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Ciele: 
- Poznávanie, spracovanie a sprís-

tupnenie domácich slovenských 
motívov ľudového výtvarníctva a 
motívy regiónov Karpatskej kotliny; 

- Vyhotovenie takých výšiviek, 
ktoré vyhovujú požiadavkám 
dnešného obecenstva tak ume-
lecky ako aj z hľadiska úžitko-
vých hodnôt

- Vytváranie spoločnosti ľudí po-
mocou ľudového umenia ako 
prostriedku v tejto práci 

Výšivkársky krúžok Rozmarín

pokračovanie na strane 2.Vyznamenanie granátového jabĺčka
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Členovia krúžku na svojich prá-
cach sledujú tradície a  pritom hľa-
dajú aj nové spôsoby. Ich výšivky 
sú úzko späté s  tradíciami ľudovej 
vecnej kultúry, ale vyhovujú aj po-
žiadavkám modernej doby. Každý 
vyhotovený kus je projektovaný oso-
bitne, poznať na ňom východiskový 
materiál, je nositeľom ideí pôvod-
ného diela. Krúžok nielen zacho-
váva pôvodné tradície, ale s  veľkou 
odbornosťou, srdcom a dušou ich aj 
odovzdáva svojmu okoliu a  ďalším 
generáciám.

Krúžok spracoval motívy dolno-
zemských vyšívaných kožuchov, dol-
nozemských bielych textílií, motívy 
slovenských čepcov, 7 maďarských 
národopisných regiónov a  motívy 
trenčianske, gemerské a  motívy Zá-
riečia. 

Výstavy a  akcie krúžku v  predoš-
lých troch rokoch. A szakkör akciói 
három évre visszamenőleg:

2007
•	100 éves a  Csabai református 

egyház, Békéscsaba – Reformá-
tus gyülekezeti terem

•	Békés megye szlovák és magyar 
hímzései, Nagylak (Románia)

•	Békés megye szlovák és magyar 
hímzései, Temesvár –  skanzen 
(Románia)

•	Lakberendezési kiállítás és vásár, 
Békéscsaba –  Sportcsarnok

•	A  Kárpát medence hímzéskultú-
rája  – a Kolping Alapítvány 125. 
évfordulója, Schwabmünchen 
(Németország)

•	A népművészet hímzett alkotásai, 
Ózd

•	Körösvölgyi Sokadalom, Gyula
•	Dr. Illés Károlyné és szakkörei-

nek kiállítása, Dombegyház 
•	Békés megye szlovák és magyar 

hímzései, Brezno – Múzeum 
(Szlovákia)

•	Királyi Művészeti Akadémia di-
vatbemutatója, London 

•	Gömöri csomós hímzés, Zala-
egerszeg

•	Vendégváró hagyomány, Békés-
csaba

•	Ajándékaink pályázat, Máréfalva 
(Románia)

•	XXV. Kis Jankó Bori Pályázat és 
Kiállítás, Mezőkövesd

•	Szép vagy, Magyarország! kiállí-
tás, Ópusztaszer

2008
•	 Esküvő és textíliái országos pályá-

zat és kiállítás, Békéscsaba (2db 
csoportos és egyéni: kiemelt I. 
díj+különdíj)

•	 Rozmaring kör díjnyertes alkotásai 
c. kiállítás, Tótkomlós

•	 Tokaj Európában fesztiválon kiál-
lítás és bemutató, szlovákiai Nové 
Mesto

•	 Orosházi szálánvarott hímzések be-
mutató kiállítás, Zalaegerszeg

•	 „Esküvő textíliái” a Körösvölgyi so-
kadalomban, Gyula

•	 Békés megye élő népművészete, 
szlovéniai Lendva

•	 Bemutatkozó kiállítás, szlovákiai 
Špania Dolina

•	 Lakberendezési kiállítás, Békéscsba 
Sportcsarnok

•	 Százrózsás pályázat és kiállítás, Me-
zőkövesd (különdíj)

•	Békés megye hímzései, törökor-
szági Kütahya Kossuth Lajos mú-
zeum

•	 „Reneszánsz a kortárs népmű-
vészetben” c. kiállítás, Leányfalu 
Móricz Zs. emlékház

•	Virágos reneszánsz pályázat és 
kiállítás, Budapest Nemzeti Ga-
léria (egyéni nívódíj és csoportos 
különdíj)

