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POZIMI

Če pozimi greš po jürjovških vaseh,
boš vida, kak sneg okleple se streh,

izpod kopof cime visijo,
lidje pa v kučah bolj se držijo.

Vse je tak tiho, mirno in belo,
le včosik se kakša veja zazible,
teža snega drevje k tlon pripogible,

na tleh pa se vidijo neštete sledi, 
mimoidočih nočnih stvari,
in tir po keren stora ženica k meši hiti.

(Monika Čuš)

Iz vsebine:

• Županov nagovor
• Priznanja  župana za izjemne dosežke
• Modernizacija občinskih cest
• Pogled nazaj ‒ jesenski dogodki
• Na obisku pri najstarejši občanki Jožefi Belec
• Praznična voščila
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PREJEMNIKI PRIZNANJ ZA LETO 2016

Ekipa članov A PGD Sovjak, ki je dosegla 3. mesto na državnem tekmovanju v letu 2016: Gregor Hecl − 
desetar, Jernej Hrašovec − sel, Denis Paveo − strojnik, Franjo Grdja − napadalec 1, Aleš Prša − napadalec 2, 
Aleksander Grajfoner − vodar 1, Marko Mesarič − vodar 2, Jani Markovič − cevar 1 in Gregor Mesarič − 
cevar 2. Velike zasluge za uspeh pa gredo tudi mentorju Mitji Mlinariču.

Na prednovoletnem sprejemu je bilo za izjemne dosežke v letu 2016 podeljenih 
11PRIZNANJ 

Foto: Ludvik Kramberger
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Voščilo

Spoštovane občanke, 
cenjeni občani

Spoštovane občanke, 
cenjeni občani

                                                                     
»Človeka osrečijo 

njegovi lastni napori,
                                                                                    
brž ko spozna potreb-

ne prvine za srečo:
                                                                                             

preproste užitke, 
pogum, nesebičnost,

                                                                                             
ljubezen do dela in 

predvsem čisto vest.«
(George Sand)

JÜRJOVŠKO GLASILO

Izdajatelj: Občina Sveti Jurij ob Ščavnici

Odgovorna urednica: Klavdija Bec
E-pošta: uredniskiodbor@sveti-jurij.si
Uredništvo: Marija Kocuvan, Breda Žunič, Andrej 
Omulec, Maša Hojs, Patricia Fras
Lektoriranje: Klavdija Bec
Računalniško oblikovanje: Klavdija Bec, avtor zasnove: 
Marko Čuš

Naslov uredništva: Občina Sveti Jurij ob Ščavnici, 
Ulica Bratka Krefta 14, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici
Jürjovško glasilo prejmejo brezplačno vsa gospodinjstva 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici. Glasilo je vpisano v raz-
vid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za Kulturo RS, pod 
zaporedno številko 641.

Tisk: Ikaruss, Robert Vajs s. p.
Naklada: 950 izvodov
Leto izdaje: 2016
Fotografija na naslovnici: Zimska pokrajina

V predbožičnem in prednovoletnem času so 
trenutki, ko se zazremo v iztekajoče se leto 
in opravimo inventuro opravljenega dela ter 
izrazimo zahvalo vsem, ki so prispevali ka-
menček v mozaiku uspešnega delovanja in 
razvoja naše občine na gospodarskem, kul-
turnem, športnem, izobraževalnem, družab-
nem, društvenem ali na kakršnemkoli dru-
gem področju.
Ob tem moram izraziti zadovoljstvo z delom 
občinske uprave, občinskega sveta ter čla-
nov odborov in komisij. Prav zaradi složnosti 
in povezanosti smo bili v teh težkih časih, ki 
jih občine preživljamo, tudi karseda uspešni.
V tem letu smo veliko postorili. Poleg zakon-
sko določenih nalog, ki jih občina opravlja 
na podlagi prenesene državne pristojnosti in 
skrbi za naše javne zavode, smo poskrbeli 
za nemoteno delovanje naših društev, ki de-
lujejo na področju kulture, športa, gasilstva,  
kmetijstva ter še kje. 
V letošnjem letu smo v proračunu zagotovili 
dodatna sredstva za gasilsko opremo in in-
vesticije v kulturo, katera so bila tudi smotrno 

Veliko modre
kot morje, misel, kot je nebo,
veliko zelene
kot trava, mladost kot je drevo.
Veliko topline
kot ljubezen, dom, kot stisk je rok,
veliko sreče
kot zdravje, mir, kot smeh je otrok.

Uredništvo JÜRJOVŠKEGA 
GLASILA

Naslednja številka glasila bo 
izšla

 20. aprila 2017
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in gospodarno porabljena.
Posebno veseli in ponosni smo na podpis 
Medobčinskega sporazuma o upravljanju 
vodovodnega sistema C, ki povezuje osem 
prleških občin in bo v prihodnje določal eno-
tno ceno omrežnine in vodarine na celotnem 
vodovodnem sistemu. 
Pred kratkim sta bila s strani vseh občin na 
območju vodovodnega sistema C sprejeta 
še dva pomembna odloka, in sicer: Odlok o 
oskrbi s pitno vodo in Odlok o ustanovitvi JP 
Prlekija, ki operacionalizirata Medobčinski 
sporazum in s tem dolgoročno zagotavljata 
oskrbo z zdravo pitno vodo v naši občini.
Na investicijskem področju  smo moderni-
zirali štiri odseke cest, in sicer: Kraljevci − 
Kočki Vrh, Biserjane (gasilski dom), Drago-
tinci – Okoslavci ter Sovjak (Kamen). 
V prihodnjem letu imamo v proračunu pred-
videno modernizacijo še treh odsekov cest. 
Veliko napora smo vlagali v pripravo projek-
tov in tako so bili dokončani projekti za prizi-
dek vrtca Sonček ter regionalno cesto Žihla-
va – Bolehnečici. 
Prijavili smo se tudi na čezmejni razpis za 
izgradnjo postajališč za avtodome, in sicer 
ob Blaguškem jezeru in na Stari Gori. Podali 
smo prijavo na razpis Fundacije za šport, v 
katerem predvidevamo izgradnjo nogome-
tnega igrišča ob osnovni šoli, kakor tudi pri-
javo na razpis za obnovitev kletnih prostorov 
v nekdanji šoli na Stari Gori, ki predvideva 
preureditev le-teh v degustacijsko klet. 
Prednostna naloga ostaja izgradnja široko-
pasovnega telekomunikacijskega omrežja, 
vendar je le-ta odvisna od evropskih razpi-
sov. V sodelovanju z  Zdravstvenim domom 
Gornja  Radgona smo v skladu s potrebami 
naše zobozdravstvene ordinacije nabavili 
novi aparat za slikanje zobovja ter s pomo-
čjo donacije Pomurskih lekarn namestili av-
tomatski defibrilator (aparat za oživljanje) ob 
gasilskem domu  v Rožičkem Vrhu ter s tem 
dopolnili mrežo že obstoječih defibrilatorjev 
na območju občine.
Letos je bil v okviru Škofijske Karitas v obno-
vljeni župnijski hiši odprt prvi Materinski dom 
v Pomurju, ki nudi zatočišče pomoči potreb-
nim mamicam z otroki. Želja je, da bi bili naši 
občani do teh stanovalk in otrok strpni in ra-
zumevajoči ter jim tako lajšali njihovo težko 
življenje.
Opravljenega je bilo veliko dela, zato se ob 
tej priložnosti zahvaljujem vsem, ki so na ka-
kršenkoli način prispevali k razvoj in lepše-
mu ter prijetnejšemu življenju v naši občini.

Miroslav PETROVIČ, župan 
Občine Sv. Jurij ob  Ščavnici

                                                                     

                                                                                            

Miroslav Petrovič, 
župan Občine Sveti Jurij 

ob Ščavnici

Spoštovane občanke in občani,
življenje je priložnost za vsa naša 

upanja
ter skupna iskanja, uresničevanja

hrepenenj in hvaležnosti za vse dobro ter
plemenito za človeka in skupnost.

Doživete in mirne božične 
praznike,

v novem letu pa zdravje, srečo,
mir in vse dobro!

                        Občinska uprava in občinski svet
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Na prednovoletnem sprejemu, ki je po-
tekal 9. decembra, je župan Miroslav 
Petrovič podelil priznanja enajstim 
uspešnim posameznikom in društvom. 
Ob tej priložnosti se je zahvalil vsem, ki 
so pomagali pri doseganju skupnih ci-
ljev in na kakršenkoli način pripomogli 
k razvoju na različnih področjih. 

V pestrem spremljevalnem programu so nastopili 
Urban Kurbos s klarinetom, Nejc Kurbos s po-
zavno, člani Ljuubiteljskega dramskega društva 
s »Pepekovim« skečem  »Cejt za ženitev«, tam-
buraška skupina Zlate strune iz Miklavža pri Or-
možu in Elias Mirko Ljubec s soplesalko – ekipni 
svetovni prvak v breakdanceu in član plesne šole 
Zeko. 
Prednovoletni sprejem v času, ko se leto počasi 
izteka, je obenem tudi priložnost, ko župan  po-
deli priznanja za izredne dosežke in uspehe posa-
meznikom, društvom in ustanovam. 

Na področju izobraževanja so prizna-
nja prejeli:

• JERNEJ HRAŠOVEC

Jernej je postal »zlati maturant« na poklicni ma-
turi Srednje prometne šole Maribor. 
Izjemen uspeh je dosegel v šolskem letu 
2015/2016, in sicer iz naslednjih predmetov: slo-
venščina, zasebno varovanje, matematika ter iz-
delek in zagovor seminarske naloge.

• ANJA KOZAR 

Anja je v letu 2016 osvojila naziv »zlate« in  »di-
amantne maturantke«, saj je odlično opravila ma-
turo, na kateri je dosegla vse možne točke. 
Tako uspešna je bila na Ekonomski šoli na Ptuju. 
Za dosežen uspeh ji je osebno čestital tudi pred-
sednik države Borut Pahor.

