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Účastníci prezentácie: podpredseda DZČR, generálny konzul SR Štefan Daňo  
a riaditeľka VÚSM Anna Kováčová

pokračovanie na strane 2.

11. januára prebiehala v  Dome 
slovenskej kultúry recenzia ročenky 
Čabiansky kalendár 2012 a  mesač-
níka Čabän. V  tomto roku ročenku 
hodnotil predseda Celoštátnej slo-
venskej samosprávy, ktorý pracoval 
aj v médiách Ján Fuzik. Dvanásť čísel 
mesačníka Čabän prezentoval pred-
seda miestnej slovenskej samosprá-
vy Juraj Ando.

Hodnotenie XV. ročníka  
mesačníka Čabän

Predtým, akoby sme začali   hod-
notiť mesačník, podelíme sa s Vami 
dosiaľ aktuálnymi myšlienkami Jú-
liusa Dedinského, ktorý dôkladne 
rozpracovával tlačou vydané publi-
kácie Slovákov žijúcich v  Békešskej 
Čabe. Ak chceme objektívne vidieť 
vývoj i  dnešný stav publikovaných 
novín v  našom meste, musíme sa 
vrátiť do minulosti pomocou spomí-
nanej knihy.

Osídľovanie Čaby sa dialo na jar 
v roku 1718. Poddaní, ktorí prišli, - pri-
chádzali hlavne z  Novohradu, Hontu, 
Zvolena. Čo si doniesli zo sebou? Ťaž-
ko povedať – len to je isté, že aj litera 
bola s nimi: Biblia, Tranoscius, Postiláty 
atď. Z toho času, keď Slováci založili si 
Čabu, už neegzistuje ani jedna budova, 
ani jeden hrob, ani jeden strom, iba kni-

hy sa objavia z  tej doby hlásiac, že len 
litera dokáže vzdorovať času, že len lite-
ra prežije stáročia a stane sa kultúrnym 
duchovným dedičstvom – konštatuje -, 
čím v plnej miere súhlasíme - Július De-
dinský vo svojej knihe: Cesta slovenskej 
litery na Čabe (Békéška Čaba, 1965). 
Tu na Čabe, počas stáročia sa vytvoril 
špeciálny slovenský-čabiansky dialekt, 
ktorý nie je totožný zo sarvašským ani 
s  komlóšskym. Vytvoril sa čabiansky 
odev (kroj), vytvorilo sa špeciálne stavi-
teľstvo (najočibyjúce je tzv. podstenový 
dom), vytvorila sa zvláštna strava. Popri 
tom, aj duchovný život tunajších Slová-
kov sa vyvíjal samostatne. 

Autormi prvých publikovaných prác 
tu na Čabe boli farári, vzdelanosť pred-
stavovala na začiatku táto vrstva, ne-
skoršie vývojom, priemyselným rozvo-
jom mesta začali publikovať i  lekárníci, 
boudári, učitelia, mešťania a nakoniec, s 
ďaľším vývojom mesta, spisovateľmi sa 
stanú aj jednoduchí ľudia.

Prvé tlačou vydané noviny, čítané na 
Čabe, boli objednané z Pešti, slovenské 
pochádzali hlavne z Horného Uhorska. 
Do roku 1920 nebola nutnosť na to, aby 
tu v meste sa vydávali noviny v sloven-
skom jazyku, ale pokusy boli, o ktorých 
sa o málo ďalej zmienime. Od roku 
1920, keď sa Maďarsko ocitlo v  novej 
situácii, hranice oddelili doteraz žijú-
ce, dobre fungujúce zväzky – donútilo 
i tunajších Slovákov, ktorí, akoby sa osi-
rotili – vydávanie vlastných novín a  to 
v tej reči, ktorej rozumeli.

Prvé pokusy - na vydanie novín v slo-
venskom jazyku v Čabe – siahajú až do 
druhej polovici 19. storočia. V  rokoch 
1860-tych sa objavia cirkevné noviny, 
listy. Prvé svetské noviny začal vydávať 
v roku 1883 učiteľ Matej Povázsai, kto-
rý vlastnil skromnú tlačiareň. Tlačiareň 
bola a  vydávanie novín sa dialo práve 
v budove Domu slovenskej kultúry, kde 
i teraz časopis Čabän vydávajú, no ale to 
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len na margo. Noviny, dvojtýždenníka 
Povázsaiho s názvom Dolnozemské lis-
ty prežili dva roky vydávania, jazykom 
novín bola čabianska slovenčina. Ku zá-
niku došlo kvôli nedostatku predplatite-
ľov, ako je to i dnes. Neskoršie, za päťde-
siat rokov noviny v slovenskom jazyku, 
kvôli horeuvedených príčin v meste ne-
vydávali.

Prvé populárne noviny v slovenskom 
jazyku začla vydávať evanjelická cirkev 
v  roku 1931 – s  názvom Evanjelický 
hlásnik. Nositeľom svetskej literatúry 
na Čabe predstavovali noviny vydané 
od roku 1934 – Slovenská rodina – v re-
digovaní Jánom Baukom a Jánom Seker-
kom. Časopis vychádzal ročne 10 krát, 
preto nie 12 krát, lebo v tom prípade by 
potrebovali ministerské povolenie a  to 
nemali. Čítané a  v  pamäti starších ľudí 
odložené, chránené, v pozostatkoch ešte 
sa dodnes nachádzajúce noviny vychá-
dzali do roku 1938. Cieľom týchto no-
vín i  redaktorov bol nasledujúci: „Toto 
naše podnikanie má svoj cieľ – aby náš 
slovenský ľud mal svoj časopis, v  kto-
rom v svojej materinskej reči môže čítať 
o  udalostiach minulosti, prítomnosti 
a o možnostiach budúcnosti.“

Tieto skoncipované myšlienky 
v roku 1934, akoby predvídali cieľ a účel 
vydávania novín v  slovenskom jazyku 
i  pre dnešok. V  týchto myšlienkach sa 
sformulovalo poslanie takýchto novín – 
Mission Statement (poslanie, výpoveď) 
- , čo môžeme i my prebrať k vydávaniu 
Čabäna.

Prezrel som XV. ročník Čabäna, všet-
ky 12 čísel, ktoré vyšli v roku 2011 (ur-
čite majú ministerské povolenie, lebo 12 
čísel vyšlo nie ako spomenutá Slovenská 
rodina) a prenikla ma určitá pýcha, po-
rovnávajúc župy, kde žijú národnosti, že 
čabianski Slováci majú takýto farebný 
– no nie doslova – časopis. Vydavate-
ľom časopisu je Čabianska organizácia 
Slovákov, redaktorkou je Anna Ištvá-
nová. V kolofóne sa dá čítať: Mesačník 
vychádza bezplatne, v  náklade 500 vý-
tlačkov, s  finančnou podporou Úradu 
Slovákov žijúcich v zahraničí. Ten fakt, 
že časopis už dožil XV. ročník v  roku 
2011 je i v sebe samom nadmierna vec, 
preto gratulujem vydavateľom, a musím 

sa poďakovať sponzorovi, že finančne 
podporuje tunajších Slovákov po takej-
to ceste. No, ale pozrime si dôkladnejšie 
mesačník:

Grafická úprava novín je skromná, 
neupúta čitateľa od obsahu. V  každom 
čísle prvá strana je venovaná politic-
kým, kultúrnym aktivitám v  danom 
mesiaci, tie najvýznamnejšie udalosti 
sa nachádzajú tu, ktoré ovplyvňujú ži-
vot tunajších Slovákov: 9. januára sa 
uskutočnili voľby do CSS, Výskumný 
ústav 20 ročný, Kam smeruje ľudové re-
meselníctvo, Ondrej Liker Náš Ondriš, 
Tradícia a  súčasnosť v  Bratislave, Rok 
v znamení Áchima, Naši vyznamenaní... 
Podľa mňa osožné by bolo uverejniť na 
tejto strane i politické usmerňovanie, 
rozoberanie aktuálnych národnostných 
otázok, názory našich vedúcich, ktorí 
sú poprední predstavitelia našej národ-
nosti. Veľmi je chválitebné, že za skoro 
každým článkom sa nachádza, krátke 
maďarské rezümé, a  to preto, lebo naši 
Slováci majú ťažkosti so spisovnou slo-
venčinou. Badať, že redaktorka, redak-
tori sa snažia udržiavať stále rubriky. 
O živote Slovákov, o kultúrnych a iných 
podujatiach podáva Čabän informácie v 
rubrike Aktuality, Správy: 12. januára – 
Francúzsky cyklista v kruhu menšín Eu, 
16. apríla – V. Tradičné čajové popo-
pludnie, 28. októbra – Gerčiho pamätná 
tabuľa, 16-19. júna – Sme jedna rodina, 
Šachový turnaj Ančinovcov atď. Čita-
teľom poskytne hodnotné informácie 
rubrika Správy samosprávy, kde sú uve-
rejnené zasadnutia a uznesenia miestnej 
i  župnej Slovenskej samosprávy. Nie 
v každom čísle, ale často sa nachádza 
rubrika Krátke správy – kde sa môžeme 
dočítať o  práci, dianiach slovenských 
klubov, združení, inštitúcií, o výstavách. 
V  rubrike Programy – sa dozvedáme 
o  uskutočnených programoch, podajú 
nám redaktorky súhrn o bývalých pod-
ujatiach. Aby noviny si splnili cieľ infor-
movania, čo sa skrýva i  v  pomenovaní 
novín, mali by byť uverejnené i progra-
my, plány, ktoré sa uskutočnia v nasledu-
júcom mesiaci, alebo v neskorej budúc-
nosti, čo sa bude diať. Rubrika Detský 
kútik sa nachádza len v niektorých čís-
lach, dobre by bolo keby sa tento kútik 
objavil v  každom čísle Čabäna, možno 
i tak, že dá sa vyhrať – napr. vstupenka 

do slovenského oblastného domu, alebo 
keď niekto rozlúšti hádanky po celý rok, 
vyhrá večeru s rodinou v reštaurácii Slo-
vák. Zaujímavé sú rubriky Humor, ktoré 
si ľudia bez vekovej kategórie rád čítajú 
a Receptár. V prvom rade rubrika je ob-
ľúbená v kruhu žien, je chválitebné, že tu 
sa uverejňujú i recepty našich Slovákov: 
Sarvašskuo kapustníka, Lenivá žena atď. 
Výrazne užitočné je na stranách mesač-
níka, že sa uverejňujú aktuálne súbehy 
maďarské i slovenské, ako napr. Súbeh 
Úradu Slovákov v zahraničí. Dobré je, že 
výpis slovenských súbehov možno pre-
čítať v  pôvodnom slovenskom jazyku 
a ostatné, ktoré sú vypísané v Maďarsku 
redaktori nepreložia, podávajú ich v ma-
ďarskom jazyku. Augustové číslo podá-
va na zadnej strane inzerát Celoštátnej 
slovenskej samosprávy o sčítaní ľudu 
v Maďarsku v roku 2011. Každý Slovák 
musí sa stotožniť s mienkou, že tohoroč-
né sčítanie ľudu bude mať i pre nás veľkú 
váhu. Môže od neho závisieť rozpočtová 
podpora našich slovenských samospráv, 
inštitúcií, občianskych organizácií a kul-
túrnych súborov, preto by bolo nutné 
viacej sa zaoberať s  témou, ba venovať 
k  tejto otázke celé číslo. V  niektorých 
číslach sa nachádza zaujímavá rubrika 
Dobré rady, ktoré si čitatelia rád študu-
jú. I  to je dobré, že sem tam sa objavia 
články s  náboženskou tematikou napr. 
Advent sa blíži atď.

Veľmi je dobré, že jazykom mesač-
níka Čabäna je spisovná slovenčina, ale 
myslím si, že radi by sme čítali viacej 
príspevkov v  čabianskom nárečí, ktoré 
by bolo uverejnené s jednodušenou fo-
netickou transkripciou, podávané s kur-
zívom. Prvé noviny vydávané v  Čabe 
i Sekerkove noviny používali slovenské 
čabianske nárečie, i popredný spisovate-
lia, ktorí tu tvorili používali toto nárečie, 
ktoré nie je na hanbu. Myslím si, že tieto 
noviny práve pre jazyk boli tak populár-
ne...

Zároveň by som vydavateľom, redak-
torky zagratuloval, že už toľko rokov 
neprestajne vydávajú mesačník Čabän, 
slúžiac s nim tunajším Slovákom. Mys-
lím si, že vytýčený cieľ dosiahli a veríme, 
že ešte aspoň XV ročníkov dožije Ča-
bän...

Juraj Ando

pokračovanie z 1. strany
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Listovanie v jubilejnom ročníku 
Čabianskeho kalendára

Čabiansky kalendár na rok 2012 
hneď na svojej prvej strane s opráv-
nenou hrdosťou hlási, že je to jeho 
jubilejný, päťdesiaty ročník, od zno-
vuvydania dvadsiaty druhý. Na ten 
znovuzrodený spred dvadsiatich 
dvoch rokov, v 1991-om sa živo pa-
mätám, pre Našu obrazovku sme o 
ňom samozrejme nakrúcali televíznu 
reportáž. Vtedy nám redaktorky ob-
novenej ročenky povykladali na stôl 
všetky dovtedajšie pozbierané čísla, 
zdá sa mi, že aj to prvé, z roku 1920, 
ktoré bolo – ak sa nemýlim – ešte 
čierno-biele a boli to krásne zábery. 
Vidieť toľko rovnakých, i keď farebne 
občas odlišných, odvtedy už znovu 
dobre známych titulných strán Ča-
bianskych kalendárov z troch desať-
ročí, to naozaj zapôsobilo…

A teraz, po dvadsiatich dvoch 
ročníkoch a po mnohých stretáva-
niach, mám tú česť podeliť sa o svoje 
niektoré dojmy z jubilejného čísla. 
Ihneď v spomienkovom článku, v 
ktorom sa vymenúvajú doterajší vy-
davatelia, tlačiarne, recenzenti i do-
pisovatelia od znovuvydania sa aj ja 
spomínam ako predseda Celoštátnej 
slovenskej samosprávy, ktorý kedysi 
nazval kalendár čabianskych Slová-
kov ich mesiačikom. Mňa samého 
to tiež trochu prekvapilo, tak som si 
to overil a zistil, že v roku 2000 som 
naozaj písal o ročenke ako o mesia-
čiku. Ale už aj vtedy som uviedol a 
teraz to znovu zdôrazňujem pre bu-
dúcnosť, že táto pekná metafora nie 
je mojim duchovným výplodom, ale 
– ako sa na metaforu patrí – výtvo-
rom nášho komlóšskeho básnika Ju-
raja Dolnozemského, ktorý v prvom 
obnovenom ročníku vítal Čabiansky 
kalendár veršami: „To bol mesiačik / 
ktorý svietieval /dedom i otcom/ do 
tmavých nocí…“

A keď už pri takomto jubilujúcom 
čísle sa akosi nemôžem vyhnúť odka-
zom minulosti, musím zdôrazniť, že 
si veľmi vážim novodobú tradíciu ka-
lendára, podľa ktorej na druhej stra-
ne uvádzajú od počiatkov všetkých 
jeho „šéfredaktorov“. Lebo naozaj 

nesmieme zabudnúť na zakladateľa 
Ľudovíta Žigmunda Szeberényiho, 
ani na pokračovateľov po šestnástich 
rokoch, Michala Francisciho a Mi-
chala Rohálya, ako aj na „vzkriesiteľ-
ky“ Annu Ištvánovú i Helenu Somo-
gyiovú – a najnovšie, už po siedmy 
ročník na Tünde Tuškovú.