•	Élő népművészet, Békéscsaba 
Munkácsy Mihály Múzeum

•	Szlovák hímzések élő népművé-
szetünkben c. kiállítás, Békéscsa-
ba A vásárban Nemzetközi Alföl-
di Folklórfesztivál

•	Szívvel varrva c. kiállítás, szlová-
kiai Galánta Határon túli Szlová-
kok Napjai

•	 „Szlovák nemzetiség hímzései”, 

Gyula Fővárosi Önkormányzat 
Idősek Otthona

•	Reneszánsz jegyek hímzéseink-
ben, Békéscsaba ligeti pavilon

•	Ünnepi textilek, Újkígyós önkor-
mányzati díszterem

2009
•	 Élő népművészet Békéscsabán 

(Ráckeve)
•	 Békés megyei szlovák hímzések 

(Košice/Kassa – Szlovákia)
• „GyÖKEREINK” békéscsabai alko-

tók (békéscsabai tájház)
•	 Csipke és népi ékszer (Békéscsaba-

Nemzetiségi fesztivál)
•	 Békés megye élő hímzőkultúrája 

(Vlčany/Várfarkasd – Szlovákia)
•	 Szőttes és szálasanyag 

(Dombegyház-Folklór fesztivál
•	 Békés megye élő hímzőkultúrája 

(Békés-Öregek Otthona)
•	 Dél-alföldi régió élő népművészete 

(Diósgyőr)
•	 Békés megye élő népművészete (Al-

máskamarás)
•	 Békés megye élő népművészete 

(Örménykút)
•	Békés megye élő népművészete 

(Kertészsziget)
•	Békés megye élő népművészete 

(Hunya)
•	Békés megye szlovák hímzései 

(Kisnána)
•	Szőttes és szálasanyag (Gyula-

Körösvölgyi sokadalom)
•	Békés megye szűcshímzések 

(Kulcs – bemutató kiállítás)
•	Békés megye szűcshímzések 

(Szada – bemutató kiállítás)
•	Ünnepi textilek (Békéscsaba – 

Kolbászfesztivál)
•	Bemutató kiállítás Párizs/Paris 

(Franciaország)
•	Bemutató kiállítás Na jarmoku 

fesztivál (Bácspetrőc/Báčsky 
Petrovác Szerbia)

•	Bemutató kiállítás Országos Szlo-
vák Nap (Dabassári)

•	Bemutató kiállítás Haluska Fesz-
tivál (Vanyarc)

pokračovanie z 1. strany
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KONKURZY-CENY POROTA
Miesto-pomenovanie Podala Cena Kus Kategória

2001
Mezőkövesd
Celoštátny konkurz 
ľudových výšiviek Kis Jankó 
Bori

Lipták Jánosné
Dr Illés Károlyné III. 6

11
„A”
„B”

2002
Békéscsaba
Celoštátny textilný konkurz 
a konferencia

Výšivkársky krúžok Rozmarín I. 4
24

„A”
„B”

2003

- - - 12
32

„A”
„B”

2004
Békéscsaba
Celoštátny textilný konkurz 
a konferencia

Výšivkársky krúžok Rozmarín I. extra  cena a 2 
mimoriadna cena

9
12

„A”
„B”

2005

- Dr Illés Károlyné cena NESZ 7
8

„A”
„B”

2006
Békéscsaba
X. Celoštátny textilný 
konkurz a konferencia

Výšivkársky krúžok Rozmarín

„Anifolk” Lipták Jánosné

I. extra cena a 2 
mimoriadna cena 

I.

26
12

„A”
„B”

2007
Mezőkövesd
Celoštátny konkurz 
ľudových výšiviek Kis Jankó 
Bori

Dr Illés Károlyné
Győrfi Károlyné
Szilágyi E.

