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10.10.2009 sme v Evanjelickom a. 
v. slovenskom cirkevnom zbore Ilok 
oslávili Deň cirkvi. Na tomto podujatí 
boli zastúpené evanjelické cirkevné zbo-
ry z Chorvátska: Osijek, Legrad, Vinkov-
ci, Slavónsky Brod, Kutina, Veliki Zden-
ci, Soľany, Slatina. Tak isto boli prítomní 
aj predstavitelia rímskokatolíckej cirkvi, 
fra. gvardián Oktavian Nekić, primátor 
mesta Miroslav Janić, dipl. krim., Vlado 
Rotim, predseda mestskej rady, Zlat-
ko Zajac, predseda mestského výboru 
pre Slovenský kraj a Radoš, riaditeľka 
mestskej knižnice a vy-
slankyňa župana Boža 
Galića Renata Bano-
žićová, dipl. ecc., pred-
seda Rady slovenskej 
národnostnej menšiny 
Vukovarsko-sriemskej 
župy Milan Pucovský, 
ing., s manželkou, ria-
diteľka základnej školy 
Slavica Večerová, prof., 
riaditeľ strednej školy 
Ivan Bošnjak, prof., 
úradujúca riaditeľka 

DEŇ 
CIRKVI 
2009

Múzea mesta Ilok Dubravka Tomšiková 
Krmpotićová, ako aj ďalší predstavitelia 
cirkevného, spoločenského, kultúrneho 
a politického života a veľa veriacich bra-
tov a sestier.

Zraz sa začal o 10.00 hodine na evan-
jelickej fare. Pár minút pred 11.00 hodi-
nou sa hostia za asistencie domácich pre-
sunuli do kultúrneho domu Slovákov. 

O 11.00 hodine moderátori Mgr. 
Kristína Hrubíková a Mgr. B. Sajáková 
otvorili stretnutie kresťanov. Keďže cir-
kevné zbory tvoria aj deti – celým pás-
mom prítomných najskôr pozdravili tí 
najmenší zo zboru detí a dorastenci pod 
vedením s. farárky B. Sajákovej, ďalej 
prítomných pozdravil i zborový dozorca 
Siniša Davda, ako aj spevokol dospelých 
Návrat CZ Ilok. Po príhovore primátora 
mesta Ilok Miroslava Janića a pani Re-
náty Banožićovej prítomných pozdravil i 
Mgr. D. Saják, ilocký ev. farár, ako i gen. 
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V ilockom kostole 

Gen. vikár Branko Berić a Mgr. D. Saják
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vikár Branko Berić, ktorý predniesol i 
svoju prednášku na tému Cirkev.

Po prednáške bola premietnutá 
prezentácia desaťročného pôsobenia 
(1999 – 2009) Mgr. D. Sajáka v CZ Ilok 
a jeho manželky (pôsobiacej v rokoch 
2002 – 2006). Po prezentácií prítomní 
sa poďakovali p. farárovi kyticou kvetov 
za prácu v uplynulom období a zároveň 
vyslovili vďaku i radosť, že jeho manžel-
ka Mgr. Božena Sajáková sa mohla opäť 
vrátiť do CZ Ilok. Na ofi ciálne privítanie 
i jej odovzdali kyticu kvetov.

Po chutnom obede sa všetci prítom-
ní hostia a domáci presunuli do pries-
torov fary, kde sa o 15.00 hod. v Božom 
chráme začali bohoslužby so slovenskou 
liturgiou a zároveň sa prisluhovala svia-
tosť Večeri Pánovej.

Kázňou slova Božieho poslúžil opäť 
generálny vikár Branko Berić. 

V rámci služieb Božích sa predložil 
aj návrh dom. zb. farára vykonať zbier-
ku na nový organ. Vyzbierala sa na tento 
cieľ naozaj krásna suma, a to 1 794 kún. 

Ďalší sponzori sú: 
 1. ECRH, ktorá darovala na nový organ 

1 720 HKN, 
 2. Mesto Ilok, primátor mesta 1000 

HKN,
 3. Vukovarsko-sriemska župa, župan 5 

000 HKN.
      Spolu s príspevkami sponzorov na 

zakúpenie nového organa pre náš 
slovenský evanjelický a. v. kostol za-
tiaľ je vyzbierané: 9 814 HKN. Zbier-
ka je ešte stále otvorená, lebo dobrý 
syntetizátor (organ) stojí nad 10 000 
HKN!

 4. Okrem toho, mesto Ilok nám ešte 
sponzorovalo 600 HKN na zaplate-
nie nájmu veľkej sály a iných pries-
torov v Slovenskom dome.

 5. Naši veriaci a mnohé rodiny darovali 
na túto akciu dobré a chutné koláče, 
ovocie, zeleninu, víno a iné dobroty, 
ktoré nás všetkých aj telesne posilni-
li.

 6. V tomto smere sme mali ešte aj ďal-
šieho sponzora – Osijecký pivovar. 

Deti z Iloka vystupujú Účastníci a hostia na Dni cirkvi v Iloku
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 7. Dokonca hlásila sa jedna veriaca ro-
dina zo SŠA (USA), že nám na zbier-
ku organa tak isto pošle fi nančnú 
podporu.
Nám neostáva nič iné len poďako-

vať sa všetkým bez rozdielu za každý 
príspevok tak materiálny, fi nančný, ako 
i duchovný! A to so slovami apoštola 
Pavla, ktorý v Prvom liste Korintským 
od 4. verša povedal:

„Neprestajne ďakujem Bohu za vás, 
za Božiu milosť, ktorej sa vám dostalo v 
Kristu Ježiši, že ste v Ňom boli oboha-
tení všetkým, každým slovom a všetkou 
známosťou, len čo sa utvrdilo medzi 
vami svedectvo o Kristu, takže nemáte 
nedostatku v nijakom dare milosti, oča-
kávajúc zjavenie sa nášho Pána Ježiša 
Krista. On vás aj utvrdil až do konca, aby 
ste boli bez úhony v deň nášho Pána Je-
žiša Krista.“

Naplnení milými a bohatými zážit-
kami sa nielen hostia, ale aj domáci ro-
zišli domov.

(D. Sájak)

Účastníci a hostia na Dni cirkvi v Iloku Účastníci a hostia na Dni cirkvi v Iloku
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 Markovské polesňaky v ZŠ Radoš 

V piatok 16. októbra v radošskej 
škole bolo rušno a veselo. Už skôr 
sme si naplánovali, že si vo Svetový deň 
chleba v škole prichystáme nejakú slo-

venskú pochúťku. Rozhodli sme sa pre 
polesňaky. Vďaka tajomníčke Zväzu 
Slovákov Branke Baksovej, ktorá nám 
zaslala recept na túto chutnú slanú ze-

miakovú pochúťku, podarilo sa nám to 
i urobiť. Hneď ráno, keďže žiačky boli 
veľmi netrpezlivé, dali sme sa do toho. 
Náramne sme boli zvedavé na to, ako sa 
nám to podarí. Všetky sme ochotne pri-
ložili ruky k dielu. Na pomoc nám prišla 
i naša suseda, pani Mária Krošláková, 
ktorá nám vypožičala vážku a panvicu, 
v ktorej sme polesňaky vyprážali. Veľ-
kou pomocou nám bola i naša teta Mar-
ka Vrankovićová. Takto spoločne sme 
sa dopracovali k chutným raňajkám. 
Celá škola voňala polesňakmi. S výsled-
kami sme boli viac než spokojné. Žiačky 
zopár polesňakov odniesli i domov, aby 
i domáci ochutnali, aké sú chutné mar-
kovské polesňaky.

(B. Dasovićová)

Saňa, Mája, Bojana a Kristína
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Radošské žiačky na oslave Dňa mesta Ilok  

23. októbra v Iloku oslavujeme 
Deň mesta, lebo je v ten deň sviatok 
sv. Ivana Kapistrana, ktorý je pat-
rónom a ochrancom farnosti a mes-
ta. I radošské žiačky sa zúčastnili na 
tejto oslave na spôsob, že najprv mali 
účasť na slávnostnej sv. omši v iloc-
kom katolíckom kostole, ktorú slúžil 
provinciál chorvátskej františkánskej 
provincie Željko Železnjak za prítom-
nosti početných farárov. Na omši sa 

zúčastnil i evanjelický pán farár Dušan 
Saják a pani farárka Boženka Sajáková. 
Tohto roku spolu s Iločanmi oslavo-
vali i hostia z Daruváru a rakúskeho 
mesta Lieboch – už dlhý rad rokov sú 
to naše družobné mestá. V rámci prog-
ramu osláv Dňa mesta uskutočnila sa i 
slávnosť požehnania chleba v ZŠ Julija 
Benešića. Všetky pečivá požehnal farár 
ilockej farnosti páter Oktavián Nekić. 
V predsieni školy boli postavené stoly, 

ktoré učiteľky krásne aranžovali a na 
ne postavili početné košíky, preplnené 
slanými a sladkými pečivami. Na tom-
to stole boli i pochúťky, ktoré upiekli 
mamy radošských žiačok. Stoly boli tak 
krásne, že sme sa pri nich i fotografova-
li. A fotografovali sme sa i vedľa žiačok, 
ktoré oblečené do krásnych sloven-
ských krojov pri kostole núkali pečivá 
všetkým okoloidúcim.

(B. Dasovićová)

Žiačky z Radoša Žiačky z Radoša v Iloku
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Folklórny seminár 

Dva tanečné páry z Josipovca po-
budli sedem dní na folklórnom semi-
nári v Slovenskej republike. Seminár 
organizoval Úrad pre Slovákov žijú-
cich v zahraničí. Okrem predstaviteľov 
z Chorvátska na seminári sa zúčastnili 
i tanečníci z Poľska, Maďarska, Ameri-
ky, Českej republiky, Srbska a Ukrajiny.

Skúsení josipovskí tanečníci: Ma-
rína, Štefi ca, Marijan a Zvonimir mali 
príležitosť naučiť sa mnoho nového o 
slovenskom folklóre a zároveň i lepšie 
sa spoznať so svojou pravlasťou. Bola 
to príležitosť i na zoznamovanie sa so 

Slovákmi z iných krajín. Veríme, že zo 
spoločných priatelení sa a výmen skú-
seností vyplynú naplánované vzájomné 
návštevy, čo mladým bude novým pod-
netom, aby zotrvali v zachovávaní kul-
túrnych tradícií svojich predkov.

Dvadsiati štyria účastníci seminá-
ra oboznámili sa s folklórom šiestich 
slovenských regiónov: Liptov, Šariš, 
Gemer, Horehronie, Myjava a Čierny 
Balog. Eminentní pedagógovia a cho-
reografi a okrem toho, že účastníkov 
seminára naučili tanečné kroky a cho-
reografi e, taktiež ich oboznámili i s his-

torickými, kultúrnymi a etnologickými 
charakteristikami jednotlivých regiónov 
Slovenska.

 Detský folklórny súbor Cipovička 
zo Žiliny účastníkom predviedol kroky 
atraktívnych tancov, ako i dobrú hudbu 
svojej skupiny – čo by malo poslúžiť ako 
vzor na uplatnenie v slovenských spol-
koch v Chorvátsku.

Takéto semináre sa neorganizova-
li od deväťdesiatych rokov minulého 
storočia. V osemdesiatych rokoch boli 
organizované podobné semináre, ktoré 
sa konali každý rok a trvali dva týždne. 
Bolo vyše tridsať účastníkov z viacerých 
krajín a z troch kontinentov. V tej dobe 
každý slovenský kultúrno-umelecký 
spolok (V tom čase pôsobili štyri sloven-
ské kultúrno-umelecké spolky: z Jelisav-
ca, Markovca, Josipovca a Iloka.) mohol 
na seminár zaslať jedného alebo dvoch 
predstaviteľov. 

Máme nádej, že sa v takejto tradícii 
bude pokračovať – to si želajú i všetci 
tohtoroční účastníci folklórneho semi-
nára. Všetko je organizované tak, aby 
zostalo v krásnej a trvalej spomienke 
všetkých, ktorí sa na seminári zúčast-
nili. Samozrejme, z toho čo sme sa na-
učili, budeme stále čerpať a prenášať to 
novým generáciám, aby tak mohli pes-
tovať kultúru svojich predkov vo svojej 
krajine. Seminár sa konal v dňoch od 7. 
– 13. septembra vo veľmi zaujímavom 
priestore – v Múzeu slovenskej dediny 
v Jahodníckych hájoch pri Martine.

(A. Popovićová)Mládež z Josipovca
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Účastníci seminára na Slovensku
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16. októbra 2009 v chladné jesen-
né odpoludnie znovu sme sa zoskupi-
li na Námestí Svätej Trojice v Tvrði. 
So začiatkom o 10. hodine začalo sa 
podujatie Jeseň v Tvrði. Boli tu početné 
stánky preplnené jesennými plodmi, vo-

ňavými a chutnými slavónskymi a slo-
venskými jedlami, koláčmi, suvenírmi... 
a boli tu i vína a výšivky. Podujatie sa 
začalo založením ohňa pod kotlíkmi, 
v ktorých žiaci z jedenástich chorvát-

skych stredných škôl varili rybací papri-
káš z dunajského kapra.

