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Váení
èitatelia,

Prázdniny, dovolenky sú preè. Skonèilo sa leto. Skonèilo sa horúce leto.
Vetko sa vracia pomaly tomu kadodennému ivotu. Dúfam, e sme si zotavili telo a aj duch. Pýtam sa, èi v naich
spolkoch, v naich maticiach, v naom
Zväze bol pokoj. Èi bol pokoj? Èo by pokoj. Bola to kultúrno-osvetová práca, ktorú nae spolky a matice kadoroène cez
leto podnikajú. No prv ne napoèítam
iba niektoré aktivity naich matíc, chcel
by som sa ospravedlni naim èitate¾om, e sme uverejnili do tohto dvojèísla aktivity a akcie matièiarov, spolkárov a Zväzu od konca júna a a takmer po koniec augusta. Sú tu správy o
aktivitách, ktoré sú u dávno za nami,
no dobre ich je da naim èitate¾om,
aby boli aj s nimi oboznámení.
Vetky matice, bez výnimky, pracovali aj cez leto! Èlenovia MS Markovec nás
predstavovali na Detve na Slovensku, èlenovia detskej folklórnej odboèky z Iloka
nacvièovali detské tance poèas celého júla, aby nás dôstojne predstavili v Dulovciach na mládeníckom festivale a detská
folklórna skupina MS Jelisavec nás predstavovala na detskom folklórnom festivale v Kolárove. Èlenovia MS Josipovec
nás predstavovali v Ðakove, Ðakovaèkej
Satnici, Ernestinove, v Záhrebe. MS Jelisavec organizovala u tradièné Dni kultúry Slovákov v Jelisavci a Veèer korbáèikov. Tancovali na Sovskom jazere, v
Starej Bystrici, v Po¾sku, Novej Bukovici. Markovèania pracovali na budovaní
svojej farnosti. Èlenovia MS Lipov¾any
navtívili Slovensko, zúèastnili sa na Lipovlianskom lete. Èlenovia MS Ilok vystu-

povali na Slovensku, v Báèskej Palanke,
Vinkovciach, Vukovare... Matièiari zo Solian prijali hostí z Krnèe zo Slovenska. Rijeèania tie boli na Slovensku. Mí¾ovèania vystupovali v Novej Bukovici, taktie
usilovne pracovali na budove Kultúrneho domu Slovákov a Chorvátov v Mí¾ovciach. Osijeèania, ako aj èlenovia MS Záhreb, boli na prieskumnej ceste na Slovensku. MS Meðuriæ bola na Slovensku a usilovne pracuje na rekontruovaní kultúrneho domu. MS Jakiæ organizovala kultúrne podujatie Slováci Slovákom. MS
Naice nadviazala spoluprácu so Zlatými
Moravcami a bola v Aradáèi. MS Jurievec
pracovala na budovaní kultúrneho domu.
MS Zokov Gaj organizovala u tradièné
podujatie Obyèaje v atve...
Okrem toho radca pre slovenský jazyk
A. Kuric spolu s riadite¾kou základnej
koly zo Zdeniec, ako aj s predstavite¾mi
slovenskej národnostnej meniny zo Zokovho Gaja organizoval cestu iakov na
Slovensko do Zborova nad Bystricou a
Èadce.
Predseda Zväzu pomohol MS Mí¾ovce pri organizovaní tudijnej cesty na Slovensko. Desiati podnikatelia a súkromníci, Slováci, sa po prvýkrát zúèastnili na
Dòoch zahranièných Slovákov, ktoré sa
uskutoènili v rámci 36. roèníka Medzinárodného po¾nohospodárskeho a potravinárskeho ve¾trhu Agrokomplex 22.
a 23. augusta 2009 v Nitre. S podpredsedom pre kultúru elkom Lomianskym
sme sa zúèastnili na Martinských matièných slávnostiach. S pánom Kvasnovským
sme sa zúèastnili na Letnej kole urnalistiky v Bratislave. Pracovali sme na vydaní uèebnice 7 - 8 pre naich iakov. S prezidentom SR Ivanom Gaparovièom a vicepremiérom Duanom Èaplovièom a
predsedníèkou Úradu Slovákov ijúcich
v zahranièí sme sa v Bratislave rozprávali o projekte budovy Múzea Slovákov v
Chorvátsku.
Istotne boli aj iné aktivity, ktoré som
tu nespomenul, pretoe som sa ete nestretol a nepoèul so vetkými. Tým vetkým, ktorí predstavovali nau národnostnú meninu doma i v zahranièí zo
srdca ïakujem a prajem im ve¾a úspechu
a ve¾a síl v práci, ktorá je pred nami.
(A. Kuric)

MS Markovec na Detve

Folklórne slávnosti pod Po¾anou
v Detve uskutoèòujú sa raz roène a je
to prekrásna udalos nielen pre obyvate¾ov mesta Detva, le pre celé Slovensko a vetkých Slovákov ijúcich
mimo Slovenska, preto niet divu, e
túto udalos nazývajú slávnosti. Vetci folkloristi netrpezlivo vyèkávajú na odchod do Detvy a teia sa mu. Tohto roku
sa pripomenulo 35. výroèie úèinkovania
Slovákov ijúcich v zahranièí na tomto
významnom podujatí. Markovèania sa
na òom, poèítajúc i tohtoroèné, zúèastnili u po deviatykrát. Predtým tam boli v rokoch: 1978, 1981, 1986, 1991, 1994,
1997, 2001 a roku 2005. Slávnosti trvajú
tyri dni a obsahovo sú bohaté a pestré.
Sú tu i rôzne sprievodné aktivity: predstavovanie gastronomickej ponuky, starých remesiel, tie rôzne výstavy, koly
tanca, hudby a mnoho iného, èo s radosou navtevujú poèetní hostia z celého Slovenska, kempujúc tam so svojimi
rodinami.
Toto významné podujatie konalo sa
pod zátitou prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gaparovièa.
V prvý deò kochali sme sa v bohatom programe jedineènej a svetoznámej
Lúènice, ktorá oslávila svoje 60. narodeniny.
Tridsadva èlenov naej folklórnej
sekcie usilovne cvièili tri dni pred spoloèným vystúpením Slovákov ijúcich v
zahranièí, ktoré tohto roku nieslo názov
Pod Po¾anou pri muzike. Vye 280 úèast-

níkov z deviatich tátov (Ameriky, Èeska,
Chorvátska, Maïarska, Po¾ska, Ukrajiny,
Francúzska, Srbska a
Rumunska) predstavilo sa v nede¾u 12. júla devädesiatminútovým programom,
ktorý moderoval krèmár Igor Hrako a
krèmárka Lenka poèetnému obecenstvu
(nieko¾ko tisíc návtevníkov, medzi ktorými boli i nai milí
priatelia z Drevára).
Reisérom prekrásneho scenára bol
Markovèanom dobre známy Vlastimil
Fabiik z Brna. Markovskí taneèníci sa
pri samostatnom vystúpení predstavili
tancom z Terchovej, speváèky pod vedením Nady Bereovej zaspievali pieseò
Krèmárik malièký za sprievodu hudobnej sekcie v zloení: Aco, Joka, Adro, Ratko, Marek a Monika a predstavili sa i v
troch spoloèných choreografiách vetkých úèastníkov - dievèenskými karièkami, verbunkom a závereèným tancom.
Pri príleitosti slávností primátor
Detvy Ján ufliarsky prichystal slávnostné
prijatie pre vetkých predstavite¾ov, na
ktorom sa hostia oboznámili s mestom
Detva a boli uvítaní prekrásnym kultúrnym programom. Nau delegáciu tvorili primátor Naíc Mgr. Kreimir agar,
predseda folklórnej sekcie Mirko Kubaa a Branka Baksová, choreografka a predsedníèka MS
Markovec. Vzh¾adom na
to, e z naického kraja
Detvu pravidelne navtevujú dva slovenské folklórne súbory, po nede¾nom programe bola
uskutoènená i pracovná
schôdza dvoch primátorov s cie¾om budúcej, ete intenzívnejej spolupráce. Závereèná sláv- MS Markovec na Detve
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Foto: B. V. Baksová

Foto: B. V. Baksová

Markovèania Pod Po¾anou

nos a pohostenie boli v storoènom Zvolenskom zámku. O túto slávnos sa postaral Úrad pre Slovákov ijúcich v zahranièí a pri tejto príleitosti jeho predsedníèka Vilma Prívarová odovzdala vetkým ïakovné listy. Vetkých úèastníkov
programu na zaèiatku pozdravil podpredseda vlády SR Duan Èaploviè, ktorý vlani navtívil Naice a primátora
Kreimira agara. V srdeènom rozhovore pripomenuli si príjemné priatelenie sa
v naom kraji, pritom sa rozprávali a dohovárali o budúcich aktivitách, najmä o
ukonèení projektu zakladania Múzea slovenskej kultúry Slovákov v RCH v Naiciach.
Tento prekrásny zájazd bol príleitosou i na ete jedno stretnutie so starými priate¾mi, ale i na budovanie nových priate¾stiev, uèenie a lepie spoznávanie Slovenska, pravlasti markovských Slovákov. Ïakujeme vetkým
úèastníkom, najmä speváèkam, ktoré ani
netuili, e sa pri tejto príleitosti nauèia
spieva i ve¾mi nároèné dievèenské karièky z východného Slovenska, ktoré
zvládli na výbornú. Ve¾ká vïaka patrí i
vetkým zamestnancom Úradu pre Slovákov ijúcich v zahranièí - predsedníèke Vilme, ¼ubke, Daniele, Boene, Stanislave, Tiborovi a ostatným, ktorí sa postarali ako i vdy, aby sme sa cítili ako
doma. Taktie ve¾ká vïaka patrí i námu primátorovi Kreimirovi, ktorý nám
svojou úèasou znovu vyjadril ve¾kú èes
a podporu naej práci. Máme nádej, e
budeme ma ete jedného fujaristu v
naom spolku.
(B. V. Baksová)
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Partnerská zmluva a Dohoda s Evanjelickou
cirkvou v Chorvátskej republike

Partnerská zmluva a Dohoda s Evanjelickou cirkvou v Chorvátskej republike
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V nadväznosti na uvedenú Partnerskú zmluvu bola uzavretá Dohoda medzi
Evanjelickou cirkvou v Chorvátskej republike a ECAV na Slovensku o spolupráci
a o rieení otázok spoloèného záujmu pri
zabezpeèovaní podpory slovenských evanjelikov v Chorvátsku. Okrem hore uvedených èelných predstavite¾ov oboch cirkví ju podpísali aj dozorca Slovenského
evanjelického a. v. cirkevného zboru Ilok
(ïalej EAVSCO - Ilok) Sinia Davda a
presbyter tohto cirkevného zboru Ján Turèan.
V rámci uzavretej Dohody sa zmluvné strany zaviazali vytvori vhodné pod-

Foto: D. Sájak

Predstavitelia ECAV na Slovensku
a Evanjelickej cirkvi v Chorvátskej republike podpísali 24. júla 2009 na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave Partnerskú zmluvu medzi Evanjelickou cirkvou v Chorvátskej republike a ECAV na Slovensku.
ECAV na Slovensku a Evanjelická cirkev v Chorvátskej republike podpísali 24.
júla 2009 na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave Partnerskú zmluvu medzi Evanjelickou cirkvou v Chorvátskej republike a ECAV na Slovensku.
Na základe predchádzajúcich osobných kontaktov sa obe strany dohodli na
prehåbení a rozírení vzájomnej spolupráce, zameranej na budovanie bohosluobného spoloèenstva a vzájomných
vzahov, v rámci ktorých si budú vymieòa informácie o ivote cirkvi a skúsenosti z praxe. Pôjde predovetkým o
budovanie vzahov v oblasti cirkevného
kolstva a o podporu národnej identity
slovenských evanjelikov v Chorvátskej
republike.
Partnerskú zmluvu podpísali generálny vikár Evanjelickej cirkvi Chorvátskej republiky Branko Beriæ a predseda Synody Evanjelickej cirkvi Chorvátskej republiky Pavol S. Kreiæ; za
ECAV na Slovensku generálny biskup
Milo Klátik a generálny dozorca Pavel
Delinga.

mienky pre pôsobenie duchovných ECAV
na Slovensku, ktorých ECAV na Slovensku na základe poiadania EAVSCO - Ilok
a so súhlasom Evanjelickej cirkvi v Chorvátskej republike vysiela do sluby v EAVSCO - Ilok, a to s cie¾om zabezpeèi bohosluobné úkony a výuèbu náboenstva
na základných a stredných kolách nachádzajúcich sa v parochiálnom obvode
EAVSCO - Ilok v slovenskom jazyku, a tak
napomôc írenie Kristovho evanjelia v
rodnom jazyku slovenskej meniny v Chorvátskej republike.
Na podpise Partnerskej zmluvy a Dohody sa zúèastnil aj podpredseda vlády SR
pre vedomostnú spoloènos, európske záleitosti, ¾udské práva a meniny Duan
Èaploviè a radkyòa Ve¾vyslanectva Chorvátskej republiky v SR Jadranka Bonjak.
Podujatie sa zaèalo slávnostnými
slubami Boími v modlitebni generálneho biskupského úradu, kde kázòou slova
Boieho poslúila sestra farárka O¾ga Klátiková a spoluliturgoval generálny biskup
Milo Klátik.
Potom nasledoval slávnostný akt podpisovania Partnerskej zmluvy a Dohody v
zasadacej sieni Generálneho biskupského
úradu, po ktorom sa prítomným na výzvu generálneho dozorcu Pavla Delingu prihovorili generálny biskup, generálny vi-

Podpisovanie partnerskej zmluvy v Bratislave
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Foto: D. Sájak

Ó, Boe, naèo si
èloveku srdce dal ?
Ten vrtoivý, vie,
ten nepokojný sval,
sval s dvoma pitvormi
a s dvoma komorami,
hýbuci kadým z nás,
a málokomu známy...
Partnerská zmluva a Dohoda s Evanjelickou cirkvou v Chorvátskej republike

kár i podpredseda vlády Ján Èaploviè a
následne aj radkyòa Ve¾vyslanectva Chorvátskej republiky v SR Jadranka Bonjak.
Vetci vyzdvihli význam upevòovania
partnerských vzahov medzi naimi cirkvami a predovetkým podporu Slovákom
ijúcim v Iloku a Osijeku, ktorá sa prejaví najmä v oblasti cirkevného ivota vïaka pôsobeniu duchovných ECAV Duana

Sajáka a Boeny Sajákovej. Na základe
poiadavky EAVSCO - Ilok a po odovzdaní súhlasu zo strany Evanjelickej cirkvi v Chorvátskej republike generálnym vikárom Brankom Beriæom im generálny
biskup Milo Klátik odovzdal menovacie
dekréty do EAVSCO - Ilok a poprial Boie
poehnanie v ich práci na Pánovej vinici.
(E. kodová)

Konfirmácia v Iloku

Srdce je nesúlad,
alebo záhada?...
Veï ten zdroj ivota
smr najviac opriada.
na kadom krtinci
stá cie¾ov pozaíha,
a v borbe o métu
najskorej ono zlyhá !
Srdce je protiklad:
horúce ako ¾ad
a sladké ako blen
a ¾ahké ako klát
a pevné ako trs,
jak morská vlna stále
a nenásytné vdy,
hoci je také malé!...

Foto: D. Sájak

A predsa ïakujem,
e mám ho, e ho mám,
hoc sa mi rozbieha,
sám neviem, kade, kam...
A nedám si ho vzia,
hoc viem, e z jeho rán by
mal tiec prúd ¾útosti
a ¾aha plameò hanby.
Pán farár Saják s konfirmandmi

V nede¾u 21. júna 2009 sa v Slovenskom evanjelickom a. v. chráme Boom v
Iloku konala konfirmácia, ku ktorej pristúpilo 9 detí z Iloka a Radoa. Vetko bolo krásne prichystané vïaka presbyterstvu, no najmä pánu farárovi Duanovi Sajákovi, ktorý dietky na konfirmáciu krásne
prichystal a venoval im svoj èas.
Bolo prekrásne poèúva konfirmandov, ktorí sa snaili vetkým prítomným

ukáza, èo sa nauèili o Pánu Bohu a o Cirkvi, kým chodievali na náboenstvo. Rodièia, starí rodièia a krstní rodièia boli taktie prítomní, aby tak svojim deom poskytli podporu pri tomto ve¾kom kroku v ich
ivote, keïe sa po konfirmácii deti stávajú dospelými èlenmi naej Cirkvi. Dúfame,
e v budúcnosti v naej Cirkvi budeme ma
ete viac mládee a e si ochránime svoje
vierovyznanie. (E. Cinkocká)

Keï myse¾ potemnie
a s umom u som kvit,
tu ete srdce hrá
a v òom hrá citu kmit...
Keï uly oporné
sa v klamy rozplynú,
tu nádej oprie sa
o srdce - o trstinu.
Gorazd ZVONICKÝ
07-08/2009 PRAMEÒ
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4. júla sa Spolok ien pri Matici slovenskej Ilok zúèastnil na výstave v rámci 1.
medzinárodného podujatia Etno or (Etno ulièka) v Báèskej Palanke. Iloèanky sa
na podujatie dostali vïaka spolupráci so
slovenským spolkom ien z Báèskej Pa-

KUS Mlados a budovu naò darovala doèasne rodina Rojková z Lugu.
20. júna 2009 sa Folklórny súbor ¼udovíta túra Matice slovenskej Ilok zúèastnil
na oslavách osemstého výroèia prvej písomnej zmienky o mesteèku Bistra pri Záhrebe. Archeologické údaje o tejto obci datujú od najstarích èias, ale prvý písomný
doklad pochádza z roku 1209 v listine krá¾a
Ondreja II. z rodu Arpádovcov. 800 rokov
obce, ktorá spolu s ete piatimi tvorí obvod (okres) a má necelých 7000 obyvate¾ov, je výroèím, ktoré zaväzuje a Bistrania ho dôstojne oslávili hojnosou kultúrnych, zábavných a portových podujatí. Po prvýkrát usporiadali prehliadku chorvátskeho folklóru pod názvom Pochválený buï Jei Kristus a Mária, milí nai priatelia..., na ktorú okrem Matice slovenskej
Ilok zavolali aj chorvátske spolky z Bosny
a Hercegoviny a zo Srbska. Taneèníci Matice slovenskej Ilok odili z tejto prehliadky
oduevnení pohostinstvom a chvályhodnou prípravou programu domácich. Veèer
po folklórnom vystúpení zostali na koncerte Miroslava koru a v ranných hodinách sa vrátili do Iloka.

lanky, kde boli prítomné aj èlenky srbského zdruenia ien Zlaté ruky. Tie odporuèili
ilocké zdruenie organizátorovi podujatia
- Turistickej organizácii Báèskej Palanky.
Na podujatí, ktoré sa konalo v poobedòajích hodinách, sa zúèastnilo okolo 15
zdruení z Vojvodiny, z Iloka dokonca 3 okrem ien si stánok rozprestreli aj vinári
a výrobca suvenírov. Ilocký spolok ien svojím stánkom predstavil tradièné ruèné práce ilockých Sloveniek - niektoré predmety
z plátna boli vyrobené pred storoèím, iné
boli zase výivky zo súèasnosti. Na ilockom
stánku, ako aj na ostatných, nechýbali ¾udové kroje, ukákové odrody vína a koláèe z
tradiènej kuchyne - stánok upravili a na podujatí sa zúèastnili èlenky spolku ien: Katica Blatnická, Anna Cerovská, Miluka Dubovská, Linka Urbanová a Ruena Kreková. Vetky boli oduevnené nielen organizáciou, ale aj úèasou rôznych folklórnych
spolkov - orchestra citaristov Sederinda z
Mejekutu a orchestra andora Veèeru z
Maïarska, taneèníkov z rómskeho spolku
Èarani z Tovarieva a srbského spolku Kostu Abraeviæa z Báèskej Palanky.
(V. Miksád)

Foto: V. Miksádová

Krátke
správy z Iloka

Iloèania pri tejto príleitosti navtívili novootvorený Etno dom v Lugu a zapísali sa do pamätnej knihy. V òom sú zoskupené exponáty slovenskej ¾udovej, kultúrnej a hospodárskej èinnosti. Luský etno dom otvorili poèas osláv 25. výroèia

Muská spevácka skupina v Lugu

V dòoch 19. - 21. júna 2009 Kultúrno-umelecký spolok Mlados z Lugu vo
Vojvodine oslavoval 25. výroèie zakladania (27. februára 1984). Oslavy trvali
tri dni a Luania si pozvali aj hostí, aby dôstojne oslávili toto výroèie. V piatok 19. júna na luskom letnom javisku vystúpil folklórny súbor Matice slovenskej Ilok a Kultúrno-umelecký spolok Èiernohorcov z Baru. V sobotu sa predstavili taneèníci a speváci SKUS-u hrdinu Janka Èmelíka zo Starej Pazovy a KUS Brile z Beoèina. Závereèný program sa konal v nede¾u v miestnostiach Domu kultúry v Lugu a patril èlenom jubilujúceho spolku. Vystúpili na òom
vetky taneèné skupiny - od tých najmeních, ktorých bolo na javisku asi 50, z ktorých najmladie diea malo iba dva a pol
roka, dievèenská, mládenícka zmieaná
a staria zmieaná spevácka skupina a dospelá skupina taneèníkov.
Luské obecenstvo sa nedalo zahanbi. Kadý veèer aj napriek nepriaznivému dadivému poèasiu sa ich zoskupilo
viac ako 300, a tak aj Iloèania, ako aj ostatní úèinkujúci mali vïaèných pozorovate¾ov.
6

PRAMEÒ 07-08/2009

Foto: V. Miksádová

V ILOCKO-NÓRSKEJ REAZI PRIATE¼STVA
PRIBUDLO ÏALIE OHNIVKO

Obecenstvo z Nórska

Foto: V. Miksádová

Forsand je mesteèko v juhovýchodnej èasti Nórska so 6 tisíc obyvate¾mi. Arne Oddmund Rossavik,
miestny farár, sa s naou èasou sveta zoznámil ete v roku 1997, keï v
mierovej misii OSN pobudol v Bosne
a Hercegovine, Chorvátsku a Macedónsku. Po vojne a návrate do Nórska
nedalo mu, aby ako osoba, ktorá na vlastné oèi svedèila krvavým výsledkom vojny
a ako osoba, ktorou povolaním a poslaním je íri lásku medzi ¾uïmi, neèinne sedel. Keïe mal vo farnosti Hillevag
na starosti mláde v konfirmaènom veku, rozhodol sa, e ich v rámci zoznámenia sa s krajinami v Európe privedie
i do oblasti, v ktorej si budú môc nadobudnú informácie a cibri katarziu
prostredníctvom ivých svedkov nedávnej vojny v Chorvátsku. Ich mládenícky

Oddmund Rossavik

tábor pobudol dvakrát v Iloku, kde táborili a kamarátili sa s mladými Iloèanmi. Tam sa stretli aj s farármi Svetlanou
Vojniæovou, neskorie Feldyovou, a Igorom Feldym pôsobiacim v cirkevnom
zbore v Starej Pazove. Vtedy vznikla mylienka, aby v posledný júnový týdeò 2009
cirkevná mláde z nórskeho mesteèka
Forsand, kam farára Rossavika odviedli
pracovné povinnosti, táborila v Starej Pazove. 13. marca pricestovali do Iloka organizátori, zároveò aj vedúci poznávacieho tábora: Geir Oy (Oey), Oddmund
Rossavik a Anita Grödem.
29. júna 24 èlenná skupina mládeníkov z Nórska navtívila Ilok. Skupina prila do Iloka so svojimi vedúcimi, v rámci
spolupráce MS Ilok s cirkevným zborom
v Hillevagu. Hostia z Nórska si okolo obeda obhliadli Ilok a jeho pamiatky a navtívili Vukovar. Zastavili sa na Ovèare, aby
si vypoèuli príbeh o brutalite vojny, ktorá prebiehala v Chorvátsku.
Táto spolupráca Iloèanov s Nórmi bola v minulosti bohatá vïaka farárovi Oddmundovi Rossavikovi (nielen tábory detí a mládee v Iloku, ale aj poznávací zájazd Iloèanov do Nórska, duchovná a materiálna pomoc Iloèanom zo strany poèetných nórskych delegácií a komisií, odvetné návtevy delegácií z Iloka do Nórska), ktorý sa pre zlý zdravotný stav nemohol na tejto poslednej návteve zúèastni. Matica slovenská Ilok, najmä taneè-

níci, si s láskou spomínajú na pobyt a folklórne vystúpenie v Nórsku, ktoré sa uskutoènilo vïaka farárovi Rossavikovi. Preto vedúca folklórnej sekcie Matice slovenskej Ilok Jarmila Mudrochová pripravila pre mladých priate¾ov z Nórska kratí folklórny program, po ktorom nasledoval kratí futbalový zápas medzi mladými z Forsandu a Iloka. Správny výbor
sa zase zavïaèil za návtevu chutnou veèerou, predseda elko Dubovský daroval cirkevnému zboru Forsand a farárovi Oddmundovi Rossavikovi monografiu o slovenskom divadle v Iloku a v noèných hodinách sa hostia z Nórska vrátili spä do
Starej Pazovy.
Po návrate do Nórska sa vedúci výpravy Geir Oy poïakoval Iloèanom: - Vetci mládeníci boli minulého roku konfirmaènými vedúcimi. Poèas jedného týdòa
mláde objavovala Srbsko s jednodòovou
exkurziou do Chorvátska. V Starej Pazove sme boli hosami luteránskej slovenskej cirkvi. Boli sme dojatí pohostinnosou, akou nám cirkevníci otvorili svoje domy a srdcia. Poèas jedného dòa sme
navtívili Ilok a Vukovar. Skupina mala
prednáku na Ovèare o vojne a utrpení
poèas tohto obdobia. Cie¾om tejto poznávacej cesty bolo vies vedúcich mládee v
získavaní skúseností a k tomu boli zamerané aj prednáky. Ïalím cie¾om bola nádej, e návtevou inej kultúry a kontaktmi s lokálnymi ¾uïmi privedie k zrelosti
ich ¾udskú podstatu. Traja dospelí vedúci viedli skupinu. Naneastie ani jeden z
nich nebol Oddmund Rossavik. Poèas minulého roka ho zasiahla zákerná rakovina. V marci sa ete zúèastnil s dvomi ïalími vedúcimi poznávacieho zájazdu na
získavaní informácií v Srbsku a Chorvátsku. Vysoko si cenil výsledky zájazdu. U
v júni bol vak príli slabý na to, aby viedol tábor. tyri dni po naom návrate do
Nórska zomrel. V pondelok 13. júla 2009
Oddmund Rossavik, priate¾ Chorvátska a
Iloka, bol pochovaný na forsandskom cintoríne.
(V. Miksád)
07-08/2009 PRAMEÒ
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FS Slovenka na Slovensku

Prijali pozvanie, zúèastnili sa a
zvíazili!
Tak by sme mohli opísa odchod
èlenov MS Rijeka na Medzinárodné majstrovstvá Slovenska vo varení a jedení
bryndzových haluiek, ktoré organizovala Humanita pre ivot, Spiské Vlachy
a mesto Krompachy pod zátitou podpredsedu vlády SR Duana Èaplovièa a
predsedu Koického samosprávneho
kraja Zdenka Trebulu. PhDr. Jozef Janíkov, ktorý je na èele Humanity pre ivot,
povedal: Nemci súaia v pití piva, Taliani v jedení pizze, Amerièania zase hamburgerov, tak preèo by sme si my Slováci
nemohli zmera sily v disciplínach spojených s naou najnárodnejou pochúkou
a pritom rýdzo prozaickú èinnos varenia
bryndzových haluiek povýi na uteené
spoloèenské podujatie s ve¾kou dávkou recesie, antenia a kúzlenia s bryndzou, zemiakmi, múkou, slaninkou a ohòom pod
kotlíkom."
Naa skupina v zloení: Griniæ, Pavloviæ, Rekiæ a najmladia Duaniæ musela v èo najrýchlejom èase nastrúha, uvari a zjes 3 kg tejto slovenskej peciality.
enská èas skupiny oèistila a postrúhala
zemiaky (bolo len jedno strúhadlo a doska), z ktorej sa ruène hádzali haluky do
kotlíka. Bohuia¾, Margita nám pre pora8
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nenie pri strúhaní hneï na zaèiatku vypadla z funkcie, Slávko sa staral o dobrý oheò
a vodu v kotlíku a o smaenie slaninky. Na
strúhanie a urobenie cesta sme ostali Andreja a Miroslava. Tu nám priskoèil Slávko, ktorý zaèal haluky aj hádza do kotlíka, ale mu v tom chýbalo predsa trochu
praxe, tak to dokonèila Miroslava. Potom
to ilo na váhu a vetci tyria sme to museli èo najrýchlejie zjes. Mali sme èo robi, aj keï haluky máme radi, ale predsa je to ve¾a. Najrýchlejie ich zjedli Slováci zo Srbska, ale to nás neodradilo a dotiahli sme to do konca. Za to sme zo zahranièných skupín vyhrali prvé miesto Palmu víazstva, krásny pohár. Súaili
ete Slováci z Rumunska a
Èiernej Hory. Spolu 16 skupín, spomedzi ktorých sme
obsadili krásne desiate
miesto. Musím pripomenú, e sa zvlá hodnotila rýchlos prípravy, varenia a jedenia. Bol to 12. roèník, a my prvýkrát. K námu víazstvu urèite pomohla aj veselá atmosféra
pred naím stánkom, kde
nám vyhrávali tamburái a
spolu s naimi èlenmi nás
povzbudzovali, za èo sme Varenie haluiek

im povïaèní. Sme radi, e sme naou
úèasou prispeli a pomohli zdravotne postihnutým a sociálne odkázaným deom
a s tým cie¾om sa konala aj táto akcia v
prekrásnej prírode, v areáli pred hotelom
Plejsy. Odporúèame aj druhým spolkom,
aby sa na takýchto festivaloch zúèastòovali a takýmto spôsobom tie spoznávali
krasy a zvyky Slovenska.
Po skonèení majstrovstiev naa skupina Slovenka mala úèas aj v kultúrnom
programe Jánska noc, kde sme spolu s
tamburámi Zametski koren zaspievali
piesne Horela lipka, horela, Ja sa koòa bojím a Tancuj, tancuj. Okrem toho samostatne nae speváèky zaspievali O Tebe
spievam, pieseò ktorá zase vylákala aj slzy
z oèí mnohým divákom, ale aj ostatné pesnièky, ako napr. Nepi, Jano, nepi vodu a
iné .
FS v ten veèer zatancoval Koíèek a
medzi naím prezliekaním pre imi Zametski koren vyhrával chorvátske pesnièky. V programe sa v ten veèer okrem
nás predstavili FS Èarnica z Koíc a FS
Krompaan z Krompách.
Na druhy deò sme sa zúèastnili na festivale Ozveny rodnej zeme v obci Slovinky
neïaleko Krompách. To je prekrásna dedina v lone Slovenského rudohoria, kde
Lacimberskou dolinou preteká Slovinsky
potok a v Poraèskej doline lemovanej
úboèiami sú neprebádané jaskyne, obydlia prapredkov. Bohovia tejto dedine nadelili dostatok lesného a nerastného bohatstva. Najprv sa tu pálilo drevené uhlie,
ailo sa drevo a z podzemia meï, striebro a elezná ruda. Teraz je dolina vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Tu