Nem díjazott, de „A” 
kategóriás

4
8
1

„A”
„B”

darček

2008
Békéscsaba
Celoštátny textilný konkurz 
a konferencia

Mezőkövesd
Celoštátny konkurz 
ľudových výšiviek Kis Jankó 
Bori , „Százrózsás”

Budapest
„Virágos Reneszánsz”

Výšivkársky krúžok Rozmarín 

Výšivkársky krúžok Rozmarín

Lipták Jánosné

Dr Illés Károlyné, Bogárné Szőke 
Erika, Huszár Györgyné

Výšivkársky krúžok Rozmarín
Lipták Jánosné

I. extra cena
mimoriadna cena

I. extra cena 

mimoriadna cena

mimoriadna cena
Nívó cena

6
6
1

„A”
„B”

darček

2010

Békéscsaba
Celoštátny textilný konkurz 
a konferencia

Výšivkársky krúžok Rozmarín

Dr Illés Károlyné

I. extra cena 

cena „najlepšej 
návrhárky stretnutia“

A Szlovák Kultúra Házában működő Rozmaring Szakkör megnyerte az Országos Népművészeti Kiállítás  
nagydíját, a Gránátalma díjat. Szeretettel gratulálunk az elismeréshez!
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Predvídané programy okolia v decembri:
01.12. Fotoseans-výstava v Dome slovenskej kultúry
03.12. Odhalenie dvojjazyčnej tabuli na okraji mesta vo 

Veľkom Bánhedeši
04.12. Slovenský deň a odovzdanie vyznamenania 

župnej slovenskej samosprávy v  
Kondoroši

07.12. Vyhodnotenie Dohody dolnozemských 
Slovákov a uzavretie novej na rok 2011  
v Segedíne

07.12. Sobotňajšia škôlka –Mikuláš v Dome 
železničiarov

9-15.12. Slovenský Paríž v rámci Grundtvig projektu 
V úcte k tradíciám

10.12. Deň menšín v Eleku
13.12. Deň menšín na Radnici Čaby
15.12. Spoločné Vianoce žiakov čabianskej slovenskej 

školy a výšivkárskeho krúžku  
Rozmarín

19.12. V rámci adventných slávností menšín v Poľnom 
Berinčoku zapáli poslednú sviečku  
slovenská pospolitosť

21.12. Oslava desaťročného výšivkárskeho krúžku 
Rozmarín s výstavou 

22.12. Slovenské Vianoce s deťmi v Eleku

Pomoc čabianskych Slovákov poškodeným červeným 
bahnom

Na základe rokovania predsedníctva Čabianski Slová-
ci sro. preorientovala stotisíc forintov na pomoc devečer-
ským utisnutým cez civilnú organizáciu Csalán Környe-
zet- és Természetvédő Egyesület. 

Medzitým čabiansky slovenský klub usporiadal dob-
ročinný program totožným cieľom. Na akcii sa zúčastnili 
aj občania mimo členstva klubu, ktorí s uznaním chválili 
nápad. Program zostavilo členstvo, v  ktorom vystúpili: 
Slovenský páví krúžok s čabianskymi piesňami, Michal 
Boťanski na citare zahral slovenské melódie, Piroska 
Vargová zarecitovala báseň Sándora Petofiho Paraszt 
anyó, Emília Kovácsová Záhady a šťastie od Juraja Dol-
nozemského a Ibolya Rózsa  pracovníčka Spoločenských 
domov na ulici Békéši prekvapila obecenstvo so svojou 
tvorbou. Na konci programu z dobrovoľných príspevkov 
viac tisíc forintov sa pozbieralo na účet Magyar Kármen-
to Alap. Na podujatí sa zúčastnil aj Ondrej Hanko, člen 
predsedníctva Čabianskej organizácie Slovákov.

Deň na Ondreja
Z  čabianskych menín je jedným najznámejším On-

driš. Aj v tomto roku oslavovali v slovenskom klube, kde 
oživili aj tradičné zvyky spájajúce sa k dňu v predstavení 
Ondreja Hanka, ako napríklad zvyk prvých zabíjačiek, 
kliesnenie, bály na Ondreja, páračky a  priadky, ktoré 
trvali až do fašiangov. Pán Hanko poukázal aj na to, že 
aj evanjelická cirkev ctila významné meniny. Spomenul 
aj usporiadanú slávnosť Tešedíka - ktorý očakával od 
veriacich, aby nezabudli na významné dni a oslávili ich 
aj v  rodine. Po prednášaní Emília Kováčová pozdravila 
Ondrišov so svojou básňou, Ondrej Knyihár s  citaro-
vým sprievodom zaspieval slovenské piesne a  ponúkol 
prítomným páleno, kým jeho manželka Judita ponúkala 
upečené zákusky, z ktorých najchutnejšími sa zdala ka-
pustnica.

