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S primátorom mesta Záhreb M. Bandićom

Záhreb (19. apríl) – „Chorvátsko toho na všetkých rokovaniach vyzdvihol
už vnímame ako 28. člena Európskej bezproblémovosť dvojstranných vzťaúnie,“ povedal minister zahraničných hov: „Je až prekvapujúce, že pri takej
vecí SR Miroslav Lajčák v pondelok v šírke a komplexnosti našich vzťahov
Záhrebe na stretnutí so svojím chor- nemáme medzi sebou žiadne otvorené
vátskym rezortným partnerom Gor- či problémové otázky.“ Vysokú kvalitu
danom Jandrokovićom. M. Lajčák mu vzťahov by mala potvrdiť aj pripravov diskusii o rozširovaní EÚ tiež odporu- vaná návšteva chorvátskeho prezidenta
čil, aby sa krajina nesústredila iba na to, v Bratislave. Minister Lajčák tiež požiačo musí urobiť pred prijatím do únie, ale dal chorvátskych partnerov o podporu
aby sa už začala pripravovať na to, čo ju pre otvorenie Múzea Slovákov v Našičaká hneď po vstupe. „Bezprostredne po ciach a informoval, že pre vysokú obvstupe je dôležité nanovo si zadeﬁnovať ľúbenosť chorvátskeho pobrežia u slosvoje priority, prehodnotiť svoje miesto venskej verejnosti chce SR pokračovať v
v EÚ a povedať si, na aké úlohy sa treba projekte spoločných policajných hliadok
zamerať,“ pripomenul Lajčák a dodal, v chorvátskych letoviskách, a tak isto aj
že Slovensko je pripravené podeliť sa v v nastávajúcej sezóne otvoriť vysunuté
tomto smere o všetky svoje skúsenos- konzulárne pracovisko v Splite.
ti, aj o tie negatívne, aby sa Chorvátsko
Chorvátski predstavitelia zase tlmopoučilo z chýb svojho priateľa a nedo- čili Lajčákovi záujem o príchod slovenpúšťalo sa vlastných.
V podobnom duchu
tlmočil M. Lajčák slovenskú podporu pre čo
najskorší vstup Chorvátska a ochotu SR pomáhať aj prezidentovi
republiky Ivovi Josipovićovi, premiérke
Jadranke Kosorovej a
predsedovi parlamentu Lukovi Bebićovi.
Minister Lajčák okrem Minister M. Lajčák, veľvyslanec R. Supek a I. Komák

Foto: A. M. Kuric
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Minister zahraničných vecí
SR Miroslav Lajčák v Záhrebe

viac budujú mosty priateľstva medzi
našimi štátmi. Predseda Zväzu A. Kuric odovzdal pánovi ministrovi knihu
o Slovákoch v Chorvátsku a pánovi
primátorovi Slovník slovensko-chorvátsky, chorvátsko-slovenský s konverzáciou a predseda MS Záhreb Z. Jevák
knihu Slováci v Chorvátsku a 10 rokov
MS Záhreb.
(A. M. Kuric)

Foto: A. M. Kuric

rárnym konzulom SR Ivanom Komákom. Pán primátor Bandić symbolicky
odovzdal kľúče od miestnosti, ktorú
mesto Záhreb darovalo Matici slovenskej Záhreb, predsedovi MS Záhreb
Zlatkovi Jevákovi. V srdečnom rozhovore rozprávalo sa o dobrej spolupráci Chorvátskej a Slovenskej republiky
a slovenskej národností v Chorvátsku
a chorvátskej na Slovensku, ktoré ešte

Foto: A. M. Kuric

ských investorov do krajiny. V rámci
oﬁciálnej návštevy Chorvátska ešte
vystúpi minister Lajčák s prejavom na
Diplomatickej akadémii v Záhrebe.
Okrem toho minister M. Lajčák sa stretol i s primátorom Záhrebu pánom M.
Bandićom a predstaviteľmi slovenskej
národnosti v Chorvátsku, predsedom
Zväzu Slovákov v Chorvátku Andrejom
Kuricom, Z. Jevákom a budúcim hono-

Minister M. Lajčák, veľvyslanec R. Supek a
primátor M. Bandić

Priateľské posedenie

Foto: B. V. Baksová

Riadne volebné výročné zhromaždenie Zväzu
Slovákov v Chorvátskej republike

Delegáti matíc na valnom zhromaždení

Riadne volebné výročné zhromaždenie Zväzu Slovákov v Chorvátskej republike uskutočnilo sa 20. marca 2010
v miestnostiach Mestskej radnice Našíc.
Na zhromaždení bolo prítomných 58

z celkove 64 delegátov. Žiaľ, neprišli delegáti MS Radoš.
Zúčastnili sa i hostia: poslankyňa za
Čechov a Slovákov v chorvátskom parlamente Zdenka Čuchnilová, primátor Na-

šíc Krešimir Žagar, predstaviteľ Mestskej
rady Našíc Franjo Kanðera, predseda
Rady slovenskej národnostnej menšiny
pre mesto Našice Željko Brník, člen Rady
pre národnostné menšiny ChR Želko Lomiansky a predstaviteľ Rádia Našice Robert Rigo.
Hostí a delegátov uvítal predseda
Zväzu Slovákov Andrej Kuric a navrhol
program rokovania a ktorý bol jednohlasne schválený.
Potom správu o skutočne veľkej
práci Zväzu a všetkých matíc v minulom
roku podal sám predseda. Správu o hospodárení prečítala tajomníčka Branka
Baksová, pričom prízvukovala, že niektoré MS nepochopili, ako je dôležité urobiť
záväzný inventúrny súpis majetku. Predseda dozorného výboru Pavo Štrbik oboznámil prítomných s dozorom ﬁnančného
podnikania za rok 2009, pričom vyzdvihol, že Zväz Slovákov uplatňoval politiku
šetrenia, čo je dobre aj pre budúcnosť.
04/2010
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úsiliach týkajúcich sa Múzea Slovákov
v Našiciach, lebo sa čoskoro očakáva
schôdza vlády, na ktorej sa už konkrétne
bude hovoriť o ﬁnanciách. Po jednohlasnom schválení všetkých správ pristúpilo
sa k voľbe nového predsedu, podpredsedu pre informovanie a školstvo, podpredsedu pre kultúru a piatich členov Dozorného výboru Zväzu Slovákov.
Predseda volebnej komisie Jozef Jozefčík verejne vyhlásil, že sú právoplatne
zvolení:
PREDSEDA – Andrej Kuric z Osijeka,
PODPREDSEDNÍČKA PRE INFORMOVANIE A ŠKOLSTVO – Miroslava
Gržinićová z Rijeky,
PODPREDSEDA PRE KULTÚRU –
Želko Lomiansky z Iloka
ČLENOVIA DOZORNÉHO VÝBORU:
Nada Berešová, Vesna Budošová, Franjo
Kanðera, Marina Mijakićová a Pavo Štrbik.
Ivan Hudec, predseda komisie pre
uzávery, prečítal rozhodnutia zhromaždenia, ktoré boli jednohlasne schválené:
– Pracovať ešte usilovnejšie na zvýšení počtu žiakov, ktorí navštevujú hodiny
slovenského jazyka a kultúry, tak v základných, ako i v stredných školách.
– Matice slovenské majú ešte usilovnejšie pracovať na dobrých projektoch
a adresovať ich nielen na Radu pre národnostné menšiny v CHR, lež i na Úrad
pre zahraničných Slovákov žijúcich v zahraničí – Bratislava, na Ministerstvo kultúry CHR, župám, mestám a obciam.

Foto: B. V. Baksová

Zagratulovala k racionálnemu a úspornému hospodáreniu, lebo sa šetrí vtedy,
keď je čím. Upozorňuje, že sa tohto roku
bude ešte viac kontrolovať míňanie ﬁnančných prostriedkov, najpravdepodobnejšie bude úprava rozpočtu, ale to
neznamená, že treba menej pracovať
alebo sporiť na kvalite. Vždy nás s hrdosťou dáva za príklad a hovorí, že Chorvátsko má byť hrdé na našu prácu. Od tohto
roku na režijné trovy sa môže potroviť
najviac 20 %, takže MS nedostanú sumy,
ktoré sú schválené rozhodnutím rady, lež
sa im zníži o cca 17 % pre režijné trovy
Zväzu. V tomto čase sa práve vypracúvajú
formuláre správ v rade, takže pre takýto
nový spôsob ﬁnancovania bude ešte viac
práce pre jedinú osobu, ktorá je zamestnaná v Zväze. Zaželala všetkým mnoho
úspechu v budúcej práci a zdôraznila, že
nás Chorvátska republika vždy sleduje
a ﬁnančne podporuje.
Pokiaľ ide o deklarovanie sa k národnostnej príslušnosti, mieni, že je to
osobnou vecou každého jednotlivca a že
odchodom do najbližšieho matričného
úradu každý jednotlivec môže zameniť
svoju národnú príslušnosť a že nikto
nemá právo požadovať žiadny dokument od tej osoby. Hneď ako sa osoba
stane plnoletá, môže samostatne rozhodnúť o národnostnej príslušnosti, a pritom
podpísať vyhlásenie o zmene. V každom
období môže požiadať i o dvojjazyčný
preukaz. Mieni, že by túto úlohu na seba
mali prebrať rady národnostných menšín. Taktiež informovala i o spoločných

Foto: B. V. Baksová

Návrh plánu práce a návrh rozpočtu
na rok 2010, ktoré sa vypracovali na základe projektov všetkých MS, podal Andrej Kuric. Na základe rozhodnutia Rady
pre národnostné menšiny Chorvátskej
republiky z dňa 17. marca 2010 plánované je 1 695 000 kún donácie pre Zväz
Slovákov a ešte dodatočných 60 000 kún
na vytváranie predpokladov uskutočňovania kultúrnej autonómie – 50 000 kún
pre MS Jurievec a 10 000 kún pre MS Lipovľany.
Vzhľadom na to, že v roku 2010 sa
začne s novým spôsobom ﬁnancovania
združení, čiže bude sa ﬁnancovať iba vydavateľstvo, kultúrny amaterizmus, informovanie a podujatia, v rámci ktorých
sú započítané i režijné náklady, predseda
poprosil Zdenku Čuchnilovú, aby v diskusii vysvetlila o aký to nový spôsob ﬁnancovania ide, osobitne pokiaľ ide o to,
ako podávať záverečné ﬁnančné správy
a poďakoval sa jej za všetko, čo urobila
a robí pre našu menšinu.
Zdenka Čuchnilová – poslankyňa
v chorvátskom parlamente za českú a slovenskú národnostnú menšinu vyzdvihla,
že je veľmi hrdá na náš entuziazmus
a usilovnú prácu – pochválila fakt, že sa
nám podarilo uskutočniť až 338 vystúpení a aktivít. Vyjadrila spokojnosť zo
zvýšenia počtu žiakov ktorí navštevujú
hodiny slovenského jazyka a kultúry. Pochválila účinkovanie našich združení na
podujatiach, osobitne na tých lokálneho
rázu, lebo je veľmi dôležité, aby sa slovenská kultúra prepletala s chorvátskou.

Predsedníctvo
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Účastníci pozorne sledovali prednášku o činnosti matíc a Zväzu
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– Pre recesiu, schystaní sme deliť
osud s ostatným obyvateľstvom v CHR
a znášať následky ekonomickej krízy
a zároveň – dobre prihliadať na trovenie
každej kuny.
– Všetky MS majú záväzok koncom
roka vykonať inventúru čiže súpis majetku a hodnotu toho majetku vyjadriť
v záväzných účtovných dokumentoch
podľa zákona o účtovníctve neziskových
organizácií.
– Študovanie na Slovensku nie je
starosťou iba Zväzu Slovákov v Chorvátskej republike, lež i všetkých MS.
Musíme všetci aktívnejšie pracovať na
tom, aby sa zvýšil počet študentov, ako
i počet štipendií. Podmienky študovania
je potrebné prezentovať i v našom časopise. Organizovať stretnutia študentov
s ľuďmi, ktorí ukončili štúdium na Slovensku.

– Osobitnú pozornosť venovať hláseniu sa k národnostnej príslušnosti, pre
nový súpis obyvateľstva v roku 2011.
Hlásenie sa k národnostnej príslušnosti je
osobnou vecou každého jednotlivca, ale
veľkú úlohu, pokiaľ ide o túto otázku,
majú MS, osobitne rady.
Novo-starý predseda Andrej Kuric
sa poďakoval v mene všetkých za zvolenie a sľúbil, že i v budúcnosti bude pracovať pre dobro slovenskej národnostnej
menšiny vo všetkých aspektoch, a ešte
prichystal prezentáciu v PowerPointe o
bohatej práci Zväzu a matíc v minulom
roku, ktorá bola prezentovaná aj bohatou fotodokumentáciou.
Krešimir Žagar, primátor mesta
Našice, taktiež gratuloval zvolenému
vedeniu a poďakoval sa všetkým Slovákom, osobitne tým z našického kraja za
všetko, čo robia s cieľom, aby spolužitie

Poradcovia v Záhrebe

Môj Dunaj

Foto: A. M. Kuric

Vždy keď clivo, ťažko mi je,
zájdem ku Dunaju.
Starý priateľ verne čaká
a pýta sa, ako mi je.
Sadnem k nemu celkom blízko
a on už o všetkom vie:
čo ma trápi, čo ma morí, za čím mi
srdce cnie...
Hojí rany múdry lekár
tichým, nežným žblnkotom.
V duši tmy už vôbec nieto –
vyplnil ju jasotom.
Znovu vidím krásy veľké:
bielu labuť, zlatú lunu, detský
smiech sa ozýva...
To je život, uži si ho! – šepká modrá šírava.