Foto: M. Griniæ
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FS Slovenka z Rijeki na
festivaloch na Slovensku

sme prvý deò stihli navtívi aj Koice,
Preov a Levoèu. Pri návrate aj Budape.
Celú skupinu prijala primátorka mesta
Krompachy a organizátor so sponzormi.
Bolo o nás postarané z kadej strany, a preto sa chcem aj týmto spôsobom poïakova vetkým za krásny záitok. Nech aj
naïalej Humanita pre ivot spåòa svoj cie¾
a pomocou nás, úèastníkov festivalu, prináa úsmev na detské líèka. Dúfam, e sa
s pomocou USZZ a PG, ktorí nám pomohli pri tejto akcii, stretneme v Krompachoch aj o rok.
(M. Griniæ)

Foto: M. Griniæ

sme do programu ete pridali ná Drotársky tanec a pár pesnièiek. Na zaèiatku
programu z kadého súboru pár privítal
starosta chlebom a so¾ou. Okrem nás sa
na programe zúèastnila domáca skupina
Slovinka, ¾udový zabávaè Joko Joka, FS
Kyèera z Èierneho Balogu, Oèovan z Oèovej. Ná program trval 45 minút, èo nie je
ve¾a, ale ani málo a po tvárach ¾udí a aplauze, ktorým sme boli odmenení, môeme
poveda, e boli poèas obidvoch dní vetci spokojní. Hlavne nai èlenovia a tamburáska skupina, lebo sme splnili cie¾, s
ktorým sme na Slovensko prili. Popri tom

Chlapci" tancujú

Foto: A. Ðunðová

Folklórne stretnutia národnostných menín

Èlenovia MS Osijek

V Tenji, osade v blízkosti Osijeka, 4.
júla 2009 boli usporiadané Folklórne
stretnutia národnostných menín mesta
Osijek. Pozvaniu hostite¾ov SKD Sveti
Sava z Tenje vyhoveli prísluníci rómskej meniny z mesta Beli Manastir a èlenovia Matice slovenskej Osijek.
Domáci sa nedali prekvapi, vetko
bolo bedlivo naplánované do najmenieho detailu. Dievky obleèené do ¾udových krojov hostí privítali na tradièný
spôsob, núkajúc ich chlebom, so¾ou a
pálenkou a postarali sa i o fotografovanie kadého KUS-u. Tri pozvané KUS-y
skrz cestovanie a roèné dovolenky sa nezúèastnili na tomto podujatí (Nemci a
Macedónci z Osijeka a Nemci zo Subotice.) Ani poèasie neprialo organizátorom,

keïe pred samým zaèiatkom podujatia
padal dáï. Program sa preto uskutoènil v portovej sále Základnej koly v Tenji, namiesto na otvorenom, ako to bolo
prvotne naplánované. Z toho dôvodu sa
neuskutoènil ani sprievod folklórnych
spolkov ulicami Tenje.
Predsa napriek vetkým akostiam
program sa rozhýbal a vetko potom u
lo svojím plánovaným priebehom. Na
samom zaèiatku obecenstvu sa predstavili domáci spleou tancov.
Rómovia vetkých prítomných oduevnili svojím atraktívnym rómskym lógovcom. Slováci sa v prvej èasti programu predstavili pôvodnými slovenskými
piesòami za sprievodu orchestra (elko
a Janko Lomianskovci a Andrej agar),

pokým v druhej èasti vystúpili taneèníci, ktorí predviedli tanec Hopak. Tanec
nacvièil choreograf MS Osijek Anðelko
Benèiæ.
Na veobecné oduevnenie, tak úèastníkov, ako i obecenstva, sa konala i súa
o najkrajiu dievèinu v ¾udovom kroji.
Predstavilo sa devä dievèat. Prvé miesto zaujala èlenka z KUS-u hostite¾ov,
druhé èlenka z rómskeho spolku a tretie
miesto obsadila naa èlenka Martina
Zaková Vybrané dievèatá dostali diplom
a pohár. Po ukonèení oficiálnej èasti programu, pri chutnom jedle a dobrých nápojoch, vzájomné priatelenie sa pokraèovalo a do neskorých noèných hodín.
Toto podujatie sa konalo pod zátitou Mesta Osijek. Predsedníèka SKD Sveti Sava z Tenje Ðurðica Ðukeliæ pripomenula, e sa toto podujatie organizuje
s cie¾om, aby sa meniny svojou spolkovou prácou predstavili mestu, v ktorom
ijú a pracujú a taktie, aby na tento spôsob nadviazali vzájomnú spoluprácu.
elali si, aby sa stretnutia národnostných
menín stali tradiènými a aby sa do tohto podujatia v budúcnosti zapájalo èím
viac meninových spolkov. Termín uskutoèòovania si nezvolili najastnejie (obdobie roèných dovoleniek), take si ho
dobre premyslia a u v nasledujúcom roku bude najpravdepodobnejie pozmenený.
(A. Ðunðová)
07-08/2009 PRAMEÒ
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Slovenský Betlehem

V stredu 24. júna tohto roku veselá
druina matièiarov a ich priate¾ov vydala sa na dlho oèakávanú cestu. O dobrú
náladu poèas cestovania staral sa ná
dobrý maestro Vlado, hrajúc na svojej
harmonike.
Keï sme sa prebudili, boli sme u v
Nitre a tu sme rozèarovane uzavreli, e u
naozaj niet slovenských korún, e sa platí iba v eurách.
Po rannej kávièke vyrazili sme smerom k Bojniciam. Keïe je v tomto roènom období Bojnický zámok rezervovaný pre deti (mohli sa tu vypoèu staré rozprávky, pozrie si scénické hry ani duchovia nechýbali...), tak i naa obchôdzka bola zladená s týmto programom. Na
vchode nás doèkala Wendy, ktorá nás zaviedla do sveta Petra Pana. Zaujímavé bolo vidie prekvapenie na tvárach hercov,
keï videli, e v skupine, ktorá mala asi 40
¾udí, sú iba dve deti. Samozrejme, i my
sme boli prekvapení, lebo sme si uvedomili, e sa budeme priateli s pirátmi a
inými postavami z rozprávky o Petrovi Panovi. Bez oh¾adu na vetko Bojnický zámok je prekrásny, plný cenných umeleckých diel z minulosti a èlovek tam má pocit, akoby sa zrazu ocitol v stredoveku. Trochu sme pobudli i v obchôdzke samého
mesta Bojnice.
Potom sme vyrazili smerom k
Liptovskému Mikuláu. Keïe sa v blízkosti nachádza skanzen (etno dedina) Èièmany, rozhodli sme sa ho navtívi. V de10
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dine sú staré èierne drevené domy okrálené
bielymi ornamentmi. Navtívili sme i múzeum a
pozreli si, ako nai predkovia niekedy dávno ili.
Ozrejmili sme si, ako
skromne ili vo ve¾mi
stiesnených miestnostiach. Potom sme li do
obhliadky Slovenského
betlehema v Rajeckej Lesnej. A bez oh¾adu na to
po ko¾kýkrát sa tam ocitnem, vdy nanovo asnem nad tou krásou. Nikto nemohol zosta ¾ahostajný, pozerajúc vyloené exponáty v pohybe (hudec hrá, ¾udia pília
drevenou ruènou pílou...), boli sme
oduevnení tým, èo sme videli. Aby sme
na to nezabudli, zveènili sme to fotografiami. V blízkosti tohto miesta nachádza
sa i kalvária, take nieko¾kí z nás odili i
na to miesto nabra si vody a pomodli
sa. Predveèerom sme prili do penziónu
Mária v Bodiciach (èas L. Mikuláa), kde
sme sa pohodlne umiestnili. Tento kraj je
krásny, sú v òom poèetné apartmány,
keïe sa tu mnohí zaoberajú zimnou turistikou (Sú tu najkrajie a najznámejie
lyiarske dráhy na celom Slovensku). Pri
veèeri sa k nám pripojila i naa milá známa Jana Cabadajová (naa sprievodkyòa),
s ktorou sme sa priatelili pri krásnych slovenských piesòach a výbornom chorvátskom víne dlho do noci.
V piatok 26. júna po raòajkách li sme
do obhliadky Demänovskej jaskyne. Jaskyòa je nieèím najzvlátnejím po tom, èo
som videla v so¾nej bani Wieliczka v
Po¾sku. Preli sme kilometrovú dráhu,
ktorá pozostáva z 940 schodov, z ktorých
63 právom pomenúvajú i infarktovými,
lebo sú ve¾mi úzke a ve¾mi strmé. Pri tejto príleitosti musím pochváli nae dievèatá Kristínu a Ivanu, lebo boli naozaj
pochváleniahodné, ako i Ivaninho deda
Marka Belaja a jeho priate¾a Zdravka, ktorým sa podarilo spolu s nami prekona
celú tú nároènú dráhu. Potom sme li do

Foto: S. Fratriæ
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Osijeèania znovu v pravlasti

obchôdzky, kúpili si suveníry a vydali sa
na Chopok (vrch na Nízkych Tatrách).
Lanovkami sme sa dostali na vrch, ktorý sa nachádza a na 1843 m nadmorskej
výky. Bol to taktie zvlátny a jedineèný
záitok. Niektorí zostali na vrchu Chopok
úboè (1843 m), pokým ná alpinistický
tím (v zloení: Kristína Zatková, Blaena
Kotrbová, Emil Dorèak, Pavo trbik, elko Zatko a Daniel Èinèurák) iel vyie a
zmocnil sa vrchu Chopok (2024 m). Tu sa
potom i fotografovali, peèiatkovali sám
vàok a vypili si pivo. Za ten èas ostatní sa
vrátili na úpätie a tu ich netrpezlivo vyèkávali, keïe sa medzièasom spustil silnejí dáï. Keï sa k nám znovu pripojili
i nai smelí alpinisti, odili sme do obchôdzky najstarieho evanjelického kostola na rozhraní katastrov obcí Svätý Krí
a Lazisko. Kostol v Svätom Kríi je celý z

Bojnice

dreva a v sebe nemá ani jeden klinec, to
bola podmienka, aby sa vôbec smel stava. Pre budovanie hrádze kostol sa musel premiestni, a preto sa dnes nachádza
na tomto mieste.
Nasledovala obchôdzka miesta a nákup, napriek daïu a tí, ktorí sa unavili,
odili do penziónu oddýchnu si. I v sobotu pralo, take sme sa museli vzda
svojho plánu - odchodu do Keltského osídlenia a na návtevu Múzeu liptovskej dediny v Pribyline, najmladiemu múzeu v
prírode na Slovensku. V susednom Liptovskom Jáne oslavovali svätojánsku noc,
a preto tam boli v ten deò oslavy. Obhliadli

Foto: S. Fratriæ
Pri piveèku

sme si stánky, na ktorých boli i kraslice
(drôtované, dierkované...), boli tu výrobcovia fujár, remeòov, medovnikári, obzerali sme tu i ruèné práce, výivky a iné.
Domáci nás ponúkli i svojimi koláèmi.
Deom darovali keksy na cestu, keï poèuli, e sme z Chorvátska. Pozreli sme si i

rôzne predstavenia pre
deti, boli ve¾mi zaujímavé. Potom sme odili na
jeden sala, aby sme videli, ako sa tam ije a kúpili si bryndzu. Na salai
bolo prekrásne, niektorí
obedovali ovèí papriká a
vetci sme boli poèastovaní ovèím syrom. Po návrate do penziónu sme
veèerali a potom sme li
do centra mesta, kde bol
zapálený svätojánsky
oheò a pri òom húdla kapela zo susedného mesta. Na javisku tancovali mnohí hostia a domáci, priatelenie
trvalo dlho do noci.
V nede¾u po raòajkách sme sa rozlúèili s naou sprievodkyòou Janou a vyrazili smerom k Nitre, presnejie k Èakajovciam, kde sme mali vystúpenie. Pred

Nenávidie sa neoplatí

Nenávis je mrazivý vietor, ktorý bièuje nae due a vedie ich v túbe po pomste. Ak sa nám nenávis zahniezdi v srdci,
nebudeme ma pokoja. Jej dych vyhasí v
naich oèiach úsmev a zapáli v nich jedovatý plameò. Jej elezná ruka nám rozháde vlasy a rozryje èelo, zvratí nám
oboèie, vykriví ústa, vymýka líce a zatvrdí bradu, zakrvaví oèi, stisne a zdvihne
päs, rozvíri najniie pudy, zobudí v nás
Kaina.

Neprechovávajme nenávis. Nenávis je urèitý druh ialenstva. Je to meè,
ktorý preráa ¾udské srdce. Je to èerv, ktorý pomaly, ale neúprosne rozoiera celé
nae duchovné bytie. Nenávis je kyselina, ktorá rozleptáva kadú formu dobroty
a kadý nený cit a robí nás hrubými a
drsnými.
Staneme sa zlými ku vetkým, aj k nevinným, aj k osobám milujúcim, aj k sebe samému, pretoe had, ktorý sa uh-

vystúpením obili sme kultúrne a historické pamätihodnosti mesta Nitra spolu
s naím hostite¾om Zdenkom Chovaòcom
(synom elkovej tety, ktorá ije v blízkosti Nitry).
V Èakajovciach nás srdeène privítali
nai hostitelia a elkovi rodáci. Pozdravila nás i starostka osady a poïakovala sa
nám, e sme sa ozvali na ich pozvanie.
Obecenstvu sme sa predstavili slovenskými a chorvátskymi piesòami. Po ukonèení programu hostitelia nás poèastovali obedom a vetkých ostatných cestujúcich koláèmi a kávou. Nadviazali sme
vzájomnú spoluprácu a dohodli sa, e ich
zavoláme k nám, do Chorvátska.
Do Osijeka sme sa vrátili plní dojmov
síce trochu unavení, ale spokojní a astní zo vetkého, èo sme videli a zaili.
U sa vetci teíme na budúci výlet a
máme nádej, e to bude èím skôr.
(A. Ðunðová)
niezdil v naom vnútri, nás ustaviène
zoiera a do krvi nám vstrekuje silnejí a
silnejí jed. Priatelia sa nám zaènú vyhýba, pretoe ná zamraèený výzor odstrauje, pretoe nae slova sú trpké, bledé, jednotvárne, opakuje stále iba tie isté
útoky. A tak ijeme sami, aj medzi zástupom sám so svojou nenávisou.
Iba láska môe zo¾achti ná ivot,
aj v samote. Kde niet lásky, tam je pú.
Ak chceme teda znovu zmeni svoj
rehot na úsmev, ak chceme, aby sa do nás
opä vrátil jas, svetlo, ak chceme vyoperova z náho tela, z naej due vredy nenávisti, ak chceme vyjs zo svojej neúrodnej púte, musíme vyhodi zo svojho
srdca èerv nenávisti, pozbavi svoju krv
jedu, prija infúziu lásky a srdce naplni
láskou. Láskou budeme milova priate¾ov,
odpúa nepriate¾om. Radosou nám
bude zabudnú na uráky. ¼ahko nám bude dobre robi tomu, kto nám robí zle.
Dobroreèi budeme tomu, kto nám zloreèí, a budeme sa modli za svojich prenasledovate¾ov a nactiutàhaèov.
Skúsme sa nepomsti násilím, ale
pomstime sa láskou, ktorej nemôe nikto odporova ani na zemi, ani na nebi.
(Úrivok z kázne jedného kòaza,
pripravil M. A. Kuric)
07-08/2009 PRAMEÒ
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Predseda MS J. Marku otvára Matièné dni

12

PRAMEÒ 07-08/2009

vyhlásenie, v ktorom
okrem iného MS
oceòuje zákonodarný poèin parlamentu
pri novele zákona o
slovenèine ako tátnom jazyku". Výbor
zvolal Snem MS, ktorý sa uskutoèní 7. 11.
2009 v Martine.
Primátor mesta
Martin Andrej Hrnèiar slávnostne odovzdal Dom J. C. Hron-

Pamätný dom J. C. Hronského

Foto: A. M. Kuric

Tradièné Martinské matièné slávnosti, ktoré otvorili v utorok 4. augusta
v Martine, sa zaèali vyhlásením Roku Jozefa Cígera Hronského. Pri tejto príleitosti otvorili Dom J. C. Hronského so stálou expozíciou. Je to dom, v ktorom spisovate¾ býval pred svojou emigráciou
do Argentíny. Okrem prezentácie jeho
literárneho diela tu otvorili aj unikátnu
výstavu jeho výtvarných prác. Poèas
MMS, ktoré potrvali do soboty 8. augusta, si úèastníci, medzi ktorými boli aj
delegácie zahranièných Slovákov, pripomenuli 146. výroèie zaloenia Matice
slovenskej (MS) ako najstarej kultúrnej ustanovizne, 90. výroèie jej oivotvorenia 5. augusta 1919 a takisto 50. výroèie zaloenia Zahraniènej MS. Uskutoènilo sa aj rozírené zasadnutie Rady
Slovákov v zahranièí.
Slávnosti vyvrcholili sobotòajím
programom v amfiteátri v Martine, kde
okrem iných vystúpia S¼UK, Zuzana
Smatanová, Kmeoband a skupina Indigo.
Slávnostným zasadnutím Výboru
Matice slovenskej a pozvaných hostí sa
4. augusta v Martine zaèali Martinské
matièné slávnosti. V príhovore predseda MS Jozef Marku zdôraznil význam
národnej intitúcie po 146. rokoch jej
existencie a otvoril Rok Jozefa Cígera
Hronského. Zároveò úèastníci prijali

ského MS do uívania, kde bola otvorená výstava z výtvarných diel J. C. Hronského pod názvom Tvorivo kráèa itím.
Slávnostným podpisom Dohody o spolupráci medzi MS a Národným osvetovým centrom sa otvorila ïalia cesta k
spolupráci medzi týmito intitúciami v
oblasti realizácie spoloèných podujatí.
Dom bude slúi Krajanskému múzeu
MS, kde bude umiestnená exilová kninica, stála expozícia o J. C. Hronskom a
pracovisko pre Slovákov ijúcich v zahranièí.
Druhým dòom 5. augusta pokraèovali v Martine Martinské matièné slávnosti, ktorého hlavnou náplòou bola spolupráca Matice slovenskej so slovenskými spolkami. V úvode dòa zástupcov slovenských spolkov z 25 krajín Európy,
Ameriky a Austrálie na pôde mesta Mar-

Foto: A. M. Kuric

Foto: A. M. Kuric

Martinské matièné slávnosti

Delegácia z Chorvátska

Foto: A. M. Kuric
Úèastníci Martinských dní

ranièí. Na záver rokovania úèastníci prijali vyhlásenie.

Vyhlásenie
Rady Slovákov ijúcich v zahranièí
pri Matici slovenskej k 90. výroèiu znovuoivotvorenia Matice slovenskej a
zaèiatku Roka Jozefa Cígera Hronského v Martine 5.8.2009 pri príleitosti Martinských matièných slávností
2009.
Znovuoivotvorenie Matice slovenskej pred 90. rokmi (1919) vrátilo
Maticu slovenskú slovenskému národu doma i vo svete, vïaka èomu jej
nepretritý vývoj trvá doposia¾.
Roky 1989 - 1990 vrátili Maticu slovenskú pôvodným demokratickým a
suverénnym pomerom, èím sa mohla
komplexne prihlási nielen slovenskému národu, ale i Slovákom celého
sveta.
Devädesiat rokov oivotvorenia
Matice slovenskej vnímame ako
neodmyslite¾nú historickú etapu Matice slovenskej, slovenského
národa doma i vo svete,
ktorá vytvorila novú
modernú slovenskú generáciu napojenú na
pozitívne národne a
ve¾udské hodnoty 20.
a 21. storoèia.
Rada Slovákov ijúcich v zahranièí pri Matici slovenskej ako prísluníci najnovej gene- Pozdrav primátora mesta Martin Andreja Hrnèiara
07-08/2009 PRAMEÒ

Foto: A. M. Kuric

tin privítal viceprimátor Milan Malík.
Pripomenul, e mesto Martin, centrum
národnej kultúry Slovákov, vytvára podmienky pre matiènú prácu, ale je pripravené napomáha aj aktivitám slovenských komunít.
V I. budove MS sa zila na svojom rozírenom zasadnutí Rada Slovákov ijúcich v zahranièí pri MS. V úvode predseda MS Jozef Marku pripomenul ne¾ahké
osudy mnohých èinovníkov slovenského
ivota v zahranièí, ktorí v ne¾ahkých podmienkach poloili základné piliere slovenského sveta. V ïalom rokovaní zasadnutie sa zoznámilo so zámerom MS v
zahranièí zaklada Ústavy Moysesa a Kuzmányho, ktoré by ako odborné intitúcie
boli zamerané na pestovanie a rozirovanie slovenèiny, slovenskej kultúry, ïalej
by boli sprostredkujúcim èlánkom smerom k slovenskému kultúrnemu dedièstvu vytvorenému a ïalej vytváranému za
hranicami Slovenska. Ïalej rada podporila nosné aktivity MS smerom ku slovenskému svetu v oblasti udriavania národného povedomia, podpory exilovej a
súèasnej slovenskej literárnej tvorby, národnostného kolstva, práce s demi a mládeou. Rada vyslovila súhlas s realizáciou
projektu iSK - informácie slovenských komunít v súèinnosti s TV Patriot. Zároveò
si osvojila mylienku vzniku Múzea
vysahovalectva v Martine, ktorú presadzuje MS, potrebu získavania finanèných
zdrojov na spoloèné aktivity z medzinárodných grantových systémov a s poteením prijala informácie o monosti získania èlenstva v MS Slovákom ijúcich v zah-

rácie slovenského sveta vyslovuje
poïakovanie vetkým, ktorí sa doma
i vo svete akýmko¾vek podielom zaslúili o slovenský národ, najmä v
zloitých totalitných rokoch, ale i v povojnovej emigrácii, ktorá sa odhodlala r. 1959 zaloi v zámorí Zahraniènú Maticu slovenskú na èele s bývalým
matièným správcom Jozefom Cígerom
Hronským.
Prejavujeme úctu k jeho úsiliu, ako
i k úsiliu jeho spolupracovníkov zachova tradièné matièné demokratické princípy v èase, keï doma nebolo
moné.
Blahoeláme Matici slovenskej k
jubileu, ako i k jej rozhodnutiu oceni nehynúcu slovenskú, európsku i
svetovú osobnos matièným rokom a
eláme si, aby sme v nej mali i naïalej svoju matku, ochrankyòu a pomocnicu vade a vdy, keï to budú potrebova Slováci doma i vo svete.
Vyslovujeme poïakovanie tátnym orgánom SR, e prejavujú k nej
vrelý a ièlivý vzah, ochraòujú slovenèinu ako tátny jazyk, èo vnímame
ako pozitívny vývoj slovensko-slovenských vzahov aj pre 21. storoèie.
i nám Matica, národná svetlica,
teraz i stále!
Aj delegácia z Chorvátska bola prítomná pri týchto slávnostiach. Delegáciu
Zväzu prijal aj prednosta MS pán J. Etok, s ktorým sme dohovárali spoluprácu, ako je vysielanie etnografov do Lipovlian, vyslanie choreografov, zaobstaranie uèebníc pre iakov základnej koly,
ktorí sa uèia slovenský jazyk.
(A. M. Kuric)
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Prezident SR prijal úèastníkov Letnej koly
urnalistiky pre krajanov

U prezidenta na káve
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vtívil Ivan Gaparoviè krajanské komunity v Maïarsku, Rumunsku, Chorvátsku, Srbsku i v ïalích krajinách. Na základe stretnutí s krajanmi je prezident SR
presvedèený, e spolupráca Slovákov v
zahranièí a Slovenskej republiky sa od roku 2006 výrazne zlepila. "Neznamená to
vak, e by sme pre svojich krajanov nemohli urobi viac", dodal prezident na
stretnutí s úèastníkmi Letnej koly urnalistiky.
Hlava tátu sa zaujímala aj o rozdiely
v práci novinárov v zahranièí a u nás. Prezident vyzdvihol predovetkým záujem
zahranièných Slovákov o kontakt so Slovenskom a ocenil, e si dokáu zachova
svoj jazyk a svoju kultúru. "Vdy keï sa

Foto: V. Dobrík

Prezident SR Ivan Gaparoviè prijal v Prezidentskom paláci úèastníkov
Letnej koly urnalistiky, ktorú u
siedmy rok organizuje Úrad pre Slovákov ijúcich v zahranièí v spolupráci s
Katedrou urnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Ako na stretnutí prezidenta SR
informovala predsedníèka Úradu pre
Slovákov ijúcich v zahranièí Vilma Prívarová, v tomto roku prili na Slovensko krajania pracujúci v krajanských
médiách z Rumunska, Chorvátska,
Srbska, Ukrajiny a védska. Na stretnutí bol prítomný vedúci Katedry urnalistiky FF UK Ján Sand.
Ako hlavu tátu informovali organizátori, Letná kola urnalistiky ponúka
krajanským urnalistom na pôde vysokokvalifikovaného univerzitného pracoviska pod vedením erudovaných vysokokolských pedagógov a skúsených odborníkov z praxe zdokonali sa vo svojej
profesii. V rámci programu sa oboznámia
s mediálnym systémom na Slovensku, so
základmi novinárskej etiky a s postavením masmédií v informaènom veku. Absolvujú odborné prednáky i stretnutia s
významnými slovenskými novinármi.
Prezident Ivan Gaparoviè ocenil záujem krajanov o slovenèinu a o prácu v slovenských krajanských médiách. Za posledné dva roky vo funkcii hlavy tátu na-

stretnem s krajanmi v zahranièí, ma poteí, e vedia pekne po slovensky a pokraèujú v tradíciách svojich otcov", zdôraznil prezident. Pod¾a neho jeho prezidentskí partneri na Slovákoch oceòujú, e
si dokáu zachova lojálny prístup ku krajine, ktorej sú obèanmi a okrem materinského, ovládajú aj tátny jazyk."
Vïaènos za prístup Slovenskej republiky ku krajanskej problematike i k tudijným pobytom krajanov v SR vyjadril na
stretnutí Andrej Kuric, predseda Zväzu Slovákov v Chorvátsku. Tlmoèil tie poiadavku krajanov na sprístupnenie sledovania programov slovenských televízií v ich
vlasti a informoval o prípravách zriadenia
Múzea Slovákov v Chorvátsku, ktoré by
mali spoloène financova SR a Chorvátska
republika.
Pod¾a predsedníèky Asociácie slovenských novinárov v Srbsku Vladimíry Dorèovej vo Vojvodine je a 27 slovenských
novinových redakcií. Na stretnutí ocenila
prístup Úradu pre Slovákov ijúcich v zahranièí a najmä finanènú podporu jednotlivým projektom.
Za prijatie v Prezidentskom paláci a
monos diskutova o ivote krajanov v
zahranièí sa hlave tátu poïakoval Vladimír imai zo védska. Ako uviedol, slovenská komunita vo védsku je malá, ale
zdruuje sa vo viacerých spolkoch.
(A. M. Kuric)

U prezidenta nám bolo ve¾mi príjemne

Foto: V. Dobrík

Letná kola urnalistiky
Letnú kolu urnalistiky, týdenný kurz pre
mladých slovenských urnalistov zo zahranièia pripravil aj tento rok Úrad
pre Slovákov ijúcich v
zahranièí v spolupráci s
Katedrou urnalistiky Filozofickej fakulty (FiF)
Univerzity Komenského
(UK) v Bratislave. V poradí 7. roèník podujatia sa
Úèastníci s pani predsedníèkou Úradu Prívarovou a hlavným
zaèal
v nede¾u príchodom
organizátorom pánom Dobríkom
tudentov a potrvál do soLetnú kolu urnalistiky, týdenný boty 15. augusta. Mladých krajanov prakurz pre mladých slovenských urnalistov covný program èakál od pondelka do piatzo zahranièia pripravil aj tento rok Úrad ka. Zoznámili sa s mediálnym systémom
pre Slovákov ijúcich v zahranièí v spolu- na Slovensku a absolvovali rad prednáok
aj praktických cvièení. Súèasou kurzu bopráci s Katedrou urnalistiky ...

li diskusie s predstavite¾mi slovenskej urnalistiky, návtevy tlaèových a elektronických médií a kultúrnych pamiatok.
Letná kola urnalistiky sa slávnostné
otvorila v pondelok na Katedre urnalistiky FiF UK. Úèastníkov privítali vicepremiér Duan Èaploviè, predsedníèka Úradu pre Slovákov ijúcich v zahranièí Vilma Prívarová, tie zástupcovia koly - dekan FiF UK Anton Eliá a vedúci Katedry
urnalistiky FiF UK Ján Sand. A do piatka sa kadý deò mladí novinári zoznámovali s inou témou zo urnalistickej praxe
aj teórie. Mali aj beseda s publicistom Slavomírom Kalným, predsedníèkou Slovenského syndikátu novinárov Zuzanou Krútkou, ale návtívil aj Modry a urobili si aj
prehliadku pamiatok Bratislavy.
No najvzácnejiu pamiatku odnesli si
so stretnutia s prezidentom Slovenskej republiky Ivanom Gaparovièom.
(A. M. Kuric)

splni túto misiu a naèerpa ve¾a odborných, ale aj ¾udských skúseností pre nae
novinárske napredovanie.
U na slávnostnom privítaní nás
úprimne prekvapila úèas podpredsedu
vlády Slovenskej republiky Duana Èaplovièa. Ja osobne si prácu pána Èaplovièa ve¾mi vysoko váim a zvlá oceòujem, e pri nároèných povinnostiach vdy
nájde èas pre krajanov a navtevuje desiatky podujatí, èím vytvára mimoriadne
priaznivé ovzduie a tvorivú slovenskú
atmosféru. Zo svojho poh¾adu oceòujem
prístup a podporu predsedníèky ÚSZZ
Vilmy Prívarovej, ktorej pomoc komunite Slovákov v Chorvátsku povaujem za
neocenite¾nú.
Poèas druhého dòa kurzu sa nám dostalo mimoriadnej pocty v podobe prijatia prezidentom Slovenskej republiky pánom Ivanom Gaparovièom. Pán prezident s nami pobudol vo ve¾mi priate¾skom a drunom rozhovore a hlboko
sa zaujímal o problematiku krajanských
tlaèových a elektronických médií. Jednotliví úèastníci kurzu vyjadrili pánovi
prezidentovi podporu a ubezpeèili ho, e
vo svojich médiách budú propagova prosperitu Slovenska a budova mosty priate¾stva medzi Slovákmi na Slovensku a
vo svete.

