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Iloèania na Detve

V dòoch 11. a 13. júla sa taneèná
skupina MS Ilok, zostavená z mládeníkov a starích taneèníkov, zúèastnila na
tradiènom podujatí 43. roèník Folklórnych slávností pod Po¾anou v Detve.
U po 34-krát sa na slávnostiach
zúèastnili aj krajanské folklórne súbory.
Tohtoroèným garantom programu pod
názvom Krajanská nede¾a, v rámci ktorého vystúpili aj Iloèania, bol Úrad pre Slovákov ijúcich v zahranièí, zahrnutý v tíme Boena Malíková, Stanislava ¼uptáková a pod vedením riadite¾ky odboru kultúry ÚSZ ¼ubice Bartalskej.
Tematika spoloèného
programu bola vetkým súborom zo zahranièia dobre
známa - bude to program s
názvom Stretnutie na jarmoku, ktorý scenáristicky a
reijne pripravil Vlastimil
Fabiík, predseda Armádnej folklórnej asociácie a
programový riadite¾ Armádneho folklórneho festivalu. Bolo teda potrebné
nacvièi nejaký tanec, ktorý v sebe bude obsahova te- Metlový tanec

matiku remesla, ktoré sa ete medzi Slovákmi v zahranièí zachováva. Iloèania sa
nali pred akou úlohou, lebo málo remesiel ete medzi ¾uïmi ije, a tak sa rozhodli, e ako tematiku spracujú výrobu a
predaj metiel z metlíòa (buriny vhodnej na
výrobu metiel), ktoré vo¾akedy vyrábali v
kadej domácnosti a dnes sa výrobou a predajom zaoberajú len niektorí starí obyvatelia. Vlatko Miksád a Jarmila Mudrochová spoloène vytvorili choreografiou pod
názvom Metlový tanec a Mudrochová ju s
taneèníkmi nacvièila. Cesta Iloèanov sa
zaèala u vo tvrtok 10. júla v ranných hodinách, aby okolo obeda dorazili v dobrej

Foto: V. Miksád
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KULTÚRNO - SPOLOÈENSKÝ ÈASOPIS
SLOVÁKOV V CHORVÁTSKU
XVII roèník

nálade do Zvolena. Po spoloènom obede
a trojhodinovej individuálnej obhliadke
mesta ubytovali sa v Domove mládee na
sídlisku v Podborovej.
Hneï po veèeri sa vetky úèinkujúce
folklórne súbory stretli v telocvièni internátu, aby ukázali, èím sa prili predstavi. Tam sa zistilo, e takmer vetky súbory prili s nacvièenou tematikou: koikári, mlynári a pekári, metlári èi výrobcovia metiel, salaníckeho náradia, drotári, varekári a debnári, výrobcovia plátna, panèuiek, na jarmoku si chceli zatancova aj cigáni"... dokopy 9 kolektívov s 250 úèinkujúcimi. Reisér Fabiík
mal aj tak ne¾ahkú úlohu, lebo nie vetky
súbory mali premyslené tance, a tak niektoré musel drasticky skracova, iné meni, aby vhodne zapadli do programu. V
piatok sa doobeda i poobede konala spo-

loèná zhrávka programu a metodická intruktá a poobede bol celoveèerný program v amfiteátri Detva.
Sobotòajie doobedie prelo v priestorových skúkach v detvianskom amfiteátri. Potom taneèníci dostali vo¾no a
predstavitelia ÚSZ, ako aj vedúci súborov; z Iloèanov to boli Jarmila Mudrochová a Vlatko Miksád, boli prijatí detvianskym primátorom Jánom ufliarskym
na Mestskom úrade Detva. Po kratom folklórnom programe nasledovalo zapísanie
sa do mestskej knihy a výmena pozorností. Poobedie bolo vymedzené pre poslednú zhrávku programu a veèer úèas na
veèernom programe v amfiteátri.
V nede¾u o 11. hodine sa zaèal program Krajanská nede¾a. Okrem zahranièných súborov úèinkoval aj domáci súbor
Urpín z Banskej Bystrice..

Nasledoval spoloèný obed pre úèastníkov, ktorých svojou prítomnosou poctil aj podpredseda vlády Slovenskej republiky pre vedomostnú spoloènos, európske záleitosti, ¾udské práva a meniny
Duan Èaploviè.
Po obede sa Iloèania balili na cestu a
veèer sa zúèastnili na slávnostnom ukonèení a vyhodnotení folklórnych slávností v jedálni internátu, kde na nich èakali organizátori slávností a slávnostne pripravený védsky stôl. Po príhovore riadite¾ky ÚSZ Vilmy Prívarovej a ¼ubice Bartalskej rozpútala sa veselá zábava - výborní muzikanti sa striedali za nástrojmi
a mláde sa s akým srdcom lúèila s novými cudzokrajnými priate¾mi. Kadému z nich vak istotne zostane hrejivá spomienka v srdci a zachované èísla v mobilných telefónoch. (V. Miksád)
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Martinské matièné slávnosti

sovate¾a a správcu MS Jozefa Cígera Hronského. Prítomným sa obrátili s nieko¾kými slovami predseda MS Jozef Marku,
primátor mesta Martin Andrej Hrnèiar,
podpredseda MS Miroslav Bielik a iní.
Na zasadnutí zástupcov slovenských
spolkov a matíc slovanských národov kontituovaná bola nová Rada Slovákov ijúcich v zahranièí, ktorá dala vyhlásenie:
Vyhlásenie

Foto: A. Kuric

Rady Slovákov ijúcich v zahranièí pri
Matici slovenskej
pri príleitosti 145. výroèia zaloenia
Matice slovenskej
2. augusta 2008 v Martine
Budova MS v Martine

Foto: A. Kuric

Tohoroèné Martinské matièné slávnosti, ktoré sa v centre Turca uskutoènili od 1. do 4. augusta, chceli oslovi
predovetkým mladých ¾udí, ale oivi
aj spoluprácu s ostatnými slovanskými
maticami a so zahraniènými Slovákmi.
Matica slovenská (MS), ktorá si v tomto roku pripomína 145. výroèie vzniku a
40. výroèie spontánneho obnovenia svojej èlenskej základne, sa vrátila k pôvodnému názvu slávností. V poslednom období bola toti nútená organizova na výroèie svojho zaloenia iba matièné dni".
Ale u od vzniku tejto národnej intitúcie
to vdy boli slávnosti.
Prvého augusta na slávnostnom zasadnutí Výboru MS v Národnej dvorane,
v prvej historickej matiènej budove, bola
slávnostne prezentovaná najnovia publi-

káciu - Zlatá kniha Matice slovenskej o
tejto najstarej kultúrnej intitúcii Slovákov. Pod¾a jej autorov Michala Eliáa a
tefana Haviara èitate¾ v nej nájde hutný
prierez dejín MS, ale aj niektoré nové a
málo známe informácie o jej èinnosti. Kniha je urèená irokej verejnosti a najmä
kolskej mládei.
Zároveò sa viacerým osobnostiam
odovzdali Ceny. Ceny Nadácie MS - Prémia Vevlada Jozefa Gajdoa boli udelené: Tomáovi Winklerovi, Imrichovi Sedlákovi, Metodovi Ka¾avskému a Jánovi Cichému. Cena Mae Ha¾amovej bola udelená Jarmile Dudkovej zo Srbska. Úèastníci zasadnutia jednomyse¾ne odsúhlasili vrátenie èestného èlenstva v MS in memoriam slovenskému politikovi Alexandrovi Dubèekovi. Výbor Matice mu ho
udelil v roku 1968. Po vstupe okupaèných vojsk do Èeskoslovenska Dubèeka
vylúèili z Komunistickej
strany a odobrali mu aj
èestné èlenstvo v MS.
Súbene v martinskom
amfiteátri prebiehal zábavný kultúrny program, v ktorom vystúpili popredné slovenské i zahranièné skupiny a súbory.
V sobotu 2. augusta bola otvorená výstava z arÈlenovia Rady zahranièných Slovákov Matice slovenskej
gentínskej pozostalosti spi4
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Rada Slovákov ijúcich v zahranièí pri
Matici slovenskej (v ïalom texte Rada
Slovákov) pozdravuje Maticu slovenskú
ako najstariu národnú, vedeckú, kultúrnu a spoloèenskú ustanovizeò Slovákov
celého sveta pri príleitosti jej 145. výroèia
zaloenia, jej èlenov a sympatizantov na
Slovensku i vo svete.
Rada Slovákov v 21. storoèí zdôrazòuje potrebu posilòovania slovenskoslovenskej spolupatriènosti, vzájomnú
koordináciu Slovákov celého sveta. Podporuje tesnú spoluprácu Matice slovenskej, tátnej exekutívy, Svetového
zdruenia Slovákov v zahranièí, slovenských spolkov, zdruení a korporácií vo
svete pri ochrane národnej a duchovnej
identity slovenského národa ako súèasti
demokratického sveta a ve¾kej slovanskej
rodiny vo svete.
Èlenovia Rady Slovákov sú pripravení pomáha Matici slovenskej a jej Národnému programu pre slovensko-slovenské kontakty Slovákov vo svete. Podporujú moderné iniciatívy, prospené pre
Slovákov celého sveta a oèakávajú, e táto spolupráca a vzájomná súèinnos prispejú k povznáaniu národnej, kultúrnej
i duchovnej identity náho národa v integrovanej Európe i vo svete. To na báze
posolstva vetkých, ktorí nám v minulosti poloili základy vzájomného porozumenia úcty a repektu.
Sláva slovenskému národu, Matici
slovenskej a vetkým, ktorí si ctia a váia
slovenský národ kdeko¾vek vo svete!

Martin 2. augusta 2008
Predseda Rady Slovákov:
Jozef Hajni, Ukrajina
Tajomník Rady Slovákov: Stanislav
Bajaník, Slovensko
Èlenovia Rady Slovákov:
¼udovít Pavlo, USA
Peter Lipták, Èesko
Ján Fúzik, Maïarsko
Ondrej Mihá¾, Kanada
Vladimír Skalský, Èeská republika
Branislav Slivka, Srbsko
Andrej Kuric, Chorvátsko
Bohumil astný, vajèiarsko
¼udomír Molitoris, Po¾sko
Duan Dauèík, védsko
Adrián-Miroslav Merka, Rumunsko
Zuzana Solieriová, Taliansko
Náhradníci:
tefánia Sigelová, USA
Peter Paulíèek, Brazília
Pri tejto príleitostí bolo vydané i Memorandum:
Memorandum
zo slávnostného zasadnutia Prezídia,
Výboru a Dozorného výboru Matice slovenskej v Martine pri príleitosti osláv
145. výroèia zaloenia Matice slovenskej
1. 8. 2008 Slovákom celého sveta
Matica slovenská sa pri príleitosti
145. výroèia zaloenia verne hlási k odkazu svojich zakladate¾ov, opätovne prejavuje hlbokú úctu a vïaku za obety a obete, ktoré museli podstúpi pri jej zrode a
v èase jej pôsobenia a v neslobodnom postavení slovenského národa v rokoch 1863
a 1875.
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Slávnostný sprievod v Martine

Vysoko si cení a uzná- chovných, spoloèenských hodnotách a
va vetkých jej predstavi- naïalej chce poskytnú najmä slovenskej
te¾ov, èlenov, sympatizan- mládei doma i vo svete ivnú pôdu pre
tov, ktorí aj po roku 1919 jej národnú, kultúrnu, demokratickú, dua potom po roku 1945 v èa- chovnú istotu, kdeko¾vek bude i doma
se neslobody a komuni- i vo svete.
stickej diktatúry odváne V Národnej dvorane Matice slovenskej
stáli na pevných národných Martin 1. 8. 2008
a demokratických matiè- Výbor Matice slovenskej
ných pozíciách, a to aj za ce- Prezídium Matice slovenskej
nu prenasledovania, ujmy
V martinskom amfiteátri vystúpili fola strát na osobných i roklórne súbory a uskutoènil sa aj slávnostný
dinných osudoch.
A po roku 1989 sa snem a zhromadenie priaznivcov a èlemohla kompletne osvedèi ako neoch- nov MS. V Drakovciach pri Martine od
vejná ochrankyòa slovenského národa, rána prebiehali portové a zábavné hry.
doma i vo svete, verejne vystúpila ako jed- V rámci nich sa uskutoènil futbalový turna z prvých za suverénne, tátotvorné a naj o Pohár MS a koncert speváèky Mardemokratické práva slovenského národa, cely Laiferovej.
Významne kultúrne a politické osoba to je jej moderná, národná, tátnopolitická, medzinárodná cena, ktorá sa zhmot- nosti slovenského národa na èele s podnila do vyhlásenia samostatnej Slovenskej predsedom vlády SR Èaplovièom poloili
vence na Národnom cintoríne. O16. horepubliky 1. januára 1993.
Demokraticky zvolené orgány Mati- dine bolo otvorenie Martinských matièce slovenskej vyslovujú z jej historického ných slávností, na ktorých sa zúèastnili
zasadnutia poïakovanie a úctu vetkým najvyí slovenskí spoloèensko- politickí
Slovákom, ich priate¾om a sympatizan- èinitelia na èele s premiérom Robertom
tom vo svete, ktorí výrazne prispeli k och- Ficom. Na hlavnom veèernom programe
rane slovenskej národnej identity, pri- pod názvom Prameò náho národa vystúnáali obete, nedali sa odradi a vytrvali pili folklórne a hudobné súbory zo Slopo jej boku napåòa posolstvo a odkaz jej venska.
Nede¾a patrila bohoslubám v marzakladate¾ov.
Vyslovujeme poïakovanie Slovákom tinskom rímskokatolíckom i v evanjeliccelého sveta, ktorí sa nezastupite¾ným po- kom chráme. Program vyvrcholil v pondielom zaslúili o podporu matiènej my- delok 4. júla historickým a spomienkolienky vo svete, slovenskej národnej kul- vým kolokviom k významnému roku matúrnej a duchovnej identity a eláme si, tièných dejín. V Matiènom dome sa uskuaby sme spoloène naïalej konali v tom- toènila vernisá Matica slovenská 1863 to duchu a týmto smerom na prospech 1968 - 2008. (A. M. Kuric)
slovenského národa vo svete.
Dnes pri príleitosti 145.
výroèia jej zaloenia a Martinských matièných slávností 2008, v roku významných
výroèí historických okamihov slovenského národa
vyhlasujeme, e Matica slovenská napriek mnohým
negatívnym skúsenostiam
neochvejne a pevne stojí na
svojich demokratických pozíciách, na tradièných európskych kultúrnych, du- Predseda MS J. Marku a S. Bajaník pri otvorení slávnosti

Detská skupina MS Lipov¾any v Dulovciach
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republiky. Poèas oboch dní program
trval vye dvoch hodín. Prvého dòa pred
samým vystúpením predstavovali sa
slovenské skupiny s ornamentmi - z
kadej skupiny jeden pár.
Bolo to ve¾mi namáhavé,
najmä pre neznesite¾nú horúèavu v prvý deò a v druhý deò situáciu zhoroval
dáï. Program bol ve¾mi
rôznorodý a zaujímavý a
deom z tejto skupiny sa
najviac páèili choreografie,
ktorými sa predstavili dospelé skupiny, chlapcom sa
zvlá páèilo preskakovanie palice.
Vystúpenie detskej skupiny

KRÁTKA SPRÁVA

Foto: A. Kuric

Tohto roku v èase od 25. - 27. júla
v Dulovciach na Slovensku sa uskutoènil 12. roèník Junoslovenských
detských a mládeníckych folklórnych
slávností. Hlavnými organizátormi tohto folklórneho podujatia boli: Úrad pre
Slovákov ijúcich v zahranièí, mesto Dulovce a Miestny odbor MS Dulovce. Slávnos sa konala pod zátitou predsedu
Slovenskej republiky Ivana Gaparovièa.
Ide o medzinárodnú prehliadku, take
na podujatí tohto roku úèas mali tieto
spolky: DFS Lipka, Bodono - Rumunsko, DFS KOS Mlados, Lug - Srbsko a
DFS Lipa, Lipov¾any- Chorvátsko. O
tomto i píeme práve z toho dôvodu, e
na tomto podujatí sa zúèastnila i Detská
folklórna skupina Lipa z Lipovlian - ako
predstavite¾ MS Lipov¾any!
V piatok 25. júla folkloristi z Lipovlian (asi dvadsiati a jeden hudobník)
sa vèas ráno vydali na cestu do Slovenskej republiky, na ktorú sa u mesiace
usilovne nacvièovali a chystali, len aby
vetko prelo v tom najlepom poriadku. Väèine z nich toto bola prvá cesta
na Slovensko, napriek tomu, e vetci z
nich majú i slovenské korene a vetkým
toto bolo prvé vystúpenie na Slovensku.
Samozrejme, e tréma bola prítomná, keïe po nich, Slovákoch ktorí ijú mimo Slovenska, vystupovali slovenské folklórne skupiny zo Slovenskej

Vedúca detskej folklórnej skupiny
eljka Uzlová ïakuje vetkým deom z
Lipovlian (zvlá hudobníkovi na syntetizátore Tomislavovi Brebriæovi), ktoré
svojím vystúpením ukázali, e i Slováci
v Chorvátsku bedlivo chránia svoje kultúrne dedièstvo a taktie ïakuje vetkým ktorí pomohli, aby sa táto cesta na
Slovensko a vystúpenie v Dulovciach i
realizovali - najväèiu zásluhu pri tomto majú: Zväz Slovákov v RCH, èelní
¾udia MS Lipov¾any (najmä predseda
Branko Vincent) a KUS Lipa (zvlá
predsedníèka Marica Tisajová - ako trvalá podpora), tie ïakuje i vetkým rodièom, ktorí pustili deti na túto cestu
alebo ich starostlivo sprevádzali na nej.
Pri tejto príleitosti chceme sa poïakova i za pomoc a spoluprácu, pokia¾ ide
o organizátorov tohto podujatia a sú to:
PhDr. ¼ubica Bartalská, predseda Miestneho odboru MS Dulovce tefan Jeo,
Boena Malíková, Mgr. Stanislava ¼uptáková a mnohí iní, ktorí sa na organizácii podie¾ali. (. Uzlová)

S chorvátskym ve¾vyslancom v Bratislave

V Bratislave 2. júla v priestoroch
ve¾vyslanectva Chorvátskej republiky
Chorvátsky klub slovensko-chorvátske-

ho priate¾stva Bratislava a Spoloènos
chorvátsko-slovenského priate¾stva
Zahreb v spolupráci s Ve¾vyslanectvom
Chorvátskej republiky v Bratislave uskutoènili prezentáciu etnologického dokumentárneho televízneho filmu Slováci v Chorvátsku autora Mgr. Miroslava Bartoa. Premiéra filmu bola v
apríly v Naiciach v rámci Dòoch slovenského filmu a televíznu premiéru
film zail 5. júla, na sviatok sv. Cyrila a
Metoda na Slovenskej televízii 2.
(S. Kralj)

Foto: . Uzlová

Foto: . Uzlová

DULOVCE - 12. ROÈNÍK

Lipovlianske
leto 2008

sv. Jozefa a Námestím chorvátskych
obrancov a potom sa po uvítacom slove
Marice Tisajovej a Branka Vincenta zaèal
program.
Napriek tomu, e bolo asi 30°C - a v
krojoch i ove¾a viac - program bol výnimoène dobrý.
Na konci programu èlenky KUS Lipa predviedli za sprievodu tamburáskeho orchestra a harmoniky dva enské slovenské tance s pôvodným slovenským spevom - a boli za to odmenení ve¾kým potleskom.
Pre vetkých úèinkujúcich v programe bola prichystaná spoloèná veèera.
Lipovlianske leto pokraèuje a do
septembra a v rámci tohto podujatia
slávnostne sa pripomenie i 120. výroèie
DHS Lipov¾any promóciou bohatej monografie.
(I. Hudec)

Turistická poh¾adnica z Lipovlian

vala výrobu svojich prekrásnych ruèných
prác. Vystavili sme i keramiku zo súkromných zbierok, dva obrazy v technike
olej na plátne ¼ubice Kozinovej, narodenej Záborskej, krosná majite¾a Janka Nôtu, vydania Zväzu Slovákov, med výrobcu vèelára Vlada Turasa, pálenku v slovenských f¾akách a usilovné eny - Andelka telmová upiekla slané roky a mazanky, pokým Zdenka Ivancová vyloila
na tanier ete horúce polesòaky alebo ako ich my voláme - krumplové placke.
Do zariadenia náho stánku mnoho
úsilia vloil i Robert Ivanec, take z náho etnohospodárstva bola vystavená i
slamená 80 l nádoba na ito a nali sa tu
i jedny pantofle (vlastníctvo J. Klianin),
ktoré v dávnych èasoch vyrobil zosnulý
Martinko.
Dievèiny v slovenských krojoch
skrá¾ovali ná stánok - boli to sestry Anna a Mária Hubakové (2 roky navtevujú hodiny slovenèiny). Ak rezumujeme,
málo èasu sme mali k dispozícii na predstavovanie, no pod¾a zhodnotenia väèej
èasti divákov, vetko nakoniec predsa
len dopadlo dobre. Teraz sme bohatí o
jednu novú skúsenos - nauèili sme sa,
ako za krátky èas poveda èím viac a aby
to vetko vcelku pekne dopadlo.
(I. Hudec)

Foto: I. Hudec

KUS Lipa a Matica slovenská Lipov¾any boli 28. júna - pred samým
sviatkom Petra a Pavla - spoluorganizátormi prvého podujatia Lipovlianske leto. KUS Lipa sa predstavil
so vetkými vekovými skupinami a tamburámi
chorvátskym a slovenským
folklórom.
SZ Lira zaspieval i prekrásnu slovenskú pieseò a
potom za sprievodu tamburáskeho orchestra z Popovaèe predviedol zmes
dalmatínskych piesní.
Toto podujatie sa zaèalo v Kostole sv. Jozefa.
Úèastníci v ¾udových krojoch a hudobníci vyplnili kostol a predviedli pieseò
na oslavu Boha. Pozdravil ich a poehnal kòaz Stjepan Biber. Z kostola sa potom vydal sprievod v krojoch Námestím

KUS Lipa na Lipovlianskom lete

Foto: I. Hudec

I tohto roku sa cez leto budú poèas
víkendov uskutoèòova kultúrne, portové a spoloèenské podujatia v storoènom parku na letnom javisku a v prípade neprajného poèasia v dome kultúry.

