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Fotovýstava Igora Grina bola otvorená 1-ho augus-
ta v Dome slovenskej kultúry. Krásne fotografie o tejto 
zázračnej krajine nám priblížili šumot hôr, žblnkotanie 
malých a väčších potokov a riek, krásne pastviská a kopy 
sušiaceho sa sena, vysoké vrchy a krásne kopce, bradlá 
a skaly, ktoré spestria živor každého, kto zavíta na náv-
števu do Sedmohradska. 

Tento krásny kraj opísal aj Balázs Orbán vo svojich 
dielach.

Výstavu otvoril bývalý vedúci Mestského úradu Mi-
chal Simon.

Koncom augusta sa vybrala má-
lopočetná skupina do Bratislavy na 
pozvanie ÚĽUV-u prezentovať dol-
nozemských Slovákov na obrovskej 

prehliadke ľudového výtvarného 
umenia. Krásnej a z hľadiska ožive-
nia tejto kultúry v dnešnom obleče-
ní patrí táto prehliadka medzi špič-

kové podujatia Slovenska.
Zobrali sme si do stanu so sebou 

členky krúžku Rozmarín. Predmety 
vyrobené šikovnými rukami týchto 
žien, zdobené dolnozemskými slo-
venskými výšivkami, stojacie kros-
ná a  krásne tkaniny. Brali sme so 
sebou niekoľko drevených predme-
tov, vyrezávané tekvice a tekvičiara. 
V dolnozemskej gastronómie zaují-
mavé gágorčoke alebo brdovce, bez 
ktorých napr. slepačia polievka je 
nepredstaviteľná, priniesli ich so se-
bou členky krúžku slovenských gaz-
diniek. Členkou cestujúcej skupiny 
bola aj vedúca citarového krúžku 
s  citarami, ktoré vzbudili tiež veľký 
záujem.

Miesto sme mali na krásnom 
dvore Starej radnice. Tí, ktorí mali 
trošku času, si narýchlo pozreli Staré 
mesto a dunajský prístav Danubius, 
kde podávali fantastické bryndzové 
halušky.

Výstava „Sedmohradská krajina je veľmi pekný kraj“

Prezentácia ľudového umenia čabianskych Slovákov  
v Bratislave

Na vernisáži predseda organizátora Michal Lászik, vystavovateľ 
Igor Grin a Michal Simon, ktorý otvoril výstavu

Záber z festivalu
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V  rámci trojstrannej dohody medzi Rumunskom, 
Maďarskom a  Vojvodinou odcestovala skupina žiakov 
zo slovenskej školy Slovenského Komlóša v auguste do 
Donovalov. Tzv. remeselnícky tábor v  tomto roku or-
ganizoval Nadlak a usporiadanie tábora podporil Úrad 
pre Slovákov žijúcich v zahraničí. 

Deti so svojou vedúcou Annou Ondrejovou navští-
vili Banskú Bystricu, boli v minciarni, kde dakedy razil aj 
forint a v Banskej Štiavnici. Na mieste tábora sa zaobera-
li drôtovaním, robením plsti a pletenia šúštia.

Hotel patril medzi lepšie, lebo deti vyskúšali saunu 
a biliard. 

Remeselnícky tábor troch štátov v Donovaloch

„My, geregári“- nás nazýval Ján 
Sirácky, nikým nevymenovaný veľ-
vyslanec dolnozemských Slovákov, 
ktorí nepoznajú výraz „melón“. 
Letné, veľmi chutné ovocie sa jed-

noducho nazýva iba geregou alebo 
dyňou. V tom čase ešte neexistova-
la veľká výstava melónov v Medeši, 
dnes je už usporiadaný každý rok 
s mnohými hrami, vynikajúcimi ná-
padmi. Vznikajú krásne výrezy dýň, 
gastronómi nám ukážu, ako sa môže 
melón použiť pri jedle. 