Podujatie sa konalo počas dvoch dní 
pod záštitou Mesta Osijek a Turistickej 
spoločnosti Mesta Osijek. Vystavovali 
desiati vystavovatelia. Množstvo zveda-

vých ľudí obchádzalo stánky a na nich 
sa našlo pre každého niečo zaujíma-
vé. Všetci návštevníci sa mohli kochať 
v kráse slavónskych, baranských a slo-
venských zvykov.

Naše dva stánky sme, ako i každý 
rok príležitostne dekorovali – plodmi 
jesene a výšivkami našich babičiek, 
ktoré si s hrdosťou chránime. Obliekli 
sme sa do našich prekrásnych krojov, 
čia krása znovu oduševnila návštevní-
kov. Usilovné členky MS Osijek napiek-
li tradičné slovenské koláče (pagáčiky, 
jablkové koláče, koláč so syrom, tekvi-
cový a iné). Návštevníkom sme delili 
i recepty na koláče, aby si tak koláče, 
ktoré sa im zapáčili, mohli i sami doma 
pripraviť.

Pred naším stánkom bol veľký stisk, 
lebo sa tu ľudia radi pristavovali – všet-
ci si chceli vychutnať smidku chleba 
upečeného v chlebovej peci, natrenú 
masťou a posypanú červenou paprikou. 
Boli príjemne prekvapení, lebo mnohí 
to roky nejedli (a pre mnohých to bolo 
jedlo mladosti). Chlieb piekla moja mat-
ka – Slavica Ďunďová v našej chlebovej 
peci v Josipovci Punitovskom (na spô-
sob ako to robievali i moje babky Tonka 
a Anðela).  

V radoch sa čakalo na polesňaky, 
ktoré usilovne vyprážali ako i každý 
rok – Mária Belajová a Rozika Hološo-

Stánok MS Osijek

Fo
to

:  A
. Ď

un
ďo

vá

Jeseň v Tvrði

Spievalo sa a pracovalo
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Oslávili výročie! 
Krásne životné jubileum (65 ro-

kov), odchod do dôchodku a taktiež 
30. výročie sobáša v kruhu svojich 
priateľov z matice, ale aj kolegov z 
práce oslávili Antonio a Miroslava 
Gržinićovci. Pri tejto príležitosti sa 
po dva dni v našej matici slávilo. Bola 
to príležitosť na krásne blahoželania; 
jedno prišlo aj z Matice slovenskej zo 
Slovenska. Ďakujeme za oživenie krás-
nych spomienok aj za rozlúčku s kole-
gami. Po 45 odpracovaných rokoch v 
lodeniciach 3. maj sa Antonio rozlúčil 
so svojimi kolegami a odišiel do zaslú-

ženého dôchod-
ku. Druhý deň 
s členmi matice 
a priateľmi si 
jubilanti pospo-
mínali na krásne 
chvíle prežité v 
kruhu matice a 
na staré časy a 
mladosť. 30 ro-
kov v spoločnom 
manželstve je ešte málo, tak dúfame, 
že sa stretneme v takomto zložení ešte 
mnohokrát. Ďakujeme všetkým, ktorí 

Jubilanti Antonio a Miroslava

vá s pomocou Lucie Štrbíkovej. Mali 
sme i logistickú pomoc – poskytli nám 
ju naši chlapi, ktorí si vysúkali rukávy 
a pomohli kuchárkam ošúpať a nastrú-
hať zemiaky. Všetkých nás zabával náš 
harmonikár Ladislav Matančević, kto-
rý hral a spieval slovenské piesne. Pri 
takejto veselej nálade nebolo ťažko ani 
usilovne pracovať.

I tohto roku náš tím sa zapojil do gas-
tronomickej šou – varili sme čobanac na 
otvorenom ohni za podpory početných 
fanúšikov. Všetky tímy bedlivo chystali 
jedlá podľa vlastnej receptúry v náde-
ji, že práve ich jedlo bude to najlepšie. 

Spievalo sa a pracovalo
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Nášmu tímu sa dostali vysoké ocenenia 
i tohto roku. 

Ponuka na podujatí bola rôznorodá. 
Kto chcel, mohol sa bezplatne povoziť 
turistickou električkou od hotela Central 
a v Tvrði sa návštevníci mohli povoziť 
v panskom koči –  fi akri. Počas týchto 
dvoch dní predstavili sa mnohé tambu-
rášske kapely a detské folklórne súbory. 
Dianí bolo ozajstne mnoho.

Jeseň v Tvrði je prekrásnym poduja-
tím, ktoré z roka na rok láka čoraz viac 
návštevníkov a vystavovateľov – a tak 
aspoň na krátky čas i Tvrða ožije.

(A. Ďunďová)

KEĎ RAZ OČI ZATVORÍM  ....

I.
Keď raz oči zatvorím,
bude mi patriť celý svet.
Do vesmíru sa ponorím
a nevrátim sa nikdy späť
 
Keď raz oči zatvorím 
a prekročím prah bosý,
svoj román tíško otvorím 
a do vecnosti vkročím  
Keď raz oči zatvorím
a zmiznem v ohni, vetre...
možnože ťa oslovím
v tom nekonečnom svetle
 
Keď raz oči zatvorím....

II. 
Keď raz oči zatvorím
a čas vystrieda večnosť,
tam láska Božia rozplynie
všetku moju hriešnosť.
 
Keď raz oči zatvorím
a stretnem otca, mamu
a vkročím s chórmi anjelov
do vesmírneho chrámu...
 
keď raz oči zatvorím -
sa zvítam s babkou, s dedkom;
on mi dvere otvorí
ku všetkým našim predkom.
 
Keď raz oči zatvorím.....

(mk)

sa pripojili k oslavám a spolu s nami sa 
tešili a zabávali. 

(M. Gržinićová)
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Matica slovenská Rijeka v Križišći 

Prekrásne počasie prišlo vhod or-
ganizátorom, ale aj účastníkom Belej 
nedilje v Križišči, sviatka mladého 
vína a jesene, ktorý sa už tradične 
koná v prvú októbrovú nedeľu vo 
viacerých dedinách v Primorsko-go-
ranskom kraji. Tento rok sa po prvý-
krát oslava konala s účasťou jednej ná-
rodnostnej menšiny – Matice slovenskej 
Rijeka. V nedeľu poobede bolo veselo, 
za veľkej návštevnosti, hostia si mohli 
vybrať niečo asi na tridsiatich stánkoch 
od mladého vína – burčiaka po rôzne 
suveníry, staré jedlá a hlavne domáce 
výrobky z medu, ovocia a iného. 

Naši členovia ponúkali slivkové 
koláče a orechové rožky, ktoré sme od 
včasného rána piekli v matici. Na mieste 
sme piekli zemiakové placky – haruľu, 
ktorú ochutnalo množstvo návštevní-
kov. Stánok sme si vyzdobili slovens-
kými suvenírmi a na stole sa našli slo-
venské cédečká a aj zbierka receptov. 
Okrem nás tu svoje výrobky ponúkali 
spolky z Kraljevice, Krasice, Praputnja-
ka, Omišlja a Vrhovska. Po svätej omši 
pred Kostolom najsvätejšieho srdca Je-
žišovho sa kultúrnym programom pred-
stavil FS Slovenka s drotárskym tancom 
a neskoršie s tancom Šimi. Taktiež tu 

vystúpila domáca skupina z Križišća pri 
Crikvenici.

Matica slovenská Rijeka a jej členo-
via aj tu dokázali, že môžu dobre repre-
zentovať a predstavovať nielen maticu, 
ale aj Slovensko na takýchto podujatiach. 
Mnohí návštevníci sa zaujímali o mož-
nostiach zimnej dovolenky na Sloven-
sku. Takže aj tu sme promotéri, vďaka 
našim entuziastom, ktorí sa snažia. Veď 
v každej matici je pár ľudí, ktorí to ťaha-
jú, ale vybrať z malého množstva členov 
takých, to je ešte ťažšie. Preto, Riječania, 
nedajte sa!

 (M. Gržinićová)

Piekli sa aj polesniaky 
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Pred kostolom
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Stánok MS Rijeka
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Bolo nám veselo
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Krátke správy z Iloka

26. septembra sa v Lovase konalo 
tradičné podujatie XII Miholjski dani 
(XII. Michalské dni). Tohto roku sa na 
podujatí okrem tamburášskeho orches-
tra, detskej folklórnej skupiny a staršej 
folklórnej skupiny domáceho lovaské-
ho KUS Ivana Gorana Kovačića, KUS 
Seljačka sloga z Gradišta, KUS Čuvari-

ce ognjišta z Krasna, 
Etno združenia Zipka 
z Kumrovca a dvo-
jice huncútov deda 
Tunu a baťka Roku, 
zúčastnila aj mlá-
dežnícka folklórna 
sekcia Matice sloven-
skej Ilok. Ilocká mlá-
dež sa predstavila 15 
minútovým progra-
mom – dievčenským 
tancom Nad Ilokom, 
verbunkom zo Šariša 
a Fľaškovým, kto-
rý nacvičila vedúca 
tanečných skupín 

Jarmila Mudrochová a hudobníci za-
spievali pieseň Chodila Anička. Iloča-
nia vystúpili na konci dvojhodinového 
programu a po potlesku obecenstva 
v preplnenej sále lovaského Domu kul-
túry sa dalo s určitosťou povedať, že 
boli zlatým klincom programu.

(V. Miksád)

19. septembra 2009 organizovalo 
Združenie športových rybárov KARAS 
v poradí 9. pohár v love rýb udicou na 
plavák. Súťaž sa konala na rieke Dunaj 
na Kozej diere a zúčastnilo sa na ňom  
osem združení. Súťaž mala i medziná-
rodný charakter, pretože sa už tradič-
ne na našom pohári zúčastňujú aj naši 
priatelia rybári zo slovenských obcí v su-
sednej Vojvodine. Ryby sa chytali od 9. 
– 12. hodiny a po zakončení súťaže všet-
ci účastníci mali spoločný obed na ná-
dvorí Slovenského domu. Aj tohto roku 
nám naši kuchári pod vedením Miška 
Tieška navarili výborný bôb (fazuľu). Čo 
sa týka rybárov, tohto roku sa najlepšie 
darilo členom domáceho KARASA, kto-
rí obsadili prvé miesto s deviatimi ne-
gatívnymi bodmi, druhé členovia tímu 
KAPOR z Hložian s 9 negatívnymi bod-
mi a tretí bol LIEN z Lalite s 11 negatív-
nymi bodmi. Prvé úsekové miesto s 842 
gramami obsadil Paľko Menďan, druhé 
s 774 g Dejan Boðanac a piate úsekové 
miesto s 1134 g ulovených rýb Vladimír 
Činčurák.

Tajomník združenia športových ry-
bárov KARAS V. Mudroch

Členovia prvých troch umiestnených celkov – KARAS-Ilok, KAPOR-
Hložany a LIEN-Laliť
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Vzrast a vek spája 
významovo uzrast 

Pokračujeme aj ďalej v poukazova-
ní na chyby a v ich objasňovaní s cieľom 
sa ich zbaviť. V októbrovom čísle zostá-
vame ešte stále v reláciách chorvátsko-
slovenských či pri vplyve väčšinového 
chorvátskeho jazyka na menšinový slo-
venský.  Vo vete Sú to žiaci rozličného 
vzrastu – od 2. triedy až po ôsmu nás za-
ujme slovko vzrast, ktoré je tu nevhod-
né použité. Podľa Krátkeho slovníka 
slovenského jazyka 4 podstatné meno 
vzrast má význam: 1. celková podoba 
vzhľadom na rozmery: mládenec vyso-
kého vzrastu, stromy vzrastom podobné. 
2. narastanie, rozvoj, rast: vzrast počtu 
obyvateľstva, životnej úrovne. Vidno, 
že ani jeden význam hesla vzrast ne-
zodpovedá hľadanému. Hoci je veta 

trochu nevhodná na príklad a nejasná, 
keď ide o sám termín vzrast, musíme tu 
na objasnenie uviesť, že sa nevzťahuje 
ani na jeden význam vzrastu, tobôž nie 
na – telesnú výšku žiakov, postavu, ale 
na tretí význam chorvátskeho hesla 
uzrast. A tento termín – uzrast podľa 
Srbochorvátsko-slovenského a sloven-
sko-srbochorvátskeho slovníka Emila 
Horáka sa prekladá ako: 1. vzrast, po-
stava, napr.: malog, visokog rasta (= 
nízkej, vysokej postavy...  2. vzostup, 
rast. 3. vek, napr.: predškolski uzrast 
(= predškolský vek). Tento tretí vý-
znam chorvátskeho hesla uzrast, po 
slovensky vek, nás v súvislosti s prob-
lémovou vetou aj zaujíma. Pozrime sa, 
čo sa o ňom v spomínanom Krátkom 

slovníku slovenského jazyka 4 píše vo 
význame po tretie: 3. obdobie (ľudské-
ho) života udávané v rokoch, napríklad: 
v mladom, útlom veku, školský, predš-
kolský vek; vyspelý na svoj vek, dožiť 
sa vysokého veku; odhadnúť vek zvie-
raťa, stromu... Uvedieme ešte niekoľ-
ko príkladov z tlače: – Vzorku žiakov 
základných škôl tvorilo 150 žiakov vo 
veku 13 – 15 rokov. – Pracovná skupi-
na triedy 7. ročníka, s počtom 24 žiakov, 
vo veku 12 – 13 rokov.  Teraz môžeme 
vetu zo začiatku textu uviesť správne: 
Sú to žiaci rozličného veku – od 2. triedy 
až po ôsmu. Alebo: Sú to žiaci rôznych 
vekových skupín – od 2. triedy až po 
ôsmu (Takto bola upravená v jednom z 
minulých Prameňov.) 