Fotografije: Ludvik Kramberger, Branko Košti, Klavdija Bec, 
osebni arhiv prejemnikov

Prednovoletni sprejem pri županu in podelitev priznanj 
za pomembne dosežke

Od leve proti desni: Jernej Hrašovec, Anja Kozar, 
Urban Kurbos, 
Tjaša Petrovič, Špela Brglez in David Močnik
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• TJAŠA PETROVIČ 

Tjaša se je po uspešno opravljeni maturi na Gi-
mnaziji Franca Miklošiča v Ljutomeru zaradi 
velikega zanimanja za naravoslovje in tehniko 
vpisala na Fakulteto za kemijo in kemijsko teh-
nologijo Univerze v Mariboru. 
Kmalu se je izkazalo, da je bila njena izbira 
študija pravilna, saj jo je študij izredno zani-

mal in je pri njem dosegala odlične rezultate, 
ki so bili 3 leta zapored, torej od leta 2013 do 
2016, nagrajeni tudi s štipendijo Fundacije Ma-
rof, ki jo le-ta podeljuje nadarjenim študentom 
naravoslovno tehničnih smeri, prebivajočih v 
pomurski regiji. 
Tjaša je v letu 2016 zaključila 2. bolonjsko sto-
pnjo, smer kemijska tehnika in si pridobila na-
ziv magistra inženirka kemijske tehnike. Njeni 
dosežki so bili prepoznani tudi s strani fakul-
tete in univerze, saj je prejela Rektorjevo na-
grado za najboljše študijske uspehe študentov 

Univerze v Mariboru, ki ji bo uradno podeljena 
v mesecu januarju prihajajočega leta. Sedaj je 
zaposlena v tovarni zdravil Krka v Novem me-
stu.

• ŠPELA BRGLEZ

Doktorirala je na Fakulteti za strojništvo Uni-
verze v Mariboru s področja strojništva, smer 
Računalniško modeliranje tehniških sistemov. 
Naziv doktorica znanosti je pridobila leta 2015. 
Ob zaključku doktorata je bila stara le 24 let, 
kar jo uvršča med deset najmlajših doktorjev 
znanosti v zgodovini slovenskega naroda.
Njena bibliografija obsega osemnajst enot, od 
tega štiri izvirne znanstvene članke, objavljene 
v mednarodnih znanstvenih revijah, strokovni 
članek, tri objavljene znanstvene prispevke na 
mednarodnih konferencah, mentorstvo pri ma-
gistrskem delu in številna druga dela.

Za svoje akademsko znanstveno raziskovalno 
delo je prejela številne nagrade, med drugim:
• Nagrado za prispevek k trajnostnemu ra-

zvoju družbe Javnega sklada Republike 
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije;

• Mestni pečatnik Mestne občine Maribor;
• Rektorjevo nagrado za najboljše študijske 

PRIZNANJA ŽUPANA
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uspehe Univerze v Mariboru;
• Perlachovo nagrado za najboljše razisko-

valne dosežke študentov Univerze v Mari-
boru.

Pri znanstvenih raziskavah je sodelovala s šte-
vilnimi znanimi domačimi podjetji, denimo 
Cimos, Hella, Turboinštitut, Dravske elektrar-
ne Maribor, Hidria ter s tujimi univerzami in 
raziskovalci z vsega sveta, na primer iz ZDA, 
Nemčije, Avstrije, Belgije, Kitajske, Velike 
Britanije …

Trenutno svoje znanje izpopolnjuje še v Veliki 
Britaniji na svetovno priznanem Institute and 
Faculty of Actuaries, kjer zaključuje pridobi-
vanje svetovne aktuarske licence.

• DAVID MOČNIK

Dr. David Močnik, univ. dipl. inž. str. je z 
dodiplomskim izobraževanjem na Fakulteti 
za strojništvo Univerze v Mariboru  pričel 
leta 2004 in ga zaključil leta 2010. Nato se 
je zaposlil kot projektant v podjetju Arcont 

d.d.. 
Še istega leta se je vpisal na enovit doktorski 
študijski progam 3. stopnje Strojništvo, smer 
Inteligentni obdelovalni in nadzorni sistemi. 
Leta 2011 se je kot mladi raziskovalec iz go-
spodarstva zaposlil v podjetju Techne d.o.o., 
trenutno pa je zaposlen kot vodja za raziska-

ve in razvoj v podjetju REM d.o.o. v Treb-
njem. 
V svojem raziskovalnem delu se je ukvarjal 
s problematiko načrtovanja toleranc sklopov. 
V disertaciji je bil razvit inteligentni sistem 
toleriranja (optimizacija z rojem delcev in 
gravitacijski iskalni algoritem), ki s pomočjo 
metod umetne inteligence na podlagi vho-
dnih podatkov porazdeli tolerance sestavnih 
delov tako, da so stroški izdelave minimalni. 
Doktorsko disertacijo z naslovom Inteligen-
tno toleriranje sklopov glede na tehnološke 
zmožnosti obdelovalnih postopkov je David 
Močnik javno in uspešno zagovarjal dne 20. 
6. 2016. 
Do sedaj je objavil 3 izvirne znanstvene član-
ke v medanrodno priznanih revijah ter ne-
kaj strokovnih in znanstvenih prispevkov na 
konferencah.
 

• URBAN KURBOS

Urban Kurbos je z odliko končal študij kla-
rineta na Akademiji za glasbo v Ljubljani 
in s tem pridobil naziv magister akademske 
glasbe − klarinetist. V oktobru je Urban pred 
ocenjevalno komisijo in publiko izvedel ma-
gistrski koncert, ki je zajemal zahtevna in te-
meljna dela za klarinet. Koncertni nastop je 
vključeval izvedbo skladbe brez not in izved-

bo solo skladbe za klarinet. 
Samega koncerta se je udeležil tudi skladatelj 
Alojz Ajdič, saj je njegov skladateljski opus 
za klarinet Urban predstavil in analiziral že v 
magistrskem eseju.
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Na področju kmetijsva, gasilstva, športa ipd. so priznanja prejeli:  

• ALJAŽ BRUMEN
Aljaž Brumen je osvojil »naslov državnega pr-
vaka v oranju s plugom krajnikom« v kategoriji 
Biotehniških šol. 60. državno tekmovanje in 22. 
državno tekmovanje med Biotehniškimi šolam se 
je odvijalo 16. in 17. septembra 2016 v Novem 
mestu. Prvi dan je potekalo oranje strnišča v Po-

gancih, drugi dan pa oranje ledine v Srebrničah, 
in sicer v 2 kategorijah: krajniki in obračalni plu-
gi.

• DRUŠTVO PODEŽELSKE MLA-
DINE SV. JURIJ OB ŠČAVNICI

Po zmagi na regijskem kvizu »Mladi in kmetij-
stvo«, ki se je odvijalo v mesecu marcu, se je 
ekipa Društva podeželske mladine Sveti Jurij ob 
Ščavnici uvrstila na državni kviz v Mislinjsko 
dolino na Koroškem, na katerem so dekleta 16. 

4. 2016 ugnala celotno konkurenco vseh ekip iz 
Slovenije in osvojile naziv državnih prvakinj. Za 
naše društvo to pomeni že 4. osvojeni naslov dr-
žavnih prvakov in s tem tudi organizacijo nasle-
dnjega državnega kviza »Mladi in kmetijstvo«, 
ki bo 22. 4. 2017 v Svetem Juriju ob Ščavnici. 
Članice ekipe DPM Sv. Jurij ob Ščavnici, ki so 
odlično zastopale naše društvo pa so bile: Nastja 
Gregorec, Sanja Petek in Katarina Vrzel.

Državni kviz 
Mladi in kmetijstvo 

bo 22. 4. 2017
v Sv. Juriju
ob Ščavnici
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• PGD SOVJAK

Člani Prostovoljnega gasilskega 
društva Sovjak so na državnem 
gasilskem tekmovanju, ki se je 
odvijalo 11. junija v Kopru, v 
kategoriji ČLANI A dosegli 3. 
mesto. V omenjeni kategori-
ji je na državnem tekmovanju 
tekmovalo 55 gasilskih enot s 
področja celotne Slovenije, ki 
so se tja uvrstile z regijskih tek-
movanj, na katerih so dosegle 1. 
do 4. mesto. S tem uspehom si 
je ekipa članov A zagotovila na-
stop na kvalifikacijah za sodelo-
vanje na gasilski olimpijadi, ki 
bo potekala drugo leto v avstrij-
skem Beljaku. Ta dosežek je 
največji uspeh v članski katego-
riji, tako na ravni zveze, kakor 
tudi na ravni regije. Omeniti 
velja zelo dobro 5. mesto, ki so 
ga na tem tekmovanju osvojile 
članice A PGD Sovjak, sodelo-
vala pa je tudi ekipa mladink. V 
ekipi članov A, ki je dosegla ta 
naslov, 3. mesto, pa so sodelo-
vali: Gregor Hecl − desetar, Jer-
nej Hrašovec − sel, Denis Paveo 
− strojnik, Franjo Grdja − napa-
dalec 1, Aleš Prša − napadalec 
2, Aleksander Grajfoner − vo-
dar 1, Marko Mesarič − vodar 
2, Jani Markovič − cevar 1 in 
Gregor Mesarič − cevar 2 (glej 
foto. str. 2). Velike zasluge pri 
tem uspehu pa gredo njihovemu 
mentorju Mitji Mlinariču.

• ELIAS − MIRKO 
LJUBEC 

Mirko je član Plesne šole ZEKO 
iz Murske Sobote. V letošnjem 
letu je na svetovnem prvenstvu, 
ki je oktobra potekalo v sose-
dnjem Gradcu, osvojil ekipno 
1. mesto in s tem ekipni naslov 
svetovnega prvaka, v plesni 
zvrsti BREAKDANCE. Uspe-
šno ekipo sestavlja 7 članov, 
mladincev, starih 13−15 let in 
prihajajo iz različnih koncev 
Slovenije. Ob tem velja omeniti 
še pomembnejše druge uspehe 
Eliasa − Mirka, ki so: osvoje-
no 5. mesto −  posamično, na 

državnem prvenstvu 
ter osvojeno 8. mesto 
− posamično, na evrop-
skem prvenstvu.