U gerendášskych Slovákov
Gerendášska slovenská samospráva a  civilná orga-

nizácia každý novembrový posledný víkend usporiada 
slovenský deň spojený s  bálom na Kataríny a  Alžbety. 
Účastníkov vítala členka miestnej slovenkej samosprávy 
Anna Szigetiová Szántaiová a nový primátor Zsolt Len-
gyel.  V programe vystúpili kondorošskí hostia, čorvášski 
citaristi pod vedením Kálmána Juhásza, spevokol Ho-
renka z Kétšoproňu pod vedením Pirošky Majerníkovej, 
kétšoproňskí citaristi a členovia čabianskeho slovenské-
ho klubu. Po kultúrnom programe večera bola mäsová 
polievka, kohútí perkelt z 25. kohútov a domáce zákusky, 
po čom zábava trvala do neskorého večera.

aa

Krátke správy
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V rímskokatolíckej cirkvi je 
druhým najhlavnejším sviatkom 
Sviatok narodenia Pána alebo Prvý 
sviatok vianočný, ktorý sa podľa gre-
goriánskeho kalendára slávi 25. de-
cembra. Od reformácie sa Vianoce 
začínajú sláviť už deň vopred, na 
Štedrý večer (24. decembra). Oslava 
narodenia Ježiša Krista sa takto roz-
kladá do o niečo dlhšieho času. Kým 
protestanti sústreďujú svoju oslavu 
na podvečerné bohoslužby počas 
Štedrého dňa a na ranné bohoslužby 
na 25. decembra, tak rímski katolí-
ci sústreďujú svoju oslavu najmä k 
času, keď odbije polnoc medzi 24. a 
25. decembrom. Omša sa takto slávi 
priamo o polnoci a preto sa nazýva 
polnočná omša.

V mnohých krajinách sú 24. a 25. 
december dňami pracovného poko-
ja. Niekde sa podobne slávi aj Druhý 
sviatok vianočný (v cirkevnom ka-

lendári sviatok sv. Štefana, v anglo-
saských krajinách tzv. Boxing Day) 
- ktorý pripadá na 26. decembra. 
Niektoré pravoslávne cirkvi slávia 
Vianoce podľa juliánskeho kalendára 
7. januára.

Oba tieto dátumy sú tradičné a ani 
jeden z nich nepredstavuje skutočný 
historický dátum narodenia Ježiša 
Krista. 25. december je ako cirkev-
ný sviatok po prvýkrát doložený vo 
Filokalovom kalendári z roku 354, 
ktorý čerpal z rímskych prameňov 
(„Depositio Martyrum“) z roku 336.
[1] Pôvod tohto dátumu je sporný. 
Často sa poukazuje na možnú súvis-
losť s rímskym sviatkom slnečného 
božstva, tzv. Dies Natalis Solis Invicti 
- Sviatok zrodenia nepremožiteľného 
slnka - ktorý sa tiež slávi 25. decem-
bra a prekrýval sa s tradičným dátu-
mom zimného slnovratu. Aj niektorí 
raní kresťanskí autori spájali narode-

nie Krista so sviatkom znovuzrode-
nia slnka [2]

Najnovšie názory na pôvod dá-
tumu slávenia Vianoc prezentuje 
historik William Tighe. Tvrdí, že 
Cirkev si vybrala na slávenie Vianoc 
25. december preto, lebo starí Židia 
verili, že izraelskí proroci boli počatí 
v ten istý ďeň, v ktorý zomreli, a rím-
ski kresťania za Tertuliánových cias 
vyrátali, že Kristus zomrel 25. marca. 
To je dôvod, prečo Vianoce pripad-
li na 25. decembra - jednoducho k 
tomuto dátumu pripočítali deväť 
mesiacov a vyšiel im predpokladaný 
dátum narodenia Ježiša Krista. Tighe 
píše:

„Ukazuje sa, že stanovenie dátu-
mu Kristovho narodenia na 25. de-
cember nebolo nijako ovplyvnené 
pohanskými vplyvmi. A pohanský 
sviatok, ktorý v tento den zaviedol 
cisár Aurelián v roku 274, nebol len 
snahou využit zimný slnovrat na to, 
aby urobil politické vyhlásenie, ale 
takmer určite bol pokusom dodať po-
hanský význam dňu, ktorý už bol pre 
rímskych kresťanov dôležitý.“ (Wil-
liam Tighe, Touchstone 12/2003)

Vianoce patria spolu s Veľkou no-
cou a Turícami medzi hlavné kres-
ťanské sviatky. Vianočné obdobie je 
jedným z období liturgického roka. 
Trvá od prvých vešpier Sviatku Na-
rodenia Pána až do nedele po Sviatku 
Zjavenia Pána (ľudovo Traja králi).