Stánok MS Lipov¾any

V sobotu 14. 07. 2008 so zaèiatkom
o 18. hodine na I. programe HRT mohli sme sledova predstavovanie turistickej a kultúrnej ponuky okresu Lipov¾any.
Ide o priame vysielanie, take som
ju nemohol vidie, lebo som mal jednu
minútu na to, aby som predstavil Maticu slovenskú Lipov¾any.
Krásy Lipovlian doteraz neboli známe irej verejnosti, no musím podèiarknu, e Chorvátske turistické spoloèenstvo napriek tomu, e je len nedávno

zaloené, vïaka ve¾kému úsiliu predsedu J. Debeljaka dostalo termín na HRT,
a tak krásy celého okresu boli skrátka
prezentované irokej verejnosti. Do storoèného lipovlianskeho parku koèmi sa
priviezli folkloristi v chorvátskych, ukrajinských, slovenských a èeských národných krojoch sprevádzaní tamburámi.
Koèe a kone sú vlastníctvom pána eljka Vukeliæa.
I my, Slováci, mali sme svoj stánok,
kde sme vystavili ruèné práce Anièky Kubranovej, ktorá pred stánkom prezento-
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Foto: I. Hudec

Foto: I. Hudec

Lipov¾any v Dobropoljane na ostrove Paman

KUS Lipa na Pamane

Èlenovia KUS-u Lipa, Lipov¾any v
sobotu a nede¾u 12. a 13. júla hosovali v Dobropoljane na ostrove Paman,
kde brali úèas na VII. roèníku Prehliadky ostrovského folklóru Zadarskej
upy. Èlenovia KUS-u predviedli slavónske piesne a tance pod názvom Savo vodo
- choreografiu postavil pán Tihomir Krmek,

KUS Lipa na Pamane

hudobný sprievod - tamburáska kapela
KUS-u Lipa, ktorej umelecký vedúci bol
prof. Franjo Rodiæ. Prehliadka bola ukonèená slovenským tancom ala ja trávièku a Stracila ja bandzeru. Oba kroje a tance vzbudili ve¾ké oduevnenie obecenstva,
ako i posudzovacej komisie. V nede¾u v odpoludòajích hodinách predseda KUS-u

Pán farár, ïakujeme Vám!

Foto: I. Hudec

val dobré aktivity, ktoré Matica organizovala. Osobitne chcem vyzdvihnú, e na
pána farára Stjepana Bibera nezabudli ani
èlenovia KUS-u Chorvatanka z Chorvátskeho Grobu zo Slovenska, lebo tohto roku v Kostole sv. Jozefa v Lipov¾anoch spolu s pánom farárom
Kempom zo Slovenska slúil sv.
omu. Pozvánka z Chorvátskeho

Grobu pre pána farára Bibera je ete stále
platná, take máme nádej, e sa naskytne
príleitos, aby èoskoro navtívil Slovensko.
Na miesto pána farára Stjepana Bibera prichádza pán farár Dario imiæ, ktorého srdeène vítame. (I. Hudec)

Foto: I. Hudec

V nede¾u 27. júla sa na rannej, no
osobitne na ve¾kej omi ná farár Stjepan Biber rozlúèil s poèetnými veriacimi ve¾mi ve¾kej lipovlianskej farnosti
sv. Jozefa, keïe je od 03. 08. t. r. farárom farnosti Meïuriè.
Pri tejto príleitosti chcem sa poïakova pánu farárovi Biberovi v mene Matice
slovenskej Lipov¾any, lebo vdy podporo-

Bokolje pán Ante Èikliæ pre èlenov KUS-u
organizoval výlet a pri tejto príleitosti
oboznámil nás s pamätihodnosami ostrova a tohto kraja. Po spoloènom srdeènom
priatelení sa priiel i èas rozlúèky, no pri
odchode sme sa dohodli, e budeme spolupracova i v budúcnosti.
(M. Tisajová / I. Hudec)

Pán farár Biber v kostole
8
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Pán farár Biber

Foto: I. Hudec

Tradièné zoskupovanie rodiny Horvatovej

Rodina Horvátová

Stjepan Horvat s manelkou Ankou,
rodenou Boíkovou (Slovenka), sú u
medzi zosnulými, no Lipov¾anom darovali 5 synov a 5 dcér. Ako sme u povedali, Stjepan a Anka sú u medzi ne-

U vye 30 rokov kadoroène sa
zoskupujú vetci èlenovia rodiny Horvatovej - a to v èase okolo sviatku sv.
Anny alebo práve v tento sviatok. Je
to poèetná a ve¾mi svorná rodina.

14. júla 2008 v miestnosti okresnej radnice Matica chorvátska - poboèka Lipov¾any a Základná kola Josipa Kozarca spoloène predstavili
zbierku iackych prác za kolský
2007/2008 rok - ide o prvé vydanie novín Základnej koly a Matice chorvátskej v Lipov¾anoch.
Zoskupených èlenov Matice a hostí
privítal tajomník poboèky MCH Lipov¾any Josip Debeljak, ktorý sa najviac
i prièinil o to, aby sa tieto noviny zostavili a zverejnili ako spoloèný projekt
Matice a Základnej koly v Lipov¾anoch,
ktorú ocharakterizoval ako opravdivé
semenisko vedomostí.
Váených prítomných taktie pozdravil i predseda Matice chorvátskej poboèka Lipov¾any Stjepan Crnko a ako
vyzdvihol výnimoène ho teí, e sa i
tento projekt úspene realizoval, ako i

Foto: I. Hudec

Prezentácia

Pán Ivan Hudec na prezentácii

doterajie projekty: Poh¾adnice a kniha
Priate¾stvo v spolupráci s Maticou slovenskou" a s¾úbil skoré vydávanie nových prác. Riadite¾ka Základnej koly J.
Kozarca z Lipovlian Franjka Filipoviæová po pozdravení prítomných vyjadrila
ve¾kú vïaku vetkým, ktorí vloili úsilie a otvorili srdcia na realizáciu takýchto

bohými a zomrelo u i ich troje detí, no
po nich zostalo celkove 16 vnúèat a 20
pravnúèat.
Pod¾a slov ich syna Tomislava Horvata, èlena Matice slovenskej Lipov¾any
a riadite¾a marketingu Podravka Slovakia, Bratislava, matkine meniny zvolili
na zoskupovanie preto, e otec umrel
okolo 20. júla a cie¾om tohto kadoroèného zoskupovania je pripomenú si
krásne, i keï skromné detstvo na Marovinovom brehu v Lipov¾anoch, svojich vzorných rodièov, ve¾mi náboných
- otec Stjepan do smrti hral na organe v
kostole. Dnes na organe v naom kostole hrá jeho najmladí syn Josip Horvat.
Horvatovci sa zoskupia u sestry Marice, vydanej Ferenèakoviæ, v Banovej
Jaruge. Nech toto rodinné zoskupenie v
kadom z nás nastolí otázku, akými sme
sami voèi svojmu bratovi, sestre a
blínym. Viera nás uèí - miluj blíneho
ako seba samého. Nech i tohtoroèné
stretnutie rodiny Horvatovej ubehne v
prekrásnom ovzduí rodinnej drunosti, zhody a lásky. (I. Hudec)
prekrásnych detských
prác a dali monos
rodièom, obèanom a
irej èítajúcej verejnosti, aby pocítili
duch literárnej tvorby
naich detí, lebo vetko sú to nae deti
a zasluhujú takúto
nau pozornos.
Promótor tohto
projektu pán Ivan
Hudec, ako niekdají
uèite¾ tejto koly,
vyjadril ve¾ké oduevnenie za takýto
spôsob a spontánne vyjadrovanie detí a
vyzdvihol, e tieto noviny v iadnom
prípade nie sú LO", ako sa píe v názve. Pochválil prácu uèiteliek triednej
výuèby, riadite¾ky a novej pedagogièky
s demi a ich ve¾ký prínos k literárnemu usmeròovaniu.
( I. Hudec)
07-08/2008 PRAMEÒ
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Foto: V. Miksád

KADÝ VÍKEND VYSTÚPENIE

Iloèania v defilé

Ilockí matièiari nezahá¾ajú ani toto leto. Od 1. júna, keï sa vystúpilo na
prehliadke Tancuj, tancuj v Hloanoch
vo Vojvodine, hneï 7. a 8. júna sa v Iloku konal 26. roèník Prehliadky folklóru Slovákov v Chorvátskej republike.
25. júna chorvátsky Kultúrno-umelecký spolok Sloga z ilockej obce Bapska, v
ktorej ijú aj Slováci katolíckeho vierovyznania prisahovaní zo Selenèe vo Vojvodine, oslávil 60. výroèie zaloenia.
29. júna sa v Kysáèi (Srbsko) na 15. detskom folklórnom festivale Zlatá brána
zúèastnila pod vedením Jarmily Mudrochovej a Miliny Menïanovej stredná folklórna skupina Matice slovenskej Ilok.

30. júna tá istá detská
skupina vystúpila aj v Iloku v Základnej kole Julija Beneiæa pri príleitosti odovzdávania iackych
vysvedèení.
6. júla sa v Ïakove konali 42. Ðakovaèki vezovi. Na tomto mamuom
podujatí, ktoré trvalo 12
dní - od 22. júna po 6. júl,
úèinkovalo zhruba 7,5 tisíca úèastníkov, z èoho
3000 len na závereènom
programe v nede¾u (53 folklórnych skupín
z Chorvátska a zahranièia - Macedónsko,
Bosna a Hercegovina, Maïarsko, Taliansko, Slovinsko a Nemecko, 35 svadobných
záprahov a 44 jazdcov na koòoch). Vo viac
ako hodinovom defilé úèastníkov závereèného programu zoali taneèníci MS Ilok
èasté ovácie nieko¾kotisícového obecenstva prezentáciou slovenských tancov a prezentáciou svojho taneèného umenia. Ïakovské výivky nie sú len prehliadkou folklóru obyvate¾ov Slavónie a Barane, ale
predstavujú túto oblas aj v literatúre, gastronómii a ¾achtení koòov. Výnimoèné
letné horúèavy tohto roku akoby chceli utlmi èo i len pomyslenie na nejakú aktivi-

Foto: V. Miksád

SEMINÁR SLOVENSKÉHO JAZYKA

Úèastníci seminára

Potreba vysielania v slovenskej reèi
v ilockom rozhlase, monos túdia na
Slovensku, prípadne výroky niektorých
nádejných tudentov v minulosti, e po
príchode na Slovensko sa stretli s a10
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kosami v terminológii uèebných osnov,
ponúkli ilockého uèite¾a Vlatka Miksada, aby sa pokúsil o nieko¾kodòový seminár slovenského jazyka v priestoroch
Slovenského domu v Iloku. V osobných
rozhovoroch si získal tyroch seminaristov:
Anu Miksadovú, Biljanu Jeikovú, Daniela Dubovského a Pavla Miksada a práve pre
pokus prvého uskutoènenia semináru, s
vetou: Uvidíme, ako to dopadne, skupinu
neroziroval.
Seminár bol najskôr naplánovaný ako
desadòový, ale pre objektívne príèiny skonèil ako osemdòový. Výsledok hádam najlepie vyjadrili seminaristi:
Ana: Chodila som na slovenèinu na základnej kole, ale na tomto semináre som

tu. Lene leto je obdobím, keï v èase dovoleniek a v prestávkach sezónnych prác
kvitne èinnos na poli kultúry.
Folkloristi MS Ilok sa 8. augusta zúèastnili na podujatí Priadky, hry a rozhovory
(Sijela, igre i divani), ktoré sa u po tretíkrát konalo v obci Bapska, patriacej k ilockému okresu.
9. augusta sa v Kultúrnom centre Slovákov v Jelisavci uskutoènila 4. slávnos
Dni Slovákov v Jelisavci pod názvom Veèer
korbáèikov. Na tomto podujatí sa zúèastnili aj èlenovia folklórnej skupiny Matice
slovenskej Ilok s 20 minútovým programom. Od 13. po 16. august sa v Báèskom
Petrovci konal VI. seminár pre umeleckých
vedúcich taneèných a hudobných súborov.
Z Iloka sa na seminári zúèastnili: Jarmila
Mudrochová, Biljana Jeiková, Anna Miksádová, Tanja Velková, Ines Lomianska,
Gabriela Blatnická, Nina Sièová, Daria Velková, Daniel Dubovský a Pavel Miksád.
upná rada slovenskej národnostnej meniny v Chorvátsku finanène podporila
úèas ilockých folkloristov. Vedúcim seminára bol magister Martin Urban, pedagóg, choreograf, metodik a reisér zo Zvolena. Na tomto seminári vyuèoval techniku slovenského ¾udového tanca, tréningové techniky, základy choreografie a pravidlá scény. V práci mu pomáhali odborníci slovenského tanca, spevu a hudby.
(V. Miksád)
si zopakovala veci, ktoré som sa u uèila,
ale som sa nauèila aj dos vecí, ktoré som
predtým nevedela. Dos mi to pomohlo,
lebo chcem ís tudova na Slovensko a
potrebné sú mi základy, aby som vedela
správne písa. Dúfam, e tento seminár
bude aj budúci rok, a e sa viacerí na òom
zúèastnia. Páèilo sa mi a aj atmosféra bola príjemná. Aj keï si niekto myslí, e nie
je potrebné nauèi sa písa a èíta, a zároveò aj rozpráva po slovensky, je takýto seminár dobrý na to, aby sme si zachovali slovenèinu, aby sme stále mali na mysli
a nezabudli na to, kto sme a odkia¾ pochádzame. Seminár je dobrý aj pre tých,
ktorí rozmý¾ajú o budúcom kolení na
Slovensku. Chcem sa poïakova profesorovi Miksadovi, e vôbec spravil tento
seminár a e ma vô¾u.
(V. Miksad)

Foto: V. Miksád

DIVADELNÝ SEMINÁR KRAJANOV

Èas úèastníkov pri rozbore textu

Divadelníci v Iloku nemajú ve¾a
moností vzdeláva sa v divadelnom
remesle. O to viac poteilo pozvanie
Kysuckého kultúrneho strediska v
Èadci, aby sa prihlásili na týdenný
Kurz divadelných ochotníkov pre
reisérov a divadelných ochotníkov,
ktorí pôsobia v prostredí slovenského zahranièia.
Seminár sa konal v malebnej dedinke
Oèadnica-Lalíky, v nádhernom prostredí Kysuckých Beskýd, v rodinnom penzióne Gájuz od 13. po 19. júl. Bol organizovaný spoloènou dohodou Kysuckého
kultúrneho strediska v Èadci reprezentovanom riadite¾kou Katarínou ulganovou

a Úradom pre Slovákov ijúcich v zahranièí reprezentovanom riadite¾kou odboru kultúry ÚSZ ¼ubicou Bartalskou a pracovníèkou ÚSZ Stanislavou ¼uptákovou.
Do Oèadnice odcestovali priamo z
folklórnych slávností pod Po¾anou ilocký
reisér Vlatko Miksád a scénograf Josip
Mikulin. Tam sa nali s divadelnými priate¾mi z rumunského Nadlaku a vojvodinských obcí Nový Sad, Pivnica, Báèska Palanka, Stará Pazova a Kysáè. Zároveò ich
tam doèkali lektori z Divadelného ústavu
z Bratislavy a z Divadla Jána Palárika z
Trnavy pod vedením vedúceho lektora Olega Dlouheho. Úèastníci seminára v Oèadnici boli podelení do dvoch skupín: na tých

zaèínajúcich, ktorí sa zaoberali starími
spisovate¾mi, ako je Urbánek a Palárik, a
na tých vyspelejích, ktorí si mohli vybra
z Tajovského, Stodolu, Júliusa Barèa-Ivana. Ale skupiny neboli fixne viazané.
Systém bol taký, e sa kadý veèer rozdelili dve divadelné hry rôznych autorov a
úèastníci si mali právo vybra, ktorý rozbor si vyberú. V jednej skupine rozhovory
viedli Oleg Dlouhy z Bratislavy a v druhej
Viktor Kollár z Trnavy. Do rozhovoru sa
zapájali vetci úèastníci, reiséri a scénografi.
Najskôr sa vybrané dielo spoloène èítalo. Potom nasledovali otázky lektorov a
hlasné rozmý¾anie prítomných. Keï náhodou tematika odboèila, lektori ju cie¾avedome vracali ïalími otázkami a poznámkami. Otázky sa dotýkali nielen
skrytých motívov diela, konania osôb a ich
vzahov, ale i scénického rieenia jednotlivých divadelných hier, ako i hudobného
a svetelného rieenia. Zo zaèiatku sa do
diskusie púali úèastníci nesmelo, ale ku
koncu seminára sa nápady a rieenia valili zo vetkých strán.
V piatok veèer sa konal rozlúèkový
veèer. V rozhovoroch pri prípitku na rozlúèku odzneli len chvályhodné slová na organizáciu a na potrebu organizovania podobných seminárov.
Seminár teda dopadol na výbornú.
Výsledky z neho budú vidite¾né u v tohtoroènom zimnom období, lebo nejeden
úèastník si dal predsavzatie, e nacvièí vo
svojom prostredí jednu z ponúknutých a
spracovaných hier.
(V. Miksád)