Listujúc aj v dávnejších ročníkoch 
si nemôžem nevšimnúť, že z kalen-
dára zmizli strany pre poznámky. Ke-
dysi boli hneď pri kalendárnej časti a 
z mesiaca na mesiac sa poznamená-
vali do nich najdôležitejšie udalosti. 
Tak tomu bolo ešte aj v prvých ob-
novených číslach, neskôr sa tento 
priestor presunul na samý koniec, až 
za obsah a v posledných ročníkoch 
ho už vôbec niet. Asi definitívne vy-
hasla niekdajšia „interaktívna“ funk-
cia kalendárov. Nič sa nedá robiť, ale 
ľutovať za to veľmi môžeme, o čom 
nás presvedčia v najnovšom čísle 
niekdajšie záznamy krstného otca 
Magdalény Laczovej, v krasopise za-
chránené „zo sztarej knyihe do mo-
jej 1915“. Je to ozajstný poklad, kaž-
dý riadok zlatý prameň. Nielen pre 
bádateľov, aj pre bežných čitateľov 
Čabianskeho kalendára. Veď tu náj-
deme záznamy z dvoch storočí, od 
znovuzaloženia Čaby až po prvú sve-
tovú vojnu, opísanú ako v lexikóne, 
potom ďalšie trápenia prinášajúce 
vzbury, rumunskú okupáciu mesta a 
napokon z roku 1925 trpké postrehy 
z počiatkov veľkej svetovej hospo-
dárskej krízy, ktoré nám, žiaľ, aj dnes 
majú čo povedať … Navyše v takom 
írečitom čabianskom nárečí, ktoré je 
už samo osebe zážitkom. Slovom, sú 
to záznamy, ku ktorým sa budeme 
vracať po celý rok a siahať po nich ur-
čite aj neskôr. Ako sa dobrý kalendár 
čítať núka a čítať má.

Keďže som bol požiadaný o hod-
notenie najnovšej ročenky, nemohol 
som v nej listovať  podľa vôle, vybrať 
si najprv tie najlákavejšie titulky, po-
tom kalendár na pár dní odložiť a po-
kračovať znovu. Prečítal, či prebehol 
som si rad-radom  vyše štyridsať rôz-
nych celkov i článkov a s potešením 
som zisťoval, že ma v prevažnej časti 
upútali. Veľmi sa mi páči napríklad, 
že v Čabianskom kalendári sa vytvo-

rili v posledných časoch  ustálené 
rubriky – Dolnozemské hodnoty, 
Z dolnozemskej literatúry a ume-
nia, Zaujímavosti, Z dolnozemskej 
minulosti, V nárečí a ďalšie -, ktoré 
nielen usmerňujú čitateľa, ale dávajú 
tejto knižôčke aj pevnú kostru a láka-
vú formu. 

Aj keď prázdne strany pre vlast-
né poznámky už nemáme, ako som 
spomenul – síce dali by sa zato nájsť 
– dostávame hotovú a pestrú Kroni-
ku udalostí predchádzajúceho roka a 
to zďaleka nie len z Čaby. Ako aj sa-
motný kalendár už dávno nie je „iba“ 
čabianskym, ale ozajstným dolno-
zemským, zahŕňajúci celý slovenský 
región, vrátane nadlacké a vojvodin-
ské náväznosti s Rumunskom a Srb-
skom. Nájdeme v ňom tiež domáce 
celokrajinské motívy, napríklad zo 
Zemplína, alebo na moju nemalú 
radosť z rodného Kestúca. A je tu 
zastúpené samozrejme aj Sloven-
sko, či už potomkami niekdajších 
presídlencov z Čaby a okolia, alebo 
priaznivcami tunajšieho ľudu a jeho 
kultúry. 

Obzvlášť ma potešila z tohto kru-
hu dvojica hosťujúcich učiteliek zo 
Slovenska v čabianskej a komlóšskej 
slovenskej škole, Zuzana Benková a 
Ľubomíra Rollová, ktoré spestrujú 
rubriku Zo súčasnosti celým radom 
ilustrovaných spravodajských člán-
kov. Veľmi šikovne sa pridáva k nim 
medzi inými – a to je ešte väčšia ra-
dosť – náš mladý Čabän, predseda 
Organizácie slovenskej mládeže v 
Maďarsku článkom o Medzinárod-
nej konferencii mladých slovakistov 
v Čabe.

Páči sa mi to, lebo kalendár má 
informovať. Ale kalendáre sa odjak-
živa snažia aj učiť a poúčať, rozširo-
vať a prehlbovať vedomosti čitateľov. 
Nuž, tu sa mi trochu zdalo, akoby 
Čabiansky kalendár načieral občas 
príliš hlboko. Je to možno dané aj 
blaženým intelektuálnym zázemím 
a vedecko-popularizačnou činnos-
ťou pracovníkov Výskumného ústa-
vu Slovákov v Maďarsku, sídliaceho 
v Békešskej Čabe. Niektoré články 
si zachovali dokonca aj formálnu 
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stránku vedeckých štúdií s poznám-
kovým aparátom a vymenovaním 
použitej literatúry, čo určite nie je 
typicky kalendárnym žánrom. Pri-
púšťam pritom, že napr. uvádzanie 
internetového portálu ako ďalšieho 
zdroja informácií pre záujemcov 
môže byť naozaj užitočné. Najmä 
pre tých mladších, ktorí v tomto ka-
lendári vystupujú aj v samotnej rub-
rike Zo študentských prác skutočne 
zaujímavými príspevkami.

Ako sú tiež pozoruhodné aj myš-
lienky o dvojjazyčných ľudových 
historkách, anekdotách, humorných 
príbehoch, ktoré nás na ne síce nala-
dia, ale ani jedinú z nich pri článku, 
alebo v celom zväzku nenájdeme. 
Veľká škoda, veď kalendár by mal aj 
zabaviť a uvoľniť a čo by mohlo byť 
na to vhodnejšie, ako nejaká veselá 
príhoda, dokonca v nárečí. Nájde 
sa tu zato takáto „malá poviecka“ z 
dobrého pera Paľa Žibritu, ktorá je 
už aj samotným životným príbehom 
autora ozajstnou raritou. 