• NIKA 
     JURKOVIČ

Nika je članica Twir-
ling kluba Sveti Jurij 
ob Ščavnici, ki uspešno 
zastopa tudi barve naše 
občine. 
V letošnjem aprilu je 
Nika na državnem pr-
venstvu v Rogaški Sla-
tini v kategoriji NIVO 
1 − disciplina SOLO 
novinci (11 let) posta-
la državna prvakinja v 
twirlingu.
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Odprtje nove asfaltne ceste Kraljevci − Kočki Vrh
Čeprav je nova cesta široka le 3 
metre,  je za krajane, ki živijo 
ob njej, velika in cenjena pri-
dobitev. To so pokazali tudi s 
številčno udeležbo ob odprtju. 
Otvoritev, ki je bila obogatena s 
kulturnim programom, je vodi-
la  Marjana Širec. Svečanost so 
z nastopi popestrili: jürjovška 
pihalna godba,  glasbena sku-
pina Divji dečki (mladi glas-
beniki Alen in Blaž Gradišnik, 
Benjamin, Timotej in Bine  Do-
majnko), Žan Prša, Bine Ploj in 
Jan Peršak, ter recitatorka Nuša 
Štelcar.
 O novi pridobitvi je ob pozdra-
vu spregovoril tudi župan Mir-
ko Petrovič. Kot je dejal, je bil 
asfaltiran nekdanji kolovoz v 
dolžini 465 metrov, ki pelje iz 
Kraljevec v Kočki Vrh. Denar 
za izvedbo 45.000 evrov vredne 
investicije je v celoti zagotovila 
občina iz občinskega proraču-
na. Ob tem se je župan zahvalil 
krajanom, ki so neovirano omo-
gočili izpeljavo del, ki jih je na 
osnovi projekta Rudija Severja 
opravilo podjetje  Stanka Hor-
vata HS Gradnje  iz Maribora. 
Kot je dejal, je vesel, da so s to 
položitvijo asfalta povezali naj-
bolj zahodno vas z občinskim 
središčem. Ob tem so položili  

še 100  metrov asfalta na goz-
dni cesti, ki pelje mimo vaškega 
doma Kraljevci − Kočki Vrh. 
Za to investicijo, vredno 6.000 
evrov, je sredstva prispeval 
Zavod za gozdove RS − enota 
Murska Sobota.  Obenem  so 
položili tudi asfalt  na dvorišču 
vaškega doma, za kar je denar, 
nekaj več kot 2000 evrov,  za-
gotovilo  VRŠD  Kraljevci – 
Kočki Vrh. Za novo pridobitev 
sta se županu in občini, ter kra-
janom, ki so imeli razumevanje 
za širitev ceste, zahvalila tudi 
občinski svetnik Roman Širec 

in predsednik  VRŠD Kraljevci 
– Kočki Vrh,  Branko Domajn-
ko. Novo pridobitev je blago-
slovil domači župnik Boštjan 
Ošlaj, ki je ob tem med drugim 
dejal:  »Vsem, ki bodo koristili 
to cesto, želim, da bi bili na njej 
varni in varno prišli do željne-
ga cilja.« Cesto so z  rezanjem 
traku svečano odprli domači 
župan, graditelj Stanko Horvat,  
občinski svetnik Roman Širec 
in projektant ceste Rudi Sever. 
         

 Ludvik Kramberger

Slovesno odprtje ceste v Dragotinskem Vrhu
Odprtje nove asfaltne ceste Dragotinci – Dragotinski Vrh je pripravila občina Sv. Jurij ob Ščavnici 
ter vaščani Dragotinskega Vrha. 
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Razvitje novega prapora PGD Sovjak
Prostovoljno gasilsko društvo 
Sovjak, ki ga vodi predsednik 
Ivan Fras, je gibalo društvenega 
življenja na vasi. Ob gasilskem 
domu in v njem se odvijajo ga-
silke dejavnosti, pa tudi družab-
na srečanja. 
Najpomembnejša prireditev v 

letu 2016 je bila svečanost ob 
razvitju novega gasilskega pra-
pora. Ker je v gasilskem domu 
in ob njem malo prostora, so se 
gasilci prvič odločili organi-
zirati slovesnost v občinskem 
središču.  
Dvodnevna prireditev je pote-

kala v velikem šotoru, ki so ga 
postavili na osrednjem parkiri-
šču občinskega središča. 
Prvi dan prireditve,  2. sep-
tembra, je potekal v znamenju 
glasbe, saj je ta večer pote-
kal koncert glasbenih skupin 

Otvoritve  se je udeležilo veliko 
ob cesti živečih krajanov in go-
stov, med njimi župan Miroslav 
Petrovič, direktor GMW Bran-
ko Weindorfer, domači župnik 
Boštjan Ošlaj in svetniki občin-
skega sveta Občine Sv. Jurij ob 
Ščavnici. 
Prireditev, ki je potekala na lepo 
urejenem dvorišču Marjana Ve-
beriča, je bila obogatena z bo-
gatim kulturnim programoma, 
ki ga je za mikrofonom vodila 
domačinka, upokojena učitelji-
ca Frančiška Zizl. V kulturnem 
programu so nastopali otroci iz 
Dragotinskega Vrha in harmo-
nikar Marjan Koren.  
O novi pridobitvi je najprej 
spregovoril Marjan Veberič, ki 
je kronološko naštel posodo-
bitve nekoč kolovozne ceste, 
po kateri so vozili z volovsko, 
kravjo in konjsko vprego,  ki je 
iz Dragotinec peljala skozi Dra-

gotinski Vrh. 
Leta 1963 je cesta dobila prvi 
gramoz, za katerega je del sred-
stev prispeval  pokojni umetni-
ški slikar Janez  Vidic, katerega 
hiša še stoji ob tej cesti.  Kar ne-
kaj let so jo vaščani skupaj s KS 
Sv. Jurij ob Ščavnici vzdrževali 
s pomočjo »rabote«. 
Leta 1987 pa so jo s pomočjo 
samoprispevka in udarniškim 
delom krajanov le uspeli asfal-
tirati.  Povečan promet in vse 
težja kmetijska mehanizacija so 
pripomogli, da je bila cesta za-
dnja leta že močno načeta. Želja 
krajanov je bila, da jo obnovijo 
in razširijo.  
Marjan Veberič se je  zahvalil 
županu Mirku Petroviču, sve-
tnikom občinskega sveta, prej-
šnjemu županu Antonu Slani 
ter izvajalcu del gradbenemu 
podjetju GMW Weindorfer, 
da imajo krajani Dragotinske-

ga Vrha sedaj sodobno, lepo in 
kvalitetno cesto.  
Kot svetnik  občinskega sveta 
se je občin in županu zahvalil 
tudi svetnik Karel Mlinarič. Pri-
sotne je pozdravil in nagovoril 
tudi župan Miroslav Petrovič, ki 
je  izrazil zadovoljstvo, da so lah-
ko ob podpori občinskega sveta, 
asfaltirali okrog 700 metrov as-
falta, za kar je bilo iz občinskega 
proračuna zagotovljenih 105.000 
evrov. Pohvalil je sodelovanje 
krajanov, ki so z razumevanjem 
spremljali delo, katero je podje-
tje GMW Weindorfer kvalitetno 
opravilo.
Blagoslov ceste je opravil domači 
župnik Boštjan Ošlaj, ki je vsem, 
kateri bodo uporabljali to cesto, 
zaželel srečno vožnjo brez ne-
zgod.  
    
   
        Ludvik Kramberger
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Vetrni mlin na Stari Gori že 20 let

Rock Partyzani v družbi Prlja-
vega kazališta.
Osrednji del prireditve,  razvi-
tje novega prapora, je potekalo 
v soboto, 3. septembra, ko se je 
na prizorišču zbralo več kot sto 
gasilcev domačega in sosednjih 
gasilskih društev. 
Razvitje prapora je z igranjem 
spremljala jürjovška pihalna 
godba. O gasilskem društvu in 
namenu razvitja novega prapo-
ra je zbranim spregovoril pred-
sednik društva  Ivan Fras, ki 
se je ob tej priložnosti zahvalil 
vsem, ki so omogočili nabavo 
in razvitje.  
Prapor je svečano razvil župan 
Miroslav Petrovič in ga predal 

novemu praporščaku  Ediju 
Štelcarju. Kot smo lahko slišali, 
je bilo za prapor, ki ga je izde-
lalo podjetje Vezenje Ercigoj 
iz Ljubljane, potrebno opraviti 
več kot 800.00 vbodov. 
Prapor, ki je prava mojstrovi-
na, ima ob simbolih gasilstva in 
imenu društva vtkano tudi sovo, 
ki je vzeta iz vaškega grba vasi 
Sovjak, katerega simbol je sova. 
Po končani predaji so nanj obe-
šali  trakove donatorjev. Krasi 
ga kar 41 trakov, 56 zlatih in 
106 srebrnih žebljičkov.
Ob tej priložnosti sta župan in 
podpredsednik GZ Sv. Jurij ob 
Ščavnici Andrej Vrzel članom 
društva podelila priznanja in 

plakete za dolgoletno članstvo.  
Ivan Kocuvan, Jakob Kocuvan, 
Anica Vrzel in Anton Kreft so 
prejeli priznanja za 40 let član-
stva; Janez Tibaut, Ivan Hecl in 
Anton Tibaut za 50 let; za časti-
tljivih 60 let članstva pa Anton 
Kocuvan in Franc Vrzel.
Plaketo gasilskega veterana so 
prejeli: Ignac Kukovec, Edvard 
Štelcar starejši in Anton Gol-
nar. 
Prireditev se je nadaljevala z 
gasilko veselico, ki so jo pripra-
vili vrli gasilci, ter z nastopom 
ansambla Spev, ki je skrbel za 
dobro voljo vseh obiskovalcev.
     
