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� Medzi repatriantmi, ktorí skončili v Košiciach v internátoch na Medickej, je aj
mladý študent z Vrútok. Podelil sa s nami o to, čo všetko musel zažiť, kým sa mu 
podarilo dostať zo Škótska opäť na Slovensko. FOTO: BR

DNES
Vložená
príloha
TV OKO

VYLIEČENÝ 
GIRALTOVČAN
� Chrípka bola 
horšia, tvrdí

Repatriant: 
Cesta bola 
strastiplná

NETUŠIL, KAM ICH VEZÚ. SKONČIL V KOŠICIACH

HYGIENICI ZAKROČILI
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VZBÚRILI SA

PARKOVANIE V KOŠICIACH 
JE UŽ PRE VŠETKÝCH ZADARMO
Dôchodcovia dostanú 
od mesta príspevok na obedy

OPATRENIA SÚ V PLATNOSTI
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ZAJTRA

POHODA 
Veľká noc

Veľkonočné zvyky robia zo Slovenska unikát
Pokiaľ ide o poslednú z nich,predstavuje Slovensko v rámcikontinentu unikátny región.Tvrdí to etnologička Kata-rína Popelková, ktorá na Ústaveetnológie a sociálnej antropoló-gie Slovenskej akadémie vied(SAV) vedie výskum súčasnýchsviatkov na Slovensku.

Prežívajú len jednotlivostiPokiaľ ide o tradičné zvyky, vzápadných európskych kraji-nách z nich prežívajú prevažne

len jednotlivosti, hovorí etnolo-gička, ktorá v tejto súvislostipoukázala na unikátnosť Sloven-ska.
"V tunajších zvykoch sa za-konzervovalo viacero spôsobovprelínania vplyvov východoslo-vanskej kultúry a východnýchkresťanských cirkví s nábožen-skou tradíciou a zvykmi charak-teristickými pre západnú Euró-pu," vysvetlila Popelková.Dvetisícročná kresťanskáveľkonočná liturgia je podľa nej

naprieč krajinami rovnaká, nie-kde doplnená pašiovými sprie-vodmi či krížovými cestami."Čo sa týka spôsobov sviat-kovania, ktoré označujeme akoprofánne - cestovanie, turistika,šport, nákupy - sú na Slovenskupodobné ako inde v Európe,"skonštatovala Popelková s tým,že napríklad v Nemecku sa po-čas sviatkov tradične organizujúmasové protestné pochody.Vo veľkých mestách ako Vie-deň či Krakov sa konajú známeveľkonočné trhy alebo hudobnéfestivaly.

Previazanie s prírodouOdborníčka tiež upozornila naskutočnosť, že mnohé predkre-sťanské jarné rituály a prvky Ve-

ľkej noci vyjadrujúce previaza-nie sveta človeka a jeho práce sprírodou, postupne - v súlade sozmenami spôsobu života - vo ve-domí ľudí "vybledli".
"Zmenili sa na symboly, kto-rých pôvodný význam si zväčšaneuvedomujeme. Vďaka tradíciisa však niektoré pôvodné rituál-ne praktiky i dnes spontánnedodržiavajú ako veľkonočnézvyky, mnohé sa stali predme-tom folklorizmu a javiskovéhopredvádzania," ozrejmila Popel-ková.

Kvalitatívnym znakom ka-ždého sviatku je podľa nej fakt,že sa v jeho obsahu objavuje to,čo má pre človeka aktuálny výz-nam a plní momentálne dôleži-tú funkciu v jeho živote.

Nie je preto praktické hovo-riť o tom, či je upúšťanie od tra-dícií pre spoločnosť dobré alebozlé.
Výskum etnológov ukazuje,že ľudia v jednotlivých etapáchživota a podľa príslušnosti k is-tým spoločenským skupinámoperatívne rozhodujú o spôso-boch prežívania sviatkov tak,aby naplnili svoje praktické i du-chovné potreby.

"V rodinách alebo priateľs-kých skupinách sa zvyky akostretávanie sa rodín, spoločnémaľovanie vajíčok, obchôdzkyspojené so šibačkou a polieva-čkou, príprava sviatočných jedálči pohostenia pre návštevyudržiavajú stále," uzavrela etno-logička.

Sviatky, aké doposiaľ neboli
Tohtoročné veľkonočné sviatkyvšak budú celkom iné, ako smedoteraz poznali. Zmenila ichpandémia nového koronavírusua kvôli našej bezpečnosti mu-síme akceptovať aj radikálnezmeny.

Veriaci nebudú môcť prísťna tradičné bohoslužby či sväte-nie jedál a dievčatá si zrejmeužijú pokojnejší Veľkonočnýpondelok, keďže hromadné„nájazdy“ chlapcov s vedrami akorbáčmi sa konať nebudú.Ale v konečnom dôsledku jemožno aj toto spôsob, ako si vy-chutnať sviatky v pokoji so svoji-mi najbližšími.
(tasr, nov)

Veľká noc sa v Európe slávi v troch rovi-nách: náboženskej, profánnej a v rovinetradičných zvykov.
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RÚŠKOMATY MESTA
Z ULÍC ZMIZNÚ
Zberné miesta 
presunú do budov

VÄČŠINA POSLANCOV Z ŤAHANOVIEC 
NA ZASTUPITEĽSTVO NEPRIŠLA
Jeden sa obrátil na políciu, 
tá to posunula hygienikom
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II. FUTBALOVÁ LIGA
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DNES
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V ŽEHRE MAJÚ
PROBLÉM
� Spoza hraníc
prišlo vyše 200 ľudí