Celý rad ďalších historických, ná-
rodopisných a cestopisných príspev-
kov Čabianskeho kalendára však 
popri svojom pôvodnom informa-
tívnom zameraní nielen upútava, ale 
aj uvoľňuje. Dva mi obzvlášť utkveli 
v pamäti svojimi vzájomnými, ale aj 

aktuálnymi súvislosťami. Zo štyri-
storočnej rodinnej ságy Tehlárov-
cov som sa dozvedel, že istý Emil 
Tehlár žil v Chicagu a ako slovenský 
národovec, tajomník evanjelického 
spolku Tatran sa pričinil k vzniku 
Československa v roku 1918. O nie-
koľko rokov skôr jeho strýko Karol 
Tyehlár, evanjelický učiteľ v Békeš-
skej Čabe bol honorovaný stoličným 
úradom 300 korunovou odmenou 
„za dokázaný pekný výsledok vo vy-
učovaní reči maďarskej“ – pochopi-
teľne  v kruhu tótskych žiakov …

Smutno sa rýmujú na tento príbeh 
spomienky Alžbety Kelemenovej 
Tadanajovej, zaznamenané taktiež v 
miestnom nárečí o jednej čabianskej 
salašskej škole na Furiši. Koncom 
štyridsiatych rokov, keď sa ešte ma-
ďarský „Fürjes“ takto volal a deti ho-
vorili pôvodne len po slovensky. Ale 
ich dve učiteľky vedeli len po maďar-
sky a samozrejme tak ich aj učili. A 
vtedy, „koncom prvej klasi“ dostala 
múdra a šikovná Betka darček za to, 
že už pekne hovorila po maďarsky. 
Po niekoľkých desaťročiach, „keď sa 
zrodili vnučky, aj starým rodičom 
bolo treba zhovárať sa s vnučkami po 
maďarsky ...“

Nuž, to je náš kríž, ktorému sa ne-
vyhneme a ktorý stále pripomína, za 

akých okolností bol vzkriesený Ča-
biansky kalendár, pre koho každého 
a s akou pevnou vierou i húževnatou 
prácou sa musí z roka na rok tvoriť. 
„Ťažkie kríže nosia čabianski Slo-
váci ...“ začínal kedysi svoju báseň 
Ondrej Zelenyánszki v tom prvom 
znovuzrodenom kalendári, ktorý 
neskôr po mnohé roky sám aj tlačil. 
Oplakával vtedy zbúrané salaše, zo-
brané zeme, zničené gazdovstvá, ale 
nezlomnou sedliackou nádejou na-
značoval tiež, že kríže sa nemajú no-
siť, ale skladať, podstatná je statočná 
práca a úroda.

Akú žatvu majú teda za sebou naši 
dvaja slovenskí kosci v čabianskom 
chotári na titulnej strane Čabianske-
ho kalendára za tých päťdesiat roční-
kov? Nech hovorí knižôčka opäť za 
seba slovami študenta zdravotníctva 
v Segedíne, Zsolta Bereczkého: „To, 
že som dolnozemský Slovák, je taký 
pocit, ktorý je veľmi špeciálny. Mám 
korene. Vždy mám v srdci veľa tých 
vecí, ktoré som dostal v slovenskej 
škole. O tie veci ma nikto nevie obrať 
… Som pyšný, že som Slovák!“

Je to vyznanie mladého Čabäna, 
Slováka v Maďarsku v roku 2012, 
takmer po troch stáročiach po zno-
vuzaložení jeho rodného mesta slo-
venskými osídlencami, po ťažkých 
skúškach prirodzenej a násilnej asi-
milácie našej národnosti, peripeti-
ách dejín a v čase novodobých výziev 
globalizácie. Vieme, cítime všetci, 
ako to na nás ťažko doľahlo, ale pred-
sa tu dačo klíči, čo bolo zasiate pred 
93 rokmi čabianskym farárom-deka-
nom Ľudovítom Žigmundom Sze-
berényim. Klíči aj vďaka päťdesiatim 
ročníkom Čabianskeho kalendára, 
prvej ročenky Slovákov v Maďarsku, 
ktorá bola, je a dúfajme ešte dlho aj 
zostane mesiačikom dolnozemských 
Slovákov.

Ján Fuzik 
predseda CSS

Predseda CSS Ján Fuzik, predseda miestnej slovenskej samosprávy Juraj Ando a šéfre-
daktorka Tünde Tusková
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Už je tradíciou, že Čabianska organizácia Slovákov 
(ČOS) so Slovenskou samosprávou župného mesta 
Békešskej Čaby začiatkom roka na stretnutí sa poďaku-
je za spoluprácu vykonanú v  predošlom roku vedúcim 
slovenských inštitúcií a odborných a záujmových skupín 
Slovače. Boli zastupované ďalšie inštitúcie: Generálny 
konzulát SR generálnym konzulom Štefanom Daňom, 
Samospráva župného mesta Békešskej Čaby národnost-
nou referentkou Bozsenou Bacsovou Kutyejovou, Dom 
slovenskej kultúry s riaditeľkou Annou Istvánovou, Slo-
venské gymnázium, základná škola, škôlka a  kolégium 
s  riaditeľkou Editou Pecsenyovou a  zástupkyňami ria-
diteľky Máriou Czégényovou a Máriou Mayerovou, Vý-
skumný ústav Slovákov v Maďarsku s Tündou Tuskovou, 
členovia predsedníctva a predseda kontrolného výboru 
ČOS, členovia miestnej slovenskej samosprávy a vedú-
ci čabianskych skupín zachovávajúce slovenské dedič-
stvo, ako Slovenský klub, Výšivkárske krúžky Rozma-

rín a  Fajalka, spevokoly Čabianska ružička a  Orgován, 
Spolok slovenských gazdiniek a záhradkárov, Slovenskí 
seniori. Po vítacích slovách predsedu Čabianskej orga-
nizácie Slovákov Michala Lászika, predseda miestnej 
slovenskej samosprávy Juraj Ando humorom popretká-
vane prezradil prítomným výročia a čo vlastne čaká na 
nás podľa predpovedí. Čaká nás rok šarkana s  veľkými 
úspechmi - ale iba prijatím veľkého rizika –, ale takisto 
aj veľkými stratami ak nedáme pozor. Roky draka boli - 
1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012. Po prejavoch Anna 
Istvánová obdarovala prítomných sáčkom šošovice, aby 
im v  roku 2012 vrecká boli plno peňazí. A  začínal sa 
voľný rozhovor pri šošovicovom guláši a závinoch, aby 
práca a spolupráca roka 2012 sa pohla s dobrou náladou. 
Zvedavo čakáme závery aj doteraz obsažných spoluprác.

red

Vážení prítomní!
Vinšujem Vám zdravie, šťastie, 

spokojnosť v rodinách aj na praco-
viskách, viac radosti zo života, ako 
ste mali doposiaľ a ešte k tomu - ako 
sa teraz hovorí aktuálne -, trávte rok 
2012 zamestnaní!

Pozrime si najprv čo nás čaká v 
roku 2012 podľa astrológie: Vše-
obecne v roku 2012 budú pre ľudí 
pokračovať ťažšie konštelácie, na jed-
nej strane to môže byť náročný rok 
s väčšou dávkou nečakaných zmien, 
ale na druhej strane sa bude niesť v 
duchu očistenia sa od mnohých ne-
fungujúcich vzťahov a obmedzujú-
cich väzieb. Rok 2012 je charakteris-
tický s tým, že v tomto roku nastanú 
rýchle zmeny, prudký vzrast aj v ro-
dinách, spoločenstve i v politike. V 
politike môžeme očakávať, že dôraz 
sa bude klásť na boj nadobudnutia 
moci…

Podľa čínskeho horoskopu rok 
2012 je rok Draka, tzn. je opäť za ro-
hom strach, otrasy sa znovu stávajú 
centrom pozornosti. Je teda skutoč-
ne dôvod na obavy?

