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»milan je imel dušo« - je glavna 
urednica našega tednika mari-
jana sukič zaključila svoj krat-
ki pozdrav 8. marca popoldne, 
ko se je v razstavnem prostoru 
monoštrskega Slovenskega 
doma zbralo lepo število gostov 
iz Porabja in Pomurja, da bi se 
spominjali na lani umrlega slo-
venskega pesnika, pisatelja in 
literarnega kritika milana Vin-
cetiča.
Spominsko srečanje je priredila 
Zveza Slovencev na Madžars-
kem, ob številnih kulturnih de-
lavcih sta se ga udeležila tudi 
slovenska parlamentarna za-
govornica erika köleš kiss in 
generalni konzul RS v Monoštru 
dr. Boris jesih. Marijana Sukič 
se je spominjala, kako jo je po-
kojni pisatelj večkrat spraševal, 
ali ima kakšno prazno stran, da 
bi jo zapolnil s kratko zgodbo, 
če drugo ne, pa »za rezervo«. 
Porabski Slovenci so Milana 
Vincetiča dobro poznali, saj so 
lahko njegove pripovedi brali 
v časopisu Porabje (največkrat 

pred božičem ali pred veliko noč-
jo) in tudi v Porabskem (nekoč 
Slovenskem) koledarju.
Gorički pisatelj se je še nekaj dni 
pred smrtjo posvetoval s soured-
niki, kakšno besedo naj tu in 
tam uporablja, da bodo Porabci 
čim bolje razumeli njegovo zad-
njo zbirko kratkih zgodb »Luna 
na mesecu« / »Luna na mejseci«. 
Izida 20. knjige v knjižni zbirki 
med rabo in muro pa ni doča-
kal.
Samo zbirko, ki je v preteklih 
dveh desetletjih ob vsakem 

božiču prinašala knjižni dar v 
domove Porabskih Slovencev, je 
predstavil njen »boter«, pomur-

ski literarni zgodovinar Franci 
just. Sam je z nasmeškom ob-
jasnil, da šteje za »očeta« zbirke 
novinarja, pesnika in pisatelja 
ernesta ružiča, ki je pred dvaj-
setimi leti dal pobudo za izdaja-
nje rednih knjižnih publikacij po 
vzoru Slovencev v Avstriji.

S finančno podporo Urada Vlade 
RS za Slovence v zamejstvu in 
po svetu sta nato Založba Franc-
-Franc iz Murske Sobote in Zve-
za Slovencev na Madžarskem 
do leta 2016 izdajali knjige v 
zbirki. V zadnjih dveh letih - po 
prenehanju delovanja omenjene 
pomurske založbe - knjižni dar 
skupaj s Slovensko zvezo izdaja 
Društvo za humanistična vpra-
šanja ARGO. Franci Just je trpko 
pripomnil, da je bila podpora 
Urada za Slovence pred leti res 
lepa, v zadnjih 3-4 letih pa ne 

zadošča.
Osnovni koncept zbirke je »gra-
diti duhovni, jezikovni in 

kulturni most med slovenci 
na obeh straneh srebrnega 
brega«, je poudaril urednik knji-
žne serije. Porabci namreč pred-
stavljajo posebno jezikovno in 
kulturno entiteto, zato se posa-
mezne knjige izdajajo tako v slo-
venskem knjižnem jeziku kakor 
tudi v porabskem slovenskem 
narečju. V dvajsetih letih smo 
med avtorji našli dve pisatelji-
ci (karolino kolmanič in Beo 
Baboš logar), kar devet pomur-
skih avtorjev (to so Ernest Ružič, 
Milan Vincetič, Feri lainšček, 
milivoj m. roš, miško kranjec, 
dušan Šarotar, Štefan kar-
doš, Ferdo godina in Branko 
Šömen), najbolj razveseljivo pa 
je sodelovanje dveh domačih 
pisateljev karla Holeca (kratke 
zgodbe) in Franceka mukiča 
(prva dva porabska zgodovin-
sko-ljubezenska romana). Med 
knjige se uvrščajo tudi zbirke pes-
mi, humoresk in kratkih zgodb.
Milan Vincetič je pravkar pilil 
svoje najnovejše pripovedi pred 
izidom, ko ga je devet dni pred 
60. rojstnim dnevom veliko pre-
zgodaj doletela smrt, je o svojem 
kolegu-prijatelju povedal Franci 
Just, ki je nanizal nekaj zanimi-
vosti iz življenja pokojnega: s 
sestro sta bila dvojčka, odrašča-
la sta kot otroka stanjevskega 
načelnika železniške postaje na 
Goričkem. Študiral je slovenski 
jezik in književnost ter že tedaj 

Strank kak gob po 
deždji

Če de vse istina, mo 8. apriliša na volitvaj (választások) 

takšo dugo lišto meli, ka de več mejtrov papira nüca-

la. Vej pa na njej naj bi bilau 40 strank (párt), plus 13 

državni narodnostni samouprav. Dapa narodnostne 

samouprave zdaj njajmo, tau je druga »nauta«, sprav-

lajmo se samo s strankami, stere so zrasle kak gobe po 

deždji. 

Kak interesantno, o tej strankaj – zvün tisti 5-6, stere so 

v parlamenti – smo v zadnji štiri lejtaj skurok nika nej 

čüli. Leko, ka nji sploj nej bilau? Leko, ka so samo zdaj 

vküpstanili lidgé, napravili stranko »za volitve«? Leko 

se pitamo, zakoj se njim tau splača. Odgovoriti je tö nej 

težko. Zavolo pejnez, stere dobijo, če postavijo državno 

lišto, se pravi najmenje 27 kandidatov v Budimpešti 

pa v najmenje deveti županijaj v rosagi. Za vsakšoga 

kandidata pa vküppoberejo najmenje 500 valani pod-

pisov. Tau je zdaj tö nej težko, vej pa mi, volivci leko svoj 

podpis damo več kandidatom. Če škemo, leko dvöma 

podpišemo, če škemo, petim. Tau zakon dopisti. Ovak 

je zakon zdaj bola siguren (strogi) grato, pa lidgé dunk 

déjo na led plesat. Vej pa tau so nej mali pejnezge, ka od 

države dobijo stranke. 

Tista stranka, stera postavi svoje individualne kan-

didate v vsej volilni okrajaj (választókerület), dobi za 

kampanjo 597 milijaunov forintov. Tista, stera de mejla 

najmenje v 80 volilni okrajaj kandidate, dobi 448 mi-

lijonov, stera de mejla 50 procentov kandidatov, leko 

računa na 299 milijaunov, stera pa postavi samo frtau 

kandidatov, dobi 149 milijaunov forintov od rosaga. 

Zvün toga dobijo individualni kandidati (egyéni jelöl-

tek) en milijaun forintov za svojo kampanjo. Istina, ka 

do te pejneze mogli nazajplačati, če ne dobijo najmenje 

2 procenta glasov. (Pred štirimi lejtami je tak bilau, ka 

te pejneze nej trbelo nazaj plačati, če so meli račune o 

tom, ka so je ponücali na svojo kampanjo.)

Ranč tak je nej trbelo strankam nazaj plačati peneze, če 

so mele račune. Dapa zdaj so remen malo bole poteg-

nili, tiste stranke, pri steraj državna lišta ne dobi naj-

menje enoga procenta, do mogle peneze nazaj plačati. 

Pa nej samo tau, liki prvi človek stranke de odgovoren 

s svojim imetjem (vagyonával) tö, se pravi, leko zgibi 

svojo ižo ali avto ... Pa dunk se je pred volitvami pá 

najšlo dosta – bi leko pravli preveč strank. Če do vse 

vöspunile vse pogoje, te de na lišti 53 imen strank, pa 

med njimi 13 državni narodnostni samouprav. Zdaj 

tak kaže, ka menje državne slovenske samouprave/
országos szlovén Önkormányzat, baude na 39-tom 

mesti. Tau morate okraužiti tisti, steri ste se registrirali 

kak slovenski volivci.

marijana sukič  

V SPOMIN »SINU ZADNJEGA STANJEVSKEGA FÖJNIKA«

Porabci in Prekmurci na predstavitvi zadnje knjige Milana Vincetiča; 
v prvi vrsti na sredini slovenska zagovornica Erika Köleš Kiss in 

generalni konzul Boris Jesih

Del pesniških zbirk Milana Vincetiča  
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formuliral željo, da bi nekoč 
postal slovenski pesnik. To mu 
je tudi uspelo, nastopal je širom 
po Sloveniji in tudi v tujini. Leta 
2011 je v Monoštru pripovedoval 
v sklopu programa »Domanja 
rejč«.
Že v času študija je natip-
kal tipkopisno zbirko »Pa-
pirnate ladjice«, zanjo sam 
napravil ovitek, in »knjigo« 
širil s pomočjo fotokopirnice. 
Napisal je tudi pesem »Kolo-
vrat« v prekmurskem nareč-
ju in jo poslal in posvetil Mišku 
Krajncu. Le-ta mu je priporočal, 
naj se odmakne od modernizma. 
Slednji pesmi smo lahko na ne-
davnem spominskem dogodku 
prisluhnili v interpretaciji simo-
ne Cizar, sicer predsednice Dru-
štva ARGO. Jezik pesmi o And-
rašu in Gizi je bil dobro razum-
ljiv tudi za prisotne Porabske 
Slovence.
Preboj je Milan Vincetič dosegel 
s pesniško zbirko »Kot slutnja ra-
dovedno« skupaj s Ferijem Lain-
ščkom in Valerijo perger. Od te-
daj je izdal 14 samostojnih zbirk 
poezije in 12 knjig pripoved-
ne proze. Bil je literarni kritik, 
publicist in kolumnist, pisal je 
ocene ter komentiral družbene 

pojave, kot mentor je svetoval 
številnim mladim pesnikom. 
Leta 2005 je za pesniško zbirko 
»Lakmus« prejel nagrado Prešer-
novega sklada.
Franci Just je poudaril, da 
je Vincetič v svojih pesmih 
izpovedoval človeška na-
sprotja, disonance v vsako-
dnevnem življenju. Razmiš-

ljal je, kako preseči in razumeti 
ta nasprotja, ki pa so nujni del 
bivanja. Imel je izjemen občutek 
za podobe, bil je izredno vizua-
len pesnik. Odlikoval ga je obču-
tek za zvok in zven jezika.
Zadnja zbirka pripovedi Milana 
Vincetiča (»Luna na mesecu« 
- razmišljal je še o drugih naslo-
vih), vsebuje 16 kratkih zgodb, 
ki so dogajalno in prostorsko po-
vezane. Odvijajo se na železniš-
ki postaji v Stanjevcih s tremi 
glavnimi junaki (oče progovni 
čuvaj Jurka, sin Milko in učeni 
Ravnatelj), deček kot pozorni 
poslušalec spremlja vse dogaja-
nje. Le-to je stisnjeno v zadnjo 
četrtino leta 1968 od sovjetskega 
zatrtja »praške pomladi« do uki-
nitve goričke železniške proge 
»Mariške«. Ljudi je resno zaskr-
belo za »socializem s človeškim 
obrazom«. Med Vincetičevimi 
liki najdemo domačine in tujce, 
ki pa so vsi nekoliko čudaški.
Za konec je Franci Just še pou-
daril: »Vincetič je vztrajal, da 
ima življenje zmeraj dve plati, 
zmeraj dva obraza - kot luna 
in mesec, kot dobro in slabo«. 
Vsak njegov lik doživi preobraz-
bo, kajti stvari se lahko hitro obr-
nejo. Lep zaključek spominskega 

srečanja je bil, ko je Simona Ci-
zar doživeto predstavila eno od 
Vincetičevih črtic »Bači Meghalt« 
v porabskem narečju. 
»prebirajte njegovo zadnjo 
knjigo s tako ljubeznijo, kot jo 
je on pisal, kot smo jo mi pre-
vajali in jo vam podarili« - je 
zaključila Marijana Sukič.

