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Partnerské vstúpenie do nového roka
Začiatkom roka Čabianska organizácia Slovákov – Dom slovenskej
kultúry a miestna slovenská samospráva pozýva vedúcich svojich
partnerov s činnosťou na poli národností, aby ďakovali jeden druhému
a hodnotili spoluprácu predošlého
roka a posilnili partnerstvo aj do
nastupujúceho roka. Toto gesto už
od dlhých rokov funguje a poznať
jeho užitočnosť a dobrý pocit, ktorý
sadol na tváre a do očí spolupracovníkov. Zvykom je, že predsedovia
organizátorov sa prejavujú. povedia
niekoľko viet o tom, čo bolo a čo
nás čaká. Juraj Ando ako predseda
miestnej slovenskej samosprávy už
tradične nám pripomenie výročia
nastupujúceho roka, kým Michal
Lásik predseda Čabianskej organizácie Slovákov (čos) prednesie pekný, pritom pozoruhodne obsažný
prejav. V tomto roku pani Eva Gyorfiová, zastupujúa výšivkársky krúžok Rozmarín vítal hostí vinšom:

S Bohem ja chcí začíti. Citujeme teraz slová M. Lásika:
„Milí priatelia, dámy a páni, drahé
sestry a bratia v národe!

Pominuli týždne Adventu a aj Vianoce. Všetci sme mali možnosť v tichu
prežiť chvíle vítania nemluvniaťa, plesajúcu radosť z jeho narodenia, tešiť
sa príchodu svetla, plameňom sviečok,
vyžarujúcich teplo, symbolizujúcich
večný život, mali sme možnosť v sychravom, chladnom prostredí ponoriť
sa do vlastnej duše, a prežiť, že láska
je darom božím, nedostatok ktorej
ukrutne vie bolieť v duši. My ľudia sme
stvorení na lásku k blízkemu.
Tieto požehnané chvíle pokoja,
viery nádeje a lásky však v tejto novej
dobe sú prerušované tendenciami, ktoré v nás vyvolajú aj istý odpor, hnus, sú
aj cinické, farizejské a otravujú našu
dušu, zmorujú prirodzenú ľudskú dôstojnosť.
„Pri tej veľkej škole
a) jednak už od začiatku novembra,
v obchodných domoch, na uliciach
blízo pri kostole
znie Hožana, Ave Maria, Z neba
Žiaci spievajú
prišli anieli. Tu sa Ježiš narodil už
Pána Krista vítajú.
začiatkom novembra, skvosty ceAj ja ho vítam,
loeurópskej kultúry, viery poslúžia
Krajciarik si pýtam,
ako návyk, ako výzva na nákup, na
spotrebu, na vytvorenie lásky orgiou
Krajciarik mi dajte,
hmotných prostriedkov.
Zdraví ostávajte.
b) na druhej strane však pokladám za
Pamodaj
nehorázne pokrytectvo a farizejstvo
Šťastlivý nový rok vám vinšujem!”
nanucované a neustále duplikovanie lacnej mravnej poučky, že nie
A Ildika Očovská, ako vedúca
materiálne hodnoty, ale láska v rospeváckych skupín ČOS zaspievala
dine, láska, láska… Je to negustióz-

