
Ko Kraševci obiščejo Rezijo ...

Se bere, pleše, kuha • •10 pOJe
pesniki Brigita Grmek, Da-
vid Terčon, Magdalena
Svetina Terčon in Aldo Žer-
jal, pridružila pa se jim je
tudi domačinka Silvana Pe-
letti.
Prireditev Naša zemlja je

praznik na dvoriščih z vo-
njeni in okusi doline Rezije,
ki ga organizira društvo Vi-
vistolvizza. "S takimi in po-
dobnimi prireditvami -
skušamo ohraniti vas živo.
Za nas je velika izguba, ko ~
nas zapusti eden od starejših

/ .

VReziji prebivajo mnoge težave, vendar je to
tudi dom dobrih, prijaznih in gostoljubnih
ljudi. y to so se prepričali tudi člani razvojnega
društva Pliska ter kulturni društvi Kraški šopek
in Zlati čoln, ki so Rezijane obiskali na
sobotnem prazniku Naša zemlja.

SOLBICA~ Zgodba o pri-
jateljstvu se je pričela pred
dvema letoma, ko je folklor-
no društvo Val Resia nas-
topilo na trgatvi evropskega
latnika prijateljstva v Plis-
kovici. "Zadovoljni smo, da
smo končno izpolnili oblju-
bo in jim obisk vrnili. Še
posebej, ker je to za Rezijane
težak 'čas in je pomembno,
da.jih podpremo," je pove:
dala predsednica RD Pliska
Ivica Žerjal.
Z obiskom je bila zado-

voljna tudi predsednica
društva Rozajanski dum
Luigia Negro, ki je zado-

voljna z odnosom Slovenije
do" Rezijanov in s sodelo-
vanjem s slovenskimi
društvi. V Reziji trenutno
čakajo odločitev, ali bodo
lahko še naprej upravljali z
Rezijanskim kulturnim cen-
trom. Kaj bodo naredili, če
bo odgovor negativen? "Ne
bomo tiho," je' napovedala.
V sobotnih dopoldanskih

urah so si Kraševci ogledali
rezijanski etnografski muzej
Naš" Muzeo, cerkev v Ra-
venci in muzej brusačev v, Spoznavanje priprave izvrr-
Solbici. Žerjalova je pouda- .nih jedi je za ohranjanje tra-
rila, da pri obisku ne gre zadicionalne kulinarike izjemno
ekskurzijo, ampak za delov- pomembno

-pripraviti čalčune, kot se
imenuje njokorn podobna
praznična jed. /
Vkulturnem programu so

se s plesom, glasbo in pet-
jem predstavili folkloristi iz .
Kraškega šopka, svojo po-
ezijo pa JO prebirali kraški

no srečanje. Članice RD
Pliska so namreč v Solbici
pripravile štruklje in joto,
Rezijanke pa so jih naučile

Rezijanski brusači bodo gostje naslednjih odprtih borjačev v
Pliskovici
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