Poradcovia s riaditeľom Mirkom Markovićom

Ministerstvo vedy, vzdelávania a
športu Chorvátskej republiky pre národnostné menšiny v Chorvátsku má aj
Správu pre národnostné menšiny. Riaditeľom je Mirko Marković a tu sú aj
poradcovia pre taliansky, srbský, český,
maďarský a slovenský jazyk. Poradcovia pracujú ako predĺžené ruky ministerstvu vedy, vzdelávania a športu, ktoré
sa spolu so Správou pre národnostné
menšiny starajú o plány, program, kni-

bolo čím kvalitnejšie a na závideniahodnej úrovni. Predseda Andrej Kuric sa poďakoval pánovi Žagarovi a mestu Našice
za všetko, čo robia pre dobro Zväzu Slovákov – od miestností, ktoré im dávajú
bez akejkoľvek úhrady po veľkú angažovanosť, pokiaľ ide o Múzeum Slovákov. Osobitne ďakuje za veľkú morálnu
podporu a spoluﬁnancovanie aktivít matice a folklórnych združení, ktoré pôsobia
v našickom kraji.
Nakoniec sa predseda MS Našice
Branko Prišć poďakoval Zväzu Slovákov
za zverenú dôveru vo veci organizovania
zhromaždenia a povolal všetkých, aby si
prezreli nainštalovanú výstavu v Múzeu
pod názvom „Slováci našického kraja“
organizovanú MS Našice, MS Markovec,
MS Jelisavec a SKS v Chorvátskej republike.
(B. V. Baksová)

hy, učiteľov, jedným slovom majú na
starosti, čo najkvalitnejšie organizovať
výučbu v jazyku národnostných menšín.
Často sa stretávajú so svojím riaditeľom
Markovićom a dohovárajú sa o pláne
práce a o výsledkoch. Môžeme len pripomenúť, že práca vedenia a poradcov
dáva vynikajúce výsledky, s ktorými sú
veľmi spokojní aj predstavitelia národnostných menšín a ministerstvo.
(A. M. Kuric)

(B. Dasovićová)

Ľúbim ťa
Ľúbim kvety, ľúbim vtáčky,
každú hračku maličkú,
lež najväčšmi zo všetkého
ľúbim svoju mamičku.
(E. Čepčeková)
04/2010
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Foto: R. Vinčaková

Prezentácia knihy v jelisavskom nárečí:
Oto Holjenčin – Spomienky

Hostia na prezentácii

Foto: R. Vinčaková

Pavlović-Radmanović, predseda Matice
slovenskej Našice ing. Branko Prišč a
predseda Zväzu Slovákov prof. Andrej
Kuric. Prezentáciu moderovala vedúca
slovenskej knižnice a jazyková redaktorka, ktorá spracovala a prispôsobila všetky autorove texty do konečnej podoby,
mr. Ružica Vinčaková.
Táto neveľká, ale zato významná
kniha počítajúca zo 80 strán, ilustrovaná originálnymi kresbami študentky
Akadémie výtvarných umení v Záhrebe
Jeleny Lulić, prvá je v edícii Chorvátskej
národnej knižnice a čitárne Našice SLOVAČKA RIJEČ (Slovenské slovo).
O knihe povedala a v predslove napísala Dr. Eva Tibenská, lektorka slovenského jazyka na Filozoﬁckej fakulte
Univerzity v Záhrebe:
„Útla knižočka spomienok ľudového
rozprávača slovenského pôvodu Ota Holjenčina je ako teplý závan vetríka z biedneho kysuckého kraja, zaviaty do ďalekej
Slavónie, kde sa kedysi dávno presídlil s
drotárskou torbou na pleci autorov dedo
Jozef. Detstvo prežité u starých rodičov v
Jelisavci poznačilo celý hodnotový systém autora, jeho vzťah k ďalekému, iba
v spomienkach oživovanému Slovensku
a k archetypálnej podobe kysuckého nárečia slovenčiny ako k žriedlu poznania
kultúry, zvykov, náboženstva i etických
noriem krvou spriazneného slovenského
národa.“
Dr. Sandra Kralj, diplomovaná etnologička, veľmi výstižne vo svojom doslove zhrnula:

Foto: R. Vinčaková

V Chorvátskej národnej knižnici
a čitárni Našice – Ústrednej knižnici
Slovákov v Chorvátsku sa 26. marca
prezentáciou knihy Ota Holjenčina
Spomienky skončil Mesiac slovenskej
knihy 2010. Knihu vo vydaní Zväzu Slovákov v Chorvátsku, Matice slovenskej
Našice a Ústrednej knižnice Slovákov v
Chorvátsku predstavili Dr. Eva Tibenská,
dr. Sandra Kralj, mr. Ružica Vinčaková a
mr. Blaža Pavlović-Radmanović. Na prezentácii sa (napriek krehkému zdraviu)
zúčastnil aj autor pán Oto Holjenčin a
podporu mu poskytli členovia rodiny –
syn Oto s manželkou a vnúčatá Jelena a
Emil. V príjemnom ovzduší dávno zašlých čias, obklopené exponátmi etnograﬁckej výstavy o ľudovej kultúre Slovákov
našického kraja, početné obecenstvo s
pôžitkom počúvalo úryvky z poviedok o
minulosti dediny Jelisavec a jej obyvateľoch. Najviac šťastní však boli samotní
Jelisavčania, ktorí prišli v naozaj veľkom

počte vypočuť si o nie tak dávnych udalostiach, ktoré sa odohrali v ich prostredí
a nechýbala ani slovenská hudba a piesne v podaní členov SKUS Ivana Brníka
Slováka Jelisavec.
Kniha je to po viacerých stránkach
jedinečná v Chorvátsku, ktorá okrem
humorom popretkávaných čŕt a neskresleného obrazu života Slovákov v jednej
slovenskej osade – Jelisavci čitateľovi
poskytuje aj bohatú studnicu jazykovej
zvláštnosti, lebo sú poviedky napísane
v troch verziách – v slovenskom jazyku,
chorvátskom jazyku a jelisavskom slovenskom nárečí. Toto jelisavské nárečie
najdôležitejšie je, lebo ním aj dnes hovoria potomkovia Slovákov, ktorí sa pred
130-timi rokmi prisťahovali z Kysúc do
Slavónie a je akoby zakonzervovanou
podobou starého kysuckého dialektu
ovplyvneného chorvátčinou. Jedinečnosť slovenského jelisavského nárečia
po prvýkrát je uverejnená v písanej podobe literárneho charakteru.
Kniha je vydareným pokusom o zachovanie ľudového bohatstva, ústnej
tvorivosti, kultúry a histórie slovenskej
menšiny žijúcej v Chorvátsku. Z obsahovej stránky ide o poviedky čitateľné,
krátke a humoristické, s ironickým a
niekedy tragikomickým podtónom,
ktoré majú určitú nadčasovú hodnotu,
lebo sa za nimi kryje veľa univerzálnej
životnej pravdy a skúsenosti. V mene
vydavateľov autorovi sa za jeho dielo poďakovali riaditeľka Chorvátskej
knižnice a hlavná redaktorka mr. Blaža

Predstavitelia dediny Jelisavec a domáci
6
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Autor Oto Holjenčin s odborníčkami prezentujúcimi knihu

„Jedným zo súčasných rozprávačov,
ktorý svojím repertoárom a rozprávačskou schopnosťou zaujal natoľko, že výber z jeho poetickej a hlavne prozaickej
tvorby je navždy zachovaný v písanej
forme, je Oto Holjenčin. Oto Holjenčin
je ľudový rozprávač, tvorca a interpret,
ktorý upúta poslucháča schopnosťou
vytvoriť z obyčajnej udalosti zaujímavý
príbeh. Pochádza z Jelisavca, o čom sa
dozvedáme z jeho tvorby, bez toho aby
sme nahliadli do životopisu. Holjenčin
tematicky aj jazykovo nadväzuje na tra-

dície dediny Jelisavec a slavónskeho regiónu, z ktorých čerpá námety pre vlastné príbehy. V jeho tvorbe skutočnosť a
vlastná predstavivosť splývajú a nedá sa
presne určiť, či ide o realitu alebo výtvory jeho fantázie
Publikácia, ktorú máte u rukách, má
nesporne obsahovú a jazykovú hodnotu.
Obsahová spočíva v skutočnosti, že zaznamenáva spôsob života Slovákov na
území Slavónie, resp. Jelisavca v období
od príchodu Slovákov do Jelisavca až po
súčasnosť a oboznamuje s tým odbor-

né obecenstvo a laikov tu i v zahraničí.
Vzácna je aj z dôvodu jazykového, keďže
sa po prvýkrát písomne zaznamenáva literárna tvorba v jelisavskom nárečí, podoba západoslovenského nárečia, ktoré
sa v tejto lokalite dodnes používa.
Hoci skromnejšie, ale predsa, je publikácia aj svedectvom o vlastnej kultúrnej
a národnej existencii Slovákov žijúcich
mimo materského etnika. Je vzácnym
dokladom prítomnosti a udržania slovenského jazyka v inoetnickom prostredí.“ (R. Vinčaková)

Foto: K. Šimašeková

Výročné zhromaždenie MS Našice

Po práci – občerstvenie

Dňa 12. februára 2010 sa uskutočnilo Výročné zhromaždenie MS Našice
v Dome gardy v strede Našíc. Mali sme
česť uhostiť: predsedu Zväzu Slovákov
v Chorvátskej republike Andreja Kurica,
predsedu MS Jelisavec Vladu Hulaka, zástupcu predsedu MS Markovec Stjepana
Ivaneka, tajomníka MS Markovec Zlatka
Maka a Annu Maroševićovú, predstaviteľku ZŠ kráľa Tomislava Našice. Na samom začiatku zhromaždenia predseda
MS Našice Branko Prišč navrhol program rokovania s jedným doplnením týkajúcim sa voľby dvoch nových členov
výkonného výboru. Navrhnutý program
rokovania bol jednohlasne schválený
a schválené boli i návrhy na pracovné
predsedníctvo v zložení: Helena Žigićová, Marija Lahnerová a Branko Prišč.
Zvolená bola i veriﬁkačná komisia, zapisovateľ a dvaja overovatelia zápisnice.
Veriﬁkačná komisia konštatovala, že sú
prítomní 50 členovia, a tak sa uzavrelo,

že všetky rozhodnutia,
ktoré sa vynesú na tomto
zhromaždení, budú právoplatné.
Predseda vyzval prítomných, aby minútou ticha vzdali úctu bývalému
a jedinému doterajšiemu
predsedovi MS Našice
Andrejovi Šimašekovi.
Správu o činnosti za
rok 2009 prečítal predseda, ktorý vyzdvihol, že sú
zvlášť hrdí na svoje hlavné podujatie Ples Slovákov a priateľov.
Napočítal potom mnohé aktivity, ktoré
MS Našice realizovala v minulom roku.
V Správe o činnosti sa zdôraznilo, že sa
členstvo zväčšilo o 63 % – v roku 2009
mali 79 členov.
Zdôraznil niekoľko dôležitých faktov, pokiaľ ide o činnosť v roku 2009.
Vylepšenie spolupráce s Ústrednou
knižnicou Slovákov v Chorvátskej republike, ako i spolupráce s Krajanským
múzeum a susednými MS z Markovca
a Jelisavca.
Poďakoval sa primátorovi Krešimirovi Žagarovi za pomoc a spoluprácu vo
všetkých aktivitách a zvlášť pokiaľ ide
o vyriešenie problému nedostatku priestoru pre prácu MS Našice.
Vyzdvihol, že sú všetci členovia MS
Našice hrdí na rozhlasové vysielanie
v slovenskej reči v Rádiu Našice, no
mienia, že je vysielaniu potrebné osvieženie.

Rádio Našice a denník Glas Slavonije
sledujú našu prácu a o tom informujú verejnosť, s čím je MS Našice veľmi
spokojná.
Keďže v ZŠ kráľa Tomislava predmet slovenský jazyk a kultúra navštevuje
malý počet žiakov, mieni, že je potrebné
pracovať na propagovaní a zapojovaní
do výučby slovenčiny väčšieho počtu
žiakov.
V diskusii predseda Zväzu Slovákov
v Chorvátsku Andrej Kuric pochválil
prácu MS Našice, pokiaľ ide o organizáciu plesu, ale mieni, že prezentácia
knihy Ota Holjenčina nie je reprezentatívnou, pokiaľ ide o život a prácu Slovákov v Chorvátsku, no predsa mieni,
že je tlačenie knihy v každom prípade
pozitívne. Predseda Zväzu navrhol založenie speváckej skupiny a vyzval na
prácu, svornosť, vzájomné porozumenie v práci a spoluprácu. Vlado Hulak,
predseda MS Jelisavec, pochválil prácu
MS Našice a vyjadril nádej, že ich vzájomná dobrá spolupráca bude i naďalej
pokračovať. Riaditeľka Knižnice mesta
Našice Blaženka Pavlovićová-Radmanovićová povedala svoju mienku o knihe
Ota Holjenčina. O tejto knihe povedala,
že je to dokument o čase, v ktorom tento
človek žije a ktorý tento svet vidí na svoj
spôsob. Vyzdvihla dobrú spoluprácu
Knižnice s MS Našice a zaželala, aby tak
bolo i v budúcnosti.
Správy a plány boli jednohlasne
schválené.
(K. Šimašeková)
04/2010
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Foto: Z. Uzelová

Výročné volebné zhromaždenie MS Meðurić

Deti sa predstavili prítomným s tancom

Dňa 5. marca v Národnom dome v
Meðurići sa konalo 12. Volebné zhromaždenie MS Meðurić. Na začiatku
zhromaždenia detská folklórna skupina
predviedla dve detské slovenské hry na

radosť všetkých prítomných. Predseda
Jozef Jozefčík podal Správu o činnosti MS za rok 2009. Folklórne skupiny
minulý rok riadne vystupovali na všetkých slovenských folklórnych prehliadkach, ako i na folklórnych prehliadkach
moslavského kraja. Tohto roku budú
hostiteľmi Prehliadky slovenského folklóru dospelých.
Na zhromaždení boli jednohlasne
schválené všetky plány a programy na
rok 2010. Na post predsedu znovu zvolili
Jozefa Jozefčíka, zástupcom predsedu je
teraz Želko Sládeček, tajomníkom Ivica
Vasik a pokladníčkou Zdenka Uzelová.
Okrem toho zmenený je jeden článok
štatútu, takže teraz správny výbor má 13
členov. Všetci členovia sú jednohlasne
zvolení do funkcie.

