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Zhromaždenie členov a fašiangové
posedenie s Gizkou a Jurajom Oňovými
Miestny spolok SČK v Čabe
uskutočnil 4. 2. 2008 zhromaždenie
členov, ktoré sa začalo o 17. hodine
v kultúrnom dome v Čab. Hosťami
zhromaždenia, bola pani riaditeľka
Územného spolku v Nitre, Barbora
Bengyáková, ktorá nás v krátkom
príhovore oboznámila s akciami v
Slovenskom červenom kríži. Tento
rok sa uskutoční Valentínska kvapka
krvi, Človek človeku, Vianočná kvapka a spoločný odber krvi Čab, Sila a
Nové Sady sa uskutoční 3.6.2008.
Starosta obce Ing Ladislav Mellen,
oboznámil prítomných o dianí v obci. Po ocenení jubilantov p. Sidónii
Mikuškovej, Františke Ďurkovej,
Jarmile Ďurkovej, Anne Stančíkovej,
Anne Révayovej a Marte Šmitalovej
sa zhromaždenie ukončilo a začalo
sa pravé fašiangové posedenie. Pri
piesňach Gizky Oňovej s hudobným
doprovodom Juraja Oňu sa členovia

a hostia mohli ponúknuť na výborných zákuskoch, pagáčoch a čaji,
ktoré pripravili členky výboru. Po
krásnych piesňach a dobrých radách,
prišla pani Gizka medzi nás a prezentovala nám knižku ,,Jedna papá druhá
varí, pritom jedna druhú baví.,, V tejto knižke nájdeme neodolateľne chut-

né recepty najlepšej kuchárky medzi
speváčkami, okorenené anekdotami
najlepšej šoférky medzi herečkami
pani Magdy Pavelekovej s doteraz
nezverejnenými fotografiami, ktoré
pomáhal nafotiť pán Juraj Oňa.
Po ukončení programu nám
manželia Oňoví porozprávali, ako

vznikala kniha, kto konzumoval odfotografované jedlá a iné humorné situácie pri zostavovaní knihy. V Čabe
sa im páčilo a vyjadrili nádej v ďalšej
spolupráci pri kultúrnych podujatiach
v obci. Na záver sa s nimi rozlúčil
starosta obce a členky výboru.
Mária Šunderlíková

Zhotovovanie búdok pre vtáčikov

Keď odtrhneme kvet, zvädne,
keď chytíme motýľa, zahynie.
Vtedy pochopíme, že prírody sa
môžeme dotýkať len srdcom, že ju
musíme chrániť a pomáhať jej.
Preto aj kultúrna komisia pri
obecnom úrade v Čabe usporiadala
pri príležitosti „Dňa vtáctva“, ktorý
si pripomíname 1. apríla veľmi vydarenú a zaujímavú akciu pre deti
a rodičov a to zhotovovanie vtáčích
búdok.
Po privítaní všetkých účastníkov
tejto tvorivej dielne sa nás všetkých
prítomných ujal pán Vladimír Šmitala, člen poľovníckeho združenia.
Oboznámil nás s tým, prečo sú
takého búdky vlastne potrebné a
ktoré druhy vtákov majú v našich
záhradách najväčšie zastúpenie.
Už vieme, že sa tu v najhojnejšom
počte vyskytujú vrabce, sýkorky,

stehlíky, pinky, žltochvosty domové,
trasochvosty, drozdy, škorce, ďatle. Z
tých väčších druhov je možné vidieť
jastrabov, sovy, sokolov či kane, aj
keď len v menšom počte.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI:

60 rokov: Antalič Ľuboš
70 rokov: Minárčinyová Božena
75 rokov: Ďurka Vincent
82 rokov: Godálová Rozália
85 rokov: Andacký Oliver,
Fačkovcová Valéria
87 rokov: Ivančík František,
Červeňová Fabiána, Fačkovcová
Jozefína
89 rokov: Šmitalová Pavlína
92 rokov: Pavlovičová Hedviga

PRISŤAHOVANÍ:
Molnár Marián

Bartová Mária
Hubinský Michal
Hubinská Dominika

ODSŤAHOVANÍ:
Andacká Františka
Kusalová Mária
Kusál Ján

NARODENIE:

22.12.2007 Sophia Miškóciová
18.01.2008 Eliška Melišková

ÚMRTIE:
22.12.2007 Marek Ďurka
22.01.2008 Daniel Lukáčik
27.01.2008 Brezniak Ján

Po úvodnom slove si deti s rodičmi
vyberali materiál na búdku a ich tvorivá práca sa mohla začať. Bolo veľmi zaujímavé pozorovať deti s akou
úžasnou zanietenosťou si počínali pri

práci s kladivom a klincami. Na záver
si búdky ešte natreli farbou. Všetci si
svoju búdku pre vtáky vzali domov,
kde si ich s rodičmi pripevnia na
stromy v ich záhradách a budú dúfať,
že sa im v nich čoskoro zahniezdia
prvé vtáky.
Dúfam, že z týchto mladých nadšencov nám vyrastú noví ochrancovia
prírody a že táto akcia nebola zo strany kultúrnej komisie posledná, ktorá
bola zameraná na ochranu prírody.
Veľká vďaka za pomoc patrí
sponzorom tejto akcie, za dodanie
dreva na búdky a to: PD DEVIO
Nové Sady, p. Dušanovi Romanovi,
ktorý nám pomáhal pri zostrojovaní
búdok, firme LUTIVA - p. Lubošovi
Lampertovi, p. Jánovi Krajčovičovi a
obecnému úradu.
Anna Podhradská,
predseda kultúrnej komisie

Slušnosť nie je
žiadny zázrak
1. Ustupovať nezdvorilým by sme
nikdy nemali. Kto sa vedome správa
nevyberaným spôsobom, mal by byť
rázne vykázaný do patričných medzí.
Pri spoločenskej udalosti v škole,
v zamestnaní, na verejnosti! Včas
uštedrená pádna lekcia býva účinná
a prospešná.
2. Slušnosť a zdvorilosť znamenajú veľkú mieru sebaovládania
a v tom je treba sa cieľavedome
trénovať. Najlepšie od útleho veku
doma v rodine. Keď mladý človek

prekročí prah do spoločnosti, mal by
už prinajmenšom „malú násobilku“
spoločenského správania bezpečne
ovládať
3. Zdvorilé správanie pôsobí blahodárne, hocikedy „donúti“ i toho
najväčšieho neokresanca, aby začal
zmýšľať ináč a prestal zraňovať a
zosmiešňovať okolie.
4. Taktní a ohľaduplní ľudia dokážu prežiariť a pozitívne naladiť atmosféru okolo seba. Keď máme takých
vo svojej blízkosti, vážme si ich!