Kresťania aj nekresťania slávia Via-
noce vzájomným obdarovávaním 
sa. Tento zvyk je v protestantskom 
prostredí doložený od 16. storočia. V 
katolíckych rodinách sa darčeky nao-
pak rozdávali na sviatok sv. Mikuláša. 
Medzi ďalšie vianočné zvyky a sym-
boly patrí ľudová dramatizácia via-
nočného príbehu (od 11. storočia), 
stavanie jasličiek (od 13. storočia, 
sv. František z Assisi), adventný ve-
niec (1839), vyzdobený vianočného 
stromček (od 19. storočia). Mnohé 
krajiny majú ďalšie špecifické vianoč-
né zvyky.

Zdroj: wikipédia

Vianoce sú kresťanským sviatkom vtelenia a narodenia Ježiša Krista
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Pôvodný text piesne má šesť strof. 
V súčasnosti sa spieva najmä prvá, šiesta a druhá strofa. 

Na celom svete najznámejšia pieseň je „Tichá Noc...“

Slovenský preklad (kratšia verzia)

Tichá noc, svätá noc! 
Všetko spí, všetko sní, 
sám len svätý bdie dôverný pár, 
stráži Dieťatko, nebeský dar. 
Sladký Ježiško spí, sní, 
nebesky tiško spí, sní.

Tichá noc, svätá noc! 
Anjeli zleteli, 
najprv pastierom podali zvesť, 
ktorá svetom dnes dáva sa niesť: 
Kristus, Spasiteľ je tu, 
Tešiteľ sveta je tu!

Tichá noc, svätá noc! 
Nežná tvár, lásky žiar 
božsky rozsieva v jasličkách tam: 
bije záchranná hodina nám 
v tvojom zrodení, Boh Syn, 
Ježiško, Láska, Boh Syn!

Csendes éj

Csendes éj, drága szent éj. 
Mindenek álma mély. 
Nincs fönn más csak a drága szent pár, 
Várja gyermeke alszik-e már. 
Küldj le rá álmot, nagy ég! 
Küldj le rá álmot, nagy ég!

Csendes éj, drága szent éj. 
Örvendj szív, bízva élj! 
Isten gyermeke áldva néz rád. 
Hív az óra, mely víg reményt ád. 
Jézus a földre leszállt, 
Jézus a földre leszállt.

Csendes éj, drága szent éj. 
Pásztor nép gyorsan kélj! 
Halld az angyali alleluját, 
Száll itt zengve s a távolon át. 
Üdvhozó Jézusunk él! 
Üdvhozó Jézusunk él! 

Pieseň Tichá noc, svätá noc  
Čaro Vianoc už takmer dve storočia

História piesne Tichá noc, svätá 
noc... začala svoju púť v Rakúsku na 
Vianoce v roku 1818 a bola prelože-
ná do už viac ako 73 jazykov sveta. 

Keď rakúske mestečko Oberndorf 
žilo naplno prípravami na vianočné 
sviatky v decembri roku 1818, miest-
ny učiteľ a organista oberndorfského 
kostola sv. Mikuláša Franz Gruber 
sa rozhodol skontrolovať organ a... 
stalo sa... V organe to zlovestne za-
škrípalo, zahrkotalo a hotovo! Hľa-
daním chyby zistil, že vinníkom tej-
to prekérnej situácie nie je nikto iný, 
ako celá kostolná kolónia myší, ktorá 
si urobila slávnostnú predvianočnú 
večeru z mechov organu. Čo sa dia-
lo v mozgu učiteľa nevedno, no vý-

sledkom bola prosba o pomoc práve 
známeho milovníka hudby, kaplana 
Mohra. Zložil báseň, teda text pies-
ne, ktorý začínal:   „Stille Nacht, he-
ilige Nacht...“ a s radosťou i vďačne 
ju priniesol už ako vianočný darček 
svojmu učiteľovi Franzovi Xaverovi 
Gruberovi.   Gruber hlboko dojatý 
jej nádherným posolstvom pokoja 
a lásky, si sadol a za necelú hodinku 
skomponoval na slová básne kaplana 
Jozefa Mohra nesmrteľnú melódiu...