 Ludvik Kramberger

Drugo soboto v septembru je Turistično društvo 
Sv. Jurij ob Ščavnici pripravilo svečanost, na ka-
teri so praznovali 20-letnico postavitve mlina na 
veter. Na prireditvi, ki je potekala ob samem mli-
nu, se je zbralo nekaj članov turističnega društva 
in gostov. Med njimi so bili tudi nekateri ustvar-
jalci idej in izvajalci pri gradnji tega edinstve-
nega objekta v Sloveniji: Predsednik pripravljal-
nega odbora za postavitev mlina Anton Slana, 
tedanji predsednik TD Sv. Jurij ob Ščavnici Jože 
Tišler, graditelj postrojenja mlina Edi Leskovar, 
kovač Janez Mir, ki je tedaj izdelal kovaške iz-
delke, sedaj pa je predsednik TD Sv. ob Ščavnici 
in drugi.  Prireditev sta obiskala tudi župan Miro-
slav Petrovič in predsednica Pomurske turistične 
zveze Barbara Kolenc.
Slovesnost ob obletnici mlina na veter sta pripra-
vila Alenka Roškar in Edi Sedmak, vodila pa jo 
je Nastja Hecl. Udeležence proslave je najprej 
pozdravil predsednik jürjovškega turističnega 
društva Janez Mir. Kot je dejal, je občina po za-
slugi mlina znana daleč naokoli. Posebno zato, 
ker je bil starogorski mlin na veter upodobljen 
tudi na slovenski poštni znamki. Izrekel je za-
hvalo vsem, ki so pripomogli, da je mlin sedaj 
gonilna sila turizma v občini, saj ga je skozi leta 
obstoja obiskalo okrog 60.000 obiskovalcev. 
Anton Slana je podal zgodovino nastanka tega 
edinstvenega mlina v Sloveniji in naštel tiste, ki 
so pripomogli, da se je njihova zamisel − posta-
vitev kopije Becovega mlina iz Kokolajnščaka − 
udejanjila na Stari Gori. 
Ideja je bila po besedah Antona Slane uresniče-
na po zaslugi mnogih, ki so jo podprli tako ali 
drugače, predvsem pa s sredstvi. Med dobrotniki 
je bil gotovo največji donator upokojeni župnik 

Alojz Lasbacher, ki je za postavitev prispeval 
veliko denarja, tj. okrog 1,7 milijona tedanjih to-
larjev.
Pomembno delo pri ureditvi mlina je opravil tudi 
kolarski mojster Edi Leskovar, ki je poskrbel 
za to, da je mlin deloval, saj je izdelal potreb-
no, večinoma leseno postrojenje. Jože Tišler je v 
svojem nagovoru izrazil zadovoljstvo, da mlin še 
danes deluje, in izrekel zahvalo vsem mojstrom, 
ki so se trudili s postavitvijo mlina. Dejal je še, 
da veter na Stari Gori skoraj nikoli ne spi in je 
tako ta prepoznavni turistični objekt postavljen v 
pravem okolju. 
Župan Miroslav Petrovič je prav tako pohvalil 
vse, ki so postavljali mlin, tiste, ki so imeli idejo, 
tiste, ki so zamisel uresničili in tiste, ki so s svo-
jim strokovnim znanjem ta edinstven turistični 
objekt tudi postavili. Dejal je, da je Stara Gora z 
mlinom na veter, kmečkim muzejem in baročno 
cerkvijo sv. Duha,  tudi osnova za nadaljnji ra-
zvoj turizma v občini.
Udeležence je pozdravila še predsednica pomur-
ske turistične zveze Barbara  Kolenc, ki je izra-
zila zadovoljstvo, da je TD Sv. Jurij ob Ščavnici  
vseskozi aktivno in ga postavila za zgled drugim 
društvom. Zlasti zato, ker so pred 20 in več leti 
pristopili k uresničitvi tako velikega projekta, 
kot je mlin na veter, katerega dopolnjuje tudi 
kmečki muzej. 
Prireditelji so najzaslužnejšim pri ustvarjanju 
ideje in izgradnje mlina izročili priznanja. Pre-
jeli so jih: Jože Tišler, Anton Slana, Edi Lesko-
var, Marjan Repa, Leopold Trbuc, Janko Ranta-
ša in Janez Mir.    

      Ludvik Kramberger
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Tradicionalno 35. srečanje starejših občanov
Na prvi petek v novembru je v Gostišču Maja na Jamni potekalo že tradicionalno 35. srečanje  starejših 
občanov. Kakor vsako leto je srečanje ob finančni pomoči Občine Sv. Jurij ob Ščavnici pripravila Kra-
jevna organizacija Rdečega križa Sv. Jurij ob Ščavnici, ki jo vodi predsednica Cvetka Fiala.

V občini živi po podatkih, ki jih 
je posredovala Rozina Kraner, 
352 občanov, ki so starejši od 
70 let. Letošnjega srečanja se 
jih je udeležilo kar 154, med 
njimi je bila najstarejša Jožefa 
Belec iz Čakove, ki je stara 96 
let in je tako najstarejša občan-
ka. Zanimivo je, da je med sta-
rejšimi od 90 let le en moški v 
družbi 19 žensk. 
Jürjovška občina ima v domo-
vih za ostarele  30 občanov. V 
KORK-u imajo evidenco, da je 
57 takih, ki se zaradi zdravstve-
nih razlogov ne morejo udeležiti 
vsakoletnega srečanja. Te bodo 
poverjeniki obiskali na domu. 
Druženje, ki je bilo nadvse pri-
srčno, so organizatorji popestri-

li s kulturnim programom, kate-
rega je, kakor vsako leto, vodila 
Polonca Fiala Novak.
V kulturnem programu so se 
predstavili učenci OŠ Sv. Jurij 
ob Ščavnici.  Na »frajtonarici« 
sta nekaj lepih in znanih melo-
dij zaigrala  Eva Trbuc in Nino 
Krajnc; z recitacijami pa so se 
predstavili Jure Šoštarič, Anika 
in Tinka Košti, Amadeja Žabo-
ta, Žan Fijavž ter Gabrijel Mikl. 
Pod vodstvom Nade Špišič je 
zapel tudi Pevski zbor DU Sv. 
Jurij ob Ščavnici. 
Srečanje so s svojim obiskom 
počastili župan občine Miro-
slav Petrovič, župnik Boštjan 
Ošlaj, ravnatelj šole Marko 
Kraner in  podpredsednica OZ 

RK Gornja Radgona − zdravni-
ca Lidija Žinkovič. Vsi našteti 
so navzoče pozdravili in jim za-
želeli zdravja ter da bi srečanje 
preživeli s prijetnimi občutki. 
Župan Miroslav Petrovič je 
povedal, da je vesel, ko lahko 
pozdravi tako veliko množico 
tistih, ki so v preteklosti prispe-
vali k razvoju občine. Pohvalil 
je organizatorje, posebno tiste  
aktivistke, ki se nesebično raz-
dajajo pri prostovoljnem delu v 
Rdečem križu. 
Predsednica KORK-a Cvetka 
Fiala je  najstarejši udeleženki 
Jožefi Belec izročila šopek na-
geljnov in priložnostno darilce 
ter ji zaželela trdnega zdravja.
Ob koncu se je voditeljica Po-
lonca zahvalila vsem, ki so 
pripomogli, da je srečanje  po-
tekalo v prijetnem vzdušju,  
predvsem aktivistkam in obči-
ni. Srečanje je zaključila z be-
sedami: »Spoštovani zbrani, za 
seboj imate kar nekaj let življe-
nja, prepletenega z lepimi, pa 
tudi grenkimi trenutki. A ven-
dar ostajate močni in pogumni 
in prav s tem kljubujete letom. 
Naj bo tako še na mnoga leta, 
prepleteno  predvsem z trdnim 
zdravjem in dobo voljo. Imejte 
se lepo in prihodnje leto spet 
srečamo.«
     
 Ludvik Kramberger

Novo leto je neznanec,
prav lepo ga bo spoznati,

pa vendar ne 
preveč pričakovati.

Staro leto je minilo,
ne oziraj se nazaj,

novega pa ne priganjaj,
presenetiti se daj.
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Tudi jürjovški upokojenci so martinovali
Društvo upokojencev Sv. Jurij ob Ščavnici, ki ga vodi predsednik Marjan Korelc, skrbi, da se člani dru-
štva večkrat na leto srečajo in družijo. Med najbolj priljubljenimi srečanji je vsakoletno martinovanje.

To dokazuje tudi obisk, saj se je 
letošnjega martinovanja, ki se je 
odvijalo točno na dan sv. Marti-

na v Gostišču pri Maji na Jamni, 
udeležilo 130 članov. Udele-
žil se ga je tudi domači župan 
Miroslav Petrovič. Za prijetno 

vzdušje je z igranjem na harmo-
niko skrbel Robi Majerič. Zače-
tek srečanja, ki ga je vodil Boris 

Kovačič, je z lovskim rogom 
naznanil lovec, Franc Belšak iz 
Stare Gore. Pevski zbor DU Sv. 
Jurij ob Ščavnici, katerega je 

na harmoniki spremljal Milan 
Markovič, pa je dogodek pope-
stril s prijetno pesmijo.

Krst mošta je opravil 
član DU Franc Lančič 
s spremljevalci; Fran-
cem Belšakom, ki je 
krst popestril z lovskim 
rogom, ter s pomočni-
koma Borisom Kova-
čičem in Jernejem Kol-
blom. Krst je opravil 
brez verske oprave, tj. 
mašnega plašča, ško-
fove kape in štole, le 
z branjem čudovitega 
teksta, ki ga je napi-
sal posebej za ta krst 
mošta. Kot je povedal, 
se ne želi norčevati iz 
cerkvene oprave, mošt 
pa bo zaradi tega prav 
tako spremenjen v 
vino. Njegov nastop  z 
recitacijo humornega 
besedila je bil večkrat 

nagrajen z bučnim aplavzom.  
     
     Ludvik Kramberger
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Jürjovško turistično društvo pripravilo martinovanje v 
kulturnem središču

Turistično društvo Sv. Jurij 
ob Ščavnici  je v petek 11. 
novembra pripravilo osre-
dnje martinovanje v občini, 
ki je zaradi slabega vremena 
potekalo v avli Kulturnega 
in upravnega središča. Obi-
skovalce je najprej pozdra-
vil predsednik TD Sv. Jurij 
ob Ščavnici Janez Mir, ki je 
izrazil zadovoljstvo, da so 
se povabilu na martinovanje 
odzvala posamezna društva.
Udeležence je pozdravil 
tudi župan Miroslav Petro-
vič, ki je obžaloval, da je 
vreme pregnalo »priredi-

tev« v avlo kulturnega doma.  Kot je dejal, pa ni 
bilo praznovanje s krstom mošta zaradi tega nič 
manj veselo. Zahvalil se je tudi prirediteljem, da 
so se potrudili in pripravili vse potrebno, da se 
lahko občani na takih dogodkih družijo in pove-
selijo.  
Prireditev je z igranjem popestrila jürjovška pi-
halna godba, ki je zaigrala kar na balkonu avle.  
Zaplesala pa sta tudi dva para Folklornega dru-
štva Sv. Jurij ob Ščavnici. Kakor je običaj, so 
poskrbeli tudi za krst mošta. Tega je v obliki bla-
goslova  opravil župnik Boštjan Ošlaj. 