-dm-

V teh dnevih slovenska zago-
vornica Erika Köleš Kiss, ki 
je tudi tokrat nosilka sloven-
ske liste, obiskuje slovenske 
volivce v Porabju in tudi v 

krajih izven avtohtone nase-
litve. 7. aprila je imela forum 
v Slovenskem kulturnem in 
informativnem centru, ki 
so se ga udeležili večinoma 
delavci Slovenskega doma. 
Navzoče je seznanila z rezul-
tati svojega dela v tem man-
datu, med najbolj pomemb-
ne dosežke si je štela podpis 
srednjeročne pogodbe (za 
5 let)  med Ministrstvom 
za človeške vire in Državno 
slovensko samoupravo kot 
vzdrževalko o dodatnem 
finansiranju porabskih šol 
ter preprečitev ukinitve slo-
venske in hrvaške katedre 
na Univerzitetnem centru v 
Sombotelu, potem ko je le-

-tega prevzela univerza ELTE 
iz Budimpešte. Vse to je do-
segla tudi kot predsednica 
pododbora za narodnostno 
šolstvo.

Izpostavila je, da se je v ob-
dobju, odkar obstaja institut 
narodnostnih zagovornikov, 
potrojila finančna podpora, 
namenjena narodnostnim 

organizacijam in inštituci-
jam.
V novem mandatu bi želela 
delati tudi na tem, da bi se 
posodobila infrastruktura, 
predvsem cestne povezave 
v Porabju, saj brez sodobne 
infrastrukture ne bo gospo-
darskega napredka, ki bi 
lahko obdržal mladino na 
tem območju.
Prosila je tudi za pomoč, da 
bi se čimveč Porabcev regi-
striralo kot slovenski volivci, 
saj nas je bilo v času foruma 
na seznamu le kakih sedem-
sto. Ker tudi sama misli, 
da nas je veliko več, si bo v 
naslednjem mandatu priza-
devala, da bi navezala stike 

tudi z odseljenimi Slovenci, 
ki živijo izven Porabja.

m. sukič
Foto: k.Holec

V SPOMIN »SINU ZADNJEGA STANJEVSKEGA FÖJNIKA«

Slovensko zagovornico Eriko Köleš Kiss je pozdravil predsednik
ZSM Jože Hirnök

Priložnostna razstava Knjižne zbirke »Med Rabo in Muro«, v kateri so 
izšle štiri knjige Milana Vincetiča

Predvolilni forum slovenske 
zagovornice

Del občinstva

Folklorni večer na Cankovi 
Turistično društvo Cankova je v 
soboto, 3. marca, pripravilo 8. 
folklorni večer. Ljubitelji folklo-
re in ljudske pesmi so se zbrali 
v gasilskem domu. Na začetku 
programa je navzoče nagovoril 
župan Cankove Drago Vogrin-
čič. Na folklornem večeru so nas 
razveselile s svojim programom 
folklorne skupine in ljudski pev-
ci, med njimi Ljudski pevci ZSM 
Gornji Senik. Zapeli so tri porab-
ske ljudske pesmi pod vodstvom 
Vere Gašpar.   

gyöngyi Bajzek
foto: k. Holec
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Prekmurka Albina Ficko, stera 
zdaj že duga lejta žive v Gornji 
Radgoni, ma vogrsko krv, vej pa 
so bili njeni starci doma v Ivanj-
ševcaj, čista pri gnešnji granici 
med Slovenijo in Madžarsko. 

Albina, te ške s priimkom (ve-
zetéknév) Albert, je gor rasla v 
vesnici Sebeborci: »gda sam ge 
ške mala bila, so bili žmetni 
cajti. Falilo je toga pa ovoga, 
tretjoga in štrtoga. najbole 
se spominam drüge svetovne 
bojne, sploj tistoga cajta, gda 
so rusoški sodaki prišli v naše 
kraje. moški so noreli za žens-
kami, zatau so se skrivale. 
Tüdi mi, cejla naša držina, se 
je prva za neka cajta odpelala 
v eno drügo vesnico, ge je tej 
sodakov nej bilou. V našom 

rami je živo rusoški zobar, ste-
ri je meu dosta raznih kaštül. 
ge sam se gnauk špilala in 
san eno od tej kaštül vö sipala. 
V njej so bili prstani, lančeci 
in drüga zlatnina. Brž sam 
vujšla od tam in sam se neka 
cajta nej stela več pokazati, ka 

me je straj bilou. k nam je furt 
en sodak odo, steri je škeu, ka 
njemi moja mati speče krump-
line. Ške zdaj se spaumnim, 
ka je gučo „kartoške vari”« in 
njemi jih je mogla speči.«   
Prva štiri leta osnovne šaule je 
sogovornica napravila v doma-
nji vesnici, po tistom pa je trbelo 
titi v Püconce, tri kilometre da-
leč. Šaularge so najbole veseli te 
bili, gda sta mraz in sneg bila, 
ka so se te leko drsali po vodej, 
stera je zmrznila na travnikaj 
ali pa se sankali: »gor smo se 
na šolsko turbo seli pa se po 
bregi doj pelali. dostakrat 
je tak prišlo, ka smo mogli 
zvezke vküp iskati. doma je 
te šiba popejvala.« Čiglij je 
v šauli nej mejla preveč rada 
matematike, sploj zatau ka so 
meli ostroga škonika, si je trno 
želela, ka bi tüdi sama bila le-
ranca. »doma je nej bilou dos-
ta penez, zatau so mi pravli, 
ka bi bilo najbaukše, ka se 
den včit za bautošico. na sre-
čo je nej bilou mesta na tistoj 
šauli. in te sam ges gnauk pri 
enom drevi sedela in se djou-
kala. moj oča je prišo k meni, 
pa me je pito, zakoj djoučem. 
pravla sam njemi, ka bi tüdi 
ges rada bila tak kak leranca 
Harijova, stera je pravla ka 

je ona gospa. Te je on pravo, 
ka mo leko šla na učiteljišče 
v maribor, pa čiglij bi zavolo 
toga doma samo gnauk na 
den geli.«
Za leranco se je trbelo pet let 
včiti. Tüdi tau so nej bili lejki, 
vseeno pa lepi cajti. »na začet-

ki sam bila v internati, te pa 
da je dragi grato, sam živela 
pri enom dalešnjom strici. 
Tam si biu velki srmak, ka si 
si mogo sam küjati in skrbeti 
za sebe,« ške pove Albina Ficko 
in raztolmači, ka je biu njeni 
sošolec tüdi erični slovenski pi-
satelj Tone Partljič: »on je odo 
v c-razred, ge pa v a. gnauk 
je prišo k meni pa mi je pra-
vo, ka naj brž napišem nea 
pesmi, ka mo zadvečerek meli 
literarni krožek s tehnično 
šaulo. ges sam včasi začnila 
pesmi pisati, pa je prišo v raz-
red škonik, razrednik, steri 
nas je slovenščino včiu. Vido 
je, ka neka pišem, pa me je 
pred tablo potegno in mi pra-
vo, naj njemi neka povem o 

josipi jurčiči. nejsam njemi 
stela nika gučati, ka sam si 
brodila, ka me mauti pri mo-
jom pisanji pesmi. drügi den 
se je tau ške gnauk ponauvilo, 
tak ka sam mogla te dvej enki 
titi popravlat. Te sam se vse 
navčila. dosta nas je sedelo v 
njegovoj pisarni, meni pa je te 
dostakrat vujšlo, gda so drügi 
nej znali, ka sam jim poma-
gala. Te sam se odlaučila, ka 
se nikdar nemo več postavlala 
prauti profesori. in te sam se 
tüdi vküp pobrala in sam nej 
več cvekov mejla. pesmi, pa 
tüdi prozo, sam ške naprej pi-
sala, pa tüdi ške gnesden kaj 
rada napišem.« Tak je konec 
preminaučoga leta tüdi vödala 
pesniško zbirko z naslovom Luč 
spomina, stero je pred kratkim 
predstavila na literarnom večeri 

v Gornji Radgoni. 
Po zgotovleni šauli jo je paut na-
zaj v Prekmurje pripelala. Prvo 
je začnila včiti pauleg Porabja, v 
Markovcaj, gé je te pet škonikov 
moglo včiti vsej osem razredov: 
»dopaudneva si velke včiu, 
popaudneva pa male. Cejli 
den si biu zaposleni. Trbelo 
je tüdi po sestankaj oditi. gda 
sva s sodelavko ireno, z njau 
sva prva že v maribori na 
šaulo ojdle, šle vnoči peški z 
gornji petrovec nazaj v mar-
kovce, naj je trno straj bilou. 
eno klobaso od tistih, stere sve 
küpile, sva pesi dale, ka naj je 
te tasprvajo. gnauk sva se v 
megli tüdi zgübile in sva na 
neradnovski cintor prišle.«
Po Markovcaj, gé je včila pet let, 

je za neka cajta odišla ške na 
eno drügo goričko šaulo, v Fo-
kovce, po tistom pa jo je mauž 
Feri, steri je delo daubo v Gor-
nji Radgoni, odpelo v té varaš 
na granici z Avstrijo, v sterom 
ške gnesden žive. Tü sta se na-
raudila tüdi čerka Alenka in sin 
Mitja: »ge zdaj merno uživlen 
kak penzionstka. duga lejta 
sam včila na gornjeradgonski 
šauli, prva v gradi, kesnej v 
nauvoj zidini, v steroj je te že 
več kak gezero mlajšov odilo k 
nam. Furt nas je bilou neka le-
ranc iz prekmurja in me smo 
si med seuv furt po prekmur-
sko gučale.«
(na prvi strani: albina (prva 
z leve) s sodelavko ireno pred 
markovsko šaulo)

silva eöry
kejpi: osebni arhiv 

Zeleni in mejki turizem

Javni zavod Krajinski park Go-
ričko, steri ma svoj sedež v gra-
di pri Gradi na Goričkom, je po 
zimskom premori 1. marca na 
šurko gorodpro dveri obiskoval-
com. Na té den so pripravili tüdi 
tradicionalno srečanje z gorič-
kimi župani. Na djileš so prišli 
ške partneri, steri sodelüvlejo z 
njimi, pauleg toga pa tüdi gosti z 
ministrstva za gospodarski raz-
voj in tehnologijo. Največ cajta 
so gučali o Strategiji trajnostne 
rasti slovenskoga turizma do 
leta 2021 in o tom, kakšne pri-
like do se v Krajinskon parki 
Goričko pokazale za razvoj zele-
noga turizma. 
Državna sekretarka Eva Štravs 
Podlogar in vodja službe za raz-
vojna sredstva Karin Žvokelj 
Jazbinšek (obej z Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnolo-
gijo) sta raztolmačili, ka je cilj 
strategije razvoja slovenskoga 
turizma zvekšati prihodke iz 
2,4 na 6 milijard evrov v leti 
2020. Dosta več penez kak do 
zdaj naj bi rosag dau tüdi za 
razvoj in promocijo butične po-
nudbe, za tak imenovane mejke 
vsebine in za male ali srednje 
velke turistične firme. Po rečaj 
županov bi trbelo več penez 
dati za tau, ka bi se v Prekmur-
ji turizem razvijo tüdi tam, gé 
nemajo toplic ali velki hotelov. 
V drügom tali srečanja so stro-
kovnjaki gozdarske in paverske 
stroke gučali ške o tom, ka lag-
voga so v naravi v zadnji lejtaj 
napravile tujerodne invazivne 
rastline.
Den odprejtih dveri se je končo 
s tem, ka so v palaciji grada 
odprli slikarsko razstavo akva-
relov in grafik goričke krajine 
nizozemskoga avtora Brama 
d'Honta. On je študero na Aka-
demiji za umetnost v Ljubljani, 
zdaj pa žive in riše kejpe v Pro-
sečki vesi na Goričkom. Razsta-
va de na ogled postavlena do 4. 
aprila.  

silva eöry

PREKMURJE FURT JE STELA BITI LERANCA 
albina Ficko iz gornje radgone

Albina Ficko v mladij lejtaj

Z maužom Ferijom, steri je na žalost že mrau

S sošolci z učiteljišča se ške gnesden dobro razmejo, tak ka se gnauk na 
leto srečajo; Albina je v prvi vrsti treča s prave strani

albine Ficko
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Drüštvo porabski slovenski 
penzionistov (DPSP) je v 
monoštrskom gledališči melo 
velki volilni djileš (volilni ob-