ne a cinické, keď ich počujeme z úst
ľudí takpovediac dobre založených
materiálne, keď vieme že státisíce,
ak nie milióny hladujú, pre ktorých
materiálnou hodnotou, dôležité je
tanier polievky. NECH IM BOH
ODPUSTÍ lakomstvo a pažravosť.
Prežili sme aj Silvester.
Ja osobne mám takú, trochu zatrpknutú mienku, že na Silvestra ľudia vyčkávajú príchod nového roka z
dvoch príčin:
Optimisti preto bdejú do polnoci,
aby videli a skúsili príchod nového
roka, jasajú a výskajú, vkladajú doň
nové nádeje dúfajú, že bude plný šťastia, šťastlivý a pžehnaný.
Pesimisti bdejú do polnoci preto,
aby sa dôverihodne presvedčili o tom,
že ten starý skutočne, chvála bohu sa
nepredĺžil, ale príde nový.
Nechcem byť tu v tejto chvíli sarkastický, preto nechám túto otázku
otvorenou básnickou otázkou, ktorú si
každý zodpovedá po svojom.
Milí priatelia!
Vám sa prítomným, ktorí ste sa venovali aj doteraz práci na poli národa
dedičnom, pre Vás, ktorí v tejto časnosti na hranici minulosti a budúcnosti
rozdávate to, čo j epre človeka vhrnutého do časnosti svoj čas, pre blaho
ostatných vykonávate svoju nepostrádateľnú činnosť z lásky, hnaný uspokojenou nespokojnosťou patrí úprimná
vďaka. Prajem Vám, aby Vaša blahopokračovanie na strane 2.
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Želám Vám v novom roku zdravia,
šťastia a veľa úspechov, aby Vaša čindarná činnosť bola požehnaná, aby nosť bola vašim dedičných údelom, aby
sme mohli i naďalej pripravení čeliť sme spolu s žalmom mohli vyrieknuť:
nepriaznivým vplyvom, hroziacim záNa utešených miestach pripadla mi
niku našej národnosti, aby sme sa na- výmera, a veľmi sa mi ľúbi podiel.
vzájom i v ľuských dimenziách našli,
aby sme nemuseli preprejsť celý svet,
Šťastlivý nový rok!”
keď si možno tu stojím za chrbtom, len
sa treba obrátiť…
pokračovanie z 1. strany

Tretia najkrajšia známka na svete je zo Slovenska
Cenu získalo v súťaži Grand Prix de l’exposition
WIPA, ktorá je považovaná za najprestížnejšiu medzinárodnú súťaž o najkrajšiu známku sveta.
Poštovú známku v exkluzívnej hárčekovej úprave
vytvoril v roku 2010 akademický maliar Dušan Kállay
pri príležitosti 400. výročia vzniku evanjelickej cirkvi,
a. v. v Uhorsku. Na známke sa autorsky podieľal Martin Činovský, ktorý akvarelom kolorovaný návrh známky transformoval
do podoby miniatúrneho grafického diela vo forme
oceľorytiny.
Už
koncom roka 2010
poštová známka
získala prvé ocenenia na domácej
pôde, pretože bola
ocenená
dvoma
cenami Ministra
dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR a získala
aj ocenenie generálneho riaditeľa
Slovenskej Pošty –
Krištáľovú známku
za najkrajšiu známku roka.
V apríli 2011
táto poštová známka pokračovala vo
víťaznej púti po
Európe, keď získala
1. miesto v súťaži
„Grand Prix de l’Art
Philatlique“ v Bruseli v súťaži o najkrajšiu rytú známku Európskej únie.
V prípade tejto
poštovej známky,