Seminár povaujem po odbornej a organizaènej stránke za mimoriadne úspený. Osobne ve¾mi oceòujem prácu vysokokolských pedagógov: Jána Sanda, Evy
Bachletovej, Jozefa Vatrala, Teodora Pasternáka a organizátora a duu Letnej koly
urnalistiky Vladimíra Dobríka, ktorí
poúèali, doúèali, vysvet¾ovali, ukázali, pomáhali a zohnali nám materiály a tudijné pomôcky k naej tvorbe.
Zaujímavé a podnetné boli návtevy
a exkurzie v Slovenskom národnom múzeu, Univerzitnej kninici, Slovenskom
syndikáte novinárov. Budeme dlho spomína na nezabudnute¾ný a krásny výlet
do Modry, kde sme navtívili Slovenskú
¾udovú majoliku, hrob ¼udovíta túra a
Múzeum ¼udovíta túra. Po ve¾mi dobrom obede a dobrej nálade vrátili sme sa
do Bratislavy. Cestou sme si zaspievali
krásne slovenské piesne a vetci sme obdivovali prekrásny hlas pána Dobríka a
jeho osobitý humor. Nezaostával za ním
ani pán profesor Sand, ktorý poèas celého kurzu hýri dobrou náladou a optimizmom.
No èo je ete ve¾mi dôleite a èo dáva
ete väèí význam tejto kole urnalistiky,
je priate¾stvo s kolegami novinármi Slovákmi zo zahranièia.
(A. M. Kuric)

Foto: A. M. Kuric

Rozmý¾am

Otvorenie Letnej koly urnalistiky

Keï nám prila pozvánka na Letnú kolu urnalistiky pre krajanov od
Úradu pre Slovákov ijúcich v zahranièí, rozhodol som sa, e sa v tomto roku na kurz prihlásime.
Som rád, e na tomto týdennom urnalistickom podujatí majú po prvýkrát
zastúpenie aj Slováci z Chorvátska... A
neobanovali sme.
Pôvodne mali s nami prís na kurz
aj dve dievèatá, ale nakoniec som dorazil
iba ja a môj dlhoroèný priate¾ Joko.
Myslím si, e sa aj nám dvom podarilo
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Jazykové okienko

Výroèie pripomíname,
oslavujeme, èasto ho aj
zaznamenávame fotoaparátmi
èi kamerami
Tentoraz sa budeme snai urèi
správne slovenské spojenie za chorvátske obiljeiti obljetnicu, ktoré sa do slovenèiny chybne prekladá ako zaznamena výroèie. Stáva sa tak pod vplyvom
hesiel obiljeiti/zabiljeiti, ktoré sa neprávom významom vyrovnávajú. Preèítajme si vetu Put na stratite je
obiljeio/zabiljeio u svojim memoarima
(Cestu na popravisko zaznamenal vo svojich pamätiach). Teda zapísal, zaznaèil.
V tomto význame sa heslá obiljeiti/zabiljeiti a zaznamena kryjú.
Teraz uvedieme vetu Uz nazoènost
stranih gostiju kola je toga dana obiljeila obljetnicu postojanja. Keby ju do
slovenèiny preloili Slováci z Chorvátska,
znela by asi takto: Za úèasti aj zahranièných hostí kola v tento deò zaznamenala výroèie svojho vzniku. Zle! Hneï
sme si vimli, e slovenská veta nemá
význam chorvátskej, keïe heslo obiljeiti má v chorvátèine aj iný význam
okrem zaznamena. A to je pripomenú
(si), oslávi. V slovenskej vete ale pri-

pomenú (si), oslávi nie je, lebo
pouívate¾ heslo obiljeiti automatický
stotoòuje iba s významom zaznamena,
zaznaèi. A to asi bude podstata problému.
Nazrieme do Krátkeho slovníka slovenského jazyka 4, najprv èo sa píe
najprv o hesle zaznamena. Po prvé má
význam zapísa (význam 1  písomne
zachyti na zapamätanie, uchovanie: zapísa udalos do kroniky; zapísa text latinkou; zapísa si adresu), zaznaèi, poznaèi: zaznamena (si) potrebné údaje,
zaznamena si nieèo do zoita, na margo, po druhé technickými prostriedkami
zachyti: zaznamena udalos v tlaèi,
zvukový prejav zaznamenaný na páse a po
tretie publ. dosiahnu (význ. 4  vývinom sa k istej úrovni, hranici ap.: dosiahnu , dosiahnu vysokú úroveò): zaznamena zlepený výkon, zaznamena
úspechy, víazstvo.
V tomto istom slovníku o heslách pripomenú a oslávi (výroèie). Za heslom pripomenú sa hneï po prvé píe

v , pripamäta: pripomenú (si) príchodu vierozvestov; pripomenula mu príhodu z detstva. O hesle oslávi sa píe
 ucti slávnosou, urobi oslavu: oslávi svoju pädesiatku, oslávi víazstvo;
oslávi príchod vierozvestov. Take výroèie (si) pripomíname alebo oslavujeme sú správne slovenské spojenia za
chorvátske obiljeiti obljetnicu.
Nakoniec zhrnieme a uvedieme
správne znenie vety. Slováci v Chorvátsku, ale aj v Srbsku, na základe ete chorvátskosrbského jazyka zle prekladali a
ete prekladajú spojenie obiljeiti/obeleiti obljetnicu/godinjicu... ako zaznamena výroèie, sviatok... Správne
znenie spojenia vak, ako sme sa presvedèili, bude: pripomenú (si) , oslávi výroèie mesta, oslávi sviatok zamilovaných atï. Problémová èi problematická veta mala správne znie Za úèasti
aj zahranièných hostí kola v tento deò
oslávila výroèie svojho vzniku.
Na dôvaok pridáme iba ako pokraèovanie predchádzajúcej vety aj správne pouité heslá zaznamena. Novinári
udalos hneï zaznamenali (zapísali) v
tlaèi, technickými prostriedkami zachytili (zaznamenali) zvukový prejav na zvukovom páse, tie fotoaparátmi èi kamerami zaznamenali (nasnímali).
Výroèie pripomíname, oslavujeme,
èasto ho aj zaznamenávame fotoaparátmi, kamerami.
(J. irka)

Dobrá rada

2. Vá¾ok - najlepí a najjednoduchí
prostriedok, ktorý pomôe zbavi sa studených nôh. Jeho pomocou si robte masá asi tak 3 minúty. Nohy vám nielen zahreje, ale aj dokonale uvolní.
3. Whisky ;o) - utlmuje a pomáha odstraòova boles v hrdle. Niekto doporuèuje klokta whisky zriedenú s vodou,
iný doporuèuje whisku vypi vo forme
lieèivého nápoja. avu z polky citróna
zmieajte s trochou teplej vody, 1 PL whisky
a lyièkou medu.
4. Kuracia polievka - blahodárne pôsobí proti nachladnutiu, zmierni jeho príznaky. Pri prechladnutí ve¾a pite a ku tomu
pridajte 1-2 taniere kuracieho vývaru denne. Väèinu infekcií dýchacieho systému

spôsobujú biele krvinky neurophily. ktoré
spôsobujú zvýenú produkciu hlienov, kuracia polievka ich tvorbe zabraòuje.
5. Vankú - ak vás prepadne kae¾ a
tvoria sa vám hlieny, pridajte si na noc do
postele jeden vankú naviac. U¾aví sa vám
a kae¾ mierne utíchne. Ak máte suchý
kae¾, skúste si vsunú prst do ucha a jemne ním zatrias.
6. F¾aa s horúcou vodou - keï cítite,
e vás nieèo lezie, naplòte plastovú f¾au s
tak teplou vodou akú zvládnete a prilote
si ju na hrudník. Pod hrudnou kosou sa
nachádza brzlík, v ktorom sa tvoria Tlymfocyty, ktoré podporujú odolnos a
obrany schopnos organizmu.
(Pripravil A. M. Kuric)

ABY STE V ZIME NEBOLI CHORÍ
V kadej domácnosti sa nájde dostatok prostriedkov, ktoré nám pomôu preèka zimu bez choroby a nepríjemných pocitov.
1. Olivový olej - napomáha zahoji popraskanú kou na rukách, ale aj na perách.
Skôr ako výjdete z teplého interiéru do
zimného chladu, potrite si pery i ruky olivovým olejom. Ak ho momentálne nemáte v zásobe, môete ho nahradi maslom
alebo margarínom. Na rozdiel od olivového oleja vak nemajú schopnos dobre a
¾ahko vsiaknu.
16
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Foto: D. Silaði

Návteva priate¾skému mestu Zlaté Moravce

S primátorkou mesta Z. Moravce Seferinou Ostrihonovou

28., 29. a 30. júna t. r. predstavitelia
MS Naice pobudli na návteve priate¾skému mestu Zlaté Moravce. Toti
naickí matièiari pred asi desiatimi rokmi boli koordinátormi a iniciátormi podpisovania zmluvy o drube medzi mesta-

mi Naice a Zlaté Moravce. Do úradu primátora Naíc Mgr. Kreimira agara prila pozvánka na Medzinárodný folklórny
festival so iadosou, aby tomuto pozvaniu vyhovel jeden slovenský a jeden chorvátsky KUS.

A tak Zlaté Moravce navtívili predseda MS Naice Branko Priè s manelkou a
tajomníèka MS Naice Daa Kralová-Silaði.
B. Priè sa o tomto návteve zmienil
takto:
- By hosom primátorky Zlatých Moraviec Serafíny Ostihonovej bol skutoène
prekrásny záitok. Naozaj si dala zálea,
starala sa výborne o nás, k tomu i sám festival bol prekrásny. Okrem toho, e sme
navtívili festival, zúèastnili sme sa na oslave susednej obce Èaradice, ktorá oslávila osemsté výroèie prvej písomnej zmienky
o svojej obci.
Daa K. Silaði povedala:
- Okrem toho, e sme sa krásne priatelili a zabávali, musím zdôrazni, e sme
sa dohodli i o nieko¾kých dôleitých veciach, týkajúcich sa budúcich aktivít MS
Naice. Stretli sme tam i starých priate¾ov,
ktorí vyjadrili svoju ochotu pomôc nám
pri realizácii naich budúcich projektov.
(. Jantoik / D. Silaði)

Zahranièní Slováci sa budú môc uèi slovenèinu
BRATISLAVA. Ministerstvo kolstva
SR plánuje vypracova efektívny mechanizmus pre nepovinnú výuèbu slovenského jazyka v konkrétnych komunitách
Slovákov ijúcich v zahranièí. Vyplýva to
z návrhu programu tátnej politiky starostlivosti o Slovákov ijúcich v zahranièí
na rok 2010. tát plánuje zvýi pomoc v
mimokolskej výuèbe slovenèiny napríklad aj poskytovaním dotácií na krytie nájomného v priestoroch vyuívaných na
výuèbu. Naïalej bude rezort zabezpeèova vysielanie ako aj materiálne zabezpeèenie hosujúcich uèite¾ov na kolách
krajanov a lektorov slovenského jazyka na
slovenských lektorátoch v zahranièí. V
súèasnosti ministerstvo preveruje monosti a podmienky prípadného vyslania uèite¾ov do krajín, v ktorých hrozí definitívna jazyková asimilácia a pretrváva záujem
o vyuèovanie slovenèiny a do ktorých sa
doteraz uèitelia nevysielali.

Práve v budúcom roku by mal rezort
dokonèi i prípravu analýzy aktuálneho
stavu slovenského kolstva a vzdelávania
v slovenèine v zahranièí. V pláne na ïalí rok je tie novelizácia zákona o Slovákoch ijúcich v zahranièí a príprava zavedenia elektronickej vo¾by spoza hraníc.
Významná èas plánov na rok 2010 sa týka poskytovania tipendií vlády v rámci
rozvojovej pomoci SR zahranièným tudentom z rozvojových krajín a Slovákom
ijúcim v zahranièí na roky 2010 - 2013.
Grantový systém by mal podpori aktivity Slovákov za hranicami sumou 1,328
milióna eur. Na podporu slovenskej meniny ijúcej v Maïarsku pôjde v budúcom roku 99 581 eur. tátna podpora bude putova i na vypracovanie doplnkovej
a lexikálnej literatúry a uèebných pomôcok pre krajanské komunity, ïalej na výskum súèasnej migrácie Slovákov do jednotlivých krajín èi vydavate¾ské aktivity

slovenských spolkov a vydavate¾stiev v
zahranièí.
V roku 2010 by mali pokraèova v rámci celoivotného vzdelávania odborno-metodické kurzy pedagogických pracovníkov,
striedavo v zahranièí a v SR. Rezort kolstva v spolupráci s Centrom ïalieho vzdelávaniaUniverzity Komenského v Bratislave navye pripraví Pedagogické fórum
ON-LINE, prostredníctvom ktorého budú
môc pedagógovia zo kôl s vyuèovacím
jazykom slovenským poèas celého roka
vzájomne komunikova. Ministerstvo tak
chce vytvori podmienky na zlepenie prechodu detí zo zahranièných kôl na koly
v SR, pomoc pri práci s talentovanými
demi a pre podporu pre zaostávajúce deti. Celoroèná dostupnos kurzu slovenského jazyka pre zaèiatoèníkov ditanènou
formou bude naïalej zabezpeèovaná prostredníctvom portálu www.e-slovak.sk
(Pripravil A. M. Kuric)
07-08/2009 PRAMEÒ
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Deò KUS-u Lipa

KUS Lipa

V poslednú júnovú sobotu tohto
roku usporiadané bolo podujatie Deò
KUS-u Lipa. Oslava sa zaèala svätou
omou v Kostole sv. Jozefa a po nej bolo slávnostné defilé iestich folklórnych
súborov ulicami Lipovlian. Na èele sláv-

nostného sprievodu v slávnostne upravených a vyzdobených vozoch viezli sa
èlenovia tamburáskeho orchestra KUSu Lipa. Slávnostný koncert sa konal vo
ve¾kej sále spoloèenského domu, keïe
sa pre vrtoivý a premenlivý èas nemo-

Lipovlianske stretnutia

V neskorú jar tohto roku nieko¾ko
osôb z Lipovlian a susedných dedín iniciovali obnovenie podujatia Lipovlianske stretnutia. Vetky zdruenia
pôsobiace na území Lipovlianskeho okresu ústne boli oslovené, aby sa vyjadrili k
tomu, èi sa chcú zúèastni pri obnovení
18
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podujatia Lipovlianske stretnutia. I MS
Lipov¾any mala zasadnutie, na ktorom
sa rokovalo o tejto téme a uzavrelo toto:
1. MS nemá niè proti tomu, aby sa
podujatie Lipovlianske stretnutia znovu
konalo, ale pre pokroèilý vek svojho
èlenstva MS uzavrela, e ako bude nájs
dostatoèný poèet mladých, ochotných
pracova na prípravách, ako i zúèastni
sa na Lipovlianskych stretnutiach.
2. O obsahu a termíne uskutoèòovania tohto podujatia (r. 2010) súrne sa majú dohodnú predseda okresu a okresná
rada, osobitne majú prebra otázku financovania podujatia. Má sa to urobi
èím skôr, aby sme toto podujatie mohli
zaèleni do svojho programu práce, lebo sa programy na 2010. rok v MS u píu.
Napriek tomu, e nás jednotlivci, bez
akéhoko¾vek zdôvodnenia obviòujú, e
sme my tí, èo brzdíme Lipovlianske stretnutia, myslím si, e sú nae zdravé postoje, osobitne v týchto krízových èasoch,
najlepie dementi tým, ktorí také nieèo
myslia. (I. Hudec)

hol kona na otvorenom. Predsedníèka
KUS-u pani Marica Tisajová obecenstvu predstavila a potom i pozdravila vetkých úèastníkov tohto u tradièného
koncertu. Svojím slávnostným príhovorom tento koncert vyhlásil za otvorený predseda okresu dipl. oec. Mario Ribar.
V programe koncertu vystúpili najprv
tí najmladí èlenovia Lipy a potom sa
èlenky strednej a starej folklórnej skupiny prítomným predstavili tancom.
Striedali sa potom chorvátske KUS-y
vo svojich prekrásnych krojoch, ktoré svojimi pôvodnými choreografiami výborne
predstavili kraj, z ktorého prili. Celkový
koncert bol na výbornú a obecenstvo vïaène tlieskalo, neetriac dlaòami.
Gratulácia patrí vetkým tým, ktorí do
tohto podujatia vloili mnoho svojho úsilia a práce, aby sa toto tradièné kultúrne
podujatie krásne vydarilo, ako to bolo i v
minulých rokoch.
(I. Hudec)

KLBKO
Dostal som obraz na pamiatku,
div, e ma neokúzli.
Prvý raz vidím Boiu Matku,
jak rozmotáva uzly.
Nepustím o tom chýry vade,
aby sa zhonu vyhlo:
veï kadého èosi cestou stihlo...
a èaká na poradie.
Nu radujme sa!... Je to astie,
e takú Matku máme,
èo zasiahne, keï klbko rastie,
a na òom uzly samé.
Narába nimi hravo, milo
a nevie trha trpko.
Tisnem jej do rúk ve¾ké klbko,
èo sa mi zauzlilo.
Je na òom uzlov mnoho, mnoho,
a starnú, tvrdnú èasom....
- Matièka, noe chy sa toho:
tým klbkom uzlov - ja som.
Gorazd ZVONICKÝ

Foto: I. Hudec

Krátke správy z Lipovlian

KUD Lipa

Vo¾by

Po uskutoènení riadnych lokálnych
volieb v Lipovlianskom okrese dolo k
zmene politickej moci. Toti, dovtedajia zjednotená opozícia na èele so stranou SDP dostala väèinu hlasov v okresnej rade. Novým predsedom okresnej
rady sa stal dipl. ing. Marijan Juran
(SDP).
Na bezprostredných vo¾bách na
predsedu okresného predstavenstva v
druhom kole volieb zvíazil dipl. oec.
Mario Ribar (HSS), pokým sa jeho zástupcom stal absolvent strojníckej fakulty Mario Kozina (SDP).
Vetkým zvoleným prajeme mnoho
úspechu v práci a aby poèas týchto
akých èias èím lepie slúili národu,
ktorý ich zvolil.

spolu s nimi, KPDU Karpati a KUS Lipa
zúèastnili v kultúrno-umeleckom programe v Temevári - a to na pozvanie
Zväzu Slovákov a Èechov z Rumunska.
Keïe táto cesta nebola v naom pláne
práce, nemáme to skadia¾ financova
(ide asi o 5 000 kún + dodatoèné trovy),
a preto sa, ia¾, môeme iba poïakova
za pozvanie, keïe tentoraz naozaj nemôeme vystúpi v Rumunsku.

Slovenské etno hospodárstvo

Vïakabohu, pred stanovenou lehotou MS Lipov¾any sa podarilo vyplati
celkovú urèenú sumu - zaplatili sme
vetky dane a vykonali vetky potrebné
práce, aby sme tak mohli zapísa nae

slovenské etno hospodárstvo do katastra.
V tomto èase sa práve vypracúva detailný plán retauraèných prác interiéru
a exteriéru. V tomto mesiaci nám prichádzajú etnológovia zo Slovenska, aby
nám pomohli èím autentickejie zoradi jestvujúce etno predmety - na spôsob, ako to bývalo v dávnych èasoch.
Vedomí sme si, e bude ako nájs
sponzorov na vypracovanie drevenej ohrady (plota) - takej, aká tu niekedy bola... Predsa vak máme nádej, e práce
na tomto etno majetku poèas ïalích
dvoch rokov v úplnosti ukonèíme a potom ho i slávnostne otvoríme pre verejnos. Turistické zdruenie obce bude tak
ma ete jednu perlu v bohatej turistickej ponuke Lipovlian.

Slovenèina i
naïalej v kole

Kadoroène ôsmaci ktorí navtevujú hodiny pestovania slovenského jazyka a kultúry v Z Josipa Kozarca v kolení pokraèujú v stredných kolách. Napriek tomu, e kolské prázdniny ete
trvajú, rozprávame sa s rodièmi a uèite¾mi o tom, aby sme ten poèet iakov,
ktorí sa uèia slovenèinu, aspoò udrali
a ak je moné - i zväèili.
Záujem rodièov a iakov jestvuje,
take sa i tohto roku bude kona výuèba slovenèiny: Teíme sa, e sa slovenská pieseò znovu bude ozýva chodbami lipovlianskej koly.
(I. Hudec)

KUS Lipa nahral DVD

Foto: I. Hudec

V poslednú júlovú nede¾u KUS Lipa nahral jeden DVD s chorvátskymi piesòami a tancami, pokým sú na druhom
okrem chorvátskych tancov nahrané i
slovenské piesne a tance za sprievodu
tamburáskeho orchestra.
KUS Lipa, ako i MS Lipov¾any na
tento spôsob budú môc prezentova
Lipov¾any v krajine a v zahranièí.

Rumunsko

MS Lipov¾any dostala pozvanie od
Èeskej besedy Lipov¾any, aby sme sa

Matièiari pred slovenským domom
07-08/2009 PRAMEÒ
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OPÄTOVNÉ OBJAVENIE
SLOVÁKOV V ZAHRANIÈÍ

Úèastníci zájazdu

Väèina z nás Slovákov ijúcich v
zahranièí máme dojem, e vetci Slováci na Slovensku vedia o nás, o naich
aktivitách, o naom pôsobení.
Preto mnohokrát zostávame prekvapení, keï zistíme, e mnohí len zïaleka poèuli o zahranièných Slovákoch a
len hàstka, zaoberajúca sa problematikou zahranièných Slovákov, vie pomenova krajiny, spolky a zdruenia aktívnych slovenských komunít vo svete.
Ba dokonca ani nie vetci zamestnanci
úradov vlády Slovenskej republiky, ktorí sa so slovenskou komunitou v zahranièí stretávajú len prostredníctvom telekomunikácií, projektov a financií, nemali monos ochutna ich prostredie a
tep ivota.
Mgr. Martin trbka, z Teritoriálneho odboru Úradu pre Slovákov ijúcich
v zahranièí, si plne uvedomil tento chýbajúci èlánok - preklenutie hraníc úradov a napojenie sa na krajanský krvný
obeh. Rozhodol sa kona.
Od 7. - 12. augusta 2009 organizoval poznávací autobusový zájazd do
Srbska, spojený so Slovenskými národnými slávnosami v Báèskom Petrovci
a do chorvátskeho Iloka. Úèastníci zá20
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jazdu boli pracovníci rôznych úradov
vlády Slovenskej republiky. Plán bol jednoduchý: prostredníctvom neformálneho poznávacieho zájazdu oboznámi sa
s kultúrou, tradíciou a na neposlednom
mieste aj gastronómiou Dolnozemských
Slovákov. Slovenské národné slávnosti,
Národné múzeum, Galéria Zuzky Medveïovej (slovenskej akademickej maliarky) v Petrovci, prehliadka katie¾a a
Po¾nohospodárskeho múzea v Kulpíne,
diela insitných maliarov v Kovaèici a dejiny mesta Ilok, ako aj takmer storoèná
tradícia ilockých Slovákov mali za úlohu zburcova vnemové bunky, ochutnávka tradièných dolnozemských klobás v Báèskom Petrovci a ochutnávka vína v Iloku zase chuové bunky.
Organizátor Martin trbka úèastníkom zájazdu takto predstavil slávnosti
v Báèskom Petrovci: - Slovenské národné slávnosti sú jedineènou udalosou
dolnozemských Slovákov. Bezpochyby
patria medzi najväèie podujatia organizované Slovákmi ijúcimi v zahranièí.
Ich tradícia siaha do obdobia po 1. svetovej vojne a ich vznik bol spojený s mylienkou o sokolskomatiènom hnutí. Prvé
slávnosti sa uskutoènili 28. augusta 1919

v Báèskom Petrovci. Od zaèiatku boli
slávnosti spojené so stretávaním sa Slovákov nielen zo Srbska, ale aj iných komunít v zahranièí a zo Slovenska. Kadoroèný priebeh Slovenských národných
slávností naruila a 2. svetová vojna.
Po vojne pokraèovali do roku 1953. Obnovené boli v roku 1992. Náplò slávností tvoria kultúrno-umelecké programy,
divadelné vystúpenia, prezentácie kníh,
výstavy, zasadnutia spolkov a sprievodné
portové a kulinárske súae. Poèas slávností je mesto Báèsky Petrovec zaplnené ¾uïmi nielen zo irokého okolia, ale
aj návtevníkmi z celého sveta (predovetkým Slovákmi zo zahranièia). Tradièným hlavným organizátorom slávností je Matica slovenská v Juhoslávii.
Kadoroène sa na slávnostiach zúèastòujú vysokí predstavitelia Slovenskej
a Srbskej republiky. V tomto roku budú slávnosti spojené aj s oslavou 90. rokov od ich zaloenia a program bude
obohatený o dolnozemský jarmok, v
rámci ktorého slovenské komunity z
Maïarska, Srbska, Rumunska a Chorvátska (kadý rok v jednej z týchto krajín) prezentujú svoju tradiènú kultúru
(predovetkým gastronómiu, remeslá a
folklór).
10. augusta poobede o 15. hodine navtívilo 46 úèastníkov zájazdu Ilok. Organizáciu privítania mal na starosti
Správny výbor MS Ilok. Kým kuchári varili pre hostí gulá, zatia¾ ich kustódka
Múzea mesta Ilok Ruica Èerni a Vlatko
Miksád oboznamovali s minulosou a
prítomnosou mesteèka. Po dvojhodinovej obhliadke sa úèastníci zastavili v
Slovenskom dome, kde ich privítal predseda MS Ilok elko Dubovský. Hostia si
so záujmom vypoèuli výklad o èinnosti
MS Ilok a mnohí z nich si potom zaobstarali monografiu Slovenské divadlo v
Iloku 1914 - 2008. Po chutnej veèeri a degustácii vín z pivnice súkromného vinára Zlatka Zajaca sa hostia i domáci zabavili pri slovenských ¾udových piesòach
za sprievodu muzikantov Michala Èinèuráka, Vlatka Miksáda, elka Dubovského a mladých muzikantov Pavla Miksáda a Daniela Dubovského.
Hostia s pobytom v Iloku boli výnimoène spokojní. Svedèia o tom vety, kto-

ré zapísali pre archív MS Ilok a pre Múzeum mesta Ilok. Podpisy sú neèitate¾né,
ale je odkaz viet zato jasný: Dríme vám
palce, e dokáete vies k rodnému jazyku aj vae deti; Na vzdialenosti nezáleí,
svoje srdce máte bliie v Slovensku ako
mnohí z nás; Som hrdá, e som Slovenka a ve¾mi ma teí vá záujem o udranie
¾udových tradícií v Iloku a vôbec v Chorvátsku i za hranicami; Poh¾ad na ilocké
svahy plné viníc poteilo oko, krásna slovenèina poteila ucho, stretnutie s vami
poteilo srdce. Vïaka vám za krásne
chvíle. Vaa bohatá história, ktorú si opatrujete ako oko v hlave, je svedectvom
krásy ¾udí, ktorí tu ijú. Tajomníèka Kancelárie Bezpeènostnej rady SR Úradu

vlády Slovenskej republiky Vlasta Slivová napísala: Som ve¾mi hrdá, e pán plukovník tefan Jangl sa nezabudnute¾ným
spôsobom zapísal do váho povedomia.
S radosou mu budem tlmoèi vae pozdravy.
Doc. Ing. Viera Somorová, PhD. pôsobiaca na Stavebnej fakulte Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave, zároveò aj viceprezidentkou Spoloènosti pre
Facility management - IFMA SK sa po
návrate domov písomne ozvala kustódke Èerni Èernej: Najprv sa chcem poïakova za fotky z náho stretnutia v Iloku. Stretnutie bolo ve¾mi milé a srdeèné. Ve¾mi rada budem spomína na krásne mesteèko Ilok a najmä na nekoneè-

ne milých a srdeèných ¾udí, ktorí pestujú prekrásne tradície a zvyky naich predkov. Vetko, èo nám tu je samozrejmé,
nie je samozrejmé ïaleko od vlasti, kde
tieto tradície a zvyky vznikli. A preto takéto poznanie èloveka nielen obohatí, ale
ho aj prinúti zastavi sa a zamyslie nad
dneným uponáh¾aným spôsobom ivota. Za toto obohatenie mojej due Vám
ïakujem. Tlmoète, prosím, pozdravy
jednoduchých ¾udí zo Slovenska naim
krajanom. Svoje vedomosti o Vaom kraji, jeho obyvate¾och, histórii a tradíciách
budem íri aj medzi mojimi známymi
a odporuèím im, aby tento krásny kút zeme navtívili.
(V. Miksád)

Foto: Z. Uzelová
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MS MEÐURIÆ

Kultúrny dom v Meðuriæi

U Meðuriæu se stalno neto dogaða. Veæ smo Vam pisali o tome da
se u Meðuriæu dograðuje Narodni
dom. Tu akciju zajedno su pokrenuli
MS Meðuriæ i Èeka beseda Meðuriæ,
dvije najaktivnije udruge u naem
mjestu.
Kao to znate veæina slovaka u Meðuriæ se doselila prije vie od sto godina iz
mjesta Lokca (opæina Orava) i njegove
okolice u Meðuriæ. I dan danas u oba ta
mjesta imamo prezimena Dulik, Jozefèik, Vavrek, Feja, Lipnièan, Kralj, Valèièak u Kutini dr). Suradnja Meðuriæa i
mjesta Lokca je dugogodinja (nastupi i
posjeti), a nastavkom te suradnje je pos-

Drevo pre Kultúrny dom

jet i zajednièki obilazak Narodnog doma
u Meðuriæu u mjesecu lipnju. Meðuriæ
su posjetii naèelnik opæine Lokca gosp.
Valèièak sa svojim najuim suradnicima
te Jokom Fabry-jem. U Meðuriæu i njegovoj okolici (Kutina, Lipik, Pakrac) proveli su nekoliko lijepih dana u razgledavanju i druenju sa naim matièarima.
Upoznavi nae mjesto i vidjevi to sve
i kako radimo na oèuvanju naeg slovaèkog identiteta veæ vie od jednog stoljeæa, povratkom u Slovaèku organizirali
su donaciju graðe potrebne za krovite
naeg narodnog doma. Donacija se sastoji od graðe iz mjesne umske zajednice Lokca koju su dobrovoljnim radom

mjetani darovali. Oni su rijeili i sve papire te ispilili svu graðu u mjesnoj pilani na potrebne dimenzije. Graða se sastoji od 24 para rogova, podronica, daske i letve prema projektu krovita i to
ukupno vie od 20m2 graðe. Ovih dana
su u tijeku zadnji dogovori oko naèina
rjeavanja dokumentacije sa veleposlanstvom Republike Slovaèke i dovoz
graðe kamionom iz Slovaèke u Meðuriæ.
Ovim èlankom htjeli smo se pohvaliti, ali i zahvaliti ljudima iz nae pradomovine na ovoj donaciji. Oni su na taj
naèin pokazali da nas samtraju svojima
iako smo veæ viæe od stoljeæa razdvojeni.
(Z. Uzelová)
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ra a husle). Rozdelení sme boli do dvoch
skupín a hneï po príchode sme zaèali pracova. Muzikantov uèili a pripravovali
Martin Budinský a Roman Malatinec a ta-