Ob tej priliki je 
predstavil življe-
nje sv. Martina, 
ki je zavetnik vi-
narjev. Namesto 
klasičnega, fol-
klorno obarvane-
ga krsta mošta, je 
župnik opravil le 
blagoslov vina. Po 
končanem krstu se 
je nadaljevalo dru-
ženje ob »novi« 
vinski kapljici jür-
jovških vinogra-
dnikov. 
   
   
  

Ludvik
 Kramberger
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V Kocbekovi dvorani Kul-
turnega in upravnega sre-
dišča je bila 14. oktobra 
proslava ob 40-letnici de-
lovanja Športnega društva 
Videm.
Na slovesnosti, katere so se 
poleg članov in članic ŠD 
ter simpatizerjev športa, 
udeležili župaMiroslav Pe-
trovič, predsednik komisije 
za šport občine Sv. Jurij 
Roman Širec in ravnatelj 
osnovne šole Marko Kra-
ner, je štiridesetletno zgo-
dovino ŠD Videm pred-
stavil aktualni predsednik 
Viki Rep. Povedal je, da 
so društvo z imenom TVD 
Partizan 3. oktobra 1974 
ustanovili takratna učitelj in učitelji-
ca telovadbe na OŠ Rajko Dežman 
in Silva Kocbek ter Zdravko Stolnik, 
registrirano pa je bilo 30. septembra 
1976, kar je tudi uradni datum nastan-
ka.
Čestitke ob jubileju ter zahvalo za 
dolgoletni vloženi trud, je izrekel 
tudi župan Miroslav Petrovič, ki je 
kot dolgoletni član v veliki meri so-
ustvarjal prehojeno pot društva. Izpo-
stavil je izjemne uspehe kluba malega 
nogometa Videm – Gostilna pri Maji, 
saj so bili dvakrat zapored pomurski 
in državni prvaki v malem nogometu 
na travi, igralci tega kluba pa so tvori-
li okostje reprezentance Slovenije na 
dveh evropskih prvenstvih, s katerih 
so prinesli tudi eno srebrno medaljo. Tako sta 
župan Miroslav Petrovič in predsednik Viki 
Rep, podelila priznanja ustanoviteljem ŠD: 
Silvi Kocbek, Rajku Dežmanu in Zdravku 
Stolniku, vsem dosedanjim predsednikom Raj-
ku Dežmanu, Drago Njivarju (že pokojnemu, 
zato je priznanje prevzela hčerka), Viktorju 
Repu, Janku Lovrecu, Francu Tratnjeku, Petru 
Trbucu, Dušanu Kocuvanu in Vikiju Repu ter 
dosedanjim županom Slavku Mihaliču, Anto-
nu Slani in Miroslavu Petroviču. Za uspešno 
sodelovanje je ŠD Videm podelilo plaketo tudi 
Občini Sv. Jurij in OŠ Sv. Jurij, prav tako je 
občina podelila priznanje društvu.Športu in 
športnikom primerno, so prireditev popestrili 
mladi športniki in plesalci. Twirling nastopa 
sta izvedli Žanet Petek in Iva Šijanec. Lucija Žabota in Rene Mir sta prikazala borbo v katateju, s 
plesnimi akrobacijami so si bučen aplavz prislužili plesalci plesne šole Zeko. Miha Pohar in Marko 
Lančič sta odigrala šaljiv skeč na športno tematiko, za narodnozabavno vižo pa so poskrbeli člani 
zasedbe Divji dečki.

Prireditev se je zaključila z navijaško himno KMN Videm, katero je ob pomoči obiskovalcev izvedel 
domačin in avtor himne Bortchy.        

Besedilo: Branko Košti; foto: Branko Košti, Klavdija Bec

POGLED NAZAJ

40 let Športnega društva Videm
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Evropski dan jezikov

Evropski dan jezikov je dan, ko praznujemo jezikovno raznolikost v Evropi in spodbujamo učenje 
jezikov. Na pobudo Sveta Evrope vsako leto od leta 2001 naprej praznujemo 26. septembra evropski 
dan jezikov.
Tudi na naši šoli vsako leto obeležujemo ta dan, saj se zavedamo, kako pomembno je dandanes znati 
čim več jezikov. Tega se prav 
tako dobro zavedajo tudi starši, 
saj veliko učencev na naši šoli 
obiskuje  tuji jezik kot neobve-
zni izbirni predmet. Otrok, ki 
se vključi v neobvezni izbirni 
predmet angleščina že na ra-
zredni stopnji, ima tako mo-
žnost naučiti se angleščino v 
enakem obsegu kot nemščino, 
ki je za nas, ki živimo ob meji 
z Avstrijo, zelo pomembna. 
Organizirali smo različne de-
lavnice, in sicer je v pone-
deljek, 26. 9. 2016, učitelj 
računalništva Jurij Marhold 
učencem 7.a in 7.b razreda 
predstavil programski jezik. V 
sredo, 5. 10. 2016, je skupina 
učencev iz 9. razreda pod men-
torstvom učiteljice nemščine 
Tanje Lovrec izvedla nemško 
delavnico v 1. razredu. Prav 
tako v sredo, 5. 10. 2016, je 
skupina učencev iz 7.a razre-
da pod mentorstvom učiteljice 
Tanje Lovrec izvedla nemško 
delavnico v 2.b razredu. V pe-
tek, 7. 10. 2016, pa so dijakinje 
iz ljutomerske gimnazije pod 
mentorstvom njihovih jezikov-
nih učiteljev izvedli delavnico 
v ruščini v 9. razredu in v špan-
ščini v 8. razredu.
                                                             

Besedilo in fotografije: Tanja 
Lovrec in Janja Tratnjek
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Snemanje oddaje Dan najlepših sanj
V vrtcu obiskala ekipa oddaje »Dan najlepših 
sanj« z glavno urednico Jeleno. Prosili so nas za 
dovoljenje, če lahko v našem vrtcu posnamejo 
del njihove oddaje, v kateri se pripravlja prese-
nečenje za našo kuharico Zinko. 
Presenečenje sta ji pripravljali sestra Marjetka in 
nečakinja Nika. Ko sem 
prisluhnila njihovemu 
predvidenemu scenariju, 
sem bila brez besed, šoki-
rana in obenem navduše-
na, da se bo nekaj takega 
dogajalo v naši skupini. 
Prva naloga naše skupine 
je bila, da posnamemo fo-
tografijo kuharice Zinke 
pri njenem delu v kuhi-
nji in fotografijo njenega 
članka na zidu o Binetu 
Volčiču. Izmislili smo si, 
da se v skupini pogovar-
jamo o kuharskih pripo-
močkih in o delu kuharice 
in tako obiskali kuhinjo. 
Na dan snemanja sem 
imela zelo težko nalogo, saj je bilo potrebno so-
delavkam podati stroga navodila, ki so se jih mo-
rale ta dan držati. Dala sem jim vedeti, da poteka 
snemanje, a da o tem ne smejo z nikomer govoriti 

ali spraševati in da je rezultat snemanja odvisen 
od nas vseh ali znamo skrivnost držati zase. 
Snemalna ekipa je pričela prinašati svoje pripo-
močke. 
Dve veliki kameri, velik mikrofon, stojala, luči, 
kovčke s pripomočki … Otroci so jih z zanima-

njem opazovali, a njihove reakcije nisva upali 
napovedati. Še posebej, ko bosta glavna junaka 
splezala skozi okno …  In sta prišla: Bine Vočič 
in Peter Poles v preobleki pleskarja poimenovana 
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Lolek in Bolek. 
Najprej sta z otroki navezala stik in se z njimi igrala. 
Otroci so ju popolnoma sprejeli, jima kuhali kavico, pekli palačinke in se zanimali za vse rekvizite, ki 
jih je imela snemalna ekipa. Na vrsti je bilo kosilo zaradi katerega sta bila obiskovalca pri nas. Bine 

V. se je namreč želel 
prepričati kako kuha 
naša kuharica Zinka. 
Lolek in Bolek sta 
tako pila in jedla z 
otroki, ki so ta dan 
še posebej pridno je-
dli. Vse smo pojedli 
in sledil je komentar 
Bineta na skuhano 
jed. Podal je same 
pohvalne komen-
tarje in seveda na 
koncu dodal, da želi 
spoznati našo kuha-
rico Zinko. Tako se 
je tudi zgodilo, ven-
dar čez en teden na 
snemanju v Ljublja-
ni. Lolek in Bolek 
sta skrivoma skozi 
okno zapustila našo 
igralnico.
Glavno snemanje 

oddaje »Dan najlepših sanj« je bilo 3. oktobra 2016 na POP TV v Ljubljani.  Seveda je bila pred nami 
še najtežja naloga - kuharico Zinko pripraviti, da gre na oddajo. Ni bilo preprosto vendar je uspelo. 

Skrita želja kuharice Zinke 
je uresničena. Spoznala je 
Bineta Volčiča in kuharska 
mojstra Uroša Štefelina ter 
Igorja Jagodica. Vsi trije so si 
en dan rezervirali za kuhanje 
z njo v svojim restavracijah. 
Tik pred predvajanjem odda-
je po televizijskih sprejemni-
kih sva obvestili starše otrok, 
da si naj ogledajo oddajo. Na 
bližnjem druženju pa sva jim 
predstavili  vse podrobnosti 
kako je to potekalo. Bili so 
zelo navdušeni in pozitivno 
presenečeni, nekateri tudi s 
solznimi očmi, da so njiho-
vi malčki  bili del čudovite 
oddaje »Dan najlepših sanj«. 
Lepe pohvale sva bili deležni 
tudi midve in lepa beseda star-
šev je za vzgojiteljico »Beseda 
iz najlepših sanj«.