Na rozdiel od strašných oheň chr-
liacich drakov zo západnej mytoló-
gie, čínsky božský drak symbolizuje 

mocnú a  zhovievavú silu. Draky sú 
prastaré bytosti, ktoré sú majestátne, 
múdre, inteligentné a roky Draka sa 
pokladajú za výnimočne priaznivé 
pre začiatok nového obchodu, uzav-
retie manželstva a  rozhodnutie mať 
deti. V  rokoch Draka sa naštartuje 
šťastie jednotlivca 
a  svetová ekonomi-
ka. Hoci počas roka 
môžeme veľmi veľa 
dosiahnuť, zároveň 
možno očakávať aj 
rozsiahle katastrofy. 
Rok vodného Dra-
ka je však obdobím, 
kedy môžeme oča-
kávať pokojnú ener-
giu, vizionárstvo 
a  inteligenciu, rov-
nováhu.

Rok Draka - je 
úspešný sprostred-
kovateľ vhodný pre 
marketing, ktorý 
vie, ako šikovne po-
užiť svoju silu, keď 
je to nevyhnutné. 
Bohužiaľ si niekedy 
zabúda vybudovať 
pevné zázemie pre 
svoje obrovské plány 

a pridlho sa hrá s myšlienkami a pro-
jektmi, až to nakoniec môže skon-
čiť katastrofou hodnou poriadneho 
Draka. Zo všetkých rokov Draka, 
najviac rok 2012 prinesie päť čín-
skych požehnaní: harmóniu, mrav-
nosť, hojnosť, naplnenie a dlhý život.

Nový rok, nová spolupráca

Prejav predsedu miestnej slovenskej samosprávy, Juraja Anda

Účastníci spoločnej novoročnej šošovicovej večere
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Podľa Majov v roku 2012 končí 
kalendár, to neznamená (zle pocho-
pené), že bude koniec sveta, ale pod-
ľa nich letopočet po 5125 rokoch 
cyklicky sa opakuje, a v tomto roku 
sa začne znovu počítať.

2012–om nositeľmi titulu Eu-
rópske hlavné mesto kultúry sú se-
veropotugalské mesto Guimaraes a 
druhé najväčšie slovinské mesto Ma-
ribor. Mestá si titul spravidla držia je-
den rok. Počas tohto roku robia všet-
ko preto, aby svetu ukázali európske 
kultúrne bohatstvo a diverzitu, čo by 
sa malo odraziť aj na ich príjmoch 
z turizmu. Kultúrny program musí 
spĺňať tri kritéria: musí zdôrazňovať 
európsky rozmer, pritiahnúť verejnú 
pozornosť a musí byť integrálnou sú-
časťou kultúrneho a sociálneho de-
dičstva mesta. V roku 2013 sa európ-
skymi centrami kultúry stanú Košice 
a Marseille - Provence na juhu Fran-
cúzska. 

No a po takomto úvode, ako je už 
zvykom - predtým akoby sme zača-
li nový rok, prezrime si, čo sa dialo 
pred 500, 400, 300, 200 a 100 rokmi 
vo svete, prezrieme si históriu našich 
Slovákov, potom si ešte vymenuje-
me aké jubileá čakajú na nás v tomto 
roku:

Pred 500 rokmi v roku 1512 sa na-
sledovné dôležitejšie udalosti stali: 
Michelangelo dokončí vo Vatikáne 

Sixtínsku kaplnku, - Kopernik vydá 
astrologickú prácu, podľa neho Zem 
sa otáča okolo Slnka, - Zomrie Ame-
rigo Vespucci. V roku 1612-tom, 
pred 400 rokmy – pravdu povediac 
nestali sa také významné udalosti, 
ktoré by som musel v každom prípa-
de vyzdvihnúť. V roku 1712: je sláv-
nym rokom i pre našich Slovákov, v 
tomto roku v Pressburgu – v terajšej 
Bratislave – korunujú za kráľa III. 
Karola, ktorý pri  znovu zaľudňova-
ní Uhorska mal zásluhy. Počas jeho 
panovania sa dostali sem i naši Slo-
váci. V tomto roku sa narodí slávny 
francúzsky mysliteľ a spisovateľ Jean-
-Jacques Rousseau. Rok 1812 ubieha 
v Európe s Napoleonskými vojnami, 
v tomto roku sa narodí neskorší an-
glický spisovateľ Charles Dickens. 
Pred 100 rokmi, v roku 1912 sa za-
loží prvá Čínska republika, v tomto 
roku potopí sa luxusná ľoď Titanic, 
založí sa Maďarské združenie skau-
tov, maďarská lekáreňská firma v Kö-
bányi dá do obehu známy liek Kal-
mopyrin, narodí sa slávny maďarský 
herec Alfonzo, narodí sa spisovateľ 
István Örkény – v tomto roku sa na-
rodili mnohé neskoršie preslávené 
osobnosti: Jozef Gabčík, Kim Ir Sen, 
Zoltán Várkonyi, Géza Hegedűs, 
János Kádár, Roul Wallenberg, Ján 
Nálepka, Ottó Habsburg a ďaľší. V 
tomto roku zomrie Karl May nemec-
ký spisovateľ, i v literatúre stojí za 

zmienku tento rok Sigmund Freud 
rakúsky psychiáter vydá dielo Totem 
a tabu, vyjde kniha Jaroslava Haše-
ka: Dobrý voják Švejk, Gyula Krúdy 
vydá: Cestovanie Sindbáda.

No a v našom meste, sa čo stalo? – 
Na pomoc si pozrieme knihu miest-
nohistorika Bélu Gécsa Čabiansky 
richtári – čabianske historky.

Pred 280 rokmi v roku 1732 – 
richtárom Čaby bol Ján Süveg, po-
chádzal z Hradišťa, jeho storočný 
otec zomrel v roku 1748. Rok pre 
Čabanov nebol ľahký – chotár za-
plavila voda, do Aradu mašírujúce 
vojsko prechádzajúc Čabou vyrabo-
valo mesto. Obyvateľstvo po toľkých 
utrpeniach sa chcelo odsťahovať 
– richtár Süveg namiesto toho, aby 
upokojil ľudí, štval ich ďalej aby sa 
odsťahovali. Župné zastupiteľstvo 
napokon upokojilo ľudí, aby tu zo-
stali.

V roku 1742: Richtár Ondrej 
Darida – Obec podá žiadosť, aby si 
mohli z pálených tehál postaviť novú 
modlitebňu namiesto z váľkov po-
staveného domu, v tomto roku sa 
usadia na Čabe prví remeselníci.

Pred 240 rokmi, v roku 1772: 
Richtár Ján Zahoran, Chotár Čaby 
zaplavuje voda, vedenie obce podá 
návrh panstvu na odvodnenie cho-
tára s kanalizáciou. Panstvo sľúbi, ak 
Čabania vykopú kanál, celú ročnú 
robotu im odpustia. Na jar v roku 
1772 v prítomnosti richtára Jána 
Zahorana a starého richtára Tomá-
ša Anda a farára Samuela Drozdíka 
sa slávnostne pustila do práce celá 
Čaba - vykopať kanál na odvodňo-
vanie a popri tom na to, aby vedeli 
drevo splavovať do obce.

1792: Prvá zmienka o Čebe v 
uhorských novinách o tom, že v obci 
sa zaoberajú s pestovaním hodvábu.