Obaja autori sa vo svätú noc roku 
1818 vydali na cestu z Arnsdor-
fu (kde bol Gruber učiteľom) do 
Oberndorfu v salzburgskom okrese 
(v Salzburgu účinkoval známy skla-
dateľ Mozart), tam v kostole sväté-
ho Michala mal kaplan Josef Mohr 
slúžiť polnočnú svätú omšu. Keďže 
organ vypovedal svoju službu pri 

posledných rorátoch, učiteľ vzal so 
sebou gitaru, aby po svätej omši via-
nočnú pieseň nacvičil s veriacimi. Po 
svätej omši bas spieval Gruber, tenor 
Mohr, na konci každej slohy sa pri-
pojil detský zbor a ľud. Táto novátor-
ska produkcia neznámej koledy vy-
volala u miestneho konzervatívneho 
publika takmer škandál, ale veriaci 
odchádzali domov hlboko nadše-
ní - netušiac, že ich nová vianočná 
pieseň Stille Nacht, heilige Nacht sa 
začne rýchlo šíriť a stane takou sve-
toznámou a obľúbenou. Práve poka-
zený organ  (vlastne pôvodne pestrý 
jedálniček kostolných myší) dopo-
mohol k tomu, že sa pieseň začala 
rýchlo šíriť aj do ďalších miest a kon-
čín sveta. Totiž organársky majster z 
Zillertalu, ktorého zavolali, aby opra-
vil pokazený organ, tu počul spievať 
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novú pieseň, naučil sa ju a priniesol 
ju do svojej dedinky. V dedine bol 
obuvník, ktorý mal hudobný sluch. 
Pieseň sa rýchlo naučil a potom, keď 
predával po trhoch svoje obuvnícke 
výrobky, aby prilákal zákazníkov, za-
čal najprv spievať spomenutú pieseň. 
Keď sa ľudia zhromaždili okolo neho, 
potom začal ponúkať a predávať svoj 
tovar. Tento spôsob si osvojili aj iní 
predavači, a tak pieseň prenikala ďa-
lej a ďalej.   O nejaký čas si prerazila 
cestu aj za hranice rodného Rakúska, 
v tlači sa objavila vianočná pieseň až 
v roku 1840. V uvedenom roku  1840 
ju „dali do obehu“ v Drážďanoch, 
o ďalších tridsať rokov v Amerike a 
Angličania ju importovali do svojej 
indickej kolónie. A onedlho jej pri-
súdili titul “najkrajšia pieseň sveta“a 
plným právom, veď je neprekonateľ-
nou nositeľkou tajomnej hĺbky a sily 
zrodu... 

 Kaplán Josef Mohr 
Narodil sa   11. novembra 1792 

Anne Schoiberovej a Josefovi Fran-
zovi Mohrovi v meste Salzburg.  I po 
hudobnej stránke nadaný vyštudoval 
teológiu, v roku 1817 bol vysvätený 
za kňaza a stal sa kaplánom v Obern-
dorfe, neďaleko Salzburgu.   Okrem 
spomínaného Oberndorfu pôsobil 
aj vo Wagraime, kde ako vikár     5. 
12. 1848 zomrel. Jeho hrob je stálym 

cieľom domácich a zahraničných 
pútnikov.