Besedilo in fotografije: vzgojiteljica Marija Rudolf
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Fotoutrinki v letu 2016

Foto: Dominik Budja

Skupinska fotografija zaključnega piknika 1. skupine, ki so ga organizirali starši otrok na Stari Gori 
pri gasilskem domu. Udeležili smo se ga čisto vsi, zato pohvale in zahvala vsem za nepozaben popol-
dan.
Vzgojiteljici Marija Rudolf in Svetlana Prelog
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Na Škofijsko karitas Murska So-
bota smo leta 2011 prvič do-
bili povabilo k razvoju pro-
grama materinskega doma.
Ker smo vedeli, da je ta pro-
gram izredno zahteven, se ni-
smo mogli odločiti zanj. Sredi 
lanskega leta pa je prišel iz Min-
istrstva za delo družino, social-

ne zadeve in enake možnosti 
“mali ultimat.”. Za leto 2016 
naj bi Ministrstvo razpisalo 
zadnji program za materin-
ski dom, ker je obstajala velika 
možnost, da tega zadnjega dobi 
katera od regij, ki ga že ima.
Kot Škofijska karitas Mur-
ska Sobota smo se zaveda-
li naše velike odgovornosti 
in smo se podali na dolgo 
pot razvoja prvega pomur-
skega materinskega doma.
Župnik od Svetega Jurija ob 
Ščavnici gospod Ošlaj nas je 
obvestil, da ima župnija hišo, 
ki bi bila primerna za mater-
inski dom. Tako je tudi dozo-
rela odločitev, da se podamo 
na dolgo pot v podporo ma-
teram v stiski materinstva.
Da bi izpolnili razpisne pogoje, 
smo morali ob oddaji ponudbe 
imeti ob prostorskih pogojih še 
zaposlene štiri strokovne de-
lavke. Imeli smo srečo, da smo 
ob dveh izkušenih dobili dve 
mlajši, ki sta izpolnjevali še do-
daten pogoj iz Prvega izziva, ki 
je stimuliral zaposlitev mladih.
Takoj na začetku delovanja Ma-
terinskega doma smo spoznali, 

da je v pokrajini ob Muri ve-
liko mater v stiski, tako smo 
že pred časom morali dodat-
no odpreti nekaj sob  v Mar-
tjancih pri Murski Soboti. 
Tako je našim materam tre-
nutno na razpolago enajst sob 
s triindvajsetimi posteljami.
V tem kratkem času, vsega sku-

paj dobrega pol leta, je pomoč 
v našem materinskem domu 
poiskalo 127 članov družin. 
Mater je bilo 55, otrok 72.
Da pa bo delo dober tek imelo, 
ga začni 
z božjim 
blagoslo-
vom, nam 
pravi do-
bra stara 
slovenska 
mo d ros t . 
Tako smo 
se tretjega 
novembra 
2016 zbrali 
v velikem 
številu v 
župnijsk i 
cerkvi pri 
Svetem Ju-
riju ob Ščavnici pri sveti maši, 
ki jo je daroval murskosoboški 
škof in po maši še pri materin-
skem domu na blagoslovitvi.
Za začetek delovanja tako 
velikega programa, kot je 
materinski dom, je potreb-
no sozvočje mnogoterih 
deležnikov, ki morajo dodati 
vsak svoje najboljše, kar je 

potrebno za skupno dobro.
Ministrstvo za delo družino, so-
cialne zadeva in enake možnosti 
je z razpisom dalo možnost za 
razvoj programa, pomurske 
občine so v začetku januarja 
soglasno podprle kandidaturo 
Škofijske karitas Murska So-
bota, vsi centri za socialno delo 
v Pomurju so več let opozarjali 
na nujnost programa, zaposlitev 
korajžnih strokovnih delavk za 
izvajanje programa, potrditev 
Socialne zbornice Slovenije 
programa, finančna podpora 
pomurskih občin … Ob vsebin-
skem razvoju programa smo 
morali še dodatno usposobiti 
štiri sobe, kopalnico, dva večja 
skupna prostora, vse strojne in 
elektro inštalacije, ureditev vs-
ega stavbnega pohištva v enem 
nadstropju, beljenja celotne 
fasade, urediteve okolice …
Preko deset mojstrov in na de-
setine prostovoljcev je v pol 
leta materinski dom pri Sve-
tem Juriju ob Ščavnici pri-
pravilo do tega, da je zgrad-
ba postala nadvse prisrčen 

dom za matere v stiski.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste 
kakorkoli pripomogli k vz-
postavitvi tega doma. Bilo 
vas je veliko. Naj vam do-
bri Bog poplača vsa do-
bra dela, ki ste jih storili za 
pomoči potrebne matere.

Besedilo in fotografije: Jožef Kociper

Prvi pomurski materinski dom
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Novo leto je čas novih priložnosti in doživetij
Svetuje Andrej Omulec, mag. zakonskih in družinskih študij

Vsak izmed nas nosi s seboj skozi 
življenje veliko stvari, veliko navad 
t.i. »železnih srajc«, katerih se težko 
znebi, saj so dnevno z njim. 
Narediti nekaj na novo, pomeni rasti 
oz. izrasti iz nečesa starega v nekaj 
novega. Po raziskavah naj bi se tako 
razvijali tudi možgani. Iti preko sebe 
in narediti tisto, za kar vemo, da bi 
morali in še nismo. Lahko gremo iz 
tako imenovane cone udobja, ki nas 
pusti stagnirati in nam dela medved-
jo uslugo. V tej coni udobja se poču-
timo čisto super, vendar s tem nič ne 
spremenimo. 
Če pogledamo naš vsakdan, ki ga do-
življamo in spremljamo preko medi-
jev, je vse prej kot rožnat. Vprašanje 
je, ali se lahko odločimo in naredimo 
nekaj drugače v svojem življenju, da 
bomo srečni, ali najn se raje vdamo 
v usodo v okolju, v katerem živimo, 
obupamo, ter zaplavamo v to zamr-
znjeno stanje občutkov, in si reče-
mo, nič se ne da spremeniti. Ali se 
pa odločimo, in gremo pokončno  ter 
se zavedamo minljivosti, živimo tre-
nutek, ker trenutek je sedanjost, ali  
»živimo k smrti« kot je nekoč izjavil 
znani Nemški filozof Heidegger. 
Odločitev, kako bom živel jaz in 
moja družina, je moja, se pravi, da 
lahko najdem smisel v tem kar imam 
in pustim stvari, ki so preteklost, za 
sabo ter grem naprej. 
Se lahko odločim, da bom vsak dan 
posebej prijazen s svojim partnerjem 
in s svojimi bližnjimi? Stvar našega 
gledanja seveda ni samo v odloči-
tvah, veliko je tudi v podzavestnih 
reakcijah, ki se nam sprožajo same 

po sebi. Dobro se je zavedati, da nad 
temi reakcijami (fizično nasilje, ra-
zne zasvojenosti v začetni fazi, kom-
pulzivna ponavljanja, aroganca, im-
pulzivna vedenja) imamo moč in jih 
lahko preoblikujemo na način, da si 
ozavestimo določeno neprijetno si-
tuacijo, v kateri smo in odreagiramo 
drugače. 
Primer: Mož in žena se spreta. Iz te 
situacije lahko naredita čisto dramo, 
teden dni se ne pogovarjata, med pri-
jatelji se ogovarjata, otroke ščuvata 
drug proti drugemu in imata hladno 
vojno. Lahko pa sta ranljiva drug z 
drugim, se začneta pogovarjati, kaj 
se je zgodilo in iz tega zrasteta, saj 
se večina ljudi, ki so si blizu,  ne 
prizadene namerno, razen takrat, ko 
partnerju hočeš pokazati, kako težko 
ti je in to narediš na način, da mu 
nekaj, kar ga bo prizadelo, narediš 
namerno.
Ali lahko gremo preko starih prete-
klih zamer? Si lahko drug drugemu 
oprostimo in začnemo znova? Veli-
ko primerov tega, kako začeti znova, 
najdemo tudi v Svetem Pismu. Tukaj 
velja poudariti tudi odnose v delov-
nih kolektivih, kjer je veliko zamer 
med sodelavci. 
Lahko odpustim oz. izpustim iz sebe 
vse te občutke zamere? Ne govorim 
odpustiti drugemu, ampak sebi. Lah-
ko živim brez teh občutkov, ki me 
težijo in me spravljajo v tesnobo? Ti 
občutki najbolj ubijajo vsakega po-
sameznika in se preko projekcijske 
identifikacije prenašajo na njegovo 
družino. Na dolgi rok zamere pov-
zročajo pravo razdejanje, če veliko 
stvari tlačimo v sebi, ne da bi te ob-
čutke dali iz sebe. Če stvari, ki nas 
težijo, ne izgovorimo, to pomeni te-
lesno stisko in bolečino, ki pa, sodeč 
po raziskavah, lahko vodi v določe-
na bolezenska stanja, tako psihična 
kot fizična. Zato je pomembno, da 
damo težke občutke iz sebe in se o 
njih pogovarjamo. To velja za vse 
segmente življenja, tako v domačem 
kot delovnem okolju.
Lahko začnemo znova in na novo? 
Si lahko dovolimo drug drugemu 
nove začetke in si naredimo uslugo 

ter se opravičimo svojim bližnjim, 
ter naslednjič odreagiramo drugače? 
Če imamo moč empatije oz. vžive-
ti se v ljudi okrog sebe, to pomeni 
odrešitev, saj točno vemo, kako od-
reagirati. Vloga empatije je posebej 
pomembna pri starševstvu, saj točno 
veš, kaj tvoj otrok v določeni stiski 
potrebuje, ker je ta kompas vrisan v 
naših globinah. Ta kompas je mišljen 
kot čutenje in podoživljanje otroka. 
Če s vživimo v njegovo vlogo, točno 
vemo, kako naj odreagiramo. Seve-
da tudi tukaj na področju starševstva 
lahko začnemo znova in na novo.
Kar se tiče službe vemo, kakšna je 
situacija, da je vse prej kot svetla. 
Bistveno vprašanje je, ali lahko zno-
traj tega, kar imamo na razpolago, 
najdemo nekaj, kar nas izpolnjuje, 
zadovoljuje in osrečuje (hobiji, pro-
stovoljstvo, dobra dela …). 
Vemo, da se od tega ne da živeti, 
ampak človek je v svojem bistvu 
naravnan na delo in želi biti koristen 
za družbo. Če pogledamo iz  vidika 
nevroznanosti, je za človeka delati 
in biti koristen, osnova za njegov ra-
zvoj. Zato je pomembno, da ne izgu-
bimo ciljev in motivacije za naprej. 
Lahko začnemo znova na vseh po-
dročjih, zato je pomembno, da si za-
stavljamo nove izzive in cilje v tem 
letu. Za lažje zastavljanje ciljev in 
novih začetkov je pomembno, da 
imamo nekoga, ki nam pomaga 
nositi naš križ. Odnos rešuje … 