Foto: V. Miksád

SEMINÁR PRE
FOLKLORISTOV

Nermin, Jarka, Ana, Gabriela

Od 28. do 31. júla sa v Báèskom Petrovci konal VII. Seminár pre umeleckých vedúcich taneèných a hudobných
súborov. Ubytovanie a stravovanie bolo zabezpeèené v iackom domove v Báèskom Petrovci.
Seminár v organizácii Festivalového
výboru Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj v spolupráci s Národnostnou radou slovenskej národnostnej meniny finanène
podporil Úrad pre Slovákov ijúcich v zahranièí. Vedúcim seminára bol Mgr. Martin Urban, pedagóg a choreograf zo Zvolena. Seminár prebiehal v troch skupinách:
pre choreografov a umeleckých vedúcich
taneèných skupín, pre umeleckých vedúcich speváckych skupín a pre vedúcich orchestrov a hra na hranozvuèných nástrojoch.
Vedúca folklórnych skupín MS Ilok Jarmila Mudrochová: - Z Iloka sa na òom zúèastòujeme u tretíkrát. Okrem mòa tam boli i taneèníci: Anna Miksádová, Biljana
Jeiková, Dária Velková, Gabriela Blatnická, Ivan Blatnický a Nermin Záborský a
tie i dvaja, ktorí sa zaoberajú hudbou vo
svojom vo¾nom èase, Daniel Dubovský
(cimbal a akordeón) a Pavel Miksád (fuja22
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neèníkov pripravovali a uèili Martin Urban a Andrea Jágerová.
Program bol celodenný - od 9. hodiny
ráno po 21. hodinu veèer, keï sa robili zábavy, a tak si úèastníci ete do neskorých
noèných hodín vo¾ne opakovali nauèené.
Netancovalo sa celý deò naplno, ale sme
to mali rozdelené do blokov, so spevom a
prednákami. Kadé ráno sa zaèínalo
úvodným iniciatívnym tréningom (rozcvièovanie a èo to znamená pre taneèníka).
Pokraèovalo sa v spoznávaní charakterov
slovenských ¾udových tancov. Prakticky
sme sa uèili taneèné prvky regiónov Liptova, Myjavy a Podpo¾ania a potom nám
premietali aj staré archívne videozáznamy
z nich. Na tých príkladoch sme si uvedomovali, èo máme pozera a na èo dáva
pozor pri spracovaní tanca z danej oblasti.
Keïe je spev súèasou tanca a kadý taneèník by mal vedie aj správne pouíva
svoj hlas, mali sme i prednáky o speve: èo
sú hlasivky a hlasová hygiena, ako rozcvièi hlasivky (dychové cvièenia, rozcvièenie mimických svalov a rezonanèných
dutín, hlasové cvièenia a cvièenia intenzity hlasu), ako zaspieva ¾udovú pieseò
a pozna tradièný interpretaèný týl ¾udo-

vého spevu. Vo veèerných hodinách sme
preberali folklórny materiál dolnozemských Slovákov. Boli to tance z Pivnice, z
Hloian, detské tance z Hloian a Petrovca, maglódske tance z Maïarska a z Iloka
sme uèili ostatných tancova cigánku. Vdy
to pokraèovalo zábavou.
V posledný deò seminára, v piatok 31.
júla, sme robili zhrávku vetkého nauèeného. Tým sme ukonèili praktickú èas,
po èom nasledovalo stretnutie choreografov v slávnostnej sieni gymnázia. Zúèastnili sa na òom aj iní vedúci folklórnych
skupín, ktorí neabsolvovali celý program.
Prednáal vedúci seminára Martin Urban
a viedol rozhovor s prítomnými o ich práci v spolkoch. Na konci stretnutia podpredseda NRSNM Vladimír Valentík
odovzdal diplomy za úspené zdolanie seminára vetkým úèastníkom a ohlásil ïalie stretnutie o rok.
U tretí rok sa zúèastòujem na tomto seminári a vdy sa rada vraciam. Tie
chvíle vyuívam na dobíjanie batérií. Sú
tam ¾udia, ktorí sa zaoberajú folklórom
a ktorých to baví, vyarujú pozitívnu energiu a vedia, ako ju odovzda ïalej. Doma
mi folklór vyèerpá posledné atómy sily.
Taneèné skúky stále robím v behu, zaradím ich medzi ostatné záväzky, ktoré
ma kadý deò èakajú, èi u v práci, alebo
doma. Viem, e nespåòam do poslednej
bodky to, èo sa uèíme na seminári a potom ma mrzí, e èo vlastne tam h¾adám,
keï si nauèené nemôem dodra. Stále
mám nádej, e si ete niekto z tých mladích túto èinnos zoberie váne, e sa
mu to zatepí do srdca a preberie na seba kúsok práce a kúsok zodpovednosti.
e výzvy typu ako milujem folklór" alebo rád/rada tancujem" sa zmenia v
skutky, e slová nezostanú prázdne, ale
vyústia v èinnos v podobe nauèím to aj
ostatných". Bohuia¾ i tým, èo chodia na
tento seminár so mnou, sa ete stále neotvorili oèi. Niekedy sa mi po návrate domov zdá, e fúkam proti vetru.
Na seminároch zisujem, e taká istá
problematika je i v iných súboroch, e niektoré sú na tom horie ako my. Troku ma
to poteí, ale ma neteí celková situácia.
Ale na ïalie stretnutia budúcich seminárov sa urèite teím.
(V. Miksád)

Foto: V. Miksád

DRUHÝKRÁT NA JAVISKU
V DULOVCIACH

Dievèenská spevácka skupina

Od 24. po 26. júl sa staria detská
skupina zúèastnila na XIII. Junoslovenských detských a mládeníckych
folklórnych slávnostiach v Dulovciach
na Slovensku.
Zameraním festivalu, medzi folkloristami nazývaného aj Malá Detva na slovenskom juhu, ktorý sa koná pod zátitou prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gaparovièa, je zbliovanie detí v rámci Slovenska i sveta, poskytovanie priestoru na stretávanie sa detí a mládee v
prostredí, ktoré bolo v minulosti z h¾adiska folklóru málo poznané, ako aj rozvíjanie spolupatriènosti najmladej generácie zo Slovenska a detí zahranièných
Slovákov. XIII. Junoslovenské detské a
mládenícke folklórne slávnosti organizovali Miestny odbor Matice slovenskej
v Dulovciach, obec Dulovce a Úrad pre
Slovákov ijúcich v zahranièí.
Slovenskú meninu z Chorvátska
tohto roku predstavovala staria detská
skupina MS Ilok s choreografiami vedúcej folklórnych sekcií Jarmily Mudrochovej Ilo dievèa po vodu a Na ilockom moste. ¼udovú hudbu, posilnenú
dvomi mladými hudobníkmi Danielom

Dubovským (akordeón) a Pavlom Miksádom (husle), viedol predseda MS Ilok
elko Dubovský. Iloèania sa na festivale v Dulovciach poèas jeho jestvovania
zúèastnili teraz po druhýkrát. Okrem
Slovákov z Chorvátska sa na slávnostiach
zúèastnili aj Slováci zo Srbska, detský
folklórny súbor Medovníèek zo Selenèe,
ktorý na tento festival postúpil ako minuloroèný víaz Detského folklórneho
festivalu Zlatá brána v Kysáèi a Folklórny
súbor Slovenka zo Seredného z Ukrajiny. Na programe vystúpilo aj es domácich súborov zo Slovenska.
Zahranièní úèastníci boli pre nedostatok ubytovacích zariadení v Dulovciach ubytovaní v Domove mládee pri
Strednej priemyselnej kole v Komárne. Hneï v prvý veèer po príchode si
Iloèania vo vstupnej hale Domova mládee usporiadali spevácku skúku, ku
ktorej sa pripojili i Selenèania a o krátky
èas sa z toho zrodila spoloèná taneèná
zábava, na ktorej hralo 14 èlenov oboch
orchestrov. Na tomto neformálnom priatelení sa vznikla dohoda medzi vedením
MS Ilok a PaedDr. Jurajom Súdim, dirigentom a vedúcim Komorného zboru

Zvony zo Selenèe o budúcej monej spolupráci na spoloènom projekte Európskej únie.
V sobotu doobeda bolo osobné
vo¾no, ktoré Iloèania vyuili na obhliadku Komárna. Na nich
najviac zapôsobilo Námestie Európy, ktoré je
európskym architektonickým unikátom. Fasády budov sú architektúrou typické pre jednotlivé národy ijúce v
Európe. Návtevník môe preto na jednom mieste vidie a porovna
zvlátnosti a odlinosti
napríklad fínskej, ukrajinskej èi po¾skej architektúry v harmonickej
súhre. Projekt symbolizuje proces európskej integrácie a jeho hlavnou
ideou je vyvolanie pocitu európskej spolupatriènosti a rúcania hraníc
medzi národmi. Poèas výkopových prác
tu boli objavené keltské hrnèiarske pece pochádzajúce z obdobia spred vye
2000 rokov. Na mieste náleziska sa buduje múzeum keltskej kultúry, v ktorom
budú vystavené nájdené exponáty.
Poobede boli predstavitelia spolkov
prijatí u starostu obce tefana Caletku
na obecnom úrade a potom sa vetci
úèastníci zúèastnili na krojovanom
sprievode obcou. Veèer sa konalo slávnostné otvorenie 13. roèníka slávností a
Iloèania vystúpili na programe súborov
zahranièných Slovákov pod tradièným
názvom Prili k nám. Po nich vystúpili
súbory zo Slovenska v programe Z domoviny a bodku za sobotòajím programom poloil kvalitným vystúpením
Folklórny súbor Dopravár z Bratislavy s
názvom Pozdrav Dulovciam.
Nede¾né doobedie bolo opä vyuité
na obhliadku Komárna a na balenie kufrov. Poobede sa v Dulovciach konal galaprogram úèastníkov zo zahranièia, po
ktorom domáci i predstavitelia hosujúcich súborov zhodnotili 13. roèník festivalu.
(V. Miksád)
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Jelisavská letná noc

Dievèence z Jelisavca pomáhajú v práci

14. augusta 2009 konala sa prvá Jelisavská letná noc pod názvom Èobaniáda
pri Osijeckom. Toto podujatie sa konalo
pod sponzorstvom Caffe baru Belami majite¾a Nevena Dervièa, ktorý na túto súa
vo varení èobanca zaobstaral asi 50 kg mäsa, ako i vetky potrebné chuové prísady.
Súai mohli vetci, ktorí o to mali záu-

jem - a o tom, e záujem
o takýto druh podujatia
bol ve¾ký, svedèí i fakt, e
sa v ten veèer, na mieste
kde sa varila táto známa
pecialita zoskupilo vye
dvesto hostí, ktorí sa
skvele zabávali.
Súailo osem drustiev: Ekipa za oèevid",
Kubicovia", Minárikoví", Preslano", NK Vihor", Hasièi", Vanília",
z toho jedno enské, pod názvom Hanume".
Kadý tím vynaloil maximálne úsilie,
vedomosti a ikovnos, no kadý mal i svoje malé tajomstvo pri chystaní tohto vynikajúceho pastierskeho guláa. O tom, e sa
skutoène dobre zabávali, hovorí fakt, e sa
ich smiech a pieseò naïaleko poèuli.

Aby súa bola èím regulárnejia, kadý
uvarený èobanac ocenila osobitná posudzovacia komisia - jury zloená z piatich èlenov. Po ochutnávke komisia zhodnotila,
e o jeden bod enský tím Hanumy" prevýil tím pod názvom Kubicovia".
Víazný tím, ako to zvyèajne u býva,
dostal i osobitnú odmenu.
Napriek tomu, e varenie tejto pochúky bolo súaného rázu, cie¾om tejto
udalosti bolo predovetkým - dobre sa pobavi, èo sa organizátorovi podujatia podarilo na výbornú.
Spev a vzájomné priatelenie sa vetkých prítomných potrvalo a do ranných
hodín. S ve¾kou netrpezlivosou sa u èaká na druhú Jelisavskú letnú noc, na nové
obsahy a veríme, e úèastníkov bude ete
viac.
Toto je pochválenia hodná akcia ikovného podnikate¾a, a preto veríme, e
nám i v budúcnosti bude pripravova ete hodne takýchto pekných stretnutí.
(. Brník)

Foto: . Brník

SLOVENSKÝ ORLOJ V STAREJ BYSTRICI

Delegácia MS Jelisavec v Starej Bystrici pred orlojom

Ide o najväèiu drevenú sochu na
Slovensku. Celková kompozícia predstavuje sediacu Madonu, Sedembolestnú Pannu Máriu, patrónku Slovenska. Celý návrh od akad. sochára Loviku
bol najskôr vytvorený v hlinenom modeli, ktorý bol architektom Ivanom Jarinom
prepracovaný do výkresovej dokumentácie. Tvarovanie diela v ind¾ovej kontrukcii bolo moné vïaka 80 dreveným
24
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ramenám, ktoré tvoria kostru orloja. es
bronzových plastík, ktoré sú umiestnené
vo výklenkoch orloja: z najstarieho obdobia je to kniea Pribina, krá¾ Svätopluk,
z 19. storoèia sú to kodifikátori slovenského jazyka Anton Bernolák a ¼udovít
túr, z 20. storoèia je to Milan Rastislav
tefánik a Andrej Hlinka. V rámci historických postáv 19. a 20. storoèia bol úmysel autorov vybra po dve postavy z pro-

stredia katolíckeho a po dve z prostredia
evanjelického. Pozoruhodnosou je taktie vyobrazenie Pribinu s meèom v ruke
a krá¾a Svätopluka s krá¾ovskou korunou
ako krá¾a starých Slovákov. Vetkých es
plastík bolo odliatych z bronzu v ateliéri
Tri kamene v Stupave. Drapéria je zhotovená zo slovenského kameòa ryolit, ktorý vznikol stuhnutím lávovej hmoty a bol
vyaený v lomoch pri Hliníku nad Hronom. Horná èas drapérie je vytesaná v
tvare opony, dolná èas obsahuje kruhové otvory, v ktorých sú vloené prieh¾adné tabu¾ky zo zlatého ónyxu - jediného
slovenského mramoru, ktorý sa aí v lomoch pri Leviciach. Tento mramor obsahuje vo svojej truktúre èasti zlatého vlasu, od èoho je jeho pomenovanie. V noci
sú tieto tabu¾ky zlatého ónyxu podsvietené. Autori drapérie sú taktie akad. sochári manelia Lovikovci. Z ryolitu je zhotovený aj portál vstupu do galérie.
Sedem sôch slovenských apotolov
vytesal z topo¾ového dreva ¾udový rezbár
Peter Kuník z Tvrdoína. Ide o svätcov,
ktorých osudy boli spojené so Slovenskom:

sv. Cyril, sv. Metod, sv. Andrej-Svorad, sv.
Beòadik, sv. Gorazd, sv. Bystrík a sv. Vojtech. Srdcom orloja je tzv. astroláb, teda
ciferník s astronomickými údajmi. Práve
astroláb robí zo Slovenského orloja v Starej Bystrici jediný a prvý orloj na Slovensku. Bez astrolábu nemôe by orloj orlojom. Vzh¾adom na to, e ide o zloitý astronomický a hodinársky mechanizmus, obec
Stará Bystrica oslovila praskú firmu SPEL,
ktorá navrhla a zostrojila astroláb pre Slovenský orloj v Starej Bystrici. Je potrebné
zdôrazni, e astronomické údaje sú peciálne navrhnuté pre zemepisnú polohu
Starej Bystrice, nejde teda o kópiu iného
orloja. Farebnos hlavnej dosky astrolábu
je daná fázami dòa: èierna noc, èervená
úsvit, bledomodrá deò - obzor, èervená
súmrak. Ruèièka so slnkom sa pohybuje
po týchto poliach pod¾a toho, kde sa reálne slnko nachádza. Hlavná doska astrolá-

bu je ïalej delená zlatými lemovkami, ktoré oznaèujú rovník, obratník raka, obratník kozoroca a tzv. miestny poludník, teda úseèku priamky, ktorá ukazuje, kedy
je slnko najvyie na oblohe nad Starou
Bystricou. Orloj v Starej Bystrici tak ako
jediný z jestvujúcich orlojov na svete ukazuje tzv. pravý slneèný èas. Okrem toho
astroláb ukazuje polohu Mesiaca na oblohe, fázy Mesiaca a polohu Slnka v znamení zverokruhu. Na vonkajom okraji je tzv.
kalendárna doska, ktorá má 366 dielov a
kadý deò sa otoèí o jeden diel. Významné slovenské sviatky a pamätné dni sú na
kalendárnej doske oznaèené èervenou
hviezdièkou.
Vo veièke orloja sú umiestnené dva
zvony. Jeden zvon odbíja èas, druhý vytvára zvukovú kulisu poèas promenády apotolov. Odbíjací zvon (cimbal) nesie názov
sv. Juraj a text: Slovenský orloj Stará

Bystrica R. P. 2009." Zvon dal odlia ilinský upan Ing. Juraj Blanár. Druhý zvon
nesie názov Rieènická Madona a text: Na
pamiatku zatopených obcí Rieènica a Harvelka dal odlia nitriansky biskup Mons.
Viliam Judák." Tento zvon má vyobrazený emblém Panny Márie z obrazu na hlavnom oltári rieènického kostola, ktorý sa jediný zachoval pred zatopením. Umelecké
informaèné centrum v priestore pod orlojom je výtvarne navrhnuté ateliérom Byzant.
V tomto priestore vznikla malá predajná
galéria, v ktorej sa vystavujú diela profesionálnych i neprofesionálnych umelcov.
Okrem toho tu bude umiestnená predajòa
suvenírov, informaèno-turistická kancelária, a zároveò tu bude sprístupnené schodisko k zadnej èasti orloja, v ktorej sa budú môc návtevníci pozrie na mechanizmy orloja.
(. Brnjik)

arty

Dutý policajt
Stretnú sa 3 raloky a rozprávajú si svoje
záitky.
Prvý hovorí:
Nedávno som zoral jedného Amerièana a ten bol taký napchaný hamburgermi,
e mi bolo týdeò naniè." Druhý na to: To
ja som nedávno zoral jedného Rusa, ten
bol tak napitý, e som nedokázal pláva
rovno." A tretí hovorí: To niè nie je, ja
som nedávno zoral slovenského policajta a ten bol taký dutý, e som sa nemohol
týdeò potopi!"

Poklad
Naa svokra je poklad...
U len zakopa pod zem.

Svadobná noc
Po svadobnej noci hovorí mu ene: Ty
si moja sneienka. Áno? A preèo?" pýta
sa ena. Bola si moja prvá." odvetí mu.
A ty si môj Boeing." vraví ena o chví¾u.
To som bol tak dobrý?" poteí sa mu.
Nie, si môj 747. partner."

Alkoholik
Príde alkoholik k doktorovi na lieèenie
a ten sa ho pýta: Ko¾ko denne vypijete?" Tak liter vodky." A ako dlho pijete?" Nie tak dlho, od detstva." No dobre. Take zaèneme s lieèbou?" Áno."
Dva poldecáky denne a ani kvapku navye!" Dva poldecáky! Dobre, pán doktor" Na druhý deò uvidí doktor tohto pacienta, ako sa len tak-tak drí na nohách
a pospevuje si. Doktor mu vyèíta: Ale,
pane, veï sme sa dohovorili, e vypijete maximálne dva poldecáky." Môj milý doktorko, a ty si myslí, e sa lieèim
len u teba?"

abka
Policajt príde k doktorovi a na hlave má
prirastenú abu.
Lekár to vidí, sp¾asne rukami a vraví: Preboha, èo sa vám to stalo?"
A aba na to: Èo ja viem, teraz mi vyrástol z riti!"
Toaletný papier
Policajt kolegovi:
- Vèera som si kúpil záchodovú kefu.
-Aká je?
-Vie, toaletný papier bol lepí!
Policajt v krème
Príde chlap do krèmy a hovorí: Chlapi,
poèul som super vtip o policajtoch, musím
vám ho vyrozpráva!"
Zrazu sa od stola postaví nejaký mu a hovorí: Pane, ja som policajt."
A mu na to odpovedá: To nevadí, ja ten
vtip rozpoviem pomaly a dvakrát!!
Studòa
Ide sused za susedom a prosí ho o 20 vedier
vody. A tento sa pýta: Preèo, dola ti voda?"
A on na to: Nie, svokra spadla do studne
a ete jej trèí hlava."

Mo¾a
Manel sa vracia neskoro domov, jeho
ena musí schova svojho milenca do
skrine. Uprostred noci milenec vylezie
nahý von, vezme si kouch a zakráda sa
k východu. Manel sa prebudí a zbadá ho:
Hej? Èo si zaè?" Som mo¾a." A kam
ahá ná kouch?" Idem si ho zjes domov."

U zubára
Panièka je u zubára. Pusa otvorená a
zubár tam èosi pozorne vàta. V tom jej
zazvoní mobil. Po piatom zvonení ho
nasrdený zubár popadne a krièí: Kto
ste?" Manel." Tak poèúvajte, manel!
Budem za chví¾ku hotový, ona to
vyp¾uje, umyje si hubu a potom ti zavolá!!"

(Pripravil A. M. Kuric)
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Matica slovenská Kukuèín-Kuntariæ Jakiæ
na Sovskom jazere

Èlenovia MS Kukuèín-Kuntariæ

Slováci Slovákom na Sovskom jazere
Ve¾ká väèina èlenov Matice slovenskej Jakiæ sa angaovalo pri príprave dvojdòového podujatia, ktoré sa konalo 11. i
12. júla t. r. v Jakiæi a na Sovskom jazere.
Zaèalo sa v sobotu 11. júla, keï v ranných
hodinách prili hostia z Cig¾a, Sebedraia
a Lehoty pod Vtáènikom. 46 prili autobusom o iestej ráno. Bolo ich pekne vidie na hlavnom námestí Jakiæa. Doteraz
tak ete nebolo; dvaja starostovia obcí a
enský spevokol Cig¾anka a neskôr sa im
pridali aj poslanec slovenského parlamentu
Dr. Jozef M. Rydlo, jeho manelka Renáta
i dcéra Mária. V prvý deò Slováci navtívili Jakiæ, vináreò Kutjevo d. d., kde
vyskúali vina a kde ich uvítal a pozdravil
primátor Kutjeva Ivica Nikoliæ. V sobotu
11. júla v priestoroch MS Jakiæ bola zábava pre hostí zo Slovenska, èlenov MS Jakiæ i èlenov HKUD Slavonija Jakiæ. Trvala len do polnoci, lebo v nede¾u sa muselo
vèas vsta. Vetci hostia zo Slovenska boli ubytovaní a spali v súkromných domoch.
Podpisovanie zmluvy
O ôsmej matièiari MS Jakiæ vo svojom
sídle v sobotu 11. júla 2009 spolu s vedením obce Jakiæ, HKUD Slavonija Jakiæ,
obce Cige¾ a obce Sebedraie podpísali
Zmluvu o priate¾stve a spolupráci na kultúrno-umeleckom a vetkých oblastiach
ivota. Zmluvu podpísali starostovia: Jakiæa Ivica Kovaèeviè, Cig¾a tefan Mjartan, Sebedraia Peter Juríèek a predsedo26
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via: HKUD-u Slavonija
Jakiæ Drago Èevapoviæ
a MS Kukuèín-Kuntariæ
Jakiæ Pavel Treger. Pri
podpisovaní zmluvy bol
prítomný aj Slavko Jaro, starosta Jakiæa.
Starosta Jakiæa pán
Ivica Kovaèeviæ vyzdvihol dôleitos spolupráce obyvate¾ov Poegskej
doliny so Slovenskom a
slovenskými obcami, z
ktorých v minulosti
prili predkovia èasti obyvate¾ov jakiækého okresu a susedných. Ete zdôraznil, e
takú spoluprácu bude vdy podporova a
aj sám sa do nej zapojí. Vyzdvihol pracovitos i skromnos potomkov Slovákov.
Nakoniec hosom zo Slovenska zaelal príjemný pobyt v Chorvátsku. Starostovia
zo Slovenska tefan Mjartan i Peter Juríèek
zdôraznili, e po vlaòajej návteve èlenov
Matice slovenskej Kukuèín-Kuntariæ v tej
oblasti Slovenska sa usilujú èo najviac spolupracova so svojimi rodákmi. Taktie
vyjadrili vïaènos Chorvátsku i Chorvátom, e srdeène doèkali vysahovaných
Slovákov, ktorí v Poegskej doline nali
svoju domovinu i svojich nových susedov.
Vyjadrili nádej, e sa táto spolupráca bude rozvíja vo vetkých smeroch, na èo obce zo Slovenska dajú svoj príspevok v budúcnosti. Nakoniec zavolali èlenov MS Jakiæ, HKUD Slavonija Jakiæ a obecnej
správy, aby na budúci rok navtívili Slovensko.
Doktor Jozef M. Rydlo, èlen slovenského parlamentu a podpredseda komisie
parlamentu pre zahranièie, vo svojom príhovore poukázal na viacstoroènú ve¾mi
dobrú spoluprácu Slovákov i Chorvátov.
Ukázal na moment, e prvý chorvátsky arcibiskup v Záhrebe Juraj Haulík, dôleitá
osobnos chorvátskych dejín, bol Slovák.
Potom zdôraznil, e spolupráca, aká sa zaèína v Jakiæi, má svoj význam tak pre toto
prostredie, kde ijú potomci Slovákov, ako
aj pre Slovensko, lebo spoluprácou sa

umocní priate¾stvo dvoch tátov i dvoch
národov. Potom s¾úbil, e bude medzi tými politikmi v Európe, ktorí sa budú usilova, aby sa Chorvátsko stalo èlenom Európskej únie.
Nakoniec sa Pavel Treger, predseda MS
Jakiæ, poïakoval vetkým prítomným, e
sa zoskupili okolo mylienky spolupráce,
ktorej je cie¾ da miesto Slovákom v Poegskej doline, aké mali medzi dvoma svetovými vojnami. Zdôraznil pritom, e je v tejto doline poèet potomkov Slovákov taký,
e by iste prekvapil mnohých, keïe sa
nikdy neskúmal. Poprosil Pána Boha, aby
pomáhal a bol s tými, ktorí pracujú pre dobro Chorvátska i Slovenska.
V nede¾u vetko sa zaèalo svätou
omou o ôsmej hodine vo farskom Kostole svätej Barbory v Jakiæi. Pán farár farnosti Jakiæ Josip Bogoviè hneï na zaèiatku ome pozdravil vetkých prítomných a
zvlá hostí zo Slovenska, ktorí prili svojim príbuzným i priate¾om. Vyzdvihol význam spolupráce a nakoniec poprosil Pavla
Tregera, aby vysvetlil, z ktorej èasti Slovenska prili hostia. Pavel Treger to v
krátkych èrtách vysvetlil a poprosil pána
farára, aby s èlenmi Matice v budúcom roku navtívil Slovensko. Náhodou je aj v Sebedraí farský kostol zasvätený svätej Barbore.
Sovsko jazero 12. júla 2009
Chorvátskou a slovenskou hymnou sa
zaèalo nede¾né podujatie a potom prítomných pozdravil Pavel Treger, predseda MS Kukuèín- Kuntariæ Jakiæ.
Pozdravil poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (slovenského parlamentu) i podpredsedu Zahranièného výboru Slovenskej republiky, historika i vedca Dr. Jozefa M. Rydla.
Medzi prítomnými na Sovskom jazere boli pán Ferdinand Trohu, podupan
Poegsko-slavónskej upy, predseda Zväzu Slovákov v Chorvátsku Andrija Kuric,
starosta obce Cige¾ tefan Mjartan, starosta obce Sebedraie Peter Juríèek, starosta
obce Jakiæ Ivica Kovaèeviæ, starosta obce

Foto: A. M. Kuric
FS MS Jelisavec

slavónskej upy poukázal na dôleitos menín a ich práva v Chorvátsku. Potom povedal, e Poegsko-slavónska upa bude
ma vdy porozumenie pre Maticu slovenskú Kukuèín -Kuntariæ, do ktorej sú zapojení èlenovia z celej upy. Potom sa poïakoval vetkým Slovákom, ktorí sa usilujú,
aby Chorvátsko bolo rovnoprávne s ostatnými tátmi Európy a Európskej únie. Pán
podupan potom vyhlásil oficiálny zaèiatok Druhého roèníka podujatia Slováci Slovákom na Sovskom jazere.
Podujatie moderovala Antónia Pulpanová a hneï zahlásila, piesne a tance
jakiækých matièiarov, ktorí za dva roky
jestvovania nacvièili piesne i tance starej
domoviny. Vystupovali na nieko¾kých podujatiach Zväzu Slovákov v Chorvátsku a
piesòou poteili i Slovákov na Slovensku.
Taktie vlani vystúpili i na podujatí HKUDu Slavonija Piesòou do jesene 2008. Potom vystúpil Slovenský kultúrno-umelec-

ký spolok Ivana Brníka-Slováka Matice
slovenskej Jelisavec. V pokraèovaní programu vystúpili èlenky enského speváckeho zboru Cig¾anka z Cig¾a, ktoré rozvese¾ovali jakiækých matièiarov i pri príleitosti ich prvej návtevy Cig¾a a Slovenska. Ich pieseò je ako spev vtáèikov
okolitých lesov a balzamom na duu èloveka. Bola to Slovenská rapsódia na Sovskom jazere.
Naposledy vystúpili èlenovia HKUD-u
Slavonija z Jakiæa, ktorí s piesòami i tancom navtívili celé Chorvátsko. U 12 rokov pestujú tradièné piesne i tance jakiæskej oblastí i celej Slavónie. Vlani spolu s
matièiarmi MS Jakiæ navtívili Slovensko
a my im ïakujeme za dobrú spoluprácu.
Ich pomoc pri organizácii tohto podujatia
nikdy nezabudneme.
Nasledoval obed pre vetkých a o piatej pomaly vetci odili zo Sovského jazera.
(P. Treger)
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Èaglin Slavko Ðurina a doktor Marijan Cesarik predstavoval mesto Poega.
Pavel Treger zvlá pozdravil predsedu HKUD Slavonija z Jakiæa pána Dragu
Èavapoviæa i èlenov tohto spolku.
Naposledy pozdravil aj delegácie Matíc z Chorvátska.
Potom dal slovo váeným hosom, aby
pozdravili vetkých ktorí sa dnes nachádzajú na Sovskom jazere.
Prítomným sa prihovoril Dr. Jozef M.
Rydlo, ktorý so slzami v oèiach povedal, e
je dnes nato¾ko astný, e je slovo slabé,
aby to vyjadrilo. Ve¾ký dlhoroèný priate¾
Chorvátov zdôraznil, e kedysi len mohol
sníva, e v slobodnom Chorvátsku raz
spolu budú znie hymny Chorvátska i Slovenska. Slováci v parlamente sa okrem na
Slovensku sluobne nachádzajú na svete
ete len v Chorvátsku, èo je ozajstné uznanie slovenskej menine v Chorvátsku. Potom zdôraznil, e Chorvátsko i Slovensko
sú v Európe storoèia, a e práve Chorváti
cez stároèia ochraòovali Európu pred Turkmi. Táto Európa to dnes èiastoène zabudla. Potom ete zdôraznil, e on a prezident
Slovenska Ivan Gaparoviè sa budú aj najïalej snai o pomoc Chorvátsku, aby sa
stalo rovnoprávnym èlenom Európskej
únie.
Predseda Zväzu Slovákov v Chorvátsku zdôraznil námahu a ve¾kú prácu èlenov Matice slovenskej Jakiæ, ktorá v prirodzenom amfiteátri organizovala toto podujatie. Povedal potom, e MS Jakiæ za dva
roky jestvovania ve¾mi ve¾a urobila a nech
len aj ïalej tak pokraèuje.
Podupan Poegsko-slavónskej upy
pán Ferdinand Troha v mene Poegsko-