1812: Založí sa prvá lekáreň na 
Čabe, prvý lekárnik bol Juraj Hama-
liar. 1822: Sa skončí zariadenie Evan-
jelického veľkého chrámu – oltár vy-
hotovil Vavrinec Dunaiszky, oltárny 
obraz namaľoval Landan Leonhard, 
orgán zadovážili z peštianskej diel-
ne Horoteka. 1832: Na hlavnom 
námestí zbúrajú prvú krčmu meno-Vedenie čabianskej slovenskej školy
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vanú Gádor. 1842: Založí sa Čitateľ-
ský spolok neskoršie sa preslávi ako 
Čabianske casino. 1862: postavia v 
klasicistickom štýle ev. faru. 1872: 
sa postaví „Várošský (mestský) dom 
„ ako na Čabe vravia. Hlavný archi-
tekt Ernest Straka bol, fasádu pláno-
val v tom čase najslávnejší architekt v 
Uhorsku Miklós Ybl. 1892: Vyvŕtajú 
druhú artézsku studňu, socha zobra-
zuje anjela – v roku 2001 je socha 
znovu postavená. 1902: Michalovi 
Zsilinskému ministrovi kultúry da-
ruje mesto vyznamenanie čestný 
občan Čaby. V tomto roku prebie-
hajú početné štrajky stavbárskych 
robotníkov žiadajúc 13 hodinový 
denný pracovný čas. Pred sto rokmi 
v roku 1912: Otvoria park Árpáda 
(funguje do roku 1970, keď na tomto 
mieste postavia kúpalisko), začne sa 
výstavba kalvínskeho kostola, založí 
sa Dopredu robotnícke telocvičné 
družstvo.

No, a teraz si pozrime aké jubileá 
čakajú na nás, aké slávne osobnosti 
sa narodili u nás:

Pred 120 rokmi v roku 1892 sa 
narodil známy maliar József Mokos, 
hudobný skladateľ Ján Valašťan Do-
linský, v roku 1912 – Ján Boros fyzik, 
1922 – ev. farár, knihovník Endre 
Dér, v roku 1942 atletka Ilona Zsi-
láková, v roku 1952 baletný choreo-
graf Pál Lovas, v roku 1972 – básnik, 
redaktor Attila Havasi.

A ešte popri tom, si pozrime aké 
jubileá čakajú na nás v novom roku:

Pred 420 rokmi sa narodil Juraj 
Tranovský, Ján Amos Komenský, 
pred 270 rokmi sa narodil Samuel 
Tešedík, pred 270 rokmi zomrel Ján 
Juraj Harruckern.

A na záver by som Vám podal jed-
nu dobrú radu, ktorú na papier napí-
sal Juraj Šóti, presne pred desiatimi 
rokmi:

Miluj pokím milovať ešte vieš,
Zakiaľ srdce ťi citľive klope,
Ľebo ak z ňeho už oheň vihasňe,
Aj žeravica na celok ťa utúhňe. 
Od žobráka buďeš chudobňejší tak,
Že ňebuďeš ohromnú mať,
Keď ňevieš už ňikoho milovať.

S týmto vinšujem Vám bohatý Nový 
rok!!!!!!!

A Csabai Szlovákok Szerveze-
te és Békéscsaba MJV Szlovák 

Önkormányzat hagyományosan 
év elején megköszöni a Csabán 

működő szlovák csoportok 
és intézmények vezetőinek az 
együttműködést, akik az újévi 

együttműködést közös kosárból 
osztott egy-egy zacskó lencsével 

alapozták meg.

Deň maďarskej kultúry sa oslavu-
je 22. januára od roka 1989 na počesť 
toho, že Ferenc Kölcsey v tento deň 
zakončil v roku 1823 rukopis maďar-
skej Hymny. Na webovej stránke Ko-
vacsneagi som si osvojila myšlienku: 
tento deň slúži na obrátenie pozor-
nosti na tie hodnoty, ktoré sa uchovali 
počas stáročí. Okolo tohto dňa sa dáva 
väčší pozor na kultúrne podujatia. 
Programami a podujatiami veľaci a vo 
viacerých formách sa snažia pouká-
zať na kultúrne a umelecké hodnoty. 
Kľúčové slovo je zachovaná hodnota 
duchovná a hmotná tiež, ktorá každá 
má svoju vlastnú. A keďže sami Slováci 
žijeme mimo hraníc Slovenska, a sami 
z nich sme sa aj narodili mimo hraníc 
materskej krajiny, v druhom štáte, je 
samozrejmou vecou, že sa zapojíme 
do osláv hodnôt tej krajiny kde žijeme, 
a musí byť univerzálnym záujmom vá-
žiť si hodnoty, súčasťou ktorou bol a je 
v súčasnoti aj naša národnostná kultú-
ra. Národy a národnosti spolu tvoríme 
jeden spoločný spolok hodnôt Európy, 
ba aj sveta.

Čabianska organizácia Slovákov-
-Dom slovenskej kultúry v Čabe už 

tradične sa zapojí do osláv Dňa ma-
ďarskej kultúry. Začiatkom s výstavami 
maďarského umelca zo Slovenska v 
spolupráci s Maďarským inštitútom v 
Bratislave, ale potom kvôli finančným 
nedostatkom organizoval výstavy pre 
maďarských umelcov z Maďarska resp. 
Čaby. Cieľom okrem zviditeľnenia 
hodnôt je aj zviditeľnenie slovenskej 
národnosti, ktorá ctí kultúru a umenie 
tej krajiny kde býva.

V tomto roku poprosila mladú 
umelkyňu Hajnalku Horváthovú 
z Békéša, o ktorej pani Adorjánová 
vo svojich slovách podporí predošle 
skoncipovanú myšlienku, keďže vyslo-

ví postoj Hajnalky „čo môžem ja odo-
vzdať iným”, na čom sa s nami podelí 
s kreslenými veselými obrazmi, pred-
metmi plno lásky, harmónie  a humo-
ru napriek tomu, že jej odbornú dráhu 
zabrzdila a pretrhla vážna choroba. Na 
vernisáži Bence Csapó žiak Umeleckej 
strednej školy Bélu Bartóka zahral  me-
lódie Kodálya na klarinete. Jeho pripra-
vujúcim učiteľom bol Gyula Csenge.

Dobrým záverečným mottom je je-
den nadpis jej práce, ktorý poukáže na 
to, prečo sú vlastne hodnoty spoločné:

„Najlepšie a najkrajšie veci na svete 
nevidíme a nepochopíme. Pocítime 
ich iba srdcom.”

Deň maďarskej kultúry
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14. januára 2012 v Dome slovenskej kultúry sa stretli 
členovia Klubu pedagógov na dôchodku a  Čabianskej 
ružičky na populárnovedeckej prednáške, ktorú prednie-
sol člen spomenutého spevokolu István Vaszkó.

Prednášateľ svoju prednášku na vysokej úrovni pre-
zentoval pomocou diarámového premietania, v  rámci 
ktorého oživil svoje zážitky v Kalifornie. Osobné zážitky, 
skúsenosti sa oživili v pestrej prednáške. Prezentácia sa 
uskutočnila v priestore, kde obe spomenuté skupiny sa 
shcádzajú, v Dome slovenskej kultúry, ktorý zabezpečil 
k dispozícii aj niektoré audiovizuálne predmety. Všetko 
ostatné zabezpečil prednášateľ. Sála sa preplnila členmi 
klubov, priateľmi a známymi prednášateľa.

Členovia klubov sa už stretli na niekoľkých vystúpe-
niach Ružičky, niektorí navštevujú zamestnania oboch 
skupín, ale v tomto prípade prostriedkom prednášky sa 

oboznámili aj s ich populárnovedeckou  tvárou. V takom 
počte sa ešte nikdy nezúčastnili na akcii jeden druhého. 
Po prednáške v rámci voľného rozhovoru dostali sa bliž-
šie členovia dvoch spoločností.