Vyliečený Giraltovčan:
Chrípka bola horšia

BOL NA ZASTUPITEĽSTVE S PACIENTOM NULA

BEZRADNÉ OBCE
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STRASTIPLNÁ CESTA

ARCHITEKTI PLÁNUJÚ OŽIVIŤ 
ZELENÉ SRDCE MESTA PREŠOV
Zaniknutý bazén nahradia 
zrejme multifunkčnou fontánou

BUDE AJ ŠPECIÁLNA LÁVKA
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INFIKOVANÍ
VÝCHODNIARI
� Pribudlo ďalších
sedem prípadov 4 6
� ROČNÍK XXIII. � ČÍSLO 78 � ISSN 2585-7355

NEPEDAGOGICKÍ
ZAMESTNANCI
Majú strach 
o svoje živobytie

POČASIE� Cez deň bude 
jasno až polooblačno. 10 °C -4 °C� V noci bude prevažne 

jasno. Veľmi chladno.

NETUŠIL, KAM ICH VEZÚ. SKONČIL 
V KARANTÉNE NA INTERNÁTE
Na toaletu išli do prírody. 
Narodeniny oslávi v izolácii
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Veľkonočné zvyky robia zo Slovenska unikát
Pokiaľ ide o poslednú z nich,predstavuje Slovensko v rámcikontinentu unikátny región.Tvrdí to etnologička Kata-rína Popelková, ktorá na Ústaveetnológie a sociálnej antropoló-gie Slovenskej akadémie vied(SAV) vedie výskum súčasnýchsviatkov na Slovensku.

Prežívajú len jednotlivostiPokiaľ ide o tradičné zvyky, vzápadných európskych kraji-nách z nich prežívajú prevažne

len jednotlivosti, hovorí etnolo-gička, ktorá v tejto súvislostipoukázala na unikátnosť Sloven-ska.
"V tunajších zvykoch sa za-konzervovalo viacero spôsobovprelínania vplyvov východoslo-vanskej kultúry a východnýchkresťanských cirkví s nábožen-skou tradíciou a zvykmi charak-teristickými pre západnú Euró-pu," vysvetlila Popelková.Dvetisícročná kresťanskáveľkonočná liturgia je podľa nej

naprieč krajinami rovnaká, nie-kde doplnená pašiovými sprie-vodmi či krížovými cestami."Čo sa týka spôsobov sviat-kovania, ktoré označujeme akoprofánne - cestovanie, turistika,šport, nákupy - sú na Slovenskupodobné ako inde v Európe,"skonštatovala Popelková s tým,že napríklad v Nemecku sa po-čas sviatkov tradične organizujúmasové protestné pochody.Vo veľkých mestách ako Vie-deň či Krakov sa konajú známeveľkonočné trhy alebo hudobnéfestivaly.

Previazanie s prírodouOdborníčka tiež upozornila naskutočnosť, že mnohé predkre-sťanské jarné rituály a prvky Ve-

ľkej noci vyjadrujúce previaza-nie sveta človeka a jeho práce sprírodou, postupne - v súlade sozmenami spôsobu života - vo ve-domí ľudí "vybledli".
"Zmenili sa na symboly, kto-rých pôvodný význam si zväčšaneuvedomujeme. Vďaka tradíciisa však niektoré pôvodné rituál-ne praktiky i dnes spontánnedodržiavajú ako veľkonočnézvyky, mnohé sa stali predme-tom folklorizmu a javiskovéhopredvádzania," ozrejmila Popel-ková.

Kvalitatívnym znakom ka-ždého sviatku je podľa nej fakt,že sa v jeho obsahu objavuje to,čo má pre človeka aktuálny výz-nam a plní momentálne dôleži-tú funkciu v jeho živote.

Nie je preto praktické hovo-riť o tom, či je upúšťanie od tra-dícií pre spoločnosť dobré alebozlé.
Výskum etnológov ukazuje,že ľudia v jednotlivých etapáchživota a podľa príslušnosti k is-tým spoločenským skupinámoperatívne rozhodujú o spôso-boch prežívania sviatkov tak,aby naplnili svoje praktické i du-chovné potreby.

"V rodinách alebo priateľs-kých skupinách sa zvyky akostretávanie sa rodín, spoločnémaľovanie vajíčok, obchôdzkyspojené so šibačkou a polieva-čkou, príprava sviatočných jedálči pohostenia pre návštevyudržiavajú stále," uzavrela etno-logička.

Sviatky, aké doposiaľ neboli
Tohtoročné veľkonočné sviatkyvšak budú celkom iné, ako smedoteraz poznali. Zmenila ichpandémia nového koronavírusua kvôli našej bezpečnosti mu-síme akceptovať aj radikálnezmeny.

Veriaci nebudú môcť prísťna tradičné bohoslužby či sväte-nie jedál a dievčatá si zrejmeužijú pokojnejší Veľkonočnýpondelok, keďže hromadné„nájazdy“ chlapcov s vedrami akorbáčmi sa konať nebudú.Ale v konečnom dôsledku jemožno aj toto spôsob, ako si vy-chutnať sviatky v pokoji so svoji-mi najbližšími.
(tasr, nov)

Veľká noc sa v Európe slávi v troch rovi-nách: náboženskej, profánnej a v rovinetradičných zvykov.
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� Matúš Štofko z Giraltoviec ako jeden z prvých na Slovensku úspešne prekonal
chorobu Covid-19, ktorá v súčasnosti straší celý svet. Podelil sa s nami o svoje skúse-
nosti. FOTO: FNSP PREŠOV, GIRALTOVCE.SK
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