FS Slavónia

Poslanec v slovenskom parlamente Dr. Rydlo s rodinou a predsedom
MS Jakiæ P. Tregerom
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lecký program. V tomto programe mali KUS-u Vreteno. Po vydarenom kultúrnoúèas okrem naich èlenov z detskej a en- umeleckom programe nasledovala veèera
skej folklórnej skupiny nai milí hostia zo a po nej ¾udová veselica, ktorá trvala neZdeniec, èlenovia MS Mí¾ovce, drahí ho- skoro do noci.
12. júla 2009 po spoloèných raòajkách
stia zo Slovenska a èlenovia KUS-u Vreteno z G. Èagliæa. Najväèia minutá v tom- vyprevadili sme naich drahých hostí zo
to programe patrila naim deom, najm- Slovenska s nádejou, e sa èoskoro znovu
ladím èlenom MS Zokov Gaj, ktorí pri tej- budeme tak krásne priateli.
(L. Holoová)
to príleitosti ukázali, èo vetko vedia, èo
sa vetko nauèili.
Vetkých prítomných oslovili i
nai vzácni hostia:
starosta obce Zborov
nad Bystricou Ing.
Jozef Èièka, predseda Zväzu Slovákov v
CHR Andrej Kuric,
zástupca starostu
okresu Zdenci Rudolf Holo a predstavitelia naich drahých priate¾ov z Kosci pochodujú cez Gaj
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Kosci v Zokovom Gaji
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11. júla 2009 MS Zokov Gaj usporiadala svoje u tradièné podujatie - 3. atevné slávnosti. MS Zokov Gaj sa na takýto
spôsob usiluje zachráni pred zabudnutím staré zvyky, ktoré v minulosti sprevádzali atvu. Doteraz tieto atevné slávnosti èi doinky boli ve¾mi úspené a dúfame, e tak bude i v budúcnosti.
Ráno v deò konania slávností pricestovali k nám nai drahí hostia z mesta
Zborov nad Bystricou zo Slovenskej republiky. Po uvítaní umiestnili sme ich v
naich domoch, kde mali zabezpeèené miesto na oddych a odpoèinok. Samotný program doinkov sa zaèal o 16.-ej hodine
pozdravným slovom náho predsedu MS
Zokov Gaj Nikolu Èía Èía. Nasledovalo
slávnostné defilé koscov? encov? a zberaèiek? níc?, ien a detí. Úèastníci tohto
slávnostného sprievodu preli osadou a
odili k itnému po¾u. Nieko¾kí ¾udia nám
prakticky ukázali, ako sa niekedy konali
kosba obilia, zber pokoseného ita a vytváranie hraníc.
Po ukonèenej kosbe zopár starích
ien prichystali bohatý stôl s príleitostnými pochúkami, jedlami, ktoré sa jedli
v minulosti poèas kosenia ita. Ponúkli
nám èerstvý syr, hrubú klobásu kulen, klobásu, slaninu a neodmyslite¾nú domácu
pálenku.
Po obèerstvení sme odili k Domu kultúry, pred ktorým sa konal kultúrno-ume-

Foto: A. M. Kuric

3. atevné
slávnosti

Slávnostný sprievod Zokovým Gajom
28
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Hostia zo Zborova nad Bystricou

Foto: B. V. Baksová
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AKCIE V OBRAZOCH

MS Markovec na Detve

Podpredseda vlády SR Èaploviè s primátorom mesta Naice K. agar

Èlenovia FS I.B.-Slováka Jelisavec

FS MS Rado

Deti z Radoa spievajú

FS z Cig¾a zo Slovenska

Podpísala sa aj spolupráca obcí Jakiæ, Cige¾ a Sebedraie
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MS Markovec na Detve
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MS Jelisavec si pred piatimi rokmi do
roèného plánu svojej èinnosti zaradila
toto podujatie na vysoké miesto - ako
svoju ústrednú aktivitu cez celý rok. Aj
tohto roku, ako i v tých predolých, na

Foto: . Brník

Dni Slovákov v
Jelisavci - Veèer
korbáèika

FS I. B.-Slováka z Jelisavca

tomto podujatí sa okrem predaja chýreèných korbáèikov, za názorného predvedenia výroby tejto peciality, prítomní mohli kocha i v bohatom kultúrnoumeleckom programe usporiadanom v
rámci tohto podujatia. Okrem hostite¾ov
v kultúrno-umeleckom programe sa
zúèastnili i hostia: chorvátsky KUS Tomislav z Cerny a slovenský KUS Fraòa
Strapaèa z Markovca Naického.
Poèetné obecenstvo v preplnenej sále Kultúrneho centra Slovákov v Jelisav-

Foto: . Brník
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I tohto roku sa v organizácii MS
Jelisavec v auguste pod zátitou Rady
pre národnostné meniny Chorvátskej
republiky konalo piate v poradí kultúrne podujatie Dni Slovákov v Chorvátsku - Veèer korbáèika. Jeho zámerom i tentoraz bolo predstavi slovenskú pecialitu vyrobenú zo syra - korbáèiky. Pokia¾ ide o naický kraj, málo
je takých, ktorí si korbáèiky u nevychutnali, a to práve vïaka tomuto podujatiu jelisavských matièiarov. Toti,

ci s ve¾kým oduevnením sledovalo a búrlivými potleskami odmeòovalo vydarené vystúpenia hosujúcich súborov, ktoré sa tu predstavili svojimi výnimoène
dobre predvedenými choreografiami.
Napriek tomu, e Jelisavèania ve¾mi
dobre poznajú kultúrnu tvorbu Markovèanov, Veèer korbáèikov bol príleitosou, aby sa vetci prítomní presvedèili, e markovský spolok skutoène patrí medzi tie vrcholné slovenské spolky
v Chorvátskej republike.
Pravdae, ve¾ký záujem obecenstva
svojimi vystúpeniami vzbudili i èlenovia
SKUS-u Ivana Brníka Slováka z Jelisavca, ktorí sa ako domáci na tomto podujatí predstavili vystúpeniami tyroch folklórnych skupín: detskej, strednej, dospelej - a po nieko¾kých rokoch prestávky
svoje folklórne umenie predstavila i novozaloená seniorská skupina. Táto skupina si zaumienila, e bude aktívna a bude vystupova na poèetných folklórnych
prehliadkach - tak v Chorvátsku, ako i v
zahranièí. Zaloenie tejto seniorskej skupiny iniciovali sami jej èlenovia, èo je na
pochválenie.
A e je záujem o slovenskú syrovú
pecialitu skutoène ohromný, svedèí i
údaj, e Jelisavèania pre toto podujatie
prichystali 18.000 korbáèikov a vetky sa
za veèer vypredali.
Jelisavskí matièiari sú zvlá astní z ve¾kej odozvy Jelisavèanov, ale i
poèetných záujemcov z iných krajov - èo
ich ete viac utvrdzuje v presvedèení, e
sa v organizovaní tohto podujatia musí

Predávali sme korbáèiky
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Takto my robíme korbáèiky

Foto: . Brník
Detská folklórna skupina MS Jelisavec

Prítomní na tomto podujatí boli i
vysokí hostia, ktorých vo svojej uvítacej
reèi pozdravil predseda MS Jelisavec Vilko Hulak.
Okrem predsedov a predstavite¾ov
MS, ktoré pôsobia v Chorvátskej republike na tomto podujatí boli prítomní:
podpredseda upného zhromadenia
Osijecko-baranskej upy Stjepan uraj,
zástupca mesta Naice Hrvoje leder,
predseda Zväzu Slovákov v Chorvátskej
republike prof. Andrej Kuric, èlen Rady
pre národnostné meniny pri vláde Chorvátskej republike elko Lomiansky, predseda Miestneho výboru Jelisavec Ing.
Fraòo Kandera a poèetní iní vzácni hostia.

Foto: . Brník
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pokraèova i v budúcich rokoch. Vôkol
stánkov pred Kultúrnym centrom Slovákov v Jelisavci bolo zhromadené ohromné mnostvo ¾udí, ktorí netrpezlivo
èakali v rade s cie¾om kúpi si chutnú
pochúku - korbáèik. Predsa, najväèí
záujem bol o stánok pani Ivanky Hlobíkovej z Jelisavca, ktorá demontrovala
proces výroby korbáèika, take na ten
najlepí moný spôsob ukázala vetkým
záujemcom o túto slovenskú pecialitu,
ako ju môu i sami doma urobi. Hádam
ani netreba spomína, e je pani Hlobíková jedinou osobou v Chorvátsku, ktorá vyrába korbáèiky a èie usilovné ruky
u vyrobili na tisícky kusov tejto chutnej
pochúky.

V osobitne nadenej reèi poèetnému
obecenstvu v sále Kultúrneho centra v
Jelisavci sa prihovoril zástupca primátora Naíc Hrvoje leder, ktorý sa jelisavským matièiarom a vetkým Jelisavèanom poïakoval za úspene organizované podujatie Veèer korbáèika a
zaelal im, aby sa im i v budúcnosti tak
dobre darilo. Slovami podpory a poïakovania sa prihovorili i Stjepan uraj a
Andrej Kuric.
Ako to u býva zvykom, po kultúrno-umeleckom programe pre vetkých
úèinkujúcich a hostí bola prichystaná
veèera a po nej - ¾udová veselica, ktorá
trvala a do rána.
Opona pre jelisavských matièiarov
sa spúa, no nie nadlho, keïe Jelisavèania u zaèínajú s prípravami na ve¾ké
jubileum - oslavu 120 rokov od prisahovania sa Slovákov do týchto krajov a zaloenia Jelisavca. Táto oslava je urèená
na 12. a 13. september tohto roku. Zatia¾
sa vyuije kadá chví¾a na to, aby sa Jelisavèania èím lepie prichystali na oslavu tohto významného jubilea. O tom, e
to bude urèite na vysokej úrovni, netreba vôbec pochybova, lebo Jelisavèania
sú u známi tým, e sú skvelými organizátormi.
O tom, ako prebiehali oslavy 120. výroèia zaloenia osady Jelisavec, iste sa
budete môc dozvedie v nasledujúcom
èísle èasopisu Prameò.
Preto vás vetkých pozývame, aby ste
prili a svojou prítomnosou poctili túto nau ve¾kú oslavu. (. Brník)

FS Fraòa Strapaèa Markovec

FS z Cerni
07-08/2009 PRAMEÒ
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Jelisavèania
na Slovensku
a v Po¾sku

obecenstvu predstavili atraktívnymi a temperamentnými choreografiami, za ktoré
boli odmenení búrlivým potleskom. Okrem
dospelej folklórnej skupiny s dvoma choreografiami sa predstavila i stredná folklórna skupina, a tak na ten najlepí spôsob poukázala na to, e prichádza ete jedna talentovaná generácia folkloristov, kto-

Èlenovia folklórnej odboèky MS Jelisavec vystupovali v Po¾sku
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rá i v budúcnosti bude dôstojne predstavova kultúrnu tvorbu jelisavských Slovákov.
Pravdae, ako to u býva zvykom, po
celoveèernom programe, nai hostitelia
nám prichystali obèerstvenie a po òom
nasledovala ¾udová veselica.
Delegácie dvoch spolkov sa pri tejto
príleitosti dohodli o nasledujúcich stret-

Foto: . Brník

I tohto roku, ako je to u tradíciou,
jelisavskí folkloristi svoju kultúrnoumeleckú tvorbu predstavili slovenskému obecenstvu. Navye, okrem na
Slovensku, Jelisavèania nieko¾ko folklórnych vystúpení mali i v Po¾sku.
V organizácii MS Jelisavec a SKUS-u
Ivana Brníka Slováka delegácia MS, tak
dospelá, ako i stredná skupina jelisavských
folkloristov v èase od 25. - 30. júna pobudla na Slovensku a v Po¾sku, u svojich
dlhoroèných priate¾ov.
Tento esdenný zájazd sa zaèal celoveèerným vystúpením SKUS-u Ivana
Brníka Slováka, Jelisavec v kultúrnom
dome v obci Niná na Orave. Toto
hosovanie bolo dohodnuté ete pred
dvomi rokmi, keï FS Oravan hosoval v
Jelisavci poèas podujatia Dni Slovákov v
Jelisavci - Veèer korbáèika. FS Oravan
vtedy oduevnil vetkých prítomných
svojím výnimoène kvalitným celoveèerným vystúpením. Na toto skvelé vystúpenie si ete i dnes Jelisavèania radi zaspomínajú.
Jelisavskí folkloristi sa v programe,
ktorý trval asi hodinu a pol, oravskému

nutiach, take je, keï ide o budúci rok, dosiahnutá dohoda o pädòovom pobytu FS
Oravan v Jelisavci, kde tento súbor poèas
podujatia Dni Slovákov - Veèer korbáèika
v Jelisavci predvedie svoj atraktívny celoveèerný program.
U v nasledujúci deò po ukonèení
pobytu na Orave Jelisavèania odili k svojim druhým hostite¾om, priate¾om vo FS
Zelený Javor z Krempách, Po¾sko.
Hostitelia z Krempách sa usilovali èím
najlepie sa odvïaèi za svoju minuloroènú pädòovú návtevu Jelisavèanom,
take uvítanie bolo ve¾mi teplé a srdeèné.
V ten istý deò vo veèerných hodinách sa
uskutoènila spoloèná folklórna skúka pre
sobotòají celoveèerný program v Kultúrnom dome v Krempachoch. Na skúke bola nacvièená i spoloèná, závereèná choreografia, v ktorej úèinkovali domáci spolu s folkloristami z Jelisavca.
Sobotòají celoveèerný program nikoho z obecenstva nenechal ¾ahostajným,
take bol èasto odmeòovaný búrlivými potleskami Samozrejme, tým osobitným dezertom" bola závereèná choreografia dvoch
priate¾ských spolkov, ktorú obecenstvo
odmenilo ováciami.
Po programe nasledovalo vzájomné
priatelenie sa, pieseò a tanec. O hudbu
ve¾kou èasou prispeli jelisavskí hudobníci, ktorí ako i vdy doposia¾ dokázali
vytvori výbornú, veselú atmosféru.
O deò neskôr jelisavskí folkloristi vystúpili v Novom Targu a v odpoludòajích hodinách v ten istý deò, v dvadsaminúto-
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vom vystúpení úèinkovali na podujatí 16.
Dni slovenskej kultúry. Vystúpili vo
ve¾kom amfiteátri v Krempachoch, kde
okrem domáceho súboru, úèas mali i folklórne súbory zo Slovenskej republiky a
Po¾ska.
So zámerom jelisavským priate¾om
ukáza i nieèo iné, ako je folklórny program, hostitelia pre Jelisavèanov pripravili nieko¾ko výletov, z ktorých iste najdlhie v pamäti utkvie výlet do turistického
mesta Zakopané a návteva zámku Dunajec v Niedzici.
Kadá chví¾a pobytu Jelisavèanov v
Krempachoch bola bedlivo organizovaná
na ten najlepí moný spôsob, take nieko¾ko dní, ko¾ko pobudli Jelisavèania v
Po¾sku, ubehlo ve¾mi rýchlo.
Pravdae, nakoniec nasledovala rozlúèka, ktorá je vdy aká a dojemná. Roz-

lúèili sa, avak s predsavzatím, e sa u v
nasledujúcom roku znovu stretnú starí
priatelia a budú pokraèova v úspenej
spolupráci.
Nakoniec môeme iba skontatova
ve¾kú spokojnos Jelisavèanov s týmto zájazdom, tak na Slovensku, ako i v Po¾sku.
Jelisavèania i tentoraz presvedèili, e sú
výborným folklórnym súborom, ktorý je
vdy pohotový svojimi celoveèernými
vystúpeniami predstavi bohatú slovenskú kultúru Jelisavca.
Takýmto spôsobom získali i poèetných
priate¾ov v mnohých krajoch Slovenska a
Po¾ska, no jelisavský KUS nezostane iba
pri tom. Cie¾om im je, aby v budúcnosti,
ïakujúc svojim organizaèným vedomostiam a neúmornej práci a uzatvárali nové priate¾stvá.
(. Brník)

O tefanovi Moysesovi

Matica slovenská v Záhrebe pripravila v utorok 16. júna t. r. stretnutie, na ktorom sme si pripomenuli 140.
výroèie úmrtia záhrebského profesora a banskobystrického biskupa tefana Moysesa. O jeho ivote hovoril
predseda Matice slovenskej v Záhrebe
p. Zlatko Jevák.
tefan Moyses sa narodil 24. októbra
1796 v dedine Veselé pri Trnave. Jeho otec
tefan zomrel v roku 1798, keï mal ma-

lý tefan osemnás mesiacov a matka Anna, rodená Masarovièová, keï ete nedovàil es rokov. Malú sirotu si vzala
rodina Jelenèíková, ktorá sa vzorne starala o tefana. Umonili mu, aby dokonèil základnú aj strednú kolu v Trnave.
tefan si neskôr vybral túdium teológie.
Prvé dva roky sa uèil v Trnave a v roku
1815 odiiel na túdium do Budapeti. V
januári v roku 1821 mal malú omu. Ako
kaplán v Budapeti promoval na Filozofickej fakulte v roku 1828. Jeho prvé zamestnanie bolo na Krá¾ovskej akadémii
v Záhrebe, kde prednáal filozofiu, etiku
a grécky jazyk. V Záhrebe bol profesorom
do 18. októbra 1847, keï sa stal záhrebským kanonikom. U na zaèiatku svojho
pobytu v Záhrebe iadal, aby sa prednáky
tudentom boli v chorvátskom jazyku.
Stal sa aj èlenom bánskej vlády bána Josipa Jelaèiæa. Moyses sa stal aj cisárskym
cenzorom pre Chorvátsko. Samozrejme,
e Maïari neboli spokojní, keï dovolil
Chorvátom slobodne písa. Zaslúil sa o
zavedenie prvých prednáok chorvátskeho jazyka do kôl a pouívanie chorvátèiny vo verejnom ivote, tie o vydávanie chorvátskych literárnych pamiatok a
rozvoj chorvátskeho jazyka, zúèastnil sa

aj na vydávaní chorvátskych novín (Illirske narodne novine, Danica Hrvatska, Katolièki list Zagrebaèki). Bol spoluzakladate¾om a funkcionárom spolkov - hudobného spolku (1835), Èitaonica zagrebaèka (1838), Gospodárskeho drustva
(1841), Matica ilirska (1842), Narodni
dom v Záhrebe (1847) a i.
V auguste 1850 bol menovaný za biskupa v Banskej Bystrici a v marci 1851
sa vrátil na Slovensko. Sídlo si vybral v
katieli Sv. Kría nad Hronom (dnes je to
iar nad Hronom). Na Slovensku bol tie
aktívny. Jeho zásluhou sú otvorené mnohé katolícke koly jeho biskupstva. V r.
1861 viedol slovenské vyslanectvo k cisárovi Frantikovi Jozefovi I., ktoré predloilo iadosti slovenského národa - Memorandum národa slovenského, obsahujúce základné národné, politické, hospodárske a kultúrne poiadavky Slovákov, a návrh Privilégia o politicko-právnej organizácii slovenského okolia v rámci Uhorska, zabezpeèujúce rovnoprávnos
slovenského národa v Uhorsku. Vláda zobrala na vedomie poiadavky Slovákov a
povolila zaloenie Matice slovenskej.
Matica slovenská v Záhrebe bola iniciátorom intalovania pamätnej tabule
tefanovi Moysesovi na gymnázium, kde
niekedy bola Krá¾ovská akadémia, v ktorej pôsobil. Tabu¾a bola umiestnená 3.
októbra 1996 Maticou slovenskou v Záhrebe a Slovákmi ijúcimi v Chorvátsku.
tefan Moyses sa snail o to, aby sa 5. júl
stal sviatkom bratov sv. Kontantína (Cyrila) a Metoda, èo sa aj uskutoènilo. Symbolom alebo jeho osudom je, e práve 5. júla 1869 tefan Moyses zomrel a pochovaný bol v iari nad Hronom.
Po ukonèení prednáky o tefanovi
Moysesovi sme premietli polhodinové
DVD Chorvátskej televízie Portable múzeum o výskume Branka Stapara-Agramera zo Svätého Jura pri Bratislave o historických kontaktoch osobností dvoch
naich národov. Na stretnutí sa zúèastnil
aj J. E. p. Roman Supek s manelkou Esterou.
Matica slovenská v Záhrebe pripravila obèerstvenie a záujemcovia o tudijný
pobyt do Bratislavy a Brna v októbri t. r.
sa prihlasovali.
(Z. Jevák)
07-08/2009 PRAMEÒ
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Svätci na
Slovensku

Pod zátitou prezidenta Slovenskej
republiky J. E. p. Ivana Gaparovièa bola vydaná publikácia Desa príleitostných medailí akademického sochára
prof. Jána Kulicha, národného umelca,
autora výtvarných návrhov a sadrových
odliatkov jednotlivých medailí. Autor
certifikátor je akademický maliar Rudolf
Cigánik a autor odborných sprievodných
textov je prof. Dr. Matú Kuèera. Autori

projektu PhDr. Irena Kyrinovièová a Igor
Chyla v úvode publikácie napísali:
... hlboká vïaka patrí aj Mons. Viliamovi Judákovi, nitrianskemu sídelnému
biskupovi", ktorý napísal nieko¾ko strán
textu o svätcoch na Slovenku.
V tejto publikácií sa nachádza príhovor prezidenta Slovenskej republiky J. E.
p. Ivana Gaparovièa, fotografie náèrtov a
hotových zlatých a strieborných desiatich
medailí, ivotopis akademického sochára
Jána Kulicha, ktorý sa narodil 31. decembra 1930 vo Zvolenskej Slatine.
Jeho sochy a pomníky je moné vidie
po celom Slovensku - Dukla monument,
súsoie na bratislavskom Slavíne, socha Juraja Jánoíka vo Vratnej doline, sochy ¼.
túra, Cyrila a Metoda, súsoie na Námestí SNP, socha Vítanie pred Národnou radou SR v Bratislave, socha Martina Kukuèína v Jasenovej a ïalie. Záujem o jeho
tvorbu ako medailéra je vo Francúzsku, v
Taliansku, Nemecku, Rusku a ïalích tátoch. Prezident Ivan Gaparoviè napísal: 
Pre priate¾ov histórie, umenia a numizmatiky tento realizovaný projekt má ve¾ký
význam z h¾adiska budúcnosti naej vlasti a vetkých Slovákov." Na prvom mieste
sú unikátne medaily sv. Kontantína (Cyrila) a Metoda, sv. Ladislava, troch koických muèeníkov, sv. Maurusa, sv. Bene-

Dojmovi s boravka na Detvi
Proteklih godina vrlo èesto sam bio u
prilici, pri susretima sa svojim Slovacima,
èuti o Detvi. Sluajuæi ih stekao sam dojam
da je dolazak u Detvu ivotni san svakoga
koji njeguje slovaèke obièaje, glazbu, pjesmu i ples. Imati moguænost u svojoj pradomovini predstaviti ono to su preci odnijeli sa sobom i u sebi, zajedno sa zemljacima iz cijelog svijeta, i to pred tisuæama
pari oèiju, eljnih vrhunskog glazbenog i
scenskog folklornog ugoðaja - u svakom je
sluèaju ispunjenje cilja.
Ove godine, zahvaljujuæi dobroti mojih markovaèkih Slovaka dobio sam priliku pratiti ih i biti s njima na ovogodinjoj
Detvi. Napokon sam je mogao i sam osobno doivjeti. Jer jedino je tako moguæe shvatiti to je Detva i to ona znaèi svakome tko
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je barem jednom u ivotu tamo bio. Uz vrlo
ugodno drutvo markovaèkih plesaèa, pjevaèica i sviraèa inaèe dugi put do Zvolena
protekao je brzo i nije ni na kome ostavio
traga. Zvolen æe mi ostati u sjeæanju po uèenièkom domu koji je u trenutku postao malo sredite svijeta, u kojem su se mogli èuti svi svjetski jezici, i po maloj uarenoj dvorani u kojoj je satima naporno, ali strpljivo uvjebavana zajednièka koreografija svih
sudionika, i po susretljivim pogledima i
pozdravima na hodnicima i veèernjim
druenjima ljudi koji svoj ivot ive na raznim stranama svijeta, a tako ih brzo povee
slovaèka pjesma i uzavrije slovaèka krv.
Sam nastup na pozornici Detve neto je
neopisivo. Uivao sam u svakom pojedinom trenutku gotovo dvosatne predstave.

dikta, sv. Andreja-Svaroda, sv. Bystríka a
sv. Albety. Pre nás Chorvátov je jedineèná medaila svätých koických muèeníkov,
pretoe jeden z nich Marek Kriin sa narodil v chorvátskom mesteèku Krievci.
Koickí muèeníci sa vzopreli povstaleckým
vojakom, ktorí ich nútili zriec sa katolíckej viery. Keï odmietli, muèili ich, týrali a
telá hodili do odpadového kanála 7. septembra 1619 v Koiciach. Pápe Piux X. ich
vyhlásil za blahoslavených 15. januára 1905
a za svätých ich vyhlásil pápe Ján Pavol II.
2. júla 1995 v Koiciach. Mons. Viliam Judák duchovnú hodnotu medailí zväèil ich
poehnaním na sv. omi. V publikácií
Mons. V. Judák napísal: Slovensko je historická krajina so stároènými dejinami, v
ktorej evanjelium a kresanský ivot zapúali korene v rozpätí takmer tisícdvesto rokov. U za èias obnovenia Západného Rímskeho cisárstva (r. 800) sa kresanstvo intenzívne írilo na naom území u
naich predkov. Dostalo sa k nám rozliènými cestami: pravdepodobne cez írokótskych a byzantských misionárov, tie
pôsobením misionárov, na ktorých nadväzovala solúnska misia."
Kadá medaila má ve¾kú umeleckú
hodnotu. Túto jedineènú publikáciu podporili mnohí reklamní partneri.
(Z. Jevák)
Svaka od zemalja, u arenilu svih moguæih
slovaèkih nonji, pokazivala je to najbolje zna i moe, uz velièanstvene zajednièke izlaske. Izmjenjivali su se sveèani, veseli, pa èak i dirljivi trenuci. Moji Markovèani dominirali su pozornicom, predstavivi u najljepem moguæem svjetlu svoj
SKUS Franjo Strapaè, ali i svoj Markovac,
Naice i nau Hrvatsku. Hvala im od srca!
Lijepo je svojim oèima doivjeti koliko su
cijenjeni nai sugraðani, i gospoða Branka Baksa i gospodin Mirko Kubaa, s koliko potovanja i topline im se pristupa, i
podrava i poznaje njihov rad. Sveèane
prijeme i domjenke s predstavnicima grada i slovaèke vlade vrlo dobro smo iskoristili osvjeivi veæ vrlo prisne kontakte i
razgovore o buduæem muzeju Slovaka u
Naicama te dogovorivi nove susrete u
Naicama i Markovcu.
(K. agar, gradonaèelnik Naica)

Láska v rodine

Milí rodièia, nestaèí len da ivot,
ale je potrebné ten ivot, ktorý sa z vás
zrodil, alebo sa ete len zrodí, aj vychováva. S ve¾kou starostlivosou treba
pestova duu i telo. Treba diea uèi
èestnému spôsobu ivota, treba ho pripravova na budúce úlohy, treba mu ukáza správny smer a dobrú cestu. Nestaèí
hodi ho do sveta a poveda mu: ,Poraï
si, ako vie.
Nie. Vy máte formova svoje diea a
tak ho pripravi na praktický ivot, aby,
a sa osamostatní, vedelo si poradi predovetkým samo so sebou.
Na splnenie takého ve¾kého poslania
je vak nevyhnutné, aby ste vzájomným
posväcovaním tvorili svätú rodinu. Nestaèí, e ste spojení sviatostným manelstvom, e ijete ved¾a seba, musíte sa navzájom ovplyvòova, ako ¾udia pokrstení
v Kristovej Cirkvi, teda ako údy jedného,
Kristovho tajomného tela a sviatosou
manelstva zjednotení v láske.
Najväèou silou, ktorá stváròuje a navzájom spája manelov v manelstve aj v
rodine, je práve láska. Apotol Pavol v Liste Efezanom píe: Mui, milujte
manelky, ako aj Kristus miluje Cirkev a
seba samého vydal za òu" (Ef 5, 25). Teda láska, drahí manelia, je vaou úlohou.
Nielen ena má milova svojho manela,
ale aj mu má milova svoju manelku,

veï obaja máte srdce a vae srdcia si musia by oddané. Posväcujte sa vzájomnou
láskou. A láska, ako nás uèí apotol Pavol,
je trpezlivá, je dobrotivá, nezávidí, nevy-

pína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná,
nie je sebecká, nerozèu¾uje sa, nemyslí na
zlé, neteí sa z neprávosti, ale raduje sa z
pravdy" (1 Kor 13, 4-6).
Manelstvo je spoloèenstvo ivota a jeho spojivom je láska, ktorá je ivotodarným stredobodom celého rodinného ivota. A práve z tejto autentickej lásky sa rodí a rozvíja skutoèná svätos manelov. Z
ich práce, z ich starostlivosti o dom, o deti, z ich u¾achtilej zábavy a z ich radosti
sa rodí ich vlastná svätos."
Dnený svet aj Slovensko potrebujú
sväté rodiny, v ktorých vládne atmosféra
modlitby a úcty k Boím zákonom, atmosféra vzájomnej ièlivosti a úcty, atmosféra úcty k ¾udskému ivotu a k ¾udskej dôstojnosti. Rodina je pod¾a Boieho plánu
svätým a posväcujúcim miestom. Svätý
Otec Ján Pavol II. v apotolskej exhortácii
Familiaris consortio nazval rodinu rodinnou svätyòou Cirkvi, ktorá je povolaná posväcova seba, cirkevné spoloèenstvo a svet" (porov. FC 55). Rodina je miestom stret- nutia èloveka s Bohom, je skutoèným Boím domom, v ktorom skrze
svia-tos manelstva prebýva Boh Otec,
Boh Syn i Duch Svätý. V rodine sa má uskutoèòova pravá a spoloèná oslava Boha
(porov. FC 56).
Drahé rodiny, na strái vaej svätosti
stojí Cirkev. Cirkev je na strane kadej ro-

diny, a keby toto spoloèenstvo ivota a
lásky bolo ohrozené zvnútra alebo zvonku, Cirkev bude bráni rodinu. Aj Cirkev
stojí verne na strane rodín, na strane váho skutoèného dobra. Nielene
s láskou a s ve¾kou starostlivosou hlása zjavenú náuku o
manelstve a rodine, pripomína povinnosti a práva rodín, ale
rovnako verne a vytrvalo ohlasuje a pripomína aj povinnosti
spoloènosti a tátu voèi rodinám.
Z tohto miesta, ktoré si
vyvolila Boia Matka pre seba,
sa prihováram vetkým rodinám na Slovensku aj vetkým,
ktorí sú zodpovední za rodinu,
a chcem im pripomenú, e k
obrode spoloènosti vedie jediná cesta, a to je obroda rodiny,
zdravá rodina. Ak chceme, aby
sa rozvíjal a prekvital spoloèenský ivot,
ak túime zabezpeèi národu úspech, rozvoj a dobrú budúcnos, musíme chráni
rodinu ako najväèí poklad pred nebezpeèenstvami a pomáha jej, aby mohla i
a rozvíja sa v priaznivých mravných i materiálnych podmienkach. Skutoènou silou
národa je rodina, ale rodina zdravá mravne i telesne a verná tradícii. Ná dnený
ivot prebieha v ustaviène sa meniacich
situáciách, akoby na piesku, a skutoènou
oporou v tých premenách môe by iba
zdravá rodina.
Máte stváròova svedomie svojich detí, aby boli verné kríu, ktorý bol v tejto
krajine tak ve¾mi potupovaný a nenávidený. Nauète svoje deti kráèa po cestách
evanjelia, vo svetle Boích príkazov. Uète
ich milova Cirkev a v jej objatí h¾ada pomoc. Utvárajte vo svojich rodinách prostredie vestranného formovania svojich
detí, duchovnej, mravnej, obèianskej i náboenskej výchovy.
Dbajte, aby vo vaich rodinách mal
vdy svoje miesto Boh, aby sa medzi vami a vaimi demi cítil dobre. Utvorte z
vaej rodiny Boí dom a bránu do neba,
skutoènú kolu náboenskej výchovy. Nezabúdajte, e budúcnos ¾udstva prechádza cez rodinu."
(Kázeò jedného kòaza,
pripravil A. M. Kuric)
07-08/2009 PRAMEÒ
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Pi mlieko?