Letná kola Chorvátskeho filologického zdruenia
Chorvátske filologické zdruenie ako
vedecko-kultúrne zdruenie zoskupuje vetkých, ktorí sa zaoberajú lingvistikou, filológiou, ale i nefilologickými
vedami.
Tohto roku po prvýkrát Chorvátske filologické zdruenie organizovalo letnú kolu pre tudentov Filozofickej fakulty v Záhrebe.
S cie¾om prispie k zachovaniu jazykovej a kultúrnej rôznorodosti v Chorvátskej republike tohto roku sa uskutoènilo

skúmanie jazykovej, kultúrnej a spoloèenskej identity Slovákov v Jelisavci a Markovci.
S týmto zámerom koncom júla do Naíc
pricestovalo nieko¾ko tudentov lingvistiky, sociológie, antropológie a ostatných
príbuzných tudijných skupín, ktorí v tyroch dielòach preskúmali jazykovú, kultúrnu a spoloèenskú identitu Slovákov v
Jelisavci a Markovci.
Vetky dielne okrem skúmania archívnej látky mali svoju základòu v metó-

de interviewovania. Témy interviewovania boli: kultúrny ivot, verejný ivot, komunikácia a spoloèenské skúsenosti Slovákov v minulosti a dnes.
Samy výsledky výskumu zverejnia v
dvojjazyènom vydaní - v chorvátskom a
slovenskom jazyku a keïe je cie¾om tohto výskumu zachova a upravi kultúrne
a jazykové pecifikum Slovákov v Chorvátskej republike, samozrejme, e na tento projekt máme iba slová chvály.
(. Brník)
07-08/2008 PRAMEÒ
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Foto: J. Kvasnovski

kola v prírode (Nitra, milá Nitra)

Deti v Nitre

Foto: J. Kvasnovski

Nitra, milá Nitra, ty vysoká Nitra! V
tomto meste s bohatou históriou, centre po¾nohospodárov, meste výstav v
dòoch 25. - 30. júna pobudli deti z chorvátskych základných kôl v ktorých sa
vyuèuje slovenský jazyk a kultúra. Vcelku 46 mladých absolventov" absolvovalo náuènú cestu v oblasti jazyka, historických poznatkov tohto kraja, kultúry a súèasného ivota na Slovensku.
Po neprespanej noci v piatok ráno sme
sa ubytovali prakticky v centre mesta v ho-

Deti v Nitre
12
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telovom zariadení Spojenej strednej koly,
bývalej hotelovej akadémii. A u doobeda
sme zaèali náuènú túru po prekrásnej Nitre. Vïaèiac mimoriadnej vedúcej profesorke Evke, mali sme monos spozna
mesto a oboznámi sa s ním. Jeho centrum,
ako aj blízke historické centrum Starý hrad
sme absolvovali v prvej prechádzke. Len
teraz sme sa presvedèili, e Nitra ktorá leí
pod vrchom Zobor a od nej sa zaèína Podunajská níina, poskytuje bohaté turistické cesty. Hoci je na níinnej ploche, jej

sídla pokrývajú sedem vrkov, èo je dodatoèným krásnym poh¾adom na mesto.
Plná zelene a parkov prezradzuje unikátnu krásu a dominantou mesta je hrad s biskupskou Katedrálou sv. Emeráma - Bazilikou minor. Pod ním sa nachádza Horné mesto pozostávajúce hlavne z cirkevných budov s Diecéznou kninicou, ktorá
je kultúrnou pamiatkou európskeho významu s viac ako 65 000 knihami, z ktorých
78 predstavuje vzácne inkunábuly - prvotlaèe zo 14. a 15. storoèia. V Dolnom meste sme potom oddychovali na Svätoplukovom námestí, v okolí ktorého sú mnohé kultúrne pamiatky a mohutnou budovou je tu Divadlo Andreja Bagara. V blízkom sídlisku Chrenová sa nachádza areál
s výstaviskom Agrokompexu. Tu, ako nám
naa vedúca rozprávala, sa konajú kadoroène po¾nohospodárske ve¾trhy. A je tu
aj Slovenské po¾nohospodárske múzeum
so stálou expozíciou a skanzenom, kde sa
naèas môete ocitnú vo vidieckom ivote. Sú tu sedliacke dvory, matale, mlyny,
pekáreò a úzkoko¾ajná parná po¾ná eleznica. Aktívny oddych sme si potom usporiadali pod hradom, prakticky v centre
mesta, kde sú mnohé bazény na kúpanie
a aj malá zoologická záhrada.
Nazývaná matka slovenských miest,
historici ju povaujú za najstarie sídlo
mestského typu na Slovensku. Druhý deò
sme si èaro roviny doplnili turistickými
chodníkmi okolitých pozoruhodných
miest. Zabehli sme si trochu na sever do
Topo¾èian, vlastne do katie¾a Topo¾èianky a Národného rebèína Topo¾èianky.
Èím sa vyznaèujú tieto turistické destinácie? To prvé, resp. katie¾ bol letným sídlom Habsburgovcov, neskôr èeskoslovenských prezidentov. Jeho história sa datuje od 13. storoèia. Celý komplex, totito katie¾ s rozsiahlym historickým parkom a letným zámoèkom, je
národnou kultúrnou pamiatkou. O pár
minút prili sme do Národného rebèína Topo¾èianky. Aj tu sme vypoèuli odborný výklad a dozvedeli sme sa, e Národný rebèín Topo¾èianky patrí medzi
najvýznamnejie svetové rebèíny s chovom u¾achtilých koní plemena: lipican,
hucul, arab a slovenský teplokrvník.
Poèas svojej viac ako 80-roènej existencie rebèín sa úspene prezentuje v cho-

Foto: J. Kvasnovski
Na bazene

vate¾ských a portových podujatiach. Mali sme èo vidie. Kadého zaujali prekrásne kone, ich èistuèké bydlá a areál s historickou jazdiaròou. Na turistickej ceste bol v pláne aj Arborétum Mlyòany. V
jeho centre cez rozhlas sme si vypoèuli
krátke expozé. Arborétum patrí k naj-

väèím botanickým záhradám strednej
Európy. Nachádza sa medzi obcami Tesárske Mlyòany a Vieska nad itavou a
rozprestiera sa na ploche 67 ha s cca 2300
druhmi vzácnych drevín zo vetkých èastí sveta. Arborétum zaloil v roku 1892
uhorský ¾achtic tefan Ambrózy-Mi-

Letná kola Chorvátskeho filologického zdruenia v Markovci
siati tudenti lingvistiky, slovakistiky, sociológie, antropológie a ostatných príbuzných tudijných skupín pracovali nieko¾ko
dní s obèanmi formou interviewu. Navtívili rodiny Ivicu Kolembusa a Mirka Benea, KUS Fraòa Strapaèa, zoologickú záhradu, cintorín a markovský kostol.
Mnohí starí obèania Markovca: Ivo
Kolembus, Ivica a Anka Kolembusovci,
Sofia Zajacová, Sofia Strapaèová, Marta Èi-

ková, Alojzia Sekulová, Eva Kubaová, Julka Fedorová, Anton Bucha, Mária Kubaová, Dragica Koleniková, Marika Borovièková, Slavica Pinterová, ale i tí mladí sa radi zúèastnili v interviewoch o kultúre, verejnom ivote, komunikácii, ako i
o spoloèenských skúsenostiach Slovákov
dnes v porovnaní s tými v minulosti. Ïakujeme vetkým Markovèanom, ktorí svojím rozprávaním o minulosti a súèasnosti pomohli ete jednej túdii, tentoraz mladým tudentom FF v Záhrebe v realizovaní ich úlohy. Výsledky výskumu HFD zverejní v dvojjazykovom vydaní - v chorvátskom a slovenskom. (B. V. Baksová)

Foto: B. V. Baksová

Foto: B. V. Baksová

V dòoch 20. - 24. júla v Markovci pobudli tudenti Filozofickej fakulty Univerzity v Záhrebe, èie èlenovia Chorvátskeho filologického zdruenia. Projekt je zamý¾aný ako výskumná práca v
teréne, pri ktorej tudenti získavajú praktické vedomosti a vedeckú zruènos. Tohto roku si zaumienili skúma jazykovú,
kultúrnu a spoloèenskú identitu Slovákov
v Markovci Naickom a Jelisavci. Asi de-

hazzi. Èlení sa na 5 èastí: rozárium s nieko¾ko tisíc ruami, východoázijskú
oblas, severoamerickú oblas, slovenskú oblas a pôvodnú èas - Amrózyho
park. Uprostred arboréta sa nachádza
katie¾ s exponátmi jeho zakladate¾a. Èo
s vo¾ným èasom? Prechádzky mestom,
kúpanie, nákupy a nechýbala ani vdy
obèerstvujúca zmrzlina. A keï sme u
ku koncu míòali peniaky, riadite¾ Spojenej strednej koly doplnil iacky fond,
a tak si kadý iak odniesol od neho nieèo
na pamiatku. V nede¾u sa bolo ako s
Nitrou a naimi vedúcimi rozlúèi. Ale
keï sme si spomenuli, e ideme, aby sme
mohli znovu ta prís, nejako sa nám to
z¾ahèilo. Domov sme si odniesli spomienky na dobrých ¾udí, na pekné poèasie, pekné ubytovanie, prázdninovú atmosféru a bohaté prechádzky. Mali sme
ve¾ký úitok a keï si pozriete to, èo sme
si pozreli my, s radosou navtívite Slovensko.
(J. Kvasnovski)

Rozhovor s Markovèanmi

Rozhovor s Markovèanmi
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Èlenovia MS Jakiæ na výlete

je háj, Pod oblôèkom pri jedlièke a iné, aby
èo najkrajie bolo na naej návteve na Slovensku.
Pieseò, tanec,
dobrý nápoj a ete
chutnejia strava.
Niè nechýbalo.
Najmladia na
výlete bola tvorroèná Franciska Èurèièová, ktorá sa zabávala na detskom
ihrisku.
Plní pocitov zo
elaním, aby sme to
zopakovali, keï za-

Foto: P. Treger

Èlenovia MS Jakiæ pri speve

Foto: P. Treger

Dòa 13. júla t.r. Matica slovenská
Kukuèín-Kuntariæ Jakiæ organizovala
výlet na Sovské jazero. Vetci výletníci
sme sa pred odchodom zhromadili v
dome naich drahých èlenov, u rodiny
Bobok. A po príchode na jazero sa priatelenie zaèalo.
Èerstvý vzduch, pekná príroda, otvorenos a srdeènos naich èlenov, to vetko pomohlo, aby dobrá nálada nechybovala.
Páni Antun Kovaèiè a Dragan Èavajda mali na starosti hudbu a dobrý timung", v ktorom pomáhali vetci výletníci. Cvièili sme pekné slovenské piesne: Tam
pod Tatrami, èo to tam uchoce, Tam kde

sa bude monos, vo veèerných hodinách
sme sa vrátili domov.
Predtým sa prítomní èlenovia dohodli, e do plánu èinnosti na budúci rok sa
navrhne výlet na Sovské jazero, kam ako
hostí zavoláme èlenov vetkých Matíc z
Chorvátska. Krása Sovského jazera, monosti oddychu a zábavy aj pre malé deti, to je
to, èo volá znovu.
O tomto výlete zapísali do pamätníka
MS Jakiæ tajomníèka Matice slovenskej
Marica estáková, predseda Pavel Treger,
Stjepan Hrèka, èlen, Slavica Kovaèiæová,
manelka Antuna, ktorý nie je len èlen, le
aj ich hlavný hudobník, Antónia Pulpanová a hostia Marica Schauerová-Hrdá a Josip, ktorí sú chorvátski aktivisti v Amerike, e ich prvý výlet do prírody sa vydaril a
elajú si, aby sa ako rodinná slávnos stal
tradièný.
Vetci spolu ïakujú pánu Matejovi Kristekovi, predsedovi MS Jurievec, ktorý ústnu pozvánku Pavla Tregera na schôdzi v
Naiciach prijal a priiel na výlet. Ete raz
sa mu poïakujú a teia, e i neskôr bude
ich milý hos. (P. Treger, A. Pulpan)

Foto: P. Treger

Foto: P. Treger

Výlet Slovákov z Poegkej upy
na Sovské jazero

M. Kristek, A. Pulpan, P. Treger
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V Prievidzi

Matica slovenská Rijeka u viac rokov spolupracuje s Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi, konkrétne
s riadite¾kou Amáliou Lomnickou. Za
ich pomoci sme v Rijeke u viackrát
predstavili rôznych remeselníkov a intalovali výstavy slovenských maliarov.
Po rokoch spolupráce pri poslednej návteve sme dostali pozvanie zúèastni sa na
23. roèníku Hornonitrianskych folklórnych
slávností. Hostitelia nám boli okrem RKC
v Prievidzi i FS Koovan a MO MS v Prievidzi.
Ná program sa zaèal v piatok 27. júna prijatím v RKC na otvorení výstavy drevorezieb a tradièných ¾udových hudobných nástrojov.
Po nej sme sa presahovali do areálu
lesoparku - krásneho prostredia s amfiteátrom, kde bola otvorená ete výstava
drevených exponátov v prírode a otvore-

nie 23. HFS. Prvý deò sa okrem hostí predstavili hlavne detské folklórne skupiny z
regiónu hornej Nitry v mozaikovom programe detských hier, piesní, tancov, zvykov
a tradícií.
Sobotòajie predpoludnie èas naej
skupiny vyuila na prehliadku Bojnického
zámku a zoologickej záhrady. Ná program
sa zaèal o 17. tej hodine pod názvom Spomienka na starú vlas. V òom sa trikrát
predstavili speváèky pod vedením Melity
Bahnikovej so svojím repertoárom slovenských piesní a folklórna skupina pod
vedením p. Grinièovej sa predstavila drotárskym tancom a najnovou zmesou tancov v choreografii p. Kulicha z Povaskej
Bystrice a nakoniec s tancom imi p. Socháòa z Ninej. Medzitým sme ete mali
spoloènú pieseò O tebe spievam a p. Gromlusová zarecitovala báseò o drotároch. Ná
celkový program aj s hudobnými zloka-

mi trval vye hodiny. Radi sme, e sa nám
podaril, èomu nasvedèovali aplauzy, ktoré prichádzali z obecenstva. Hostite¾om a
organizátorom sme povïaèní, e nám
vyhradili to¾ko èasu na nae predstavenie.
Srdeèná vïaka za pozvanie.
Po naom programe nasledoval program Chlieb ná kadodenný. Bol to komponovaný scénický program folklórnych
skupín hornej Nitry zameraný na zvyky a
tradície spojene s dorábaním a oslavou
chleba a novej úrody. Vystúpilo v nej 13
skupín regiónu a myslím si, e by bolo dobre, keby sme my mohli spoloène pripravi také nieèo na budúcu prehliadku slovenského folklóru v Chorvátsku. Kadá
Matica by pripravila jednu èas a jediný
problém by bol ten, e by sme museli osta
vetci do konca.
Naa cesta pokraèovala v nede¾u návtevou betlehema v Rajeckej Lesnej a Povaskej Bystrici, kde sme si spravili prestávku na obed a rozlúèili sme sa s priate¾mi. Ako vdy bolo aj plaèu a smutní sme
sa vrátili po polnoci domov. Ostali nám len
spomienky na tri krásne preité dni, na starých a nových priate¾ov, s ktorými sme sa
stretli.
(M. Griniæ)

Foto: M. Griniæ

Foto: M. Griniæ

FS Slovenka na HFS v Prievidzi

Foto: M. Griniæ

Foto: M. Griniæ

Na výstave drevorezieb

MS Rijeka tancuje

MS Rijeka tancuje
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atevné slávnosti v Daruvare 20.VII. 2008
RCH, ktoré má u vye 80 rokov, a pripomenuli pritom, e Èesi v RCH si viac
váia tradièné hodnoty a pestujú ich viac
ne Èesi v ÈR. V mene Zväzu Slovákov
v RCH v sprievode, ale i vo folklórnom
programe predstavila sa MS Lipov¾any
úspeným vystúpením èlenov KUS Lipa, ktorí predviedli dva slovenské dobre
nacvièené rýchle tance za hudobného
sprievodu.
Foto: I. Hudec

Lipov¾ania prilákali pozornos svojím vystúpením a krojmi, o èom svedèia
i tieto fotografie.
(I. Hudec)
Vystúpenie MS Lipov¾any v Daruvare

V organizácii Zväzu
Èechov v RCH tohto roku
ve¾mi úspene prebehli
DOINKY v Daruvare.
Poèas sprievodu predstavené je takmer vetko - od
penièného zrna, klasu,
atvy, mláaèky, previevania a po spracovanie
jedál z múky - chleba a
dobrých koláèov.

Foto: M. Griniæ

Výstava
Kristíny
Hrubíkovej
v Rijeke

Výstava Kristíny Hrubíkovej v Rijeke

Kultúrny spolok Runjak organizoval v Rijeke v dòoch 17.06.-30.06.
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výstavu akademickej maliarky z Iloka Mgr. art. Kristíny Hrubíkovej. Sme

Foto: I. Hudec

Pod¾a slov náho predsedu MS Branka Vincenta
delegáti z Èeskej republiky
boli príjemne prekvapení
týmto podujatím Èechov v Vystúpenie MS Lipov¾any v Daruvare
radi, e aj keï to nebolo v naej organizácii, zapojili sme sa programom folklórnej skupiny Slovenka, a tak prispeli
k slávnostnému otvoreniu výstavy. Tie
sme radi, e sa výstava dostala do Rijeky, veï umelkyòa je pôvodom slovenskej národnosti. Vytudovala v Bratislave, vo vlasti naich predkov. Z prírodných materiálov a novou technikou
dokázala vytvori krásne diela, ktoré
sme vïaka p. Provèiju mohli pozrie aj
u nás. Veï Ilok je najvzdialenejie mesto od Rijeky, na východe Chorvátska,
kde ije najväèí poèet Slovákov, a nie
je ¾ahké prekona tú vzdialenos.
(M. Griniæ)

Foto: O. Slueková

Lipovlianski Slováci v krajine svojich predkov

Slováci z Lipovlian na Slovensku

prvotne naplánované, program priviedol obèanov Lipovlian i do dedín ich
predkov Lovèice-Trubína a okolia, do
mesta s bohatými dejinami - Prievidze.
Toti najväèí poèet lipovlianskych Slovákov (asi 30 rodín) prisahoval sa práve z tejto èasti, o èom v osadách Poruba, Lazany, Nedoery-Brezany a Kanianka svedèia ete ivé vzahy s rodákmi, ako i priezviská na hrobkách zosnulých predkov. Popri iným èes sme
vzdali i farárovi Michalovi Vincentovi
(1884 - 1928) v osade Nedoery-Brezany, ktorý umrel dva dni po návrate z
pobytu v Lipov¾anoch, kde zosobáil
svoju sestru. Samozrejme, e sme navtívili i kostol v Hronskom, známy drevenou architektúrou.