Učiteľ a organista František  
Xaver Gruber 

Uzrel svetlo sveta 25. novem-
bra 1787 v dedinke Unterwetzburg 
ako tretie dieťa chudobného tkáča. 
Otec o jeho talente a láske k hudbe 
nechcel ani počuť. Miestny učiteľ, 
vidiac zvláštne chlapcovo nadanie, 
ho popri školských predmetoch 
oboznamoval i s hudbou. Keď sa o 
tom dozvedel otec, prišiel do školy 
a učiteľovi vyčítal, že nechce mať zo 
syna žobravého muzikanta, ale sta-
točného tkáča, ktorý by raz po ňom 
prevzal remeslo. Preto malý Franti-
šek musel otcovi pomáhať namotá-
vať priadzu na cievky, na krosnách 
nakrúcať návoj a tak pomáhať otcovi 
pri remesle. Keď býval s prácou ho-
tový, rád sa vytratil ku svojmu uči-
teľovi, ktorý ho učil poznávať noty a 
hrať na organe. Raz sa stalo, že učiteľ 
ochorel a na organe nemal kto hrať. 
Na odporúčanie učiteľa hral na or-
gane s takým úspechom, že vzbudil 
mimoriadny obdiv všetkých veria-
cich. Dvanásťročný chlapec hral tak 
nádherne, že sa to zapáčilo aj jeho 
otcovi, ktorý potom dovolil, aby 
sa chlapec mohol ďalej slobodne 
vzdelávať. Otec mu potom sám kú-
pil harmónium, aby sa i doma mo-

hol cvičiť v hudbe. Po štúdiach roku 
1807 nastúpil na svoje prvé miesto 
v dedinke Arnsdorf. Po deviatich 
rokoch ho povolali do Oberndorfu 
ako výpomocného organistu, kde 
nadviazal srdečné styky s kaplánom 
Mohrom. Tu pôsobil spolu s kapla-
nom do roku 1825. Štyri roky potom 
účinkoval ako učiteľ v Berndorfe. Po-
tom sa stal regenschorm - správcom 
chóru v mestečku Halleine, kde 7. 
júna 1863 zomrel ako sedemdesiat-
šesťročný. Gruber zložil ešte asi de-
sať cirkevných kompozícií - približne 
deväťdesiat náboženských skladieb. 
Na oboch autorov sa stále spomí-
na. Na škole v Arnsdorfe je pamät-
ná tabuľa, že tam je rodisko piesne 
Tichá noc... Dom, v ktorom zomrel 
komponista, zdobí jeho jeho busta. 
A tak táto pieseň obohatila všetky 
kresťanské spevníky sveta a veriaci ju 
všade pri polnočnej svätej omši a po-
čas vianočného obdobia veľmi radi 
spievajú, lebo ona dotvára ozajstnú 
vianočnú atmosféru. Pôvodne ra-
kúska vianočná pieseň Tichá noc, 
svätá noc sa tak stala posolstvom 
medzi národmi sveta a majetkom 
kresťanov na celej zemeguli. 

P. S. 
Autori svetoznámej piesne Tichá 

noc nedostali nikdy žiadnu odmenu 
a Jozef Mohr dokonca zomrel v takej 
chudobe, že ho pochovali na obecné 
trovy. Jedinou a nesmrteľnou odme-
nou sa stal pre oboch autorov úspech 
pesničky - ľudia ju spievali v kostole 
pri jasličkách a pri stromčeku i počas 
putovania za výslužkou od domu k 
domu. 

Ako to je dnes? 
V čase Vianoc prúdia do Obern-

dorfu - rodiska Tichej noci - proce-
sie návštevníkov, aby si v miestnom 
kostole („na tvare miesta“) zaspie-
vali slávnu koledu. Portréty autorov 
Tichej noci sa dostali aj na rakúsku 
poštovú známku (spolu s notami 
a textom začiatku piesne) a v obci 
Christkindl pečiatkujú listové zásiel-
ky vianočným znakom s prvými tak-
tami Stille Nacht... 

Zdroj: vianocesk.ic.c



8 december 2010

Vydavateľ:Čabianska organizácia Slovákov
Za vydávanie zodpovedajú

predseda ČOS Michal Lásik
a úradujúca predsedníčka Anna Istvánová

(redaktorka Čabäna)
Adresa redakcie:

Dom slovenskej kultúry
5600 BékešskáČaba, Námestie Kossutha 10

Tel., fax: (66) 321-771, (66) 441-750
www.slovak.hu

E-mail: szlovakhaz@globonet.hu
Fotografie: Csaba Lampert

Sadzba, grafická úprava, tlačiareň:
Progresszív Nyomda Kft., 

Békéscsaba, Erkel u. 2.
Náš mesačník vychádza bezplatne,

v náklade 500 výtlačkov, s finančnou podporou
Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí

ISSN 1588-3256

Odovzdaním vyznamenaní Za 
menšiny odštartovali 18. decembra 
v Sándorovom paláci v Budapešti 
ústredné oslavy Dňa menšín. Pre-
stížnu štátnu cenu získala zástupky-
ňa predsedu Celoštátnej slovenskej 
samosprávy (CSS) Etelka Rybová. 
Oslavy vyvrcholili galaprogramom 
divadelných súborov minorít žijú-
cich v Maďarsku.