čni zbor), na sterom so pregled-
noli svoje delo in gazdüvanje, 
predstavili plane za leto 2018 
in izvolili nauvo vodstvo. Pau-
leg toga so meli tüdi forum s 
slovensko zagovornico eriko 
köleš kiss, na konci pa jim 

je Društvo upokojencev Roga-
šovci pripravilo veseli kultur-
ni program z naslovom kak 
je inda fajn bilau s plesom 
pa pesmijo, na sterom so se 
notpokazali folkloristi, gle-
dališka skupina in ansambel 
nimam časa.   
Po rečaj predsednice klare 
Fodor je melo DPSP v začetki 
preminaučoga leta 107 čla-
nov, »v januari je vöstaupilo 
12, s toga pet z gorenjoga 
senika, štirge iz Števanovec 
pa dva iz Varaša, steriva sta 
se kraj skvatejrala. daubili 
smo eno nauvo penzionist-
ko v slovenskoj vesi. etak 
nas je ostalo 97, pa tau je tak 
ostalo vcejlak do letošnjoga 
januara. Hvala Baudji, 
lani smo vekivečno nikoga 

nej zdjibili.« drüštvo je v leti 
2017 melo više kak 30 prog-
ramov, od toga sedem veltji, 
med sterimi je biu zdaj že tra-
dicionalni slovenski fašenek 
»za cejli varaš, pri tejm so 
nam na velko pomauč bili 
sakaluvci pa penzionisti iz 
rogašovec. penzionisti smo 
se nota naravnali više 40, 
s toga posaba moram vöz-
digniti za lejpo peldo megy-
gyes Hugina s cejlo svojo 
familijov, in tau že več lejt. 
Vnukico smo samo eno meli 
svojo, malo kingo köncz. 
Vsevtjüper nas je bilau kau-
lek 130, steri smo aktivno 
djali za fašenek, nas doma-
nji je prišlo vsevtjüp 68.« 
Klara Fodor je tüdi raztolma-
čila, ka je melo predsedstvo 
lani šest redni djilejšov »pa 
ške enoga delovnoga na 
konci decembra, gda smo ji 
pogostili, med tejm, ka smo 
se zgončali za plan letošnji 

programov. Tau 
lüstvo dosta dela, 
dosta časa nöjca 
pa dosta telefonske 
ceringe má, zatau 
ji na leto gnauk 
pogostimo pa der-
-der ne plačajo vcuj 
k večerdji. posaba 
vözdignem pa se 
lepau zavalin za 

velko pomauč marijani ko-
vač, pri administracijskoj 
deli pa margiti korpič. ona 
vse dokumentira, vse statis-
tike mi napravi nagnauk, 
je precizna, se redno razmej 
na tau delo, tašne pa, ka 
bi vse tau šentja delala, se 
bojim, ka več nidar nede.« 
DPSP je v preminaučom leti 
poceralo 5.812.000 forintov, 
od toga največ z natečaji tak 
iz Madžarske kak tüdi neka iz 
Slovenije. 1. januara so meli 
na računi ške 1.279.000 fo-
rintov. 
Po tistom, ka so malo vömini-
li statut (do zdaj je tak bilou, 
ka je vsakša porabska vesnica 
mejla po enoga člana, Monoš-
ter in Slovenska ves pa po 
dva, po nauvom pa toga pra-

vila več nega) so izvolili nau-
vo vodstvo. Za predsednico v 
nauvom štiriletnom mandati 
je bila izvoljena Klara Fodor, 
za podpredsednico Marijana 

Kovač, za gospodarsko vodjo 
Margita Korpič, člani pred-
sedstva pa so: Eržika Dravec 
(Gorenji Senik), Magda Zrim 
(Dolenji Senik), Eržika Dan-
čec in Kata Nemeth (obe Slo-
venska ves), Iluška Dončec 
(ŠtevanovcIi), Ana Dončec in 

Ana Labodi (obe Monošter) 
pa Emma Karba (Verica-An-
dovci). Tričlansko nadzorno 
komisijo de vodila Andreja 
Kovač, člana pa sta Ferenc 
Meggyes in Feri Bajzek. 
Stara nauva predsednica Kla-
ra Fodor se je posebi lepau 
zahvalila Veri Gašpar in Aran-
ki Schwarcz, sterivi sta duga 
leta bili članici predsedstva. 
Cujdala je ške tau, ka joj je 
mama pravla, ka je niške nej 
nenadomestljivi, vseeno pa se 
je odlaučila, ka de ške štiri leta 

vodila porabske penzioniste: 
»moj problem je tau, ka sem 
maksimalno zahtevna, tak 
do sebe kak do drügih, steri 
delajo v drüštvi. Tisto delo, 

ka ga opravlamo, škem, ka 
je dobro napravleno.« 
Tüdi v 2018 leti de DPSP pri-
pravilo dosta lejpih tak velkih 
kak mali programov, stere 
smo januara že predstavili v 
naši novinaj. Zatau naj vas 
samo spaumnimo na tau, ka 

de se godilo že brž, za vüzem-
ske svetke. Na velki petek, 30. 
marca do penzionisti šli na 
Predvüzemsko prauško-križ-
no paut, stero pripravlajo v 
Sakalauvcaj. Ške prva do v 
sredo, 28. marca, za gorejnje-
seniške šaulare v Hiši jabolk 
babice prpovedavale kakšne 
so inda svejta bile vüzemske 
šege. Pripravili do tüdi roko-
delsko delavnico, na steroj do 
mlajši s pomočtjauv Iluške Ča-
sar Dončec pa Margite Korpič 
delali vüzemske okraske. 

ŽELEZNA 
ŽUPANIJA
Začne se graditi cesta 

m8 med körmendom pa 

monoštrom

Dola so djali temeljni kamen, 

kama je napisani 8. marec 

2018, pa s tejm se je uradno 

začnila gradnja poštije M8. 

Na tau je lüstvo, stero v  tau 

krajini žive, že več kak dvajsti 

lejt čakalo. Zdaj, po večletnom 

obečavanji, se je nika konkre-

tnega zgaudilo s tejm, ka so v 

vesi Felsőberkifalu (iz te vesi so 

bili doma števanovski gospaud 

Lajos Markovič) doladjali te-

meljni kamen. V plani je tak, ka 

za tri lejta zgotauvijo s trideset 

kilomejtrov dugo potjauv, gde 

mo se s 110km/h leko vozili. 

Tau nej málo delo de neto 61,7 

miliarde forintov koštalo pa že 

je fejst potrejbno bilau, najbola 

vejn za tiste, steri v Körmendi 

živejo, zato ka je vsigdar vekši 

promet po tau pauti. Če se na-

pravi ta hitra cesta, te mo se na 

dvakrat ednom pasi leko vozili, 

sledkar, če bi tak bilau, se še na-

letja leko vönapravi avtocesta 

tö. Ob rednoj pauti ta pa nazaj 

se še napravi paut za bicikliste 

tö od Körmenda do Monoštra. 

S tau investicijov nej samo ka 

bola bogata baude ta krajina, 

liki bola varno mo se leko vozi-

li, zato ka gnesden je ta poštija 

edna najbola nevarna. Ta paut 

nede samo za turiste pa za do-

manje koristna, liki za gospo-

darstvo tü, kak za körmendski, 

tak za monoštrski industrijski 

park. Kak M8 tak drüge ceste, 

ka se gradijo pa obnovlajo v 

Železni županiji, se vekši tau 

financirajo iz madžarskoga 

proračuna.  

karči Holec

KLARA FODOR DE ŠKE ŠTIRI LETA PREDSEDNICA

Člani na nauvo izvoljenoga predsedstva

Društvo upokojencev Rogašovci pripravilo veseli kulturni program

Občni zbor glasuje

Klara Fodor, predsednica drüštva 
penzionistov

Velki djileš drüštva porabski slovenski penzionistov

silva eöry
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Pri slovenski matici je 
izšel zbornik referatov 
s simpozija o slovenski 
književnosti v Italiji in 
Avstriji. Ob tem si dovolju-
jem takojšnjo pripombo, 
in sicer da si tako ugledna 
ustanova, kot je slovens-
ka matica (ustanovljena 
pred več kot 150. leti) ne bi 
smela ob organizaciji sim-
pozija privoščiti tako očit-
ne napake, kot je prezrta 
književnost med Slovenci 
na Madžarskem. Ne glede 
na dejstvo, da je slovens-
ka književnost v Italiji in 
Avstriji na enaki kakovost-
ni ravni kot v Sloveniji, 
česar za književno produk-
cijo na Madžarskem (pro-
zo, pesmi in dramatiko, 
pa tudi publicistiko) ne 
moremo reči. Toda hkrati 
ne moremo reči, da je ni 
oziroma da ni pomembna 
toliko, da bi njene avtorje 
ali literarne zgodovinarje, 
ki se z njo ukvarjajo, (re-
cimo Francek Mukič, Karči 
Holec ter Franci Just in 
zdaj že pokojni Milan Vin-
cetič, ki je umrl po simpo-
ziju, kar pomeni, da bi na 
njem lahko sodeloval) ne 
bi povabili k sodelovanju 
na simpoziju. Drugače je 
s štajerskimi Slovenci v 
Avstriji, med katerimi ta 
čas ni pišoče avtorice ali 
avtorja, ker je edina avto-
rica Jožefa Prelog zaradi 
visoke starosti utihnila in 
pustila le drobno knjižico 
pesmi v narečju in nemš-
kem jeziku z naslovom 
misli pozne jeseni. Kljub 
temu je vredna omembe, 
morda v uvodnem delu 
simpozija in zdaj knjige.   
Razprava o književnosti v 
zamejstvu ni in ne more 
biti zgolj literarna, kultu-
rološka tema, ampak se 
dotika tudi političnega po-
ložaja Slovencev v Italiji, 
Avstriji, na Madžarskem 
in nemara v najnovejšem 
obdobju tudi na Hrvaškem 
(ko so tamkajšnji Slovenci 

postali po razdružitvi Ju-
goslavije manjšina).
V tezah za simpozij avtor-
ja akademika dr. milč-
ka komelja je posebej 
naveden pojem enotnega 
slovenskega kulturnega 
prostora, zamisel o kate-
rem naj bi nastala prav 
na Slovenski matici. »V 
zvezi z njim se zastavlja 
vprašanje, koliko je ta 
ideja tudi uresničena in 
torej pogosto uporabljeni 
termin slovenska zamej-
ska književnost še upra-
vičen, pa tudi vprašanje, 
ali ljubljana v odnosu 
do slovenske kulture v 
italiji in na koroškem v 
resnici ravna preveč ig-
norantsko, kot ji očita 
akademik Boris pahor, 
in da se zato njeni ust-
varjalci lahko počutijo 
celo na stranskem tiru, 
kot je moč predvidevati 
iz naslova napovedane-
ga pesnika miroslava 
košute.« Ocena uglednega 
pisatelja o ignorantskem 
odnosu Ljubljane do za-
mejske književne produk-
cije, zlasti pa njenih av-
torjev, verjetno drži, toda 
zagotovo ni nihče od slo-
venske matice zahteval, 
da ravna enako, ko pripra-
vi simpozij in izpusti Slo-
vence na Madžarskem (in 
avstrijskem Štajerskem).
milček komelj tudi izpos-
tavi: »delo naših roja-
kov na robu narodnega 
ozemlja je lahko obrobno 
kvečjemu v geografskem 
smislu, sicer pa po svo-
jem ustvarjalnem pome-
nu pogosto sega v naše 
ustvarjalno osrčje, tako 
kot je v slovenskem sli-
karstvu v 19. stoletju so-
dila na primer umetnost 
jožefa Tominca. V njem 
radi vidimo obmejni 
obrambni ščit, a pogosto 
hkrati tudi izraz večje 
odprtosti, manjše zatoh-
losti, kot v kranjskem 
središču, kar je posebno 

razvidno tudi na drugih 
ustvarjalnih področjih.«
marko kravos je svoj pris-
pevek pomenljivo naslovil: 
književnost za v muzej 
ali spogledljiva slovens-
ka drugačnost – o slo-
venski književnosti v ita-
liji in avstriji, o jeziku in 
počutju v njem. Razmiš-
lja, da se kot ustvarjalec s 
stičnega pasu zaveda, da 

so etnična tla pomembna, 
»da sega moja krošnja 
v en in drugi kulturni 
prostor. kjer bo moje bla-
go naletelo na zaniman-
je, povpraševanje, tam bo 
imelo ceno – in tja bo us-
merjena tudi moja skrb 
za čim ugodnejši spre-
jem. Vrednost umetnine 
je skratka v njeni uni-
verzalnosti, človeškosti,a 
obenem je tudi res, da je 
rodnost v marsičem ve-
zana na okus, tradicijo, 
spodbudno bralno okolje 
s kritiško in znanstveno 
pozornostjo vred.« Avtor 
zavrača posplošena mnen-
je, da so zamejci zamorje-
ni ljudje trpečega videza. 
Temu se je uprl s svojimi 
verzi, svobodno mislijo in 
pisavo. »sebi sem pač rad 