Pi mlieko, je zdravé!" hovorievali
nae mamy a staré mamy. Nikto nepochyboval o tom, e mlieko je ten najzdraví nápoj. Obsahuje predsa vápnik,
a kto ho pije, má krásne zuby a zdravé
kosti. Dnes vak èoraz èastejie poèúvame, e mlieko priam kodí a mali by
sme sa mu vyhýba. Aká je teda pravda? Priaznivci mlieka aj dnes tvrdia, e
mlieèna bielkovina je dôleitá pre tvorbu buniek a látkovú výmenu. Obsahuje
ve¾a nenasýtených mastných kyselín,
ktoré si telo samo nevie vyrobi. Mlieèny
tuk je ¾ahko strávite¾ný, dodáva telu
energiu, vitamíny, a to predovetkým
skupiny B, vitamíny A, D, E a K.
Mlieko a mlieène výrobky patria zatia¾ k základným potravinám vo výive
obyvate¾stva. Po nadojení neputuje hneï
mlieko na ná stôl, ako to bolo niekedy,
keï sme v matali s hrnèekom v ruke netrpezlivo èakali, kedy mama kravu podojí.
Teraz je to naozaj celkom inak a niekedy
sa pýtam: Pijeme my to naozaj mlieko alebo nieèo iné.
Mlieko musí vraj teraz by oetrené,
zbavené mechanických neèistôt, èie ho
treba scedi, filtrova, odstreïova a tie
schladi do 150 minút od zaèiatku dojenia. Potrebné je uchova ho a po dovoz
do mliekarne pri teplote 4 - 6 °C. Pri úschove sa mlieko miea, aby sa zabránilo jeho
namàzaniu na steny chladiaceho zariadenia. Denne sa zváa z väèích zberných
miest peciálnymi cisternami a kadý druhý deò z meních objektov. Pri kadom
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zvoze mlieka z po¾nohospodárskeho objektu je prítomný i pracovník mliekarne,
ktorý kontroluje jeho mnostvo a kvalitu
pri odbere, teda dohliada na teplotu,
kyslos, pachy...
V mliekarni sa denne pri preberaní
mlieka odoberie vzorka mlieka. Zvyèajne
sa stanovuje tuk, kyslos, teplota, merná
hmotnos a prípadne i kvasná skúka. Podrobnú analýzu a kvalitatívne zaradenie
mlieka uskutoèòujú nezávislé certifikované centrálne laboratóriá, a to minimálne
dvakrát mesaène.
Predloím vám, váení èitatelia, dva
prúdy, dve opaèné tvrdenia o mlieku. Jeho odporcovia na èele Dr. Williamom Ellisom vravia, e ¾udia s pravidelnou mlieènou stravou nie sú schopní vstreba vetky
výivné látky zo stravy tak dobre ako ¾udia
bez mlieka. Preto sú èasto hladní a trpievajú bolesami hlavy. ¼udia pijúci 2 a 3
poháre mlieka denne majú nebezpeène
nízku hladinu krvného vápnika. Èlovek vie
vápnik úplne metabolizova iba z materského mlieka. V USA je spotreba mlieka
ve¾mi vysoká, pritom patria ku krajinám
s vysokým výskytom osteoporózy.
Odporcovia mlieka tvrdia, e:
- mlieko zahlieòuje organizmus
- jeho konzumácia súvisí s opakovanými nádchami a akosami s dýchaním
- môe vraj za alergie, resp. ich zhoruje
- viac ako 60 % detí nevie vôbec strávi kazeín obsiahnutý v mlieku
- nedokonale alebo len èiastoène strávené bielkoviny z kravského mlieka vstupujú do krvného obehu a dlhodobo drádia
tkanivá, èím vzniká
vnímavos na rôzne
alergény. Krv sa filtruje v peèeni, a tá je
takto tie nezdravo
zaaovaná.
A viete, èo hovoria stúpenci mlieka, e
nás chráni nás pred
chorobami, e je mlieko cenné predovetkým vïaka bielkovi-

nám. Ide o tzv. syrovátkové alebo sérové" bielkoviny a tie kazeín. Mlieène bielkoviny sú podobne ako bielkoviny slepaèieho vajca vysoko biologicky hodnotné. Svetová zdravotnícka organizácia ich
berie ako tandard biologickej hodnoty
na hodnotenie bielkovín, pretoe sa najviac blíia ¾udským. Kazeín, ktorého je
najviac, vykazuje u èloveka ochrannú funkciu pre peèeòové bunky a ovplyvòuje rastovú aktivitu.
Problémom môe by vysoký obsah
tuku - tuk kravského mlieka, a tým teda aj maslo, má toti najvyí podiel nenasýtených mastných kyselín v porovnaní s inými ivoèínymi tukmi. Maslo
obsahuje 230 a 250 mg cholesterolu v
100 gramoch, plnotuèné mlieko 110 a
140 mg cholesterolu v 1 litri, nízkotuèné mlieka zhruba o to¾ko menej, o ko¾ko
je zníený podiel tuku v mlieku. Mlieko
vak nemá iadny vplyv na zvyovanie
hladiny cholesterolu, dokonca mlieko s
dvojpercentným obsahom tuku cholesterol v krvi zniuje. Výraznejí vplyv
na zníenie hladiny cholesterolu v krvi
majú netuèné zakysané mlieène výrobky.
Nízkotuèné mlieko má celý rad predností, predovetkým zakysané má pozitívny podiel aj v prevencii nádorových
chorôb.
Napriek vetkým výhradám voèi mlieku prevauje názor, e deti by mlieko mali dostáva kadý deò. Ich priemerná denná spotreba by mala by minimálne 250
ml tekutého mlieka a k tomu zodpovedajúce mnostvo jogurtov a syrov. Pod¾a odborníkov by vak optimálna spotreba mala by omnoho vyia.
(Pripravil A.M. Kuric)

MS Naice
sa zúèastnili
na festivale
v Aradáèi

Foto: A. Kuricová

Drotárska sekcia MS Naice
zaèala s èinnosou

Foto: A. Kuricová

V júli zaèala s èinnosou novozaloená
drotárska sekcia MS Naice. V snahe obohati aktivity Slovákov v Naiciach a priblíi slovenskú kultúru obèanom Naíc,
èlenovia MS Naice zaloili drotársku sekciu. Ve¾kou inpiráciou boli výnimoèné
prace slovenských drotárov, s ktorými
sme sa zoznámili na potulkách po Slovensku. Po tom èo sme si zaobstarali
mnostvo literatúry a príkladov drotárskeho umenia, pustili sme sa do práce.
Na týchto prvých stretnutiach zoznámili sme sa a vyskúali základne techniky
drotárskej prace. Vyrobili sme perk v tvare motý¾a, opletali f¾ae a keramické nádoby tak ako ich niekedy opletali a opravovali drotári a skúsili sme opleta aj

Tu sú nae práce

koíky. Nae stretnutia prebiehajú v
uvo¾nenej atmosfére a prijemnom posedeniu zo zvukmi krásnej slovenskej hudby.
Ruène práce ako je drotárstvo relaxujú, èo
sa stáva nezanedbate¾nou skutoènosou
vo dnenom ponáh¾ajúcom sa svete. Touto aktivitou prilákali sme mladých ako aj
starích èlenov, eny ako aj muov. Zvlá
sme radi e sme zaujali aj obèanov Naíc,
ktorí neboli naimi èlenmi.
Po letnej prestávke plánujeme pokraèova v aktivitách. Najbliie, plánujeme postavi vianoènú výstavu naich
výrobkov v meste, vyrobi darèeky pre
nasledujúci Ples Slovákov a priate¾ov, organizova dielne pre kolské deti a iné.
(A. Kuricová)

Foto: A. Kuricová

Drotárska sekcia pracuje

Dáa v Aradáèi

25. júla 2009. èlenovia MS Naice navtívili festival zvykov a obyèaji V Aradáckom írom poli vo vojvodinskom Aradáèi. Na pozvánku predsedníèky MS Aradáè, pani Erke Viliaèikovej, rozhodli sme
sa nie len festival navtívi ale aj zúèastni sa programu. Naa najodvánejia
èlenka Daa K. Siladiová nacvièila dve piesne a spestrila tento vynikajúci festival.
Videli sme skvele slovenské a vojvodinské folklórne súbory, ktoré prevádzali rôzne slovenské zvyky ako sú svadba,
atva, jarmok, odchod drotárov do sveta
a pod. Okrem skvelého veèerného programu, organizátori pripravili aj výstavy
obyèaji a tradície a prezentácie starých remesiel. Zdruenia ien predstavili svoje
väèinou ruène práce - tradiène kroje, koberce, koíky, taky, klobúky, bièe, ozdoby
z tekvíc, slamy atï.
Vyuili sme príleitos a navtívili
Petrovaradín a Nový Sad a skvele sa zabavili.
(A. Kuricová)
07-08/2009 PRAMEÒ
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Navtívili sme
pátra
Ferdinanda
Takáèa

Foto: S. Kniha

Teèaj slovaèkoga jezika

Úèastníci kurzu slovenského jazyka

Foto: S. Kniha

U Naicama, u organizaciji Sredinje knjinice Slovaka u Republici
Hrvatskoj koja djeluje pri Hrvatskoj
narodnoj knjinici i èitaonici Naice
odran je besplatni teèaj slovaèkoga jezika u razdoblju od 7. do 15. srpnja 2009.
godine. u prijepodnevnim satima. Teèaj
je vodila magistrica slovaèkoga jezika i voditeljica Sredinje knjinice Slovaka Ruica
Vinèak . Jezièni teèaj pod nazivom Osnove slovaèkoga jezika po prvi je puta odran
prole godine i to za djelatnike i suradnike Hrvatske narodne knjinice i èitaonice, a ove je godine bio otvoren za sve graðane. Polaznici ovog teèaja bili su Zvjezdana Brkiæ, Branko Priæ, Ivanka Priæ, Branka Kovaèeviæ, Katarina Kovaèeviæ, Katarina imaek, Ina Æorkoviæ, Iva Æorkoviæ,
Mirta Luliæ i Silvija Kniha. Cilj teèaja je
bio upoznati polaznike s osnovnim znaèajkama i specifiènostima slovaèkoga jezi-

Pracovalo sa tvrdo
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ka. Na samom poèetku teèaja upoznali
smo se sa slovaèkom abecedom, slovaèkim pravopisom, a potom vjebali izgovor slovaèkih glasova. Zanimljivo nam je
bilo upoznavati i izgovarati mekoæu i
tvrdoæu te duljinu slovaèkih rijeèi i usporeðivati ih sa hrvatskim jezikom, no najzanimljivije nam je ipak bilo otkrivanje
znaèenja slovaèkih rijeèi koje napisane
na slovaèkom jeziku, u hrvatskom imaju sasvim drugo znaèenje. Osim prezentacije, voditeljica teèaja Ruica Vinèak,
priredila nam je i ostale radne materijale koje je donijela prilikom zadnjeg posjeta Slovaèkoj. Na kraju teèaja svi smo
meðusobno vodili dijaloge, smiljali svoje reèenice te nauèili pjevati pjesmu na
slovaèkom jeziku. Naa je voditeljica bila zadovoljna naim postignuæima stoga
nas je na kraju poèastila kolaèima. Zbog
velike zainteresiranosti graðana i nemoguænosti dolaska zaposlenih
i onih koji su u to vrijeme
imali obaveza razmatra se
moguænost da se na jesen
odri jo jedan teèaj u veèernjem terminu. Stoga svi koji
imate elje i volje za uèenjem
jo jednog stranog jezika javite se u nau i vau Knjinicu jer kako kae stara izreka
èovjek vrijedi za onoliko ljudi koliko jezika zna!
(S. Kniha)

Páter Ferdinand Takáè oslavoval 89.
narodeniny. Pri tejto príleitosti sme ho
navtívili (Jasmín Hutinoviè a ja) v Senioráte spoloènosti Jeiovej Loyola v
Ivanke pri Dunaji. Nali sme ho v dobrom
zdravotnom stave a v dobrej nálade. Práve dokonèil preklad filozofickej knihy pátra Ivana Fuèeka ivot a smr do slovenèiny, ktorá obsahuje viac ako 700 strán.
Páter Takáè dokonèuje preklad kniky
Marice Stankoviæ Godine teke i bolne,
ktorá bola vydaná v chorvátèine v roku
2002, a taktie sa pripravuje preloi ivotopis misionára pátra Mije Gabriæa do slovenèiny.
Na Slovensku bola práve vydaná
knika Sága môjho rodu a tri exempláre
daroval pre Slovenskú kninicu v Naiciach. Pátrovi sme zaelali ve¾a zdravia a
mnoho ïalích prekladov. Takéto stretnutia najviac zbliujú nae dva národy.
ia¾, musím pripomenú, e sú aj takí,
ktorí majú plné ústa teórie o mostoch
priate¾stva", no prakticky pre to niè neurobili, ale zásluhy" si vdy vedia privlastni.
(Z. Jevák)

katu¾kové tajomstvo

- Naa Marienka rak rýchlo rastie, nedá sa mi veri, e u tejto jesene pôjde do
koly... - povedala mama ráno pri káve
naej susede.
Cítila som sa hrdo a sviatoène a preto
som vytiahla spod postele svoju katu¾ku
o ktorej nikto niè nevie...
- Ohooo, èo to skrýva? Íha!! Ko¾ko toho má?! - skríkol mi za chrbtom brat. katu¾ka mi vypadla z rúk a z nej i moje tajomstvo...
- Zaraz to nechaj! - okríkla som brata,
ktorý u snoril v mojej katu¾ke a neprestal kým nedostal po prstoch.
- Èo ti je? - hundral brat. - A naèo sú
ti to¾ké peniaze? A skadia¾?! - nemohol
skry svoj údiv a hádam i závis môj brat
Emil.
- Skadia¾? Od tety, uja, babky a dedka.... A ty si svoje u urèite premrhal v pekáròach a cukráròach! A len ma diví, e si
u nepraskol, ty tuèniak jeden tuèný!!! u som sa riadne rozèu¾ovala... a ako by i
nie... odhalil moje bedlivo chránené katu¾kové tajomstvo. Dlho som si porila peniaze a teraz som u v katu¾ke mala pekne poskladané papierové peniaze: tri èervené, dve modré a jednu hnedú. Kto len

vie èo sa vetko dá kúpi za to¾ké peniaze?
No, ja som u ve¾mi dobre vedela èo s tým
urobím... len èo robi s bratom pehúòom?
- Vie èo, Emil? O tomto nikomu ani
slova! - prísne som ho okríkla.
- Hm, hm zahmkal Emil a odporne
sa ukàòal. - Tááák, neviem...
To som si mohla myslie, e s ním bude bieda... Najradej by som sa ním pobila, bol strane nafúkaný pre takého tretiaka... predsa, bolo potrebné opatrne sa správa. Pristala som, aby si zobral jeden papierový peniaz, èím som si kúpila jeho
mlèanie o mojom katu¾kovom tajomstve. Emil bol strane nesluný, vybral si èervený papierový peniaz, práve z tých èo mi
boli najkrajie... Márne som mu núkala
hnedý... Ete sa huncútsky smial a hovoril, e by som mu mala by vïaèná... vraj,
dobre som prela...
Neviem èo v tom bolo dobré, ale u som
nemala èasu nad tým rozmý¾a - do izby
práve voli rodièia a mama slávnostne povedala, e ideme nakupova veci pre kolu.
Srdce mi takmer vyskoèilo od vzruenia... Tak, koneène priiel i ten èas... vo
vrecku som hladila svoj tajomný poklad.

V obchode bolo runo a ja som vyberala a vyberala... v koíku u bola i krásna
taka, písanky, ceruzky, farbièky... Nákup
sa blíil koncu... no, mama potom ete zabehla po práok na pranie... i po ozrutánsky
sendviè pre Emila a otec si kúpil príbor na
holenie... Ale, netrápila som sa ... veï som
nemala ani preèo... mala som svoje katu¾kové tajomstvo, ktoré im èoskoro odhalím a vetci budú híka od prekvapenia.
Zastali sme si potom do radu a ja som
neustále preverovala èi moja tajomná katu¾ka náhodou niekam nezmizla... A potom sme koneène i my boli na rade. Pokladníèka sa nám pekne usmiala a pokladòa si zaèala veselo pohvizdova. Mama
ustarostene h¾adela na papier, ktorý
vychádzal z pokladne a ktorý bol èoraz dlhí
a dlhí... Koík koneène bol prázdny....
- To vetko JA platím!!! - skríkla som
tak, e sa vetci otoèili a zaèali si ma zvedavo obzera. Mama a otec od prekvapenia zmeraveli.
- Marienka, èo to hovorí??? - opýtala
sa ma mama keï sa jej koneène podarilo
prehovori.
- Tak, vidí, hádam... Tento nákup platím JA! - povedala som a hrdo z vrecka
vytiahla svoje peniaze. Otecko niè nepovedal, iba ma nene pobozkal, trochu ma posunul napred, s mamou a pokladníèkou si
vymenil nejaké záhadné poh¾ady a celý ten
nákup zaplatil on - a to vôbec nie peniazmi, ale nejakou kartièkou...
Bola som ve¾mi nahnevaná! Veï na túto chví¾u som èakala celé leto, dlho na toto porila - a oni takto... Neviem ani preèo
sa pokladníèke viac páèila tá nepekná kartièka ne moje peniaze.
Mrzuto som ahala nohy po chodníku
kým sme kráèali k parkovisku.
No, potom sa ma mama opýtala, èo
mám najradej po nákupoch. Tak, to sa
aspoò vie... ís spolu na zmrzlinu, tú najlepiu v meste.
- Vie èo, Marienka moja, môe nám
ty zaplati zmrzlinu zo svojich vlastných
peòazí. Dobre?
Srdce mi znovu poskoèilo v hrudi - sama kúpim zmrzlinu i pre mamu i pre ocka i pre seba... to u nebol art. Bola to ve¾ká
vec! A nikdy doposia¾ tá zmrzlina nebola
taká chutná...
(B. Dasoviæová)
07-08/2009 PRAMEÒ
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Dobrá rada

JESENNÉ TIPY PRE ZDRAVIE
Proti prechladnutiu
Na potlaèenie príznakov obyèajného
prechladnutia existuje ve¾a domácich receptov, ktoré nemajú iadne neelané
ved¾ajie úèinky. Zaèa treba s obyèajným
horúcim kúpe¾om, pretoe ako je veobecne známe, proti prechladnutiu najlepie zaberá potenie. Po kúpeli by sme sa
nemali zachladi, ale opaène, obliec si minimálne teplé obleèenie, pokia¾ si nemôeme dovoli skoèi rovno do postele.
Na ïalie potenie staèí pi dostatok poriadne teplého èaju, najlepie z lipového
alebo bazového kvetu.
Najlepie je zaèa s prevenciou ete
pred samotnými príznakmi prechladnutia a celé prechodné obdobie z leta do jesene dba na prísun tekutín, èie minerálnych vôd a èajov. Pri dospelých sa hovorí o 2,5- 3 l tekutín u detí by do mala by
polovica. V priebehu prechladnutia je dôleitý prísun potrebných vitamínov, najlepie vo forme èerstvého ovocia. Jedlo by
malo by prijímané v malých dávkach, aby
sa telo zbytoène nevyèerpávalo jeho spracúvaním.
Odborníci doporuèujú nasadi inhalácie u pred samotným prepuknutím
prechladnutia. Vhodný je harmanèek, rôzne bylinkové zmesi, senná mrva a tak isto
pomôe aj slaná voda.
Inhalácie a výplachy nosa pomáhajú
udriava sliznice vlhké a tak zabráni hroziacej nádche.
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Doporuèujú sa aj lieèivé kúpele s eukalyptovým olejom, tymiánom a olejom zo
smrekového ihlièia.
Starým a osvedèeným prostriedkom proti zaèínajúcemu ka¾u
je teplá bazová ava.
Plody bazy toti obsahujú ve¾ké mnostvo vitamínu C a A, podobne
ako B1 a B2 a samozrejme aj ve¾a uitoèných
minerálov.
Apropo, pi horúci
èaj s citrónom proti
prechladnutiu nemá
zmysel. Citrón neobsahuje dostatoèné mnostvo vitamínu C (1 plod
len okolo 20 mg) a pri strete s horúcim èasom sa jeho podstatná èas ete znièí.
Proti bolestiam hrdla
Bolesti hrdla sú asi najnepríjemnejím
sprievodným znakom prechladnutia, èi
iného ochorenia dýchacích ciest. Poznáme
ich vetci, pri kadom preglgnutí...
V základe platí to isté, èo v prvom prípade. Prísun ve¾kého mnostva tekutín.
Ako najosvedèenejí domáci prostriedok sa presadil silný slepaèí vývar. Mal by
sa vak jes malými sústami, aby sme
opuchnuté a podrádené hrdlo zbytoène
nezaaovali. Dokonca ak laboratórne výskumy potvrdili vlastnos slepaèieho vývaru, zmieròova zápaly.
Ïalími prostriedkami na zmiernenie
bolestí sú harmanèek a alvia. Obe bylinky
sa dajú kúpi v lekárni vo forme extraktu.
Majú dezinfekèné schopnosti a riedia sa s
vlanou vodou. Týmto roztokom nakoniec
kloktáme.
Proti bolestiam hrdla pomáha aj recept
naich starých mám- zábaly z uvarených
zemiakov. Zemiaky uvarené v upke jednoducho roztlaèíme a vrstvu z nich uloíme
na vlhkú utierku alebo atku. Necháme trochu vychladnú a priloíme na krk. Pozor,
aby zábal nebol horúci.
Proti nádche
Kvapôèková nákaza lieta na jeseò takmer z kadého kúta a len ako sa je proti
nej ubráni.

Pri potlaèení jej symptómov pomáhajú hlavne lieèivé a uvo¾òujúce kúpele, pri
ktorých sa telo uvo¾ní a relaxuje. Doporuèuje sa hlavne kúpe¾ harmanèekový a
eukalyptový.
Ve¾mi dobre zaberajú inhalácie. Pomôe 10 minút inhalovania 1 vriacej vody
s 1 polievkovou lyicou soli a hrsou harmanèekového kvetu.
Nesmieme vak zabúda, e nie pri
kadom ochorení je lieèenie domácimi prostriedkami vyhovujúce. Pokia¾ sa pripojí
teplota, alebo sa ochorenia nevieme ani po
nieko¾kých dòoch zbavi, je nutné navtívi lekára.
Proti suchému ka¾u
Jeden z èajov najlepie pôsobiacich proti suchému drádivému ka¾u, je èaj z
èiernych ríbezlí. Treba ho pi po malých
lyièkách. Pomôc vraj dokáe aj zábal z
uvarených zemiakov priloený na hruï.
Ten je vraj schopný uvo¾ni hlieny v priedukách a následne ich vykaleme von. Podobný úèinok má aj bravèová mas natretá na hruï a prikrytá alobalom alebo igelitom. Hruï potom obalíme plienkou alebo uterákom a zdrujeme sa v teple.
Na uvo¾nenie hlienov je dobré zmiea
vèelí med s kúskom citrónovej avy a
uíva po lyièkách.
Èaj na vykaliavanie:
20 g kvetov divozelu
20 g p¾úcnika
20 g kvetov skorocelu kopijovitého
Bylinky zmieame, zo zmesi zoberie 2
èajové lyièky a zalejeme vriacou vodou.
Necháme 5-10 minút vylúhova a zlejem.
Osladíme kúskom medu. Pijeme po glgoch.
Tento èaj nielene výborne chutí, ale pôsobí aj na pevne usadené hlieny.

Podobne proti drádivému ka¾u pomáha aj èaj z feniklu a anízu. 15 g semienok zalejeme 1 l vriacej vody, lúhujeme
10 minút a zlejeme. Popíjame po glgoch.
Cibu¾ový sirup:
Cibu¾u nakrájame na krúky a necháme ju lúhova v mede. Potom nieko¾ko
krát za deò uijeme po 1 glgu vzniknutého sirupu.
No a samozrejme znovu platí: Nezabúda na pitný reim a udriava vlhkos
v miestnostiach, v ktorých sa pohybujeme.

PRÍRODNÉ ENERGETICKÉ
BOMBY
Cítite sa pred príchodom jari unavený? Predstavíme vám nieko¾ko prirodzených darcov energie, ktorí vám vrátia silu a pohodu.
MED- u nae strí mamy povaovali
takmer za veliek. Má ve¾ký obsah magnézia, posilòuje nervovú sústavu, srdce
a pôsobí blahodárne na cievy.
HROZNO- obsahuje rastlinné látky
ovplyvòujúce schopnos sústredenosti.
Pomáha pri strese.

Predchádzajte depresii
Jesenné depresie prichádzajú hlavne
pod vplyvom nedostatku slneèného svetla, preto sa doporuèuje dennodenný
aspoò hodinový pobyt na èerstvo vzduchu, je jedno èi sa prebehnete, alebo sa
vydáte len tak na prechádzku. pecialisti
doporuèujú nosi v takomto období
odevy vo veselých farbách, ktoré pozdvihujú náladu.
Odoláva depresii môeme èiastoène
aj správne volenou stravou, telu prospieva èerstvé ovocie a hlavne potraviny bohaté na magnézium. Doporuèuje sa jes
banány, oovica, orechy a suené ovocie.
Na zlepení nálady sa podie¾ajú aj mastné kyseliny, ktoré obsahujú makrely a haringy a samozrejme rastlinné oleje. Serotonín (budiè dobrej nálady) nájdeme v potravinách akými sú cestoviny a zemiaky.
Na dennom jedálnièku by sa malo nachádza aj mlieko.
Proti depresiám pomáha port. Ak nie
ste práve portový typ, venujte sa aspoò
túram a prechádzkam. Hlavne v spoloènosti ïalích ¾udí.

JABLKÁ- nenápadné vitamínové
bomby. Obsahujú ve¾ké mnostvo vitalizujúcich látok, ktoré udrujú telo zdravé.
70 % týchto látok sa nachádza v upke!

Kúra proti hemeroidom
Nechajte dobre naklíèi penicu do
naklièovacej nádoby alebo zaváraninového pohára, prikryte plátenkom alebo dierkovaným vieèkom a uschovajte do tmy.
Penicu preplachujte nieko¾kokrát denne. Keï vyklíèi, zaènite ju konzumova.
V chladnièke skladujte maximálne 3 dni
a neustále ju preplachujte. Uívajte mesiac denne 4 PL. Druhý mesiac klíèky zameòte za penièné otruby. kadý deò treba zjes postupne za 6 ÈL otrúb a zapite
vodou.