ktorú neopísateľným rukopisom stvárnil profesor Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Dušan Kállay, bol na úspech určite predurčený už samotný výber
motívu v podobe Thurzovho oltára, ktorý patrí medzi
popredné diela renesančného umenia na Slovensku.
Oltár, ktorý pôvodne vznikol na objednávku uhorského
palatína grófa Juraja Thurzu z Betlanoviec pre kaplnku
na Oravskom hrade, bol neskôr prenesený do evanjelického kostola v
Necpaloch, kde sa
nachádza do dnes.
Tento
unikátny
skvost stredoeurópskej renesancie,
nazývaný Speculum Justificationis,
pochádza z roku
1611. Namaľoval
ho nemecký maliar Paul Juvenel
starší podľa staršej
grafickej predlohy norimberského
rytca Josta Ammana. Komplikovaná
kompozícia obrazu je vizualizáciou
kľúčových vieroučných
otázok.
Zobrazenými motívmi a nápismi v
jednej kompozícii
interpretuje tézy
o
ospravedlnení
hriešneho človeka
pred Bohom v protestantskom ponímaní.
Článok vám do
pozornosti odporúča
Pavol Beňo (Zdroj:
aktuality.sk)
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Cyril a Metod
Bolo to dávno, ešte v roku 863, keď na žiadosť Rastislava, - panovníka našich predkov - byzantský cisár Michal III. poslal na Veľkú Moravu vierozvestov, Metoda
*815 a Konštantína *827 (neskôr Cyril), aby tam medzi
Slovienmi šírili a posilňovali kresťanskú vieru v reči, ktorej ich zverenci rozumejú. Boli to bratia zo Solúna, kde
Gréci a Slovania žili spolu a ovládali obidva jazyky. Prišli do Nitry, plnili svoje vierozvestské poslanie, založili
tam slovanské učilište, vytvorili prvé slovanské písmo,
hlaholiku. Vieru hlásali v staroslovenčine a do tejto reči
preložili k bohoslužbe potrebné modlitby, spevy, aj sväté Evanjelium. Konštantín, zvaný aj filozofom, zložil k
nemu Proglas, ktorého prvé riadky znejú nasledovne: „
„Evabjeliu som svätému Predslovom:
ako nám dávno sľubovali proroci,
prichádza Kristus zhromažďovať národy,

pretože svieti svetlom svetu celému.
To v našom siedmom tisícročí stalo sa.“
Solúnski bratia posilnili kresťanskú vieru našich
predkov, 1100 ročným predstihom konali bohoslužby v
reči svojich veriacich, v staroslovienčine. (Všade inde to
zaviedol až II. vatikánsky koncil v rokoch 1962-1965).
Zložili nám prvé písmo, vytvorili nám prvý spisovný
jazyk, a Konštantínov Proglas (Predslov) k Evanjeliu je
naša prvá báseň. Bol to obrovský rozmach, pozdvihnutie kresťanského a duchovného života, kultúry našich
staroslovienských predkov. V tomto roku oslavujeme
1150. výročie príchodu k nám týchto slávnych mužov.
31. decembra 1980 pápež Ján Pavol II. solúnskych
bratov sv. Cyrila a Metoda vyhlásil za spolupatrónov
Európy.
Článok ba čítanie odporúča. Pavol Beňo (Zdroj: Internet)

Vyznamenania členov Čabianskej
organizácie Slovákov
Ida Takáchová

Ján Chlebnický

Ildika Očovská

Mária Raﬀaiová

Eva Győrﬀyová

Každá skupina Čabianskej organizácie Slovákov začala svoju prácu
začiatkom januára, ktorá samozrejme prebiehala s bilanciou predošlého roka. V roku 2012 dostali vyznamenanie viacti členovia ČOS-ky:
Anna Istvánová, konateľka organizácie, riaditeľka Domu slovenskej
kultúry obdržala vyznamenanie
„Za komlóšskych Slovákov“, Ján
Chlebnický člen klubu Seniorov
dostal štátne vyznamenanie „Za národnosti“, Ildika Očovská vedúca
spevokolov Čabianska ružička a Orgován sa môže pýšiťvyznamenanie
Župnej slovenskej samosprávy „Za
békešskych Slovákov“, Eva Győrpokračovanie na strane 4.
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Anna Illésová Botyánszka

Anna Istvánová

fiová a Ida Takáchová členky výšivkárskeho krúžku Rozmarín získali
župné odborné vyznamenanie „Za
ľudové umenie župy Békéš” a ďalšia
členka tohto krúžku Mária Raffaiová štátne odborné vyznamenanie
„Cena Ěletfa” a na Celoštátnej textilnej konferencii a konkurzu vedúca
krúžku Anna Illésová Boťánska dostala pochvalu „Za najlepšiu vedúcu
krúžku” a krúžok Rozmarín získal
na župnej súťaži „mimoriadnu prvú
cenu”.