Fo
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Vsako leto Turistično društvo Sv. Jurij ob Ščav-
nici organizira na večer pred godom Sv. Miklav-
ža obdarovanje pridnih otrok. 
Prijavljenih in obdarovanih je bilo 182 otrok. 
Starše in stare starše, ki so otroke spremljali v 
cerkev Sv. Jurija, je pričakala pogostitev s kuha-
nim vinom. 
Program pred prihodom prvega dobrega moža je 
popestril podmladek Ljubiteljskega dramskega 
društva Sv. Jurij ob Ščavnici z igrico Kralj re-
gratovih lučk, po koncu katere so mladi igralci 

skupaj z ostalimi otroci poklicali Sv. Miklavža in 
z iskrico v očeh pogledovali zdaj k enim, zdaj k 
drugim vratom. Vendar dobri mož ni prišel sam, 
spremljala sta ga dva angelčka in trije parklji.

Alenka Roškar
FOTO:  Klavdija Bec
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MIKLAVŽEVANJE IN BOŽIČ NEKOČ
Spomine je z nami delila najstarejša občanka Pepika, ki smo jo obiskali na njenem domu

V teh predprazničnih dneh, ko se izgubljamo v vrvežu 
nakupovanj, nenehem hitenju tik pred zdajci, poza-
bljamo, da so prazniki čas za umiritev in za srečanje 
z svojimi dragimi. 
Pri Pepiki ali Jožefi Belec na Čakovi, se zdi, kot da bi 
se čas, ki tako prehitro beži, ustavil. Sedimo v prijetno 
topli kuhinji, iz štedilnika prihaja prasketanja ognja 
in Pepika z žarom v očeh pripoveduje, kako so nekoč 
praznovali decemberske praznike.
Miklavževanje – pri Koroščevih ali Dolevečevih je 
bilo 10 deklet in en fant. Pepika se spomni, kako so 
nastavljali čevlje na klop ob krušni peči. Neko noč 
pred Miklavžem Pepika ni mogla spati, zato je vstala, 
pogledala kaj je v njenih čevljih, vzela iz njih  šibo in 
jo prestavila v druge, svoje pa napolnila z darili. Je 
bila že takrat prefrigana, naša Pepika. Darila so bila 
takrat preprosta – »klujeci«, kakšno jabolko, morda 
orehi. 
Spomni se tudi, da so hodili  od hiše do hiše »mikloši« 
in parklji, ki so strašili otroke. Še vedno ji je ostalo v 
spominu, kako jo je bilo strah, ko jo je oče kot 4-letno 
punčko držal v naročju, ko so prišli parklji in rožljali 
z verigami.   
Pozneje, ko se je Pepika poročila na Čakovo, se je 

tudi sama oblačila v »Mikloša« in skupaj s parklji naj-
prej razveseljevala svoje otroke, pozneje pa še vaške. 
Otroci so jih zmeraj željno pričakovali in gledali sko-
zi okna, kdaj bodo prišli v njihovo hišo.  Nekoč se je v 
naglici hotela skriti  pred  otroki, da je ne bi spoznali, 
po nesreči je padla v klet in si poškodovala rebra.
Tudi Pepikini spomini na božič so še živi – na božični 
večer so  Dolevečova dekleta naredile božično dre-
vo in ga okrasile s svečami (enkrat je celo prišlo do 
manjšega požara, se spominja naša sogovornica) in 
doma narejenimi okraski. Za božične praznike je mo-
rala biti na mizi obvezno potica in gibanica. Polnočni-
co so po navadi pričakali skupaj z sosedi ob kartanju 
in šahiranju, potem pa  šli vsi skupaj »po jezeh«, ob 
soju lune, k polnočnici v cerkev Sv.Jurija.
Novo leto ni bil poseben praznik na podeželju. Pepika 
se spominja, da so se  kasneje, ko je bila že  poročena 
na Čakovi, vsako leto  na Silvestrovo zbirali vaščani 
okoliških vasi na plesu  v dvorani starega kulturnega 
doma pri Sv.Juriju  in tam pričakali novo leto. Verja-
memo, da je bila ta najdaljša noč polna smeha, petja 
in dobre volje.  
Ob Pepikinem pripovedovanju in obujanju spominov, 
dobri volji, veselju do življenja, ki si ga popesti z igra-

njem na tamburico, 
spoznaš, da je  ži-
vljenje lahko tudi 
lepo. In Pepika nam 
to potrdi. Jesen ži-
vljenja ji  lepšajo 
in bogatijo obiski 
svojih otrok, vnu-
kov in pravnukov, 
ki ob »materinem« 
igranju na tamburi-
co radi zaplešejo.

Zapisala: Marijica 
Kocuvan; foto: 

Klavdija Bec

Prababico Pepiko sta z obiskom razveselila tudi prvnuka Jure in Neža
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BILO JE NEKOČ, VOŠČILA

Prijetni so tudi Pepikini spomini na mladost. Z veseljem in ponosom nam pokaže sliko desetih Dolevečevih sester, 
Jožefa (Pepika) Belec je šesta - gledano od najmlajše do najstarejše.

VOŠČILO VSEM OBČANOM

Novo leto je čas, ko podoživimo vse dogodke in pripetljaje 
preteklega leta ter hkrati že razmišljamo o tem, 

kaj nas čaka v novem letu. 
Preteklo leto, bi lahko primerjali s skladbo. 

Ta skladba je sestavljena iz različnih dogodkov in pripetljajev,
ki smo jih doživeli in ustvarjajo različne melodije, 

ki se pojavljajo v naši skladbi.
Nekatere izmed teh melodij so vesele in radostne, 

druge so žalostne in počasne, 
spet tretje igrive in poskočne ali pa morda jezne in zamorjene…

Novo leto prinaša nov začetek. 
Prinaša nove možnosti, izzive in upanje. 

Upanje, da bo prihajajoče leto še boljše in uspešnejše od lanskega. 
Upanje, da bodo v njem prevladovale melodije s pozitivnim prizvo-

kom.
Spoštovane, spoštovani.

Naj bo Vaše leto 2017 polno melodij, 
ki izžarevajo veselje in radost ter igrivost in poskočnost!

V imenu godbenic in godbenikov
KD godba na pihala Sveti Jurij ob Ščavnici zapisal

Matjaž Rožman
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VOŠČILA, MISLI

Draga bralka, dragi bralec Jürjovškega glasila.

Novo leto je čas, ko podoživimo vse dogodke in pripetljaje 
preteklega leta ter hkrati že razmišljamo o tem, 
kaj nas čaka v novem letu. 
Preteklo leto, bi lahko primerjali s skladbo. 
Ta skladba je sestavljena iz različnih dogodkov in pripetljajev,
ki smo jih doživeli in ustvarjajo različne melodije, 
ki se pojavljajo v naši skladbi.
Nekatere izmed teh melodij so vesele in radostne, 
druge so žalostne in počasne, 
spet tretje igrive in poskočne ali pa morda jezne in zamorjene…
Novo leto prinaša nov začetek. 
Prinaša nove možnosti, izzive in upanje. 
Upanje, da bo prihajajoče leto še boljše in uspešnejše od lanskega. 
Upanje, da bodo v njem prevladovale melodije s pozitivnim prizvokom.
Spoštovane, spoštovani.
Naj bo Vaše leto 2017 polno melodij, 
ki izžarevajo veselje in radost ter igrivost in poskočnost!

KD godba na pihala Sveti Jurij ob Ščavnici,
Matjaž Rožman

Dragi župljani!

Nedoumljiva je skrivnost človeškega srca. 
Vedno, ko ga prevalovi ali prevelika žalost ali neizmerna sreča, 

želi okrog sebe imeti prijatelje, ljudi, ki so mu blizu. 
Z njimi deli svojo žalost in svojo srečo.

V teh predprazničnih dneh je ravno tako. 
Veselje nad zmagujočim soncem, ki v naš kozmos spet prinaša luč in toplino, 

se meša z radostjo in srečo, da nam je Dete rojeno, 
da nam je dan Sin, 

ki v naš svet prinaša nebeško svetlobo in toplino odrešenja. 
Preroki so to Dete že davno pred njegovim rojstvom imenovali Emanuel, 

saj so slutili, da bo to Bog, ki bo blizu človeku, blizu njegovemu srcu.
V teh dneh se zato še posebej zavedamo dragocenosti vsakega človeka, 

zlasti tistih, ki so nam po srcu blizu. 
Z njimi želimo deliti radost in srečo praznikov, 

ki nas napolnjujejo s tiho srečo in blaženo radostjo. 
Ne moremo, da se vseh teh ne bi hvaležno spomnili, 

jim voščili zdravja, sreče, 
blagoslova in uspehov.

Zato, dragi jürjovški župljani,  hvaležna sva za vse vas, 
za vaše prijateljstvo in naklonjenost, 

za vašo dobro voljo, plemenite misli, besede in dejana. 
Za božične praznike vam želiva radost in srečo  betlehemske noči.

 Naj luč Boga sije v vaša življenja, v vaše delo in prizadevanja.
V novem letu pa naj vam dá na poseben način doživljati, 
da ste blagoslovljeni in zato naj bo blagoslovljeno vse. 

Vse, česar se vaše roke dotaknejo in vse, česar si vaše srce želi.