ÏATLE- obsahujú ve¾a zinku. Je to
prvok, ktorý nielen e posilòuje imunitný systém, ale prebúdza a drí bdelý celý
organizmus.
KIWI- obsahuje viac vitamínu C ako
samotné citrusy. Dodáva energiu a bojuje proti predèasnému starnutiu pleti.
Bolesti hlavy potlaèíme ak denne vypijem 3 álky tohto èaju. 1kopcovitú PL vàbovej kôry uvaríme v 1/4l vody. Necháme
postá 5 minút a zcedíme.
BOLES KRÍOV
Bylinný èaj proti bolesti kríov
20 g listov brezy previsnutej, 20 g vòate praslièky ro¾nej a zlatobyle obyèajnej,
po 15 g vàbovej kôry, drvených ípok, kvetov rumanèeka, túobníka a stavikru, po
10 g kvetov liúy, hlohu, ¾ubovníka a vòate repíka. Polievkovú lyicu tejto zmesi zalejeme 3 l vriacej vody a lúhujeme 20 mi-

nút. Èaj pijeme teplý po dúkoch poèas
celého dòa. Pri problémoch treba vypi aj
2 l tohto èaju, ale po 3 týdòoch si treba
urobi prestávku.
ih¾avové víno 100 g ih¾avy, 20 g skorocelu, 2 PL rozdrvených plodov borievky,
liter èerveného vína. Zmes bylín vylúhujeme vo víne asi 12 hodín. Potom krátko
povaríme, scedíme a vmieame 4 PL medu. Hotovú zmes uloíme do chladnièky
a uívame po 1-2 PL denne. Má protizápalové úèinky a zmieròuje bolesti.
PROTI STÁRNUTIU - NA ZACHOVANIE MLADOSTI
Isté druhy ovocia a zeleniny pôsobia
proti starnutiu a výsledky testov dokazujú, e sú v mnohých prípadoch úèinnejia ako tabletky. Americkí vedci vynali jednotku miery pre lieèivý úèinok potravín. Nazýva sa ORAC a predstavuje kapacitu absorbcie oxygénových radikálov,
ktorá vytvára v tele schopnos neutralizova z potravín agresívne vo¾né radikály, ktoré ak sú pri procese látkovej výmeny v prevahe, pokodzujú truktúru
buniek. Ich explozívnemu rozmnoeniu
dopomáhajú: stres, nikotín, slneèné iarenie a nesprávna výiva. Ak telo nezaène vyvíja aktivitu v náprave pokodených buniek, zvyuje sa riziko ochorení
ako je rakovina, cukrovka a srdcovo-cievne choroby. Navye prichádza stárnutie.
Niektoré potraviny sú skutoène zázraèné. Paradajky napr. obsahujú lykopén a
sú úèinné v ochrane pred rakovinou, jahody, èernice, maliny a ríbezle poskytujú telu zase vitamín C, ktorý posilòuje
imunitu a orechy dodávajú bunkám vitamín E.
(Pripravil A. M. Kuric)
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V Tatrách

V prvých dòoch mesiaca júla Matica slovenská v Detskom raji organizovala Medzinárodný letný tábor. Vo velebnej lokalite rekreaèného strediska
Tatranskej Lesné tu sa stretlo na týdennom pobyte stovka iakov.
Po nieko¾kých rokov, na pozvanie Matice slovenskej, iaci zo Základnej koly z
Josipovca sa znovu zúèastnili na Medzinárodnom letnom táborí. Udialo sa to
zaèiatkom júla len zopár dni po tom, ako
si iaci odloili svoje uèebnice. koda, e
èas na vybavovanie organizaèných záleitosti nedovolil väèiemu poètu iakov sa
zúèastni tomto táboru a vlastne bol je jediný dôvod, e sme sa tam vybrali iba v
jednom aute. Pohli sme sa tam v nede¾u
5. júla zarána a u v poobedòajích hodinách zapojili do programu. Matica slovenská ako organizátor, vlastne vetky
pokyny riadil správca MS pán Ján Etok,
poèas týdòového tábora umonila nám
spozna najob¾úbenejiu turistickú destináciu Slovenska, Vysoké Tatry. Èerstvý vzduch, prechádzky po prekrásnom
okolí a zaujímavý program bol v skrátka
náplòou letného táboru. Asi stovka deti zo
Slovenska, Ukrajiny, Rumunska a Chorvátska, akoby sa u nejaký èas poznali, s
trpezlivosou a detskou zvedavosou u
zavèas rána prichádzali k informaènej tabuli pozrie lístok s nadpisom - Èo nás
dnes èaká a neminie. Z toho sa dozvedeli
na denný program a pod¾a toho si robili
aj prípravu. V krátkosti o dennom programe. Po raòajích bených úkonoch,
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kým komisia ohodnocovala spálne, deti si
li na raòajky. Po raòajkách programové
prechádzky a výlety po spoznaní prírodných a pamätihodných krás okolia. Po návrate obed a po obede program v táborí.
Veèierok bol venovaný pre kultúrny alebo zábavný program. V krátkosti o tom èo
sme si zapísali do memoárových zoitov.
Horské prechádzky a túry sme zaèali s výletom na sála Krajinka, ktorý je v blízkosti Ruomerku. Tu sme bezprostredne videli výrobu vlákien zo syra lepie známe
korbáèiky, ktoré sme si mohli aj ochutna.
Pozoruhodné bolo aj baèovské múzeum a
drevené skulptúry a sám preh¾ad pastierskeho okolia. V programe bol potom Oravský hrad. V poslednom èase, pod¾a slov
sprievodcu, je najnávtevnejou historickou destináciou turistov. Naich iakov
príalivos získali nádherné panorámy z
terás hradu. Istotne vak najzaujímavejia
a najlepie horská prechádzka boli Tatry.
Èi u to bol výlet peo na k vodopádom
Studeného potoku a vysokohorským chatkám a èi vylez modernou lanovkou k Hrebienku, kde sme mali skvelý výh¾ad na tatranské títy. A hore pri chatke spoznali
sme aj umenie sokoliarov. Najdojmovejia bola ukáka letu dvojmetrových krídiel sokola, ktorý pri lete ponad hlavy dvíhal vetkým vlasy, ale aj strach. Istotne príjemne prechádzka boli aj okolo trbského a Popradského plesa. Sedaèková lanovka nás vyviezla k chatke na trbský tít
a potom tí odvánejí vyliezli a k poslednému sedlu, odkia¾ zaiste bol nezaitý

Foto: J. Kvasnovski
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Za krásou vlasti naich predkov

poh¾ad na panorámy tatranských títov.
Dojmy z týchto výletoch sme si mohli obnovi pri návteve Tatranského múzea v
Tatranskej Lomnici, kde si poniektorí urobili aj rados na jazde bobovej dráhe. Nezabudneme ani na návtevu do Kemarku, kde sa v tých dòoch, teda od 10. - 12.
júla, konal Medzinárodný festival ¾udových remesiel a kultúry. V priestoroch areálu na Hlavnom námestí sme si mohli pozrie na ukáky remeselnej výroby a na
dvoch scénach kultúrny program, v ktorom brali úèas medzinárodne súboru z
Grécky, Ukrajiny, Srbska, Talianska a Èeka a rozumie sa aj domáce súbory. Vetka
táto príalivos turistiky nám bola naplòovaná v poobedòajích hodinách portovým programami a veèer opekaèkou,
kultúrnym a zábavným programom. Jedna z veèery bola venovaná besede s èlenom
s horskej záchrannej sluby. Z rozhovoru
iaci si dlho spomínali na jedno odporúèania. Najmä v prípade, e sa v horách
náhodou stretnete s medveïom, netreba
hneï bra nohy na plecia. Je to len v prípade stretnutia s medvedicou, ktorá má v
blízkosti svoje mláïaa. Vtedy nepomáha
ani rýchlos, ale je treba poloi hlavu spomedzi skrèených nôh a pritom sa modli
alebo nadáva. Slovom program Medzinárodného letného tábora Matice slovenskej pre nás zostane v pamäti ako spoznávanie krás Tatier, historického a kultúrneho ivota tejto èasti vlasti naich predkov, nadviazanie priate¾ských kontaktov
a ve¾mi hlboké, záitkové preitie dní pod
Tatrami. Pre tieto záitky vïaèíme Matici
slovenskej, jej správcovi s jeho tímom.
(J. Kvasnovski)

Na salai

V Starej Bystrici

Poèetní Jelisavèania sa tohto roku
17. - 19. júla znovu ocitli v Starej Bystrici - v kysuckom kraji, skadia¾ sa pred
vye 120 rokmi skrz ve¾kú chudobu za
vidinou lepieho ivota vysahovali nai
predkovia a v Chorvátsku zaloili osadu Jelisavec.
Dôvod tejto návtevy bol tradièný Výroèie deklarácie o zvrchovanosti SR. Na
tejto slávnosti v Starej Bystrici zároveò otvorili Slovenský orloj. S výstavbou orloja
sa zaèalo pred tyrmi rokmi a Starobystrièania vyuili oslavu zvrchovanosti na
slávnostné ukonèenie prác na tomto jedinom orloji v Slovenskej republike.
Pri tejto významnej udalosti úèas mali poèetní predstavitelia - delegácie z
rôznych jelisavských zdruení. Bola tu delegácia jelisavského miestneho výboru,
predstavitelia MS Jelisavec a SKUS-u Ivana Brníka Slováka, predstavitelia jelisavského hasièského zdruenia (ktorí okrem
toho, e úèinkovali v oficiálnej èasti osláv,
zúèastnili sa i na hasièskej súai). Bola tu
i delegácia Rady slovenskej národnostnej
meniny Naíc na èele s predsedom eljkom Brníkom.
Okrem toho poèetní Jelisavèania sem
prili vo vlastnom aranmáne" - osobnými automobilmi. I oni sa chceli zúèastni na oslave a tie chceli by prítomní i
pri otváraní Slovenského orloja v starej
Bystrici.
Poèas troch dní, ko¾ko slávnosti trvali, kadý si tu naiel nieèo pre seba. U v
prvý deò osláv - piatok 17. júla 2009 mladí mali pôitok z vystúpení poèetných rock

skupín zo Slovenska, Po¾ska, Èeska a Chorvátska (DHZ z Jelisavca, ktoré je vdy milým hosom Starej Bystrice).
V odpoludòajích hodinách pod Slovenským orlojom bola slávnostná svätá
oma, na ktorej bol orloj poehnaný. Na
tejto svätej omi bol prítomný ve¾ký poèet
obèanov Starej Bystrice a okolia.
Vo veèerných hodinách sa uskutoènil
koncert Petra Staáka a po koncerte slávnostne zapálili Vatru zvrchovanosti, ktorá zároveò oznaèila ukonèenie tejto trojdòovej oslavy.
Samozrejme, Jelisavèania túto príleitos vyuili i na návtevu svojich starých
priate¾ov a rodákov, pokým delegácie z Jelisavca úradne pozvali svojich hostite¾ov
na tradièné jelisavské podujatie Dni Slovákov v Jelisavci - Veèer korbáèika, ako i
na oslavu 120. výroèia existovania Jelisavca. Podrobne rozpracovali program a dohodli sa o vetkých detailoch týkajúcich sa
ich úèasti na týchto významných jelisavských podujatiach.
Delegácia z Jelisavca sa poïakovala za
pozvanie na úèas pri otváraní Slovenského orloja a gratulovala svojim hostite¾om
k úspenej realizácii tohto ve¾kého a významného projektu v Starej Bystrici, ktorá
sa vïaka tomuto orloju urèite stane mekkou poèetných turistov.
Vetkým vám, ktorých cesta odvedie
na Slovensko, osobitne do kysuckého kraja, vrele odporúèame, aby ste navtívili Starú Bystricu, v strede ktorej sa nachádza Slovenský orloj - na Rínku sv. Michala archanjela.
(. Brník)

skupín, osobitný vak pôitok mali z vystúpenia chýreènej slovenskej rock skupiny
Desmond S.K.O.N.
V sobotu 18. júla bol futbalový turnaj,
koncert Armádnej dychovej hudby, slávnostné otvorenie Slovenského orloja, Folklórny veèer, v ktorom mali úèas výnimoène dobré folklórne súbory: FS Jánoík,
FS Kysuèan a FS Rozsutec. Po polnoci sa
vetci prítomní kochali v nádhernom
ohòostroji.
Najdôleitejia udalos toho dòa bolo slávnostné otvorenie Slovenského orloja. Pri tejto udalosti bol prítomný i predseda Slovenskej republiky Ivan Gaparoviè spolu so svojimi najbliími spolupracovníkmi, ministrami, parlamentnými
poslancami. Bol tu i ilinský upan Juraj
Blanár, ako i iní vzácni hostia.
Slovenský orloj v Starej Bystrici slávnostne otvoril predseda Slovenskej republiky Ivan Gaparoviè.
Parlamentný poslanec a hostite¾ tejto oslavy PhDr. JUDr. Ján
Podmanický sa v nadenom príhovore poïakoval vetkým tým, ktorí
svojou prítomnosou
poctili túto oslavu, najmä tým, ktorí úèinkovali, alebo podporili výstavbu Slovenského orloja.
V nede¾u 19. júla bola organizovaná súa
poèetných hasièských Jelisavskí hasièi v Starej Bystrici
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Otèe ná trochu inák
Otèe ná, ktorý si na nebesiach...
Áno, èo je?
Nepreruuj ma, modlím sa.
Ale veï si ma práve oslovila.
Ja e som s tebou hovorila? Nie,
urèite nie. To sa proste tak modlíme:
Otèe ná, ktorý si na nebesiach.
A teraz zase, úplne jasne so mnou
hovorí. Èo môem pre teba urobi?
Posvä sa meno tvoje...
Myslí to váne?
Èo mám myslie váne?
Èi skutoène chce posväti moje meno.
Èo to pre teba znamená?
To znamená... to znamená... Vlastne
ani neviem, èo to znamená. Odkia¾
to mám vedie?
To jednoducho znamená, e ma chce
cti, e som pre teba dôleitý, e moje
meno ti je drahé a nevyslovuje ho
kedyko¾vek a bez príèiny.
Aha, tak je to teda. Teraz u tomu
rozumiem... príï krá¾ovstvo tvoje,
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buï vô¾a tvoja ako v nebi tak i na
zemi...
To je vetko pekne, ale èo preto robí
ty?
Aby sa stala tvoja vô¾a? Kadú
nede¾u, samozrejme, chodím do
kostola. Prispievam na misie a na
charitu.
Myslím tým nieèo iné. Chcel by som,
aby bol tvoj ivot v poriadku. Aby si sa
zbavila návykov, s ktorými ide iným
na nervy, aby si vedela poslúi tam,
kde a o to poiadajú, aby som mal
vplyv na tvoj ivot...
Preèo mi to vlastne vyèíta? Èo si
myslí o tých skalných katolíkoch,
ktorí kadú nede¾u sedia v kostole,
èi stoja pred ním, na tých sa pozri!
Prepáè! Myslel som si, e sa úprimne
modlí o to, aby prilo moje krá¾ovstvo
a stala sa moja vô¾a. Vie, a to sa zaèína
práve u toho, kto sa o to modlí.
Áno, to sa mi trochu vyjasnilo, ale

mohla by som sa domodli? Chlieb
ná kadodenný daj nám dnes...
Prepáè, e a zase preruujem. A
bude ma chví¾ku èasu, premý¾aj, o
èo ma vlastne prosí. Myslím, e ti je
jasné, e nejde o chlieb, ktorý kupuje
ráno v obchode.
A odpus nám nae viny, ako i my
odpúame svojim vinníkom...
A èo Petra?
Petra, moja suseda, hm... u zase s
tým zaèína? Vie predsa, e so mnou
veia bielizeò v suiarni. Potom o
mne zle hovorí v obchode. A veèer,
keï prichádza môj manel, sa robí,
e zametá schody, len aby ho videla a
mohla sa na neho milo usmieva.
Viem. Ale, èo si sa to vlastne modlila?
Áno, ale ja som to tak nemyslela.
Aspoò pravdivos ti nechýba... Neprekáa ti, e nosí v sebe to¾ko odporu a
zatrpknutosti?
To hej, u som z toho pomaly chorá.
Vidí a práve teraz a chcem uzdravi.
Odpus Petre a ja odpustím tebe. Môe
sa stá, e a vysmeje, mono ti prestane z èasu na èas strái deti, ale ty sama
bude ma pokoj v srdci.
Hm, neviem, èi sa k tomu donútim...
Nemaj strach, pomôem ti...
A neuveï nás do pokuenia, ale zbav
nás od Zlého.
S radosou to chcem urobi. Vystríhaj
sa vetkých ¾udí a vetkých situácií,
ktoré a vedú do pokuenia.
Ako to myslí?
Pozná predsa svoje slabosti, svoju
nespo¾ahlivos, neochotu, pohodlnos,
svoje zaobchádzanie s peniazmi,
sexom, reèami o druhých. Nedávaj
týmto pokueniam ancu.
Myslím, e toto bol najaí Otèená,
aký som sa kedy modlila. Prvýkrát to
vak malo nieèo spoloèné s mojím
ivotom.
Dobre, a teraz ideme ïalej, pokojne sa
domodli.
Amen.
Vie, èo je krásne? Keï ma ¾udia zaènú
bra váne, keï sa zaènú úprimne
modli, poèúva ma a potom dokáu aj
kona moju vô¾u, zrazu pocítia, e ich
ivot je astnejí a spokojnejí.
(Pripravil A. M. Kuric, M.Janèo)

Foto: M. agarová

NÁDHERNÉ PICHLIAÈE

Profesorka agarová so svojimi kvetmi

Veru tak. Nikdy by som neverila,
e taká krása môe vzniknú z tých
pichliaèov - konkrétne z kaktusov. Tak
som ich volala a nikdy som nechcela tie
kvety". Vlastne, pravdupovediac, ani
som ich nepovaovala za kvety. A raz pred pár rokmi bola som u sestry na Slovensku, a to je a neuverite¾né, e na

druhý deò po mojom príchode vykvitli,
tie pichliaèe". A oni kvitnú iba raz do
roka. Nevedela som sa na ne vynadíva.
Akoby mi chceli poveda: tak èo, sme
krásne pichliaèe? A u som nevidela iadne pichliaèe, iba nádheru vyvihnutých
kvetov, bielych, jemne sfarbených do
ruova.

Foto: E. Cinkocká

Vá¾anie májového dreva

Bolo to dávno, keï sme vá¾ali máj

Jedným z tradièných podujatí MS Rado je i Vá¾anie májového dreva. Toto podujatie sa uskutoènilo v nede¾u 14. júna
2009, keïe sa pre technické dôvody nemohlo uskutoèni skôr. Program, ktorý
èlenovia naej MS prichystali, bol pestrý.
Nai najmladí èlenovia sa predstavili tan-

com, piesòami a recitáciami. Staria folklórna skupina MS Rado predviedla prítomným na ukáku zvyk, na ktorý sa u
pomaly zabúda, pod názvom Priadky na
Radoi.
Touto ukákou chceli prítomným názorne ukáza, ako to bolo niekedy dávno

Po èase som dostala do daru také isté
kaktusy, ale ve¾mi malé. Reku, kedy z týchto budú také kvety! Nechala som ich na balkóne a u som ani nedúfala, eby mohli
zakvitnú. Ale keï to dar, tak som ich opatrovala a viac nemyslela na kvet. A oplatilo sa. Jedného dòa zbadám zboku malý
chumáèik. Pozriem ostatné, niektoré majú tie. To nie je moné. Teda, mohli by
zakvitnú - kontatujem. Pozorovala som
ich kadý deò a zalievala. A naozaj.
Vytryskli z malých chumáèikov v jeden
veèer puky a do rana sa rozvili v krásne
nené lupienky. A vetkých sedem odrazu. Preèo práve sedem, veï mám ete zopár, pýtam sa. ¼ahko som nala odpoveï.
Veï naa rodina pozostáva v koreni zo
siedmich èlenov. Teda pre kadého jeden.
Nech sa vám to nezdá èudné, je to pravda.
Musela som sa s nimi odfoti, aby som mala pamiatku. Stále som sa na nich pozerala, na tú jemnú krásu, ktorá vyrástla spomedzi tie pichliaèe. Navonok nepríjemný
a zranite¾ný kus", ktorý je ivý a skrýva
v sebe nieèo jemnuèké a nebeské. To je
uasne! Takú krásu môe stvori iba Stvorite¾ - Otec ná nebeský. A v duchu som
mu ïakovala, e takú krásu stvoril aj pre
mòa a v mojom dome. (M. agarová)
na Radoi, keï sa nai predkovia omnoho èastejie navtevovali, keï viac spolu
spievali, tancovali a priatelili sa.
Muská spevácka skupina MS Rado
zaspievala dve piesne, predstavili sa i sólo speváci a po prvýkrát sa nám predstavili dva duetá.
Samozrejme, ako kadý rok uhostili
sme naich priate¾ov z MS Ilok, ktorí toto nae podujatie obohatili dvomi tancami. Program sledoval ve¾ký poèet návtevníkov a nieko¾kými slovami sa nám
prihovoril i predseda Mestskej rady Iloka
Vlado Rotim, ktorý je taktie pôvodom
Radoan.
Na dobrú náladu vetkých naich
hostí a priate¾ov po programe hrala skupina Alesis. Po takto vydarenom programe a dobrej nálade i úèastníkov programu, i poèetného obecenstva môeme
iba zaela, aby sa Matici slovenskej
Rado i v budúcnosti darilo a aby ete
dlho organizovala takéto úspené podujatia. (E. Cinkocká)
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Foto: B. V. Baksová

Spolu
pracujeme a
budujeme!

Pán farár Branko na pôde budúcej fary

Zlatko Mak spolu so svojou hlavne
muskou èasou èlenstva kadodenne neúmorne a usilovne pracuje na +40 °C. Pracuje sa na obkladaní a izolácii miestnosti
na prezliekanie. Za ten èas folkloristky a
èlenky MS Markovec sa starajú o zabezpeèenie chladných osvieujúcich nápojov
a stravy, no hlavne ich vak mono vidie
s metlou v ruke.
Renovovaním tejto miestnosti dosiahne sa to, e sa u nebude poèu hluk
obecenstva a miestnos bude slúi zároveò i na uskutoèòovanie skúok.
Futbalisti sa starajú o to, aby im tráva
nezoltla a u sa naplno rozhýbali i prípravy na nastávajúcu futbalovú sezónu.
Uskutoènilo sa i nieko¾ko futbalových turnajov, aby sa tak dostali potrebné finanèné prostriedky na ukonèenie výstavby dodatoèných detských prezliekarní.
V obvodnej markovskej kole (Ondro,
napí mi to v chorvátskom origináli.) (Asi
ide o vysunutú triedu markovskej koly
take:) Vo vysunutej triede markovskej
koly koneène sa zaèalo s výmenou u
ve¾mi opotrebovaných okien PVC oknami.
I práce na rozírení cesty cez Markovec sa u ukonèujú.
Niekto sa kúpe v mori, niekto na Lapovci, niekto osvieenie h¾adá v lavóre, no
najpoèetnejí sú predsa len tí, ktorí celé leto strávia v pote svojej tváre. Recesia?! Kde?
Aká? V srdciach dobrých a usilovných ¾udí
- nikdy!
(B. V. Baksová)

Foto: B. V. Baksová

Foto: B. V. Baksová

Markovská farnos si 22. augusta
pripomenula svoje piate výroèie jestvovania. Táto mladá upa sa môe pochváli poèetnými úspene realizovanými aktivitami, ktoré si predsavzal pán
farár Branko ipura spolu so svojimi veriacimi. Renovované sú a adaptované kostoly vo Vukojevciach, Laïanskej, Naickej Breznici a Jelisavci a v polovici júla zaèali sa i práce na výstavbe Pastorálneho centra v Markovci, ktorý je sídlom farnosti.

Hodnota týchto prác prevyuje milión kún.
Tieto finanèné prostriedky zabezpeèili v
najväèej miere Markovèania, mesto Naice a nieko¾kí sponzori. Poèas 130 rokov existencie Markovca, od èias prisahovania
sa predkov dnených Markovèanov na tieto priestory Markovèania vdy nesebecky,
dobrovo¾nou prácou presviedèali, e vdy
najviac mysleli na svoj duchovný ivot, a
preto im bolo ve¾mi dôleité stavanie Boích
chrámov. Doteraz sú vybudované tri kostoly a zvonica. Markovec je hrdý na svojich, ia¾, u zosnulých frantikánov - pátrov Júlia Janèulu a Huga Zajaca.
Pán farár Branko ipura nekryje svoju spokojnos s prácami, ktoré práve prebiehajú. Toti výstavbou pastorálneho centra sa Markovec stane miestom ete väèieho zoskupovania sa poèetných veriacich.
Èlenovia Dobrovo¾ného hasièského
zdruenia Markovec taktie majú plné ruky
práce. Letné mesiace vyuili na dobrovo¾né
pracovné akcie. Pracovali na adaptácii
dláky v hasièskom dome a súèasne konali slubu ochrany pred poiarom. Nový
hasièský dom u viac nebude ma starý
èierny parket, bude vydládený prekrásnymi tehlièkami, na ktorých sa bude
krásne tancova svadobníkom, ako i mladým zosobáeným párom.
Pre markovských matièiarov a folkloristov po poèetných vystúpeniach ete vdy
niet oddychu. Okrem riadnych skúok
ve¾kej taneènej a hudobnej sekcie v Drevenici kadodenne pracujú na adaptácii
miestnosti za javiskom. Hlavný architekt

Èlenovia MS Markovec pracujú na svojej Drevenici
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Musíme sa aj osviei

Prezidentke vo¾by 2009
Svoj druhy èlánok zo série nazvanej
Náèrt politiky zaènem ospravedlnením
kvôli mekaniu pokraèovania série èlánkov. tudentské povinnosti mi nedovolili sa dôkladnejie venova tejto problematike. Vedomí e som s¾úbil analýzu prezidentských volieb ale aj vedomí e
tato téma u nie je taká aktuálna pokúsim
sa v krátkosti zhrnú záleitosti tikajúce
sa tejto problematiky. Mono v tomto momente sa tato téma dostala do úzadia ale
následky volieb èi u pozitívne alebo negatívne budeme pociova cele funkène
obdobie èie pat rokov.
Verím v to e vetci vedia e sa do druhého kola prezidentských volieb sa dostal
kandidát vládnych strán Ivan Gaparoviè
a opozièná kandidátka Iveta Radièova. V
druhom kola sa opoziènej kandidátke ne-

podarilo prekvapi a svoj druhy mandát
získal prezident Ivan Gaparoviè. Toto sú
èisté fakty ale skúsime sa teraz trochu hlbie
pozrie na kampaò a samotný dopad naej
vo¾by.
Kampaò by som nazval zaujímavou a
pestrou, hlavne v druhom kole keï Slovenska Národná strana prila z bilbordami ktoré zobrazovali mapu Slovenskej republiky na ktorej bolo jasne vyznaèene e
kandidátku Ivetu Radièovu v prvom kole
podporila väèina juného Slovenska èie
maïarská národnostná menina, a na bilbord boli pridane slova ktoré upozoròovali Slováka aby nedovolil aby mu prezidenta/ku zvolili Maïari. Myslím si e Slovákom v Chorvátsku nie je potrebne
vysvet¾ova absurdnos tejto situácie ale
len kvôli porovnaniu, viete si predstavi

Foto: E. Cinkocká

Kolkársky turnaj

Mirko, Tomislav a Valentína

V sobotu 4. júla t. r. na Radoi sa
uskutoènila kolkárska súa. Prihlásilo sa 27 osôb - a to i chlapci, i dievèatá. Bol to nielen turnaj, ale i príleitos
na priatelenie vetkých milovníkov kolkárstva a ostatných, ktorí prili príjemne strávi svoj èas. Dnený ivot
je ve¾mi zrýchlený, take sa ¾udia u
neschádzajú tak èasto, ako to bolo v
minulosti. Preto sa Radoania, väèinou sa na tom podie¾ala mláde za pomoci nieko¾kých dospelých, dohodli

na organizácii tohto turnaja. elali si,
aby sa ¾udia zoskupili, priatelili sa a
na takýto spôsob spomalili rýchly kolobeh ivota, aspoò na krátku chví¾u.
Po ukonèení súae vetci prítomní sa
priatelili pri spoloènej veèeri, ktorú
prichystali nai kuchári.
Najikovnejí úèastníci získali i
medaily. Prvé miesto obsadil Tomislav Hriæ, druhé Valentína Vrankoviæová a tretie Mirko Fábry.
(E. Cinkocká)

e by niektorá politická strana v Chorvátsku príde z bilbordom Slováci volia Mesiæa (alebo Kosor, pre tuto argumentáciu
nie sú dôleité mena), Chorváti nedovo¾te
aby vám Slováci zvolili prezidenta". Myslím si e ïalí komentár nie je potrebný lebo aj keï naruenie Slovensko- maïarských vzahov nie je vinnou len slovenskej
strany ale aj maïarská strana nesie na tom
svoj podiel je potrebne aby sa u koneène
pribrzdilo to napätie vo vzahoch a zaèalo
sa normálne fungova. Nám zostava len
dúfa e toto zmiernenie príde z novou stranou MOST ktorú pred par dnami zaloil
bývali predseda Strany maïarskej koalície Bela Bugar, a koneène slovenská strana bude znovu mat seriózneho partnera na
rokovanie.
Tato kauza sa neskôr stala jedným z
najdôleitejích bodov celej kampane, ale
nemôeme jej jednoznaène pripisova
víazstvo Ivana Gaparoviæa. Jeho výhre
výrazné pomohla aj mobilizácia volièov
najväèej strany SMER-SD ktorá si uíva
40% podporu volièov na Slovensku.
Víazstvu si pomohol aj samotný kandidát ktorý poèas piatich rokov prezentoval osobu prezidenta ako nekonfliktnú a
samozrejme pomohlo aj heslo s ktorým
vyiel tím prezidenta Gaparoviæa a ktorý znel poèas krízy najdôleitejia je stabilita". Pravé tento faktor vyvoláva vo mne
najviac emócií a nemôem sa s nim stotoni lebo si myslím e je pre kadú krajinu dôleité aby, nielen poèas krízy, ale
aj veobecne namiesto stability moci mala rovnováhu moci. V parlamentnej demokracii akú mame na Slovensku tuto
rovnováhu by mala vytvára pravé intitúcia prezidenta. Prezident ktorý ma pravo veta a vrátenia zákonov do parlamentu by mal byt ta protiváha ktorá by rozhodovala èi sú zákony ktoré predkladá
vláda naozaj v zaujme obèanov. Tu si nedovolím tvrdi e súèasná slovenská vláda koná proti záujmom obèanov ale
myslím si e by pre obèana bolo lepie keï
by Vlada nemala a takú absolútnu moc
ku akej sa dostala znovuzvolením prezidenta Ivana Gaparovièa.
Mario Griniæ (autor je tudentom
1.roènika magisterského túdia politológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenskeho v Bratislave)
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KUS bratov Banasovcov na podujatí Ðakovaèki vezovi

MS Josipovec v Ðakove

Josipovèania sa aj tohto roku zúèastnili na podujatí 43. Ðakovaèki vezovi, kde
ich predstavovala detská a dospelá folklórna
skupina KUS-u bratov Banasovcov. Za 43
rokov, ko¾ko sa toto známe folklórne podujatie uskutoèòuje, ako je nájs rok, v
ktorom sa Josipovèania nezúèastnili. Bolo
to hlavne v zaèiatoèných rokoch Výiviek,
alebo vtedy keï sa toto podujatie prelínalo s u skôr naplánovaným termínom vystúpenia Josipovèanov na Slovensku.
Tamojie obecenstvo s ve¾kou netrpezlivosou vyèkáva pozrie si josipovský
folklór v slávnostnom sprievode, take jedného roku boli výrazne nespokojní s ich
neúèasou. Muselo sa preto cez ðakovskú
rozhlasovú stanicu oznámi a vysvetli