V každom prípade v tejto vete chor-
vátske uzrast sa má preložiť do sloven-
činy (ako sme to i urobili) ako vek, veko-
vá skupina, keďže sa vzťahuje na roky 
žiakov, a nie na postavy.  

(J. Širka)

Jazykové okienko
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Druhá pracovná akcia MS Lipovľany 

V poslednú sobotu v septembri 
2009 na etno majetku MS Lipovľany 
na Žeľanskej ulici č. 63 zoskupilo sa 
hodne matičiarov s cieľom dať do 
poriadku komoru, povalu a stajňu. 
Okrem Lipovľančanov do akcie sa za-
pojili i usilovní členovia MS z Kutiny, 
a tak sa spolu s radosťou dali do práce. 
Napriek tomu, že chodí za pomoci palič-

ky, pomôcť prišla i Nada 
Krajčová (Chorvátka, ale 
výborne hovorí po slo-
vensky).

Teraz, keď je majetok 
už konečne vyplatený tak 
v pozemkových knihách, 
ako i v katastri prepísaný 
na MS Lipovľany, zastih-
la nás recesia... Matičiari 
predsa ochotne a s veľ-
kou chuťou pracujú koľ-
ko je v ich moci.

Pri riadení sa dáva veľký pozor na 
to, aby sa veľmi staré predmety – tak 
úžitkové, ako i okrasné, nepoškodili 
a pri samotnom zariadení celého domu 
a majetku pomôžu nám odborníci – et-
nológovia zo Slovenska, ktorí sú v neus-
tálom kontakte s naším podpredsedom 
MS Josipom Krajčim. Slovenskí etnoló-
govia plánujú prísť do Lipovlian tejto 

jesene alebo na jar budúceho roku. Ako 
i vždy Vinko Krajči sa postaral o účast-
níkov akcie riadenia – aby nikto nebol 
ani hladný, ani smädný – za čo mu veľ-
mi ďakujeme.

Po ukončení pracovnej akcie všetky 
smeti sme uložili do vriec, aby ich pra-
covníci komunálneho podniku z Lipo-
vlian mohli odviezť na skládku odpa-
dov. 

Mužská časť matičiarov po akcii 
sa presťahovala do susedného – domu 
Vinka Krajčiho, kde odohrali populárnu 
hru v karty – belu. Ešte nevieme, kto vy-
hral...

Dohodnuté je, že v takýchto pracov-
ných akciách budeme i naďalej pokra-
čovať, vždy keď nám to počasie dovolí.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčast-
nili na tejto, druhej v poradí akcii na za-
riadení etno majetku.

(I. Hudec)

Počas oddychu
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Slováci radi prichádzajú do Lipovlian 
Z ďalekého Anglicka 27. septem-

bra pricestoval osemdesiatročný Slav-
ko (Louis) Vincent do rodných Lipo-
vlian, skadiaľ sa odsťahoval koncom 
II. svetovej vojny.

Do Lipovlian prišiel s veľkou rados-
ťou – a ako by i nie, keď mu tu žije sestra 
Mária Štelmová (narodená Vincentová) 
s dvomi synmi, Darkom a Zlatkom, kto-

rí v Lipovľanoch žijú s rodinami. Slavko 
má tu ešte mnoho príbuzných.

Bolo veľmi príjemne stretnúť sa 
s veľmi vitálnym starčekom a porozprá-
vať sa s ním o všeličom. Dozvedel som 
sa tak, že prednedávnom oslávil 60. vý-
ročie manželstva, že mu na oslave boli 
jeho dve dcéry a päť vnúčat. Gratulačný 
list pri príležitosti tohto významného 

životného jubilea do-
stal i od samej anglickej 
kráľovnej Alžbety. Slav-
ko svoj pracovný život 
strávil v zlievarni olova. 
Penzijný dôchodok dos-
táva každý týždeň z pen-
zijného fondu 1. stupňa, 
do ktorého si riadne pla-
til celý pracovný život. 
Manželka mu je chorá 
a ťažko sa pohybuje, tak-
že ju na desať dní (koľko 
pobudol v Lipovľanoch) 
umiestnil do jednej an-

glickej ustanovizne, ktorá sa veľmi dob-
re stará o staré a nevládne osoby.

V Lipovľanoch navštívil rodinu, 
kostol, cintorín a synovci ho odviezli 
i do Novskej a Kutiny. V Kutine bol prí-
jemne prekvapený, keď prišiel do pre-
krásne zariadeného kozmetického saló-
nu, v ktorom pracuje dcéra jeho synovca 
Darka a Anðelky Štelma.

Slavko nezabudol ani chorvátsky, 
ani slovenský jazyk, čo je hodné pochvá-
lenia, keďže tak mnoho rokov strávil 
v anglickom mestečku Winster. 

Slavkova jediná sestra Mária 2002. 
roku navštívila brata v Anglicku.

 6. októbra 2009 Slavko sa lietadlom 
vrátil do Anglicka. Teraz znovu bude 
často v neskorých nočných hodinách te-
lefonovať sestre, lebo brat a sestra vždy 
majú početné témy pre rozhovor.

Zaželajme Slavkovi Vincentovi dob-
ré zdravie a dlhý život a do nového stret-
nutia – dovidenia!   

(I. Hudec)Slavko so svojou rodinou v Lipovľanoch
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 Poďakovanie za úrodu 

Dňa 4. októbra 2009 na slávnost-
nej omši vo farskom Kostole sv. Joze-
fa v Lipovľanoch bolo poďakovanie 
za úrodu a zároveň sa oslávili i Dni 
chleba. Omšu slúžil pán farár Darijo 
Šimić v preplnenom kostole, pokým 
KUS Lipa so svojimi hosťami KUS Bo-
kolje z ostrova Pašmana v chorvátskych, 
slovenských a českých krojoch oboha-

tili veriacich krásnym zážitkom v tento 
sviatočný deň.

Tamburášska kapela KUS Lipa a čle-
novia KUS Lipa hudbou a piesňou spre-
vádzali svätú omšu, a to od začiatočnej 
piesne až po sám koniec omše.

 Veriaci mali možnosť kochať sa po-
hľadom na prekrásne dekorované stán-
ky preplnené pecňami chleba, pečivom, 

koláčmi – a boli tu i dobrôtky v tekutom 
skupenstve – pálenka a víno.

Človek sa cíti dobre a príjemne, 
keď sa poďakuje Pánu Bohu za všetko, 
čo mu z Božej dobroty bolo dané, aby 
svojimi rukami mohol vypestovať. Za 
všetko to, čo vďaka Božiemu požeh-
naniu bolo ochránené pred živelnými 
pohromami.

Ešte sa veľmi dobre pamätám na 
to, ako sa niekedy dávno moji rodičia 
modlili pri sejbe pšenice a po žatve si 
kľakli a ďakovali Pánu Bohu za dobrú 
žatvu.

I vďaka, ktorú vyslovili početní ve-
riaci na omši, ako i členovia KUS-ov 
(lebo sa hovorí, že kto spieva – ten sa 
dvojnásobne modlí) istotne sa veľmi 
páčila Pánu Bohu. My, ktorí sme na tejto 
omši boli, dlho si budeme túto prekrás-
nu udalosť pamätať. Na konci omše 
všetci prítomní mohli odísť ochutnať 
dobrôtky vyložené na stánkoch v kosto-
le, ako i na cintoríne.

 Ďakujeme všetkým, ktorí dali svoj 
prínos k tejto oslave a Dňom chleba, 
ktorá sa každoročne obsahovo oboha-
cuje. Osobitne, však, ďakujeme Spolku 
žien z Lipovlian a KUS Lipa.

( I. Hudec)

Poďakovanie za úrodu
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Nobelove ceny

Nobelova cena sa udeľuje už od 
roku 1901 na základe poslednej vôle 
švédskeho vedca a podnikateľa Alf-
reda Nobela. V súčasnosti sa udeľujú 

ceny v odboroch medicína a fyzioló-
gia, fyzika, chémia, ekonomika a No-
belova cena za mier. 

Nobelovu cenu za ekonómiu získa-
li tento rok Elinor Ostromová a Oliver 
E. Williamson. Ostromová, prvá oce-
nená žena v histórii Nobelovej ceny za 
ekonómiu, ju získala „za jej analýzu 
ekonomickej kontroly, špeciálne za 
pochopenie spoločného vlastníctva“. 
Williamson „za analýzu ekonomickej 
kontroly, špeciálne za pochopenie 
hraníc fi riem“.

Barack Obama si v decembri v Osle 
prevezme Nobelovu cenu za mier. 

Nobelovu cenu za literatúru udelili 
nemeckej spisovateľke rumunského pô-
vodu Herte Müllerovej.

Držiteľmi prestížnej Nobelovej ceny 
za chémiu sa v stredu stali Američania 

Venkatraman Ramakrishnan (z brit-
ského cambridgského Laboratória mo-
lekulárnej biológie), Thomas A. Steitz 
(z americkej univerzity v Yale) a Izrael-
čanka Ada E. Yonathová (z izraelského 
Weizmannovho vedeckého inštitútu). 
Dôvodom bol ich „výskum štruktúry a 
funkcie ribozómu“.

Laureátmi tohtoročnej Nobelovej 
ceny za fyziku sú čínsky vedec Charles 
K. Kao a Američania Willard S. Boyle a 
George E. Smith.

Nobelovu cenu za fyziológiu alebo 
medicínu získali Elizabeth H. Blackburn, 
Carol W. Greider a Jack W. Szostak.

Nobelovu cenu za ekonómiu získal 
tento rok americký ekonóm Paul Krug-
man za „analýzu obchodných vzorcov a 
lokalizácie ekonomickej aktivity“. 

Oznámil to výbor pre udeľovanie 
Nobelovej ceny pri Švédskej akadémii 
vied.

(A. M. Kuric)
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8. októbra 2009 jelisavskí folkloristi 
v Osijeku v rámci podujatia Dni prvého 
chorvátskeho piva usporiadali celove-
černý program. Organizátorom poduja-
tia bol Osijecký pivovar. 

Vzhľadom na to, že sa celovečerný 
program konal práve v deň štátneho 
sviatku Dňa samostatnosti, vo veľkom 
šiatri sa zoskupil veľký počet milovní-
kov piva a folklóru.

V deväťdesiatminútovom programe 
Jelisavčania predviedli početné atrak-
tívne choreografi e, za ktoré boli štedro 
odmeňovaní potleskami obecenstva. 

Celkový program predviedla skupina 
dospelých SKUS Ivana Brníka Slová-
ka z Jelisavca. Niekoľkými výbornými 
slovenskými a chorvátskymi piesňami 
sa predstavila i tamburášska skupina, 
ktorá pôsobí v rámci tohto spolku. Po 

jelisavských folkloristoch všetkých 
prítomných hudbou a spevom zabáva-
la tamburášska kapela Šokačka grana 
a ako to už býva, spievalo sa a pilo až do 
samého rána.

(Ž. Brník)

Slovenské drotárstvo v Našiciach 
Umenie má mnoho podôb. Keď 

spojite krásu s užitočnosťou, ume-
nie a praktické používanie, pridáte k 
tomu zručnosť, originalitu a inšpi-
ráciu, vzniknú predmety z dielne slo-
venského drotára Ladislava Fapša. 