Festival každoročne naberá na 
veľkosti, prichádzajú naň ľudia až 
z  ďalekých krajov a  krajín, aby od-
niesli so sebou dobré správy o Me-
deši a  o  medešských Slovákoch, 
ktorí sa takýto čas spoja s Maďarmi 
z  dediny. Vyrábajú a  pečú tzv. he-
rouky, ktoré sú výborné pochúťky 
festivalu. Z  regiónu sa zúčastnili aj 
slovenské spoločnosti: čabianski 
spevokol Orgován a  členovia Slo-
vensého klubu, spevokol Horenka 
a  citarový súbor Rosička z  Kétšo-
proňu.

Geregový festival v Medeši

S heroukami medešské ženy

Komlóšske deti v tábore sa aj zabávali
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V  rámci konkurzu Grundtvig  
Slovenský Komlóš vyhral konkurz 
Heuréka. V  konkurze sa zúčastnili 
Slováci z  Čiech, Chorvátska, Slo-
venska a Maďarska. Do Chorvátska 
pozvali členku Magdalénu Laczovú , 
ktorá spolu s  ostatnými Komlóšan-
mi zbierala skúsenosti zo zakladania 

civilných spolkov a  samozrejme sa 
mali dobre aj pri mori.

Dvaja naši členovia  predsedníc-
tva – Judita Pribojszká a Dr. Ján Ta-
danay sa zase zúčastnili na festivale 
Jánošíkov dukát v  Čechách v  Rož-
ňove pod Radhoštěm. V  krásnom 
a veľkom skanzene prebiehal medzi-

národný folklórny festival. Vystopo-
vali nie len skupiny z Čiech ale aj zo 
zahraničia, medzi nimi aj tanečný 
súbor Komlóš.

Mládežnícke stretnutie dychových orchestrov – ZE-
NIT –bolo organizované v  17.-19-ho augusta 2012 
v Békešskej Čabe. Slovensko reprezentovala Detská dy-
chová hudba Hradišťanka z  Hradíšť pri Partizánskom, 
ktorá je jednou z najúspešnejších detských dychových 
orchestrov na Slovensku. 

Kapela vystupuje na mnohých koncertoch, festiva-
loch a súťažiach na Slovensku a v zahraničí. Na týchto 
prehliadkach obsadzuje vždy popredné miesto. 

Vedenie dychovej hudby tvoria: 
• dirigenti Vrastislav Skaličan a Karol Podoliak 
• organizačný vedúci Ing.Jozef Humaj
18-ho augusta po príchode orchester mal vystúpenie 

na kúpalisku, kde propagoval podujatie ZENIT a lákal 
poslucháčov na festival. Mali veľký úspech, mnohí im 
tlieskali a oslovovali ich pri kúpaní.

19-ho augusta o  17-ej hodine ako prví vystupovali 
v stane pred obchodným domom Csaba Center. V ich 
programe sa nachádzali skladby slovenských sklada-
teľov a moderné melódie Jesus Christ Superstar a The 
best of Qveen. Obecenstvo s veľkým potleskom hodno-
tilo nádherný program. 

20-ho augusta na slávnostnom vyhodnotení a odo-
vzdaní cien riaditeľ festivalu Tamás Herczeg odovzdal 
kapele „Osobitnú cenu mesta Békešskej Čaby“.