Okrem členov MS Meðurić na
zhromaždení bol prítomný i dychový
orchester z Meðurića, ktorý na samom
začiatku zhromaždenia zahral chorvátsku a slovenskú hymnu. Boli tu i hostia
zo susednej MS Lipovľany, dlhoročný
vedúci hudobnej a speváckej skupiny
pán Josip Ferenčaković, zástupca primátora Kutiny, občan Meðurića, pán
Želko Uzel.
Po zhromaždení všetkých prítomných zabávala nová meðurićská hudobná kapela Rodeo, ktorá vie hrať a spievať i slovenské piesne. Mladí chlapci
– tanečníci šibali dievčence, ako je to už
v Meðurići zvykom vo Veľkonočný pondelok, v deň keď sa konalo zhromaždenie.
(Z. Uzelová)

Foto: Z. Uzelová

Tradičné farbenie vajec v Meðurići

Takto u nás vyzerajú farebné vajíčka

S Veľkou nocou, najväčším kresťanským sviatkom, súvisí stáročia aj
zvyk maľovať, farbiť vajíčka. Vajcia
sa môžu farbiť a okrášľovať na rôzne
spôsoby. Jedným z nich je i ten starý,
tradičný, ktorý svojim vnučkám ukázala Anna Jozefčíková (matka predsedu
MS Meðurić). Spomínaná na tento tradičný spôsob okrášľuje vianočné vajcia
8
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celý život. Niekoľko členov Matice a jej
vnučky ju poprosili, aby im ukázala tento spôsob zdobenia vajec.
Postup je takýto: do vody sa vložia
cibuľové šupky a trochu octu. Kým sa
to varilo, babka s vnučkami v záhrade
natrhala rozličné trávy, ktoré mali charakteristický tvar lista. Každé vajce sa
potom zabalí do nylonovej pančuchy,

no predtým sa na vajce položia zvolené
listy. Keď sa naskladá želaný počet listov, nylonová pančucha sa musí dobre
zatiahnuť a zaviazať. Takéto vajíčka
sa vkladajú potom do vody, v ktorej sa
varia cibuľové šupiny. Vajcia varíme až
pokým nedostaneme želanú farbu. Potom kraslice vyberieme z vody a ochladíme ich. A keď ich vyberieme z nylonovej pančuchy – hľa! – na mieste, kde bol
lístok, teraz je kontúra lístka v prírodnej
farbe vajca. Nakoniec sa kraslice pretrú
slaninou – aby mali čím krajší lesk. Na
takýto spôsob dostávame prírodne vyfarbené a osobitné kraslice, ktoré bez
strachu môžeme konzumovať a k tomu
sú veľmi zaujímavé a pekné. Ak ich i Vy
pripravíte na nasledujúcu Veľkú noc,
budú si od Vás mnohí pýtať návod na
ich prípravu. Postup vypracúvania týchto kraslíc si môžete pozrieť i na fotograﬁách.
Ďakujeme babke Anne Jozefčikovej, že predviedla prípravu kraslíc tak
jej vnučkám, ako i ostatným, ktorí jej v
zdobení pomáhali a zároveň sa pritom
pekne bavili.
(Z. Uzelová)

Foto: V. Mudroch

Novinári v Iloku

Aj novinárov nahrávali

V dňoch 12. – 14. apríla t.r. Ilok
a Vukovar navštívili novinári Slovenského rozhlasu – redaktorka Mgr. Ľubica Hargašová a moderátor Slovenského
rozhlasu Regina Miroslav Würﬂ.
O účele svojej návštevy pani Hargašová povedala: Som redaktorkou Slovenského rozhlasu a dostala som za úlohu
pripraviť do vysielania cyklus pod názvom Dunajské inšpirácie. Je to 30 dielny
seriál z krajín, cez ktoré preteká rieka

Dunaj. Dunaj – druhá
najdlhšia európska rieka,
ktorá spája 10 európskych
štátov (Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko, Srbsko,
Ukrajinu,
Moldavsko,
Bulharsko, Rumunsko).
Tieto krajiny spájal dunajský veľtok v minulosti,
ale bude ich úzko spájať
aj v budúcnosti. Európska
únia pripravuje stratégiu
pre podunajský región, ktorá bude platiť od roku 2014. Cyklus relácií vznikol
v spolupráci s Euroinfocentrom Úradu
vlády SR.
V tomto cykle reportáží chceme priblížiť rozvoj cestovného ruchu na Dunaji,
ako Dunaj ovplyvnil miestnych podnikateľov, študentov a umelcov: výtvarníkov,
spisovateľov, skladateľov, ľudových rezbárov, ako Dunaj inšpiruje vznik nových
projektov, stavieb a podobne.

Foto: Z. Uzelová

Prehliadka detského folklóru

Detský FS MS Međurić v Kutine

Dňa 9. apríla 2010 sa uskutočnila jubilejná 20. v poradí Prehliadka detského
folklóru v Kutine. Program už tradične
prebieha v sále Ľudovej otvorenej univerzity v Kutine. Prehliadku slávnostne
otvoril zástupca primátora mesta Kutina
a predseda Zväzu KUS-ov mesta Kutina
pán Željko Uzel. Na prehliadke vystúpilo
trinásť kultúrno-umeleckých spolkov
z Moslaviny a západnej Slavónie. Ako
hosť prehliadky vystúpila i jedna det-

ská folklórna skupina zo
Záhrebu. Na prehliadke
vystúpila i MS Meðurić,
ktorú predstavila detská
skupina. Vedľa Českej
besedy MS Meðurić bola
jediným združením, ktoré neprezentovalo chorvátsky folklór. Vystúpili
desiati mladí tanečníci
a väčšinou sú to mladí
tanečníci MS Meðurić.
Predstavili sa dvomi slovenskými detskými hrami a tancom Prší, prší. Na
harmonike ich sprevádzala naša mladá
hudobníčka z Meðurića Jaruška Stjepaneková.
Po vystúpení sa uskutočnil okrúhly
stôl, a tam sa nám od kritikov dostalo iba chvály. Veľmi sme šťastní, že sa
naša slovenská kultúra na takýto pekný
spôsob predstavuje všetkým obyvateľom nášho kraja. (Z. Uzelová)

Úvodná časť seriálu bola odvysielaná v sobotu 6. februára a vysiela sa každú
sobotu. 17. apríla ide 10. časť seriálu,
časť o Dunaji na Slovensku. Kolegovia z
redakcie sú teraz na teréne v Maďarsku
a ja s kolegom Würﬂom som si vybrala
Chorvátsko a Srbsko. V Chorvátsku navštívili Vukovar a Ilok.
Prečo práve Chorvátsko a Srbsko?
V roku 1992 bola som vo Vukovare
a Tovarniku. Vtedy bola vojna. Bola som
tam v sprievode evanjelického farára zo
Silbaša a jedného lekára zo Slovenska.
Nesmela som povedať, že som novinárka,
reportáž som robila tajne. Dostala som aj
cenu za to. Preto som chcela vidieť Vukovar, ako to teraz tam vyzerá, ako tam
Dunaj ovplyvnil spôsob života.
Čo ste navštívili?
Vo Vukovare sme prešli starým mestom. Aj keď sa dosť toho obnovilo, ešte
stále je vidieť rozbúrané budovy... odfotila som si miesta, ktoré som mala aj vtedy v 1992. odfotené – na porovnanie, ale
aj také miesta, ktoré vtedy neexistovali,
ako je kríž na sútoku Vuky do Dunaja
a Memoriálny cintorín. Za našej návštevy Vukovaru boli tam zakotvené dve
turistické lode. Urobili sme aj rozhovor
s riaditeľkou Cestovnej kancelárie Danubiumtours. Na ceste späť do Iloka sme
sa stavili v Kapitanovom dome v Šarengrade, kde sme ochutnali rybací paprikáš
a ryby smažené na zvláštny spôsob. Tuším, že sa to volá talandara.
A v Iloku?
V Iloku sme si pozreli staré jadro
mesta, nové múzeum, staré pivnice, letohrádok na Principovci. Rozprávali sme
sa s riaditeľom Turistického spoločenstva
mesta Ilok, navštívili sme ľudového rezbára, Slovenský dom, súkromných vinárov...
Ako sa Vám páči v Iloku?
Je tu pekne. Máte tu veľa vinohradov, kopce, Dunaj... peknú perspektívu.
V rozhovore s ľuďmi som zistila, že život
tu v Iloku je tvrdý, ale vy ste takí hrdí. Aj
napriek tomu, že ste tu niekoľko generácií, málokto z vás vie presne odkiaľ pochádzajú vaši prarodičia, ale zachovali
ste svoje zvyky a bolo pekne počuť vašu
slovenčinu. Na chvíle som sa cítila, ako
keby som bola na strednom Slovensku.
(B. Čermáková)
04/2010
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Foto: Ž. Brnik

Skrátka z Jelisavca

Predseda MS Jelisavec Vlado Hulak

MS Jelisavec na čele s novým
predsedom Vladom Hulakom v týchto dňoch intenzívne pracuje na zariaďovaní súpisu všetkých svojich členov, ktorých je každým dňom čoraz
viac. Pri začleňovaní sa nových členov
treba pracovať dôkladne a zozbierať
všetky potrebné údaje.
Členovia všetkých troch skupín
SKUS Ivana Brníka Slováka Jelisavec
neúnavne sa učia nové tanečné kroky,

zdolávajú nové choreograﬁe, s ktorými
budú vystupovať na početných vystúpeniach a prehliadkach v Chorvátsku
a zahraničí. Osobitný záujem o učenie
sa nových tancov výrazný je v detskej
tanečnej skupine, čo nás uisťuje, že sa o
budúcnosť jelisavského folklóru nemusíme báť.
Cirkevný orchester a spevácky zbor
SKUS Ivana Brníka Slováka svojou hudbou a piesňou urobili slávnostnejšími
sväté omše v Kostole sv. Alžbety v Jelisavci na Veľkú noc, vo Veľkonočný pondelok, ako i v Tretiu veľkonočnú nedeľu. Keď jelisavskí hudobníci vystupujú,
v kostole sa vždy zoskupí veľký počet
občanov, lebo vtedy sú omše vždy zvlášť
slávnostné a sviatočné.
Jelisavskí futbalisti už roky hrajú
v Prvej futbalovej župnej lige Osijeckobaranskej župy. Svojou výnimočne dobrou hrou vždy na štadión prilákajú početných fanúšikov tohto športu. V tomto
čase sa nachádzajú v strede rebríčka. Do
konca majstrovstva by si priali obsadiť
4. alebo 5. miesto, čo je i reálnosťou toh-

Foto: V. Mudroch

Začala sa tanečná sezóna

FS MS Ilok v Petrovci pri Vukovare

Spolupráca medzi Rusínmi a Slovákmi Vukovarsko-sriemskej župy trvá
už dlhší čas. V posledných rokoch spočívala vo výmene divadelných súborov.
Oba súbory sa pravidelne zúčastňujú
na prehliadke divadelných ochotníkov
10
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Vukovarsko-sriemskej župy, ktorá sa
každoročne koná v Retkovciach. Keďže
naše divadelné skupiny majú rovnaký
problém – patria medzi menšiny a divadelné predstavenia hrajú v materinskej
reči, ale obecenstvo, tak i odborná poro-

to futbalového mužstva, vzhľadom na
ich kvalitnú hru.
Členovia združenia jelisavských
penzistov sa minulý mesiac zoskupili
v Hasičskom dome v Jelisavci a mali
spoločné posedenie s početnými penzistami našického kraja. Cieľom tohto
posedenia bolo vzájomne sa priateliť
a oboznámiť penzistov z našického kraja so súčasným životom v Jelisavci. Pri
chutnom jedle a veselej hudbe tancovalo
sa a spievalo hlboko do noci. Prichystaná bola i bohatá tombola s peknými odmenami. O tom, že sa naši starší občania
naozaj vedia dobre pobaviť, svedčí i to,
že tanečné pódium bolo stále vyplnené
veselými tanečníkmi. Penzisti nás uisťujú, že už majú vypracované i nové
plány a nové aktivity, o ktorých vás, samozrejme, budeme informovať.
V Jelisavci sa v tomto čase chystajú
na voľby poslancov do Rady Miestneho
výboru, ktorá počíta 9 členov. Voľby
poslancov do Rady miestneho spoločenstva sa budú konať 2. mája 2010. Pre tieto voľby svoje listiny odovzdalo 6 strán,
ktoré sa budú usilovať o to, aby občania
práve im dali svoju dôveru.
(Ž. Brník)
ta nemôžu úplne všetkému porozumieť.
Slovenčina a rusínčina sú podobné reči,
a preto divadelné skupiny oboch spolkov vymieňali divadelné návštevy.
V tomto roku bolo inak. Rusínsky
kultúrno-umelecký spolok Joakim Hardi pozval tanečníkov a spevákov SKOS
Ľudovíta Štúra, aby sa na sviatok Veľkonočnej nedele predstavili celovečerným programom. Pozvanie bolo prijaté
s nadšením. Na Veľkonočnú nedeľu 4.
apríla z Iloka do Petroviec pri Vukovare
odcestovali staršia detská, mládežnícka
skupina, hudobníci a členovia Matice.
Tanečníci sa predstavili choreograﬁami: Karičky, sarku raz, čardáš, dupák,
tancom zo Šariša, tancami z Myjavy, Nad
Ilokom, V ilockom poli, Na ilockom moste a Išlo dievča. Výkon ilockých tanečníkov, spevákov a hudobníkov bol odmenený hlasným potleskom. Po ukončení
programu hostitelia ponúkli Iločanov
bohatým švédskym stolom a hudobníci
hrali do tanca. (B. Čermáková)

postave otvoriti za širu javnost.
Očekujemo veliku pomoć Ureda
za iseljene Slovake iz Bratislave,
ali i sponzora i donatora u RH,
ponajprije od Hrvatskih šuma.
16. SMOTRA DJEČJEG SLOVAČKOG FOLKLORA U RH održat će se u Lipovljanima 8. svibnja ove godine. Najvjerojatnije će
se 7. svibnja u večernjim satima
održati promocija dviju knjiga
prof. A. Kurica, i to knjiga poezije i slikovni slovačko-hrvatski
i hrvatsko-slovački rječnik. Za
16. smotru bit će sve spremno jer vrijedni članovi MS Lipovljani marljivo rade
na svim detaljima koji spojeni u cjelinu
jamče da ćemo biti dobri domaćini, a
gosti će, vjerujemo, biti nakon održanog
programa vrlo zadovoljni.