Čo je to drotárstvo a kto je Ladislav 
Fapšo? Neviete, alebo ste niečo poču-
li a nie ste si istí? Teraz máte možnosť 
dozvedieť sa na výstave drotárskeho 
umenia a produktov Ladislava Fapša, 
ktorá je pod názvom SLOVENSKÉ DRO-
TÁRSTVO otvorená 3. októbra v našic-
kom kaštieli Pejačevićovcov. Výstavu v 
Našiciach pripravili Matica slovenská 
Našice, Ústredná knižnica Slovákov v 
Chorvátsku a Vlastivedné múzeum v 
Našiciach, a to je jej druhá inštalácia v 
Chorvátsku – drotárstvo bolo prezen-
tované aj v Rijeke pri príležitosti Dňa 
kultúry v septembri. Výstava Slovenské 
drotárstvo vo Vlastivednom múzeu v 
Našiciach bude otvorená od 3. do 16. 
októbra 2009, po čom pravdepodobne 
poputuje aj do iných miest Slavónie.

Na otvorení 3. októbra v Našiciach 
sa mali zúčastniť aj autor Ladislav Fap-

šo a riaditeľ Považského múzea v Žiline 
Marián Mrva. Z objektívnych príčin La-
dislav Fapšo nemohol prísť do Našíc, ale 
pán Mrva osobne priviezol exponáty a 
zúčastnil sa na otvorení výstavy. V žilin-
skom múzeu, ktorého je riaditeľom, sa 
nachádza najväčšia expozícia drotárstva 
a drotárskych predmetov na Slovensku. 
Drotárske remeslo dnes prežíva rene-
sanciu a čitateľom ponúkame niekoľko 
základných informácií o ňom.

Drotárske remeslo bolo od začiatku 
18. storočia typickým vandrovným re-
meslom. Tisícky mužov z chudobných 
kysuckých dedín na severozápadnom 
Slovensku odchádzali do sveta s dreve-
nou krošňou na chrbtoch, kruhom drôtu 
a koženou brašnou s náradím cez plece. 
Sprevádzaní malými chlapcami – džar-
kami, chodili po dedinách a opravovali 
hlinené hrnce, predávali pasce na myši, 
vyrábali z drôtu kuchynské náradie a le-
tovali plechový riad. Pri svojich cestách 
pešo prenikli do mnohých európskych 
krajín (Maďarska, Nemecka, Švajčiar-
ska, Belgicka, Ruska, Francúzka) aj 
na iné kontinenty (do Ázie, Severnej a 

Južnej Ameriky aj do Austrálie). Pred 
vznikom továrenskej výroby boli ich 
výrobky veľmi žiadané. Niektorí sa stali 
úspešnými podnikateľmi a zamestná-
vali vo svojich manufaktúrach aj stovky 
robotníkov. S nástupom tovární zanikol 
potulný predaj a po 2. svetovej vojne s 
novým rozdelením Európy drotárske re-
meslo zaniklo úplne. Dodnes sa s výrob-
kami drotárov môžete stretnúť v starých 
domoch, starší ľudia sa ešte pamätajú na 
„svojho“ drotára (chodil každoročne po 
rovnakej trase a ľudia ho poznali podľa 
krstného mena). Nemnoho výrobkov 
možno nájsť v skanzenoch. Veľká expo-
zícia je v Budatínskom zámku v Žiline. 
Drotárske výrobky sú ľahké, praktické, 
ozdobné, ale veľmi prácne. Dnešných 
výtvarníkov pracujúcich s drôtom pod-
poruje Považské múzeum v Žiline, ktoré 
každoročne organizuje Stretnutie dro-
társkych majstrov. Pokusy o oživenie 
výroby drôtených predmetov neboli 
zatiaľ veľmi úspešné. Záujem o ručne 
viazané drôtené výrobky však rastie.

Matica slovenská Našice spoznala 
tento záujem a na svojich študijných ces-

FS Jelisavca v Osijeku
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Deti z Markovca spievali Mali sme na čom pásť oči
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tách po Slovensku zaobstarala materiály 
a literatúru o drotárskom remesle. V lete 
pod vedením Anny Kuricovej bola orga-
nizovaná prvá drotárska dielňa u nás a 
záujem bol obrovský – nielen Slováci, 
ale aj ostatní občania mesta Našice bojo-
vali počas leta s drôtom a prvé predmety 
(opletané fľaše, ozdoby, misky) zdobia 
priestory spolku. V aktivite sa mieni po-
kračovať aj ďalej.

Na výstave drotárskych prác Ladi-
slava Fapša v Našiciach možno vidieť 
skutočné skvosty jedného z najzručnej-
ších majstrov tohto umenia na Sloven-
sku. Ladislav Fapšo je umelec – drotár 
od narodenia. Pochádza z neofi ciálneho 
strediska drotárstva Veľkého Rovného a 
drôt a drôtené predmety ho priťahovali 
od detstva, takže svoje prvé predmety 
urobil už ako pätnásťročný. Zistilo sa, 
že má veľký talent, ktorý v drotárskom 
remesle úplne využíva na výrobu pô-
vodných, tradičných predmetov, len 
tradičnou technikou a materiálom. Je 

pravdepodobne jediným umelcom, 
ktorý na výrobu drotárskych výrobkov 
používa železný drôt originálnej hrúbky 
a výsledky jeho práce sú neopakovateľ-
né predmety, ktoré vyvolávajú obdiv a 
získavajú mnohé ocenenia. Inšpiruje ho 
takmer všetko, čo vidí okolo seba. Želez-
ný drôt sa v jeho rukách mení na origi-
nálne, prekrásne a zasa užitočné misky, 
podložky, vešiaky, košíky, svietniky… 
Na prvý pohľad jednoduchá výroba drô-
tených predmetov sa v rukách Ladislava 
Fapša transformuje do umenia vo svojej 
najčírejšej forme.

Výstavu o slovenskom drotárstve 3. 
októbra v Našiciach otvorili organizáto-
ri: mr.sc. Blaža Pavlovićová-Radmano-
vićová, riaditeľka Chorvátskej národnej 
knižnice a čitárne Našice, pri ktorej pôso-
bí Ústredná knižnica Slovákov, predseda 
Matice slovenskej Našice Ing. Branko 
Prišč, prof. Silvija Lučevnjak, riaditeľka 
Vlastivedného múzea v Našiciach, a prí-
tomných pozdravil aj hosť zo Slovenska 

– riaditeľ Považského múzea so sídlom 
v Žiline Dr. Marián Mrva. Dr. Mrva vo 
svojom pozdrave priblížil prítomným 
drotárske remeslo a umenie, ktoré je 
skutočne originálnym a výlučne sloven-
ským produktom, vysvetlil o akej presne 
práci autora je reč a prezradil, že vo vý-
skume drotárstva v Chorvátsku zistili, že 
slovenskí vysťahovalci – drotári pôsobili 
aj v našom štáte, a to predovšetkým na 
pobreží Jadranu – v Rijeke a na Krku.

Pozdravy v mene predsedu Zväzu 
Slovákov odovzdala tajomníčka Branka 
Baksová a výstavu otvoril zástupca pri-
mátora mesta Našice Hrvoje Šleder. Svoj 
podiel na autentickosti a v prezentovaní 
slovenskej kultúry a tradície chorvát-
skych Slovákov dali členky SKUS Fraňa 
Strapača v Markovci, ktoré odspievali 
niekoľko piesní na začiatku programu. 
Možno práve títo budú inšpirovať neja-
kého budúceho nádejného umelca z náš-
ho kraja, aby sa venoval drotárstvu?

(R. Vinčaková)

Riaditeľka knižnice Blaža, pani Ružica a pán Ladislav Fapša Otvorenie výstavy
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Začiatkom roku 2009, presnejšie 
3. – 5. januára, MS Markovec po pr-
výkrát úspešne organizovala Zimnú 
školu ľudového tanca vo vlastných 
miestnostiach. V dňoch 8. – 11. ok-
tóbra uskutočnená bola Letná škola 
ľudového tanca. Obe školy viedla dl-
horočná vedúca a choreografka Branka 
Baksová. Pre početné záväzky a vystúpe-
nia na mnohých podujatiach našich Ma-
tíc slovenských letná škola sa uskutoč-
nila začiatkom jesene, no predsa – po-
časie bolo pravé letné. Návštevníci školy 
– veľká a stredná skupina markovských 
tanečníkov a piati tanečníci z MS Zokov 
Gaj – celkove dvadsiati ôsmi, zúčastnili 
sa na celodenných skúškach, ktoré tr-
vali od 9. hodiny ráno až po 21. hodinu, 
s tým, že mali dvojhodinovú prestávku 
na obed. 

Počas týchto troch dní dôkladne sa 
pracovalo na charakteristických tancoch 
a základných krokoch z oblasti Liptova, 
Terchovej, Horehronia a nacvičovali 
i choreografi u Zemplínske karičky. Ta-

nečníci úspešne zdolali tance z Dolného 
a Horného Liptova: Šikovnú, Do kruhu, 
O sebe, Do skoku; Starosvetský čardáš 
a Prelamovaný z Terchovej: Šorový 
a Horehronský dupák a dievčiny ešte 
i Zemplínske karičky. 

Cieľom tejto tanečnej školy bolo, aby 
MS Markovec pomohla mladším mati-
ciam. Tento projekt fi nančne podporil 
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 
z Bratislavy, ktorému ďakujeme v mene 
všetkých frekventantov školy, ako i ro-
dinám: Hećimovićovej, Paulićovej a 
Berešovej – ktoré vo svojich domoch 
uhostili tanečníkov zo Zokovho Gaja. Po 
trojdňovom namáhavom, ale skvelom 
choreografi ckom kurze uskutočnená 

bola spoločná zábava, na ktorej všetkým 
návštevníkom školy bol udelený dip-
lom za úspešne zdolané choreografi e. 
Predseda MS Zokov Gaj Nikola Čiš a ta-
jomníčka MS Zokov Gaj Lýdia Hološová 
nekryli svoju spokojnosť z tejto spolu-
práce a vyjadrili žiadosť, aby spoločná 
spolupráca pokračovala i v ďalších pro-
jektoch.

Návštevníci školy sa usilovali nielen 
sa naučiť základné kroky tancov z jed-
notlivých slovenských folklórnych ob-
lastí, ale túto školu využili i pre získava-
nie nových priateľov, čo sa im i podari-
lo. Blahoželáme všetkým frekventantom 
školy ľudového tanca!

(B. V. Baksová)

Účastníci školy tanca
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Tvrdo sa pracovalo

Škola 
ľudového 
tanca v 
Markovci 
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Výtvarnícka kolónia

Naplánované bolo, aby toho isté-
ho dňa – 19. septembra, keď Josipo-
vec mal navštíviť spolok zo Žiliny, jo-
sipovská výtvarná skupina Kontrast 
organizovala výtvarnícku kolóniu 
a predajnú výstavu obraz. Celkový 
zisk z predaja obrazov bol určený na hu-
manitné účely. K josipovskej výtvarnej 
skupine sa pripojili i piati členovia vý-
tvarného združenia Suncokret z Ðakova. 
Josipovská výtvarná skupina Kontrast s 
ðakovskou skupinou spolupracuje od sa-
mého založenia. Inšpirovaní krásou Dr-
ľaku umelci maľovali krajinomaľby. Vo 
večerných hodinách bola nainštalovaná 
improvizovaná výstava a prítomní záro-
veň mohli sledovať i kultúrno-umelecký 
program. Na výstave bolo asi päťdesiat 
obrazov – niektoré z nich vznikli práve 

v tejto kolónii a niektoré boli staršieho 
dáta. Prítomní si mohli za výhodné ceny 
kúpiť obrazy, čím zároveň pomohli jed-
nému členovi skupiny Kontrast – veľmi 
talentovanému a usilovnému mladému 
študentovi piateho ročníka Draženovi 
Budimirovi. Tento pobudne jeden se-
mester na Výtvarnej akadémii v Brati-
slave. Okrem Dražena svoje obrazy vy-
stavili: Katarína Kuricová, Adam Kon-
jušak, Stanislav Kostić, Matija Labak, 
Reza Damjanovićová, Anica Popovićová 
a Anamarija Berešová, ako i členovia vý-
tvarnej skupiny Suncokret.

Prítomní boli členovia Lions klubu z 
Ðakova, ktorí už v minulosti pomáhali – 
a to študentke Kataríne Kuricovej. Boli 
tu i priatelia z Ðakova, milovníci výtvar-
ného umenia.

Odišli spokojní s tým, čo videli. 
Mnohí návštevníci si kúpili aspoň jeden 
z prekrásnych obrazov na výstave. Dôle-
žité je, že tým pomohli mladému a nada-
nému budúcemu umelcovi, na ktorého 
jedného dňa táto dedina bude iste veľmi 
hrdá.

(A. Popovićová)

Maliari
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Josipovská výtvarná skupina Kontrast 
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BLAHOŽELÁME
Hasiči znovu boli úspešní na župnej 

súťaži v Šaptinovciach. Osobitne vy-
nikol mužský mládežnícky tím pod ve-
dením Danijela Kmeta. Znovu obsadili 
prvé miesto v župe! 

