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(Kellemesen meglepődtem... Remélem, több ilyen találkozónk
lesz. Mindenre emlékezni fogunk, amit a bálon láttunk, és
remélem, hogy magyar barátainkkal folytatódni fog az
együttműködés. Legjobban a Lipovlany-iak és a magyarok
tetszettek. A program magas színvonalú volt.)

Marica Tisajová

Jednalo se o bohatý program, který se nám moc líbil. Zvláš-
tě maďarská lidová hudba. Naši byli super. Velvyslanec a
hostitelé nás moc pěkně přijali. Jsem rád, že naše vystoupení
se jim také líbilo…
(Gazdag programról van szó, ami nagyon tetszett nekünk.
Különösen a magyar népzene. A mieink szuperek voltak. A
nagykövet és a vendéglátók nagyon szépen fogadtak minket.
Örülök, hogy a fellépésünk is tetszett nekik...)

Ivan Ožoga

České besedě Lipovlany jsem daroval pět obrazů. Jeden z mé
dílny daroval M. Knížek našim maďarským hostitelům.
Budapeští jsem okouzlen. Na zájezdu vládla spontánnost –
cítil jsem se velmi příjemně. Chvílemi to vypadalo, jako by
se obě družstva znala alespoň 10 let. Jsme rádi, že pozvání na
zájezd přijala poslankyně Čuchnilová.
(A Lipovljani Cseh Besedának öt képet ajándékoztam. Egyik
alkotásomat M. Knížek a magyar vendéglátóinknak ajándé-
kozta. Budapest elvarázsolt. A kirándulást a spontaneitás
uralta – nagyon kellemesen éreztem magam. Kis időre úgy
tűnt, mintha a két csapat legalább tíz éve ismerné egymást.
Örültem, hogy Čuchnilová képviselő asszony elfogadta a
meghívást kirándulásunkra.)

Dubravko Kraljevac

Maďarští Češi přijedou do Lipovlan v září (Magyar csehek
érkeznek szeptemberben Lipovlanyba)
…Toto setkání se konalo na iniciativu Evy Molnárové, která
se také zúčastnila kursu češtiny v Dobrušce.
(...Ez a találkozás Molnár Éva kezdeményezésére jött létre,
aki szintén részt vett a dobruškai cseh nyeltanfolyamon.)

Mirko Knížek
(Jednota, 2008.02.16., 6–7. p.)

***

A. Raisová: Spojuje je láska k mateřské zemi / Rozvíjejí se
kontakty, navázané na kursu češtiny v Dobrušce
(A szülőföld szeretete köti össze őket / Fejlődnek a dobruškai
cseh kurzuson kötött kapcsolatok)
„Střešní organizací české komunity v Rumunsku je Svaz
Čechů a Slováků se sídlem v Naďlaku,” řekly nám Rebeka a
Karla Ficlovy. „V Rumunsku žije víc Slováků než Čechů…
Do Banátu se stěhovali převážně Češi z Plzeňska. Pro izolo-
vanost banátských vesnic se dodnes uchovala krásná čeština.
Kromě jazyka je však spojuje i kostel – pravidelně se v něm
scházejí.”
(A romániai cseh közösség csúcs szervezete a Csehek és Szlo-
vákok Szövetsége, Nagylak székhellyel” – mondta Rebeka és

Karla Ficl. „Romániában több szlovák él, mint cseh… A
Bánátba túlnyomórészt Pilsen vidékéről költöztek csehek. A
bánáti falvak izoláltsága miatt gyönyörű cseh nyelv őrződött
meg a mai napig. A nyelven kívül azonban a templom is
összeköti őket – ahol rendszeresen összejárnak.”)

***

„V Bosně a Hercegovině existují čtyři České besedy – v
Nové Vsi, Banja Luce, Prijedoru a Mačině Brdu,” informo-
val nás Miroslav Janča z Prnjavoru, člen České besedy Mači-
no Brdo... Zájezd hodnotil pozitivně: „Všichni jsme spokoje-
ni. Byl bych rád, kdybychom se opět setkali, třeba u nás.”
(Bosznia-Hercegovinában négy Cseh Beseda létezik – Nová
Vesben, Banja Lukán, Prijedorban, Mačina Brdóban – tájé-
koztatott Miroslav Janča… A kirándulást pozitívan értékelte:
„Mindnyájan elégedettek vagyunk. Örülnék, ha ismét talál-
koznánk, talán nálunk.”)

***

„V Prijedoru se krajané scházejí dvakrát měsíčně… Udržují
styky a Besedami v Bosně a Hercegovině, s krajanským spol-
kem v Belehradě a Besedami Slavonský Brod a Záhřeb,”
představila svůj spolek Slavica Topićová, roz. Mannová, a
dodala: „Přála bych si, abychom s členy Bohemie i dále kon-
taktovali, zpívali naši písničku českou a lásku k české kultu-
ře a národu přenesli na mladé.”
(Prijedorban havonta kétszer jönnek össze a honfitársak…
Kapcsolatot tartanak a boszniai-hercegovinai cseh körökkel,
a belgrádi honfitársi egyesülettel, a szlavón brodi és zágrábi
körökkel – mutatta be saját egyesületét Slavica Topićová,
született. Mannová, és hozzátette: „Szeretném, ha a Bohemia
tagjaival továbbra is kapcsolatot tartanánk, cseh dalt énekel-
nénk és a cseh kultúra és nép szeretetét átörökítenénk a fia-
taloknak.”)

(Jednota, 2008.02.23., 16. p.)
(Fordította: Molnár Éva)

(Fotó: Zachár Ottó)
(Lásd még: 73. oldal!)
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Mirko Knížek barátunk búcsúzik