LIPOVLJANSKI SUSRETI 2010. g.
održat će se 28. kolovoza u subotu. Na
čelu je organizacijskog odbora načelnik
općine Mario Ribar, a tema susreta bit
će Nacionalne manjine u RH i SMŽ. U 11
sati 28. kolovoza bit će na tu temu organiziran okrugli stol, a Slovake će predstavljati predsjednik Saveza Slovaka u
RH, saborska zastupnica Zdenka Čuhnjil i predsjednik MS Lipovljani Branko
Vincent.
Od Saveza Slovaka u RH organizacijski odbor traži najbolje izvoðače slovačkoga folklora, a to isto traže i od ostalih
Saveza.
Folklorni program bi se održao istoga dana u poslijepodnevnim satima.
Pokrovitelj te manifestacije bit će
SMŽ i Općina Lipovljani.
Ako doðe do promejna u programu,
na vrijeme ću o tome pisati u slijedećim
brojevima Prameòa.
(I. Hudec)

siac, keď sa piati učitelia z Chorvátska
zúčastnili na kurze slovenského jazyka v
Selenči vo Vojvodine. Tento kurz organizovala Asociácia slovenských učiteľov
vo Vojvodine s Ministerstvom školstva
SR. Prednášatelia boli eminentní profesori Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici.
Vynikajúci týždňový odborný metodický kurz pre krajanských učiteľov
slovenského jazyka a pre vedúcich pracovníkov, manažérov a riaditeľov škôl
organizovalo aj Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bra-

tislave v ŠaKS Modra-Harmónia. A naozaj na kurze sme získali hodne nových,
vedomostí, informácii a zážitkov, ktoré
nás obohatili a pomôžu nám v našom
odbornom raste a v našej práci. Milí vedúci, príjemní lektori a dobrý program
urobili tento kurz veľmi atraktívnym,
zaujímavým a efektívnym.
Vrele odporúčam našim učiteľom
zúčastniť sa na takýchto kurzoch a ďakujem aj Centru ďalšieho vzdelávania
aj pracovníkom Univerzity Mateja Bela
za usilovnosť a veľmi dobré a kvalitné
kurzy. (A. M. Kuric)

Foto: I. Hudec

Vijesti iz Lipovljana

Predseda MS Lipovľany pracuje

ETNO GOSPODARSTVO – MS Lipovljani bit će 7. svibnja ove godine
stručno valorizirano od stručnih ljudi iz
Slovačke te vjerujemo da ćemo veći dio
radova obaviti i uz 15. obljetnicu rada
MS Lipovljani, 2011. godine, barem dio

Semináre

Foto: A. M. Kuric

Foto: A. M. Kuric

Učitelia slovenského jazyka majú
možnosť odborne sa vzdelávať aj na
kurzoch pre učiteľov, ktoré organizuje
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, Asociácia slovenských pedagógov
vo Vojvodine a Ministerstvo vedy, vzdelávania, a športu Chorvátskej republiky.
Sú to týždenné kurzy, jednodňové alebo
dvojdňové kurzy pre učiteľov, či už na
Slovensku, alebo v Chorvátsku, Rumunsku Srbsku. Tak to bolo aj minulý me-

Účastníci s FS

Účastníci s lektorkami
04/2010
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Foto: M. Gržinić

Foto: M. Gržinić

Spoznaj Slovensko!

Matica slovenská v Rijeke pokračuje vo svojom programe Spoznaj
Slovensko. Vo štvrtok 15. apríla boli
zase všetky stoličky v priestoroch Matice obsadené. Tentoraz nás navštívila
aj televízia RiTV, ktorá nakrúcala celý
večer náš program.
Kultúrny večer sme začali piesňami, pokračovali najnovšou Margitinou
básňou. Naši žiaci z kurzu slovenského
jazyka čítali úryvky slovenských textov a
recitovali básne. Potom sa na ﬁlmovom
platne ukázali známe vrchy a pekná príroda nášho Slovenska. Dokumentárny

Foto: V. Mudroch

Vila Lala v Iloku

Divadelné predstavenie v Iloku

Retkovci sú dedina vo Vukovarsko-sriemskej župe, kde sa od roku
2008 konajú Stretnutia divadelných
ochotníkov Vukovarsko-sriemskej
župy. Na týchto stretnutiach ilockí

Domáci a hostia

ﬁlm nás zoznámil so Žilinským samosprávnym krajom. Text bol po slovensky, ale sme ho preložili do chorvátskeho
jazyka, aby všetci hostia dobre rozumeli.
Z tohto kraja sme videli oblasť Horné
Považie a Kysuce. Prítomní sa zoznámili
s našimi kúpeľmi, s možnosťami lyžovania a turistickými trasami v týchto
hornatých krajoch.
Náš člen Željko Šepić potom otvoril
výstavu fotograﬁí. Už je dlhší čas náš člen
a vždy rád cestuje na Slovensko. Poznáme
ho vždy s fotoaparátom na bruchu alebo
na oku. Vidí to, čo my nevidíme a potom

divadelníci pravidelne účinkujú. Na základe spolupráce
medzi divadelníkmi došlo aj
k návšteve divadelnej skupiny
Kultúrno-umeleckého spolku
Sloga z Retkoviec. Bolo to v
sobotu 17. apríla t. r . Ilockému obecenstvu sa predstavili
divadelnou komédiou Velimira Subotića pod názvom Vila
Lala. Predstavenie režírovala
Ana Mijakovićová, scénograﬁu
urobili Zvonimir Šinjori a Ante
Smolčić. O kostýmy a šminku
sa postarali Katica Zetovićová a Vesna
Šinjoriová, svetlo Zvonimir Šinjori.
Ochotníci z Retkoviec podali dobrý
výkon a boli odmenení búrlivým potleskom. (B. Čermáková)

sa len čudujeme, aké momenty na fotograﬁách zachytil. Spojením 15 fotograﬁí
urobil prekrásnu fotograﬁu Spišského
hradu v celej jeho kráse na brehu. Veľmi
sú zaujímavé fotograﬁe oblakov, pavučiny, kvetov, slnka a mesiaca v rôznych
polohách bez dodávania efektov svetla.
Aj naši maliari sa v tento večer snažili.
Vytvorili nové obrázky. Vladimír ich
vždy naučí nejakú novú techniku.
Po skončení programu tanečnici
mali ešte 2 hodiny tanečnú skúšku, lebo
sa blíži aj náš odchod na festival na Slovensko a musíme využiť každú chvíľku
na zdokonaľovanie. Na skúške folklóru
nás tiež snímala televízia a o celkovej
našej práci bude relácia Iz drugog kuta,
venovaná menšinám v Rijeke a vysiela
sa 2 x mesačne.
Riječania teraz žijú už len v prípravách na cestu do Trebišova a okolia, ale o
tom v budúcom čísle.
(M. Rekić-Grolmusová)

Foto: Ž. Brnik

Predsedníčka M. Gržinićová otvára kultúrne podujatie

V pracovnej dielni
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Deti plietli korbáčiky

Foto: A. Maroševičová

Ljiljana Kubašová, Suzana Mihaleková a
Anna Maroševičová. V tých dňoch škola
bola naplnená zvedavosťou, radosťou,
ale i šikovnosťou. Šikovní chlapci Borna
Buha, Matija Romanik, Stanislav Dardalič, Marko Matasič a Tomislav Čupurdija
natrhali a doniesli do školy vŕbové prútie, z ktorých všetky deti potom so záujmom plietli veľkonočné korbáčiky. Boli
vyrobené všelijaké varianty korbáčov,
lebo niektorí plietli ľahším spôsobom
so štyrmi prútikmi a podaktorí použili
techniku splietania z ôsmich prútikov.
Svoj výrobok ozdobili pestrými stuhami

Foto: A. Maroševičová

V našej škole v Markovci sa v predveľkonočnom období uskutočnili tvorivé dielne. Žiaci od prvého do štvrtého
ročníka si v nich mohli vyskúšať zdobenie vajíčok rôznymi a papierovými ozdobami, zdobenie košíkov, aranžovanie
vencov, tvorenie veľkonočných pozdravov a jarných kvetov a pletenie slovenských korbáčov.
Tieto aktivity sa konali v rámci vyučovacích predmetov: slovenský a chorvátsky jazyk, prírodoveda a výtvarná výchova, ktoré viedli učiteľky z Markovca:
Zdravka Peičová, Tatjana Šimunovičová,

a mašľami, čo priniesli dievčatá. Keďže už bol zhotovený nástroj na šibanie,
bolo ho treba ihneď vyskúšať. Chlapcom nebolo načim hovoriť dvakrát, aby
skúsili na dvore pošibať mladé slečinky.
Odvážni Luka Malnar a Michael Koljenik „pohladkali“ korbáčmi Doru Dulembovú a Emu Komjetanovú, no tieto
im rýchlo utiekli.
K šibačke si chalani vyskúšali aj oblievačku tradičným spôsobom, polievajúc vodou, ale aj moderným spôsobom,
s voňavkou, čo sa dievčatám viac páčilo.
Deti v týchto dielňach relaxovali,
oboznámili sa so slovenskými zvykmi a
svoje výrobky si šťastní odniesli domov.
(A. Maroševičová)

Všetci boli zamestnaní

Učiteľky so žiakmi

Foto: A. Popovićová

Deti tancovali v Josipovci

Detský FS MS Josipovec

Vo Veľkonočný pondelok v Josipovci bola usporiadaná malá Detská
folklórna prehliadka. Daždivé a chladné
počasie nežičilo tradičnému josipovskému zvyku – oblievačke, ako ani iným ak-

tivitám, ktoré na ten deň
boli naplánované a mali
sa uskutočniť v prírode
(športové a rybolovné
súťaženia). Ale práve
preto trefne boli organizované vystúpenia detí
v školských priestoroch,
kde bolo oveľa príjemnejšie než vonku. Deti
vo veku 5 až 15 rokov
názorne predstavili veľkonočné zvyky, piesne
a hry. Josipovčania, ktorých bolo vyše
40, tancovali a spievali slovenské ľudové
piesne, ako i Jurievčania. Chorvátske zvyky, piesne a hry predstavili mladí z osád
Đakovačka Satnica a Budrovce. Bolo tu

i rozbíjanie kraslíc a detské hry (Na zajačka, Ako zajac). Deti sa priatelili a nakoniec všetky dostali i darčeky. Obecenstvo sa kochalo i v tanci mladých členov
KUS bratov Banasovcov, vo veku od 14
rokov a starších. Títo sa chceli predstaviť
novými tancami, ktoré práve nacvičili.
Taktiež i pomáhali, pokiaľ ide o organizáciu tohto podujatia, spolu s predsedom
Josipom, tajomníkom Marijanom a zástupkyňou predsedu Marínou. Predseda
MS Josipovec Zdenko Komár pozdravil
všetkých prítomných a poprial im šťastlivé veľkonočné sviatky. Program viedli
Josip Kukučka a Zrinka Pajeska. Najmladší Josipovčania, jedna časť detskej
skupiny, vystúpili i v Osijeku na už tradičnom veľkonočnom podujatí Šarena
jaja bojama grada. Toto podujatie bolo
týždeň pred Veľkou nocou.
(A. Popovićová)
04/2010
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Foto: B. V. Baksová

Slováci
našického
kraja
Spevácka skupina MS Markovec pri otvorení výstavy

a Helena Žigićová; z Jelisavca: Antun
Briš, Željko Brnik, Ivan Kral a Adam
Králik; z Markovca: Vera Baksová, Anna
Duvnjaková, rodina Brizgalová, rodina
Lazarová, rodina Turjaková a SKUS Fraňa Strapača, ktorému ešte raz ďakujeme
za krásnu spoluprácu. Korbáče, ktoré
boli vystavené na výstave, uplietli Branko Kubaša a Darko Turjak. Pokiaľ ide
o prevoz vystavených predmetov, o to
sa postarali Božo Ćaleta a Šimašek commerce, d.o.o., Našice. Pri realizácii tejto
výstavy svojou prácou pomohli: Ružica
Vinčaková, Kićo Erceg a Branko Prišć.
Výstava bola výnimočne dobre
navštívená. Veľký záujem o ňu bol od
samého jej otvorenia, no i neskôr ju
prichádzali pozrieť početní návštevníci,
predstavitelia MS v Chorvátsku, žiaci
základných škôl kráľa Tomislava a Dory
Pejačevićovej a strednej školy z Našíc,
ako i žiaci žiackych exkurzií zo Splitu,
Puly, Senja a iných miest. Všetci návštevníci sa pozitívne zmienili o výstave,
o čom svedčí i kniha dojmov. To nám je
dobrým podnetom pre budúcu prácu,
pokiaľ ide o ochranu kultúrneho ľudového dedičstva, ale je to i svojrázna príprava pre stálu inštaláciu takéhoto typu
výstavy. (B. Prišć / K. Šimašek)

Foto: B. V. Baksová

ručnými prácami. Boli tu rôzne obrusy,
nástenné výšivky, prikrývky...
Výstavu slávnostne otvoril primátor
mesta Našice Mgr. Krešimir Žagar, ktorý
pochválil spoluprácu troch slovenských
matíc. Slávnosť tesne pred otvorením
urobili veľkolepejšou spevácka a hudobná skupina SKUS Fraňa Strapača z Markovca pod vedením Nady Berešovej
a Aleksandra Dokića – tieto zaspievali
niekoľko slovenských ľudových piesní.
Na otvorení výstavy návštevníci mohli
vychutnávať rozličné slovenské tradičné
jedlá: plnené slané pampúšiky s čerstvým
kravským syrom, banice, breskvice, kukuričnú kašu a iné, čo prichystali usilovné členky MS Našice Ana Crnkovićová,
Marica Martinovićová, Ivanka Prišćová
a Helena Žigićová. Návštevníkom bol
ponúknutý i chlieb natrený masťou
a pokiaľ ide o nápoje, ponúkali domáci
mentolový likér, ktorý pripravila Ivanka
Prišćová. Domáci chlieb upiekla pekáreň
Urbarija a vínom nás počastovalo Feravino, d.o.o., Feričanci.
Predmety na výstavu nám požičali
milé osoby, a to – z Našíc: Marija Buhová, Silva Cindoriová, Marija Lahnerová,
Jadranka Lončarićová, Marica Martinovićová, Ivanka Prišćová, Stjepan Prišć

Foto: B. V. Baksová

MS Našice pri príležitosti Mesiaca knihy organizovala etnograﬁckú
výstavu Slováci našického kraja.
Spoluorganizátormi výstavy boli:
MS Jelisavec, MS Markovec, Ústredná knižnica Slovákov v Chorvátsku
a Krajanské múzeum v Našiciach.
Výstava bola slávnostne otvorená 19.
marca 2010 vo výstavnom salóne Krajanského múzea v Našiciach a trvala až
po 10. apríl 2010. Cieľom výstavy bolo
prezentovať tradičnú kultúru Slovákov
našického kraja. Totiž práve v tomto
kraji a okolitých slovenských osadách
– Jelisavci a Markovci žije najväčší
počet príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku. Už 130
rokov Slováci v tomto kraji zachovávajú a pestujú svoju kultúru, tradíciu
a ľudové zvyky. Všetok zozbieraný
etnograﬁcký materiál na výstave bol
predstavený v niekoľkých častiach – po
témach: každodenný život, stravovanie,
oblečenie, remeslá, bývanie. Samotná
koncepcia výstavy bola postavená na
spôsob, aby ukázala miestnosti typického slovenského domu: bola tu kuchyňa s jedálňou, miestnosti určené udržovaniu hygieny, spálňa. Všetky izby
boli vyzdobené početnými výšivkami,

Predseda MS Našice B. Prišč a hostia
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Riaditeľka knižnice B. Pavlovičová otvára výstavu

a združení. Postavené bolo 70 stánkov,
na ktorých vystavovali takmer všetky
mestské združenia (minulého roku ich
bolo 53). V tom istom čase sa uskutočňovalo ešte jedno podujatie – 11. Kvetinové korzo, na ktorom sa zúčastnilo asi
1000 žiakov osijeckých škôl.