Našim cieľom je, aby sme tento vzťah medzi dvoma 
skupinami ďalej prehĺbili, vytvorili spoločenský vzťah, 
ktorý obohatíme vzájomným spôsobením spoločných 
zážitkov. Prvé kroky k tomu sme už vykonali.

Kr.T.J.

Spoločné zážitky Klubu pedagógov na dôchodku  
v Čabe s Čabianskou ružičkou

A Békéscsabai Nyugdíjas pedagógus Klub és a 
Čabianska ružička énekkar egy épületben tartja 

foglalkozásait, de az idén szorosabbra fűzték kapcso-
latukat, új együttműködési formában az énekkar tagja 

Vaszkó István előadást tartott kaliforniai útjáról.

30.01. 2012 Slávnostná sála ča-
bianskej radnice (Békéscsaba, Szent 
István tér 7. I. poschodie)

Civilný zákon – Szablics Bálint, 
vedúci hlavného oddelenia Spolo-
čenských a civilných kontaktov Mi-
nisterstva verejnej správy a spravod-
livosti

Zmena v registrovaní civilných 
organizácií – Dr Bagdi Árpád, súd-
ny tajomník Súdna stolica v Gyule

hlásiť sa môžete na adrese civil@
kfbme.hu

01.02. 2012 Nadlac  sídlo De-
mokratického zväzu Slovákov a 
Čechov v Rumunsku (ul. Indepen-
dentei 36)

Zmena v grantovom systéme 
Úradu Slovákov žijúcich v zahra-
ničí – Milan Kurucz

účasť môžete organizovať aj indi-
viduálne, iba dajte nám vedieť 

hlásiť sa môžete aj u nás na szlova-
khaz@globonet.hu, v prípade viac-
tich objednáme mikrobus

10.02. 2012 Slávnostná sála ča-
bianskej radnice (Békéscsaba, Szent 
István tér 7. I. poschodie)

O modifikovaní národnostné-
ho zákonu – Anton Paulik zástupca 
vedúceho oddelenia Zastupiteľstva 
šttáneho tajomníka zodpovedného 
za národnostné a civilné kontakty

Meniace predpisy, nové výzvy – 
Ján Fuzik predseda Celoštátnej slo-
venskej samosprávy

Funkčný systém, grantové výpi-
sy, vyúčtovanie v systéme Wekerle 
– Kis Szilvia riaditeľka programu(a-
lebo jej kolegyňa) Riaditeľstvo pod-
pory spoločenského primknutia

KÖSZÖNET
Jantyik Pál és neje a Csabai 

Szlovákok Szervezete – Szlovák 
Kultúra Házának ajándékozta 

Palyusik György és neje Pluhár 
Judit 1800-as évek végéről 

származó, valamint Jantyik Pál 
és neje Tóth Mariska 1933-ból 
származó szőtteseit. Köszönjük 

közösségünk nevében.

POĎAKOVANIE
V mene našej spoločnosti 

ďakujeme Pavlovi Jantyikovi 
a jeho menželke za darček 

venovaný Čabianskej 
organizácie Slovákov – Domu 

slovenskej kultúry. Ide 
o tkaniny Juraja Palyusika 

a jeho manželky Judity 
Pluhárovej z konca roku 

1800 a Pavla Jantyika a jeho 
menželky Marišky Tóthovej 
z roku 1933. Ďakujeme im 

v mene spolku.

mOžNOSTI ZORIENTOVANIA SA V NOVýcH 
PREDPISOcH:

Új előírások és törvények között 
való eligazodást segítik a három 

tematikailag csoportosított infor-
mációs nap.  Érinti a civil törvényt 

és cégbejegyzést, a nemzetiségi 
törvényt és Wekerle-s pályázati 

rendszerét és a Határon túli  
Szlovákok Hivatala pályázati  

elveinek megváltozását. 
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Predvídané programy  
na február 

01.02.  Zúčastnenie sa na Informačnom dni o modi-
fikovaní výpisu grantu ÚSŽZ v  rumunskom 
Nadlaku

10.02.  Organizovanie Informačného dňa o  národ-
nostnom zákone o funkčnom systéme a výpi-
soch grantov Wekerle na čabianskej Radnici

17.-19.02.  Celoštátne stretnutie národnostných vedú-
cich v čabianskom Dome železničiarov

18.02.  Slovenské popoludnie Čabianskych fašian-
gov v znamení páračiek a vína

22.02.  Slovenské literárne čajové popoludnie ča-
bianskeho slovenského klubu v  Dome slo-
venskej kultúry

24.02.  Valné zhromaždenie a fašiangová zábava Ča-
bianskej organizácie Slovákov

Előre látható februári  
programok

02.01.  Részvétel a  Határon túli Szlovákok Hivatala 
megváltozott pályázati kiírása információs 
napján Nagylakon

02.10.  A nemzetiségi törvény és a Wekerle működé-
si rendszere, pályázati kiírásai és elszámolások 
Információs Napja megrendezése a csabai Vá-
rosházán

02.17.-19.  Nemzetiségi vezetők Országos Találkozója 
a Vasutas Művelődési Házban

02.18.  A Csabai Farsang Szlovák délutánja tollfosz-
tás és bor jegyében

02.22.  A csabai Szlovák Klub Szlovák irodalmi tea-
délutánja a Szlovák Kultúra Házában

02.24.  A Csabai Szlovákok Szervezete közgyűlése és 
farsangi mulatsága

Drak
Draci vždy pútali pozornosť, ktorá zodpovedá ich his-

torickej úlohe. Aj keď pozornosť nemusí byť vždy licho-
tivá, človek v sebe draka nezaprie. Veľmi živí a sebec-
kí ľudia so silnou vôlou sa málokedy obzerajú 
na ostatných, tí sú k nim však priťahovaní. 
Ak ich milujete alebo nenávidíte, dra-
kov nemôžete prehliadať a obvykle sa 
im podvolíte.Draci môžu byť neverní 
alebo nespoľahliví, ale skoro vždy 
dostanú ešte druhú šancu, niekedy i 
tretiu a štvrtú. Ich zmysel pre osob-
nú cenu a nadradenosť je nákazlivý a 
účinný, ostatní sa cítia poctení, keď sa 
s nimi poznajú.

Ak to potrebujú, prinútia vás títo ľudia 
k zmene vašich plánov. Donútia vás prejedať 
sa, akonáhle chcete začať s diétou, budete behať po 
parku, keď si chcete odpočinúť pri krbe. Všetko záleží na 
momentálnej nálade draka, nikdy nie na vás!

Draci majú mimoriadnu silu a energiu. Vo finančnej 
oblasti majú šťastie. Pokiaľ ostatní stoja v pozadí a príliš 
sa nevypytujú, draci naväzujú dôležité známosti. Ukázať 
sa s drakom na verejnosti je dôvodom k hrdosti. Uplat-
ňujú sa ako podnikatelia, modelky, hviezdy filmu či po-
pulárnej hudby alebo maliari. Pokiaľ sa zaujímajú o okul-
tizmus, môžu z nich byť mocní kúzelníci, a ak sa dajú na 
politiku, je s nimi treba počítať.

Dôležité je tiež to, že drak je jediný mýtický tvor v čín-
skej astrológii, všetci ostatní sú obyčajné stvorenia. Po-
kiaľ na to nebude zabúdať, dosiahne dračí človek značný 
význam. 