živ pesnik, ki se pred zrca-
lom svoje poezije počeše 
in zadovoljno nasmeh-
ne.«
»po sledeh preloma v 
povojni tržaški prozi« je 
razprava marije pirjevec. 
Avtorica opomni, da bo 
obravnavala le nekaj pre-
poznavnih avtorjev, »ki 
so bistveno zaznamovali 
pripovedno prozo po letu 

1945 ter njeno slogovno 
in duhovno dogajanje ... 
Tako se neke orientacijs-
ke točke v tedanji tržaš-
ki prozi  dajo postaviti 
ob imenih Boris pahor 
(1913), alojz rebula 
(1924) in ivanka Her-
gold (1943-2013).“
miroslav košuta v tekstu 
na stranskem tiru, ocen-
juje, da se pričakovanja po-
tem, ko je Slovenija posta-
la samostojna država, tudi 
na področju kulture (in 
tudi na drugih področjih) 
niso uresničila. Zato je po-
trebno preprečiti, »da bi 
bila osamosvojitev zapi-
sana v zgodovino kot sa-
momor slovenskega na-
roda, ki se je iz pohlepa, 
lakomnosti, kratkovid-
nosti, bednega egoizma 

slovenski škofi so obiskali Vatikan

Slovenski rimskokatoliški škofi 
so bili v Rimu na tako imenova-
nem obisku Ad limina Apostolo-
rum. Slovenske škofe je sprejel 
tudi papež Frančišek, pred tem 
pa so obiskali vrsto vatikanskih 
ministrstev in uradov. S sogovor-
niki so pretresli stanje v Katoliški 
cerkvi na Slovenskem, pa tudi 
odprta vprašanja med Cerkvijo 
in državo. Z obiskom Ad limina 
Apostolorum naj bi se sicer ka-
toliški škofje vsakih pet let poklo-
nili svetima Petru in Pavlu ter se 
srečali s papežem. Zaradi afere z 
mariborsko nadškofijo in posle-
dic so se slovenski škofje vrnili v 
Rim šele po desetih letih.
Slovenski škofje so bili od osa-
mosvojitve četrtič na obisku v 
Vatikanu. Prvič so bili leta 1992, 
leto preden je bila ustanovljena 
samostojna Slovenska škofovska 
konferenca, kajti pred tem so 
bili slovenski škofi združeni v 
Jugoslovansko škofovsko konfe-
renco. Slovenske škofe je takrat 
sprejel Janez Pavel II. kakor tudi 
na naslednjem obisku leta 2001. 
Na tretjem srečanju leta 2008 
jih je sprejel Benedikt XVI., in 
to je odmevalo predvsem zaradi 
papeževega svarila škofom pred 
»sekularizacijo zahodnega kova, 
ki je drugačna in najbrž zahrbt-
nejša od marksistične«.
Na obisku v Rimu je bilo devet 
škofov, vsi ordinariji in pomožni 
škofi, od upokojenih pa se jim je 
pridružil le nekdanji koprski Me-
tod Pirih. Škofje so Frančiška po-
vabili na obisk v Slovenijo in kot 
najpomembnejši razlog zanj pre-
dlagali prizadevanja za narod-
no spravo. Papež je izrazil željo, 
da pride na obisk, saj se je odlo-
čil, da bo v Evropi posebno pozor-
nost posvečal majhnim državam. 
Obisk se je končal s slovesno 
mašo, ki jo je v baziliki sv. Petra v 
Vatikanu daroval kardinal Franc 
Rode. Maše so se udeležili tudi 
slovenski romarji.

OD
SLOVENIJE... O SLOVENSKI KNJIŽEVNOSTI V ITALIJI IN AVSTRIJI. ZAKAJ NE ŠE NA MADŽARSKEM?

nove knjige
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Zlati jubilej 
monoštrskih 
upokojencev

za trideset judeževih zlat-
nikov odpovedal sanjam 
generacij slovenskih kul-
turnikov in borcev, odpo-
vedal viziji pevca (mišl-
jen je France Prešeren, 
op. avtorja) čigar verze 
si je izbral kot vodilo in 
himno, očitno pa s figo v 
žepu.« O položaju slovens-
ke književnosti v Italiji na-
daljuje isti avtor pa še Tat-

jana Brejc, ki daljši članek 
zaključi z vprašanjem in 
odgovorom: »Kako pa bo 
beseda razvijala sebe skozi 
novo tisočletje? na sviden-
je v naslednji vojni … Ve-
ronika Brecelj z navedkom 
koroškega avtorja Florija-
na Lipuša: »S književnostjo 
smo ali nismo«. Avtorica iz 
Trsta se v članku ukvarja 
z nekoliko bolj splošnimi 
vprašanji književnosti, ker 
se v Trstu kot profesori-
ca na slovenskem liceju 
srečuje »z vprašanji o 
smislu slovenske literatu-
re in slovenskega jezika«.
Literaturo avstrijskih 
slovenskih avtorjev pred-
stavljata Andrej Leben in 
Tomaž Ogris.
Andrej Leben o skupnem 
ali enotnem slovenskem 

kulturnem prostoru meni, 
da gre za »utopijo«, ki sega 
v leto 1848, ko je bila tudi 
v Celovcu izražena zahte-
va po združitvi slovenskih 
dežel znotraj habsburške 
monarhije, v Sloveniji pa 
se je ta zamisel pojavila v 
šestdesetih letih prejšnjega 
stoletja, »ko se je jugoslavi-
ja začela odpirati sosed-
njim državam, leta 1970 
pa se je Zveza kulturnih 
organizacij odločila, da 
bo podpirala kulturne 
pobude zunaj jugosla-
vije živečih slovencev, 
tako tudi na koroškem.« 
Avtor zapiše, da slovenska 
literatura ni enotna, niti 
enotno slovenska, »je raz-
vidno iz prakse koroških 
slovencev. so avtorji in 
avtorice, ki pišejo samo v 
slovenskem jeziku, drugi 
ustvarjajo v obeh jezikih, 
tretji samo v nemškem 
jeziku.«  Med koroškimi 
avtorji je mogoče najti več 
kombinacij, kljub temu pa 
velja ocena, da je koroška 
literarna produkcija bo-
gata in odmevna. Podrob-
nosti pa spadajo v domeno 
literarnih teoretikov.
rastje na razvodju in 
sotočju je članek Tomaža 
Ogrisa. Pisec se ukvarja 
z organiziranostjo ko-
roških pisateljev, našteje 
vrsto znanih avtorjev, se 
dotakne založništva. »pri-
zadevanj za ohranjanje 
in pospeševanje slovens-
ke besede v avstriji ne 
manjka, vendar jih le 
malokdo opazi in pa 
zanimanje vse bolj po-
pušča.« Ko piše o reviji 
rastje, ki objavlja dela 
uveljavljenih in mladih av-
torjev,  vzpodbudno pou-
dari naslov revije Rastje z 
mnenjem, da rast je!
In rast ni samo na Ko-
roškem in med Slovenci 
v Italiji, marveč tudi na 
Madžarskem in v Porabju.

ernest ružič

... DO
MADŽARSKE
slovenska lista devetintrideseta

Prejšnji teden je Državna volil-
na komisija izžrebala vrstni red 
strank in organizacij, ki so po-
stavile državne liste za bližajoče 
se parlamentarne volitve. Rok 
prijave državnih list je bil prej-
šnji torek (6. marec), do takrat je 
pri Državni volilni komisiji svoje 
liste prijavilo 40 strank in tudi 
vseh trinajst manjšin, ki živijo na 
Madžarskem. Tako bo verjetno 
na volitvah 53 strank in organi-
zacij, ki se bodo potegovale za vo-
livce. Ali bo na listi res 40 strank, 
je še negotovo, kajti Državna 
volivna komisija bo preverila, ali 
vse stranke izpolnjujejo pogoje 
za postavitev državnih list. Dr-
žavna lista se lahko postavi, če 
ima stranka najmanj 27 poslan-
skih kandidatov v Budimpešti 
in na podeželju in je zbrala tudi 
vse potrebne podpise volivcev v 
podporo kandidatom. Za kandi-
daturo enega kandidata se mora 
zbrati najmanj petsto veljavnih 
podpisov. Pri manjšinskih listah 
pa najmanj 1 odstotek volivcev, 
ki so se registrirali v volilni ime-
nik kot manjšinski volivci.
Od večjih strank je na seznamu 
na najbolj »elitnem« mestu stran-
ka socialistov v koaliciji s stranko 
Párbeszéd (20), na 28. mestu je 
FIDESZ s krščanskimi demokrati, 
desničarska stranka Jobbik je na 
30. mestu, zelena stranka LMP 
pa na 45. mestu. Slovenska lista, 
ki jo je postavila Državna sloven-
ska samouprava in je nosilka 
liste Erika Köleš Kiss, je na 39. 
mestu na sesznamu.

mladi želijo v tujino zaradi boljše-
ga zaslužka

Inštitut Republikon je opravil re-
prezentativno raziskavo, vprašali 
so tisoč ljudi, zanimalo jih je, ali 
se anketiranci v bližnji prihodno-
sti nameravajo zaposliti v tujini 
ozoroma če med sorodniki in 
znanci poznajo ljudi, ki želijo to 
storiti. V starostni skupini med 
18 in 24 leti je kar 40 odstotkov 
odgovorilo pozitivno, med vzroki 
je bil na prvem mestu boljši za-
služek, in le 3 odstotki vprašanih 
so rekli, da želijo zapustiti državo 
zaradi slabih javnih razmer v 
družbi.
Deset let starejša generacija več 
ni tako mobilna, v tej generaciji 
le 18 odstotkov vprašanih razmi-
šlja o zaposlitvi v tujini.

O SLOVENSKI KNJIŽEVNOSTI V ITALIJI IN AVSTRIJI. ZAKAJ NE ŠE NA MADŽARSKEM?
Skozi slovenščino do 

osnov angleščine

porabje.hu

Na začetku marca se je v Slovenskem domu v Monoštru začel 
trimesečni tečaj Skozi slovenščino do osnov angleščine. Name-
njen je vsem tistim porabskim govorcem slovenskega jezika, ki 
bi se radi naučili tudi osnov angleščine. Na tečaj se je prijavilo 9 
kandidatov, vodi pa ga učiteljica Andreja Korpič. Nekateri tečaj-
niki že razumejo nekaj angleščine, za druge pa je to prvi stik z 
jezikom. Predznanje slovenščine pa je vsekakor v veliko pomoč, 
saj obstaja med indoevropskimi jeziki vrsta podobnosti. 
Slovenski pregovor pravi: Kolikor jezikov znaš, toliko veljaš. To 
še posebej velja za angleščino, ki se je po 2. sv. vojni uveljavila 
kot vodilni mednarodni jezik. Osnovno znanje angleščine nam 
tako pomaga, da lažje potujemo, komuniciramo s tujci in nave-
zujemo stike v poslovnem svetu. Navsezadnje pa je iz angleščine 
prišla tudi vrsta izrazov in strokovnih besed, ki jih danes uporab-
ljamo tudi v slovenščini in madžarščini in smo jih tako rekoč že 
»udomačili«. 

a.k.