Blahoželáme i Kataríne Kuricovej, 
členke výtvarnej skupiny Kontrast, ktorá 
v septembri úspešne ukončila štúdium 
na Výtvarnej akadémii v Záhrebe.
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Členovia osijeckého KUS Žel-
jezničar navštívili Josipovec 19. sep-
tembra a spolu s hostiteľmi vystú-
pili pred obecenstvom z Josipovca a 
Ðakova. Spolupráca dvoch kultúrno-
umeleckých spolkov z Josipovca a Osi-
jeka pretrváva už celý rad rokov, takže 
Osiječania na jeden deň „vypožičali“ 
svojich hostí zo Žiliny Josipovčanom. 
Je faktom, že nikdy nemôže byť pri-

veľa folklóru zo Slovenskej republiky. 
Josipovčania i tohto roku s nadšením 
tlieskali svojim krajanom, ktorí vystú-
pili v prekrásnom kultúrno-umelec-
kom programe na Drľaku. Nedali sa ani 
mladí Josipovčania, ktorí sa predstavili 
s niekoľkými vydarenými choreografi a-
mi. Josipovskí tanečníci minulý mesiac 
mali niekoľko vystúpení v Josipovci 
a dva tanečné páry absolvovali folk-

lórny seminár v Slovenskej republike. 
Dlhoročný spolupracovník Slavko Bato-
rek, pôvodom Slovák z Josipovca – zná-
my učiteľ tambury, dohodol sa o tomto 
stretnutí v Josipovci s predsedom MS 
Zdenkom Komárom. Slováci zo Žiliny 

pricestovali do Josipovca napoludnie, 
navštívili i Ðakovo a večer v Josipovci 
tancovali do neskorých nočných hodín 
a priatelili sa s Josipovčanmi. 

Prítomní okrem toho, že sa mohli 
kochať v krásnom kultúrno-umelec-
kom programe, mohli si pozrieť i nain-
štalovanú výstavu josipovskej výtvarnej 
skupiny.

(A. Popovićova)

KUS zo Žiliny 
v Osijeku a Josipovci

Členovia FS z Josipovca Členovia FS zo Žiliny
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Kupujme chorvátske výrobky 
V sobotu 10. októbra 2009 v rám-

ci akcie Chorvátskej hospodárskej 
komory Kupujme chorvátske, ktorá 
prebieha nepretržite od roku 1997, 
na hlavnom našickom námestí bolo 
usporiadané veľké podujatie. Veľký 
počet vystavovateľov s výlučne chorvát-
skymi výrobkami a početní návštevníci 
mohli sa kochať v chorvátskych a slo-
venských tancoch. Na samom začiatku 
podujatia svojimi kultúrnymi obsahmi 
podujatie spestrili členovia chorvát-
skeho KUS Lisinski z Našíc a členovia 
SKUS Fraňa Strapača z Markovca. Týž-
deň predtým, v sobotu 3. októbra, vo 

Vlastivednom múzeu mesta Našice bola 
otvorená výstava pod názvom Sloven-
ské drotárstvo. Toto podujatie spestrili 
dievčatá zo strednej folklórnej skupiny 
SKUS Fraňa Strapača z Markovca tak, 
že zaspievali piesne: Ja mám maľova-
nú vestu, Červený kachel a Kukulienka, 
kde si bola. Bola to vhodná príležitosť 
pre mladšie členky, aby sa spoznali 
s krásou drotárskych predmetov. Totiž 
starší členovia SKUS Fraňa Strapača 
mali príležitosť vidieť ich pred mesia-
com – na výstave, ktorú organizovala 
MS Rijeka.

(B. V. Baksová)Návštevníci výstavy
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Slováci z Josipovca a Selenče 
znovu spolu 

Priateľstvo a spolupráca dvoch 
dedín s prevažne slovenským oby-
vateľstvom, Josipovca z Chorvát-
ska a Selenče z Vojvodiny (Srbsko), 

Frankfurtský knižný veľtrh 

Frankfurtský knižný veľtrh v 
polovici októbra otvorila nemecká 
kancelárka Angela Merkelová a Si 
Ťin-pching, viceprezident Čínskej 

ľudovej republiky. Práve najľudna-
tejšia krajina sveta je pri 61. ročníku 
najväčšej knižnej prehliadky planéty 
jej čestným hosťom.

Organizátori, ktorí museli ustúpiť 
v súvislosti s úsilím Pekingu zabrániť 
vystúpeniu disidentov na tomto fóre, 
čelia kritike aktivistov za rešpektovanie 
ľudských práv. Napriek tomu sa však 
môžu aj v tomto roku popýšiť účasťou 
viac ako 7000 vystavovateľov zo stovky 
štátov.

Ťažiskovou témou prehliadky, kto-
rej prvé tri dni sú už tradične venované 
výlučne odbornej verejnosti a záverečné 
víkendové dni potom aj širokej čitateľ-
skej verejnosti, je tentoraz digitalizácia 
odvetvia.

Na veľtrhu boli svoje novinky pre-
zentovať početné osobnosti domácej 
literárnej scény vrátane čerstvej laure-
átky Nobelovej ceny za literatúru Herty 
Müllerovej.

Nechýbali však ani viacerí promi-
nentní návštevníci zo zahraničia. Aj 
Chorvátsko a Slovensko sa prezentovalo 
na Frankfurtskom veľtrhu svojimi naj-
lepšími literárnymi vydaniami.

(A. M. Kuric)

ktorá sa začala ešte v sedemdesia-
tych rokoch minulého storočia, sa 
obnovila a to – na kultúrnom poli. 
Slovenský farár zo Selenče, pôvodom 

z Kysúc – Marián Dej, vyjadril prianie, 
aby tieto dve slovenské osady z dvoch 
susedných štátov pokračovali vo svo-
jom priateľstve, ktoré trvá už vyše 40 
rokov. V septembri Josipovčania boli 
pozvaní do Selenče na púť k Sedembo-
lestnej Panne Márii. Selenča v ten deň 
má i svoje hody. Omša sa slúžila v slo-
venskej i v chorvátskej reči. Medzi sied-
mimi farármi bol i jeden z Chorvátska 
(Broðanci) a biskup zo Slovenska. Nie-
kedy dávno KUS zo Selenče vystupoval 
v Josipovci a čoskoro i ich spevácky 
zbor bude hosťovať v Josipovci. Ta-
nečníci a spevácka skupina z Josipovca 
budú mať tiež príležitosť vystupovať 
v Selenči. Slováci zo Selenče majú zau-
jímavé kroje, v ktorých niekedy vystu-
povali i Josipovčania, lebo si mysleli, že 
ich vlastné kroje neboli nadostač atrak-
tívne. Za spoluprácu, ktorá existovala 
v minulosti taktiež mal zásluhu tamoj-
ší farár. Návštevou speváckeho zboru 
a pána farára zo Selenče bude sa pokra-
čovať v dávno nadviazanej spolupráci 
medzi Slovákmi, ktorých predkovia sa 
prisťahovali z tej istej pravlasti.

(A. Popovićova)
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Koľko ľudí v týchto dňoch prí-
de na cintoríny, aby sa v tichu pri 
sviečke pomodlili za milovaných prí-
buzných a priateľov. Teraz si všetci 
nájdu čas na položenie kvetov na 
hroby a spomenú si na tých, ktorí v 
ich srdciach ďalej žijú. Hodnotu daru, 
ktorý sme dostali vo svojich rodičoch, 
si často uvedomíme až neskôr. Väčši-
nou až v dospelom veku, keď sami vnú-
torne dozrieme a staneme sa rodičmi. 
Potom hlbšie pochopíme, aké nesmier-
ne dôležité je nielen milovať ich, ale aj 
prežívať s nimi každý deň tak, aby sme 
neskôr neľutovali, že sme niečo dobré 
a dôležité neurobili. Náš otec nás pre 
zdravotné ťažkosti opustil veľmi sko-
ro. Hoci odvtedy prešlo už toľko veľa 

rokov, pretrváva vo mne pocit, že niečo 
zostalo nedopovedané. Najmä vo chví-
ľach, keď emócie opäť ožijú, prinútia 

ma v duchu porozprávať sa s ním. Vte-
dy mu poviem, čo cítim, čo by som mu  
chcel povedať a aby stál pri mne. Jeho 
miesto na mojom pravom boku zostalo 
prázdne.  Bolo prázdne, keď som od-
chádzal ako chlapec do cudziny, keď 
som sa rozhodoval čím sa stáť, bolo 
prázdne na mojej promócii, na svadbe 
i pri krste mojich detí, pri oslavách na-
rodenín, i pri úteku do cudziny i pri ná-
vrate… Veľakrát matka musela zobrať 
jeho miesto. Som aj jej za to vďačný. Aj 
ona už odišla do večnosti. Vždy, keď si 
spomínam na nich, pri srdci ma zabolí, 
ale vzápätí cítim úľavu, pretože viem, 
že otec bol vždy pri mojom boku, že 
ma povzbudzoval k dobru, že ma napo-
mínal, keď som odbočil z pravej cesty. 
Aj teraz to robia spolu s matkou, som 
si istý. Viem, že mi rozumejú a že mi 
pomáhajú a ja im za to všetko s láskou 
ďakujem.

(A. M. Kuric)

Ticho

Študentské časy som prežíval v  
blízkosti prastarého cintorína, ktorý 
sa strácal v skrýšach krovia, stromov 
a ktorý bol pokrytý vráskami času 
i nánosmi súčasnosti. Obďaleč sa vy-
pínala veža tichého chrámu. Do pamä-
ti sa mi navždy vryl jedinečný hlahol 
zvonov vyprevádzajúci mŕtvych na ich 

poslednej ceste. Zvony sa prihovárali 
každému, dotýkali sa ľudských sŕdc, 
i tých, ktorí ich mali oceľové, stvrdnu-
té, kamenné. Keď odchádzal človek, 
zvony vždy boli jeho verným druhom. 
Často i mňa povolali, aby som prišiel a 
vzdal úctu človekovi, ktorého si povo-
lal Pán. Hoci som ho nepoznal, prišiel 

som ho vyprevadiť na poslednú cestu. 
Tieto zvony na cintoríne pripomínali 
mi môj rodný kraj. Aj u nás hlas zvonov 
bol volaním, nádejou a vierou. Zvony 
boli poslovia  radosti i žiaľu, šťastia i 
nešťastia. Ako študent opitý jarným 
slnkom často som s knihou zavítal do 
cintorína. Tu bola tak tichučko. Tu som 
v pokoji čítal povinnú literatúru a písal 
úlohy. Keď som bol unavený, s nevšed-
ným záujmom som na cintoríne čítal  
zaujímavé kroniky ľudského bytia vpí-
sané do krížov a náhrobných kameňov. 
V mladíckej mysli sa mi vynárali osudy 
pochovaných, najmä tých, ktorých život 
preťala smrť v rozkvete mladosti, v ne-
dožitom detstve. Hľadal som kľúč aj 
k bezmenným hrobom, k náhrobníkom 
bez slova, posolstva či odkazu. A pred-
sa aj ony nezostávali celkom osirelé. 
Kropila ich ranná rosa, objímala zelená 
tráva a v jeseň ich bozkávalo žlté lístie a 
krvavé slzy šípok. Hlasom mŕtvych je ti-
cho. Večné, zdanlivé ticho. To, v ktorom 
sa v poryvoch novembrového vetra tra-
sú plamienky sviečok. Sviečok, ktoré sú 
odveká obeta na oltár ľudskosti. Odveké 
puto živých i mŕtvych. Kiežby ľudskosť 
horela čo najjasnejším plameňom. 

(A. M. Kuric)

Spomínam 
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Etnoprehliadka – Rijeka 2009 

Folklórnym podujatím v Českom 
dome J. G. Masaryka sa skončila 13. 
Etnoprehliadka v Rijeke, ktorá sa ko-
nala od 18. 09. – 20. 09. 2009 pod hes-
lom Bogatstvo je živjeti u zajedništvu. 
Už tradične sa koná pod patronátom 
mesta Rijeka, Úradu pre kultúru, Chor-
vátskej hudobnej únie a Ministerstva 
kultúry ChR. Tento rok sa výnimočné 
konala v novootvorenom Českom dome 
v deň pätnásteho výročia založenia Čes-
kej besedy Rijeka. Mohla sa tu vidieť 
pestrosť folklóru od Ázie po južnú Eu-
rópu. Na jednom mieste sa zoskupilo 

desať folklórnych skupín, päť hudob-
ných a päť speváckych skupín. Vystúpili 
tu hosťujúce skupiny národnostných 
menšín, Taliani z istrijských Bala, Al-
bánci z Bjelovaru, Maďari z Vojvodiny, 
Česi z Ostravy. Najväčšia časť programu 
pripadla predsa len domácim skupi-
nám. Okrem našej spevácko-folklórnej 
skupiny Slovenka, ktorá sa predstavila 
s goralským tancom Košíček a dvoma 
piesňami, svoje umenie ukázali Kalin-
ka a Rušnjak z Rusínsko-Ukrajinského 
spolku, Chaplin a Pehlin Kingsi z Róm-
skeho spolku, Bazovica zo Slovinského 

spolku, Prosvjeta zo srbského, spevácky 
zbor Sevdalije z bosnianskeho a Ilinden 
z Macedónskeho spolku, ktorý vystúpil 
spolu s domácim spevákom Alenom 
Polićom. Všetkých 200 účastníkov uká-
zalo vynikajúce choreografi e, mohli sme 
tu vidieť staré tance, zvyky, svadobné 
tance, sevdalinky, brušné tance, ale aj 
modernú hudbu. Aj keď folklórne po-
dujatie prebiehalo v tieni slávnostného 
otvorenia Českého domu, všetci účinku-
júci si prišli na svoje, ale konštatovali, že 
je tam málo miesta pre také veľké podu-
jatie. Takže do roka budeme zase asi na 
Korze. 