Sympatie pestuje k Potkanovi a Opici, v ob-
ľube nemá Psa.

Známe osobnosti, narodené v 
tomto znamení:

Bruce Lee, Martin Luther King , 
Shirley Temple, Grace Kelly, Oliver 
Hardy, Christopher Reeves, Flo-
rence Nightingale, Robin Williams, 

Roseanne, Courtney Cox, Keanu 
Reeves, Dan Aykroyd, Calista Floc-

khart, Sarah Bernhardt, Salvador Dali, 
Sigmund Freud, Joan of Arc, Bing Crosby, 

Neil Diamond, Placido Domingo, Bo Didd-
ley, Tom Jones, John Lennon, Ringo Starr, Raquel 

Welch, Pearl Buck, Lewis Carroll, Lady Godiva, J. Paul 
Getty, Marlene Dietrich, Faye Dunaway, Joan Baez, 
Frank Zappa, Mae West, Joseph Campbell, Dr. Ruth 
Westheimer, William Harrison, Zachary Taylor a Wood-
row Wilson.

Drak - milostné vzťahy
Muž:
Miluje život, hluk, pohyb a sex. Stále sa s ním stretá-

vame, pretože je všade. Hneď je na love, hneď je v národ-

ZAuJímAVOSTI
NIEKOľKO SLOV O ROKu 2012:  

2012 je rokom draka. Ale čo vlastne drží rok draka a akej povahy sú ľudia narodení v rokoch draka
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nom zhromaždení. Môže sa zavrieť 
s knihou v izbe alebo sa zúčastniť 
búrlivej schôdze. Jeho súkromný 
život je založený predovšetkým na 
sexe. Jeho šikovný penis perfektne 
doplňuje jeho zvodcovskú výzbroj. 
Pretože je to lovec, môže v mladosti 
behať za niekoľkými zajacmi naraz. 
Neskôr sa rád pozerá na dievčatá, 
ktoré vychádzajú zo školy. To mu 
nebráni v tom, aby bol príjemným a 
verným manželom a pozorným ot-
com. Je štedrý, a i keď miluje rýchlo, 
môže milovať často a dobre. Rovna-
ko ako druhí, i on máva občas ne-
dostatky. Nehovorí o nich s nikým 
a ani se nimi príliš nezaoberá. Keď 
nie je vo svojej forme, hlbšie sa vrhá 
do profesionálneho života, venuje 
sa športu, prípadne verejnému či 
politickému životu. V tejto dobe je 
na jeho partnerke, aby urobila prvý 
krok, ale nie príliš jemný. Brutálnej-
šie zvádzanie ho iste privedie do for-
my, na rozdiel od nežného zvádza-
nia. A tak je možné prinavrátiť mu 
jeho mladosť. 

Žena:
Rada riadi a vôbec rada vedie svoj 

život podľa svojho. Má sklon k do-
minancii. Má obrovskú schopnosť 
pracovať a poriadok je její hlavnou 
metódou. Často sa nadchne tým, 
čo ju obklopuje. Rada zvádza a po-
zná moderné koncepcie života, ale 
málokedy ich praktikuje. Jej spôsob 
života je vždy prekvapujúci, niekedy 
je to vrelé, zmyselné, láskyplné pri-
jatie, inokedy to môže byť chladné, 
rezervované prijatie a človek sa pýta, 
čo sa mohlo stať. Vtedy je nutné sa jej 
trpezlivo venovať. Nezvyšujte hlas, 
abyste predišli hádke, lebo je to ob-
lasť, v ktorej žena Drak priamo vy-
niká. Výber slov a správanie majú vo 
vzťahu k nej veľkú dôležitosť. Naviac 
je treba byť v strehu pred jej neustá-
lou žiarlivosťou. Je to osoba, o ktorej 
sa hovorí, že má mnoho osobitého. 
Býva veselá, zamilovaná, splašená. Ak 
pristúpite na jej spôsob života, žena 
Drak je vynikajúcou partnerkou.

http://www.elma.estranky.sk

Drak je piate znemenie čínskeho horoskopu a je 
považovaný za veľmi užitočného tvora. Číňania draka 
uctievajú a označujú ho aj za strážcu bohatstva a moci. 
Znamenie draka symbolizuje vládcu. Drak je charakte-
rizovaný ako sebavedomý, oslnivý, silný, čestný a veľ-
korysí k priateľom. Ľudia narodený v znamení draka sa 
ihneď vrhajú do boja. Sú impulzívny a nemajú radi jed-
notvárnosť. Drak sa ľahko nechá vyprovokovať a nedá 
sa povedať ani to, že by bol veľký diplomat. Drak je veľ-
mi rád stredobodom pozornosti je naivný, dôverčivý a 
nechá sa veľmi ľahko oklamať. Pokiaľ niekto sklame ich 
dôveru, tak vedia byť veľmi krutí a nikdy nezabudnú na 
krivku. Slabosťou draka je jeho nestálosť a často nerea-
listický pohľad na svet.

http://www.znamenia.eu/ 
article/55/cinske-znamenie-drak.aspx

Veľkolepý návrat po osviežujúcom roku Zajaca. Opa-
trnosť odhodíme do kúta, vysúkame si rukávy a pustíme 
sa do všelijakých grandióznych, vzrušujúcich, kolosál-
nych, zveličene ambicióznych a odvážnych projektov. 
Neskrotný duch Draka nafúkne všetko do nadživotnej 
veľkosti. Ovládne nás pocit, že v nás priam kypí nadmie-
ra energie. Bude rozumné, ak v tomto vznetlivom roku 
nebudeme preceňovať ani seba, ani svoje možnosti. 
Všetko sa nám totiž bude zdať lepšie, ako v skutočnos-

ti je. Jedna lepšia strana tohto roka sa prejavuje tým, že 
obchod prekvitá a peniaze môžeme ľahko zarobiť alebo 
získať. Je to vhodný čas vybrať si v banke pôžičku. Roz-
hadzovanie peňazí a smelé plány sú na dennom poriad-
ku. Mocný Drak vrčí na obozretníkov a držgrošov. Hrá 
hop alebo trop. Podnieti nás rozmýšľať a konať veľko-
ryso, dokonca prekročiť hranice opatrnosti. Orientálci 
pokladajú tento rok za vhodný na uzavretie manželstva, 
prírastok do rodiny alebo na založenie nového podni-
ku, lebo žičlivý Drak prináša bohatstvo a šťastie. Záro-
veň je to však i čas, keď treba krotiť nadšenie a dvakrát 
merať, raz strihať. Pretože Drak, ktorému tak žičí šťastie, 
síce každého bez rozdielu zasypáva svojou priazňou, ale 
keď nastane čas účtovania našich omylov, jednoducho 
ho niet. Zveličia sa teda takisto úspechy, ako i neúspe-
chy. Najmä ohnivý Drak vzbudzuje veľké obavy, lebo 
spôsobí viac pohrôm ako Draci s inými živlami. V roku 
Draka prichádza tak bohatstvo, ako aj katastrofy vo veľ-
kých vlnách. Tento rok charakterizuje veľa prírodných 
prekvapení a násilností. Na celom svete vzplanú vášne 
a všade bude tlieť nejaká skutočná či pomyselná vzbura 
proti útlakom. Elektrinou nabité ovzdušie, ktoré vytvo-
ril mocný Drak, nás ovplyvní každého zvlášť a všetkých 
dokopy. 

www.horoskopy.sk
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