V Monoštru so pred petdesetimi leti ustanovili društvo upo-
kojencev.  Na okroglo obletnico so se spomnili z razstavo in 
kulturnim programom. Več aktivnih članov je prejelo razna 
priznanja. Ob tej priliki so izdali tudi publikacijo z naslovom 
Skupnost, v kateri se skriva zaklad.

 l.r.H.
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Laci Žohar, po domanjom 
Grajkar, na Gorenjom Seniki 
žive z ženov pa z dvöma de-
tetoma. Že je doma v penziji, 
zato ka je poklicni sodak biu 
pa je prvin leko v penzijo üšo. 
Samo on brezi dela ne more 
ostati. Cejli ram, kak znautra 
tak zvüna, vse je sam obno-
vo, ogračenek dela, obreza-
va, če trbej, küja, v zimi, gda 
drügo ne more delati, te pa 
košare plete. Kak pravi, tau 
on rad dela, če vcujstane ples-
ti, te se dostakrat spozabi, pa 
cejli den ranč gor ne stane 
od staula, samo te, gda je že 
kmica gratala. 
- laci, dostakrat pravijo, ka 
na seniki nejmajo za tau 
rejč, ka ograja, ti se pa itak 
po iži tak zoveš, ka grajkar. 
kak je te tau?
»Tau je zato, ka je moj dejdak 
iz Boreče prišo sé prejk, pa 
njega so tak zvali, tak smo 
mi tau ime dobili, ka Graj-
karni, baba je pa Balaškina 
bila. Moj oče je od tistec vala-
un biu, mati pa z Janezovga 
brga, dapa mi štirge mlajši, 
dvej dekle pa dva pojba, smo 
že v Hampona gorarasli, gde 
so stariške kučo gorzozidali.«
- Zdaj, gda vanej nika ne 
more delati, ti košare pleteš 
znautra v toplom rami, kak 
pa gda si se tau ti navčo?
»Te, gda sem 45 lejt star biu, 
te sem vcuj üšo. Oče je pleu 
doma sir, gda sem mali biu, 
samo name tau tak te še nej 
brigalo. Gda sem od soldačije 
v penzijo prišo, sem gnauk 
dojseu, ka mo pleu, te je oča 
tö dolaprišo pa pravo, ka tau 
etak trbej delati, nej tak, kak 
ge delam. Te me zmejšo pa 
vejm, ka tri ali štiri sem taza-
pravo. Potejn, tak pomalek je 
vsigdar bola šlau, lani sem že 
tresti košarov spleu. Tau leko 
gledaš, kak se dela, kak drügi 
delajo, dapa najbola, gda kaj 
zapraviš, s tauga se leko naj-
bola včiš. Ge tak pomalek cej-
li den pletem, radio, televizija 
dejata, tak ka ja pa nej, pa že 
deset vöra grata.«
- Ti tau tak rad delaš?

»Vejš, kak je tau, gnauk té pri-
de, gnauk drügi pride, malo 
sedijo, kaj spijemo pa pripo-
vejdamo, ge pa zmejs pletem. 
Zvekšoga je tak, če ge 
vcujstanem, ka pletem, 
nekak sir nutprileti 
pa me malo pogledne. 
Zdaj je že tak, ka gučijo, 
ka lerakat mam, zato 
lüstvo tak fejst sé odi.«
- Zaka si začno plesti 
potistim, ka si penzio-
nist grato?
»Ka bi v zimi drügo leko 
delo, gda je snejg pa 
mrzlo, če sem v krčmau 
üšo, te me je baba sva-
dila, zato ka samo kri-
čala, če sem se malo na-
piu. Te sem ozajek niše 
štile redo pa taše, samo 
telko je nej trbelo, ka bi 
tau od dneva do dneva 
leko delo, pa te tak sem 
začno plesti.«
- po osnovni šauli, ka si se ti 
vönavčo? 
»V kosavnoj fabriki sem delo 

kak strugar, slejdnja tri lejta 
sem pa že kosice (srp) redo. 
Meni se je vidlo tam, dobro 
bilau tam delati, samo fabri-
ko so zaprli pa te tak sem od-
išo za sodaka.«
- kak tau, ka si za sodaka 
üšo, vejpa skur vsikši, steri je 
rutjivo, komaj čako, aj vojs-
ko dolazaslüži, nej ka bi še 
potistim tadala sodak biu.
»Ge sem tö tak biu, mena bi 
včasi dali plečni (čin) pa bi 
őrmester (narednik) grato, 
če bi se za policaja glaso. 

Samo ge sem pravo, ka mena 
nej tbej te plečni, zato ka ge 
tau uniformo nikdar več ne 
vzemem nase. Ge sem rad 

emo pisé pa se spravlati z 
njimi, tü v vesi je biu eden 
vojaški prejdjen pa emo enga 
nemškoga ovčara, steroga 

sem dja večkrat vodo tak po 
vesi, zato ka on je nej emo 
časa. Gnauk me je pito, če bi 
nej sto sodak biti, taši, steri 
s pisaum odijo. Tak sem te v 
Zalaegerszeg üšo v šaulo leta 
1992, te čas se je od tec, iz te 
krajine že več glasilo za soda-
ke, nej samo ge.«
- kelko lejt se biu sodak?
»Petnajset lejt, samo prvoga 
ipa, dočas so še te male vo-
jašnice bile, kak Števanovci, 
Rábafüzes, je nej dobro bilau. 
Zato ka ta nazaj so nas nauve 

lüčali, gnauk sé, gnauk ta. Gda 
smo se vsi v Varaš držali, te je 
že dobro bilau. Ge, gda sem 
decembra začno v Števanov-

ci,  te sem najprvin na 
Dunakeszi odišo v šaulo, 
gde sme se včili, kak si 
trbej s piasum djati. S pi-
saum skrb moraš meti, 
zato ka če koga vgrizno, 
tisto je tašo, kak če bi 
pistolo nüco. Zato si pa 
psa samo z nagobčni-
kom leko püsto, če smo 
koga naganjali, nej ka bi 
ga zgrizo.«
- Bilau je tašo, ka si 
psa püsto za člove-
kom?  
»Bilau, pa nej samo 
gnauk, najbola te, če so 
migranti vujšli, te sem 
psa püsto za njimi, leto 
pa je goraobrno.«
- kak tau, ka so nej 

mogli vujti, vej pa pes je na-
gobčnik emo. 
»Lüstvo se je tašoga reda fejst 
postrašilo pa pes je ovak tö 
nej püsto, ka bi gorastani-
li. Tau gvüšno, ka tej, ka so 
prejk meje steli titi, pisa so 
se bojali, bola kak sodaka. 
Gnauk je bilau, ka so nej steli 
dolatiti s tovornjaka, gda so 
je nutpripelali, zaman so je 
dolazapovedli, samo so sejd-
li, dapa ne boj se, gda sem 
dja pisa püsto pa goraskočo 
med nji, tak so skakali dola s 
platoja, ka so še vejn ponjavo 
razčejsali.«
- Za sodaka biti leko ka 
dobro pa lejpo bilau, dapa 
zato nevarno tö, nej?
»Tau je tak, da ti avto staviš 
pa pravico prosiš, on samo 
v žepko segne pa tau naprej 
vzeme, ka ške, zaman ti kak-
koli skrb maš, on prednost 
ma. Drügo pa tau, če tašoga 
staviš, steri je kaj napravo, 
steroga preganjajo, tisti, tak 
vejš, kakoli napravi, samo 
aj leko vujde. Bilau je tašo, 
ka ednoga sodaka, steri je v 
civilnom gvanti bijo, je eden 
dolavdaro pa ma je pištolo 
vkrajvzejo pa v gauštjo odle-
to. Trdjé smo šli za njim, ge, 

en policaj pa še eden sodak, 
vejš, ka nej bilau vseedno 
tak po gauštji lejtati, ka smo 
vedli, ka s pištolov te gdakoli 
leko tastrli. Gda smo taprišli, 
kak je v Rönöki kapejla sv. 
Imre, tam je pes stano, te 
smo znali, ka je nejdaleč kraj 
od nas. Drügo nej bilau, pisa 
sem püsto, pa tam ozark, kak 
je pop nüt odo, tam ga je pes 
najšo. Tam je sejdo pa te tak 
smo ga leko zgrabili. Bilau je 
tak, ka je minus petnajset pa 
še menje bilau, ka smo vanej 
na straži bili, gda sem nütüšo, 
doj z badjüsi mi je led dojviso. 
Tašo se je tö zgaudilo, ka dva 
sta bila, stera sva neganjala, 
enga sva zgrabila, ge sem 
ga vcuj k drejvi, k ednomi 
velkomi bauri z bilinčom 
(okov) privezo, pa sva šla za 
drügim. Tauga sva nej dobi-
la, nikak je vujšo, samo gda 
sva nazaj šla, nej sva najšla, 
k stero drejvi sem ga prive-
zo. Tau sem znau, ka dola 
se ne more potegniti, zato 
ka drejva je kusta pa visika 
bila. Dvej vöre smo ga iskali, 
dočas smo ga, baugi hvala, 
najšli. Tašo se je tö zgau-
dilo. Tak ka zato nej je tak 
leko bilau za sodaka biti, kak 
tau edni mislijo. Zato sem pa 
rad biu, gda sem leko v penzi-
jo üšo, ranč sem nej mislo na 
tau, ka duže ostanem, kak so 
ta edni napravili.«
- Tak ka zdaj uživaš, ka si v 
penziji, nej?
»Ge rejsan uživam, rad de-
lam vanej, kak na njivi, tak z 
grauzgami, v sadovnjaki, rad 
küjem, rad gejm, najbauk-
še je pa tau, če se malo leko 
drüžimo. Zato sem mislo, ka 
bi dobro bilau naprajti Čiger 
festival, gde vaščani prine-
sejo svojo vino ocenjevat, 
pa ranč tak vertinje tö tisto, 
ka spečejo doma, pogače ali 
kifline. Letos smo že tretjič 
naredli, pa leko povejm, ka se 
je dobro posrečilo. Tü je nej 
tau važno, kakšni rezultat 
dosegneš, važno je tau, ka se 
drüžimo pa se mamo lepau.«

karči Holec 

DOBRO JE TAU, KA SE DRüŽIMO

Laci Žohar, po domanjom Grajkar
z Gorenjoga Senika

Družina Žohar pri birmi žlate
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O Valentini Vodniki gučimo 
kak o prvom slovenskom pe-
sniki. Istina je, ka je v knigaj 
»Pisanice« janez damas-
cen dev že nadruknivo dos-
ta svoji pesmi, štere so eške 
dugše kak Vodnikove. Donk 
je te slednji vödau prvo slo-
vensko pesniško zbirko (ver-
seskötet), štero je dosta lidi 
štelo, so pa ga čestili drügi 
pesniki tö, šteri so probavali 
staupiti na njegvo paut. Vod-
nik je piso o idejaj razsve-
tljenstva (felvilágosodás), 
kak so razméni žitek, delo 
pa poštenjé ali prebüjanje 
slovenskoga naroda - biu 
pa je dobre düše, prausen 
človek pa optimist ranč tak. 
Vu vekšom tali svoji verzov 
je nüco ljudski ritmuš tzv. 
»alpske poskočnice«, štero so 
od njega prejkvzeli vnaugi 
mladi pesniki.
Valentin Vodnik je nej biu 
pravi čednjak kak anton 
Tomaž linhart, nej je biu 
bogati v čütenji ali fantaziji. 
Biu pa je flajsen, ka se poz-
na v njegvom deli tö. Zvün 
pisanja pesmi se je spravlo s 
šaulami, geziki, knigami za 
prausno lüstvo, med letoma 
1797 ino 1799 pa je vödavo 
prve slovenske novine »Lub-
lanske novice«. V etaj je doj-
spiso svoje »Povedanje od 
slovenskega jezika«, ka je 
prvo narodno prebüdno pi-
sanje v slovenskoj rejči (prva 
so o tom pisali nemški ali la-
tinski). Vodnik je nüco bole 
čisti pa naravni gezik, zatok 
je važen za slovensko prozo 
tö.
Najbole pa Valentina Vodni-
ka poznamo kak pesnika. 
Svoje pesmi je vküppaubro v 
zbirkaj »Pesme za pokušino« 
pa »Pesmi za brambovce«, 
depa je najdemo v »Velikoj 
pratiki« pa »Maloj pratiki« 
ranč tak. Poezijo je začno pi-
sati kak mladi frančiškanski 
barat v kraugi marka poh-
lina, pet njegvi pesmi so vö-
dali v zbirkaj »Pisanice«, po 
tistom pa se je petnajset lejt 
nej spravlo s pisanjom. Za 

tau delo ga je znauvič nagu-
čo baron žiga Zois, šteri je 
dostakrat popravlo Vodniko-
ve pesmi.
Prvi slovenski pesnik je tisto-
ga ipa gorbidiu narodno pa 
domovinsko čütenje pavrov, 
majstrov pa varašancov. Pe-

sem »Zadovoljni Kranjec« je 
napiso že za »Pisanice«, osta-
la pa je eden najbaukši ver-
šov Vodnika. Spejva od lepot 
kranjske krajine, od dela na 
pauli, gvanta, gesti, veseldja, 
za konec pa eške od toga, ka 
je kranjski človek dober za 
vsefelé meštrije. Kak piše, je 
Kranjec zadovolen s svejtom 
pa sebov. Vodnik praktično 
gleda na Slovence, šteri prej 
nemajo vekši socialni, poli-
tični ali dühovni problemov. 
V pesmi »Dramilo mojim ro-
jakom« zazova Slovence, aj 
se trüdijo za zadovolni žitek, 
zmejs pa nüca kratke ljudske 
čednosti, kak je bilau tau 
šega v razsvetljenski časaj.
Valentin Vodnik je napiso 
»ode« tö. O naravi guči nje-
gva pesem »Vršac«, štera 
nutpokaže eden vrejek, ka-
mne pa pastere kauli njega, 
na konci pa pride eške do 
maurdja pa Štajerske. Zmejs 
dojspiše eden veuki viher, 