Foto: O. Slueková

Asi pädesiat èlenov Matice slovenskej Lipov¾any v dòoch 20. - 22.
júna pobudlo na Slovensku. Cie¾om
cesty bolo pripomenú si a vzájomnými kultúrnymi vzahmi oi kraj,
z ktorého sa v druhej polovici 19. storoèia zaèalo sahovanie Slovákov do
Lipovlian," povedal predseda Branko Vincent. Bohatý program úèastníci zaèali v Zvolene, meste s bohatým historickým dedièstvom.
Pocítili sme tu pohostinnos koprivnickej Podravky, keïe práve v tomto meste zaèali pôsobi zastupite¾ské
podniky pre Slovensko. Srdeène nás pozdravil riadite¾ Miroslav Rybár. Za osobitne pre nich prichystaný obed sa
poïakovali predstavite¾ovi tohto podniku, obèanovi Lipovlian Tomislavovi
Horvatovi.
Hlbokým dojmom na nás zapôsobil
naïaleko známy hrad Bojnice. Obchôdzka tohto mesta bola v znamení
Alenky v ríi divov.
Dojemne o dávnych kultúrnych
vzahoch Slovákov s Chorvátskom hovorilo sa v meste iar nad Hronom. Na
slovensko-chorvátske vzahy dala spomienka na dielo tefana Moysesa (v 19.
st. bol profesorom na Záhrebskej akadémii, bojovník proti maïarizácii v
Chorvátsku, zaslúilý za pozdvihnutie
Záhrebského biskupstva na úroveò arcibiskupstva). Okrem ciest, ktoré boli

Zauívaná je prax, potvrdená i v súvislosti s touto cestou, záväzne navtívi Chorvátsky Grob, osadu v ktorej ijú
potomkovia v stredoveku prisahovaných Chorvátov. Tu sú po srdeènom uvítaní FS Chorvatanka a jeho predsedom
Josipom Nemèoviæom dohodnuté i programy na nasledujúci rok.
O to sa postarajú MS Lipov¾any a
Matica chorvátska Kutina, ktorí sa i
prednedávnom postarali o návtevu tohto kultúrneho zdruenia v Sisacko-moslavskej upe. Okrem výmen èasopisov
v slovenskom jazyku Prameò a chorvátskeho Hrvatska rosa v Hrvatskej hii
príjemným darèekom výletníkom bola
i kniha v slovenskej reèi Ve¾ká láska
chorvátskeho spisovate¾a a skladate¾a
dr. Josipa Andriæa. Pocítiac viacroènú
pohostinnos tohto kraja, zapísal, o èom
svedèí i podstavec na jeho pomníku pred
miestnym kostolom: My sme sa
pris¾úbili tejto zemi, keïe ona naim
dedom podala útoèite v najaích èasoch. Pre mòa je Chorvátsko dnes, v toto súèasné obdobie, tak isto blízko, ako
i Slovensko."
Èas programu bola venovaná obchôdzke pamätihodností slovenskej metropoly Bratislavy. V mene vedenia Matice slovenskej obèanov Lipovlian a ich
hostí na tejto ceste, predstavite¾ov Matice chorvátskej Kutina a Èeskej besedy
Lipov¾any pozdravila Viera Denïúrová-Tapalagová. (I. Hudec)

Direktor Podravky Rybár pozdravuje hostí
07-08/2008 PRAMEÒ
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Foto: B. V. Baksová

Ako sme u zahlásili v minulom èísle, po poèetných májových a júnových
vystúpeniach èlenovia Matíc slov. Josipovec a Markovec organizovali v dòoch
3. - 6. júla 2008 tudijnú cestu do pravlasti svojich predkov, do kysuckej oblasti. Cestujúcim sa pripojili i primátor a
zástupca primátora mesta Naice Kreimir agar a Slavko Vukiæ, ako i predseda mestskej rady Duan Nekiæ.

Pri soche Jánoíka
18
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Asi sedemdesiat cestujúcich si posadalo do ohromne dlhého autobusa a pocestovalo smerom na
Slovensko. V piatok
vo vèasných ranných
hodinách dorazili
sme do Detvy, kde si
Markovèania objednali po jeden originálny enský a
muský národný kroj
- práve tieto kroje detailne skúmal a o nich
písal známy slovenský etnológ Mojmír
Bena. Po rannej ká- Na plti
vièke a kratom
oddychu pokraèovali sme v ceste, smerom k hlavnému
cie¾u - k Starej Bystrici. Cestou sme sa zastavili v Martine, kde
nás doèkali nai turistickí sprievodcovia", èlenovia FS Drevár - Marta Jaková
a Milan Ku¾ovský.
Pred samou ilinou,
v prekrásnej Kolibe Na plti

Foto: B. V. Baksová

Spoloèná fotografia v Bratislave

77, väèina sa dusila úasne chutnými
bryndzovými halukami. Nasledovala obchádzka prekrásne upraveného centra mesta Stará Bystrica a návteva FS Drevár a
Èadce. Sobotòajie ráno nebolo vôbec príjemné, keïe dáï neprestával pada. No
Slovensko má celkom zvlátnu klímu - z
jednej strany hory svieti slnko, a z druhej
padá dáï, take sme predsa len mali
astie, e nad riekou Váh bolo slneèné
poèasie; nastúpili sme na pä pltí a urèili
si prvú naplánovanú návtevu. Plte na Váhu boli osobitnou atrakciou. Zaujímaví
pltníci, plní anekdot a starých rozprávok,
povozili nás asi desa kilometrov Váhom
- od Starého Mesta a po Streèno. Bolo potrebné navtívi vetko, èo sme si naplánovali, ale i zladi to s poèasím, take sme
sa rozhodli najprv navtívi Rajeckú Lesnú a Slovenský betlehem - jediný takéhoto druhu na celom svete. Nasledovala

Foto: B. V. Baksová

Foto: B. V. Baksová

Josipovèania a Markovèania v pravlasti svojich predkov -kysuckej oblasti

Foto: B. V. Baksová

mohli odola, aby sme sa nepozreli naò
celkom zblízka. V ten istý deò sa nám podarilo navtívi i Èadcu a zabavi sa v diskotéke Drevár v Krásnom nad Kysucou
spolu s naimi dlhoroènými priate¾mi. V
nede¾né ráno pocestovali sme smerom k
Bratislave, kde sme obili Staré námestie
a potom sme sa vetci spoloène i fotografovali ved¾a najznámejieho Èumila, ktorý z kanalizácie nakúka pod kadú sukòu.

Spoloèná fotografia èlenov MS Josipovec a MS Markovec

návteva Národného parku Malá Fatra, kde
sme sa lanovkou dostali na Vratnú, vrch,
ktorý bol v ohromnom oblaku. Pri návrate sme sa zastavili v Terchovej, kde sa prá-

ve uskutoèòovali podujatia Cyrilometodské dni a Jánoíkove slávnosti. Ohromný
pomník, postavený na poèes Jurajovi Jánoíkovi, týèil sa pred nami a my sme ne-

Bola to jedna nová skúsenos a ete
jedno prekrásne priatelenie sa dvoch Matíc, no predovetkým - bolo to spoznávanie pravlasti naich predkov. ia¾, pre zlé
poèasie nepodarilo sa nám navtívi Múzeum kysuckej dediny vo Vychylovke a
priehradu Rieènicu, no to neznamená, e
to nebude v pláne pri nasledujúcej ceste
na Slovensko. Z úprimného srdca ïakujeme Marte a Milanovi za organizáciu, ako
i za nesebeckú pohostinnos a trpezlivos
opravdivých domácich. (B. V. Baksová)

Foto: A. Majdiová

kola pre hudobné pouèovanie - MUSIC START

Úèastníci hudobnej koly v Jurievci

20. júna v jurievskej základnej kole bol koncert iakov koly pre hudobné pouèovanie - MUSIC STAR(T),
ktorú vedie Slavko Mihalina-Beker z
Josipovca.
Po dvoch rokoch práce iaci po prvýkrát pred rodièmi, príbuznými a priate¾mi prezentovali to, èo sa doteraz nauèili. kola pôsobí v Josipovci v miestnostiach MS. Na zaèiatku v kole bolo a 25
iakov, no poèas prvého roku niektorí to
vzdali, take nakoniec zostali iba tí

najvytrvalejí - 9, z
ktorých je najviac
Jurievèanov. iakmi tejto koly sú:
Mája a Matea Ovèárikové, Dalibor
Hmura, Karlo Lovriæ, David Drliæ,
Anna Florijanèiæová, Ivona Kukuèková, Zoran Paeska,
Pavo Kovaèeviæ.
iaci sú rôzneho
veku - od 2. triedy
základnej koly a
po fakultu. Slavko Mihalina-BEKER - klaviatúra, klavír, harmonika, strunové nástroje, vokál. Narodil sa 1969. roku v Ïakove. Hudbou sa zaèal zaobera u v siedmom roku ivota. V súèasnosti je profesorom hudobnej kultúry v základných
kolách: Ðakovaèki Selci, iroko Polje a
Livanjska Varo. Predtým ukonèil základnú hudobnú kolu pre klavír. Bol
úspeným iakom koly harmoniky (Albin Fakin). Verejne v kontinuite vystupuje u vye dvadsa rokov. Vystupoval

s rôznymi hudobnými kapelami. PVC
BAND je významnou rock hudobnou kapelou (autorskou), ktorú na konci 80tych rokov zaloil spolu s ostatnými èlenmi. Kapela mala významné vystúpenia s
renomovanými osobnosami zo sveta
estrády: eljkom Bebekom, Borisom Novkoviæom, Paðen bendom, Vatrogascami
Je potrebné spomenú i spoluprácu
s kapelou ARBOR z Ðakova. Vystupoval
so známymi lokálnymi hudobnými kapelami. V tomto èase vystupuje s hudobníkmi zo Slavónie a Barane. Ako hudobník disponuje irokým repertoárom:
pop, rock, zábavná, tamburáska, ako i
iná etno hudba. Neustále zve¾aïuje svoje hudobné umenie, pokia¾ ide o blues a
dezovú hudbu. Zaoberá sa midi a audio
produkciou. Úspene zdolal vokálnu a
technickú nároènos, pokia¾ ide o slovenskú ¾udovú hudbu. Disponuje irokým repertoárom slovenských piesní. Je
nápomocnou rukou pre potreby KUS z
Josipovca a Jurievca, pomáha svojou hudobnou produkciou a harmóniou.
(A. Majdiová)
07-08/2008 PRAMEÒ
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Foto: . Brník

Jelisavèania hosovali v Starej
Bystrici

Èlenovia MS Jelisavec v Èadci

Foto: . Brník

lom, primátor mesta Naice Kreimir
agar a Robert Rigo, zástupca predsedu
Mestskej rady Naíc.
Mono poveda, e táto návteva bola odvetnou návtevou naej delegácie
ilinského samosprávneho kraja
U prvého dòa pobytu v Slovenskej
republike pre Jelisavèanov v iline bolo
usporiadané i prijatie u upana Juraja
Blanára. Domáci zároveò srdeène uvítali i vyslanectvo Osijecko-baranskej upy

Foto: . Brník

Tak kadoroène, ako i tohto roku
jelisavskí folkloristi, èlenovia MS Jelisavec, ako i delegácia mesta Naice
v dòoch 10. - 14. júla pobudli na návteve Starej Bystrice a brali úèas na
starobystrickom tradiènom podujatí
pod názvom Oslava zvrchovanosti.
Na návtevu ilinského samosprávneho kraja prilo i vyslanectvo Osijecko-baranskej upy na èele s osijecko-baranským upanom Kreimirom Buba-

a mesta Naice. Obaja upani vyjadrili
svoje uspokojenie zo vzahov dvoch tátov s vierou v realizáciu ete lepej hospodárskej, politickej, kultúrnej a portovej spolupráce, osobitne ilinského samosprávneho kraja a Osijecko-baranskej
upy. Pokia¾ ide o budúcu spoluprácu,
po slávnostnom prijatí sa uskutoènili i
konkrétne schôdze a dohody týchto delegácií. Na týchto schôdzach úèas bral
i predseda Rady slovenskej národnostnej meniny Osijecko-baranskej upy
Vilko Hulak a Ivica Kuric z Jelisavca vo
funkcii tlmoèníka.
Pre milých hostí upan ilinského
samosprávneho kraja Juraj Blanár
prichystal i slávnostný obed.Vo veèerných hodinách v meste Èadca èlenovia
KUS-u Ivana Brníka Slováka vystúpili s
celoveèerným programom v trvaní 90
minút. V druhý deò pobytu Jelisavèanov
v Starej Bystrici sa zaèal program tradièného podujatia na Námestí sv. Michala, tzv. Oslava zvrchovanosti.
Jelisavskí folkloristi vystupovali v
druhej èasti s tými najlepími folklórnymi spolkami, ako napr.: s Vojenským folklórnym súborom Jánoík, FS Oèovan,
FS Spod Kikuli z Po¾ska a ete jedným
FS z Èeskej republiky.
Za svoj nástup folkloristi boli odmenení potleskom. Ve¾ké oduevnenie v
obecenstve nastalo, keï sa na javisku k
jelisavským tamburáom pripojil v hudbe i primátor mesta Naice Kreimir
agar. Ináè naický primátor, keï sa mu
naskytne príleitos, vdy sa rád pripo-

Jelisavèania v iline
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Delegácia Osijecko-baranskej upy na èele so upanom Bubalom v iline

Foto: M. Griniæ

Foto: . Brník
Jelisavskí folkloristi

Roztancovaní Jelisavèania

jí k jelisavským tamburáom a spolu s
nimi zaspieva si i slovenské, i chorvátske piesne. Preto ani nediví, e Jelisavèania naického primátora povaujú za
opravdivého èlena KUS-u Ivana Brníka
Slováka. Po folklórnej èasti na Námestí

sv. Michala v Starej Bystrici zabávala
¾udová kapela Music live band. Okolo
polnoci bol prichystaný i fantastický
ohòostroj.
V nede¾u 13. júla sa pokraèovalo v
programe Oslavy zvrchovanosti hasiè-

ským súaením o pohár pod názvom O
pohár starostu obce.
V strede mesta Stará Bystrica pri tejto príleitosti bola naintalovaná i výstava vojenskej a hasièskej techniky.
Vo veèerných hodinách bol koncert
známeho slovenského speváka Roba Kazíka a jeho hostí: Duana Jarjabeka, strýca Izidora a mladej speváckej hviezdy
Miriam Klimentovej.
Poèas týchto troch dní pobytu v starej Bystrici Jelisavèania sa mohli kocha
v poèetných kultúrnych dianiach,
súaeniach, v krásnych zábavných veèeroch a zároveò mali monos predstavi poèetnému starobystrickému obecenstvu èas svojho kultúrneho bohatstva, ktoré ve¾mi starostlivo pestujú
v Jelisavci a ktoré Jelisavèania chránia
pred zabudnutím u takmer 120 rokov,
èie od èasu, keï Slováci zaèali opúa
kysucký kraj v nádeji, e nájdu kraj, v
ktorom budú lepie podmienky pre ivot.
Tieto tri dni pobytu na Slovensku boli taktie vyuité i na stretnutia so starými priate¾mi, príbuznými. (. Brník)

Foto: . Brník

Dni Slovákov v Jelisavci - Veèer korbáèika

Pavo arèeviæ, zástupca upana, Vilko Hulak, predseda MS Jelisavec

U tradiène po tvrtýkrát v Jelisavci v dòoch 8., 9. a 10. augusta bolo významné kultúrne podujatie Dni Slovákov v Jelisavci - Veèer korbáèika. Ako i
v minulých rokoch organizátorom tohto podujatia bola MS Jelisavec a podujatie sa konalo pod patronátom Rady
pre národnostné meniny.

Aj tohto roku Jelisavèania a poèetní
obèania okolitých osád sa mohli kocha v
trojdennom kultúrnom programe, bohatom na výborný slovenský folklór, dobrú
zábavu a vychutnáva tradièné slovenské
syrové pochúky.
Z roka na rok toto tradièné jelisavské
podujatie sa stáva zaujímavejím.

Poèas týchto dní Jelisavèania uhostili
pod¾a dobrého starého zvyku svojich dlhoroèných priate¾ov a rodákov z kysuckého
kraja zo Slovenskej republiky a po prvýkrát Matici slovenskej Jelisavec a SKUS-u
Ivana Brníka Slováka na pädennú návtevu prili èlenovia FS Zelený javor z Krempách.
Dni Slovákov v Jelisavci sa zaèali v piatok 8. augusta premietaním filmu Slováci
v Chorvátsku ijúci na lokalite Jelisavec Markovec autora Miroslava Bartoa. Film
je najväèou èasou nakrútený v Jelisavci
a hovorí o prisahovaní Slovákov, o spôsobe ich itia a zahàòa takmer vetky
aspekty ivota Slovákov - kultúrny, politický, ekonomický a náboenský.
Ústredná èas podujatia Dní Slovákov
v Jelisavci bola v sobotu 9. augusta - bohatý kultúrno-umelecký program a demontrácia vyhotovovania korbáèikov. Pri
tejto príleitosti vetci prítomní mohli
ochutna a zadovái si túto syrovú pe07-08/2008 PRAMEÒ
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Foto: . Brník

Foto: . Brník
Ukáka výroby korbáèikov

cialitu. Záujem o korbáèiky bol výnimoène ve¾ký, o èom svedèí i údaj, e bolo vypredané asi desatisíc korbáèikov.
Jelisavèania sa môu pochváli i tým,
e v svojej osade majú opravdivú majsterku vo vyhotovovaní korbáèikov - a je to pani Ivanka Hlobíková, ktorá jediná v Chorvátsku vyrába tieto chutné výrobky zo syra
a ktorá pre ve¾ký dopyt èasto nemôe uspokoji poiadavky vetkých svojich kupcov.

choreografie odmeòovalo ve¾kými potleskami. Najväèí záujem a potlesk zaslúili predsa najmladí folkloristi jelisavského spolku, ktorí vystúpili ako bonbónik na koniec - poèas 15 minútového
vystúpenia oduevnili vetkých prítomných, na rados ich choreografa Anðelka Benèiæa z Jelisavca. Ústredný program
podujatia Dni Slovákov v Jelisavci - Veèer
korbáèika vyuitý je i na promóciu dvoch
CD. Predstavené bolo jedno CD tamburáskej kapely SKUS-u Ivana Brníka Slováka, Jelisavec a CD jedného výnimoène
nadaného mladého jelisavského tamburáa, speváka a komponistu Samira Slivku, ktorý po nadenom prejave o priebehu vytvárania tohto CD zaspieval i jednu pieseò z promovaného materiálu, pieseò ktorá hovorí o jeho osade Jelisavec,
po èom sa Kultúrnym centrom zaburácal potlesk. Oba CD sa mohli poèas veèera zadovái v Kultúrnom stredisku po
promoènej cene.