Judita Pribojszká

Chorvátsko a festival Jánošíkov dukát v Čechách

Detská dychová hudba Hradišťanka na ZENIT-e v Čabe

Dychovka v Čabe na ZENIT-e
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18-ého augusta v  Čabasabady sa 
usporiadal jablkový deň.  Slovenská 
samospráva a Spolok za Čabasabady 
spolu organizovali tento program, 
ktorým podľa organizátorov mali 
cieľom, že by predstavili, čo všetko 
sa dá spraviť z jabĺk. Podľa tohto va-
rili lekvár, zákusky a kto chcel ten 
mohol ochutnať tieto jedlá. Ďalším 
cieľom bolo aby sa každý dobre cí-
til, preto sme organizovali kultúrny 
program, v  rámci ktorého vystúpili 
kapely z obce Čabasabady Slnieč-
ko a  ŽET trio, a  z okolitých miest 
slovenské spevokoly Borouka z  Te-
lekgerendášu, Orgován z Békéšskej 
Čaby, a spevácky zbor z Čanádapá-
ce. V bývalej školskej triede bola vý-
stava kresieb na tému jablká, ktoré 
deti poslali na vypísaný súbeh Slo-
venskej samosprávy v  Čabasabady. 
Do celodenného programu sa zmes-
tila aj zábava, na ktorej sa účastníci 
cítili veľmi dobre. Program nám 
podporovali: Celoštátna slovenská 
samospráva, Obecná samospráva 
v  Čabasabady, a  Čabianska organi-
zácia Slovákov.

Naše podujatia navštívila aj dele-
gácia zo Slovenska z priateľskej obce 
Hradište, ďalej tiež bola prítomná 
delegácia zo Bzovíka a  Uňatína. 
Veľme sme sa tešili tomu, že  nás 
navštívila aj delegácia Vidieckeho 
parlamentu zo Slovenska, na čele s 
predsedníčkou Máriou Behanov-
skou. 

mak

Delegácia zo Slovenska, v slnečných okuliaroch pani Behanovská

Pani primátorka obce pri hodnotení jablčných lekvárov

Zákusky z jabĺk

Jablkový deň v Čabasabady
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30.07.  V  znamení Olympiády v  čabianskom 
slovenskom klube prednáška „Olympij-
ské preteky a spomienky“

04.08.  Cesta telegerendášskych Slovákov do 
Banky

04.08.-05.08.  Zúčastníme sa na slávnostiach v  Báč-
skom Petrovci

15.08.  Citarový súbor Rosička z  Kétšoproňu 
sa zúčastní na LIKE-Festivale v Puszta-
ott lake

19.08.  Folklórny festival v Kétšoproni v organi-
zovaní spevokolu Horenka

  Výstava Jána Hlinicu a  Gastronomický 
deň v Slovenskom Komlóši

20.08.  Členovia výšivkárskeho krúžku Rozma-
rín na Oslavách majstrov  na budínskom 
hrade

23.09.  Návšteva pracovníkov Úradu Slovákov 
žijúcich v  zahraničí, pána Augustína 
Langa a Milana Košču v Dome sloven-
skej kultúry

25.08.  Zúčastnenie sa na slovenskom mikrojar-
moku v Nadlaku

Ďalšie augustové podujatia regiónu

10 ročný spevokol Horenka na svojom jubilejnom podujatí

Členovia Rozmarínu s mladou výpomocníčkou

Gastronómia a ručné práce v čabianskych stanoch

Členky citarového súboru Boleráz na javisku

Prominentní hostia na otvorení podujatia
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zdroj: www.vtipy.cas.sk

Humor
VÝZVA

Aradská oblasť Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumun-
sku usporiada v období od 27. – 30. septembra t.r. v Nadlaku XIV. 

prehliadku sólistov slovenskej ľudovej piesne
CEZ NADLAK JE...

Potvrdenie o účasti a znotovaný materiál (prípadne audionahrávku) 
prosíme odoslať najneskôr do 26. augusta 2012. Prihlášku a znotovaný 

materiál prosíme zaslať mailom (hlasznik@dzscr.ro,  
hlasznik@clicknet.ro), faxom alebo klasickou poštou 

DEMOKRATICKÝ  ZVÄZ  SLOVÁKOV  A  ČECHOV  V  RUMUNSKU 
FILIALA ZONALĂ ARAD – ARADSKÁ OBLASŤ

315500 NĂDLAC, str. Independenţei nr. 36, jud. Arad, România

•

Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku  
Čabianska organizácia Slovákov  

Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku  
(zriaďovatelia Ceny Samuela Tešedíka)

vyzývajú organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo 
územia Slovenskej republiky, ako aj organizácie so sídlom v SR, ktoré 

majú vo svojom predmete činnosti problematiku Slovákov žijúcich 
v zahraničí, aby navrhli  potenciálnych ocenených Ceny Samuela Te-
šedíka na rok 2012, a to najneskôr do 30. augusta 2012 (mailom na: 

hlasznik@clicknet.ro, hlasznik@dzscr.ro, biapascu@gmail.com).
Cena Samuela Tešedíka sa  bude  udeľovať každoročne počnúc rokom 
2012 spravidla trom osobám za splnenie jednej alebo viacerých z 
nasledovných podmienok:
a)  za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblas-

ti slovenského národnostného školstva v zahraničí;
b)  za didakticko-metodickú prácu vykonávanú v prospech vzdelávania 

v slovenskom jazyku v zahraničí;
c)  za mimoriadnu voľnočasovú činnosť vyvíjanú pre deti a mládež v 

slovenských komunitách v zahraničí;
d)  za celoživotné dielo, ktorým sa vytvoril významný príspevok trvalej 

hodnoty pre rozvoj slovenskej vzdelanosti v zahraničí.
Cenu udeľujú ziaďovatelia v spolupráci so Svetovým združením  

Slovákov v zahraničí.
Vzhľadom na objektívne príčiny zriaďovatelia v roku 2012 rozhodli o 

modifikácii termínu na podávanie návrhov na ocenených do  
30. augusta 2012.

Tešíme sa na spoluprácu. 
S pozdravom

Mgr. Pavel HLÁSNIK,
predseda SEK
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Termín zaslania súťažných prác:
do 21. septembra 2012
Verejnoprospešná nadácia Zväzu 

Slovákov v Maďarsku (VPN ZSM) 
vypisuje súbeh na podporovanie 
slovenskej kultúrno-osvetovej čin-
nosti, doškoľovania a postgraduál-
neho štúdia slovenských pedagógov 
v Maďarsku, aktivít vysokoškolákov 
v kruhu Slovákov v Maďarsku, vyda-
vateľskej činnosti a prezentácie slo-
venskej národnosti v Maďarsku.

Finančnú podporu poskytla vlá-
da Slovenskej republiky. VPN ZSM 
týmto súbehom podporí aktivity v 
časovom rámci od 1. júla do 31. de-
cembra 2012.

Maximálna výška podpory na je-
den projekt: 300 000 Ft.

Termín zaslania súťažných prác: 
do 21. septembra 2012 (rozhoduje 
poštová pečiatka).

Rozhodnutie kuratória: 1. ok-
tóbra 2012.

Do súbehu sa môžu prihlásiť:
–  spoločenské organizácie, slo-

venské kluby a spolky záujmo-
vej umeleckej činnosti,

–  miestne a regionálne slovenské 
samosprávy,

–  školské inštitúcie,
–  fyzické osoby.

Cieľ:
Zachovávanie slovenských kul-

túrnych hodnôt, podpora záujmo-
vo-umeleckej a výchovno-vzdeláva-
cej činnosti.

Uprednostňujú sa:
–  programy, ktoré prebiehajú v 

slovenskom jazyku a ktoré pri-
spievajú k posilňovaniu sloven-
ského národnostného povedo-
mia,

–  programy slúžiace na zachova-
nie slovenského jazyka a oživo-
vanie slovenských tradícií,

–  účasť na regionálnych a ce-
loštátnych stretnutiach a kul-
túrnych (súťažných) prehliad-
kach a stretnutiach.

Povinné prílohy:
–  podrobný rozpis projektu (min. 

1 strana) v slovenskom jazyku,
–  presný rozpočet.

Upozornenie!
Žiadosť o podporu treba zaslať na 

tlačive, ktoré si možno zaobstarať u 
regionálnych vedúcich ZSM, u čle-
nov kuratória VPN ZSM, alebo si 
stiahnuť z webovej stránky: www.
zsm.hu alebo www.oslovma.hu a 
na poštovej adrese ZSM (1116 Bu-
dapest, Kondorosi út 10./B. B. ép. 
IV./15.).

