo aj zvonenie rozdielne, niekedy jedno, dve zvonenia, pričom
nevieme, aká bola dĺžka jedného
zvonenia. Významným mešťanom
alebo vysokým komorským úradníkom (napr. v Banskej Štiavnici) či
šľachticom zvonili celú polhodinu
alebo celú hodinu. Ak bol pochovávaný členom niektorého remeselného cechu, v matrike bolo uvedené, ktorý cech dal zvoniť. Aj účasť
všetkých členov cechu, majstrov,
tovarišov a učňov na pohrebe bola
povinná, čo určovali artikuly jednotlivých cechov.
Pre vážnu príčinu neospravedlnená neúčasť bola pokutovaná stanovenou sumou, ktorá išla do cechovej pokladnice. Pri matričných
zápisoch slovakizovanou češtinou
boli pohreby označované ako: „s
přežehnáním“ „s podědkováním“,
„s kázáním slova Božího“, niekedy
„s celou ceremóniou“. Ak zomrel v
dávnej minulosti niekto vlastnou
rukou, alebo v dôsledku opilosti,
bol pochovaný bez akejkoľvek ceremónie, často za múrmi cintorína.
Takejto „pozornosti“ sa dostalo aj
tým, ktorí v čase protireformácie
nechceli konvertovať a boli pochovaní podobne, prípadne „svojimi pri

dome“. Ak pred smrťou prijali z rúk
katolíckeho kňaza aspoň posledné
pomazanie, mohli byť pochovaní v
cintoríne podľa rim. kat. rýtu.
Štóly – poplatky za rôzne pohreby boli tiež rôzne, čo v jednotlivých farnostiach určoval „vokátor“.
Na prelome 18. a 19.stor. to bolo
v mestečku Radvaň pri pohrebe
„od Processu“ (nedá sa presnejšie
identifikovať, aký druh pohrebu to
vlastne bol) 30 xr - grajciarov, s kázaním 1 floren a 30 grajciarov. Roku
1856 pri nástupe Andreja Braxatórisa – Sládkoviča to už bolo o niečo
viac a to pri pohrebe s prežehnaním
36 grajciarov v striebre, pri pohrebe s poďakovaním 1 fl., čiže 1 zl. v
striebre a pri pohrebe s kázňou 2 fl.
v striebre. O 20 rokov neskôr dostával cirkevný učiteľ v Radvani za
svoju účasť na pohrebe za pohreb s
prežehnaním 63 grajciarov, s poďakovaním 1 zl. a 5 gr. a za pohreb s
kázaním 1 zl. a 26 gr. Vo fíliách, ako
boli Pršany, Malachov, Iliáš, Skubín,
Kremnička, to bolo o niečo menej.
V niektorých farnostiach boli
poplatky za pohreb iné, ak bol pochovávaný konfirmovaný, alebo
ešte nekonfirmovaný. V 18. stor. sa
niekedy zapisovalo priamo do matriky pochovaných, koľko bolo zaplatené. Napr. v rim. kat. matrike z
Radvane z čias protireformácie, keď
bola v Radvani len rim. kat. farnosť,
boli štóly nasledovné: za deti 25-30
grošov, za dospelých 50-70grošov.
Ak boli zaplatené sumy vyššie (aj
300-600grošov), bolo to za pochovanie príslušníka šľachty alebo člena prosperujúceho cechu či jeho
rodinného príslušníka.
Ak sa stalo, že v meste alebo na
dedine zomrel pocestný, či už remeselník, alebo tulák, žobrák, často
bez mena a z neznámeho rodiska,
náklady na pohreb znášala dedina,
alebo mesto, kde dotyčný svoj život
dokonal. Problémom boli aj pohreby chudobných, ktorí nemali žiadnych príbuzných, ktorí by mohli
pohreb zaplatiť. Často kňazi vyko-

nali najjednoduchší obrad bez nároku na stanovený poplatok. Významným ľuďom, spisovateľom, kňazom,
mešťanostom sa dostávalo pocty, že
ich pochovávali viacerí kňazi a vyšší
cirkevní hodnostári (senior, biskup,
generálny biskup).
Napr. spisovateľ a politik Martin
Rázus mal pohrebnú počestnosť 10.
augusta 1937 v Brezne, kde pôsobil ako kňaz. Prítomných bolo 47
duchovných. Kázeň mal liptovský
senior Ľudovít Šenšel. Po prevoze
do Banskej Bystrice ho pochoval
banskobystrický farár Ján Bakoss.
Spisovateľka Terézia Vansová, rod.
Medvecká, mala pohreb 13. októbra 1942. Pochovávali ju Dr.Samuel
Štefan Osuský, biskup západného dištriktu a Dr. Vladimír Pavol
Čobrda, generálny biskup ev. cirkvi
a samozrejme banskobystrickí kňazi Ján Bakoss a Juraj Holčík. Martýr,
banskobystrický kňaz a zvolenský
senior Ján Bakoss, ktorého zastrelili
Nemci 31. januára 1945, bol pochovaný v Banskej Bystrici až 26. apríla
Jánom Lackom zvolenským konseniorom a oltárnym spolubratom
Jurajom Holčíkom.
V cirkevných matrikách od určitého obdobia nájdeme uvedené
aj príčiny smrti, trvanie choroby
a niekedy aj kým a ako bol pacient
liečený. Aj z týchto informácií sa dá
veľa dozvedieť o chorobách, ktoré
zapríčiňovali vysokú úmrtnosť v
detskom veku, zvykoch, zdravotnom uvedomení obyvateľstva i vedomostiach kňaza, ktorý robil do
matrík záznamy. O tom však niekedy inokedy.
Eva Furdíková
In: Bystrický Permon, Jún, 2010
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Najťažšie kráľovské koruny – nočná mora panovníkov
“Kráľovná Alžbeta II. nosí na hlave
korunu pri raňajkách aj pri čítaní novín”, šušká si celý Buckinghamský palác.
Nie je to tým, že by britská panovníčka
tak “trpela” na svoju moc, skôr preto, že
si musí zvykať na takmer kilogramovú
hmotnosť koruny. Pritom, keď usadala
na trón, zlatnícky klenot upravili špeciálne pre ňu. Jej predchodcovia na tróne
to mali ešte oveľa ťažšie…