Deň predtým Český dom J. G. Ma-
saryka za prítomnosti vzácnych hostí z 
ČR, MK, českého a chorvátskeho parla-
mentu a župana PGŽ slávnostne otvoril 
primátor mesta. V organizácií mesta 
prebiehali rôzne akcie. V piatok dopo-
ludnia v hoteli Bonavia sa uskutočnil 
okrúhly stôl na tému Práva národnost-
ných menšín. Večer v Českom dome 
bola otvorená výstava maliarov z radov 
menšín a potom večer detskej poézie za 
účasti spisovateľov talianskej, srbskej a 
rusínskej menšiny. 

Etnoprehliadka sa začala šachovým 
turnajom národnostných menšín, ktorý 
organizovala Matica slovenská Rijeka a 
počas všetkých dní prehliadky bola ot-
vorená výstava v našej matici Drotárstvo 
bez hraníc. 

(M. Gržinić)

MS Rijeka
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Speváčky MS Rijeka na etnoprehliadke MS Rijeka
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Matica slovenská v Záhrebe pri-
pravila stretnutie 22. septembra 2009, 
na ktorom sme si pripomenuli 420. 
výročie narodenia a 390. výročie úmr-
tia sv. Marka Križina.

Na začiatku stretnutia predseda Ma-
tice slovenskej v Záhrebe Zlatko Jevák 
prečítal rozhovor autorky Jany Čevelo-
vej Zbierka o Chorvátoch zaplnila dom 
s Brankom Staparom-Agramerom uve-
rejnený v slovenských novinách SME 
z dňa 16. mája 2008. Branko Stapar 
pochádzal z Petrinje a odkedy prišiel 
do Bratislavy na štúdium archeológie, 
štyridsať rokov žil na Slovensku. Tu sa 
oženil a žil vo Svätom Jure pri Bratislave. 
Po prečítanom článku z novín pán Jevák 
povedal, že Matica slovenská v Záhre-
be mala srdečné a priateľské kontakty 
s Brankom Staparom a správa o jeho 
nečakanej smrti 19. septembra nás všet-
kých prekvapila. Pán Jevák poprosil se-
demdesiatich prítomných členov, aby 
si uctili jeho pamiatku minútou ticha. 
Cez fi lm, ktorý pripravila redaktorka 
Jasminka Domaš z chorvátskej televízie 
v apríli t. r., sme mohli spoznať aj záľu-
bu pána Branka v zbieraní a študovaní 
historických artefaktov, z čoho vznik-

lo malé múzeum vo dvoch izbách jeho 
domu vo Sv. Jure pri Bratislave.

Po uctení si pamiatky Branka Sta-
para-Agramera sme pokračovali v našej 
téme. O sv. Markovi Križinovi hovoril 
PhDr. Dragutin Ivančić. Pán Ivančić po-
vedal, že Marek Križin (po chorvátsky 
Marko Križevčanin) je tretím chorvát-
skym svätcom, ktorému venujeme spo-
mienku každoročne 7. septembra, v deň 
keď ho zavraždili Bethlenovi hajdúsi 
v Košiciach spolu s jezuitami Melchi-
orom Grodeckým z Poľska a Štefanom 
Pongrácom z Uhorska. Všetci boli za-
vraždení, pretože sa nechceli zriecť ka-
tolíckej viery. Mučili ich a týrali a nako-
niec ich telá hodili do mestskej stoky. 

Marek Križin sa narodil v roku 1589 
v Križevciach. V rakúskom Grazi študo-
val fi lozofi u a fyziku. V marci 1609 bol 
vyhlásený za magistra a neskôr študoval 
na Collégiu Germanicum-Hungaricum 
v Ríme. V roku 1614 (15. marca) sa stal 
diakonom a 4. apríla 1615 bol vysvätený 
za kňaza v Lateránskom kostole v Ríme. 
Po ukončení štúdia v Ríme sa Marek 
Križin vrátil nakrátko do záhrebské-
ho biskupstva a v roku 1616 odišiel do 
Ostrihomu a hneď do Košíc. Kalvinisti, 

ktorí obsadili celé východné Slovensko 
a tiež Košice, chceli úplne zlikvidovať 
katolíkov. 13. júla 1619 Košice zapálili 
a za ten čin obvinili katolíkov.

Do Košíc prišiel Juraj Rákoczi 3. 
septembra 1619 a hneď potom zatvorili 
Marka Križina, Štefana Pongráca a Mel-
chiora Grodeckého. Mučili ich a keď sa 
nechceli zriecť katolíckej viery, rozsekali 
ich. Veriaci sa vzbúrili a pozostatky všet-
kých troch mučeníkov schovali. V roku 
1905 boli košickí mučeníci vyhlásení za 
blahoslavených a v roku 1995 ich pápež 
Ján Pavol II. 2. júna v Košiciach vyhlásil 
za svätých. Pozostatky sv. Marka Kri-
žina sú pochované v Kostole sv. Anny 
v Trnave, kde sú pochované aj pozos-
tatky oboch jezuitov v jezuitskom kos-
tole. Pán Ivančić pripomenul, že Matica 
chorvátska v Križevciach a Matica slo-
venská v Záhrebe vydali v chorvátčine 
v roku 2000 knihu Humenské kolégium 
a traja košickí mučeníci od autora Stani-
slava Stolárika. Matica slovenská v Záh-
rebe často organizuje študijné zájazdy 
do Košíc a takýto zájazd sme pripravili 
aj tohto roku v apríli a stretli sme sa aj 
s autorom spomenutej knihy, ktorý je 
dnes pomocným biskupom v Košiciach, 
o čom sme písali v časopise Prameň (čís-
lo 6, rok 2009). Na konci prednášky bola 
kratšia diskusia a pán Jevák sa poďako-
val pánu Ivančićovi a odovzdal mu dva 
taniere peknej modranskej keramiky na 
pamiatku. 

Pre prítomných členov sme pripra-
vili občerstvenie s dobrým slovenským 
pivom Zlatý bažant. Na záver sme spo-
menuli aj pripravovaný zájazd v dňoch 8. 
– 10. októbra t. r. do Bratislavy a Brna. 

(Z. Jevák)

Predseda Matice slovenskej v Záhrebe Zlatko Jevák a PhDr. Dragutin Ivančić
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výročie úmrtia sv. Marka 
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 Krátke správy z Jelisavca 

Po vydarenej oslave jubilea – 120. 
výročia založenia Jelisavca a 120 ro-
kov od prisťahovania sa Slovákov do 
Jelisavca predseda Rady miestneho 
výboru Jelisavca Ing. Franjo Kandera 
uskutočnil spoločnú schôdzu so všet-
kými združeniami v dedine. Na schô-
dzi sa hodnotila oslava jubilea. A keďže 
sa všetko udialo práve tak, ako bolo na-
plánované – všetky úlohy boli vykonané 
na výbornú, Ing. Kandera vyjadril svoju 
spokojnosť s organizáciou oslavy.

Všetkým združeniam odovzdal ďa-
kovné listy za účasť v organizácii oslavy 
týchto významných jubileí. V pokračo-
vaní sa vyniesli uzávery, že sa do všet-
kých aktivít, ktoré sa budú diať v Jelis-
avci, zapoja všetky združenia pôsobiace 
v Jelisavci, lebo je to zárukou, že spoloč-
nými silami Jelisavec bude pôsobiť na 
ten najlepší možný spôsob. Osvedčilo 
sa to i pri príležitosti posledných osláv.

Niektorí členovia Dobrovoľného 
hasičského združenia Jelisavec, Matice 
slovenskej Jelisavec, SKUS Ivan Brník 
Slovák a početní iní občania Jelisavca 
v septembri 2009 navštívili Starú Bys-
tricu v Slovenskej republike. Dôvodom 
návštevy bol sviatok sv. Michala. Už tra-
dične každý rok Jelisavčania sa podie-
ľajú na tejto oslave a sú vždy vítanými 
hosťami.

Členovia Futbalového klubu Vi-
hor Jelisavec po slabých výsledkoch na 
samom začiatku futbalovej sezóny sa 
v súčasnosti stabilizovali a po niekoľ-
kých vyhraných zápasoch obsadili stred 
tabuľky. Od vedenia FK sa dozvedáme, 
že im je v tomto čase cieľom udržať si 
súčasné umiestnenie v tabuľke. A keďže 
poznáme kvalitu jelisavských futbalis-
tov, veríme, že im to nebude žiadnym 
problémom.

 
Rada slovenskej národnostnej men-

šiny Našíc v budove Kultúrneho centra 
Slovákov v Jelisavci uskutočnila svoje 
11. v poradí zasadnutie, na ktorom si 

okrem bežnej problematiky rokovalo i o 
súpise obyvateľstva, ktoré je už predo 
dverami. Pred týmto súpisom Rada na-

plánovala početné aktivity s cieľom, aby 
sa všetci tí, ktorí sa cítia byť Slovákmi, 
tak i vyjadrili. Taktiež na tomto zasad-
nutí schválili i plán a program práce 
rady ako i fi nančný plán na 2010. rok.

Do detskej strednej a dospelej folk-
lórnej skupiny SKUS Ivana Brníka Slo-
váka počas minulých dní sa zapojilo 
niekoľko nových členov, ktorí vyjadrili 
žiadosť a odhodlanie naučiť sa počet-
né tanečné kroky. Zvlášť je zaujímavé, 
že vzrástol záujem chlapcov o folklór, 
čo sa iste odrazí na kvalitu jelisavského 
folklóru.

(Ž. Brník)

Usilovné ženy z Jelisavca
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Jeden starček, ateista, sa vybral k 
chýrnemu kňazovi. Dúfal, že mu pomô-
že vyriešiť problémy s vierou vo vzkrie-
seného Ježiša. Musel chvíľu čakať, lebo 
pán farár mal akúsi návštevu. Keď ho 
kňaz zbadal stáť na chodbe, vstal a s 
úsmevom mu priniesol stoličku. Len čo 
návšteva odišla, kňaz uviedol starého 
pána dovnútra, a len čo sa dozvedel, o 
čo ide, naširoko sa rozhovoril. Po ob-

sažnom dialógu sa zo starého ateistu stal 
veriaci, ktorý prejavil túžbu vrátiť sa k 
Božiemu slovu, k sviatostiam a k dôvere 
v Pannu Máriu. Spokojný, ale aj trochu 
prekvapený kňaz sa ho spýtal: „Pove-
dzte mi, ktorý argument z toho dlhého 

dialógu vás presvedčil, že 
Kristus skutočne vstal z 
mŕtvych a že Boh jestvu-
je?” „To gesto, že ste mi 
priniesli stoličku, aby som 
nemusel čakať postojač-
ky,” povedal starček. 

Žena po jednodu-
chom a pokojnom ži-
vote umrela a vzápätí sa 
našla v dlhom a usporia-
danom sprievode ľudí, 
ktorí pomaly postupovali 
k najvyššiemu Sudcovi. 
Ako sa blížila k Pánovi, 
čoraz zreteľnejšie rozo-
znávala jeho slová. Po-
čula, ako Pán jednému 

zo sprievodu povedal: „Pomohol si mi, 
keď si zraneného na autostráde zaviezol 
do nemocnice. Vojdi do môjho raja.” A 
potom druhému: „Ty si poskytol chu-
dobnej vdove bezúročnú pôžičku. Poď 
a prevezmi si večnú odmenu.” A ďalšie-
mu: „Ty si zadarmo robil veľmi náročné 
chirurgické operácie, čím si mi pomohol 
vrátiť mnohým nádej. Vojdi do môjho 
kráľovstva.” A tak ďalej. Úbohá žena, 

celá preľaknutá, si pri všetkom svojom 
úsilí nemohla spomenúť, čo mimoriad-
ne v živote urobila. Chcela vystúpiť z 
radu, aby mala čas zamyslieť sa, ale to 
sa už nedalo. Usmievavý, no rozhodný 
anjel jej to nedovolil. S bijúcim srdcom 
a s veľkým strachom prišla pred Pána. 
Hneď cítila, ako ju zaplavil jeho úsmev: 
„Ty si žehlila všetky moje košele... Voj-
di do môjho šťastia.” Niekedy je veľmi 
ťažké predstaviť si, že to každodenné, 
obyčajné, je mimoriadne, neobyčajné. 

