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HÍRÜNK A VILÁGBAN 2008

A 2008. évi bálunk Horvátországból érkezett díszvendégei
három teljes oldalon számoltak be élményeikről hazai újsá-
gukban, a Daruváron havonta megjelenő Jednota 2008. feb-
ruár 2-i és 23-i számában. Híd Magyarország és Csehország
között címmel keretes cikk mutatta be baráti körünket mint
szervezetet, Zachár Ottó báli fényképével; Alena Raisová a
lipovljaniak első külföldi útját és báli szereplését ecsetelte, a
másik számban a vendégeket kérdezte a Magyarországon,
Romániában, Bosznia-Hercegovinában élő csehekről és
szervezeteikről, illetve a cseh nyelven keresztül ápolt kapcso-
latokról; Věra Ožogová, Ivan Ožoga, Ivan Šelen, Marica
Tisajová, Dubravko Kraljevac saját benyomásaikról írtak;
Mirko Knížek barátunk, a főszervező pedig beharangozta a
szeptemberi viszontlátogatásunkat! S megszólaltak a 2007.
évi dobruškai nyelvi kurzus hallgatói: Rebeca és Karla Ficl
nővérek (Románia), Miroslav Janča, Slavica Topić, Jelena
Čurguz (Bosznia), Molnárová (Magyarország), akik e nyelv-
gyakorlásnak köszönhették barátságukat. (Lásd még: …
oldal!)

Szemelvények:
A. Raisová: Lipovlanští na své první cestě do cizině (A
lipovljaniak első külföldi útjukon):
Česká beseda Lipovlany pobývala 2. a 3. února v Budapešti,
kde jako host Přátelskéhu kruhu Bohemia vystoupila na
jejich českém bále. „Doufejme, že takových zájezdů bude v
budoucnu více,” bylo slyšet mezi lipovlanskými krajany. Přá-
telství s Čechy v Maďarsku navázal předseda Besedy M.
Knížek při svém pobytu v Dobrušce. Kromě Lipovlanských
byli na jejich tradiční ples pozvání i další účastníci kursu češ-
tiny v Dobrušce: tři z Bosny a Hercegoviny a dvě děvčata z
Rumunska. Význam této výpravy umocnila i přítomnost pos-
lankyně Sněmu RCH Zdenky Čuchnilové, představitele Sva-
zu Čechů Jaroslava Vozába a předsedkyně české menšinové
rady Sisacko-moslavinského županství Jiřinky Vidovićové.

(A Lipovljani Česká Beseda (kultúrkör) február 2–3-án
Budapesten járt, ahol a Bohemia Baráti Kör vendégeként fel-

lépett a cseh báljukon.
„Reméljük, hogy több ilyen
kirándulásunk lesz a jövő-

ben,” hallatszott a lipovljani honfitársak között. Csehország-
gal és Magyarországgal a barátságot a Beseda elnöke, M.
Knížek kötötte dobruškai tartózkodása alatt. A Lipovlany-
iakon kívül a hagyományos bálra hivatalosak voltak a dob-
ruškai cseh nyelvtanfolyam további résztvevői is: hárman
Bosznia-Hercegovinából és ketten Romániából. A kirándulás
jelentőségét emelte az is, hogy jelen volt a horvát alsóház
képviselőnője, Zdenka Čuchnilová, a Csehek Szövetségének
képviselője, Jaroslav Vozáb és a Sziszak-moszlavin megye
cseh kisebbségi tanácsának elnöknője, Jiřinka Vidovićová
is.)

…Ples byl výborně zorganizovaný a nás na něm mimo jiné
zaujal taneční pořádek, který byl novinkou plesu. Vůbec nep-
řekvapuje, že se výpravě z Chorvatska ani nechtělo domů,
jak se jí na něm hodně líbilo.
(A bált kiválóan megszervezték, és a többi között megraga-
dott minket a táncrend, mely a mulatság újdonsága volt. Egy-
általán nem meglepő, hogy a horvátországi kirándulóknak
nem akarózott hazamenni, oly nagyon jól érezték magukat.)

***

Dojmy (Benyomások)
Líbilo se mi vše… Na bále to bylo moc pěkné. Ani jsme si
nemysleli, že bychom něco takového mohli zažít. Náš pěvec-
ký sbor moc hezky zpíval. Všechny tři sekce nás dobře rep-
rezentovaly. Nemělo to chybu. Líbily se mi i historické
památky Budapešti.
(Minden tetszett... A bál nagyon szép volt. Nem is hittük, hogy
valami ilyent átélhetünk. Énekkarunk nagyon szépen énekelt.
Mind a három szekciónk (ének, zene, tánc) jól képviselt min-
ket. Hibátlanul. Budapest történelmi emlékei is tetszettek.)

Věra Ožogová

Jsem mile překvapena... Doufám, že takových setkání bude
víc. Vše co jsme viděli na bálu, si budeme pamatovat a dou-

fám, že spolupráce a
maďarskými přáteli bude
pokračovat. Nejvíce se mi
líbili Lipovlanští a Maďaři.

Program byl na vyso-
ké úrovni.

A horvátországi csehek
hetilapja