Na tomto ústrednom veèere Dni Slovákov v Jelisavci - Veèer korbáèika prítomní boli i mnohí vysokí a váení hostia:
Pavo arèeviæ - zástupca upana Osijeckobaranskej upy, Andrej Kuric - predseda
Zväzu Slovákov v RCH, Dragan Siljanoski
- predseda Rady macedónskej národnostnej meniny Osijecko-baranskej upy,
Fraòo Kandera - predseda Miestneho výboru Jelisavec, poèetní predsedovia a predstavitelia Matíc slovenských v RCH.
Vetci títo vyjadrili svoju ve¾kú spokojnos s videným, ako i so samotnou organizáciou tohto významného podujatia.
Podujatie Dni Slovákov v Jelisavci Veèer korbáèika pokraèovalo i tretí deò, v
nede¾u 10. augusta, a to celoveèerným programom FS Zelený javor z Po¾ska.
A èo poveda nakoniec - iba vyjadri
ve¾kú vïaku vetkým ktorí vloili vlastné
ve¾ké úsilie do práce pri organizovaní podujatia Dni Slovákov - Veèer korbáèika v
Jelisavci (. Brník)

Foto: . Brník

Foto: . Brník

Pod¾a oèakávania o sám kultúrnoumelecký program v Kultúrnom stredisku
Slovákov bol ohromný záujem. V plnom
Kultúrnom centre Slovákov toho veèera
svoje kultúrno-umelecké zruènosti a ikovnos predstavili èlenovia dospelej folklórnej skupiny SKUS-u Ivana Brníka Slováka Jelisavec, SKOS ¼udovít túr Ilok,
HKD Lisinski z Naíc a FS Zelený javor z
Po¾ska.
Vïaèné jelisavské obecenstvo vetkých úèastníkov za výborne predvedené

Vystúpenie MS Jelisavec

Aj cédeèká sa predávali
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Hostia z Po¾ska

sová - tajomníèka
ZSCH, riadite¾ka
Základnej koly V.
Nazora Tatjana
Grbiæová, prednosta
okresu Zlatko MiMS Mí¾ovce
loeviæ. Na zaèiatku
sa prítomným predstavili domáci muský spevácky zbor a potom nasledovalo vystúpenie taneèno-speváckej folklórnej skupiny a najmladej detskej skupiny z Mileviec, ktorých nacvièila Nikolina Lehpamerová. V pokraèovaní programu vystúpila MS Zokov Gaj. Predstavili sa folklórnym programom ve¾kej a
detskej speváckej skupiny a zaspievali nieko¾ko slovenských piesni. Prekrásnym
programom predstavili sa èlenovia SKUS
-u Fraòa Strapaèa z Markovca. Vystúpenie venovali tragicky zosnulému folkló-

ristovi a aktívnemu èlenu MS Markovec
Zdenkovi Makovi. Zdôraznila vedúca
markovského SKUS-u, Branka Baksová.
Markovèania sa vo svojom vystúpení predstavili tancami a spevmi z územia
celého Slovenska. Najatraktívnejie vystúpenie mala na konci Ve¾ká skupina, ktorá oduevnila prítomných temperamentným Cigánskym tancom. Potom si
hostia a domáci navzájom vymenili darèeky.- Milevèania od Markovèanov dostali prospekt a CD na ktorom je nahratých 52 choreografií. Zokovmu Gaju do-

Foto: O. Slueková

Foto: O. Slueková

Od svojho zaloenia 2004. roku MS
Milevci kadoroène vystupuje v Novej
Bukovici pri príleitosti osláv Dòa
okresu.
Milevèania na ten deò pozývajú i iné
Matice slovenské, take prvý rok vystúpili folkloristi KUS-u z Jelisavca, minulý
rok uhostili Zokov Gaj a Ilok a tohto roku novobukovický okres uhostil folkloristov zo Zokovho Gaja a Markovca. Za
odborného vedenia tajomníèky Zväzu Slovákov Branky Baksovej obecenstvo sa kochalo v celoveèernom programe, no najviac vetkých prítomných oduevnilo profesionálne vystúpenie SKUS-u Fraòa Strapaèa z Markovca.
V Doma kultúry na podujatí Veèer
slovenského folklóru prítomní boli i mnohí vzácni hostia: prof. Andrej Kuric - predseda Zväzu Slovákov v RCH, Branka Bak-

Foto: O. Slueková

V Novej Bukovici Veèer
slovenského folklóru

MS Mí¾ovce (detská skupina)

MS Zokov Gaj

MS Markovec

Foto: O. Slueková

Foto: O. Slueková

MS Markovec
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chystá jeden ve¾ký dar Chorvátsko-slovenský dom. Predseda ZS Andrej Kuric
vo svojom príhovore sa poïakoval Pánu
Bohu za dar, e je predsedom takýchto dobrých Matíc, prièom dodal: Myslím si, e
sa bez bázne môeme predstavi i v Záhrebe, Bratislave, Prahe a kdeko¾vek inde.
Hrdý som na to, e máme takýchto výnimoèných taneèníkov a taneèníèky. Mile-

vèanom sa poïakúvam za tento veèer a
mám nádej, e sa na rok, na Veèere slovenského folklóru" stretneme znovu, no
potom u v Milevciach".
Samotný program trval dlho do noci
a vzájomné priatelenie sa hostí a domácich pokraèovalo i po programe, za spevu, piesne a ¾udovej veselice.
(O. Slueková)

Foto: O. Slueková

Foto: O. Slueková

máci veèierka Zlatko Miloeviæ odovzdal priliehavý darèek a Markovèanom
umelecký obraz. Prednosta okresu Zlatko Miloeviæ sa poïakoval vetkým prítomným za prijatie pozvania v takom
hojnom poète a Markovèanom zablahoelal k 35. výroèiu pôsobenia. Pripomenul, e pre MS Milevci, okres, upa,
vláda RCH a vláda Slovenskej republiky

Obecenstvo

MS Markovec

JEZIÈNI TEÈAJ U SREDINJOJ
KNJINICI SLOVAKA
OSNOVE SLOVAÈKOG JEZIKA
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sobno vodili dijaloge i naa je voditeljica bila zadovoljna naim postignuæem.
Puna entuzijazma, naa voditeljica
Ruica nauèila nas je osnovama slovaè-

Foto: M. Gapariæ

U organizaciji Sredinje knjinice Slovaka u Hrvatskoj, odran je jezièni teèaj
o osnovama slovaèkog jezika u prostoru
Hrvatske narodne knjinice i èitaonice
Naice od 21.-25.srpnja 2008.g.. Teèaj je
vodila mr. Ruica Vinèak. Polaznici ovog
teèaja bili su blii suradnici i djelatnici
Hrvatske narodne knjinice i èitaonice
Naice, Blaa Pavloviæ-Radmanoviæ, Jasna Katiæ, Ljilja Martinoviæ, Ðuro Rajh,
Zoran Damjanoviæ, Ivana Hanzliæ, Kristina Patila i Marija Gapariæ.
Cilj teèaja je bio, kako i sam naslov
kae, upoznati se s osnovama slovaèkog
jezika. Na samom poèetku, upoznali smo
se sa slovaèkim pravopisom, potom smo
vjebali izgovore pojedinih slovaèkih glasova, mekoæu ili tvrdoæu i duljinu slovaèkih rijeèi. Najzanimljivije nam je bilo otkrivanje znaèenja slovaèkih rijeèi koje napisane na slovaèkom, u hrvatskom
jeziku imaju sasvim suprotno znaèenje.
Na samom kraju teèaja svi smo meðu-

kog jezika i to je najvanije, upoznala
nas s pravim slovaèkim izgovorom. U
ugodnoj atmosferi, sve je lako nauèiti.
Ovom prilikom joj zahvaljujemo i radujemo se ponovnom teèaju pod njezinim
vodstvom!
Nadam se da æe ovaj kratak èlanak
zainteresirati mnoge te da æe se prijaviti na teèaj slovaèkog jezika. Uèenjem novog jezika, svaki èovjek postaje bogatiji
èovjek. (M. Gapariæ)

Kurz slovenského jazyka

Foto: A. Popoviæová

Kysuèania znovu spolu

Spoloèná fotografia futbalistov na Kysuciach

V polovici júla skupina Josipovèanov navtívila oblas Kysúc, skadia¾

sa prisahovali nae babky a dedkovia. Idea, aby sa nadväzovali kontakty

Rodina tencová darovala kostolu Kríovú cestu
tencovej poïakoval za toto umelecké
dielo, ktoré bude veriacich podnecova
na zamý¾anie sa nad obeami a utrpením Jeia pre vetkých ¾udí na tomto
svete. Josip tenc vlani daroval kostolu
i schránku pre eucharistickú hostiu
vypracovanú z dreva a taktie zoskupoval i známych umelcov a organizoval

výtvarnícke kolónie s cie¾om, aby tieto
umelecké diela zostali kole, Matici slovenskej a Josipovèanom.
Cirkevný výbor spolu s farárom, ako
i obèania Josipovca starajú sa o to, aby
kostol bol èím krajím a príjemnejím
pre vetkých veriacich a aby generácie,
ktoré nasledujú, mohli by hrdé na svoj
kostol a svoju osadu.
Máme nádej, e josipovskí umelci i
v budúcnosti darujú ete krásne umelecké diela svojej osade a svojmu kostolu, ako to u robili i vlani.
(A. Popoviæová)

Foto: A. Popoviæová

Foto: A. Popoviæová

Josipovský kostol sa stal bohatím
o ete 15 reliéfov vyrytých do dreva ide o prácu známeho slavónskeho sochára Matiju Tijardoviæa. Reliéfy
predstavujú Kríovú cestu a daroval
ich Josip tenc so svojou rodinou. V
nede¾u 27. júla bola oma, na ktorej sa
farár Ïurica Pardon sochárovi a rodine

a aby sa spolupracovalo na kultúrnom,
portovom - a v budúcnosti i na ekonomickom pláne, pomaly sa uskutoèòuje. Ve¾kú úlohu pri nadviazaní kontaktov a spolupráci mali starí priatelia:
Josip Kristek z Josipovca a Milan Kotvas
z Novej Bystrice. Starosta Novej Bystrice Milan Kotvas a prednosta okresu Punitovci Mirko Vavra dohodli sa ete minulého roku o tom, e Josipovèania vrátia návtevu Novej Bystrice. A tak asi tridsa Josipovèanov ve¾mi srdeène privítali a ubytovali v chatách. Obhliadali i okolie - Rieènicu, jazero Harvelku, ktoré celé územie zaobstaráva pitnou vodou. Nai
veteráni odohrali futbalový zápas na ich
turnaji pri príleitosti Dòa zvrchovanosti a vo veèerných hodinách sa zabávali
so svojimi domácimi. U je naplánovaná i nová návteva Kysuèanov Josipovca, ktorá by sa mala uskutoèni nasledujúceho roku. (A. Popoviæová)

V kostole poehnanie kríovej cesty

Rodina tencová s farárom Pardonom
07-08/2008 PRAMEÒ
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Foto: . Brník

Jelisavskí hasièi boli hostite¾mi
svojim dlhoroèným priate¾om zo
Slovenska

Pred kostolom v Jelisavci

U mnoho rokov Dobrovo¾né hasièské zdruenie v Jelisavci udriava výnimoène dobré vzahy so svojimi priate¾mi zo Starej Bystrice zo Slovenska. I
viackrát kadého roku priate¾ské stretnutia hasièov buï v Jelisavci, alebo v Starej
Bystrici svedèia o ve¾kej zviazanosti týchto miest, ktorá sa skutoène na ten najlepí

spôsob pevne udruje - a ako by i nie, keï
je veobecne známe, e sa Jelisavèania
prisahovali práve z týchto miest kysuckého kraja Slovenskej republiky (Stará
Bystrica, Nová Bystrica, Radôstka, Klubina). Na takýto spôsob podarilo sa im napriek mnohým zalým rokom odhali a
nadviaza príbuzenské vzahy.

Foto: . Brník

Jelisavskí folkloristi na 30. roèníku
atevných slávností v Cerne

Jelisavskí folkloristi
26
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Jelisavèania tak
27. júla úèinkovali
na 30. roèníku
atevných slávností
v Cerne. I tohto roku sa tieto atevné
slávnosti ukázali,
poèas trojdenných
aktivít, e sú ve¾mi
zaujímavým a dobre
organizovaným podujatím, na ktorom
boli uskutoènené
poèetné portové
súaenia, veèery

Èlenovia Dobrovo¾ného hasièského
zdruenia v Jelisavci, ako i vdy svojich
priate¾ov hasièov privítali na ten najlepí
a najsrdeènejí spôsob a poèas ich pobytu
im prichystali i zaujímavý program, ktorý
hosom istotne zostane v peknej pamiatke. Medzi iným obili i pútnické mesto v
Aljmai a navtívili hrdinské mesto Vukovar.
Obleèení do slávnostných hasièských
uniforiem jelisavskí a starobystrickí hasièi
spoloène brali úèas na svätej omi v Kostole sv. Albety v Jelisavci.
Svojim slovenským priate¾om prichystali i slávnostnú veèeru a potom sa spoloène zabávali pri dobrej hudbe. Ako i vdy
hudbu mali na starosti èlenovia tamburáskej kapely SKUS-u Ivana Brníka Slováka z Jelisavca.
Posledného dòa pobytu domáci hasièi
prichystali pre svojich priate¾ov peciality
na rote na otvorenom ohni a spolu sa priatelili.
Samozrejme, ako to vdy býva pri odchode, pri rozlúèke svojim priate¾om zo
Slovenska starostliví domáci kadému darovali knihu, monografiu osady Jelisavec
Jelisavec, slovenská rodná dedina" autora eljka Brníka.
Rozlúèka bola ve¾mi emotívna a dojímavá, no starí priatelia sa èoskoro znovu
stretnú, a to u v júli, keï jelisavskí hasièi
pocestujú k nim na návtevu.
(. Brník)
poézie, výstavy výtvarných umelcov, organizovaná bola i etnodielòa, súae v
rybolove, zábavné veèery s tamburáskou
hudbou a - samozrejme - tá najsladia èas
- program s vystúpením poèetných folklórnych spolkov.
Èlenovia folklórnej skupiny Ivana
Brníka Slováka, Jelisavec sprevádzaní
jelisavskými tamburámi pri tejto príleitosti pre výnimoèné obecenstvo v
Cerne predviedli tri atraktívne choreografie.
Ako je to u zvykom, domáci pre úèastníkov prichystali i chutné obèerstvenie a
pri dobrom jedle a nápojoch nechýbala
ani dobrá hudba a zábava, ktorá potrvala
do vèasných ranných hodín.
(. Brník)

Jedného dòa, bolo to u neskoro v
jeseni, prechádzal som sa lesom. Les,
pod¾a ktorého nesie aj ¾udové meno naa
dedina Cerovec, sa tiahne hneï na okraji pozdå celej dediny. Dedina aj vznikla
jeho rúbaním a vïaèiac tomu, e tu nebolo mnoho ¾udí, dreva zostalo hodne.
Dnes je pre vetkých nás radosþ, lebo
nám dáva mnoho. Radosþ je, keï môe
tu stretnúþ zvieratká, natrhaþ si kvieþa
a pozberaþ na jar jahody a cez leto hríby.
Dnes nie je tak pekne. Preiel som takmer celú hôrku. Nièoho v nej. Holé
stromy", povedal som si, aká koda".
Keï som vyiel von, ete raz som sa popozeral po tých holých stromoch, ktoré
vyzerali ve¾mi smutné. Priiel som domov a porozprával som otcovi o mojej

Foto: Matija Labak, Josipovec

Neskorá jeseò

prechádzke, smutných stromoch a o tom,
ako u tam niet nièoho. Otec mi povedal,
e je u neskorá jeseò a stromy u oddychujú. Celý ivot sa tam zmenil. Ale aj teraz tam môe byþ radosþ. Hôrka nás bu-

de zohrievaþ a aj zajaèik tam pod lístím
nájde svoj útulok. Trochu som bol veselí, ale neskorá jeseò ma neteí.
Mario Majdi, 6
Z Josipa Kozarca, Josipovec
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Josipovèania vyprevadili Pava Gav¾aka

Neoèakávane a náhle, kým chystal
dokumentáciu pre josipovský les, umrel
Pavo Gav¾ak. Napriek tomu, e mal 75
rokov a bol v dobrej forme, vetkých to

prekvapilo, celú dedinu okovalo, osobitne chorú manelku Baricu.
Pavo celý svoj ivot venoval práci v
prospech Josipovca. Roky bol aktívny v
miestnom spoloèenstve a pred vojnou
bol i predsedom miestneho spoloèenstva. Tak sa stal i predsedom Krízového
tábu Josipovec poèas vlasteneckej vojny.
Roky pracoval v Lesnej správe v Josipovci
Trumbeta, bol èlenom správneho výboru a predsedom, staral sa o zachovanie a vyuívanie ve¾kého bohatstva vetkých obèanov osady Josipovec. il jednoducho a skromne a Josipovèania mali v neho ve¾kú dôveru.
My, po¾ovníci, zostali sme bez
ozajstného priate¾a, èloveka, ktorý bol s

nami v dobrom i zlom. Bol si nám vzorom, ako treba pracova v po¾ovníckom
zdruení. ia¾, v naom po¾ovníckom dome Trumbeta, ktorý sme spolu s tebou
budovali, u sa s nami nebude priateli." - sú to slová, ktorými sa s ním okrem
iných lúèili jeho spolupracovníci, priatelia a obèania Josipovca. Za zvuku po¾ovníckej trúbky a slov vïaky za jeho nezitnú prácu obèania Josipovca a príbuzní
vyprevadili Pava na veèný odpoèinok 18.
júla 2008. Na Pava si Josipovèania budú
ete ve¾mi dlho pamäta a spomína, lebo vetkým bude chýba pre svoje
¾achetné vlastnosti.
Èes jeho pamiatke!
(A. Popoviæová)

Foto: A. M. Kuric

In memoriam Augustín Nádaský *2. október 1930
(elpice) +6. august 2008 (atín)

Don Nádaský v Josipovci (r. 2001)

6. augusta 2008 ráno v atíne
odiiel do veènosti 78-roèný salezián
don Augustín Nádaský. Pánovi v saleziánskej spoloènosti preil 61 rokov reho¾ného ivota a 49 rokov kòazstva.
Don Augustín Nádaský, Pán Radca,
ako sme ho my, chlapci, v Ústave volali,
bol naím vzorom, bol naím priate¾om,
bol naím bratom. Staral sa o nás chlapcov z Chorvátska. Vtepoval nám lásku
k Pánovi, k slovenskému národu, k vlasti naich dedov. Uèil nás milova krá28
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snu literatúru, uèil
nás pekne èíta, recitova, písa slohy, èíta knihy. Uèil nás
milova ¾udí, èloveka, prírodu, keï s nami vandroval údoliami a briekami vôkol
Ríma. Hral s nami futbal, stolný tenis, basketbal. Plával s nami
v mori a v zime bol s
nami na lyovaní. Prichádzal po nás do
Chorvátska a h¾adal
nových chlapcov, aby
ili tudova do Ríma, do Ústavu sv. Cyrila a Metoda. A keï sme sa vrátili domov,
myslel na kadého z nás a kadému pomáhal aj finanène, aj morálne. My chlapci z Chorvátska mu zo srdca ïakujeme a
prosíme Pána Boha, aby ho pre svoju dobrotu a lásku odmenil nebom.
Narodil sa 2. októbra 1930 v elpiciach, do noviciátu vstúpil v roku 1946.
Prvé reho¾né s¾uby zloil 9. augusta 1947.
V Hodoch pokraèoval vo filozoficko-pe-

dagogickom túdiu. V roku 1950 bol internovaný spolu s ostatnými reho¾níkmi. O rok neskôr sa po chorobe a operácii dostal na mesiac k rodièom a na jeho
konci s kòazmi Jozefom Bábikom a Jozefom Martinkovièom, ako to dokumentárne zachytáva don Ernest Macák,
uiel cez Moravu a Rakúsko do Talianska. V San Mauro zloil 15. augusta 1953
veèné s¾uby. Pokraèoval v túdiu teológie a 1. júla 1959 bol vysvätený za kòaza.
Pôsobil v Turíne a v San Begnino Canavese. Od roku 1964 bol 12 rokov kolským
radcom v Slovenskom gymnáziu Antona
Bernoláka pri Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme a poènúc rokom 1976
dvadsapä rokov jeho riadite¾om.
Vyuèoval slovenèinu, nemeckú literatúru, dejepis, zemepis, talianèinu a filmológiu. Na Slovensko do atína sa vrátil
v roku 1991, kde pomáhal zaloi Gymnázium Jána Bosca, ktorého bol istý èas aj
riadite¾om. A do svojej smrti pôsobil v
komunite v atíne.
Odpoèinutie veèné daj mu, Pane, a
svetlo veèné nech mu svieti. Nech odpoèíva v pokoji.
(A. M. Kuric)

IN MEMORIAM

S nesmiernym zármutkom, ve¾kou
vïakou a nevypovedate¾ne krásnymi
spomienkami, rozlúèili sme sa od èlena naej folklórnej skupiny a Matice
slovenskej Markovec, tragicky a privèas zosnulého

ZDENKA MAKA
30.04. 1982 - 28. 07. 2008
Zdenko svoj krátky ivot venoval blahu náho Zdruenia a mesta. S akou len
nezitnou láskou a energiou prichádzal
a pracoval v naej folklórnej skupine, ako
i na naej Drevenici a detskom ihrisku a to iba s jediným cie¾om, aby deom
urobil rados, aby boli astné. Bol naím
priate¾om, vdy usmiaty, dobroprajný,

vdy plný ideí a plánov, vdy ochotný zabáva sa a priateli sa. Niè mu nepredstavovalo akos a vdy sme sa naòho
mohli spo¾ahnú. Zodpovednos a dôvera, ktoré niesol v sebe, zriedkavými sú
vlastnosami takých mladých ¾udí.
Odiiel tichuèko, no vdy zostane v naich
srdciach. Rieka såz tiekla a ete vdy teèie
od bô¾u nad touto neuverite¾nou tragédiou pre vetkých nás, no predovetkým
pre jeho rodinu. Zostali sme zastihnutí
jeho náhlym odchodom. Tentoraz sa
vydal na cestu bez nás, bez svojej mamy
Zlaty, otca Zlatka, sestier Lýdie a Vedrany... ivot bol ete len pred ním, no
on odiiel na cestu bez návratu do svojej
ulice a svojho Markovca, ktorý mal nadovetko rád.
Zdenko, ïakujeme Ti, e si nám bol
priate¾om, bude nám ve¾mi chýba Tvoj
úsmev a nený hlas. Budeme si na Teba
pamäta pre Tvoje ve¾ké srdce a nezitnú lásku k námu folklóru. Odpúame
Ti, e si nás tak znenazdajky zanechal, no
súèasne i my Teba prosíme, aby si nám
odpustil, lebo sme nedokázali vidie Tvoj
bô¾.
Nech Ti je ¾ahká rodná zem a nech
a milostivý Pán Boh prijme do svojej
náruèe.
Èlenovia folklórnej skupiny a MS
Markovec
(B. V. Baksová)