nostných okamžikoch sa zapotili
aj český panovníci. Svätováclavská
koruna, ktorú nechal v roku 1346
zhotoviť Karol IV., má totiž hmotnosť 2 475 gramov. Pri jej zhotovovaní sa inšpiroval panovník korunou
přemyslovskou a v klenotoch francúzskych kráľov. Zdobí ju 94 dra2. Zlatá oslava Rudolfa II.
V klenotnici viedenského paláca hokamov. 6 zafírov, ktoré obsahuje,
Hofburg sa nachádza rakúska cisár- sa zaraďuje medzi desať najväčších
ska koruna. Stará je už viac ako 400 svojho druhu na svete.
rokov. Bola totiž zhotovená pre ci5. Pre veľké uhorské hlavy
sára Rudolfa II. v Prahe roku 1602.
Uhorská koruna pochádza priVtedy k panovníckemu dvoru osobbližne
z 12. storočia, ale jej pôvod
ne zavítal uznávaný zlatník Jan Vermeyen z Antverp, ktorý si kráľa uctil nie je presne známy. Isté však je, že
tak, že na jednotlivých častiach ko- si ju počas doby svojej existencie na
runy zachytil významné okamžiky hlavu nasadilo viac než 50 panovníjeho života – cisársku korunováciu, kov. Keby tak neurobili, nikdy by ich
korunováciu uhorským a českým v Uhorsku nepovažovali za svojich
kráľom alebo jeho víťazstvá nad Tur- vládcov, preto tak na tejto korune
trpeli. Dnes je uložená v budove makami.
ďarského parlamentu v Budapešti.
Koruna o hmotnosti 2 056 gramov
3. Ťažká ruská váha
Keď na trón v roku 1762 nastupo- má elipsovitý tvar a rozhodne je väčvala cárovna Katarína Veľká, uznáva- šia, ako môže byť priemerná ľudská
ní ruskí šperkári pre ňu vytvorili veľ- hlava.
Zdroj: Internet
kú imperiálnu korunu. Opustili pri
tom dizajn slávnej Monomachovej
čiapky, ktorá sa do tej doby používala v Rusku a pridržiavali sa skôr európskych vzorov. Ruskú panovnícku
korunu, dnes uloženú v Kremli, zdoVydavateľ:Čabianska organizácia Slovákov
bí 4936 diamantov, veľké biele perly
Za vydávanie zodpovedajú
alebo obrovský červený spinel. Toto
predseda ČOS Michal Lásik
všetko váži dokopy takmer štyri kiloa úradujúca predsedníčka Anna Istvánová
gramy.
(redaktorka Čabäna)
v priebehu ceremoniálu ho zdobí koruna sv. Eduarda. Kráľovná Viktória
a kráľ Eduard VII. sa ňou nechali aj
korunovať. Nechcelo sa im totiž ani
cez ceremoniál niesť na hlave viac
ako dvojkilogramovú korunu sv.
Eduarda.

1. Štátna koruna britského impéria
Štátna koruna britského impéria je jedna z mnohých kráľovských
korún, ktoré sú súčasťou ostrovných
korunovačných klenotov. Dnes sa s
ňou kráľovná Alžbeta II. najčastejšie
objavuje na verejnosti cez slávnostné zahájenie parlamentu. Vzhľadom
k hmotnosti koruny, ktorá váži 910
gramov, si ju panovníčka nasadzuje
už vo svojich súkromných izbách,
aby si na ňu niekoľko hodín zvykla a
cez významný akt sa s ňou cítila pohodlne.
Snaha všetkých zlatníkov, ktorí
pre britských vladárov tento skvost
pretvárali, bolo ubrať mu na váhe
a učiniť tak korunu nositeľnejšou.
Dnes používaná koruna pochádza z
roku 1937, ktorá bola vyrobená pre
kráľa Juraja VI. Ide o vernú kópiu
koruny kráľovnej Viktórie. Zdobia
ju slávne obrovské kamene ako diamant Cullinan II alebo rubín Čierneho princa. Všetko chráni pevné
steny londýnskeho Toweru. Štátna
koruna britského impéria sa používa
aj pri príležitosti korunovácie nového vladára. Ten s ňou vychádza až z 4. Lesk a drina českých panovníkov
Pri korunováciách a iných slávWestminsterského opátstva, pretože

RECEPTÁR
Základné cesto na pizu:
250 g hladkej múky, 15 g droždia, 1 lyžička cukru, 2 lyžice oleja, 0,2 l vlažnej vody alebo mlieka, soľ. - Táto dávka cesta je na 1 guľatú formu.
Najprv si pripravíme kvások. Do vlažného mlieka, alebo vody rozdrobíme droždie, pridáme cukor a na teplom mieste necháme nakysnúť. Zatiaľ
do misy preosejeme múku, osolíme, vmiešame olej a nakysnutý kvások a
vypracujeme na hladké cesto. Cesto posypeme múkou, prikryjeme útierkou a necháme na teple vykysnúť.
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