Odpustenie 
Jeden tak trochu slabo veriaci sa zvy-

čajne spovedal u toho istého farára. Jeho 
spovede však boli ako obohratá platňa. 
Stále tie isté priestupky, vždy ten istý 
ťažký hriech. „Tak už dosť!” povedal 
mu raz prísne farár. „Nesmieš si z Pána 
Boha robiť blázna. Je to poslednýkrát, 
čo ti dávam rozhrešenie. Zapamätaj si 
to!” O dva týždne sa veriaci znova prišiel 
vyspovedať zo svojich obvyklých hrie-
chov. Spovedník stratil trpezlivosť: „Po-
vedal som ti, že ti nedám rozhrešenie. 
Tak sa naučíš...” Ponížený a zahanbený 
úbožiak sa zdvihol.  Nad spovednicou 
trónil na múre zavesený veľký sadrový 
Ukrižovaný. Muž sa naňho pozrel. V tej 
chvíli Ježiš ožil, zdvihol ruku z jej stá-
ročnej polohy a urobil znak kríža: „Ja ťa 
roz hrešujem od tvojich hriechov...” 

(A. M. Kuric)

Je tam hore 
niekto? 

Čo je…?

Láskavosť – mať druhého rád – 
znamená zjednocovať sa s blížnym, pri-
stupovať k nemu s úplným odpútaním 
sa od seba. Znamená  odpútať sa od 
vlastných záujmov, od vlastného spôso-
bu myslenia, od mnohých predsudkov. 
Znamená vziať na seba jeho ťažkosti, 
jeho potreby, jeho utrpenia a spolu s 
ním sa i radovať. Znamená to vojsť do 
srdca každého, koho stretneme, aby sme 
pochopili jeho štýl myslenia, jeho kultú-
ru aj tradície a určitým spôsobom si ich 
osvojili... Jedným slovom, žiť pre toho, 
kto je vedľa mňa. 

Milosrdenstvo – prijať druhého ta-
kého, aký je, nie akého by sme ho chceli 
mať.

Mnohí od nás by chceli, aby ten dru-
hý mal charakter, politické názory, ná-
boženské presvedčenie, ako máme my. 
Rozšírme si teda srdce, aby bolo schop-
né prijať všetkých s ich odlišnosťami, 
obmedzeniami a nedostatkami.

 Odpustenie – vidieť iného zakaž-
dým ako nového. Stáva sa, že v rodine, 
v škole alebo na pracovisku môžu prísť 
chvíle nedorozumenia. To má za násle-
dok, že sa prestaneme rozprávať, vyhý-
bame sa stretnutiu, cítime niekedy až 
nenávisť voči tomu, kto nezmýšľa ako 
my. V takom prípade by sme mali vôbec 
si nepripomínať, čím nám ublížili. Všet-
ko prekryť láskou, s dokonalým odpus-

tením v srdci podľa Božieho príkladu.  
Boh odpúšťa a zabúda.  Bude to ťažko. 
Zo začiatku sa nám to ani nebude dariť, 
no hlavne je mať cieľ, chcieť odpustiť  
a chcieť byť dobrý. Bude treba vedieť  
sa obetovať, byť altruista a prosiť Pána 
Boha o pomoc.   

(A. M. Kuric)
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Zaujímavosti

Viac ako tretina úmrtí na rakovinu 
sa pripisuje 9 potenciálnym rizikovým 
faktorom, ktoré človek dokáže sám 
ovplyvniť. Podľa rôznych štúdií vo 
svete na rakovinu ročne zomrie okolo 7 
miliónov ľudí – z toho 2,43 mil. ľudí 
(35 %) zomiera na následky 9 ovplyv-
niteľných potenciálnych rizikových 
faktorov. Medzi 9 rizikových faktorov 
spôsobujúcich rakovinu a následnú 

smrť patrí: vysoký BMI, nízka spotre-
ba ovocia a zeleniny, minimálna, resp. 
žiadna fyzická aktivita, fajčenie, užíva-
nie alkoholu, nechránený sex, mestské 
znečisťovania ovzdušia, používanie 
tuhých palív, injekcie používané v zdra-
votníctve kontaminované vírusom he-
patitídy B a C. 

Experti na stravovanie donedávna 
hodnotili klasickú pizzu skôr skeptic-

Jelisavskí rybári 

V Jelisavci v poslednom období 
vzrastá počet mladých, ktorí preja-
vujú záujem o rybolov. Ako by aj nie, 
keď sú rybníky blízko a športový ry-
bolov je zárukou i dobre stráveného 
voľného času a zároveň i zárukou 
oddychu v krásnej prírode. Je to i prí-
ležitosť na priatelenie sa a uvoľnenie 

od každodenného zrýchleného spôsobu 
života.

Ale stať sa rybárom v dnešné, krí-
zové časy, keď každú kunu obracia-
me aj desaťkrát, kým niečo kúpime, nie 
je ľahko. Vyžaduje si to okrem iného 
i kúpu kvalitného rybárskeho výstroja, 
a ten je drahý. Predsa sa mnohí stali 

rybármi, najpravdepodobnejšie inšpi-
rovaní úspechmi starších rybárov, ktorí 
každoročne ulovia niekoľko krásnych 
kaprov – kapitálnych kusov. 

Napriek tomu, že tento rok, pokiaľ 
ide o lov veľkých rýb, bol omnoho slabší 
od minulého, rybári z Jelisavca sa predsa 
len môžu pochváliť početnými kaprami 
s hmotnosťou 7, 8, 9, ba i 12 kilogramov. 
Jedného z týchto veľkých kaprov môže-
te si pozrieť i na fotografi i. Tohto ulovil 
Željko Brník.

Rybári z Jelisavca sa vážne zaoberajú 
myšlienkou založiť združenie rybárov 
Jelisavca. Plánujú nájsť i adekvátny 
priestor pre vykopanie rybníka a v rám-
ci rybníka by svoje miesto našli i sprie-
vodné obsahy, ktoré nadväzujú na tento 
koníček a rekreačný oddych.

V tomto čase sú to iba želania počet-
ných jelisavských rybárov, ale poznajúc 
kreatívnosť, vytrvalosť a húževnatosť 
Slovákov – nič nie je nemožné. Samoz-
rejme, čas nás o tom presvedčí.

(Ž. Brník)

Z. Brnjik s rybou
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ky a nepripisovali jej konzumácii väčší 
význam pre zdravie človeka. Až zistenie 
talianskych expertov postavilo túto tra-
dičnú stravu obyvateľov Apeninského 
polostrova, ktorá si postupne dobyla 
srdcia a žalúdky obyvateľov Európy 
i ďalších častí sveta, do mimoriadne 
priaznivého svetla. Podľa renomované-
ho odborného časopisu British Medical 
Journal konzumácia pizze chráni člove-
ka pred infarktom. Talianski vedci sa 
pýtali stoviek pacientov po srdcovom 
infarkte a ďalších ľudí na ich stravova-
cie návyky. Zistili, že individuálne rizi-
ko ochorenia konzumácia pizze chráni 
človeka pred infarktom.

(A. M. Kuric)
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Kulpín

Záhreb

V polovici októbra predseda Zväzu 
Slovákov Andrej Kuric spolu s direk-
torom fi rmy Pivovar Osijek navštívili 
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky 
v Záhrebe, kde sa stretli s J.E. Romanom 
Supekom a spolupracovníkmi a hovorili 

o spolupráci veľvyslanectva a Zväzu, ako 
aj o budove Slovenského múzea v Naši-
ciach. Okrem toho riaditeľ fi rmy Osiječ-

ko pivo Ivan Komak, rodák z Jelisavca, 
hovoril s veľvyslancom o aktivitách 
a práci, ktoré sa týkajú honorárneho 
konzula Slovenskej republiky a ktorým 
sa má stáť.

(A. M. Kuric)

Učiteľský kurz v Kulpíne, Voj-
vodina, organizovali 10. 10. 2009 (v 
sobotu) v ZŠ Jána Amosa Komenského 
Asociácia slovenských pedagógov a Vý-
bor pre vzdelávanie NRSNM. Kurz bol 
určený  učiteľom základných škôl (1. 
stupeň ZŠ),  profesorom slovenčiny (2. 
stupeň ZŠ) a gymnázií, učiteľom žiakov 
s osobitnými potrebami a vychovávate-
ľom  predškolských ustanovizní. Kurz 
viedli eminentní metodici zo Sloven-

ska. Témy metodického kurzu boli tie-
to: Metodika výučby v materských 
školách (lektor: PhDr. Albín Škoviera, 
PhD., Pedagogická fakulta UK) Tradície 
a rituály vo výchove.

Metodika výučby na 1. stupni 
základných škôl (lektorka: Mgr. Eva 
Líšková, Metodické centrum Bratislava) 
Využitie tvorivej dramatiky  vo výchov-
no-vzdelávacom procese na 1. stupni ZŠ, 
Čítanie s porozumením v primárnom 
vzdelávaní a Práca s literárnym textom v 
1. – 4. ročníku ZŠ.

Didaktika výučby slovenského ja-
zyka v základných školách (lektorka: 
PhDr. Alexandra Húsková, Metodické 

centrum Bratislava) Hodnotiace krité-
riá na opravu slohových prác. 

Nové prístupy k žiakom so špeciál-
nymi výchovno-vzdelávacími potre-
bami (lektorka: Mgr. Mária Kozlíková, 
Metodické centrum Bratislava) Niektoré 
metódy práce s deťmi so špeciálnymi vý-
chovno-vzdelávacími potrebami (prak-
tické cvičenie).

Na kurze v Kulpíne mali účasť aj uči-
telia slovenského jazyka a poradca pre 
slovenský jazyk z Chorvátska. Učitelia 
boli veľmi spokojní s kurzom a ďakujú 
spolu s poradcom za možnosť zúčastniť 
sa na kurze.

(A. M. Kuric)

U veľvyslanca R. Supeka
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Seminár v Kulpíne Pracovalo sa veľa
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JESENNÁ NÁLADA

Vonku už padla tma,
je zima, mraky riadne.
Poľom sa ťahá hmla,
na nohách, rukách ziabne.

Ziabne i na lícach,
ba poriadne aj v srdci.
Nemý ľud v uliciach 
sa rýchlo točí, krúti....

Hlavou mi blysla iskra
a našla teba v dave;
vraj si sa ku mne prišla
trošíčku zohriať práve.

Podaj mi tvoju rúčku
na vatru polož žhavú,
nech ľady tvojho smútku
sa teplým prúdom stanú !

(M. Kaňa)
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 Jeseň je obdobím tekvíc 

Zavítala nám jeseň a na dedine sa 
ľudia zaoberajú početnými jesenný-
mi prácami. Od dávnych čias sedliaci 
do kukuričniska sadili i tekvice, ktoré 
dozreli práve v čase, keď sa zberala 
i kukurica. Skôr sa sadila domáca ku-

kurica, ktorá bola nižšia a redšia, takže 
tu prajné miesto pre rast mala i tekvica. 
V dnešných časoch, keď sa polia vysá-
dzajú hybridnými odrodami, kukurica 
je vysoká až dva metre, pritom je i veľ-
mi husto zasadená, takže teraz už viac 
niet miesta pre tekvicu. Preto si mnohí 
sadia tekvicu ako samostatnú kultúru. 
V minulosti ľudia vyberali semiačka, 
vysúšali ich na povale a potom predáva-
li na výkupných miestach. Ostatná časť 
tekvice sa varila 
v kotle pre chov do-
bytka. Dnes už viac 
nikto od sedliakov 
nekupuje tekvicové 
semiačka, no ľudia 
ich predsa sadia – 
na lúskanie, ale i 
pre chov dobytka. 
V zašlých časoch sa 
ľudia často priate-
lili počas zimných 
večerov a nesmeli 
tam chýbať pečené 
tekvi cové semiač-
ka. I v dnešných 
časoch mnoho je 

milovníkov tejto slanej pochúťky. V mi-
nulosti nebolo toľko sladkostí, takže 
mamy vyprážali cukor a doňho vkladali 
vylúskané tekvicové semiačka. Potom 
to formovali, aby mali podobu cukrí-
kov. Domáce piekli i závin, ktorý plnili 
plnkou z pečených mletých tekvicových 
jadier, namiesto orechov alebo maku. 
I dnes je veľmi populárna chutná štrúd-
ľa plnená tekvicou a škoricou. Pre tento 
druh koláča požíva sa tekvica tzv. svilen-
ka, ktorá má tmavozelenú, takmer čier-
nu kôru a mäso takej tekvice má výraznú 
oranžovú farbu.