IN MEMORIAM
Ivan Vincent

Na sviatok Narodenia sv. Jána Krstite¾a 24. 06. t. r. navdy sme sa rozlúèili s
Ivanom Vincentom (82 rokov) na miestnom cintoríne v Lipov¾anoch.
Nebohý Ivan Vincent bol jedným zo
zakladate¾ov Matice slovenskej a dal ve¾ký
prínos k jej úspenému rozvoju.
Narodil sa v Lipov¾anoch 26. júna
1926. Jeho rodièia - Mária, rodená Puliová, a Valent Vincent - prisahovali sa
zo Slovenska zaèiatkom XX. storoèia.
Po Ivanovi Vincentovi v smútku zostali: manelka Mária, rodená Duda, dcéra Ankica, syn Drago, za Nenad epiæ,
nevesta Natica, vnuèka Krana, vnukovia - Kreo, Kruno a Krevan, ako i poèetná rodina a priatelia. Vetkým nám zostane v trvalej spomienke.
Èes jeho pamiatke! (I. Hudec)

Na konci chodníka dlhého osem rokov
la na to s hnevom, priatelila som sa s nimi, aby som im pomohla vimnúþ si a
uvedomiþ si vlastné chyby, aby rozmý¾ali o iných s úctou.
Po dlhom putovaní chodníkom prichádza èas, keï sa u nebudeme kadodenne stretaþ. Z mnohých záitkov na
tomto chodníku som nazbierala skúseností, aby som sa pripravenejia stretla
s iným chodníkom v mojom ivote.
Svetlana Pucovská, 8
Z Julija Beneiæ, Ilok

Foto: Anamarija Hulak, Josipovec

To¾ko þastia, to¾ko utrpenia, tak
ve¾a záitkov za týchto osem rokov!
Rozmý¾ala som, èo tieto roky zanechali v mojom srdci: aké vlastnosti,
aké chyby? Zdá sa mi, akoby po dlhom
spánku prichádzal èas prebúdzania sa,
èas vnímania iných pocitov. Vzájomné lásky a nenávisti mi prichodia akoby
z ïalekých ciest a v mylienkach sa
preva¾ujú ako vlny na mori. Ba aj faloné priate¾stvá sa vyskytli v srdciach
mnohých iakov, ale ja som nepozera-
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Foto: A. Popoviæová

ariskú polku tancovali v dresoch KUS bratov
Banas v
Ernestínove

ariská polka

V Josipovci v júni hosovali FS Drevár z Krásna nad Kysucou a KUS Fraòa
Strapaèa z Markovca. FS Drevár toti
hosoval v Markovci a spolu s domácim
KUS-om pritom vyuili príleitos navtívi starých priate¾ov v Josipovci. V celoveèernom programe Josipovèanom a
hosom sa predstavili DFS MaguraStráov zo Slovenska a detský KUS z Josipovca, ako i èlenovia skupín dospelých;
FS Drevár a KUS Fraòa Strapaèa.
Obecenstvo sa teilo z krásne predvedených tancov, piesní zo Slovenska a

oduevnil ich i Cigánsky tanec, ktorý predviedli markovskí folkloristi. Josipovskí taneèníci ariskú polku netancovali v krojoch, le vo futbalových dresoch. Bolo to
toti v èase futbalovej horúèky poèas futbalových majstrovstiev Európy, take ani
neudivuje, e kroje vymenili za futbalové
dresy.
Napriek tomu, e je obdobie dovoleniek, KUS bratov Banas neoddychuje, neustále nacvièuje, skúa, keïe sú pred nimi poèetné vystúpenia.
(A. Popoviæová)

Foto: O. Slueková

Keï nevesty pálenku pália

Práce okolo pálenia pálenky
30
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Emancipáciou si eny vydobyli rovnoprávnos, no zároveò dostali niektoré z dovtedy výluène muských" prác.
Predsa dve nevesty, Jasna a Duanka pália pálenku viac z lásky ako z potreby. V
nede¾né predpoludnie odila som sa pozrie, ako to dámy odborne" pracujú. A
veselá maina" u vtedy pracovala na
plné obrátky. Z jedného kotla skvasených
roztokov (ovocných tiav) u vypálili asi
pä litrov pálenky. Na nau otázku preèo
tak málo, Jasna odpovedá: Tentoraz robím na objednávku. Kupec si elá 22 grádové (55°, pozn. jaz. redakt.) pálené, tak
to¾ko i vymeriam a podarí sa mi také pálené i dosta. Driev v dedine boli iba dvatri kotly na pálenie pálenky. Môj otec mal

Josipovèania aj tohto roku vystupovali s celoveèerným programom v rámci tradiènej sochárskej a výtvarníckej kolónie,
ktorá sa kadoroène v auguste uskutoèòuje v Ernestínove.
U dlhiu dobu sa pestuje spolupráca
medzi Josipovcom, osobitne s Maticou slovenskou a Ernestínovom v umeleckej oblasti. Umelci z Ernestínova viackrát úèinkovali na výtvarníckej kolónii v Josipovci, pokým èlenovia KUS-u bratov Banas v Ernestínove spievali a tancovali.
Tohto roku namiesto folkloristov; detskej skupiny a ien s Josipovèanmi vystupoval KUS Zora z Pikoreviec so svojím slavónskym folklórom. Obecenstvo v Ernestínove vdy s oduevnením víta slovenský folklór. Po vystúpení a obèerstvení,
vetci úèastníci programu sa priatelili a ako
kadý rok mohli sa kocha v umeleckých
dielach, ktoré vznikli v kolónii - tak v
ma¾bách, ako i v poèetných sochách postavených v ernestínovskom parku.
(A. Popoviæová)
jeden, take som sa nauèila túto prácu
vïaka nemu, na èiu prácu som sa pozerala a niekedy som mu i pomáhala. Pálené sa pieklo za uur". Otec za svoju
prácu dostával za kadý kotol jeden liter", vysvet¾uje nám domáca. Naa spolubesedníèka prednedávnom dostala
majetok hneï pri svojom. Ide o opravdivé dedinské hospodárstvo, vo dvore je
vysadené mnoho ovocných stromov, no
sliviek je najviac. Mnoho je to práce pre
jednu osobu, take i rodina pomáha.
Mladí pomáhajú pri klèovaní, kosení a
zbieraní sliviek. Pre ostatné Jasne je pravou rukou suseda Duanka.
Je ozajstná koda, aby to¾ko sliviek
vylo navnivoè, pokým kotol stojí v ope. Dohodli sme sa a h¾a, u tohto roku
vypálim nieko¾ko stovák litrov pálenky.
Najprv zozbierame slivky do súdkov, potom èakáme, aby zaèali vrie" (aby sa

Foto: O. Slueková

vdy sa muselo i kotova a oceni, aká
je pálenka, neboli prístroje na meranie
grádov", hovorí nám Jasna, ktorá, ako
ani jej suseda v ivote, ani kvapky z pálenky nekotovala.

Zbieranie sliviek

na rôznych oslavách, zábavách pálenka
najmenej popije. Najviac si ju váia ¾udia
zo zahranièia.
V Slavónii okrem zo sliviek pálenku pália i z jabåk, hruiek, hrozna, tzv.
komovica (vínovica, pozn. jaz. redakt.).
A v starích èasoch sa pálila i z repy a z
kukurice, o ktorej tí, èo sa vyznajú v pálenke, hovoria, e je takáto opravdivou
otravou - i pokia¾ ide o percento alkoholu a najmä pokia¾ ide o vôòu. Keï sa
niekedy pálilo pálené, bolo ve¾mi ivo
vôkol kotla. Zároveò sa upiekol i daktorý zajac alebo kura, a najsladie bolo, keï
sa ukradlo niekde v dedine. Bolo to spevu, smiechu a artov! Veselo bývalo pri
kotle v kadom oh¾ade, veï sa nehovorí nadarmo, e je kotol veselá maina" -

Pálenie pálenky

Foto: O. Slueková

Foto: O. Slueková

skvasili, pozn. jaz. redakt.) za èastého
mieania a dva-tri dni pred samým pálením kladiem cukor. No iba ve¾mi málo, kilogram na kotol, lebo od prive¾a cukru bolí hlava. Ináè, ¾udia pridávajú viac
cukru, aby dostali viac pálenky, no keïe
tohto roku slivky hojne, hádam a rekordne zarodili, niet vôbec potreby pridáva viac cukru, lebo nestihnú vetky
slivky ani vypáli." - odborne nám
vysvet¾uje Jasna. Vo dvore u stoja
prichystané sudy, ktoré èoskoro budú
plné. Keï sa pálenka vypáli, mala by odstá nieko¾ko rokov. Vtedy dostane peknú ltú farbu od suda a pálenka - èím je
staria, tým je lepia. Pre niektoré dôleitejie udalosti Jasna si chráni tú stariu pálenku. Predsa vimli sme si, e sa

Zároveò sa dozvedáme o procese destilovania èi pálenia pálenky - Nakladie sa oheò, vysypú skvasené slivky do
kotla, postavia sa cievy a odkvapový ¾ab,
ktoré sa zamaú zemou zo surovej tehly,
potom sa nakladie dobrý oheò a èaká,
aby pálenka zaèala tiec. Èím sú slivky
kvalitnejie, tým je i pálenka lepia."
Za príjemného rozhovoru a priatelenia sa pri kysnutých koláèoch a domácej ave z chabzdy, ktoré usilovná
domáca sama prichystala, èas nám rýchlo ubehol. Vyuili sme i príleitos na
fotografický záznam celého procesu práce - od zberu sliviek, pálenia pálenky,
odstavovania kotla a postavovania nasledujúceho. Uzavieram, e by niekto musel skomponova novú pieseò, lebo pieseò Peèe èièa rakiju" (Peèie strýko pálenku) na tieto dve dámy sa nijako nemôe uplatni. Zanechávame dve susedy
v práci a odchádzame v presvedèení, e
eny naozaj môu vetko. Tieto dve eny
sa vyuèili remeslu - pri veselej maine".
Zriedkaktorý mu v dedine ich prevýi.
Napriek tomu, e sme pálenku nedegustovali, vidiac s akou zruènosou a odbornosou to tieto eny robia, o kvalite
ich pálenky vôbec nepochybujeme.
(O. Slueková)

Pálenie pálenky
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Foto: J. Kreièik

Èlenovia MS Osijek na Slovensku
a v Èesku

Karlove Vary

vlády a zaujímavé boli i rôzne iné kultúrne, osvetové a hospodárske objekty. Potom sme odili na rozh¾adòu, z ktorej sa
vidia vetky èasti mesta, tok Dunaja so svojimi mostmi. V Starom Meste dominuje
budova Národného divadla, Konkatedrála sv. Martina a Hviezdoslavova ulica so
irokým bulvárom a prekrásnymi hotelmi. Na druhú stranu poh¾ad siaha a po
Devín a na východ k briekovitému kraju
Karpát, spoza ktorých sa na vzdialenosti
asi 60 km umiestnila Nitra. Navtívili sme
pamätné hrobky ruských vojakov, padlým
v boji za oslobodenie Bratislavy v II. sve-

Foto: J. Kreièik

Foto: J. Kreièik

U tradiène kadý rok koncom júna MS Osijek pre svojich èlenov a priate¾ov organizuje výlet do Slovenskej republiky. Tak sme aj tohto roku organizovali zájazd do Bratislavy, Prahy a Karlových Varov. Do Bratislavy sme prili
ráno 22. júna. Obili sme Bratislavský hrad
a Staré Mesto. Poèas jazdy mestom oboznámili sme sa s jeho dejinami a geografickou polohou na Dunaji, v strede Európy. Prezreli sme si významné budovy v
Bratislave, ako je Letný arcibiskupský palác, Slovenský rozhlas, budovy v ktorých
sídlia rôzne ministerstvá, banky, sídlo

tovej vojne. V starej èasti mesta pozreli
sme si Dóm sv. Martina, Hviezdoslavovo
námestie, na ktorom sa nachádza budova Slovenského národného divadla, palác
rodiny Keglovièovej, Stará radnica, budova prvej vysokej koly na Slovensku
Academia Istropolitana, Frantikánske
námestie s kostolom a frantikánskym
klátorom.
Boli sme i na Devíne.
Navtívili sme Devínsku Novú Ves,
kde sa uskutoèòoval jubilejný 20. roèník Festivalu chorvátskej kultúry v Slovenskej republike. V Múzeu kultúry slovenských Chorvátov privítal nás predseda Zväzu Chorvátov v Slovenskej republike doc. Ing. Juraj Cveèko a oboznámil nás s dejinami Chorvátov na týchto priestoroch, s ich kultúrnou tradíciou,
organizáciou Zväzu Chorvátov, osadami v ktorých ijú Chorváti, ako i s významom festivalu, pokia¾ ide o zachovanie a pestovanie jazyka, zvykov a folklóru. Prezreli sme starú expozíciu múzea, kde sú vystavené národné kroje, ruèné práce, staré fotografie a dokumenty.
Taktie sme si pozreli i výstavu Branka
Stapara-Hrvata, ktorý ije v Bratislave.
Výstava nesie názov Hrvatsko-slovaèka
uzajamnost u zbirci. Tu sú vystavené
mnohé fotografie významných osôb z
dejín a dokumenty týkajúce sa dejín slovenského a chorvátskeho národa. Nakoniec sme si vymenili darèeky a kadému z nás Ing. Cveèko daroval dve èísla
èasopisu Hrvatska rosa.

Hrad Konopite
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Arcibiskupský palác

Foto: J. Kreièik

vátskym KUS-om z ostrova Ugljan a
KUS-om z Varadina.
Keïe sme do veèere museli prís
do Beneova pri Prahe, rozlúèili sme sa
s naimi domácimi a zaelali im, aby si
úspene chránili chorvátsku reè a zvyky,
ako to robili i ich predkovia za posledných 450 rokov. Ïakujeme im za pohostinnos.
Po rozlúèke s naimi priate¾mi, slovenskými Chorvátmi, zamierili sme k
Prahe.
V nede¾u sme navtivili Karlove Vary
a Prahu. Vetci sme sa divili prekrásnym
stavbam, mostom, múzeám, kostolom.
Boli sme oèarovaní dejinami Prahy a jej
Námestie v Prahe

Foto: J. Kreièik

Po obchôdzke múzea zúèastnili sme
sa na prezentácii tradièných jedál a nápojov slovenských Chorvátov. Tu sme
mali monos kúpi, ochutna i nám dobre známe jedlá pod¾a receptov naich
babièiek. Boli tu: makové a orechové rezance, rôzne druhy závinov, pagáèiky,
jedlá zo zemiakov, no nechýbali ani ryby
a víno. Nali sa tu i vína z Kutjeva, ako i
z ostrova Ugljan. Na javisku sa spievali
staré chorvátske piesne za sprievodu
tamburáov. Bolo zaujímavé poèúva
chorvátske piesne s nielen nieko¾kými
slovenskými slovami a so slovenským
prízvukom. Tu sme sa stretli s chor-

Tradièné jedlá v Devínskej Novej Vsi

terajou krásou. Popoludní sme plní prekrásnych záitkov opustili mesto, ete
raz sa pozreli na zámok Hluboká a vydali sa na cestu domov, do Osijeka, cez Rakúsko a Maïarsko. Cestou sme si navzájom vymieòali dojmy a pripomínali si
vetky záitky (i tie nie a tak pekné, no
z tohto h¾adiska zdali sa omnoho krajie).
Keï stretnem niekoho z cestujúcich,
väèina z nich sa ma ihneï opytuje, kedy
znovu pôjdeme na cestu a tí, ktorí neboli, hovoria, e pôjdu na rok, no nabudúce to bude najpravdepodobnejie cesta
iba na Slovensko.
(J. Kreièik/Ðunða)

Zaèína
sa kola

Ve¾ké kolské taky, drevom voòajúce ceruzky, ostrúhané pastelky, gumy,
nepoèmárané zoity, nové uèebnice. V
rukách kvetiny pre pani uèite¾ku...
Vetci dostali nový rozvrh hodín:
prváèikovia, iaci - pubertiaci i sebavedomí vysokokoláci. Chcú sa vzdeláva,
aby získali ïalie vedomostí. Bez toho to
v dnenom svete nejde. Treba ma v zálohe dobré vysvedèenie, úspené prax,
certifikáty, tituly, zahranièné stáe, aby
nás èi nae deti nevyèlenili na niie stupne spoloèenského rebríèka. Spoloènos
potrebuje vzdelaných ¾udí. Áno. Ale väèmi potrebuje múdrych. Tých, èo dokáu
vedomosti posväti ustavièným h¾adaním pravdy, obetavou láskou, príalivou pokorou. Európa, ba celý svet má
akútny nedostatok múdrych osobností.
Lepie povedané, e o nich mlèia médiá,
lebo sa nedajú zneui, lebo sa nedajú
preda. Bolo by ve¾mi pekne, keby nae
kolstvo dalo do rozvrhu hodín aj múdros".