Baugi se pa zavali za stvaur-
jenje. Oda »Ilirija oživljena« 
je najbaukša prilika za po-
litično domovinsko poezijo. 
Pesem je vöprišla leta 1811 
kak vála Napoleoni, šteri 
je prej prebüdo slovenski 
düh ino gezik v svoji Ilir-

ski provincaj. 
Ideja verša je 
k las ic is t ična, 
vej se pa »pogu-
čavata« Napo-
leon ino Ilirija 
v formi edne 
ženske. Ta ranč 
gorstanjüje pa 
pripovejda fran-
cuskoma casari 
svojo erično, 
depa pozableno 
zgodovino. Vod-
nik piše po ide-
ji, ka so bili Iliri 
prej stari starci 
Slovencov, nji-
no erbo pa je 
nazaj prineso 
Napoleon. Ilirija 
tak grata važna 
članica v skup-
nosti evropski 

narodov.
Ne smejmo nimo Vodnikovi 
takzvani »basni« ali stvarin-
ski pripovejsti tö nej. Pesmi 
»Kos in brezen« pa »Sraka 
ino mlade« gorponücata 
poznane motive, najbole 
erična basen pa je venak 
»Kranjski in nemški konj«, 
v šteroj dojspiše vsikdar ak-
tualno pitanje Slovencov 
ino Nemcov na Kranjskom. 
Valentin Vodnik je napiso 
eške epigrame, anekdote pa 
hejcne verše ranč tak.
S cajtov pred romantikov 
moremo nutpokazati eške 
en par piscov. jernej kopitar 
je piso samo v nemškoj pa 
latinskoj rejči, tau pa zvek-
šoga o geziki. Med prvimi 
je postavo fundamente za 
slavistiko, do smrti je delo 
na bečkom dvauri. Njegvo 
glavno delo je »Gramatika 
slavskoga gezika na Kranjs-
kom, Koroškom pa Štajers-
kom«, v šterom je ponüco 

nauve metoduše: nej je sto 
postavlati regule, liki je raj 
dojspiso, ka je na pamet 
vzeu pri geziki. Terdjo je, aj 
se Slavi dühovno ino kul-
turno zdrüžijo, zatok je dau 
idejo za nauve vküpne litere, 
bar za zahodne Slave. Trüdo 
se je za tau ranč tak, ka aj bi 
s slovenskoga gezika vöspra-
vo nemške rejči pa struktu-
re, s ponücanjom čistoga 
paverskoga gezika.
Jernej Kopitar je oprvin vö-
dau »Brižinske spomenike«, 

s šterimi je raztomačo svojo 
»panonsko teorijo« o tem, 
kakši gezik je stara cerkvena 
slovanščina. Do leta 1830 je 
biu Kopitar prvi človek slo-
venske kulture, po njegvoj 
pauti je šla njegva pa mlajša 
generacija, od šteri člani so 
zberali rejči pa pesmi ino 
pisali gramatike pa šaulske 
knige. Kopitar je postavo 
tradicijo vküpnoga slovens-
koga knjižnoga gezika z ge-
ografskimi grajncami pa tak 
pomago pri stvaurjenji lite-
rature 19. stoletja.
Eške prva kak bi se začnili 
spravlati s cajtom romanti-
ke v slovenskoj književnosti, 
moremo pisati o takzva-
noj »črkarskoj pravdi« ali 
svajüvanji kauli liter. Leta 
1825 je Franc metelko v 
svojoj gramatiki nutpokazo 
svoje nauve litere po Kopita-
rovoj ideji, latinico je vöpo-
pravo s cirilskimi znamenji. 
Tau je bila sploj djenau pisa-

va, samo tau je baja bila, ka 
je od slovenskoga knjižnoga 
gezika pelala prauti dolenj-
skomi domanjomi guči. 
Nauve litere so zvali »metel-
čica« ali »žabica«, ništerni 
so bili za njau, drügi, šteri 
so steli nücati »bohoričico« 
s cajta reformacije, pa so 
bili prauti. France prešeren 
s svojim sonetom o kaši je 
nazlük pokazo, ka je pitanje 
nej važno, donk pa je biu 
prauti nauvim literam. Dos-
ta so pisali eden drügoma po 

vsefelé novinaj 
pa knigaj, na 
konci pa so leta 
1833 metelčico 
dojzapovödali 
po šaulaj.
Zvün razsvet-
ljenske pa pre-
d r o m a n t i č n e 
»visike« litera-
ture so pisali 
čedni pavri pa 
majstri, »bukov-
niki« ranč tak, 
šteri so zvekšo-
ga delali na Ko-
roškom. andrej 

Šuster - drabosnjak je na 
svojoj gazdiji emo praus-
ni veštauk za druknivanje, 
gde je svoje knige štampo. V 
svoji pesmaj je moralistično 
premišlavo o paverskom pa 
človečom žitki. Po nemški 
peldaj je dojobračo pa piso 
male drame tö: v »Igri od 
zgüblenoga sina« nutpokaže 
razvüzdani žitek mladoga 
pavra po krčmaj. Tau so bili 
začetki slovenskoga ljudsko-
ga gledališča.
Cajt razsvetljenstva je na 
Slovenskom nej samo za-
četke narodnoga prebüjenja 
prineso, liki začetke nau-
ve slovenske literature tö. 
Nauva umetnost rejči se je 
narodila po peldi evropske 
književnosti, depa ljudskoga 
slovstva ranč tak. Gratala so 
prva dela slovenske lirike 
ino dramatike, štera pa so 
eške samo pripravlala paut 
cvetenji v romantiki.

-dm-

»Ilirija prstan Evropini bo«
slovensko štenjé - ga vzem’te v roké! - 6.

  Valentin Vodnik je prvi vödau samo svojo 
slovensko pesniško zbirko

  »Gramatika« Jerneja Kopitara je nemški djenau 
dojspisala slovenski gezik



Porabje, 15. marca 2018

10

Tisti večer, da je Vendel s 
krčme svoj stari biciklin 
komaj domou prtisko, 
se njemi je vse naopek 
obrnjeno vidlo. Nej samo 
tou, kaj je s pajdaši ešče 
s špriceri ednouk okou-
li prišo, nej pa kak po 
navadi, da je vsakši eno 
rundo  plačo, like ga je 
bole medlavoga delalo 
Ilonkino pitanje.
»Vendel, pa boš se rejsan 
ženo, me je v smeji pita-
la, ovi konji so pa komaj 
čakali, ka do se leko z 
mene smijali. Skoron 
bi s krčme vujšo, tak so 
me svadili. Pa tüdi Ilon-
ki bi tou nej trbelo tak 
povedati, zato ka sam od 
toga nikdar nej gučo,« si 
je mrnjavo, da je dverice 
vkraj potisno, ka bi na 
dvorišče stoupo. Ali so se 
dverice pred njim ta obr-
nile in se je tak v nje za-
pleo, ka je prek nji spad-
no, biciklin pa ešče na 
njega. 
»Vrajže dverice, ka sam je 
nej popravo. Samo so ta 
naslonjene bile, pa sam 
tou pozabo. Dobro, ka 
sam se nej fejst zmlato,« 
se je tanačivo, da se je 
gor pobero. 
Biciklin je ta po stubaj 
potočo in nej je trbelo 
dugo, ka se je v cote na 
svojoj posteli zamoto. Sé 
pa ta se je obračo, ali oči 
so se njemi nej mogle do-
bro zapreti. 
»Zdaj tak friško tou nede. 
Like da tvoj mož mrje, te 

se s tebov oženim, Ilon-
ka. Mi ne vörješ,« se nje-
mi je malo nej že v sne 
ponavlalo, kak njoj je te 
nazaj povedo. »Kak sam 
tou mogo na glas pove-
dati, tam pred sejmi? Hr-
zali so se kak stari konji. 
Rejsan so konji, tej moji 
pajdaši!« 
Listje staroga oreja je 
skoz okno že svoje sence 
na steno malalo, da je oči 
začno odperati. Vse ga 
je bolelo in komaj se je 
malo začno premeküvati 
pa obračati ta po posteli.
»Vse sam nikši mrtev,« se 
je cekno, da si je s prstom 
krmežle vö z oči kopo. 
»Včera me je krčma zde-
lala. Pa svadila tüdi! Mo-
rem si nikši boukši zajt-
rik napraviti, ka malo k 
sebi pridem,« si je dale 
mrnjavo. 
Nej je dugo trbelo, ka 
se je v šparati že ogenj 
svejto. Zeo je laboško, pa 
preci masti notri djao. Te 
je klobasi v kolombare 
narezo, malo precvro pa 
ešče dve bilici gor vdaro.
»Malo posoliti tüdi mo-
rem, pa ešče popoprati, 
ka mo bole flajsen,« se je 
zasmejo, da je vido, kak-
ši dober zajtrik se njemi 
kaže. Laboško si je na sto 
djao in si vrezo poredno 
kopito krüja, da so se na 
ednok dveri v ižo odprle.
»Bog daj, Vendel! Kak si 
fajn s tvojim zajtrikom 
zadišo. Ešče jaz bi takši 
zajtrik z gustošom poje-
la.«
Vendela je tak zadrgnilo, 
ka bi njemi krüj skoron 
z rok spadno, da je pa 
malo k sebi prišo in doj 
pa gor po ženski pogled-
no, je merno nazaj pove-
do:
»Trezika, ti si k meni 

prišla! Pa je ja nej v tvo-
joj rodbini štoj mro. Ti 
več nikoga nemaš. Tak 
kak jaz. Veš, malo si me 
prestrašila, ka k meni 
skoron nišče nikdar ne 
pride, pa sam takšoga 
nej včeni. No, doj si sedi, 
pa mi kaj povej!«
Trezika je nej daleč od 
njega doma bila. Tam 
bole na brejgi, zato so 
njim po iži pravili Bre-
gajni. Pijanoga moža je 
mejla, ali ga je zato Boug 
friško k sebi pozvo in je 
tak že duga lejta sama ta 
živejla. Dosta dece njej je 
pokojni, da je šče nej po-
kojni bio, napravo, pa je 
vseeno sama ostala, zato 
ka so vsi po svejti razčrk-
nili kak vrabli na cesti, 
da so koula šla. Mala 
penzija od židane fabri-
ke njej je zato z mejseca 
v mejsec ta držala, pa 
v ogračeki si je tüdi kaj 
spouvala. 
Tak je Vendeli kak iskra 
njeno srmaško živlenje 
poplesavalo, da se je Tre-
zika znouva oglasila:
»Bog blagoslovi, Vendel! 
Dober zajtrk si si napra-
vo. Ti si tou v meri pogej, 
naj te ne moutim. Pa tou 
sam ti prinesla. Zato ka 
znam, ka ti je že lani li-
sica vse kokouši taznosi-
la.«
Na sto je doj djala škatülo 
djajc in se Vendeli tak 
lepo zasmejala, ka njemi 
je po hrbti mrzlo gratalo. 
Nej včeni takšoga guča 
je probo nika povedati, 
ali je samo friško gor sta-
no, vzeo s kredence čisti 
taler in vilice, na njega 
skopo poredni küp svojo-
ga zajtrika, pa ešče vrezo 
dobro kopito krüja in 
zadovolen, ka je leko tak 
fajn k sebi prišo, gučo:

»Na, Treza! Ti tüdi gej! 
Nikdar sam ešče nikšoj 
ženski nej zajtrka ponü-
do, zato tou zdaj ne smeš 
kraj povedati. Znaš, rad 
sam, ka je nikak k meni, 
v eto samočo prišo. Ka 
malo k sebi pridem. Vče-
ra smo pri Ilonki prek 
mere potegnili, pa me 
ešče davle.«
»Rade voule od tebe vse 
vzemem,« se je Treza 
znova lepou nasmijala. 
»Pa če si kakši špricer ali 
pa šör spiješ, je nej nevo-
la. Ka pa ešče drügo maš 
na tom svejti.«
Skoron sta že pogejla, da 
je Vendel znova gor skočo 
in s špajze tak friško dva 
šöra na sto postavo, ka se 
je Trezi samo smijalo.
»Bog naj’ živi,« je Treza 
kloncnila. Malo je gutni-
la, pa Vendeli etak začni-
la gučati:
»Vendel, nejsam samo 
kak tak k tebi prišla, like 
sam te prišla nika pitat. 
Gledaj! Oba sva že dugo 
sama, pa si dostakrat ne 
vejva kaj začniti, zato 
sam te prišla pitat, če bi 
leko večkrat k tebi prišla. 
Pa ti k meni. Pa bi si kaj 
pomagala in bi nama bi-
lou ležej. Znaš, dugo sam 
že tou brodila, zdaj pa 
da sam čüla guče, ka se 
ti Ilonka nikak tak vijdi, 
Boug ne daj, vej je dosta 
mlajša od tebe, pa njeni 
mož ešče tüdi žive, če glij 
so ga zadnje čase nika 
pri doktori vidli, ka nje-
mi prej jetra prnejo, sam 
si dala takši korajž, ka 
sam zdaj k tebi prišla. Ti 
si tou malo prebrodi, pa 
mi pridi povedat. Mené je 
nej bilou sram k tebi pri-
ti, pa naj tebe tüdi nede.«
Vendel jo je samo gledo, 
pred njim pa se je začnila 

risati nova, neznana bo-
dočnost. Skoron boječe 
je nazaj povedo:
»Treza, tou si mi tak le-
pou povedala, ka se v 
tom sploj ne znajdem. 
Tou, ka bi malo se pa ta 
šla, to je nej nevola, ali 
ka do lidje pravili?«
»Tao ti naj bo najmenša 
briga. Naj gučijo, ka zna-
jo. Nikomi sva nej nikaj 
dužniva, pred nama je 
pa ešče najbrž nej tak 
dosta let, pa si je zakoj 
ne bi malo lepše napra-
vila. Če boš ti tüdi zatou 
pripravleni, nede nikše 
nevole.«
»Treza, ti tak čedno gu-
čiš. Ali znaš, ka san jaz 
nej včeni žensk. Ešče si 
glij nemren predstavlati, 
kak bi tou vö vidlo. Ti 
samo pridi, da de ti vola 
priti. Pa jaz k tebi tüdi 
kaj priden. Pa vala za 
bilice,« se je malo zasme-
jo. Friško sta sakši svoj 
šör vö spila in Treza je 
gor stanila. Stoupila je k 
Vendeli, ga s toplo rouko 
poboužala po kosmatom 
lici in se napotila na dvo-
rišče.
»Vendel, gnes si mi pa 
rejsan lepo gojdno na-
pravo,« je ešče odmevalo 
za njov, da je prestopala 
prevržene dverice v plou-
ti, da je pa več nej bilou 
videti, si je Vendel na pra-
gi etak gučo:
»Jaj, jaj! Ka me ešče vse 
čaka. Takše si pa nej bi 
nikdar mislo. Da sam 
mladi bio, me je niti ena 
nej ščela, zdaj pa tou. 
Kak tou bo, kak tou bo?«
Zapro je dveri, vseo za 
sto in si obraz potisno v 
dlani:
»Jaj, jaj! Ka me ešče vse 
čaka! Ka bi pa na tou 
Ilonka pravila?«

ALI BI?
aleksander ružič
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peTek, 16.03.2018, i. spored TVs
6.00 Kultura, Odmevi, 7.00 Dobro jutro, Poročila, 10.05 Dober dan, 
11.15 Vem!, kviz, 11.45 Ugriznimo znanost, oddaja o znanosti, 12.25 
Zlata dekleta, ameriška humoristična nanizanka, 13.00 Prvi dnev-
nik, Šport, Vreme, 13.30 Bančna luknja, 14.25 Bančna luknja, stu-
dio, 15.20 Mostovi - Hidak, oddaja TV Lendava, 16.05 Duhovni utrip, 
16.25 Zlata dekleta, ameriška humoristična nanizanka, 17.00 Poro-
čila ob petih, Šport, Vreme, 17.30 Alpe-Donava-Jadran, 17.55 Novice, 
18.00 Infodrom, tednik za otroke in mlade, 18.10 Pujsa Pepa: Kavboj 
Primož, risanka, 18.20 Vem!, kviz, 19.00 Dnevnik, Slovenska kroni-
ka, Šport, Vreme, 20.00 Slovenski pozdrav, narodnozabavna oddaja, 
21.25 Na lepše, 22.00 Odmevi, Šport, Kultura, Vreme, 23.05 Ryanova 
hči, ameriški film, 2.20 Dnevnik Slovencev v Italiji, 2.45 Dnevnik, 
Slovenska kronika, Šport, Vreme, 3.40 Info-kanal

peTek, 16.03.2018, ii. spored TVs
6.30 Otroški kanal, 7.00 Otroški program: Op! 8.45 Zapeljevanje po-
gleda, dokumentarna serija, 9.30 Prisluhnimo tišini: Ceneni slušni 
aparati, 10.10 Bleščica, oddaja o modi, 11.00 Dobro jutro, 12.10 Nor-
dijsko smučanje - svetovni pokal: smučarski teki, sprint, 13.45 Dober 
dan, 14.40 Na vrtu, izobraževalno–svetovalna oddaja TV Maribor, 
15.25 O živalih in ljudeh, izobraževalno–svetovalna oddaja TV Ma-
ribor, 15.55 Alpsko smučanje - svetovni pokal: ekipna tekma, 17.25 
Nordijsko smučanje - svetovni pokal: smučarski poleti, kvalifikacije, 
19.20 Otroški program: Op! 20.05 Jimmyjev dom, koprodukcijski 
film, 21.50 Zvezdana, 22.35 Zimske paraolimpijske igre - Pjongčang 
2018: povzetek dneva, 23.10 Nocoj v Palladiumu, 23.55 Glasbeni spo-
ti, 1.05 Nordijsko smučanje - svetovni pokal: smučarski poleti, kvali-
fikacije, 2.45 Alpsko smučanje - svetovni pokal: ekipna tekma, 4.05 
Zabavni kanal, 5.15 Glasbeni spoti

soBoTa, 17.03.2018, i. spored TVs
6.15 Kultura, Odmevi, 7.00 Otroški program: Op! 10.45 Od blizu, 
pogovorna oddaja z Vesno Milek: Sabina Cvilak, 11.40 Tednik, 12.40 
Kaj govoriš? = So vakeres? 13.00 Prvi dnevnik, Šport, Vreme, 13.25 O 
živalih in ljudeh, izobraževalno–svetovalna oddaja TV Maribor, 13.50 
Na vrtu, izobraževalno-svetovalna oddaja TV Maribor, 14.30 Mame: 
Selitev, slovenska nanizanka, 15.00 Ambienti, 15.35 Profil, 16.00 
Cesarjev kuhar, japonska serija, 17.00 Poročila ob petih, Šport, Vre-
me, 17.20 Nigel Latta dela eksplozivne poskuse: Eksplozije, novoze-
landska dokumentarna serija, 17.40 Popolna družina, humoristična 
nanizanka, 18.00 Kuharija na kubik, kuharska oddaja, 18.30 Ozare, 
18.40 Miriam: Skrivalnice, risanka, 18.45 Pujsa Pepa: Kapitan oči 
pes, risanka, 19.00 Dnevnik, Utrip, Šport, Vreme, 20.00 Kdo bi vedel, 
zabavni kviz, 21.15 Bučke, izmišljene novice, 21.40 Zapuščina (III.), 
danska nadaljevanka, 22.45 Poročila, Šport, Vreme, 23.15 Ljubezen 
na strehi sveta, kratki igrani film, 23.30 Dva ena, kratki igrani film, 
0.00 Klip, srbski film, 1.45 Profil, 2.10 Dnevnik Slovencev v Italiji, 
2.35 Dnevnik, Utrip, Šport, Vreme, 3.30 Info-kanal 

soBoTa, 17.03.2018, ii. spored TVs
6.30 10 domačih, 7.00 Najboljše jutro, 8.35 Na lepše, 9.15 Čaroku-
hinja pri atu: Madžarska, 9.40 Alpsko smučanje - svetovni pokal: 
veleslalom (M), 1. vožnja, 10.40 Alpsko smučanje - svetovni pokal: 
slalom (Ž), 1. vožnja, 11.30 Deskanje na snegu - svetovni pokal: pa-
ralelni slalom, 12.25 Alpsko smučanje - svetovni pokal: veleslalom 
(M), 2. vožnja, 13.25 Alpsko smučanje - svetovni pokal: slalom (Ž), 
2. vožnja, 14.20 Smučanje prostega sloga - svetovni pokal: smučarski 
kros, 15.10 Biatlon - svetovni pokal: zasledovalna tekma (M), 16.00 
Nordijsko smučanje - svetovni pokal: smučarski poleti, ekipno, 18.15 
Biatlon - svetovni pokal: štafeta (Ž), 19.30 Čist zares: Izdelava trick 
shot filma, mladinska dokumentarna serija, 20.00 Umori na pode-
želju (XVIII.): Svetniki in grešniki, britanska nanizanka, 21.40 Pot 
na SP v nogometu, 22.10 Zimske paraolimpijske igre - Pjongčang 
2018: povzetek dneva, 22.45 Derren Brown: Strah in vera, 23.40 Po-
zna pomlad, koncert skupine Avtomobili, 0.45 Glasbeni spoti, 1.45 
Nordijsko smučanje - svetovni pokal: smučarski poleti, ekipno, 3.35 
Alpsko smučanje - svetovni pokal: slalom (Ž), 1. vožnja, 4.25 Alpsko 
smučanje - svetovni pokal: slalom (Ž), 2. vožnja, 5.40 Glasbeni spoti 

nedelja, 18.03.2018, i. spored TVs
7.00 Živ žav, otroški program, 9.50 Govoreči Tom in prijatelji, risan-
ka, 10.00 Džamila in Aladin, angleška otroška nanizanka, 10.40 
Sledi, dokumentarna oddaja TV Maribor, 11.20 Ozare, 11.25 Obzorja 
duha, 12.00 Ljudje in zemlja, 13.00 Prvi dnevnik, Šport, Vreme, 13.25 
Slovenski pozdrav, narodnozabavna oddaja, 15.00 Poletje 1993, 
španski film, 16.45 Kino Fokus, 17.00 Poročila ob petih, Šport, Vre-
me, 17.20 Vikend paket, 18.40 Zmajči zmaj, risanka, 19.00 Dnevnik, 
Zrcalo tedna, Šport, Vreme, 20.00 Mame: Naravna lepota, slovenska 

nanizanka, 20.30 Modna hiša Velvet, španska nadaljevanka, 21.50 
Intervju, 22.40 Poročila, Šport, Vreme, 23.15 Putin - novo carstvo, 
francoska dok. oddaja, 0.10 Mladi virtuozi: pianistki Nadja Rus in 
Neža Koželj, 0.25 Dnevnik Slovencev v Italiji, 0.50 Dnevnik, Zrcalo 
tedna, Šport, Vreme, 1.45 Info-kanal 