Známym druhom tekvice je i tek-
vica turkyňa alebo misjerka, ktorá má 
takmer bielu kôru. Táto sa tekvica pečie 
počas sviatku Všetkých svätých, ale i po-
čas zimných večerov – pripravuje sa na 
spôsob, že sa vykrája na plátky a potom 
sa pečie vo vyhriatej rúre.

Počas sviatku Všetkých svätých sa 
z obyčajných tekvíc vyrába Jasná noc. 
Semiačka sa vyberú, vyreže sa kôra tek-
vice na spôsob, aby sa dostali oči, nos 
a ústa a potom sa do nej vkladá sviečka. 
Táto tekvica sa potom kladie navečer 
pred dom, aby v noci svietila.

Tekvica je veľmi zdravým potrav-
ným článkom. Je zdrojom vitamínov 
a minerálov, chudobná na kalórie a ľah-
ko stráviteľná. 100 g tekvice obsahuje 
iba 26 – 30 kalórií. Semiačka a olej sú 
liečivé. Žltooranžový plod je bohatý na 
draslík, fosfor, vápnik, železo, beta ka-
rotín, ako i na C, E a B vitamíny. 

(A. Majdišová)

ČAKANIE

Kde človek si je samoprvým bohom
a neresť sa mu vykúpením stala,
deti sa hrajú v chládku pod Molochom
a Egypt vzýva boha Hnojivala.
Nevládze duch, kde nezarodí viera,
bez milosti aj spravodlivý blúdi
tak ako dnes, keď pravda odumiera,
hladné sedia deti dobrých ľudí.
Mátožné šero vekov bez úfania,
dedičné slzy raneného sveta!
Kde nájde duša Boha, svojho Pána,
keď v prachu leží odumretá?
A skade príde vykúpenie tela,
keď anjel spí a búrka neumĺka?
Otvor sa, zem, a vydaj Spasiteľa!
Cesta je bosá, tŕnie bez jablka.

(K. Strmeň)

Práca s tekvicami
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Život je kao kutija čokolade, 
nikad ne znaš što ćeš dobiti.

Tijekom rujna, povodom Dana 
europskih jezika, u OŠ kralja Tomi-
slava Našice radilo se na projektu 
nazvanom „Jezikova juha“. Idejni 
začetnici i koordinatori projekta bile 
su učiteljice Štefi ca Rončević (učitelji-
ca engleskog jezika) i Ana Marošević 
(učiteljica slovačkog jezika i kulture). 
U radu im je uvelike pomogla knjižni-
čarka Ivana Ostrički.

O projektu učiteljica Štefi ca i Ana 
komentiraju:

“U pripremi projekta usporeðivali 
smo recepte nacionalne kuhinje te iz-
radili kalendare s nazivima mjeseci na 
različitim jezicima, a sve to popratili 
slikama.

Konstatirali smo kako hrana ne ut-
ječe samo na zdravlje nego smo ujedno 
istražili kako hrana utječe na europske 
jezike i književnost pri čemu nam je kn-
jižničarka pronašla zanimljive stranice 
iz dječje literature posvećene hrani. Uče-
nici su pronašli mnoge izreke o hrani na 
europskim jezicima i nazive hrane koji 
su nam zajednički.

Radili smo plakate i jezičnu kuhari-
cu od kojih smo napravili izložbu u holu 
škole.

U holu škole priredili smo izložbu 
plakata dječjih radova, a u školskoj kn-
jižnici izložbu kuharica na različitim 
europskim jezicima. Postavili smo stol s 
priborom za jelo, priborom za engleski 

čaj, slovačkim keramičkim posuðem, 
napravili natpise na različitim jezicima 
i u posude stavili svježe i sušeno voće da 
ga učenici kušaju.

Grupa učenika prezentirala je pro-
jekt preko razglasa, pročitali su izreke i 
recepte na nekoliko europskih jezika. 

Neke od izreka su: Jedi da bi živio,a 
ne živi da bi jeo; Čovjek ne živi samo o 
kruhu; Ljubav putuje kroz želudac; Šećer 
na kraju; Zabranjeno voće je najslaðe; 
Jabuka ne pada daleko od stabla; Život 
je kao kutija čokolade,nikad ne znaš što 
ćeš dobiti.“

U projektu su sudjelovali učenici koji 
uče slovački jezik i kulturu i engleski je-
zik, i to 5.a,5.b, 6.a, 6.b,7.a,7.b, 8.a.

Psihologinja Ana Kuric donijela je 
kuharice na raznim jezicima, a učitelji-
ca engleskog i njemačkog jezika Monika 
Sobodić pomogla je svojim sugestija-
ma.

Učenica 7b razreda, Petra Digula o 
projektu kaže:

„Jako volim strane jezike, posebice 
španjolski i engleski. Svodjelo mi se što 
smo birali razne recepte. Napisala sam 
recept na španjolskom. Izraðivali smo 
kalendar i mjesece na različitim jezici-
ma. Posebno mi je bilo drago što sam 
sudjelovala u ovoj aktivnosti s drugim 
razredima.

Drago mi je što smo se kroz ove 
aktivnosti družili, fotografi rali i lijepo 
suraðivali s našim učiteljicama.“

Projekt traje i dalje dok čekamo ma-
terijale iz OŠ“ Dolac“ Rijeka i Kulturnog 
centra Maðara.

(Đ. Zailac)

Žiaci a učiteľky ZŠ v Našiciach
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Nová škôlka a herňa v Josipovci
Blahoželáme i novému, (zároveň 

i starému) starostovi okresu Mirko-
vi Vavrovi, ktorému sa podarilo za 
pomoci výborníkov uskutočniť ešte 
jeden z početných plánov. V prístreší 
školy upravená je prekrásna miestnosť 
pre deti predškolského veku, ako i pre 
tých mladších, ktorí budú túto škôlku – 
herňu navštevovať dvakrát do týždňa na 
dve hodiny. O fi nančné prostriedky na 

uskutočnenie tohto projektu postarala sa 
Osijecko – baranská župa, ktorá darova-
la 140.000 kún na adaptovanie prístrešia 
a Ministerstvo osvety, ktoré darovalo 
120.000 na nábytok a ostatné potrebné 
vybavenie škôlky. Okres zo svojho roz-
počtu fi nancoval obloky a klimatizačné 
– zariadenie. Za prítomnosti rodičov 
a detí, predstaviteľov okresu a združe-
ní z Josipovca, pán farár Ďurica Pardon 

posvätil túto novú miestnosť určenú de-
ťom. Tieto deti doteraz boli v miestnosti 
MS Josipovec a od 30. septembra 2009 
majú už vlastnú miestnosť. Žiaci základ-
nej školy sa s údivom na to pozerali a ľu- 
tovali, že táto miestnosť nejestvovala, 
v čase keď oni boli škôlkármi. 

Osobitné čaro tejto miestnosti dá-
vajú na stenách vymaľované postavy zo 
známych detských rozprávok a kresle-
ných fi lmov. Tieto výkresy stvárnili star-
šie deti a členovia josipovskej výtvarnej 
skupiny Kontrast.  (A. Popovićová)



 10/2009  PRAMEŇ 27

 Vždy som vinovatý ja 

– Ruky si si umyl, ako sa patrí? – 
opýtala sa ma mama, hneď ako

som vkročil do kuchyne.
– Som, mama... – ukazujem ruky, 

z ktorých ešte kvapká voda.
– A prečo si ich neutrel?!
– Ponáhľal som sa... hladný som ako 

vlk! – odpovedám.
– Hm, hladný ako vlk... – opakuje 

moje slová mama a kriticky si ma pre-
zerá. 

– Veď ráno si zjedol tri croissanty! – 
hnevá sa mama.

– Tak, synček môj, ďalej to už tak 
nepôjde, súrne musíš držať diétu! – vy-
slovuje mama práve tie slová, ktoré už 
dlhší čas s obavou čakám ... lebo mama 
si ma už dlhší čas premeriava od hlavy 
po päty a pritom mi, keď len má čas, 
sama krája chlieb, a to na úžasne tenké 
smidky. Samozrejme, potom mám hlad 
a musím odísť do našej drahej, voňavej 
pekárne. Dobre, že mama o tom nevie... 

– Ale, mama, ja už mám plán na to, 
ako schudnem! – v snahe vylepšiť jej ná-
ladu hovorím jej

Mamin namrzený výraz tváre sa po-
zmeňuje na zvedavý.

– Vieš, mama, nebudem jesť celý 
jeden týždeň a potom uvidíš, že vážka 
ukáže 40 kg!

Mamin zvedavý výraz tváre sa po-
zmenil v zhrozený:

– Nemôžem veriť! Aké sú to hlú-
posti?! Len sprobuj!!! Či ty nevieš, ako je 
nebezpečné nejesť toľko dní? Máš jesť 
menej – a nie celkom prestať jesť! O to 
ide, – vysvetľuje mama a pokračuje: 

– Mal by si namiesto troch chlebí-
kov, koľko ich teraz jedávaš, zjesť iba 
jeden a pol.

– Môžem, teda, zjesť celý chlieb 
a pol? – nadšený sa opytujem... 

– Ale, mama, aká to bude diéta, 
veď ja ani teraz cez deň nezjem viac než 
chlieb a pol...

– Strašné! Veď ty mňa vôbec ne-
chápeš! Keď som ti hovorila o chlebe, 
nemyslela som na pecne chleba, ale na 
smidky chleba, ktoré zješ pri každom 
obede.

– Tááák, bude to ťažké, – pohrúžil 
som sa do ťažkých myšlienok a pritom 
nešikovne rozlial jogurt z pohára.

– Nemôžem veriť! – znovu sa diví 
moja mama. Ako len môžeš byť tak neši-
kovný? Vôbec nedbáš a potom iba rozlie-
vaš a rozsýpaš na všetky strany... a potom 
sa ešte divíš, že urobíš nejakú škodu...

– Ale, mama, veď ja sa tomu vôbec 
nedivím, – odpovedám čo najúprimnej-
šie.

– Tak, teraz už toho mám naozaj 
dosť! Teraz sa mi ešte i posmievaš?! 
Taká neslýchaná drzosť! – mama sa te-
raz už ozajstne hnevá.

Dobre viem, že litánie nasledujú ... 
a prestávam počúvať. Mama, červená 
od hnevu rýchlo niečo hovorí a varechou 
akoby dirigovala. Zrazu pocítim nejakú 
čudnú vôňu... pocíti to i mama a rýchlo 
sa obracia ku sporáku. A na sporáku – 
strašný neporiadok! Vykypelo mlieko, 
ktoré mama varila na puding.

– Vidíš – o tom ti hovorím! Hľa, čo 
si teraz urobil! – mama už nehovorí, ale 
kričí.

– Prepáč... – hovorím jej, napriek 
tomu, že mi nič nie je jasné… Prečo 
som, povedzte mi, i za to vykypené mlie-
ko vinovatý ja… 

(B. Dasovićová)
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Na brehu pri Dunaji – Ilok

V sobotu 24. októbra t. r. MS Ilok 
organizovala už štvrté v poradí kul-
túrne podujatie Na brehu pri Dunaji. 
Je to festival slovenských ľudových 
piesní mladých sólo spevákov. Na 
festivale  sa zúčastnili mladí speváci 
z Iloka, Radoša, Jelisavca a Markovca. 
Obecenstvu sa predstavili 23 speváci a 
speváčky v troch kategóriách. Odborná 
porota v zložení: Kvetoslava Benková, 
Boženka Toromanovičová, Ivica Hodo-
lič, Michal Činčurák a Dario Grčič mala 

Laura Špeková 
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Počúvajte vysielanie po slovensky Rádia Osijek každú nedeľu o 19.10
Počúvajte vysielanie po slovensky Rádia Našice každú stredu o 18.15
Počúvajte vysielanie po slovensky Rádia Đakovo každý štvrtok o 17.30
Počúvajte vysielanie po slovensky Rádia Ilok každú sobotu o 12.00
Počúvajte vysielanie po slovensky Rádia Slatina každú sobotu o 18.00 www.savez-slovaka.hr

Denis Dubovský
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Matea Fedorová
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Slečna Velková
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plné ruky práce. Aj obecenstvo, ktorého 
bolo neúrekom, nešetrilo dlane.  Prvé  
miesto v tretej kategórii a cenu obecen-
stva získal Denis Dubovský. Prvé miesto 
v druhej kategórii získala Laura Špeková 
z Jelisavca a cenu obecenstva v tej istej 
kategórii si vyspievala Saňa Kozová z 
Radoša. Cenu obecenstva v prvej kategó-
rii získal Andrej Činčurák z Iloka.  Bla-
hoželáme odmeneným, tiež členom MS 
Ilok k vynikajúcej organizácii. 

(A. M. Kuric)
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