A èo uèitelia? Mali by sme by vzory,
pretoe modelujme to najcennejie, èo u
nás máme - nae deti a mláde.. Povedzte,
na ktorého z uèite¾ov si najdlhie spomínate? Iste nie na toho, ktorý pouíval
palicu a krièal a mal rád bledé tváre iakov. Istotne, e viac na toho, èo odpustil
stre¾bu zrnieèok rye cez duté ceruzky
poèas vyuèovania alebo skrkvaný ahák
pod lavicou. Najkrajie spomienky sú na
láskavého a zároveò prísneho uèite¾a,
ktorý nás poznal po mene. Nezabudol sa
spýta na otecka, na mamièku a na súrodencov... Pre takého uèite¾a sme sa nemohli neuèi.
Kadý z nás dostal nový rozvrh hodín. Vetci vstupujeme do ïalieho roèníka koly ivota. Máme ancu tudova
a uèi sa od Majstra Uèite¾a-Krista. On
nás nauèí, ako i, ako osobnostne dozrieva. Ako sa modli za uèite¾ov. Ako
po celý kolský rok vies iakov, aby vedomostne rástli i zmúdrievali v srdci.
(A. M. Kuric)
07-08/2008 PRAMEÒ
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V sobotu 2. augusta bola otvorená
výstava z argentínskej pozostalosti spisovate¾a a správcu MS Jozefa Cígera
Hronského, o ktorom bolo povedané:
Jozef Cíger Hronský ako spisovate¾,
publicista, výtvarník, pedagóg, významný
predstavite¾ a manaér Matice slovenskej
patrí k ústredným postavám slovenského
kultúrneho ivota 20. a 40. rokov minulého storoèia na Slovensku. Jeho èinnos
bola obdivuhodne rozsiahla a mnohostranná. Ako spisovate¾ svojou tvorbou
zaujal popredné miesto v slovenskej literatúre.
Narodil sa 23. februára 1896 vo Zvolene. Po túdiách pôsobil ako uèite¾, od roku 1933 ako tajomník Matice slovenskej a
od roku 1940 a do roku 1945 ako jej správca. V tejto funkcii sa prejavil ako vynikajúci organizátor a manaér. Pod jeho vedením sa Matica slovenská stala skutoèným a reprezentaèným stánkom slovenskej vedy a kultúry. Prièinil sa aj o vybudovanie novej matiènej budovy v Martine. Mimoriadnu pozornos venoval budovaniu Slovenskej národnej kninice s
jedineènými zbierkami kníh a rukopisov
z dejín slovenskej literatúry. Zaloil novú
tlaèiareò Neografiu, ktorá bola v tom èase najvýkonnejou a najmodernejou
tlaèiaròou na Slovensku, èím sa zaslúil o
nebývalý rozvoj vydavate¾skej èinnosti.
Staral sa o nadväzovanie medzinárodných
kontaktov a írenie slovenskej kultúry v
zahranièí. Mimoriadne úspená bola ním
34
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vé srdce, Podpolianske rozprávky, Tomèíkovci, Sedem sàdc, mákova mucha,
Predavaè talizmanov, Pohár z brúseného
skla. Je autorom románov ltý dom v Klokoèi, Proroctvo doktora Stankovského,
Chlieb, Jozef Mak, Na krínych cestách,
Pisár Gráè, Na Bukvovom dvore, Andreas
Búr Majster, Svet na Trasovisku, Na
krínych cestách. O návteve matiènej delegácie medzi americkými krajanmi v rokoch 1935 - 1936 vydal dvojzväzkový cestopis Cesta slovenskou Amerikou. Je autorom poèetných kultúrno-literárnych esejí a príspevkov v slovenských periodikách
i v krajanskej tlaèi. Knine pod názvom
Zaíhanie svetiel vyli eseje Lepie zaíha
svetielko, ako preklína tmu. Jeho diela
boli pozitívne prijímané nielen na Slovensku, ale vzbudili ohlas aj v zahranièí,
o èom svedèia ich preklady do viacerých
jazykov.
Vo svojom období bol Hronský najvýznamnejím autorom literatúry pre deti a mláde. V tejto tvorbe, ktorá je dodnes populárna, plne repektoval realisticko-fantastické zaloenie dieaa. Známe
sú jeho zvieracie rozprávky, charakteristické hravosou, humorom a po¾udovaním zvieracieho sveta - Smelý zajko
v Afrike, Budkáèik a Dubkáèik, Tri múdre
kozliatka. Písal tie povesti, autorské rozprávky i rozprávky pod¾a ¾udových námetov a náuènú literatúru. Nezanedbate¾ná je aj jeho redakèná a literárna èinnos v detskom èasopise Slnieèko.
(pripravil A. M. Kuric)

Foto: A. M. Kuric

Jozef Cíger
Hronský

zorganizovaná kultúrna misia medzi krajanmi v Amerike, ktorá pozitívne ovplyvnila ich národné povedomie. V roku 1945
bol z obavy o seba a svoju rodinu nútený
spolu so skupinou blízkych matièných spolupracovníkov opusti Slovensko a po vye
dvojroènom pobyte v Taliansku sa nakoniec usadil v meste Luján v Argentíne. Tu
sa aktívne zapájal do slovenského emigrantského kultúrneho ivota. Pracoval v
Slovenskom kultúrnom spolku, stal sa
èestným predsedom Spolku slovenských
spisovate¾ov v zahranièí a predsedom Slovenskej národnej rady v zahranièí. V exile sa venoval tie výtvarnej tvorbe, najmä
krajinoma¾be a ma¾bám s náboenskou
tematikou, ktoré vzbudili aj pozornos kritiky. Pracoval ako výtvarný návrhár a projektant. Navrhoval súkromné a verejné budovy a stavebné objekty. Venoval sa aj literárnej tvorbe a publicistike.
V roku 1959 inicioval zaloenie Zahraniènej Matice slovenskej. Zomrel v Lujáne 13. júla 1960 uprostred aktívnej organizaènej práce.
Hronský ako spisovate¾ patrí medzi
najvýznamnejích reprezentantov modernej slovenskej literatúry, je priekopníkom nových smerov slovenského literárneho vývinu a zdokoná¾ovate¾om tylistickej techniky. Jeho literárne dielo je
ve¾mi rozsiahle. Je napísané sugestívnym
expresívnym jazykom a týlom so snahou
o zachytenie medzi¾udských vzahov a
psychických håbok èloveka. Vydal nieko¾ko
zbierok poviedok: U nás, Domov, Medo-

Na výstave J. C. Hronského

Utiekajme sa k Nanebovzatej
15. augusta sme oslávili sviatok
Panny Márie Nanebovzatej. Kostoly a
mariánske pútnické mesta v celom
Chorvátsku a v celom katolíckom svete uctili si nau nebeskú matku. Mária
bola telom i duou vzatá do neba. Mária, ktorá je naa orodovnica u Jeia, ktorá je naa matka, istotne sa teila a radovala, e sme si ju tak uctili. Pri tejto príleitosti poèul som kázeò jedného pátra,
ktorá bola ve¾mi zaujímavá a ktorú aj vám
predkladám.
V Jeruzaleme na vrchu Sion
je nádherný Chrám Usnutia
Panny Márie - Dormitio. Pod¾a
tradície na tomto mieste bol
dom, v ktorom ila aj dokonèila
svoj pozemský ivot Panna Mária. Cirkevní otcovia nazývajú
smr Bohorodièky usnutím. Pochovaná bola v údolí Kedron a
nad jej hrobom stojí Bazilika Nanebovzatia. Hrob je prázdny, otvorený, lebo Mária bola vzatá do
neba. V Jubilejnom roku 1. novembra 1950 Svätý Otec Pius XII.
na iados mnohých biskupov a
Boieho ¾udu vyhlásil ako èlánok viery dogmu, e Nepokvrnená Panna Mária, Bohorodièka, bola po skonèení pozemskej
púte vzatá do neba s telom i
duou. To predstavovalo aj jej
korunovanie - bola ustanovená
za Krá¾ovnú neba i zeme a dostala úèas na ivote i blaenosti Najsvätejej Trojice. Preto
kadého z nás pozná, miluje a
vetkým nám pomáha, aby sme
aj my dosiahli ten istý blaený ivot a mohli by úèastní velebnej slávy Boha. Posledný záznam o ivote Panny Márie je v
Skutkoch apotolov (Sk 1, 14), keï apotoli a prvé spoloèenstvo veriacich spolu so
enami a s Pannou Máriou oèakávali
pris¾úbeného Ducha Svätého. Svätý Otec
v encyklike Cirkev ije z Eucharistie charakterizuje Pannu Máriu ako enu eucharistickú celým svojím ivotom" (53. kapitola). Predstavuje nám Matku Boiu v
spoloèenstve apotolov pri slávení Eucha-

ristie, ako preívala eucharistické tajomstvo, keï poèúvala: Toto je moje telo." Veï Kristovo telo bolo vzaté z tela
Panny Márie. Svätý Otec v súvise s tým cituje hymnus: Ave, verum corpus natum
de Maria Virgine." U prví kresania vyznávali vieru v Máriino nanebovzatie. Nikdy
sa nehovorilo o relikviách, pozostatkoch
jej tela. U keï byzantská cisárovná Pulcheria, ktorá postavila chrám v Carihrade,
poiadala o relikvie tela Bohorodièky, je-

ruzalemský patriarcha Juvenal jej odpovedal: Pod¾a najstarej tradície telo Matky
Boej bolo vzaté do neba." Pre teológov
hlavným dôvodom, preèo bola Mária po
svojom usnutí vzatá do neba, je Kristus,
ktorý vstal z màtvych a vystúpil do neba v
oslávenom tele. Oslávené telo, ktoré si vzal
vtelený Syn Boí pôsobením Ducha Svätého z Panny Márie, bolo vzaté do neba, a
preto tam patrí aj jeho matka. K presvedèeniu o nanebovzatí mocne prispieva aj
výsada nepokvrneného poèatia. Smr èlo-

veka a rozklad tela je následok hriechu,
Mária vak bola oslobodená tak od hriechu, ako aj od jeho následkov. Sv. ¼udovít Grignion v diele O pravej oddanosti k
Panne Márii vyhlasuje, e Panna Mária
bola u za pozemského ivota zdobená
to¾kými výsadami ako nijaké iné stvorenie. Bola ivým chrámom Najsvätejej Trojice, plná milosti, lásky a poslunosti, a tak
sa sluí odmeni jej telo slávou nanebovzatia. V Liturgii hodín èítame výrok sv.
Germana: Tvoje panenské telo je celé èisté, celé sväté, celé je Boím príbytkom, a
preto sa ani neskôr nemôe rozpadnú na
prach." Bohorodièka v sláve nanebovzatia je nádejou ¾udstva, kadého èloveka... Preto aj veriaci ¾ud k
nej volá: Ty si naa nádej." Ona je
prvá vzkriesená, tak ako Jei
s¾ubuje vetkým veriacim, e
kadého, kto verí v neho, vzkriesi
v posledný deò. Kadý èlovek je
synom èi dcérou tejto oslávenej
Matky a dúfa, e mu pomôe k spáse. Ona je nádejou aj náho Svätého Otca v celom jeho úsilí o budovanie Boieho krá¾ovstva. Nanebovzatá je nádejou vetkých trpiacich, zomierajúcich, bola nádejou
Maximiliána Kolbeho, ktorý dokonal svoj ivot na vigíliu Nanebovzatia, je Matkou vetkých zomierajúcich: A po tomto putovaní uká nám Jeia." Túto nádej v
nás upevòuje, keï prichádza z neba na zem a zjavila sa v Lurdoch i
vo Fatime, v Medjugorji a inde, len
aby nám pomáhala na ceste do
blaenej veènosti.
Mária je nádejou celého ¾udstva i na zaèiatku tretieho tisícroèia,
keï celá ¾udská spoloènos preíva
hlbokú krízu a je ohrozená vo svojej existencii. Nanebovzatie nám vetkým zvestuje dôstojnos ¾udského tela, ktoré pre
hriech podlieha smrti a rozkladu, ale silou Kristovho zmàtvychvstania je urèené
na tú istú slávu, ako nám ukazuje naa nebeská Matka. Vrúcne sa utiekame k naej
Matke a ako deti voláme: Ó, milostivá, ó,
dobrotivá, ó, presladká Panna Mária, ty si
nádej náho ivota."
(Z kázne jedného kòaza. Pripravil A.
M. Kuric)
07-08/2008 PRAMEÒ
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MARKOVAÈKE OBLJETNICE

Ing. Vesna Baksová

Poèetkom sedamdesetih godina 20.
stoljeæa, mladi Markovèani odluèili su
svoj drutveni ivot, u kojem su do tada
postojali samo nogomet i vatrogastvo,
obogatiti kulturom. Dvije godine folklorno drutvo djeluje neformalno, a zatim se 6. oujka 1975. godine kulturnoumjetnièko drutvo i slubeno registrira te dobiva ime FD «Slovaci». Rad je zapoèeo sa slavonskom koreografijom, a
zatim su se, zahvaljujuæi dolascima koreografa iz Slovaèke, ali i teèajevima u
Slovaèkoj, uveli slovaèki plesovi. Markovac poèinje postajati prepoznatljiv po
njegovanju slovaèke batine, a Cipovièka, Janoik i pjesma Slovaci, Slovaci, njegovi zatitni znaci
Godine 1978. ime Drutva, promijenjeno je u FD «Franjo Strapaè». I tako
prvi antifaistièki borac i partizan iz Mar36
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kovca, poginuo 1945. godine u Trenkovu kao pripadnik èehoslovaèkog bataljuna «Ján ika z Trocnova», postaje poznat daleko izvan hrvatskih granica.
Prostori u kojima se vjebalo mijenjali su se tijekom vremena - od kolske uèionice, vatrogasnog doma, gostionice, drutvenih prostorija, koje je
Drutvu dodijelio nogometni klub, preko ljetne pozornice pa sve do dananje
lijepe Drevenice.
U proteklih trideset i pet godina
Drutvo je zabiljeilo pregrt najrazlièitijih aktivnosti - cjeloveèernjih nastupa,
sudjelovanja na razlièitim smotrama slo-

U skladu s financijskim moguænostima, nastoji se spojiti ugodno s korisnim, stoga su èlanovi Drutva tijekom
ovih godina vidjeli mnogobrojne ljepote, blieg i ireg zavièaja, Hrvatske i Slovaèke, ali i drugih europskih drava Èeke, Maðarske, Rumunjske, Austrije
i Poljske, Vojvodine..
No, markovaèki folklorai nisu samo putovali. I sami su bili organizatori
mnogih od naprijed navedenih aktivnosti. Tom prilikom oni i njihove obitelji ugostili su u svojim domovima velik broj drutava iz Hrvatske i inozemstva
i uvijek im nastojali pokazati to vie od
ljepota i zanimljivosti naièkog kraja.
Mnogobrojni nastupi i sudjelovanja na raznim manifestacijama doveli su
do kontakata, susreta ili barem do viðenja razlièitih uglednika: dravnika, vjerskih poglavara, kulturnjaka, umjetnika,
zabavnjaka, kako hrvatskih, tako i slovaèkih, do druenja s predstavnicima
hrvatskog, ali i folklora ostalih nacionalnih manjina u Hrvatskoj.

Foto: B. V. Baksová

Kada su se Slovaèka i Slavonija,
uspostavljanjem austro-ugarskog
sporazuma godine 1868. nale unutar iste granice, Slovaci iz sjevernog
dijela Slovaèke, tada jako siromanog, nali su svoju novu domovinu u
ovom dijelu Slavonije. Na prostoru
Poreèkog Gaja niknulo je naselje, koje je 1880. godine postavljanjem table s nazivom Markovac Naièki, dobilo status sela.

vaèkog ili hrvatskog folklora, festivalima; uljepavali su blagoslove crkvi, promocije knjiga, otvorenja izlobi i vanih
objekata, proslave razlièitih vanih datuma, bive i sadanje drave, sportske
susrete te vjerske blagdane; nastupali su
u dobrotvorne i plemenite svrhe - za
hrvatske branitelje, ali i stare i nemoæne osobe, u svatovima i na roðendanima svojih èlanova

Èlenovia MS Markovec

Foto:B. V. Baksová
Èlenovia hudobnej skupiny MS Markovec

SKUU «Fraòo Strapaè» predstavlja
jezgru i srce Matice slovaèke u Markovcu, èije je osnivanje i inicirala, pa je dana 18. lipnja 1993. godine u prostorijama doma dobrovoljnog vatrogasnog
drutva i odrana.
Osnivaèka skuptina Ogranka MS u
Markovcu. Èlanovi, prostorije i aktivnosti su im zajednièki. Osim folklornih programa organiziraju i druge sadraje:
druenja, izlobe, kazaline predstave,
veèeri polesnjaka, kviz znanja, sportske
igre, obiljeavaju Svetoga Nikolu, organiziraju doèek Nove godine, poklade. Brinu se za uèenje slovaèkog jezika i u osnovnoj koli, koje je zapoèelo davne 1975./
1976. kolske godine, pa sudjeluju i u or-

ganizaciji slovaèkog LIDRANA. Preko
Saveza Slovaka u Hrvatskoj i Doma iseljenih Slovaka te Ministarstva kolstva
SR usmjeravaju neke svoje èlanove na
studiranje ili pak pohaðanje ljetnog teèaja slovaèkog jezika u Slovaèkoj. Suraðuju s raznim udrugama i kulturnim institucijama, kako iz blieg kraja, tako i
iz Slovaèke. Lijepo i uspjeno obiljeen
je 1999. godine - jubilej 120 godina od
doseljavanja Slovaka u Markovac Naièki.
Osim pisanja èlanaka za èasopis za
slovaèku nacionalnu manjinu u RH «Prameò», piu se knjige, broure, prilozi za
zbornike, i to ne samo o udruzi, veæ i o
èitavom selu, odnosno njegovim mje-

tanima. Brino se èuvaju i arhiviraju svi
tekstualni i slikovni materijali. Snimljena su 3 glazbena CD-a i mnotvo propagandnih materijala.
Danas Drutvo ima priblino 100 aktivnih èlanova rasporeðenih u tri plesne
skupine (malu, srednju i veliku), pjevaèku i glazbenu te Upravni odbor.
Vjebaju vrlo marljivo tijekom cijele kolske godine. Imaju bogati repertoar od
53 koreografije raznih plesova, preko
stotinjak pjesama i deset raskonih nonji. Nastupi, predstavljanja i aktivnosti su
vrlo zahtjevni. Svaki folklora ulae puno truda i svoga slobodnog vremena.
Odrièu se puno toga za pljesak. Bilo da
su domaæini ili gosti, uvijek su
dobri ambasadori svoga zavièaja i
svoje domovine.
Iz razloga svega gore navedenog,
Drutvu su sasvim opravdano dodijeljena vrijedna priznanja:
1983. godine srebrna plaketa Nagrada osloboðenja opæine Naice za rad
u kulturi,
2002. godine priznanje za najbolji
scenski prikaz male skupine na meðunarodnoj smotri slovaèkog folklora Jánoíkov dukát u Èekoj,
i 2003. godine Nagrada osjeèko-baranjske upanije za podruèje kulture, te
dugogodinjoj koreografkinji Branki
Baksa
2005. godine od organizatora Detve
i 2007. godine od Ministarstva kulture
Slovaèke Republike za dugogodinji doprinos u njegovanju slovaèke kulture izvan granica Slovaèke.

Foto: B. V. Baksová

Kroz sve ove godine kroz Drutvo je
prolo otprilike vie od 600 èlanova, i
njegov su rad moralno podravale i financijski pomagale mnogobrojne kulturne udruge, radne organizacije i vlasti. Danas ih se prisjeæamo i najiskrenije im zahvaljujemo.

Èlenovia taneènej skupiny

Ukratko:
Pjesma Ples Glazba
Franjo Strapaè Polesnjaci Drevenica
Ljubav Prijateljstvo Druenje
Rad Uspjesi Pljesak
(V. Baksa)
07-08/2008 PRAMEÒ
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Foto: A. Popoviæová

Josipovskí hasièi na závodení v Maïarsku - najlepí!