Gizele Molnárovej tohto roku ude-
lili prestížnu cenu Pro Cultura Mino-
ritatum Hungariae za jej mimoriadny 
prínos v oblasti vzdelávania a kultú-
ry, za zachovávanie a posilňovanie 
slovenskej identity, za mnohostran-
nú osvetovú prácu v prospech slo-
venskej národnosti v Maďarsku.

Výbor pre humánne záležitosti 
Valného zhromaždenia Békešskej 
župy udelil vyznamenania jednot-
livcom a kolektívom, ktorí sa mimo-
riadne angažovali na menšinovom 

poli „Za menšiny v Békeši“. Najpo-
četnejšia menšina župy - slovenská 
- sa tohto roku mohla popýšiť dvomi 
vyznamenanými. Jednou je pred-
sedníčka Slovenskej samosprávy v 
Eleku Judita Kuruczová Czvalingová, 
pôvodne Komlóšanka, ktorá vynalo-
žila veľké úsilie za to, aby si Slováci v 
tomto meste roku 2002 založili svoj 
volený zbor. Na jeho čele pracuje 
dodnes. Roku 2007 sa angažovala 
za založenie občianskeho spolku 
miestnych Slovákov a práve tieto dve 
zoskupenia ju navrhli na vyzname-
nanie za zachovávanie slovenských 
hodnôt a ich sprostredkúvanie oby-
vateľom inej národnosti v meste a na 
okolí. 

Druhým slovenským vyznamena-
ným bol Páví krúžok z Poľného Berin-
čoku, ktorý pôsobí v rámci miestnej 
občianskej organizácie Slovákov. Ko-
lektív obnovil svoju činnosť v roku 
1992 a jeho členmi sú predovšetkým 
predstavitelia staršej generácie, ktorí 
ešte bežne používajú miestnu slo-
venčinu. V posledných rokoch sa im 
podarilo zapojiť do práce aj mladších 
milovníkov slovenského folklóru.

V  Kondoroši odovzdali prvé vy-
znamenanie Slovenskej samosprávy 
Békešskej župy. Župný slovenský 
zbor ním uznal prácu  Kondoroša-
na Pavla Gulyáša.

Na tohoročných oslavách Dňa 
menšín v Békešskej Čabe vyzname-
nanie „Za čabianskych Slovákov“ ude-
lili učiteľke slovenskej školy Daniele 
Horváthovej a Miešanému zboru Ča-
bianska ružička. Daniela Horváthová 
35 rokov vyučuje v čabianskej slo-
venskej škole, jej práca sa vyznačuje 
vysokou profesionálnou úrovňou, 

je odborníčkou národnostného 
školstva, uznávanou v celej krajine. 
Z jej učebníc slovenského jazyka a 
literatúry sa vyučuje v celom Ma-
ďarsku. Počas svojej pedagogickej 
dráhy bola organizátorkou rôznych 
odborných rokovaní a konferencií v 
odbore slovenský jazyk. Je aktívnou 
účastníčkou slovenského verejného 
života Békešskej Čaby.

Miešaný zbor Čabianska ružička 
vlani oslávil 15. výročie svojho zalo-
ženia. Založili ho slovenskí pedagó-
govia mesta pod patronátom ČOS, 
na jeho čele pracovali významní od-
borníci, dirigenti Jozef Rázga, Peter 
Kocsis Szák a Ildika Očovská, ktorá 
vedie zbor aj v súčasnosti. Spevokol 
úspešne plní svoj cieľ, prednáša zbo-
rové skladby čabianskych a dolno-
zemských slovenských hudobných 
skladateľov, interpretuje pôvodné a 
spracované ľudové piesne Slovákov 
v Maďarsku, ako aj upravené nábo-
ženské piesne. Dokazujú to nielen 
početné vystúpenia kolektívu doma 
a v zahraničí, ale aj rôzne ocenenia 
na kvalifikačných súťažiach spevác-
kych zborov.

zdroj: luno

Vyznamenaní Slováci v deň menšín
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Vyznamenaná Etelke Rybová