Detská folklórna skupina MS Josipovec v Ðakove

preèo toho roku josipovskí folkloristi nebudú ma úèas. Bolo to z dôvodu, e sa
dve podujatia èasovo kryli a Josipovèania
vystupovali na Medzinárodnej folklórnej
prehliadke v Detve.
Detská skupina (pozostávajúca z asi
tyridsa èlenov) 29. júna 2009 mala úèas
na Malých ðakovských vezoch. Namiesto
v známom Ðakovskom parku vystúpenia
detských skupín konali sa v iatri, keïe sa
práve v tom èase lialo ako z krhly.
Preto vak dospelí mali krásne poèasie
v nede¾u 5. júna t. r., take sa svojimi najvydarenejími choreografiami predstavili i v
slávnostnom sprievode, ako i v rámci kultúrno-umeleckého programu ?akovských
vezov na javisku pred poèetným obecenst-

Foto: A. Popoviæová

MS Josipovec v Nitre

Èlenovia MS Josipovec v Nitre

Nitriansky diecézny biskup Viliam Judák so svojimi veriacimi a slovenská hádzanárska reprezentácia uhostili v Nitre (SR)
èlenov MS Josipovec. Josipovèania v Nitre
hosovali v dòoch 19. - 22. júna 2009.
48

PRAMEÒ 07-08/2009

Zúèastnili sa tam na oslave jubilea 100 rokov pútnickej
kríovej cesty. Omu slúil biskup Viliam Judák, ktorý mesiac pred touto udalosou navtívil Josipovec. Poèas slávnostnej sv. ome spevácka
skupina z Josipovca v ¾udových krojoch spievala slovenské náboné piesne. Po
omi biskup Josipovèanov
pozval na slávnostný obed.
Obèania Nitry boli milo prekvapení, keï
poèuli eny z Josipovca, ako krásne vedia
spieva slovenské náboné piesne. Zdenko
Komár, predseda MS Josipovec, sa predtým
dohodol na termíne návtevy, aby tak Jo-

vom na mieste, kde kadý rok prebieha
kultúrno-umelecký program - v krásnom
ðakovskom parku.
V Ðakove sa v tom èase vdy zoskupí
najmenej pädesiat kultúrno- umeleckých
spolkov zo vetkých krajov Chorvátska,
ale vdy sú tu i hosujúce súbory zo zahranièia.
Josipovèania vystupovali i v Kuevci
a Seme¾ciach, kde sa konal výber najkrajích krojov.
Detská folklórna skupina vystupovala i v deò bezprostredne pred cirkevnými
hodmi pri príleitosti sviatku sv. Anny v
osade Koritná, kde sa zúèastnili na 1. Detskej folklórnej prehliadke.
(A. Popoviæová)
sipovèania ete raz mali príleitos fanúikova slovenskej hádzanárskej reprezentácii, ktorá si práve v tom èase merala sily
s maïarskými hádzanármi. Priate¾stvo Josipovèanov so slovenskými hádzanármi
trvá ete od majstrovstiev sveta v hádzanej,
ktoré sa konalo zaèiatkom tohto roka v Osijeku. V tom èase Josipovèania boli hlavnými fanúikmi slovenskej reprezentácie. Èlenovia správy a hráèi prichystali obèerstvenie pre svojich hostí z Josipovca a dlho sa
spolu zabávali pri dobrej hudbe. Nezabudnute¾né stretnutie priate¾ov a obchôdzka
Nitry (jej kultúrnych pamätihodností a botanickej záhrady) natrvalo utkvie v pamäti josipovských matièiarov. Pri tejto návteve ete raz presvedèili svojich krajanov,
e nezabudli na svoj materinský jazyk a na
kultúru svojich predkov - napriek tomu, e
uplynulo vye sto rokov, ako ijú mimo územia Slovenska. (A. Popoviæová)
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Ve¾ký noèný futbalový turnaj v Josipovci

Seniorky FM Josipovec

Vo futbalových zápasoch súailo
9 muských drustiev a 3 enské, vetky
z Josipovca
Futbalový noèný turnaj sa v Josipovci usporadúva u asi desa rokov a býva
vdy koncom júla alebo zaèiatkom augusta. Tohto roku sa na turnaji zúèastnilo
doteraz najviac tímov. Napriek tomu, e
cez deò vládli priam neznesite¾né horúèavy, v noèných hodinách bolo príjemné sviee poèasie. Poèas troch dní 30. jú-

Juniorky FM Josipovec

la - 1. augusta pred dvadsiatou hodinou
veèer Josipovèania sa náhlili do Dr¾aku. I
jednoroèné deti, ako i tí sedemdesiatroèní, vetkými monými dopravnými prostriedkami li na futbalové ihrisko. Väèina divákov sledovala futbalové zápasy i do
dvadsiatej tretej hodiny. Deti sa za ten èas
hrali a èakali na dary futbalového klubu:
lízanky, balóny a zmrzlinu. Naïaleko rozvoniavalo chutné peèené mäso. Obèania
a hostia sa tu mohli za prijate¾né ceny na-

Foto: L. Holoová

MS Zokov Gaj

MS Zokov Gaj v aptinovciach

26. júla 2009 MS Zokov Gaj na pozvanie KUS-u Jasen aptinovci sa zúèastnila
na podujatí aptinovské letné noci. Boli
sme tam ve¾mi pekne privítaní. Vetci úèinkujúci v programe formovali slávnostný
sprievod, ktorý sa pohyboval od centra
aptinoviec smerom k ihriskám. Tam sa
konal kultúrno-umelecký program. MS

Zokov Gaj predstavila osem dievèeniec z
detskej folklórnej skupiny, ktoré predviedli
choreografiu ¼udové tance. Desa ien,
èlenky MS Zokov Gaj, zaspievalo tri príleitostné piesne. Po ukonèení kultúrnoumeleckého programu pre úèastníkov bolo prichystané obèerstvenie a po nej bola
¾udová veselica. (L. Holoová)

jes a napi. V posledný veèer turnaja FK
Omladinac prichystal jedlo pre vetkých
prítomných.
Tri enské drustvá pozostávali prevane z èleniek MS Josipovec vo veku 15
- 60 rokov. Najúspenejie boli najstarie
futbalistky, ktoré obsadili prvé miesto.
Tento úspený futbalový tím - pod názvom Hatrle - mal v priemere trochu viac
ako 40 rokov. V tomto tíme je i pani, ktorá má u takmer 60, no napriek tomu ete ve¾mi úspene uteká za loptou. Najmladí enský futbalový tím Hasièky tvoria
hlavne taneèníèky folklórnej sekcie z KUSu bratov Banasovcov a zároveò èlenky hasièského zdruenia. Mladí boli zvedaví, èo
znamená slovo hatrla, keïe sa dnes u
nepouíva. Starí Josipovèania im to vak
potom i vysvetlili.
Tohto roku súailo a 9 muských tímov: Hasièi, Fugo keramika, Vavra remeslo, Matica slovenská, Veteráni, O.P.G.,
Drlak, Ribièi a Lovci.
Najlepím drustvom bolo Vavra remeslo, druhým Drlak a o tretie miesto
súaili Matica slovenská a O.P.G., no boli diskvalifikovaní. Sudcovia mienili, e sa
nesprávali portovo. Za najlepieho hráèa
tohto turnaja vyhlásili Josipa Kaniseka Kaniska, pokým najlepím brankárom bol
Zlatko Kuric.
Tento turnaj bol ve¾mi dobrou zábavou pre vetkých Josipovèanov. Po ukonèení turnaja vetci spolu veèerali a potom tancovali za hudobného sprievodu josipovskej kapely Inpulsi.
(A. Popoviæová)
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rokov. Súa sa konala od 26. po 28. jún
2009 na území Viroviticko-podravskej upy
v mesteèku Budakovac na rovnomennom
jazere. Nae drustvo kadetiek v zloení
Dajana Dudáová, Martina Menïanová,
Daniela Muèajiová a kapitán Pa¾ko Menïan obsadili ve¾mi dobré 5. miesto na
tátnej úrovni. Ulovili 13,524 kg rýb, pokia¾ Dajana Dudáová obsadila 9. miesto
ako jednotlivkyòa s ulovenými 4,758 kg
rýb a druhý deò súae prijala aj bronzovú medailu za obsadene úsekové 3. miesto. Súa trvala dva dni. Keï sa naim
dievèatám darilo výborne v prvý deò obsadením tretieho miesta, troku sme si
vetci robili chu na najvyiu prieèku, lebo existovali reálne podmienky, e by sme
sa mohli stá i tátnymi ampiónmi. Druhý deò sa nám vak u tak nedarilo a nakoniec sme zakotvili na, pre nás ve¾mi dobrom, piatom mieste. Boli sme ubytovaní
v spoloènom kempe pre vetkých úèastníkov, umiestnenom hneï ved¾a samého
jazera, kde sa konala súa. Treba poveda, e v kempe bol pripravený iba priestor na stanovanie a my sme si museli zabezpeèi vetky ostatné záleitosti, èo sa

týka stanovania. Okrem dievèenského
drustva sa na súai zúèastnili aj dospelí: predseda Zdruenia portových rybárov
Karas Vladimír Èinèurák, tajomník Vladko Mudroch a èlen Vladko Muèaji. Títo traja spoloène mali starostlivos, aby sa nae
dievèatá èím lepie pripravili a reprezentaène predstavili Vukovarsko-sriemsku
upu, mesto Ilok, ako i nau slovenskú meninu vzh¾adom na to, e kompletné
drustvo tvorili prísluníci slovenskej národnostnej meniny.
Dajana: - Na tátnej súai som sa cítila výborne. Z 33 dievèenských drustiev
sme obsadili vysoké piate miesto. Prvého
dòa som ako jednotlivkyòa bola tvrtá, ulovila som 2,706 kg rýb a v druhý deò som
bola lepia, umiestnila som sa na treom
mieste s 2,052 kg rýb. Spriatelila som sa s
inými dievèatami a rada by som sa zúèastnila na tátnej súai aj o rok.
Martina: - Do Budakovca sme cestovali 4 a pol hodiny. Poskladali sme stan a
ráno sa zaèala súa. Bola som piata z jedenástich dievèat v prvý deò a desiata v
druhý. Páèila sa mi aj samotná súa, aj
kamarátenie sa po veèierkoch. Budem sa
snai, aby som sa aj o rok mohla zúèastni na súai.
(V. Miksád)

zaceli. Toto narastajúce tkanivo ¾udovo
nazývané divé mäso" prerastá cez necht
a pritom ho do lôka zatláèa ete hlbie.
U niektorých ¾udí nechty zarastajú znova
a znova, pretoe sa vykrivia po ich pozdånej osi.
Týmito nepríjemnosami sú ohrození najmä diabetici a iní ¾udia u ktorých sa
prejavuje porucha vnímania hranice bolesti, pretoe nie sú schopní vníma boles sprevádzajúcu zarastanie a tým pádom si nechty nenechajú vèas oetri. Do
rany sa nanesú baktérie a tie zapríèinia
následnú komplikáciu- infekciu.
Najúèinnejou prevenciou sú v tomto prípade pohodlné topánky a správne
strihanie nechtov.
Tie by sa mali striha minimálne jeden krát za mesiac a v iadnom prípade
by nemali by príli krátke. Koniec nechta by sa mal presne kry s brukom na
prste. Upozoròujúcimi príznakmi sú sèerveòanie pokodzovanej koe a nepríjem-

né bolesti, hlavne ak na miesto zatlaèíme.
Infekciu rozpoznáme pod¾a opuchu, neskôr sa môe objavi hnisanie. Vtedy je
skutoène najvyí èas vyh¾ada lekára,
pretoe musí urèi, èi sa jedná o infekciu
alebo ide o konú pleseò. Ak zarastanie
nechta ete len zaèalo a práve dolo k vzniku divého mäsa, pomôe pomôc leptavá lápisová tyèinka. Obsahuje AgNO3 dusiènan strieborný a má baktericídne
úèinky. Keï òou budeme divé mäso pravidelne natiera, po èase odumrie.
Divé mäso sa dá odstráni aj pôsobením kvapalného dusíka- kryoterapia. V
tomto prípade bude znièené pri -195°C.
Ak ani jedna t týchto metód nepomôe, zostáva u len jedno rieenie a tým
je chirurgický zákrok. Pri òom bude odoperované divé mäso alebo sa odstráni kúsok nechtu.
A takto vyzerá nová metóda narovnávania nechtov pomocou rovnítok- spôn.
(Pripravil A. M. Kuric)

Foto: V. Mudroch

5. MIESTO V CHORVÁTSKU

Ilocká skupina

Od 26. po 28. jún sa vo Virovitici konala tátna súa o pohár v chytaní rýb
v konkurencii kadetiek do 14 rokov.
Vladko Mudroch, tajomník Zdruenia
portových rybárov Karas, neskrýva
hrdos z tohto úspechu:
- Èlenky zdruenia portových rybárov Karas dosiahli ve¾mi dobrý úspech na
finálovej súai o Chorvátsky pohár v
chytaní rýb v konkurencii kadetiek do 14

Dobrá rada
ZARASTAJÚCE NECHTY
Najèastejie príèiny zarastania nechtov sú príli úzke topánky a nesprávne
strihanie nechtov. Ak máte akosti, neberte ich na ¾ahkú váhu, pretoe na to
môete doplati rôznymi infekciami a aj
prípadným stiahnutím nechta.
V prevanej väèine sa tieto problémy
objavujú na ve¾kým prstoch a trpia nimi
hlavne mui.
Ak nosíme príli úzku obuv alebo si
striháme nechty do oblúka a k tomu príli nakrátko, zaène na nechty nosená obuv
vytvára tlak, pod ktorým sa necht deformuje a jeho okraj zaèína vrasta do
boènej strany nechtového lôka. Tým e
sa pokoka pokodzuje, zaène tvori peciálne bunky, ktoré majú za úlohu ranu
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FM Zrinski z Jurievca

Keï je remíza sladká ako výhra
Nede¾a 21. júna zostane natrvalo zapísaná v jurievskych kronikách. Bola to
nede¾a, o ktorej Jurievèania aj dnes rozprávajú. A zaèala sa ako aj inokedy v júni, ktorý nám, keï ide o poèasie, len tak
arapatí. Slnieèko sa hanblivo prebilo cez
oblaky, ktoré na iados futbalových fanúikov dlho drali v zuboch svoje kvapky
a a tam veèer ich pustili. Povedali by sme,
pre futbalistov poèasie takmer objednané.
U od vèasného popoludnia do Jurievca,
dediny s tristo duami, zaèali sa hrnú autá a pred piatou ich asi pästo obliehalo
ihrisko Baru, akoby si vodièi nali nejaké
parkovisko. Hráèi ani nevyli na zohrievanie a u prvé rady pri ohrade ihriska boli zaplnené ¾uïmi. Ani tí najstarí nepamätajú, kedy také mnostvo prilo do Jurievca na jeden zápas a veru bolo tam to¾ko,
ani keby prilo mustvo z prvej nacionálnej divízie. Netrpezlivos na lícach prítomných bola vidite¾ná. Veï kadý by
chcel vedie, èi sa hráèom Zrinského podarí dosiahnu cie¾. Postúpi tam, kde toto mustvo bolo pred tvrstoroèím. Hoci Zrinski z Jurievca prvý kvalifikaèný zápas s mustvom z Lille vyhral 3:2 a výsledok dával väèiu ancu domácim, ete vetko bolo ani lotéria. A koneène sa to zaèalo. Oboch rivalov cez palier osijeckých
maoretiek na ihrisko priviedol medziná-

rodný futbalový rozhodca z Osijeka Ante
Vuèemiloviæ. Prvé minúty ukazovali, e
hostia si to brali váne. Tvrdo bojovali o
kadú loptu, ktorá ani oiarená gu¾a hrozila obom brankárom. Stalo sa asi po polhodinovom boji, e si jednou centrovanou
loptou hosujúci hráè hlavièkou dal vlastný gól (autogól). Tridsiata minúta - jeden
nula. Rados ve¾ká pre domácich, neviera na lícach hostí. Rados zmizla, keï v
pokraèovaní polèasu po desiatej minúte
rozhodca rezko zapískal kop v estnástke.
Domáci hráè zarobil èervenú kartu a èo horie, hostia z toho remizovali. Tak sa skonèil prvý polèas. Na druhý si trúfali aj jedni, aj druhí. A v h¾adaní ancí na gól obom
rivalom prebehol druhý. Zápas stratil náboj a pred koncom a
keï rozhodca odpískal
poslednú, nastal lomoz.
Remíza sladká ako výhra. Rados na ihrisku,
rados mimo ihriska.
Hráèi Zrinského opustili terén s u asi
nachystanou húsenicou. A potom veselica
pokraèovala do pondelkového rána vo
ve¾kom iatri. Organizátor sa veru dobre
prichystal. Ve¾ký ia- Dievèence z Jurievca

tor, ve¾ká terasa sa úplne zaplnila. Pri víne a pive, opekanej hovädzine, opekaných
mladých zemiakoch a dobrej hudbe Darko bendu bolo hej, veru nikomu sa nechcelo domov. Hráèom a organizátorovi vetka èes. Na tento deò a postup do vyieho rangu sa plánovalo u v zime. Zrinski
prvú etapu skonèil na druhom mieste - o
tyri body menej od lídra z Pikoroviec.
Vedenie Zrinského vtedy mustvo zverilo
mladému trénerovi Antunovi Labakovi,
ktorý tu dobre uplatnil svoje hráèske vedomosti a e v jarnom období z pätnástich
zápasov iba jeden zremizovali, mnoho znamená. Námu Antunovi sa darilo a zásluhy o postup majú aj hráèi en, Horvat,
Adamec, Ðukiæ, Majdi, bratia Drgovci a
bratia Pavièiæ, Iviæ, Stepiæ, Krajèek, Maroeviæ, Belvanoviæ, Medovka, Juriæ a dobré vedenie na èele s predsedom Pavom
Hmurom. To je dnená mladá garnitúra.
A tu je futbal na prvom mieste. Lopta na
portovom teréne Bara sa kotú¾a u od roku 1937. Tí najstarí sa dnes divia peknému portovému objektu, veï ako hovoria,
oni sa tam, h¾a, pod hlohmi prezliekali.
Sprchy boli vody z bariny a atòa pod hlohmi, ktoré tak preili velièo za sto rokov.
Dnes sú ozdobou portového objektu a pod
nimi sa deti s radosou hrajú. Futbalová
hra tak u dlhé, dlhé roky zjednocuje ¾udí,
oduevòuje mláde, fanúikov napåòa radosou a veríme, e tak bude aj v novom
rangu, èo im zo srdca elá kadý.
(J. Kvasnovski)

Foto: J. Kvasnovski

Foto: J. Kvasnovski

Zrinski z Jurievca postúpil do Prvej upnej ligy
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Foto: M. Majorský

MEDZINÁRODNÝ LETNÝ TÁBOR MLÁDEE
BEZ JAZYKOVÝCH BARIÉR

Ilocká osmièka

Mláde Matice slovenskej Ilok dostala pozvanie: - Matica slovenská,
Miestny odbor MS Michalovce a Klub
M Odboru mladých matièiarov Martin Vás pozývajú na Medzinárodný tábor mladých ¾udí pod názvom ...bez
hraníc... Medzinárodný tábor mladých
trval od 4. po 11. júl tohto roku a zorganizovali ho na Zemplínskej írave.
Hlavným zámerom mládeníckeho
tábora bolo umoni mladým ¾uïom
spozna svojich rovesníkov z iných krajín, nadviaza nové priate¾stvá, diskutova o spolupráci mladých Slovákov v
Európe, získa a vymieòa si informácie o èlenstve krajín v Európskej únii a
príjemne strávi èas letných prázdnin
na Zemplínskej írave.
Z Matice slovenskej Ilok odcestovali Daniel Dubovský, Nermin Záborský,
Pavel Miksád, Miroslav Vrankoviæ, Daria Velková, Renáta Paitnayová, elko
Pucovský a elko Maki.
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- Boli sme tam týdeò - hovoria mladí. - Uèili sme sa o Európskej únii, o výhodách a nevýhodách èlenstva v únii, o
symboloch (vlajka, hymna, názov meny).
Bolo nás 38 zo Slovenska, Ukrajiny, z Èeskej republiky a z Chorvátska. Cie¾om tábora bolo, aby sme sa my, mladí, z
rôznych krajín lepie zoznámili.
- V rámci vyuèovania sme dostávali
úlohy, ktoré sme museli skupinovo riei. Napríklad jedna skupina dostala
úlohu napísa básnièku o tábore, druhá
mala vymyslie hymnu tábora, tretia mala vymyslie výzor táborovej vlajky. Ïalou úlohou bolo skúma mienku obyvate¾ov rovnomennej osady - Zemplínska írava - o spokojnosti, èi sú spokojní, e je Slovensko v Európskej únii, mienka o prijatí eura ako meny, èi uznávajú
trest smrti a èi by chceli vidie Ukrajinu
a Chorvátsko v Európskej únii (75 % odpovedalo, e by chcelo vidie Chorvátsko v únii).

- Keïe je Zemplínska írava turistickou oblasou, zabávali sme sa po
veèierkoch v lunaparku a vychutnávali
sme slovenské gastronomické peciality
- vypráaný syr a bryndzové haluky.
Napriek tomu, e takmer celý èas pralo, poèasie bolo teplé, a tak sme sa mohli kúpa v jazere a v bazéne, veèer sme
usporadúvali zábavy - zaujímavý bol karneval - kadý z nás sa mal maskova do
pojmov, akými sú láska, sloboda, rasizmus, drogová závislos, alkoholizmus...
Takmer kadý veèer sme spievali za
sprievodu gitary, opekali sme klobásky,
zahrali sme si aj futbal, na terase sme
pozerali filmy premietané na stene z projektoru... Získali sme nových priate¾ov
a lúèenie nám po týdni naozaj ako
padlo. V mobilných telefónoch vak zostali kontakty, budeme sa poèu. Radi
by sme sa zúèastnili na ïalom tábore
o rok.
(V. Miksád)

Foto: . Brník

Mladí jelisavskí folkloristi vystúpili na Slovensku

Mladí jelisavskí folkloristi na Slovensku

klórneho podujatia. Ako vtedy, tak i tentoraz bolo ve¾mi zaujímavé zúèastni sa
na Kolárovskom mlynèeku, kde najmladí prostredníctvom piesne, tanca a vzájomného priatelenia sa ukazujú, ako sa
chráni kultúrne dedièstvo a taktie ako sa
oboznamuje s kultúrnou tvorbou svojich
vrstovníkov z iných tátov.
40 èlenov mladej jelisavskej druiny,
ktorú viedol predseda spolku Mario pek
a choreograf Anðelko Benèiæ, na ten najlepí spôsob, v nieko¾kých spevácko-taneèných vystúpeniach potvrdili, e jelisavský folklór má svoju budúcnos. Po
vystúpeniach s nieko¾kými choreografia-

Foto: . Brník

Detská a stredná skupina jelisavských
folkloristov aj tohto roku (12. - 14. júna)
vystúpila na Medzinárodných folklórnych
slávnostiach Kolárovský mlynèek v Kolárove, v Slovenskej republike. U dobre
známe folklórne podujatie pod názvom
Kolárovský mlynèek uhostilo poèetných
mladých folkloristov z Èeska, Maïarska,
Rakúska, ako i folkloristov z Nových Zámkov a, samozrejme, vystúpili i domáci folkloristi z Kolárova.
Nebolo to po prvýkrát, e Jelisavèania
svoje folklórne umenie predstavili v Kolárove. Pred nieko¾kými rokmi Jelisavèania taktie boli milými hosami tohto fol-

mi Jelisavèanov nadené obecenstvo srdeène odmenilo búrlivým potleskom, èo je
pre taneèníkov novou a ve¾kou motiváciou do ïalej práce.
V prekrásnom prírodnom prostredí
poèas tohto podujatia sa naiel èas i na
oddych a priatelenie sa. Najmladím istotne v pamäti utkvie vozenie na èlnoch v
prekrásnom prírodnom prostredí Kollárovho mlyna.
Tri dni pobytu na Slovensku sa ve¾mi
rýchlo minuli, no ak sa opýtate malých jelisavských folkloristov na dojmy z tohto
podujatia, vetci vám istotne zhodne dajú tú istú odpoveï - e netrpezlivo vyèkávajú na priatelenie sa o rok.
Nieto vôbec pochybností, e je pred
touto generáciou ete mnoho podobných
prekrásnych stretnutí, zájazdov a podujatí. Samozrejme, i my im eláme mnoho úspechu a vytrvalosti v ich budúcej
práci.
(. Brník)

Tak radi tancujeme
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Foto: M. Holoová

Foto: M. Holoová

Ná pobyt v Slovenskej republike

V zoologickej záhrade

vanie. Tu sme pobudli trnás dní. Kadý
deò bol vyplnený zaujímavými a uitoènými obsahmi. Vetko bolo dobre organizované. Poèas náho pobytu obili sme
sedem katie¾ov, navtívili Jánoíkovu cestu a obili sme i jeho pamätnú izbu. Pri
príleitosti tejto návtevy dostali sme na
dar Jánoíkov dukát (Je nám to ve¾mi vzácna a milá spomienka.). Navtívili sme i teplice Terkovac. Na hranici medzi Slovenskom a Rakúskom odili sme k pomníku
venovanom tým, ktorí práve na tomto
mieste zahynuli. V Bratislave nás vo svojom úrade srdeène privítala pani Anna Belousová, ktorá nám zaelala príjemný
pobyt na Slovensku. Potom sme odili do
Liptovského Mikuláa, kde sme navtívi-

li zábavné stredisko. Viezli sme sa tu vlakom smrti, navtívili straidelný dom a výborne sa pobavili. Jeden deò sme pobudli v Oèadnici, kde sme sa kúpali na
tamojom kúpalisku. Po kúpaní zahrali
sme futbal, po èom nasledovala súa v
rýchlosti, ikovnosti a sile. Ná Matej
Maïa získal 1. miesto v hre ikovnosti jazde na drevenom koni.
Vetko bolo ve¾mi krásne a zároveò i
pouèné. Naozaj sa oplatilo odís tam a
vetko to zai. Mám nádej, e i na budúci rok znovu odcestujeme na Slovensko.
Ve¾mi ïakujeme vetkým, ktorí nám
túto cestu plnú nezabudnute¾ných záitkov umonili.
(M. Holoová, 6. trieda)

Foto: M. Holoová

Foto: M. Holoová

Pri príleitosti návtevy pani Anny
Belousovej, podpredsedníèky slovenského parlamentu, okresu Zdenci bola uzavretá dohoda o odchode detí ktoré navtevujú hodiny pestovania slovenského jazyka a kultúry (v Z Ivana
Gorana Kovaèiæa v Zdenciach) do Slovenskej republiky. O finanènú podporu tohto cestovania postarali sa starosta okresu Zdenci Mato Barukèiæ a pani Anna Belousová. A tak sme my, deti,
5. júla 2009 odili na návtevu Slovenskej
republiky. Najprv sme navtívili mesto
Èadca. Po krásnom prijatí ubytovali nás
v iackom domove pri Gymnáziu Jozefa
Miloslava Hurbana v Èadci. Srdeène nás
privítali a mali sme tam i krásne ubyto-

Na jazere

V skanzene Vychylovka
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Aj jazdi nás uèili

Foto: V. Miksádová

ZLATÁ BRÁNA OTVORENÁ
AJ PRE ILOCKÉ DETI

ako jedna tvorhodinová programová
èas. Najskôr na javisko vystúpili taneèné páry v krojoch zo vetkých súborov, ktoré ozdobili javisko a takto
symbolicky predstavili viac ako 1000

Zlatá brána po ilocky

28. júna 2009 sa detská taneèná skupina MS Ilok pod vedením Jarmily Mudrochovej a elka Dubovského predstavila na XVI. Detskom folklórnom
festivale Zlatá brána v Kysáèi.
Iloèania bezmála nevystúpili na festivale, lebo sa na hraniènom priechode
do Srbska, medzi Ilokom a Báèskou Palankou, na autobuse pokazila spojka. Aj
keï autobus bol na ilockej strane, nikto
z autobusa nevychádzal von, lebo sa spustil hustý lejak. ofér sa pokúal vemone
autobus pohnú, ale sa mu to nepodarilo a musel sa h¾ada náhradný autobus.
Ten po hodinovom èakaní priiel a deti s
ve¾kou radosou vystúpili pred kulisami
rozprávkového zámku na ihrisku v Kysáèi,
v poradí 25. z celkove 37 vystúpení dvadsiatich tyroch spolkov z: Aradáèa, Báèskeho Petrovca, Bingule, Bo¾oviec, Erdevíka, Hajduice, Hloian, Iloka, Jánoíka,
Kovaèice, Kulpína, Kysáèa, Lugu, ¼uby,

Nového Sadu, Padiny, Pivnice, Selenèe,
Silbaa, Slankamenských Vinohradov,
Starej Pazovy, ídu, Vojlovice-Panèeva a
susedného Stepanoviæeva.
Festival trvá tri dni a okrem folklórneho programu sú dôleité aj sprievodné podujatia. Piatkový deò je spravidla
rezervovaný pre výstavy. Toho roku boli naintalované tri - v predkolskej ustanovizni Lienka Miroslav Pavloviè vystavil detské ilustrácie; v Základnej kole
¼udovíta túra sa predstavil 70 roèný detský èasopis Zornièka a enský spolok v
snahe zachováva ¾udové dedièstvo naintaloval v Ro¾níckom drustve výstavu
Konope, konope, zelené konope.
V sobotu veèer sa Kysáèanom predstavili divadelníci z Nového Mesta nad
Váhom bábkovým divadlom Princezná
Kukulienka.
Nede¾òají gala koncert, v ktorom
vystúpili aj Iloèania, bol organizovaný

úèinkujúcich nede¾ného programu.
Okolo 3000 návtevníkov zaplnilo kolské futbalové ihrisko. Prítomným sa v
otváracom ceremoniáli prihovorili predstavitelia tátnej správy a lokálnej samosprávy a medzi ostatnými aj podpredsedníèka pokrajinskej (oblastnej)
Výkonnej rady Anna Tomanová-Makanová: - Toto je naa budúcnos a ja verím, e pokia¾ budeme ma síl streta
sa tu, na tomto festivale, tlieska a podporova tie malé deti, aj tie trochu starie, budeme môc poveda: Áno, sme
Slováci, budeme Slováci, a budeme tu
aj ïalej tancova najmenej ete tých 260
rokov.
Vystúpenia sledovala odborná porota a najlepie ocenený súbor, okrem
hostí z Iloka a zo Stepanoviæeva, bude
odmenený úèasou na festivale v Dulovciach v Slovenskej republike.
(V. Miksád)
07-08/2009 PRAMEÒ
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Spoloèná fotografia s prezidentom

Joko Kvasnovský pozdravuje prezidenta Gaparovièa

A. Kuric pozdravuje prezidenta Gaparovièa

Prijemné rozhovory s prezidentom
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V oèakávaní prezidenta

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 17.30
Poèúvajte vysielanie po slovensky Rádia Ilok kadú sobotu o 12.00
Poèúvajte vysielanie po slovensky Rádia Slatina kadú sobotu o 18.00

www.savez-slovaka.hr