Odmena za úèas a dobré výsledky

Èlenovia DHS z Josipovca v Maïarsku
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Pre jurievskych hasièov niet
oddychu

Foto: A. Majdiová

Na tátnom závodení hasièskej
mládee v Karcagu, v Maïarsku, ako
hostia, v súaení úèinkoval i tím mladých Josipovèanov, pod vedením Daniela Kmeta. Chorvátske hasièské
zdruenie zvolilo josipovský tím, ktorý sa u osvedèil i na závodení v Chorvátsku. Maïari boli hosami na tátnom závodení v Chorvátsku, take na
mladých Josipovèanov priiel rad - vráti im návtevu. Na tátnom závodení v
Maïarsku úèinkovali najlepí maïarskí hasièi a ako hostia, v závodní úèas
brali i hostia z Chorvátska (Josipovec),
Maïari z Vojvodiny a zo Slovenska. Josipovskí hasièský tím v závodení dosiahol ïaleko najlepí rezultát od na prvom
mieste umiestnených Maïarov. Ve¾mi
sú hrdí na takýto rezultát, napriek tomu, e neúèinkovali v kategórii závodiacich, ale sa závodenia zúèastnili iba
ako hostia.
Mladí josipovskí hasièi, spolu so svojím vedúcim Danielom Kmetom, velite¾om Josipom Mihalinom a Pavlom
Kvasnovským, vedúcim cesty boli
oduevnení touto návtevou Maïarsku.
Mali príleitos pozrie si i na staré zápasnícke zruènosti na koòoch. Komunikáciu im z¾ahèil chorvátsky maïar z
mesta Kneevi Vinogradi. Hasièský velite¾ Josip Mihalina domácim odovzdal
v mene Hasièského zdruenia Chorvátska hasièský erb vyitý v zlate.
Josipovské hasièské zdruenie bohatie je týmto o ete jeden pohár.
(A. Popoviæová)

Práca na krove

Hasièský dom v Jurievci bol v ruinovanom stave: premokal a i stolársky
nábytok, okná a dvere boli u ve¾mi
opotrebované. Napriek tomu, e sa
svadobné oslavy u roky tu neuskutoèòujú, kary po pohrebe sa tu ete
vdy usporadúvali, bez oh¾adu na stav
domu.
Preto sa hasièi na èele s predsedom
zdruenia Fraòom Drgom rozhodli vráti dom do funkèného stavu. Vïaka finanènej podpore okresu a dobrovo¾nej
práci poèetných obèanov - od tých najmladích, a po tých najstarích, to sa im i

podarilo. Napriek tomu, e nebol pouívaný nový stavebný materiál, strecha je
pokrytá a vsadené sú i nové obloky a dvere, ktoré taktie nie sú nové, no sú v dobrom stave - je to dar obèanov, ktorí tieto veci mali doma a neboli im potrebné.
Nieko¾ko mladíkov ujalo sa i vnútorného líèenia stien, ktoré vykonávali zvyèajne vo veèerných hodinách - po návrate z
práce.
I tentoraz sa tak ukázalo, e sa dohovorom a spoloènou prácou môe mnoho
toho urobi a dosiahnu.
(A. Majdiová)

Foto: A. Popoviæová

Foto: A. Popoviæová

Kreslila Blanku Vlaiæovú a získala cestu do Talianska

Kristína Crnojová v Taliansku

Kristína Crnojová v Taliansku

Kristina Crnoja z Jurjevca, iaèka
VI. Triedy Z. . Josip Kozarac" z Josipovca na výtvarnej sekcii stvárnila
Blanku Vlaiæovú v skoku do výky,
pracovala v technike farebného linorytu. Grafika sa naozaj vydarila a
mohlo sa predpoklada, e získa niektorú z odmien. Motívom pre súbeh, ktorý kolám zaslala VISA bol port, èie blíiace sa Olympijské hry a právo úèinkovania v závodení mali deti po 14 rokov. Kristína získala odmenu - cestu do
Gardalandu v Taliansku. Z piatich grafických listov, originálov, jeden zostane

v kole, jeden patrí iaèke a dva sa ete
môu posla na niektoré iné závodenia
alebo výstavy. Kristína je výbornou iaèkou v kole, talentovaná je a usilovná a
táto odmena jej nie je prvá. Po ôsmu triedu veríme, e ich získa ete dos. Taktie, máme nádej, e svoj talent bude rozvíja vo výtvarnej skupine Kontrast".
Výlet do Talianska trval tri dni. Kristína cestovala v sprievode svojej mamy
a o vetky trovy sa postarala VISA. Deti
sa vdy teia odmenám, ktoré získaj a táto cesta bola naozaj nezabudnute¾ná. Cesta bola organizovaná zo Záhrebu auto-

busom, cez Slovinsko - Trst, Veronu, jazero Garda, kde sa i nachádza zábavný
park, gardeland. Matka a dcéra navtívili i kultúrne pamätihodnosti mesta Verona, no najzaujímavejie predsa len bolo v zábavnom parku, ktorý vyzerá ako
rozprávkový - mohli tam skúsi vetko
èo sa tam núkalo. Bolo i straidelných
jazdení, pre ktoré bolo potrebné zozbiera mnoho odvahy. astné a spokojné
cestou, matka a dcéra s nadením a
vzruením rozprávali o vetkom èo tam
zaili.
(A. Popoviæová)

Foto: A. Popoviæová

Foto: A. Popoviæová

Josipovèania dobrí,
Jurjevèania ete lepí

Veselí fanúikovia
Odmenu Jurievèanom odovzdal náèelník
Vavra

Tradièný futbalový turnaj okresu
Punitovci sa tohto roku (22. júna) organizoval v Josipovci. U nieko¾ko rokov zaradom o putovný pohár bojujú
tri futbalové kluby tohto okresu: Omladinac z Josipovca, Zrinski z Jurievca
a Slavonija z Punitoviec. Josipovèania

nemali ve¾a astia - najprv prehrali s Jurievèanmi, s ktorými sa im posledne nedarí. Silní Jurievèania zvíazili i nad Punitovcami, a tak obsadili prvé miesto a získali pohár. Jurievèania sú najlepími na
rebríèku 2. upnej ligy, kde na konci tohto majstrovstva obsadili 2. miesto a Josipovec 4. V poslednom majstrovskom zápase Josipovec ¾ahko porazil Punitovce.

Jurievec zasa zvíazil nad Josipovcom a
rozhodca prisúdil 3:0 za Zrinski z Jurievca. Málopoèetné obecenstvo unavené fanúikovaním chorvátskej reprezentácii,
tentoraz nevyjadrovalo svoje váne búrlivo. V kadom prípade zvíazili Slováci a
slovenské zástavy sa tentoraz vztyèovali v
rukách málopoèetných a zdranlivých fanúikov. (A. Popoviæová)
07-08/2008 PRAMEÒ
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V Josipovci protesty proti prachu

V Josipovci protesty

Takmer tri mesiace oblaky prachu
spôsobujú ve¾ké problémy Josipovèanom. Èím je viac horúèav, tým je i
prachu èoraz viac. Cíti sa v ústach, v
nose, na prstoch, prekrýva vetko domy, stromy, trávu... Je to u na
nevydranie, najmä pre obèanov Dr¾aku
a tých, ktorí bývajú bliie Tomaancom.
Vezúc kamenie a zem, znièili sa cesty,
urobili sa ohromné jamy, take sa neustále dvíhajú ohromné kúdole prachu, e

sa automobil musí
zastavi a èaka, pokým oblaky prachu
neustúpia aspoò nato¾ko, aby sa videlo
zopár metrov vpredu. astný je ten,
ktorý prejde touto
cestou a nestretne sa
ani s jedným nákladniakom.
Niektorí Josipovèania boli astní,
e práve cez ich pozemky prechádza cesta, lebo zato dostali pekné peniaze, no
omnoho je viac tých, ktorým u voda prila po krk. Náèelník obce Punitovci Mirko Vavra a Miestny výbor v Josipovci zaslali písomnú sanos kompetentným v
chorvátskych cestách, aby podujali urèité nevyhnutné opatrenia, ktorými by sa
zamedzilo dvíhanie tohto neznesite¾ného prachu. No situácia je deò èo deò stále horia, lebo je èoraz menej dadivých
dní. ¼ahie sa dýcha iba nieko¾ko hodín

po dadi a hneï potom je vetko, ako bývalo skôr.
Pre toto vetko sa 11. júla zoskupili
Josipovèania pokojne protestova poadujú iba to, aby sa cesta riadne zalievala, aby sa na tento spôsob aspoò trochu u¾ahèilo dýchanie. Pozvali i novinárov a TV. Predstavitelia médií vyhoveli
pozvaniu a na tvári miesta sa presvedèili o opodstatnenosti saností a protestov a ako sa tohto leta ije v Josipovci.
Videli ko¾ko nákladniakov jeden za druhým prechádza, ako i prachovú clonu poza nich, napriek tomu, e cesta bola èiastoène mokrá, lebo pre túto príleitos
bola zaliata vodou a vodièi predsa len museli jazdi ve¾mi pomaly. Keby aspoò videli, ako je nájs sa na ceste v èase, keï
nafúkaní a bezoèiví vodièi uháòajú nákladniakmi i 100 km za hodinu. Je opravdivým astím, ak sa vám v tom èase podarí zastavi automobil èi bicykel, lebo
sa nevidí ani na meter pred sebou, a tak
ve¾mi ¾ahko môe prís k neastiu.
Ak i naïalej na takýto spôsob budú
prachom týra Josipovèanov, obèania iste
budú musie znovu organizova nový
verejný protest.
(A. Popoviæová)

Milan Pucovski 5a

MS Zokov Gaj

Jeseò
Foto: L. Holoová

Keï jeseò prichodí,
celý kraj je veselý.
Lastovièky u lietajú,
svoju sestru volajú.
Ïaleká ich cesta èaká
ponad hory, ponad moria.

MS Zokov Gaj

Dòa 9. augusta t. r. pri príleitosti osláv Dòa okresu v slatinskej Novej Bukovici detská taneèno-spevácka skupina
MS Zokov Gaj sa predstavila piesòami:
Zokov Gaj, Dobrý veèer a Z hantej strany
40
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kolo bary. Toti MS Zokov Gaj prijala
pozvanie MS Mí¾ovce, ktorá pri tejto príleitosti organizovala Slovenský veèer
folklór.
(L. Holoová)

Veselo nám znova bude,
keï veselá jar príde.
Martina Menïanová, 4.A
Z Julija Beneièa v Iloku

Monitoring i evaluacija
Na dvodnevnoj radionici 16. i 17. 6.
o monitoringu i evaluaciji sudjelovala
sam kao predstavnica Matice Slovaèke
Naice.Volonterski centar je i ovaj put
otvorio svoja vrata i prozore svim eljnima znanja o ovoj temi.Programska
direktorica gospoða Nikoleta Poljak vodila nas je od samog poèetka.
Sigurno se pitate to je monitoring i
evaluacija!
Odmah na poèetku æu reæi da monitoring i evaluacija idu skupa. Jedno bez
drugog ne ide!
Monitoring jili praæenje je sistematièno prikupljanje informacija sa svrhom
provjere napretka projekta/aktivnosti u
odnosu na prvobitno postavljen plan.
Evaluacija je ocjenjivanje,procjenjivanje ili vrednovanje odreðenog programa,projekta ili aktivnosti.
Pitanja vana za planiranje monitoringa su:kakve informacije elimo dobiti?kako æemo provjeriti pouzdanost informacija?koliko vremena elimo izdvo-

jiti?koliko æe to kotati?kako æemo analizirati informacije?
Monitoring programa/projekta,
praæenje nam pomae u prikupljanju informacija o napretku projekta,ostvarenim postignuæima ili potekoæa na koje
nailazimo.Metode prikupljanja podataka su:intervju,upitnik,anketa,promatranje,dnevnik rada,bazapodataka,evidencija,zabiljeke,analize dokumenata i
slièno.
Koristi od evaluacije su dvostrane;s
jedne strane za organizaciju i sa druge
strane za osoblje.Za organizaciju koristi
od evaluacije su:uèinkovito koritenje kapaciteta,demostriranje rezultata,javnost
rada...Za osoblje koristi od evaluacije:povratna informacija o radu,ukljuèivanje u
procjenu,moguænost oblikovanja usluge/aktivnosti...Jedan od glavnih razloga
za evaluaciju je odgovornost,te bolje vrednovanje za novac,fokus na uèinak,utjecaj i iri okvir djevanja.Evaluacijska pitanja su:to smo sve uloili/Input/Ulaz?

kako smo koristili uloeno/proces? to
smo planirali/to nudili/Out put/Ishod...Evaluaciju moe provoditi vanjski
evaluator odnosno samostalni konzultant ,a moe se provoditi samoevaluacija od strane osoblja.Koraci u evaluaciji
su:
1. Definiranje ciljeva,aktivnosti,postignuæa i indikatora
2. Izrada instrumenata za prikupljanje podataka.
3. Prikupljanje podataka i prezentiranje
nalaza
4. Analiza podataka i prezentiranje nalaza.
5. Uporaba rezulata
Svaki korak evaluacije bih trebala protumaèiti i jo puno toga reæi da bi dobili
jasniju sliku o evaluaciji,ali sve znatieljnike upuæujem na internet i na nau voditeljicu gospoðu Nikoletu Poljak,a kad
poènete dublje prouèavati evaluaciju a i
monitoring uvidjet æete koliko su one
vani.
(K. imaek/. Jantoik)

Foto:B. V. Baksová

Foto: B. V. Baksová

Pracovný august markovských folkloristov

Lakovanie parkiet

Zaèiatkom augusta po kratej pauze
aktívne sa rozprúdili riadne skúky a
uskutoènené bolo i jedno celoveèerné
vystúpenie v Novej Bukovici. Stredná
skupina sa nauèila nový tanec Do kolesa a tí starí ved¾a beného nacvièova-

Brúsenie parkiet

nia vysúkali rukávy a dali sa do zariaïovania miestností, v ktorých pracujú folkloristi a taktie i okolie. Ve¾ká skupina
vybrúsila a prelakovala parket, pokým
èlenovia výkonného výboru nalíèili steny
- na plné obrátky sa pracuje na prípra-

vách pre organizáciu tradièného markovského podujatia 9. veèer polesòakov,
ktoré sa uskutoèní 13. septembra t. r. a
na ktoré Vás vetkých srdeène pozývame.
(B. V. Baksová)
07-08/2008 PRAMEÒ

41

Foto: A. Popoviæová

Foto: A. Popoviæová

V Josipovci boli Dni portového priatelenia

Úèastníci portového priatelenia

Foto: A. Popoviæová

Úèastníci portového priatelenia

Úèastníci portového priatelenia

Foto: B. V. Baksová

Odchod kaplána Peja

Kaplán Pejo s veriacimi

Vo sviatok Nanebovzatia Panny
Márie 15. 08. t. r. eucharistickej slávnosti predsedal markovský kaplán
Pejo Oroliæ, ktorému toto bola roz42
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lúèková oma v naej
farnosti. Napriek tomu, e nie je a tak
dlhý èas v naom prostredí, ve¾mi sme mu
povïaèní za prekrásne kázne. V mene
markovských veriacich slovami vïaky ho
oslovila speváèka cirkevného zboru Martina Brazová a nai folkloristi mu na znak
vïaky darovali Bibliu
a DVD, na ktorých sú
nakrútené nae tance. eláme mu mnoho úspechu a Boieho poehnania v novej farnosti.
(B. V. Baksová)

Josipovèania sa i tohto roku vo
ve¾kom poète zoskupovali na Dr¾aku
poèas troch dní, od 31. júla po 2. august, na noènom futbalovom turnaji.
Na pekne upravené futbalové ihrisko, dobre osvetlené reflektormi prili mladí i
starí Josipovèania, od tých nieko¾koroèných a po sedemdesiatnikov. Jedni hrali futbal, druhí fanúikovali, deti sa hrali a u známi josipovskí kuchári kadý
deò chystali chutné jedlo, ktoré sa mohlo kúpi za výhodnú cenu, pokým tretieho dòa vetci boli poèastovaní chutným
èobancom".
O putovné poháre súailo sedem tímov z Josipovca: Matica slovenská, Palma, Danko, Ná kraj, Topnici a Kroneri.
Poèas dvoch veèerov hral i enský tím
Snené vloèky s muským tímom Tuèní a
so enským tímom z Gorjanov. Snjene
pahuljice nad oboma tímami zvíazili a
najviac gólov dala výborná hráèka Branka Batoreková. Niet divu, keï ich trénujú a dvaja tréneri: Pavo Labak a Zdravko
Kukuèka!
Najúspenejím celkom tohto roku
bol tím Danko, pokým drustvo Matice
slovenskej tohto roku bolo druhé a Ná
kraj tretí. Gratulácie a poháre odovzdal
predstavite¾ FK Omladinac Zdravko Krha
Snené vloèky a ich hostky dostali kadá
po jednu ruu a porazený tím Debeli v
skorom èase plánuje zorganizova nové
futbalové stretnutie, v nádeji, e nabudúce bude ma astie na rados Josipovèanov. (A. Popoviæová)

HÚVY

Sprievod osadou Zokov Gaj

Foto: A. M. Kuric

mi zoskupili húvami" hrsami snopy a
poskladali ich do hraníc deviatok. Keï kosci pokosili kadý svoju èas, zruènos v
kosení vyskúal i sám predseda Zväzu Slovákov v RCH prof. Andrej Kuric a nieko¾kí
èlenovia MS Zokov Gaj, ako i nai hostia.
Potom nasledovalo
fotografovanie ved¾a
hraníc" deviatok.
Keï si kosci oddýchli, eny - odbieraèky hrstiarky prestreli na obed (na spôsob, ako sa to robilo
za dobrých starých
èias) - bol tu èerstvý
syr, smotana, slanina,
klobása... A nechýbala ani dobrá pálenka. Èlenovia MS Zokov Gaj

Foto: A. M. Kuric

V sobotu 5. augusta t. r. èlenovia MS
Zokov Gaj sa o 17.00 h vydali v sprievode do po¾a. V tento deò bol toti organizovaný druhý roèník atevných slávností v Zokovom Gaji. Èlenovia MS Zokov Gaj týmto podujatím sa usilujú o oivenie niektorých starých, u takmer zabudnutých zvykov. S piesòou a hudbou kosci,
eny a deti, spolu so svojimi hosami dorazili do cie¾a - zlatého penièného po¾a.
Pole hýrilo akoby zakvitnutými rozkonými krojmi a ozývala sa veselá pieseò. Po
krátkej dohode, pokia¾ ide o rozvrh práce,
zaèala sa sama kosba. Slávnostne ju otvoril sám predseda Nikola Èi. Èi a jeho pomocníèka èi odbieraèka (hrsovala, odkladala hrste) pani Anica zaèala klás zo
itných radkov hrste. Ich usilovné ruky za
pomoci ete dvoch koscov s ich hrstiarka-

Podujatie svojou prítomnosou poctili i nai drahí hostia: prof. Andrej Kuric,
pán Ïuro Sabol - predseda MS Mí¾ovce a
prednosta okresu M. Barukèiæ. Po záväznom programe nasledovalo obèerstvenie
a pri tejto príleitosti sme odovzdali i priliehavé darèeky KUS-u Zdenac a hosom
z Èagliæa. Nasledovala ¾udová veselica a o
hudbu sa postarali hudobníci MS Zokov
Gaj.
(L. Holoová)

Foto: A. M. Kuric
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Po obede sprievod sa za veselej piesne
vydal do miestneho kultúrneho domu, kde
bol prichystaný kultúrno-umelecký program. Nai drahí hostia zo susednej osady
Zdenci sa predstavili tancami a piesòami
zo Slavónie. Okrem hostí v programe vystúpili i domáci - detská a dospelá skupina
MS Zokov Gaj. Nai drahí hostia z Èagliæa,
èlenovia KUS-u Vreteno, spolu so svojím
vedúcim, pánom Milanom Nankoviæom,
vyjadrili ve¾kú iados, aby sa v spolupráci
pokraèovalo, pochválili organizátorov tohto podujatia a poïakovali sa za hojné pohostenie.

Práca v poli (kosenie ita)

Èlenovia MS Zokov Gaj
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Foto: A. M. Kuric

Pred bustou A. Verea

S èlenmi MS Ilok

Foto: A. M. Kuric

Foto: A. M. Kuric

Ilok a Rado zaèiatkom augusta navtívila delegácia Matice slovenskej a tátneho pedagogického ústavu SR na èele s riadite¾om Krajanského múzea Matice slovenskej Stanislavom
Bajaníkom a riadite¾om Pedagogického ústavu Júliusom Hauserom. V sprievode bola aj Viera Tapalagová a predseda Zväzu Slovákov v Chorvátsku Andrej Kuric. Navtívili farský úrad
a poloili kvety ku buste Adama Verea. Stretli sa a porozprávali s èlenmi evanjelického cirkevného zboru s pánom Dudáom
a a Ankou Dovièovou. Stretli sa s matièiarmi MS Ilok a pozreli si budovu Slovenského domu v Iloku. Stretli sa tie aj s matièiarmi MS Rado, ktorým odovzdali balík kníh. Navtívili i
novovybudovanú kolskú budovu na Radoi. Pri tejto príleitosti Ïakovnú listinu MS Stanislav Bajaník udelil pánovi Andrejovi Krolákovi (in memoriam) a uznanie prijal jeho syn Daniel Krolák. Tak sa báèi Andrejovi dostalo uznania za kultúrnu, osvetovú a spoloèensko-politickú prácu, ktorú on a jeho
rodina neúnavne roky robili. Riadite¾ Pedagogického ústavu
odovzdal medailu kole na Radoi, ako aj balík kníh. Pre uèite¾ov slovenského jazyka odovzdal Andrejovi Kuricovi, poradcovi pre slovenský jazyk, balík kníh a uznanie.
Rodina Kroláková na èele s domácou Markou krá¾ovsky
uhostila vzácnych hostí vo svojom dome. Pri odchode z Iloka
delegácia navtívila i cintorín v Iloku a na hrobe Andreja Kroláka sa pomodlila a poloila veniec. (A. M. Kuric)

Foto: A. M. Kuric

Vzácna návteva Iloka a Radoa

Odovzdávanie uznania rodine Krolákovej

V kole na Radoi

Poèúvajte vysielanie po slovensky Rádia Osijek kadú nede¾u o 19.10
Poèúvajte vysielanie po slovensky Rádia Naice kadú stredu o 18.15
Poèúvajte vysielanie po slovensky Rádia Ðakovo kadý tvrtok o 20.00
Poèúvajte vysielanie po slovensky Rádia Ilok kadú sobotu o 13.00

www.savez-slovaka.hr