Foto: A. Đunðová

Tohto roku trochu skôr než v predošlých rokoch sa uskutočnilo 10.
v poradí tradičné podujatie Šarana
jaja bojama grada (Pestré vajíčka vo
farbách mesta). 27. marca 2010 včas
ráno na Námestí A. Starčevića zoskupili
sa predstavitelia početných škôl, škôlok

Foto: A. Đunðová

“Šarana jaja
bojama
grada 2010“

Prekrásny stánok MS Osijek

Detail

Foto: A. Popovićová

FS zo Slovenska v Josipovci

FS MS Josipovec

V Josipovci hosťoval folklórny
súbor zo Slovenska
V nedeľu 11. apríla FS Matičiari-MO
MS Čakajovce zo Slovenska hosťoval
v Josipovci. Hostí priviedli predstavitelia
MS Osijek. Prišli práve na predpoludňajšiu omšu, kde spolu so svojimi hostiteľmi spievali nábožné piesne za sprievodu
harmonikárov. Po omši predseda MS Josipovec Zdenko Komár pozval občanov
na odpoludňajší program do josipovskej
školy v podaní hostí zo Slovenska. Hostia po omši spolu s domácimi odišli na
obchôdzku Ðakova a odpoludnia pre

všetkých občanov Josipovca predviedli
zaujímavý a pútavý program v Josipovci. Mohli sa vypočuť krásne slovenské
piesne a slovenské ľudové zvyky. Mladí
josipovskí tanečníci hosťom ukázali,
ako oni tancujú Terchovú a predstavili
i novú choreograﬁu v myjavských, terchovských a josipovských krojoch. Po
programe domáci a hostia spolu spievali
v priestore MS. Hostia zo Slovenska sa
poďakovali za srdečné uvítanie, za príjemné priatelenie sa a pozvali Josipovčanov, aby im čím skôr prišli na návštevu.
(A. Popovićová)

Primátor mesta Osijek Krešimir
Bubalo pozdravil všetkých účastníkov
na predveľkonočnom podujatí a všetkým zagratuloval k nadchádzajúcim
veľkonočným sviatkom. Účastníkom
kvetinového sprievodu odovzdal sladké
darčeky sponzora podujatia – podniku
KRAŠ. Toto podujatie prezentuje rôznorodosť a bohatstvo pôstnych a veľkonočných zvykov nášho mesta. MS Osijek
ako i každý rok vystavovala na troch
stánkoch, na ktorých boli predstavené
slovenské veľkonočné zvyky. Kraslice
vypracúvajú naše členky počas celého
roku a pri tejto príležitosti ich teraz i vystavili. Kraslice opletené starou slovenskou drôtovou technikou vystavila Želka
Zaťková. Dubravka Golubićová sa predstavila kraslicami, ktoré boli okrášlené
servítkovou technikou a dierkovanou
technikou. Evica Zetovićová tohto roku
vystavila viac kraslíc vypracovaných
servítkovou technikou než tých vypracovaných voskovou technikou (ktoré
vystavovala v minulých rokoch). Bola tu
i borovička, korbáče, slovenská keramika, medovníky, rôzne koláče...
Na javisku, kde prebiehal program,
Slovákov predstavili deti z Punitovského
Josipovca, ktoré predviedli príležitostný
program.
(A. Đunðová)
04/2010
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Dielňa
drotárskych
kraslíc

a že je pre túto techniku potrebná veľká
trpezlivosť. Až po vytvorení desiatich
kraslíc je možné považovať, že ovládame „remeslo“. Po skončení dielne sme
sa vrátili domov nielen s kraslicou
v ruke a znalosťou novej techniky výroby kraslíc, ale aj s peknou spomienkou
na pekné posedenie a na priatelenie sa
pri príležitosti veľkonočných sviatkov.“
Branka Čupićová, pedagogička
v Základnej škole Vladimíra Becića:
„V príjemnom ovzduší, smiechu a žartovaní žiaci a učitelia spoločne prenikali
do tajov tradície Slovákov vo vytváraní kraslíc. Dve hodiny všetkým rýchlo
ubehli a už dávno som ako pedagogička
nebola na dielni, z ktorej nechcel nikto
odísť, všetci chceli ešte niečo vedieť,
niečo si pozrieť a naučiť sa. Opäť sa
potvrdilo, že dielní takéhoto typu nie je
nikdy dosť a táto nás utvrdila, aby sme
v tomto smere pokračovali. Za to sme
povďační pani Anðelke a teším sa na
nové stretnutia s ňou.“
Kristína Zatková, 4 trieda: „Na
dielňu som prišla s mamkou, ktorá už
v Matici slovenskej Osijek prešla školením drôtovania. Ja som robila techniku
so servítkami, lebo som si myslela, že je
ľahšia, ale nakoniec mi mama musela
pooprávať niekoľko detailov. Urobila
som štyri vajíčka a páčia sa mi. Okrem
toho som pomáhala aj druhákom, ktorí
neboli takí šikovní a naučili sa to. Doma
som kraslice ukázala otcovi, ktorého
oduševnili.“
(V. Miksád)

Foto: V. Miksád

Foto: V. Miksád

V základných školách Vladimira
Becića v Osijeku a ZŠ vo Višnjevci sa
pokračuje v pestovaní slovenského
jazyka. Úhrnne tieto hodiny navštevujú
12 žiaci a okrem čítania, písania a učenia ľudových pesničiek v slovenskom
jazyku sa žiaci zoznamujú aj s tradíciou
Slovákov. Jedna z takýchto akcií bola
aj výroba kraslíc tradičnou drotárskou
technikou 17. marca 2010. Dielňu viedla
osijecká rodáčka Anðelka Đunðová.
Ana Nedićová, tajomníčka ZŠ Višnjevac: „Na oznamovacej tabuli ZŠ Višnjevac v tomto období pôstu objavila
sa pozvánka na príležitostnú dielňu.
Učiteľ slovenského jazyka Vlatko Miksád a skupina žiakov slovenského jazyka zorganizovali dielňu výroby kraslíc. V dohodnutú hodinu 17. marca sa
v triede zoskupila veľmi čulá skupina
žiakov, rodičov, učiteliek a zamestnancov školy, spolu 24 osôb. Už vystavené
exempláre kraslíc v košíkoch vzbudzovali v nás pochybnosti: My že to budeme
dnes robiť? Takéto kraslice, drôtované
tenkým drôtom a ozdobnými perličkami, sme ešte nemali príležitosť vidieť.
V úvodnom slove nás učiteľ Miksád in-

formoval o vzniku takýchto kraslíc, že
má korene v starom úžitkovom drotárskom remesle, ktoré vzniklo z potreby
drôtovania rozbitých hlinených nádob,
aby sa im predĺžila životnosť. Remeslo
postupom času zanikalo, ale myšlienka sa presunula na zdobenie kraslíc
a výrobu iných drôtených ozdobných
predmetov, akými sú šperky, vianočné
ozdoby alebo ozdoby do domácností.
V košíkoch boli uložené i kraslice zdobené inými technikami: opletené niťou
a ozdobené perličkami a kryštálikmi,
vyryté zubárskymi vŕtačkami, ozdobené
veselými motívmi z perličiek, či vyrobené technikou papierových obrúskov...
Vedúca dielne navrhla, aby sme sa rozhodli pre jednu z techník – papierové
obrúsky alebo drôtovanie. Podelili sme
sa do pracovných skupín a začali s prácou. Mnohým bola príťažlivá najmä
technika drôtovania a musím uznať, že
sme stihli absolvovať všetky fázy úmornej výroby. Všetkých nás sa zo začiatku
zmocnil začiatočnícky entuziazmus, po
čom nasledovalo veľmi pozorné drôtovanie sprevádzané aj nevyhnutnou fázou osobnej nespokojnosti, ale nikto sa
nevzdával. Najpríjemnejšia bola práve tá
uvoľnená, ale predsa pracovná nálada,
v ktorej sme všetci pracovali, komunikovali a vzájomne žartovali – od žiakov
po vedúcu dielne. Výsledky práce boli
viac-menej úspešné, ale nakoniec každý
z nás skončil s nejakým „kreatívnym“
výrobkom. Vedúca dielne nás uspokojila s vetou, že je každý začiatok ťažký

Takto bolo v ZŠ Vladimíra Becića...
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...a takto v ZŠ Višnjevac

Znak lásky/MÁM ŤA RÁD!

„Peter! Miluješ ma viac ako títo?“
Bola otázka Ježišova Petrovi. A to nie
raz, ale trikrát sa ho opýtal, či ho ľúbi
viac ako títo. Prečo sa Ježiš, ktorý je
Boh a vie všetko, opýtal Petra až trikrát, a to pred všetkými, či ho ľúbi?
Vždy som hľadal odpoveď, no našiel
som ju iba pred niekoľkými dňami,
keď mi ju vyjasnila jedna kázeň. Jedna
jednoduchá kázeň, po ktorej som začal
trochu viac rozmýšľať. Peter, ako nám
to vysvetlil páter Krešo, musel cítiť,
že má Ježiša rád. Ježiš chcel, aby Peter
cítil, že ho má rád. Aby to, čo cíti, čo v
sebe nosí, sám sebe aj druhým povedal.
Je veľmi dôležité povedať to, čo nám je
v srdci. Dať znak. Veta: Mám ťa rád, je
znak. Silný znak jedného priateľa, človeka.
A teraz moja otázka vám, vážení čitatelia nášho Prameňa. Pamätáte sa, kedy
ste poslednýkrát niekomu povedali, ale
úprimne: Mám ťa rád! Kedy? Komu?
Muži, kedy sme poslednýkrát povedali
manželke: Mám ťa rád! Ženy, kedy ste
vy poslednýkrát povedali svojmu manželovi: Mám ťa rada! Nie sú dôležite
roky! Rodičia, kedy ste svojmu dieťaťu,
ktoré má 25 rokov, povedali úprimne:
Dcéra, máme ťa radi. Synu, máme ťa
radi. Kedy? Niekto z vás povie. Veď sa to
rozumie, to je normálne. Nie je pravda.
Nerozumie sa. Veď, ako často v našom

živote myslíme na mnohé veci, že sú to
normálne, že sa to rozumie. No to nie je
pravda, pretože chýba znak, a ten znak
je práve tá veta: Mám ťa rád. Zase niekto povie: Prečo by som mu to musel
povedať, veď je to normálne. A ja zasa
hovorím: A prečo by si mu to nepovedal?
Či preto, že ti je to nepríjemne povedať,
či azda preto, že máš veľa rokov, preto
že si muž, preto že si niekto, komu to nie
je prirodzené, pretože pre mnohých je to
hlúpa nežnosť. Tu musím urobiť malú
digresiu. Pretože pracujem v internáte
so stredoškolákmi, často, keď sa niečo
nepríjemné stane, rozprávam sa s chlapcami a s dievčatami. A v rozhovore často
počujem mojich stredoškolákov, ako mi
vravia: Pán profesor, viete, že mne ocko
ešte nikdy nepovedal, že ma má rád.
Pichne to človeka do srdca a zamyslí sa.
A to je asi to. Nehovorím, že rodičia mojich žiakov nemajú svoje deti radi. Veď
im platia internát, dajú im vreckové, aj
mnohí prichádzajú sobotu po nich a vozia ich domov. Chýba tu asi tá veta, zreteľne, jasne a úprimne povedaná: Mám
ťa rád! Ak sme nikdy nepovedali našim
deťom, tu nemyslím na malé deti, ale na
tie 15, 20, 30 ročné, že ich máme radi,
tak sme v našej rodine a aj v našej spoločnosti zanedbali jednu dôležitú vec.
Veď aj Ježiš vie presne, akým spôsobom
sa prejavuje láska a často hovoril svojim

apoštolom, aby sa mali radi. V láske je
veľmi dôležitý znak, ktorý musí byť úprimný, hlboko vážny, vyjadrený nesmiernou úctou a nehou tých, ktorí sa naozaj
milujú. Nám mnohým, ba aj rodičom
mnohokrát chýba tá neha, pretože málo
hovoríme svojim doma túto takú krásnu
a zázračnú vetu lásky. Azda by naše rodiny boli omnoho šťastnejšie, keby sme
naše deti, keď aj niečo zle urobia, objali
a povedali: Mám ťa rád! Keby sme my
muži častejšie svojim ženám, keď nám
aj „lezú na nervy“ povedali: Mám ťa rád
a k tomu jej dali ešte aj ružičku. O koľko
menej by bolo zvád, nepríjemností? Ako
nám je ťažko pochopiť, že iba láskou sa
môže dotknúť ľudské srdce. Len láskou
sa môže zmeniť človek. Len s láskou
môžeme človekovi dať náplň radosti. A
čo je dôležité vedieť, že tá láska hľadá
znak. Veta: Mám ťa rád, je nesmierne
dôležitá medzi ľuďmi, ktorí žijú spolu.
Veta, ktorá spája, dáva pospolu, robí život radostným, šťastným. No nakoniec
by som sa vás a aj seba opýtal. Kedy vám
dakto povedal, že vás má rád? Ak vám
nepovedal, prečo vám nepovedal? Môžbyť, že to nechcete počuť. Azda vám je
to cudzie slovíčko, cudzia veta? Azda
vám je táto veta príliš detská. Pre deti.
Nie vôbec dôležitá. No spamätajte sa, že
Ježišovi bola veľmi dôležitá.
Nakoniec, milí naši čitatelia Prameňa, chcem Vám povedať, že vás mám
rád. Možno ma niekto bude kritizovať
a povie, čo si ten to dovoľuje. A ja Vám
predsa vravím úprimne: Mám Vás rád!
Andrej.
(A. M. Kuric)