ODPORÚČAME DO POZORNOSTI
otázky a odpovede a odcestovanie do2013.02.22. 17.00
CsSzSz közgyűlése a Kornélia Étte- mov sa koná tiež vtedy.
2013.01.23., 18.00
A Vertigo Magyarországi Szlovák remben (a KNER Nyomda volt épü09.02. 2013 9.30
Színház Zabudla som (Elfelejtettem) letének alja. Érinti: az 5-ös busz.)
c. vígjátéka szlovák nyelven kerül előZasadnutie Čabianskeho regiónu
adásra az Ibsen Stúdió színpadán.
Slovenského osvetového centra.
NAŠE PROGRAMY NA BLÍZKU BUDÚC- Miesto: Dom slovenskej kultúry
NOSŤ
2013.02.06., 15.00
23.01.2013 o 18.00
22.02.2013 o 17.00
A Čabiansky kalendár valamint
a Čabän havi hírlevelünk értékelésé- Divadelné predstavenie divad- Valné zhromaždenie ČOS –ky – reštaure, Mária Katarína Hrkľová régi part- la Vertigo „Zabudla som“. Miesto rácia Kornélia
nerünk elfogadta felkérésünket.. Az predstavenia: divadelná sála Ibsen
idén össze lesz kapcsolva a Čabiansky
kalendár tartalmi elemző kiadványával, 06.02.2013 o 15.00
amit Tuska Tünde dolgozott fel és a roRecenzia Čabianskeho kalendára
mániai szlovákok nyomtatnak. Hely2013 a mesačníka Čabän. Kalendár
szín: Szlovák Kultúra Háza
hodnotí naša dlhodobá partnerka
Vydavateľ: Čabianska organizácia Slovákov
Mária Katarína Hrkľová. Recenziu
Za vydávanie zodpovedajú
2013.02.08.-10.
v tomto roku bude spojená s prezenpredseda ČOS Michal Lásik
Nemzetiségi Vezetők Találkozója táciou publikácie spracovanej s obsaa úradujúca predsedníčka Anna Istvánová
hmi
Čabianskych
kalendárov
(Tuska
Helyszíne: Vasutas Művelődési Ház
(redaktorka Čabäna)
(ők pályáznak már évek óta rá) Témája: Tünde). Miesto: Dom slovenskej kulAdresa redakcie:
Kisközösségek, alapok Program: a ha- túry
Dom slovenskej kultúry
gyományokhoz híven péntek délután
5600 BékešskáČaba, Námestie Kossutha 10
szakmai, szombat délelőtt városnézés, 08.-10.02.2013
Tel., fax: (66) 321-771, (66) 441-750
délután a Csabai Farsang (mivel ehhez
www.slovak.hu
kapcsolódik a rendezvény) vidám ha- Stretnutie národnostných vedúcich
E-mail: szlovakhaz@gmail.com
gyományok bemutatója, vasárnap dél- Miesto: Dom železničiarov Téma:
Fotografie: Redakcia
Malé
spolo4nosti,
základy
Program:
Sadzba, grafická úprava, tlačiareň:
előtt tapasztalatcsere, kérdések megviverne k tradíciám v piatok začína odProgresszív Nyomda Kft.,
tatása, majd hazautazás.
bornými prednáškami, sobotňajšie
Békéscsaba, Erkel u. 2.
predpoludnie sa koná v znamení zoNáš mesačník vychádza bezplatne,
2013.02.09. 9.30
známenia sa s mestom, popoludní v náklade 500 výtlačkov, s finančnou podporou
Szlovák Közművelődési Központ budú prebiehať Čabianske fašiangy
Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí
csabai régiójának ülése. Helyszín: – veselé tradície prezentované v nedeISSN 1588-3256
Szlovák Kultúra Háza
ľu predpoludní: Výmena skúseností,
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