Anna Szigetiová Szántaiová - 
Veľký Bánhedeš,

Marta Papučková - Mlynky,
Veronika Árendášová - Tardoš,
Katarína Krafčenková - Nové 

Mesto pod Šiatrom,
Valéria Petőfiová - Répašská 

Huta,
Judita Fábriová -Sarvaš,
Anna Molnárová - Slovenský Ko-

mlóš,
Ruženka Egyedová Baráneková 

- Šalgótarján.
Súbehy prosíme zaslať podľa 

možnosti aj elektronickou poštou na 
adresy: fuhl@t-online.hu szabo-
moncsi@gmail.com, somi@vpmsz.
sulinet.hu, nagytamas@optanet.hu, 
komjathi@yahoo.com, pmartu@
gmail.com Ďalšie informácie získate 
od Imricha Fuhla (č. tel: 06 20 316 
7402)

SúBEH – Verejnoprospešnej nadácie ZSM

Prvé slovenské gymnázium je 150. ročné! Z príleži-
tosti okrúhleho výročia, usporiadajú:

– viacdňový seriál podujatí od 14. septembra, ako 
konferencia venovaná 150. výročiu založenia prvého 
slovenského gymnázia v  mestskom kultúrnom dome, 
uskutoční sa slávnostné zasadnutie mestského zastupi-
teľstva a slávnostný koncert Štátnej filharmónie Košice, 
stretnutie absolventov, slávnostná služba v  evanjelic-
kom kostole.

– 25. septembra v Múzeu školstva a pedagogiky v 
Bratislave sa otvára výstava Dejiny prvého slovenského 
gymnázia v Revúcej, ktoré sa bude konať do konca roka 
2013 a bude sprevádzaná vzdelávacími programami pre 
základné i stredné školy.

Revúca sa chystá na veľké oslavy
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Hrôzostrašné následky solária: Tvár 
krásky je plná vrások a fľakov!

Vplyv solária na ľudskú pokožku 
je naozaj obrovský14.10.2012 11:00

LONDÝN - Britská organizácia 
pre výskum rakoviny Cancer Rese-
arch spustila nový projekt, ktorého 
súčasťou bude vyšetrenie kožným 
skenerom umiestneným v nákup-
ných centrách. Prístroj poukazuje 
na negatívny vplyv solárií, ktorých 
používanie niekoľkonásobne zvyšu-
je výskyt rakoviny u mladých ľudí.

Škodlivé účinky umelého opa-
ľovania sú už dávno známe. Podľa 
štatistík stojí za až trojnásobným 
zvýšením výskytu malígneho me-
lanómu (zhubný nádor kože, pozn. 
red.) u ľudí vo veku 15 až 34 rokov 
počas posledných troch desaťročí.

Spomínaná organizácia chce teraz 
v spolupráci so škótskym parlamen-
tom upozorniť na riziko spojené 
s používaním solárií prostredníc-
tvom prístroja, ktorý bude putovať 
po škótskych obchodných domoch. 
Ako jedna z prvých ho vyskúšala tri-
dsaťročná Kelly Hughesová.

„Výsledok ma šokoval. Moja 
koža pod skenerom vyzerala hrô-
zostrašne. Vedela som o tom, že mi 
hrozí zvýšené riziko ochorenia na 
rakovinu, ale radšej som na to ne-
myslela. Teraz je všetko inak, od 
toho testu som do solária nevkroči-
la,” hovorí mladá manažérka z mes-
ta Beaconsfield, ktorá zariadenie 
navštevovala pravidelne od svojich 
šestnástich rokov.

Pod skenerom nie je Kelly zďa-
leka tak pekná, ako za normálnych 
okolností 

„Blíži sa zima a my chceme, aby 
ľudia pochopili, že solárium nie je 
cesta k tomu, ako vyzerať dobre i 
počas chladných dní. Umelé slnko 
nielenže robí vašu kožu fľakatou, 
hrubšou a vráskavejšou, ale, čo je 
oveľa horšie, môže viesť k rakovine. 
Budeme radi, ak sa nechá otestovať 
čo najviac ľudí využívajúch soláriá, 
aby videli, aké následky to zanechá-

va na ich koži,” uviedla hovorkyňa 
organizácie Vicky Crichtonová.