Keď nájdete kvet
Keď sa stratia záveje,
keď sa slnko zasmeje
keď prvý kvet nájdete,
ten najkrajší na svete,
zaneste ho svojej mamke;
poteší sa iste
a bude mať také oči
ako nebo čisté.
(E. Čepčeková)
04/2010
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Vo štvrtok 18. marca 2010 v pekných priestoroch Matice chorvátskej
pripravili predstavitelia slovenskej národnostnej menšiny mesta Záhreb s Maticou slovenskou v Záhrebe prezentáciu
knihy Kardinál Haulík od autora prof.
Dr. Ivana Biondića. Autor vydal knihu
na vlastné náklady a kniha obsahuje 113
strán. Podnázov knihy je Prorok juhoslávskeho zániku.
Činnosť J. Haulíka autor skúmal
dlhé roky a ako to sám napísal, doteraz
sa o ňom písalo nepravdivo. Spomína
Viktora Novaka (1948), Jaroslava Šidaka
(1973) a iných.
Juraj Haulík sa narodil 20. apríla
1788 v Trnave a zomrel 11. mája 1869.
Pochovaný je v záhrebskej katedrále.
Za kňaza bol vysvätený v roku 1811.
Do Záhrebu prišiel v roku 1832 a v máji
v roku 1837 sa stal záhrebským biskupom. Bol veľkým mecenášom. Kupoval
pôdu a vybudoval školy, kláštor a Kostol
milosrdných sestier na Frankopanskej
ulici v Záhrebe, nemocnicu na Vinohradskej ulici a ďalšie.
Žiadal, aby sa záhrebské biskupstvo
povýšilo na arcibiskupstvo, čo sa stalo
v roku 1852 a J. Haulík sa stal prvým
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Foto: Z. Jevák

Vydané dve knihy o Jurajovi
Haulíkovi

Zlatko Jevák, predseda MS Záhreb

záhrebským arcibiskupom, no a v roku
1856 ho pápež Pius IX. vymenoval za
kardinála. Haulík hovoril siedmimi jazykmi.
V chorvátskom sneme v roku 1861
nepodporoval vrátenie sa Chorvátska do
únie s Uhorskom a taktiež bol odporcom
juhoslavizmu a panslavizmu. V roku
1863 sa začlenil do Samostatnej strany
Ivana Mažuraniča a politicky sa dostal
do konﬂiktu s J. J. Strossmayerom, ktorý
bol vodca Liberálnej národnej strany, čo
bola za úniu s Uhorskom.
Knižka je zaujímavá už len preto, že
niektoré fakty sú napísané po prvýkrát,
čo autor dokumentuje. Knižku je potrebné študovať. O knihe hovoril prof.
Dr. Zlatko Matijević a sám autor. Všetku
dokumentáciu robil autor s diaprojektorom. Po ukončení prednášky Dr. Ivan
Biondić prečítal zo svojej práve vydanej
knihy Za dom i domovinu uvijek báseň,
ktorá má názov U vječnu spomen na
kardinala Haulika.
KUS Industrogradnja zo Záhrebu
pod vedením prof. Toma Živkovića odspieval niekoľko chorvátskych a slovenských piesní. Dirigentovi sa predseda
Matice slovenskej Záhreb poďakoval
fľašou slovenskej borovičky a prezentujúcim knihu peknými košíkmi kvetín.
Na prezentácii sa zúčastnila lektorka slovenského jazyka doc. PhDr. Eva
Tibenská, CSc. a z Rady národnostných

menšín Jasminka Petter a niekoľko
predstaviteľov Družby bratov chorvátskeho draka.
Matica slovenská v Záhrebe pripravila bohaté občerstvenie.
Koncom minulého roka redakcia
Glas koncila vytlačila knihu dr. Velimira Deželića Kardinál Haulík, arcibiskup
záhrebský. Táto kniha bola vydaná v r.
1929. Úvodné slovo do nového výtlačku
napísal kardinál Josip Bozanić. Kardinál
Bozanić napísal, že Juraj Haulík pracoval
ako svedok viery a lásky a zanechal kresťanskú stopu v oblasti kultúry, vzdelania, politiky a hospodárstva. V novom
vydaní knihy napísali svoje príspevky aj
Agneza Szabo, Đuro Deželić, Nedjeljko
Pintarić a Juraj Kolarić.
Matica slovenská v Záhrebe už
pripravuje prezentáciu obidvoch kníh
o Haulíkovi 8. októbra 2010 v Trnave
so Spolkom sv. Vojtecha v Záhrebe. Na
druhom tohoročnom študijnom zájazde
bude viac matičiarov a predstaviteľov
Družby bratov chorvátskeho draka a nasledujúci deň (9. októbra) navštívime
Šaštín-Stráže a Sobotište, kde položíme
veniec na rodinný dom Bohuslava Šuleka.
Výkonný výbor Matice slovenskej
v Záhrebe na schôdzi 16. marca 2010
rozhodol, že sa doterajší podpredseda Matice slovenskej v Záhrebe Pavel
Šomodi odvoláva z výkonného výboru
a zostáva len členom Matice slovenskej
v Záhrebe. (Z. Jevák)

Jazykové okienko

Zdravie
im slúži,
nie zdravie
ich slúži
V aprílovom čísle Prameňa sa zameriame na negatívny vplyv väčšinového
jazyka – chorvátčiny na jazyk slovenský.
To preto, že často používame chorvátske
slovká alebo väzby, aj keď sa rozprávame s príslušníkmi vlastného národa, aj
keď píšeme po slovensky – aj vtedy nás
chorvátčina ovláda. Vypočujme si (zjednodušenú) vetu z textu pred apretúrou:
Zdravie ich oboch slúži.

Všimli ste si chybu? Ak nie, my Vám
pomôžeme. Autor použil v slovenskom
texte chybné spojenie – (zdravie) ich
slúži. Akurát po chorvátsky. Namiesto správne po slovensky – (zdravie)
im slúži. Všimnite si, s ktorými pádmi
(tmavým vysádzané – ich, im) sa viaže
sloveso slúžiť.
Predtým, ako Vám odhalíme riešenie, nazrieme do Krátkeho slovníka
slovenského jazyka 4, čo sa píše za slovesom slúžiť, prečítame: po prvé pracovať
ako sluha alebo slúžka, napríklad: slúžiť
u sedliaka, na majeri, po druhé pracovať
v prospech niekoho, niečoho, pomáhať,
napríklad: verne slúžiť veliteľovi, slúžiť
vlasti, dobrej veci; slúžiť vrchnosti, po
tretie konať vojenskú službu, napr.: slúžil u delostrelcov, po štvrté byť v službe,
mať službu, napr.: slúži ako dozorný;
slúžiť v nemocnici v pohotovostnej službe, po piate – toto nás teraz zaujíma

Foto: R. Vinčaková

Deň slovenského ﬁlmu

Deti so záujmom sledovali film

16. apríla sa v našickom Dome kultúry konal DEŇ SLOVENSKÉHO FILMU,
ktorý po tretíkrát spoločne pripravili
Ústredná knižnica Slovákov v Chorvátsku a Matica slovenská Našice. V programe ﬁlmového festivalu bol premietaný
jeden detský ﬁlm (A pobežím až na kraj
sveta) a jeden ﬁlm pre dospelých (Kruté
radosti); mediálnym podporovateľom
bolo Rádio Našice. Filmy na tomto podujatí adresované sú predovšetkým
divákom ovládajúcim slovenský jazyk,
keďže sú iba v pôvodnej, slovenskej verzii – nemajú inojazyčný preklad. Toto
určuje aj zameranie a zloženie návštevníkov, ako aj ich počet. Preto je podujatie

Deň slovenského ﬁlmu určené
vyslovene slovenskej populácii
a záujemcom, ktorí ovládajú
tento jazyk.
V prestávke medzi dvoma
ﬁlmami, po skončení dopoludňajšieho predstavenia detského ﬁlmu, zachytili sme vedúcu
slovenskej knižnice mr. Ružicu
Vinčakovú a získali krátku informáciu o samom podujatí:
„Predpokladám, že viacerí čitatelia Prameňa už počuli o našom
podujatí Deň slovenského ﬁlmu v Našiciach, lebo sme ho pripravili už dvakrát
– ak sa pamätajú, začalo sa v roku 2008,
keď sme mali premiéru dokumentárneho ﬁlmu o Slovákoch v Jelisavci autora
Miroslava Bartoša. Odvtedy každoročne
v apríli organizujeme Deň slovenského
ﬁlmu, na ktorom premietame kapitálne
diela slovenskej kinematograﬁe a našich
občanov oboznamujeme so slovenskou
kultúrou, jazykom a ﬁlmovým umením.
Film ako mediálny prostriedok je veľmi
vďačný na tento účel, lebo spája vizuálnu
a jazykovú zložku, zaujímavý je, pútavý
a najmä dynamický. Aj keď diváci mož-

– dobre fungovať, napr.: nohy mu ešte
slúžia, auto nechce slúžiť, po šieste byť
užitočný, prospievať, napríklad: čerstvý
vzduch mu slúži, po siedme byť používaný, mať úlohu, funkciu: pivnica slúžila ako úkryt, spev slúži na rozveselenie
a po ôsme konať náboženské obrady,
napríklad: slúžiť omšu.
Tentoraz nás zaujíma piaty význam
slovesa slúžiť – dobre fungovať, napríklad: nohy mu ešte slúžia, zdravie mi slúži... Všimli sme si, že podľa uvedeného
kodiﬁkačného Krátkeho slovníka slovenského jazyka 4 sloveso slúžiť sa viaže
s menom (tu zámenom) v datíve či v treťom páde – nohy mu ešte slúžia, zdravie mi slúži. Teda v slovenčine je väzba
v datíve či treťom páde, kým v chorvátčine v akuzatíve či štvrtom páde. Problémová veta zo začiatku textu teda znieť
Zdravie im obom slúži.
(J. Širka)
no nemajú takú rozsiahlu slovnú zásobu,
výraz ktorému nerozumejú, pochopia z
kontextu a z deja, preto sa dá povedať,
že na ﬁlme sa učia a zdokonaľujú v materinskej reči. Toto je dôležité tak pre deti,
ako aj pre dospelých. Z druhej strany nezabudnime, že kino a kinematograﬁa sa z
klasického prostredia bývalých kinosál už
dávno presťahovali do našich obývačiek.
Preto je otázka, nakoľko vlastne ľudia
chápu potrebu kultúrneho pozdvihovania v spoločnosti – v spoločnom trávení
chvíľ pozerajúc ﬁlm, napr. z osemdesiatych rokov?”
Na predpoludňajšie predstavenie
detského ﬁlmu A pobežím až na kraj sveta prišlo okolo 50 žiakov Základnej školy
kráľa Tomislava Našice – z tried, v ktorých sa učí slovenský materinský jazyk.
(Tento vyučuje učiteľka Anna Maroševičová.) Večerné predstavenie už bolo
menej navštívené (okolo 30 divákov), čo
by ani nebolo tak viditeľné, keby sa nekonalo vo veľkej kinosále Domu kultúry
v Našiciach. Preto by zrejme bolo treba
pouvažovať o myšlienke, aby sa podujatie v budúcnosti konalo v menšom, útulnejšom a prijateľnejšom prostredí, kde
by sa zozbierali (možno počtom neveľkí,
ale zato dôležití) milovníci slovenskej kinematograﬁe. (R. Vinčaková)
04/2010
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Chcel som sa dozvedieť pravdu

V poslednej dobe médiá nepretržite informujú spoločnosť o prípadoch
sexuálneho zneužívania mladistvých
katolíckymi kňazmi. Napriek tragickej
skutočnosti výskytu ojedinelých prípadov kňazov, čo vážne morálne pochybili, médiá tieto smutné prípady neustále zovšeobecňujú. Selektívne vyberajú
neaktuálne alebo nepodložené prípady
sexuálneho zneužívania a dokladajú ich
ako argument celkovej nemorálnosti katolíckych kňazov a celej Cirkvi.
Jednoznačne odsudzujeme generalizujúce, ako aj selektívne tvrdenia médií.
Je zrejmé, že takéto zavádzajúce obvinenia, obzvlášť v podobe zákerných útokov
proti osobe Svätého Otca, sledujú iba
jeden cieľ – pošpiniť a zdiskreditovať
Katolícku cirkev, kňazský a biskupský
úrad, osoby žijúce zasväteným životom,
ako aj všetkých veriacich kresťanov.
Takéto neetické osočovania a cielené očierňovanie, či už priamo alebo len
v náznakoch, vnímame ako osobný útok
na každého jedného z nás.
S presnosťou hodiniek vychádzajú na povrch niektoré prípady, ktoré
ako dokonale vyvážené (kalibrované)
bomby sledujú svoj cieľ. Na základe
listu Svätého Otca írskym katolíkom a
hrozných obvinení „Ryanovej správy“
v Írsku masmédiá vyťahujú staré prípady v Holandsku, Nemecku a Rakúsku,
z ktorých mnohé už prešli súdom alebo
boli archivované pred dvadsiatimi alebo
tridsiatimi rokmi. Ide o „zápalný materiál“, ktorým sa chcú vykresliť špinavé
a falošné dejiny.
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Ide o snahu vytvoriť
v občianskej spoločnosti
obraz Cirkvi, ktorá nielenže je cudzím prvkom
v postmodernej spoločnosti, ale monštrom,
ktorého mravné ponuky
a vnútorná disciplína
vedú vlastných členov
k anormálnosti a zneužívaniu. Áno, toto je Cirkev,
ktorá vychovala a pomohla Európe objaviť ľudskú
dôstojnosť, lásku k pracovitosti, literatúre a spevu; bola to ona, ktorá budovala nemocnice a univerzity, formovala
právo a ohraničila absolutizmus... Teraz
na tom nezáleží. S tou istou radosťou,
s akou sa niektorí usilujú odstrániť jej
symboly z verejných priestorov, iní sa
chystajú zdemolovať jej obraz.
Je to pravda, čo sa hovorí?
Všimnime si údaje. Napríklad v Nemecku od roku 1995 z 210 000 prípadov
obvinení zo zneužitia mladistvých iba 94
má niečo spoločného s Cirkvou. Pravda,
94 prípadov vo farnostiach a školách je
mnoho, sú ranou na tele Cirkvi a vzbudzujú vážne otázky. Je pravdou aj to, že
zo strany členov Cirkvi, najmä od tých,
ktorí sa venujú výchove, sa očakáva niečo
navyše, ako je celkový priemer, pretože
komu bolo viacej dané, od toho sa bude
viacej vyžadovať. Ale jasne povedzme
aj to, že Cirkev nežije v priestore mimo
dejín. Je zložená zo slabých a hriešnych
ľudí, jej telo napádajú kultúrne prúdy
doby a nechýbajú chvíle, keď svedomie
mnohých podlieha viacej svetu než živej
tradícii, ktorú prijali.
Hrôzu týchto prípadov nemožno
minimalizovať, a preto Benedikt XVI.
dal do pohybu znamenité dielo „asanácie“, ktorej výsledky už vidieť. Avšak
keď veľká tlač vyfabrikuje prvé strany
denníkov o 94 prípadoch a úboho mlčí
o iných dvesto tisícoch, tak ide o odsúdeniahodný prístup. Uvedené vysoké čísla katastrofy hovoria o morálnej
chorobe našej doby, a preto sa netreba
zamerať na celibát katolíckych kňazov,