Boštjan Ošlaj, župnik in g. Mirko Rakovnik
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Vpleteni smo v življenje,
ki se ga ne da razumeti,

in naše najpomembnejše delo
je življenje vsak dan posebej.

 
 

Ob prihajajočih božičnih praznikih vam želimo 
obilo miru,

sreče in veselja, v novem letu 2017 pa naj vas 
spremljajo

zdravje, dobra volja in zadovoljstvo.
 

Kmetijska zadruga Radgona,z.o.o.
 

VOŠČILO
Pred nami so božični in novoletni prazniki. 

Želim, da jih preživimo s svojimi bližnjimi, da si 
najdemo čas drug za drugega. 

Želim nam, da v letu, ki je pred nami,  v vsakem 
dogodku, v vsaki stvari, v vsaki osebi – iščemo nekaj 

pozitivnega, nekaj dobrega. 
Če bomo usmerjeni k iskanju dobrega, bo svet okrog 

nas lepši in  boljši.
Želim nam zdravja, sreče, toplih in iskrenih besed, 

prijaznih nasmehov. 
Srečni bomo mi, osrečili bomo druge.

Začnimo dan, začnimo tedne  in mesece leta 2017 z 
nasmehom.

Nasmeh odpira vsa vrata, nasmeh odganja žalost.
Nasmejano leto in  
SREČNO 2017!

                                                                                                          
Breda Žunič

DRAGI OBČANI

Ljubiteljsko dramsko društvo in turistično društvo Sv. Jurij ob 
Ščavnici prirejata v soboto, 24. 12.  2016 ob 19. uri na Stari Gori 

božično igro na prostem 
zraven cerkve Sv. Duha, v kateri bo po koncu igre tudi polnoč-

nica. Na stojnicah bo poskrbljeno za okrepčilo in druženje v 
prijetnem prazničnem vzdušju. 

Vljudno vabljeni!
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Spoštovani bralec Jürjovškega glasila!

Prehod v novo leto je čas, ko se ozremo po prehojeni poti, 
pobrskamo za tistim dobrim in lepim,

 ki daje navdiha sedanjosti in snujemo načrte za prihodnost. 
Je tudi čas, ko se vsaj nekoliko umirimo in pogledamo vase. 

Ponavadi si zastavimo veliko vprašanj, le redko pa si nanje docela odgovorimo!
Letos nam kot iztočnico k razmisleku ponujam zgodbo:
Leta 1888 je neki mož ob jutranji kavici prebiral časopis 

in v njem ves začuden našel svojo osmrtnico. 
Bila je strahotna pomota, pa vendar je besede v njej prebral on in vsi, 

ki so prebirali časopis. 
Takole je pisalo: »Umrl je kralj dinamita, ki je obogatel na račun opustošenja. 

Bil je trgovec smrti in trohice sočutja ni bilo v njem«.
Ko je to prebral, se je zamislil: 

Takole se me bodo spominjali, ko zares umrem? 
Nočem pustiti take sledi. 

Potem, ko je ta mož to ugotovil, je spremenil svoje življenje 
in se usmeril v prizadevanje za lepši in mirnejši svet.

Ne boste verjeli, ta mož je bil Alfred Nobel, 
po katerem se danes imenujejo nagrade za mir in dobro v svetu.

Pa mi, spoštovani občan in občanka? 
Lahko zase rečemo, da smo letos uhodili stezico,
 ki pušča sledi o dobrem in plemenitem življenju? 

Puščamo sledi za vse nas, ki sobivamo?
 Smo vsaj nekoliko podobni Alfredu Noblu? 

Znamo upravičiti imena naših rojakov, velikih mislecev in modrecev
 kot so Edvard Kocbek, Anton Korošec, Bratko Kreft,
 Ivan Vuk Starogorski, Vekoslav Grmič, Fran Ilešič

 in mnogi drugi, ki so prav tako utirali poti in puščali sledi vsem nam?

Pobrskajmo po sebi in si ne pozabimo odgovoriti!
Pri tem naj nam bo vodilo, da v letu 2017

 ne bomo zgolj sledili speljani poti, 
pač pa bomo tudi mi utirali novo in za seboj puščali 

sledi o vsem tistem lepem in dobrem,
 kar našo sicer majhno občino dela tako veliko!

 Puščali bomo sledi za vse nas, ki v njej živimo in 
se pri Jurju tako prijetno počutimo!

Doživete božične praznike,
 v letu 2017 pa zdravja in vse dobro želim!

Polonca Fiala Novak
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PRAZNIKI NAJ SPET POSTANEJO PRAZNIKI

Pred nami so najlepši prazniki v letu. Prazniki, ko naj bi se umirili in jih preživeli s 
svojimi domačimi.

Pa je to v današnjem času sploh mogoče?
Se znamo ustaviti, posedeti z domačimi, si najti čas za njih, se pogovoriti in pogovarjati?

Se praznikov veselimo? Jih pričakujemo? Se veselimo, da bomo doma. Še zna dandanes družina 
skupaj preživljati čas, in to brez televizije in računalnika?

Mediji in trgovine nas že vsaj dva meseca vabijo, privabljajo s svojo ponudbo. 
Komercializem današnjega časa ne pozna meja. Reklame vabijo. Izložbe ponujajo.

Pa res moramo vse to imeti?
Bomo nekoga osrečili z našimi darili?

Spomnim se svojega otroštva. Bili smo siti in oblečeni in ni bilo dela, da otroci ne bi bili zraven. 
Pa naj bo to na njivi, travniku ali v hlevu. 

Starši so nam dali opravilo, katerega smo bili sposobni  opraviti. 
Je tudi danes tako?

Potem so nam naložili dela, ki smo se jih branili in branili, a  ni bilo pomoči, morali smo pomagati: 
okopavati na njivi, obračati seno, obrezovati  krmno peso in repo …

Je tudi danes tako?
Imeli smo tudi želje. Želeli smo si … 

Spomnim se, da sem si želela novi poni. Kolo. 
Pa mi je bilo naročeno: varčuj, šparaj.  Vsak dinar, ki sem ga dobila od sorodnikov, sem shranila. 

Varčevala. Leto. Dve. Želja in pričakovanje. 
Neprecenljivi je trenutek za otroka, ko sem kolo tudi dobila. Znala sem ga ceniti. Hvaležna sem 

bila staršem, ki so seveda večji delež sami prispevali k temu kolesu. Kolo imam še danes, čeprav je 
že staro. Znala sem ga ceniti, ker sem tudi sama prispevala zanj. 

Še danes sem hvaležna mami in babici, staršem, ki so me naučili biti hvaležen, 
ki so mi dali pričakovanje. 

Je tudi danes tako?
Danes otroci skorajda več ne vedo, kaj pomeni pričakovati, želeti si …

Pa Miklavž?
Kaj smo dobili otroci? Starši so nas že tedne in tedne pripravljali, češ, takrat in takrat pa pridejo 

Miklavž  in parkeljni.  Vedno bolj smo bili pridni, bolj se je bližal ta dan, 
bolj je naraščalo pričakovanje, kaj bomo dobili.  

Čistili smo čevlje, kot nikoli prej in nikoli pozneje. 
Vsi smo ubogali. Vsi smo čutili v sebi  pričakovanje. Pa nismo dobili veliko, darilo je bilo skromno. 

Veselje ob tem pa ogromno.
 Hvaležnost neprecenljiva. 

Je tudi danes tako?
Česa se danes še razveselijo otroci? 

Miklavž, Božiček, dedek Mraz, pa rojstni dan, dobra ocena v šoli, 
pospravljene  igrače, urejena soba.

Otroci dobijo za vsako malenkost darilo, nagrado. 
Vzeli smo jim veselje. Vzeli smo jim pričakovanje. 

Hvaležnosti več ne poznajo. 
Dobrih mož z darili je preveč. 

Pomen nagrade smo razvrednotili. 
Praznik se ne razlikuje od delovnega dne.

Na nas je, da se končno ustavimo.
Vrnimo otrokom veselje ob pričakovanju, vrnimo jim hvaležnost. 

Naj prazniki spet postanejo prazniki.
                                                                                                           

   Breda Žunič
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Foto: Klavdija BEC

VOŠČILO NAJSTAREJŠE OBČANKE

Vsem občankam in občanom želim blagoslovljene božične praznike, v novem 
letu pa veliko zdravja, zadovoljstva n veselja, predvsem pa dobre volje  

Pepika



VAŠKA KAPELA

Tam ob cesti kapela stoji
iz časov davnih dni.
V zvoniku zvon vsak dan se oglasi,
ob poldnevu »težak« delo ustavi,
z žuljavo roko na čelu križ napravi.
Na motiko se nasloni,
Po tihem očenaš zmoli.

V oltarju kip Marije lurške nam stoji,
dekleta v vazo rože tam postavljajo,
se v maju k šmarnicam odpravljajo.
Ob veliki noči žegen tja postavljajo,
da z njim blagoslov in mir v družine prinašajo.

Ob kresu fantje in dekleta tam se zbirajo,
pogledi, iskrice ljubezni se prižigajo.
Ob poroki neveste šopke k Mariji prinašajo,
za zakon srečnih dni jo prosijo.

Jožef Tišler

DRUGAČEN DAN

To leto je drugačen dan,
danes ob tvojem grobu tu stojim,
in vse so prošnje, da se vrneš, zdaj zaman,
lahko le rožice ti nosim v spomin.

Prvi sneg pobelil je zemljo,
v kateri mirno ti počivaš,
zako je bel, kot bele so stezice,
ki k tebi peljejo v nebo.

Jesen prehaja čisto tiho v zimski čas,
ko se včasih ob večerih mi zazdi,
da slišim spet korake tvoje,
a te od nikoder ni.

Monika Čuš

SLOVO

Molče odhajam po tihi stezi,
po licu grenka solza mi polzi.
Le bežno še pogledam beli brezi,
tam, kjer hiška še stoji.
Med kamenje skrivam krik srca,
v mislih slike riše mi slikar,
ko ob peči skupaj sva bila,
ne pozabim je nikdar.

Zdaj me le še sonce greje,
misel nate v srcu tli.
Ko prestopim jase, meje,
v peči ogenj več ne gori.

Boštjan Petučnik