***

Týždeň jogy vám ponúka hodiny zdar-
ma

Týždeň jogy vám ponúka hodiny 
zdarma28.09.2012 09:29

To, že priaznivcov jogy neustále 
pribúda, nie je náhoda. Ak si myslí-
te, že tento druh cvičenia nie je pre 
vás, radi vás presvedčíme o opaku. 
Hneď niekoľko druhov jogy si mô-
žete vyskúšať počas celého týždňa 
už od 1. – 7. októbra úplne zadarmo.

 „Joga ponúka zosúladenie tela 
a duše, čím vyniká pred posilňo-
vacími, aeróbnymi a tanečnými 
cvičeniami. Okrem množstva 
pozitívnych účinkov cíti človek 
blahodarnú harmóniu celého by-
tia. Aj preto sme prišli s projek-
tom - Týždeň jogy v ŠancaTanca“ 
vysvetľuje Martina Kucháreková, 
kreatívna manažérka karloveského 
štúdia pohybu.

Toto zázračné cvičenie ponú-
ka oveľa viac ako len zoštíhlenie a 
vyhľadávané „zdravé chudnutie“. 
Vďaka joge sa vám podarí odbúrať 
vnútorné napätie a stres či odstrá-
niť bolesti. Normalizujete si telesnú 
hmotnosť, zlepší sa vám dýchanie, 
cirkulácia krvi, vyrovnanie tela a tiež 

imunita. Joga zvýši vašu produktivi-
tu a energiu, zrelaxuje telo aj myseľ 
a privedie vás k skutočnej vnútornej 
sebarealizácii a spokojnosti.

Ak vás pozitívne účinky presved-
čili, stačí si už len vybrať taký druh 
jogy, ktorá bude pre vás najvyhovu-
júcejšia. Ponúkame vám pár typov:

Power joga - je jedným z moder-
ných smerov vychádzajúcich z jogy. 
Patrí medzi náročnejšie a dynamic-
kejšie cvičenia. Súmerne uvoľní, 
posilní a zaťaží svaly celého tela. 
Zlepšuje flexibilitu, pružnosť chrb-
tice, zachováva prirodzenú hybnosť 

kĺbov, a vyrovnáva držanie tela.
Hatha joga - je určená práve vám, 

ak sa nemôžete, alebo nechcete fy-
zicky prepínať. Telo a s ním spojený 
pohyb využíva Hatha joga ako ná-
stroj k hľadaniu a vnímaniu vnútor-
ného pokoja. Pomáha očistiť telo, 
a tým aj myseľ. Cvičením podporíte 
fyzické a mentálne uvoľnenie a vyváže-
nie energetického systému organizmu. 
Pôsobí aktívne proti stresu a zmierňuje 
jeho dôsledky.

Aku joga - vám pomôže pochopiť 
samého seba a nájsť cestu do svojho 
vnútra. Naučí vás pracovať s vlast-
nými energiami, hľadaniu pravdy, 
poznania a súvislostí. Prostredníc-
tvom premysleného postupu uvoľ-
ňovania, stláčania a naťahovania 
dosiahnete liečebné účinky jogic-
kých pozícií, ktoré necháte doznieť 
v kratších relaxáciách počas cviče-
nia. Na lekcii sa dozviete aj niečo o 
akupresúre.

Gravid joga – alebo joga pre te-
hotné je ideálnym cvičením pre bu-
dúce mamičky. Vychádza z klasickej 
jogy, ale je prispôsobená potrebám a 
možnostiam tehotných žien. Hlavný 
dôraz kladie na uvoľnenie, relaxáciu, 
správne dýchanie a bezpečné prevá-
dzanie pozícii, čo pomôže posilniť 
a sformovať telo, odpočinúť si a vy-
tvoriť v brušku viac miesta pre die-
ťatko.

ZauJíMaVoSTI