ale na sexuálnu revolúciu v 68. roku, na
relativizmus a na stratu zmyslu života,
ktoré sužujú západné spoločnosti.
Istotne existuje skutočný problém:
sú to kňazi (stále ide o veľké číslo), ktorí
sa dopustili hanebného zločinu zneužitia
mladistvých. Lenže rozmery, časy a historický kontext sú systematicky prekrúcané alebo zamlčované. Nikto tieto čísla
cirkevnej hanby nespája s brutálnym
celkovým problémom; napríklad nikto
nehovorí, že počet prípadov v Spojených
štátoch bol päťkrát vyšší ako v prípade
obvinení pastorov z protestantských
spoločenstiev alebo že v tom istom čase,
keď bolo odsúdených sto katolíckych
kňazov, tak isto za tie isté prečiny bolo
odsúdených päť tisíc profesorov gymnastiky a športových trénerov. A pritom
Basketbalovú federáciu nikto nepožiadal
o vysvetlenie!
No a nakoniec najdramatickejší
údaj: oblasť, v ktorej sa dejú najpočetnejšie sexuálne zneužitia mladistvých, je
rodina (tu sa dejú dve tretiny všetkých
registrovaných prípadov). Teda, čo má
spoločné celibát so všetkým týmto?
Aby sme mohli pochopiť, ako došlo
k prechodu tragicky reálneho údaju k
morálnej panike, treba sa spýtať, koľko
je pedoﬁlných kňazov. Najbohatšie údaje boli zozbierané v Spojených štátoch,
keď v roku 2004 tamojšia biskupská
konferencia objednala nezávislú štúdiu
na John Jay College of Criminal Justice
(Vysoká škola trestného práva Johna
Jaya) v New Yorku, ktorá nie je katolíckou univerzitou a jednoznačne je považovaná za najuznávanejšiu akademickú
inštitúciu v Spojených štátoch v oblasti
trestnej činnosti.
Táto štúdia hovorí o 4 392 amerických kňazoch (z celkového počtu viac
ako 109 000 prípadov), ktorí boli v rokoch 1950 – 2002 obvinení, pričom
štátne súdy odsúdili niečo vyše stovky z
nich. Nízky počet odsúdených zo strany
štátu je dôsledkom rôznych faktorov.
V niektorých prípadoch skutočné alebo
predpokladané obete obžalovali už zosnulých kňazov alebo uplynula premlča-

cia lehota; v iných prípadoch obvinenie
a odsúdenie na základe kánonického
práva zo strany Cirkvi neznamená porušenie žiadneho občianskeho zákona.
Napríklad vo viacerých amerických
štátoch ide o prípady kňazov, ktorí mali
vzťah s mladistvou (alebo mladistvým)
– tí však už mali viac ako 16 rokov a so
vzťahom súhlasili.
Ale došlo aj k mnohým rozruchom
kvôli nevinne obžalovaným kňazom.
Keď niektoré advokátske kancelárie
v deväťdesiatych rokoch pochopili, že
v rámci kompromisu môžu vynútiť
miliónové odškodné aj na základe jednoduchých podozrení, počet takýchto
prípadov dokonca vzrástol. Výzvy k
„nulovej tolerancii“ sú oprávnené, ale
nemala by existovať žiadna tolerancia
ani voči tomu, kto nevinných kňazov
osočuje. Podotýkam, že aj keby sme
pridali obdobie rokov 2002 – 2010, v
prípade Spojených štátov by sa čísla významne nezmenili, pretože už samotná
štúdia Vysokej školy trestného práva

Johna Jaya si všimla výrazný pokles
prípadov už okolo roku 2000. Nových
vyšetrovaní bolo menej a značný pokles
bol zaznamenaný aj pokiaľ ide o odsúdenia z dôvodu prísnych opatrení, ktoré zaviedli americkí biskupi alebo Svätá
stolica.
Hovorí azda štúdia John Jay College,
ako často sa možno dočítať, že 4 % amerických kňazov sú „pedoﬁlovia“? Vôbec
nie. Podľa tohto výskumu 78,2 % obvinení sa týka mladistvých, ktorí už prešli
pubertou. Mať intímny vzťah so sedemnásťročnou istotne nie je pekné, o to viac,
ak ide o kňaza – ale toto nie je pedofília.
Kňazov obžalovaných zo skutočnej pedofílie za obdobie päťdesiatich dvoch
rokov je teda 958. Odsúdených bolo 54,
teda zhruba jeden za rok!
Média majú silnú moc. Neverte
všetkému, čo píšu. Overte si to z viacero prameňov. Overte si aj toto, čo
som ja zozbieral a napísal. Je dôležité
vedieť pravdu a byť spravodlivý.
(Pripravil A. M. Kuric)

Foto: A. Popovićová

Zlatá svadba Anny a Adama

Anna a Adam

V dome Anny a Adama Kocúra zoskupili sa deti, vnúčatá, ako i bratia
a sestry z veľkej rodiny Anny Kocúrovej
(rodenej Turjakovej) a Adama Kocúra.
Anna a Adam vo februári tohto roku
oslávili 50. výročie manželstva a spoločného života. Žiaľ, často sa stáva, že jeden
z manželského páru nedožije tento deň.
Anna a Adam mali šťastie, aby tento
deň oslávili a žiadosťou ich najmilších
je, aby sa znovu zoskupili i na nasledujúcom jubileu. Zdravie obom slúži, sú

vitálni, pracujú a nikto by nepovedal, že
majú tie roky, ktoré majú. Anna sa narodila v roku 1939 a Adam v roku 1938.
V punitovskom Kostole sv. Ladislava 23.
februára 2010 počas omše ktorú celebroval farár farnosti Ďurica Pardon za prítomnosti detí, rodiny a občanov znovu
potvrdili manželský sľub. Farár im gratuloval a zdôraznil význam manželského
života a rodiny. Oslávenci zaželali, aby
všetci v rodine mali dobré zdravie a aby
dožili byť na svadbe svojim vnúčatám.
Syn Franjo má dve dcéry a dcéra Ljubica
syna. Syn a vnučky žijú pri mori, takže
sa nestretávajú často, a ani vnuk Josip
nie je často doma, keďže študuje medicínu v Záhrebe. Chýba Josip i členom
KUS-u bratov Banasovcov, ktorého je
dlhoročným členom a pokým bol aktívny, hral na tambure. Adam je veteránom
hasičského združenia a dcéra Ljubica je
roky veľmi aktívna v cirkevnom zbore.
Anna a Adam sú najviac hrdí na svoje
deti a vnúčatá.
(A. Popovićová)

Prenasledovanie
kresťanov dnes!

Kresťania sú v historických
knihách, ako i v každodenných
táraniach vo svete médií takmer
predplatení na úlohu zločinca,
prenasledovateľa. Avšak, situácia je celkom opačná. Takmer
160 tisíc kresťanov každý rok
býva zavraždené pre svoju vieru.
V Ázii, Afrike a Južnej Amerike
250 miliónov kresťanov sú každodenne prenasledovaní, pokým
až 400 miliónov kresťanov trpí
ťažké následky porušovania slobody vierovyznania. V niektorých
štátoch, najviac moslimských,
kresťania sa desaťročia sústavne vykynožujú. Začiatkom 20.
storočia 32 % tureckej populácie
činili kresťania, dnes ich je už iba
0,6 %. V Egypte v roku 1975 bolo
20 % kresťanov (Kopti), dnes ich
je už menej ako 10 %. V Sýrii na
začiatku 20. storočia bolo 40 %
kresťanov, dnes ich je tam už iba
8 %... Všetci tí kresťania, ktorí
ubudli, istotne neboli obeťami
chrípky ani tej obyčajnej, ani prasacej, ale boli likvidovaní a vyháňaní. O tomto i politici i média
mlčia, lebo je, tak sa zdá, celkom
normálne a prirodzené zabíjať a prenasledovať kresťanov.
V tomto čase je najhoršia situácia
v Indii, najmä pokiaľ ide o obrátencov z hinduizmu. Či vôbec
niekto tomu zastane na cestu?
(Pripravil A.M.Kuric)
04/2010
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Dr. Andrija
Šuljak

Čestná stráž matičiarov z Josipovca pri truhle

V Đakovskej katedrále 14. apríla
2010 početní kňazi, mníšky, biskupi
– Marin Srakić, Vilijam Judak zo Slovenska a iní, Šuljakovi žiaci, profesori, mnohí priatelia, spolupracovníci,
rodina, Josipovčania, členovia MS
Josipovec v ľudových krojoch, predstavitelia Zväzu Slovákov v Chorvátsku a iní rozlúčili sa s kňazom, prof.
Mons. Andrijom Šuljakom, Dr.Sc.
z Josipovca.
V 2. Veľkonočnú nedeľu do Josipovca prišla smutná správa pre rodinu,
ale i pre všetkých občanov Josipovca, že
umrel Dr. Andrija Šuljak. Správa prišla
nečakane, takže Josipovčanov zastihla
nepripravených. Dr. Šuljak mal veľmi
rád svojich Josipovčanov, ako i oni jeho,
ale radi ho mali všetci, čo ho poznali.
Vždy bol ochotný pomáhať a spolupracovať. Od neho sa ešte mnoho očakávalo
a Josipovčania sa veľmi tešili každému
stretnutiu s ním. Farári sú i ináč obľúbení medzi ľudom a Dr. Andrija Šuljak
zvlášť. Vynikal veľkými vedomosťami, no zároveň bol veľmi jednoduchý
a skromný človek. Vedel, ako sa priblížiť malému, obyčajnému, no poctivému
človeku, ale i tým ostatným. V ľuďoch
vždy videl iba to dobré.
Narodil sa v Josipovci v roku 1936
a za kňaza bol vysvätený roku 1962
v Đakove. Študoval cirkevné dejiny
v Ríme a od roku 1971 bol profesorom
na teologickej škole až po odchod do dôchodku v 2006. roku. Tiež rektorom re-

hoľného noviciátu (1976 – 1977) a Vysokej teologickej školy (1985 – 1989).
Bol popredným historikom cirkevných
dejín a svoje vedomosti prenášal na
svojich žiakov a študentov Vysokej teologickej školy. Písal vedecké práce
a prednášal na početných odborných
seminároch v krajine a v zahraničí. Skúmal život a dielo veľkej osobnosti a písal
o ňom – J. J. Strossmayerovi, ktorý bol
iniciátorom prisťahovania Slovákov na
územie Slavónie.
Andrija Šuljak je Slovák z Josipovca, tu strávil svoje detstvo, pripomínal
si mnohé udalosti zo života josipovských Slovákov, skúmal život a dielo J.
J. Strossmayera, mal nahliadnutie do
dokumentácie, ktorá sa týka prisťahovania Slovákov na územie Đakovského
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biskupstva. Dosť času pobudol i na
Slovensku, skúmal osady, zvlášť tie, z
ktorých sa prisťahovali prvé slovenské
rodiny do Josipovca.
Osídľovanie sa Slovákov na územie
Josipovca, ako i v iných osadách, opísal
vo svojej výskumnej práci. Pre Josipovec
je jedna časť zvlášť dôležitá – ide o dokument o vzniku tejto osady v osemdesiatych rokoch 19. st. O živote Josipovčanov po druhú svetovú vojnu napísal
v roku 2008 prácu pre katalóg Josipovac,
selo Đakovštine. Bolo to pri príležitosti výstavy o Josipovci nainštalovanej
v Múzeu Đakovštiny.
Josipovčania sú veľmi hrdí na fakt,
že práve známy historik, narodený v Josipovci, Mons. Andrija Šuljak skúmal
dejiny Josipovca a písal o nich .

Foto: A. Popovićová

Šuljak so svojimi rodáčkami z Josipovca

Profesor Šuljak v Josipovci

Vždy ho zaujímalo, čo sa deje a stáva
v Josipovci, takže mnohí od neho žiadali
radu, pomoc a spoluprácu. On bol vždy
svojím spoluobčanom nápomocný.
Začiatkom deväťdesiatych rokov
minulého storočia, keď sa zakladala samostatná organizácia Slovákov
v Chorvátsku (Slováci do toho času boli
v Zväze Čechov a Slovákov), bol jedným
z účastníkov, budovateľov samostatnej
slovenskej organizácie. Bol členom MS
Josipovec a pomáhal jej v práci.
Preto Josipovčania prišli vo veľkom
počte na poslednú rozlúčku. Členovia
MS Josipovec, oblečení do slovenských
ľudových krojov, stáli pred truhlou
v Đakovskej katedrále a ženy zaspievali
nábožnú pieseň v slovenskej reči Matička Kristova. Predstaviteľka Zväzu Slovákov v Chorvátsku tajomníčka Branka
Baksová a predstavitelia iných MS prišli
na poslednú rozlúčku s týmto veľkým
človekom a veľkým Slovákom. Biskupovi Viliamovi Judákovi, Andrejovmu
priateľovi a krajanovi, nebolo ťažko pri-

cestovať zo Slovenska, aby ho vyprevadil na posledný odpočinok a vyslovil mu
slová vďaky. O Andrijovi, ako o človeku,
farárovi, profesorovi mnoho pekných
slov povedali všetci prítomní biskupi,

farári, mníšky a v mene Josipovčanov
a Zväzu Slovákov v Chorvátsku poďakoval sa mu Pavo Kvasnovski –za všetko
to, čím bol a čo pre nich robil.
(A. Popovićová)

Odišiel profesor Šuljak

Odišiel Andrija Šuljak, kňaz, výnimočný historik, teológ, profesor
a vychovávateľ na ðakovskej teologickej fakulte. Patril k tej časti ľudstva, ktorá nemá nepriateľov. Azda

preto, že i keď karhal, robil to za pomoci subtílneho a dobroprajného humoru, ktorým všetkých odzbrojoval.
Bol výrazne skromným človekom, ale
človekom jasných a pevných názorov.
Bol veľmi obľúbeným medzi študentmi. Na rozdiel od väčšiny ľudí,
vo vedeckom a ľudskom zmysle, bol
veľmi prísny voči sebe a dobroprajný
voči druhým, preto azda i publikoval
oveľa menej než to mal a čo mu niektorí „zazlievali“. Predsa, najväčšou
publikáciou bol on sám – svedectvo
jeho života vo viere. (A. M. Kuric)

Otčenáš po slovensky, japonsky, poľsky…
po latinsky a grécky, po starosloviensky
a taliansky, po japonsky a poľsky, po
rusky a ukrajinsky. Samozrejme, na
hodine žiaci čítali túto modlitbu a niektorí šikovnejší sa ju naučili naspamäť.
V tých dňoch deti Pánu Ježišovi naozaj
odovzdali svoja srdcia.
Na tomto projekte sa podieľali žiaci
6. ročníka, ktorí sa učia slovenský jazyk
a kultúru a anglický jazyk spolu so svojimi učiteľkami.
(A. Maroševičová)

Foto: A. Maroševičová

tívu angličtinárky Šteﬁce Rončevičovej a
slovenčinárky Anny Maroševičovej.
Pojmy ako Kvetná nedeľa, Zelený štvrtok, Veľký piatok, pôst, Golgota,
ukrižovanie, Biela sobota, Veľká noc,
zmŕtvychvstanie a pod. boli zvýraznené
v obidvoch jazykoch sprevádzané vysvetľujúcim textom a obrázkami.
Najzaujímavejšie na nástenke boli
slová Pánovej modlitby Otčenáš napísané v rôznych iných jazykoch, po slovensky a chorvátsky, po anglicky a nemecky,

Foto: A. Maroševičová

V dňoch veľkonočného týždňa vo
veľkej vestibule ZŠ kráľa Tomislava v
Našiciach okrem tradičných veľkonočných motívov, zajačikov, kvetov a vajíčok na nástenke boli aj príležitostné
biblické motívy Veľkého týždňa.
Tieto materiály zaobstarali učiteľky
náboženstva, angličtiny a slovenčiny so
žiakmi šiestej triedy. Z násteniek najviac
vynikala slovensko-anglická úprava,
ktorá sa stala produktom integrácie slovenského a anglického jazyka na inicia-

Dievčatá pri práci

Výsledok práce
04/2010
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Dobré rady nad zlato !

miznú ako algebra class, ale lekcia, ktorú
sa z toho naučíš, bude na celý život.
23. Usmievaj sa a smej sa viac.
24. Nemusíš vyhrať každý spor. Súhlas
nesúhlasu.

Spoločnosť
25. Volaj často svojej rodine.
26. Každý deň daj niečo dobré druhým.
27. Odpusť všetkým všetko.
28. Tráv čas s ľuďmi nad 70 rokov a pod
6 rokov.
29. Pokús sa každý deň vyčariť úsmev
na tvárach aspoň 3 ľudí.
30. To, čo si o Tebe myslia druhí, nech
Ťa vôbec nezaujíma.
31. Tvoja práca sa o Teba nepostará, keď
si chorý. Tvoji priatelia áno.
Buď s nimi v kontakte.

Buď vždy veselý

Zdravie
1. Pi veľa vody.
2. Jedz raňajky ako kráľ, obedy ako princ
a večere ako žobrák.
3. Jedz viac jedla, ktoré rastie na stromoch a kríkoch a jedz menej jedla, ktoré
je spracovávané.
4. Ži s tromi E – energia, entuziazmus,
empatia.
5. Modli sa a venuj tomu čas.
6. Hraj viac hier.
7. Čítaj viac kníh ako v roku 2009.
8. Seď v tichosti aspoň 10 minút každý
deň.
9. Spi 7 hodín.
10. Prechádzaj sa 20-30 minút každý deň
a usmievaj sa pritom.

16. Snívaj viac, kým nespíš.
17. Závisť je strata času. Už máš všetko,
čo potrebuješ.
18. Zabudni na to, čo sa stalo v minulosti
(odovzdaj to). Nepripomínaj
svojim blízkym chyby z minulosti. To
zničí Tvoju prítomnú radosť.
19. Život je príliš krátky na to, aby sme
nenávideli druhých. Prestaň nenávidieť.
20. Vyrovnaj sa so svojou minulosťou,
aby neovplyvňovala Tvoju prítomnosť.
21. Nikto nemá moc nad Tvojou radosťou okrem TEBA.
22. Uvedom si, že život je škola a si tu,
aby si sa učil. Problémy sú jednoducho
súčasťou životopisu, ktoré sa objavujú a

Život
32. Rob správne veci!
33. Vyhoď všetko, čo nie je nápomocné,
krásne alebo potešujúce.
34. Boh lieči všetko.
35. Akokoľvek dobrá alebo zlá je situácia, zmení sa.
36. Nezáleží na tom, ako sa cítiš, vstaň,
obleč sa a ukáž sa.
37. To najlepšie ešte len príde.
38. Keď sa ráno zobudíš živý, ďakuj za
to Bohu.
39. Tvoje najhlbšie ja je vždy radostné.
Tak buď radostný.
(Pripravil A. M. Kuric)

Osobnosť
11. Neporovnávaj svoj život s druhými.
Vôbec nemáš tušenie, o čom je ich cesta
životom.
12. Neprechovávaj negatívne myšlienky
alebo veci, ktoré nemôžeš kontrolovať.
Namiesto toho venuj svoju energiu prítomným pozitívnym momentom.
13. Neprepracúvaj sa. Udržuj si svoju
hranicu.
14. Neber sa tak vážne. Nikto iný Ťa tak
vážne neberie.
15. Nemíňaj svoju vzácnu energiu na
ohováranie.

Modli sa

Pi vodu
04/2010
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Foto: Ž. Brník

Humanitárny basketbalový zápas

Primátor K. Žagar, Lj. Ćorkovićová a Z. Vukić

Minulý mesiac v ZŠ Ivana Brníka
Slováka v Jelisavci v tamojšej školskej
športovej hale sa odohral humanitárny basketbalový zápas medzi KK
Našice a KK Vrijednosnice OS Darda.
Basketbalový klub z Dardy je členom 1.
chorvátskej basketbalovej ligy. Preto
v zápase ako posilnenie pre basketbalový klub z Našíc hrali i hráči z klubov A-2.
ligy východ.
Tento humanitárny zápas sa odohrával pod záštitou mesta Našice a Osijecko-baranskej župy. Generálnymi
sponzormi boli: Nexe grupa, Euroherc
osiguranje, d. d., Reštaurácia Ribnjak,
Caffe Roko, Caffe Goldﬁnger, Našice on
line, Portál mesta Našice, Rádio Našice,
Glas Slavonije, Graﬁčki centar Color Našice.
Idea o usporiadaní tohto zápasu
vznikla na učiteľskej porade v ZŠ Ivana
Brníka Slováka v decembri 2009. Cieľom
tejto humanitárnej akcie bolo pomôcť
jednej jelisavskej rodine, v ktorej osamelo žijúci, ťažko chorý otec vo veľmi
ťažkých materiálnych podmienkach živí
svoju rodinu – svoje deti, ktoré sú žiakmi ZŠ Ivana Brníka Slováka v Jelisavci.
Okrem početných žiakov a občanov
Jelisavca a učiteľov jelisavskej školy
na zápase boli i primátor mesta Našice
Mgr. Krešimir Žagar, zástupca primáto26
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ra Hrvoje Šleder a predseda KK Našice
Zdravko Vukić.
Pred samým začiatkom zápasu všetkých prítomných pozdravili riaditeľka
jelisavskej základnej školy prof. Ljerka
Čorkovićová, našický primátor Mgr.
Krešimir Žagar a predseda KK Našice
Zdravko Vukić. Vstupenky v symbolickej cene 10 kún predávali žiaci jelisav-

Mama
Máj je najkrajší mesiac v roku
v ňom si pripomíname aj Deň matiek.
Matka! Mama!
Mama - slovo skladajúce sa iba zo
štyroch hlások, ale je v ňom obsiahnutá
nekonečná materinská náruč. Je veľkým dobrodením, ak máme v mamičke
dobrú priateľku, na ktorú sa môžeme vo
všetkom spoľahnúť. Otvorene jej rozprávať o pocitoch strachu či radosti, ale
aj o láske a sklamaniach. Je pre nás najbližším človekom, ktorý nás pochopí aj
bez slov. Jej možno ukázať i zraniteľnú
tvár. Všetko toto môžeme, keď máme
mamu.
Svet materinského srdca je niekedy osamelý, trpí úzkosťou a neistotou.

skej školy. Boli však prípady, že jednotlivci okrem zaplatenej vstupenky dali
i dobrovoľný príspevok v rámci svojich
možností.
Tejto humanitárnej akcii sa pripojil
i Červený kríž Našice, ktorý dal príspevok sumy 400 kún. Všetky zozbierané
a darované prostriedky boli doručené jelisavskej rodine, ktorej táto pomoc bola
veľmi potrebná.
Napriek tomu, že hostia z Dardy zvíťazili, domáci nesmútili, lebo v tomto
prípade rezultát zápasu aj tak nebol vôbec dôležitý.
Riaditeľka ZŠ prof. Ljerka Čorkovićová je spokojná s výsledkami uskutočnenej akcie a zahlásila podobné akcie
pre tých, ktorým pomoc bude najpotrebnejšia. Vyslovila nádej, že i v budúcnosti
budú takto úspešne spolupracovať so
športovými klubmi. Vyjadrila nádej, že
jelisavská škola bude úspešným organizátorom i rôznych kultúrnych podujatí,
a tak dá svoj prínos k zlepšeniu kultúrneho života Jelisavčanov.
Gratulujeme jelisavskej škole k tejto
chvályhodnej a vydarenej akcii!
(Ž. Brník)

Mamy vo svojich deťoch vidia malé
dievčatká či chlapcov, ktorých treba vodiť za ručičku. Túžia ovládať každý ich
krok. Mama je prvá, ktorej dieťa venovalo svoj prenikavý plač a ten akoby ju
zaväzoval chrániť si dieťa po celý život.
Oslobodzovanie sa spod matkiných krídiel sa často nezaobíde bez trpkostí a
a s bolesťou. No s dobrou a úprimnou
obojstranou láskou, s úprimnosťou
a pochopeniam na oboch stranách môže
sa všetko vyriešiť.
Naša mamička bola v mojich očiach
najväčší umelec na svete. Nemala vlastnú galériu svojich diel, ale jej súkromná
zbierka sa aj dnes skvie v srdciach nás,
jej detí. Aj teraz, keď odišla do večností
nám pripomína teplý, láskavý plamienok, ktorý horil a horí v našich srdciach
preto, aby osvetľoval tmavé zákutia života. (A. M. Kuric)

Správy zo športu

Čakanie
na jar

Foto: V. Mudroch

Už sa zelenajú lúky,
Vtáčky ohlasujú jar,
Dedina sa pomaly budí,
Čaká ju teplo
Božieho slnka dar.
Účastníci stolnotenisového turnaja

V organizácii športovej sekcie
Matice slovenskej Ilok a Stolnotenisového klubu Ilok sa v priestoroch
Slovenského domu v Iloku konal VI.
turnaj v stolnom tenise TOP 12 alebo
tzv. Veľkonočný turnaj. Turnaj sa konal od 31. marca do 3. apríla t. r. v dvoch
kategóriách: deti do 12 rokov a dospelí.
V každej kategórii účinkovalo 12 hráčov.

V kategórii deti do 12 rokov ceny vyhrali Róbert Mudroch, Denis Dubovský
a Vladko Mučaji, kým v kategórii dospelých bolo nasledujúce poradie: Ivan Turkalj, Goran Kolak a Ivan Činčurák. Ceny
víťazom odovzdali zástupca primátora
mesta Ilok Darko Prskalo, predseda
Matice slovenskej Ilok Želko Dubovský
a vedúci športovej sekcie MS Ilok Zlatko
Zajac. (B. Čermáková)

Na podstení starká sedí,
Vrabček omrvinky hľadá,
Starká za ním zdvihla ruku,
Vrabček hneď odletel
A ruka prázdna padá.
Čaká starká teplé lúče,
Ešte jednej jari sa dožila,
Ťažko sa hrejú staré kosti,
Ale srdce hreje dobrý pocit,
Že poctivo do starosti žila.
Na úzkych roličkách
Ťažko bolo obrábať.
V uzlíku vždy skromná poživeň,
Okolo stola aj keď hladné ústa,
Ruky s náradím vedeli narábať.
Teraz starká sedí hrdo,
Sťa kráľovná sa posadila,
Hasnúce oči do diaľky pozerajú,
Na ťažké časy už len spomína,
Ako sa v mladosti narobila.

Foto: V. Mudroch

V skromnosti poctivých
A dobrých ľudí vychovala,
Sú s ňou ako pátričky v dlani.
Spokojná čaká na teplé lúče,
Aby sa v ich zlate zohrievala.
(M. Rekić-Grolmusová)
Víťazi
04/2010
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Foto: A. M. Kuric

Veľkonočné obyčaje a piesne

Domáci a hostia

členovia KUD Šokačka grana z Osijeka.
MS Osijek bola vynikajúcim hostiteľom.
Po programe bolo spoločné posedenie –
uzatvorili dohodu o spoločnej spolupráci MS Osijek a MS Čakajovce – a tanečná
zábava dlho do noci. Hostia zo Slovenska
si pozreli pamätihodnosti mesta Osijek a
na druhý deň, v nedeľu, odcestovali do
Josipovca, kde sa tiež predstavili s veľkonočnými zvykmi.
(A. M. Kuric)
Foto: A. M. Kuric

hosťami boli zástupca župana Osijeckobaranskej župy, člen Rady pre národnostné menšiny Nikola Mak, predseda
Zväzu Slovákov v Chorvátsku Andrej
Kuric a podpredseda Želko Lomiansky.
Krásny program podali hostia zo Slovenska, ktorí predviedli predveľkonočné, veľkonočné a poveľkonočné obyčaje
z Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Taktiež v peknom svetle sa predstavili i
detská folklórna skupina MS Josipovec a

Foto: A. M. Kuric

MS Osijek organizovala v polovici
apríla kultúrne podujatie Veľkonočné obyčaje Slovákov. Na podujatí sa
zúčastnili hostitelia MS Osijek, hostia zo
Slovenska z Čakajoviec, členovia MS Josipovec, KUD Šokačka grana z Osijeka a
žiačky ZŠ kráľa Tomislava z Markovca.
Program bol v budove Maďarského
centra v Osijeku. Hostí pozdravil predseda MS Osijek Josip Kreiček a program
moderovala Anna Maroševičová. Medzi

FS z Čakajoviec

KUD Šokačka grana Osijek

Foto: A. M. Kuric

Spevácka skupina MS Osijek

Foto: A. M. Kuric

Deti z Josipovca

Počúvajte vysielanie po slovensky Rádia Osijek každú nedeľu o 19.40
Počúvajte vysielanie po slovensky Rádia Našice každú stredu o 18.15
Počúvajte vysielanie po slovensky Rádia Đakovo každý utorok o 19.00
Počúvajte vysielanie po slovensky Rádia Ilok každú sobotu o 12.00
28
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Počúvajte
vysielanie
slovensky Rádia Slatina každú sobotu o 18.00

www.savez-slovaka.hr