nedelja, 18.03.2018, ii. spored TVs
6.45 Duhovni utrip, 7.00 Nigel Latta dela eksplozivne poskuse: Ek-
splozije, novozelandska dokumentarna serija, 7.25 Pleši, poj, oder je 
tvoj: Folklorna skupina Emona, 50 let, 8.05 Slastna kuhinja: Cezarje-
va solata s kozicami, 8.35 Zvezdana, 9.40 Alpsko smučanje - svetovni 
pokal: veleslalom (Ž), 1. vožnja, 10.40 Alpsko smučanje - svetovni 
pokal: slalom (M), 1. vožnja, 11.55 Biatlon - svetovni pokal: zasledo-
valna tekma (Ž), 12.40 Alpsko smučanje - svetovni pokal: veleslalom 
(Ž), 2. vožnja, 13.25 Alpsko smučanje - svetovni pokal: slalom (M), 
2. vožnja, 14.40 Biatlon - svetovni pokal: štafeta (M), 16.15 Nordij-
sko smučanje - svetovni pokal: smučarski poleti, 18.30 Deskanje na 
snegu - svetovni pokal: paralelni veleslalom, 19.50 Žrebanje Lota, 
20.00 Zgodba o Bogu, ameriška dok. serija, 20.55 Nesmrtni, oddaja 
o športnih velikanih, 21.30 Zimske paraolimpijske igre - Pjongčang 
2018: povzetek dneva, 22.00 Ambienti, 22.30 Avtomobilnost, 22.50 
Bleščica, oddaja o modi, 23.30 Bučke, izmišljene novice, 23.50 Kdo 
bi vedel, zabavni kviz, 1.05 Glasbeni spoti 2.10 Nordijsko smučanje - 
svetovni pokal: smučarski poleti, 4.00 Biatlon - svetovni pokal: štafeta 
(M), 5.25 Glasbeni spoti  

ponedeljek, 19.03.2018, i. spored TVs
6.10 Utrip, Zrcalo tedna, 7.00 Dobro jutro, 10.15 Kuharija na kubik, 
kuharska oddaja, 10.45 10 domačih, 11.20 Vem!, kviz, 12.05 Kaj go-
voriš? = So vakeres? 12.25 Zlata dekleta (I.): Čistunska Rose, ame-
riška humoristična nanizanka, 13.00 Prvi dnevnik, Šport, Vreme, 
13.30 Panoptikum, 14.30 S-prehodi, 15.00 Dober dan, Koroška, 15.30 
Osmi dan, 16.00 Z glasbo in s plesom, 16.25 Zlata dekleta (II.): Dru-
žinska zadeva, ameriška humoristična nanizanka, 17.00 Poročila ob 
petih, Šport, Vreme, 17.30 Osvežilna fronta: Influensarji, 17.55 Novi-
ce, 18.00 Young Village Folk, 18.10 Lili in Čarni zaliv: Nadvse visok 
obisk, risanka, 18.20 Vem!, kviz, 19.00 Dnevnik, Slovenska kronika, 
Šport, Vreme, 20.00 Tednik, 21.00 Studio City, 22.00 Odmevi, Šport, 
Kultura, Vreme, 22.55 Opus: Moč Cankarjeve besede skozi glasbo, 
23.30 Glasbeni večer, 0.25 Dnevnik Slovencev v Italiji, 0.50 Dnevnik, 
Slovenska kronika, Šport, Vreme, 1.45 Info-kanal, 

ponedeljek, 19.03.2018, ii. spored TVs
6.30 Otroški kanal, 7.00 Otroški program: Op! 9.00 Himalajska zgod-
ba, dokumentarna oddaja, 10.10 Saša Vuga: Čuječi opominjevalec, 
portretni film, 11.20 Dobro jutro, 14.05 Ljudje in zemlja, 15.15 Avto-
mobilnost, 16.00 Izzivi – obrt in podjetništvo, informativno–svetoval-
na oddaja TV Maribor, 16.30 Halo TV, 17.15 Hišica v preriji (VIII.), 
ameriška nadaljevanka, 18.40 Primorska kronika, oddaja TV Koper-
-Capodistria, 18.55 Čudogozd: Kmetija, igrane domišljijske zgodbe, 
19.10 Animiranka: O veverici, ki je vzela ježa za moža, animirana 
pravljica, 19.15 Minka: Veslanje, risanka, 19.20 Bukvožerček, otroška 
oddaja o knjigah, 19.30 Čudovita Japonska, japonska nanizanka, 
20.00 Svetovni popotnik: Cesta 40: Andi, 20.55 Inšpektor Banks (V.), 
britanska nadaljevanka, 21.45 Broadchurch (III.), britanska nadalje-
vanka, 22.40 Ruska opozicija, nemška dokumentarna oddaja, 23.40 
Je res vse laž? - Ko novice postanejo orožje, nemška dokumentarna 
oddaja, 0.25 Glasbeni spoti, 1.30 Zabavni kanal, 5.20 Glasbeni spoti 

Torek, 20.03.2018, i. spored TVs
6.00 Kultura, Odmevi, 7.00 Dobro jutro, Poročila, 10.05 Dober dan: 
Kuhanje v koprskem studiu, 11.15 Vem!, kviz, 11.45 Obzorja duha: 
Ad limina, 12.25 Zlata dekleta, ameriška humoristična nanizanka, 
13.00 Prvi dnevnik, Šport, Vreme, 13.30 Studio City, 14.40 Kino Fo-
kus, 15.00 Kanape - Kanapé, oddaja TV Lendava, 15.30 Kalimero: 
Kolobocija s kolutom, risanka, 15.40 Čudogozd: Kmetija, igrane do-
mišljijske zgodbe, 16.00 Jedi za vsak dan z Rachel Allen: Sredozem-
ska kuhinja, 16.25 Zlata dekleta, ameriška humoristična nanizanka, 
17.00 Poročila ob petih, Šport, Vreme, 17.25 Koda, izobraževalno-sve-
tovalna oddaja, 17.55 Novice, 18.05 Žvenkci: Roža velikanka, risanka, 
18.20 Vem!, kviz, 19.00 Dnevnik, Slovenska kronika, Šport, Vreme, 
20.00 Kjer bom doma (V.): Počivaj v miru, avstralska nadaljevanka, 
20.55 Lesna industrija proti naravi, francoska dokumentarna od-
daja, 22.00 Odmevi, Šport, Kultura, Vreme, 23.05 Pričevalci: Vinko 
Ovijač, 0.10 Dnevnik Slovencev v Italiji, 0.35 Dnevnik, Slovenska kro-
nika, Šport, Vreme, 1.30 Info-kanal 

Torek, 20.03.2018, ii. spored TVs
6.30 Otroški kanal, 7.00 Otroški program: Op! 8.40 Village Folk - Lju-
dje podeželja: Anini jeleni, dokumentarna serija, 9.05 Alpe-Donava-

-Jadran, 9.45 Hišica v preriji (VIII.), ameriška nadaljevanka, 11.00 
Halo TV, 11.50 Dobro jutro, 14.10 Dober dan: Kuhanje v koprskem 
studiu, 14.55 Čarokuhinja pri atu: Španija, 15.10 Kdo bi vedel, zabav-
ni kviz, 16.30 Halo TV, 17.15 Hišica v preriji (VIII.), ameriška nadalje-
vanka, 18.10 Tele M, oddaja TV Maribor, 18.40 Primorska kronika, 
oddaja TV Koper-Capodistria, 19.00 Kdo si pa ti?, dokumentarna 
serija o mladostnikih, 19.25 Čudovita Japonska, japonska nanizan-
ka, 20.00 Novodobni iskalec vode, francoska dokumentarna oddaja, 
21.00 Prava ideja, 21.35 Akcent: Nagrade GZS, 22.30 Mejniki zvoka: 
Izvajalec v studiu, ameriška dokumentarna serija, 23.30 Glasbeni 
spoti, 0.30 Zabavni kanal, 5.25 Glasbeni spoti

sreda, 21.03.2018, i. spored TVs
6.00 Kultura, Odmevi, 7.00 Dobro jutro, Poročila, 10.05 Dober dan: Iz 
mariborskega studia, 11.00 Vem!, kviz, 11.35 Slastna kuhinja: Cezarje-
va solata s piščancem, 11.50 Opus: Moč Cankarjeve besede skozi glasbo, 
12.25 Zlata dekleta (I.): Dama tega ne bi počela, ameriška humoristič-
na nanizanka, 13.00 Prvi dnevnik, Šport, Vreme, 13.30 Intervju, 14.35 
Duhovni utrip, 15.00 Mostovi - Hidak, oddaja TV Lendava, 15.35 Male 
sive celice, kviz, 16.25 Zlata dekleta (II.): Božična mora, ameriška 
humoristična nanizanka, 17.00 Poročila ob petih, Šport, Vreme, 17.25 
Turbulenca, izobraževalno-svetovalna oddaja, 17.55 Novice, 18.05 Do-
brodošli pri Jonu: Raca na sliki, risanka, 18.10 Mimi in Liza: Tetki iz 
spomina, risanka, 18.15 Dobrodošli pri Jonu: Jajca na oko, risanka, 
18.20 Vem!, kviz, 19.00 Dnevnik, Slovenska kronika, Šport, Vreme, 
20.05 Film tedna: 24 tednov, nemški film, 22.00 Odmevi, Šport, Kultu-
ra, Vreme, 22.55 Panoptikum, 23.55 Turbulenca, izobraževalno-sveto-
valna oddaja, 0.35 Dnevnik Slovencev v Italiji, 1.00 Dnevnik, Slovenska 
kronika, Šport, Vreme, 1.55 Info-kanal 

sreda, 21.03.2018, ii. spored TVs
6.30 Otroški kanal, 7.00 Otroški program: Op! 8.30 Kanape - Kanapé, 
oddaja TV Lendava, 9.20 10 domačih, 10.05 Hišica v preriji (VIII.), 
ameriška nadaljevanka, 11.05 Halo TV, 11.55 Dobro jutro, 13.10 Vi-
kend paket, 14.25 Ambienti, 15.00 Umetnostno drsanje: svetovno pr-
venstvo - ženske, kratki program, 17.10 Hišica v preriji (VIII.): Oblju-
ba, ameriška nadaljevanka, 18.10 Tele M, oddaja TV Maribor, 18.40 
Primorska kronika, oddaja TV Koper-Capodistria, 19.00 Profesor Pu-
stolovec: Dežela brez pravil, poučna oddaja za mlade, 19.15 Čudovita 
Japonska, japonska nanizanka, 19.50 Žrebanje Lota, 20.00 Čarobni 
trenutki glasbe – Maria Callas, Tosca, nemški glasbeni dokumentarni 
film, 21.00 Umetnostno drsanje: svetovno prvenstvo - športni pari, 
kratki program, 23.05 Beti Bu, argentinsko-španski film, 0.45 Glas-
beni spoti, 1.55 Umetnostno drsanje: svetovno prvenstvo - ženske, 
kratki program, 4.00 Zabavni kanal, 5.15 Glasbeni spoti

ČeTrTek, 22.03.2018, i. spored TVs
6.00 Kultura, Odmevi, 7.00 Dobro jutro, 11.15 Vem!, kviz, 11.45 Tur-
bulenca, izobraževalno-svetovalna oddaja, 12.25 Zlata dekleta (I.): 
Trikotnik, ameriška humoristična nanizanka, 13.00 Prvi dnevnik, 
Šport, Vreme, 13.30 Akcent: Nagrade GZS, 14.30 Slovenci v Italiji, 
15.00 Brez meja - Határtalan, oddaja TV Lendava, 15.50 Prava ideja, 
16.25 Zlata dekleta (II.): Sestri, ameriška humoristična nanizanka, 
17.00 Poročila ob petih, Šport, Vreme, 17.30 Ugriznimo znanost, od-
daja o znanosti, 17.55 Novice, 18.00 Utrinek, 18.05 Zu: Pri Zujevih 
zmanjka elektrike, risanka, 18.20 Vem!, kviz, 19.00 Dnevnik, Slo-
venska kronika, Šport, Vreme, 20.00 Tarča, Globus, Točka preloma, 
22.00 Odmevi, Šport, Kultura, Vreme, 22.50 Osmi dan, 23.30 Resna 
igra, koprodukcijski film, 1.25 Ugriznimo znanost, oddaja o znano-
sti, 1.50 Dnevnik Slovencev v Italiji, 2.20 Dnevnik, Slovenska kroni-
ka, Šport, Vreme, 3.15 Info-kanal 

ČeTrTek, 22.03.2018, ii. spored TVs
6.30 Otroški kanal, 7.00 Otroški program: Op! 8.10 Na lepše, 8.50 
Nigel Latta dela eksplozivne poskuse: Eksplozije, novozelandska 
dokumentarna serija, 9.30 Hišica v preriji (VIII.): Obljuba, ameriška 
nadaljevanka, 10.30 Nordijsko smučanje - svetovni pokal: smučarski 
poleti, kvalifikacije, 12.35 Dobro jutro, 14.40 Biatlon - svetovni pokal: 
sprint (M), 16.05 Umetnostno drsanje: svetovno prvenstvo - moški, 
kratki program, 18.05 Magazin Fifa - Pot v Rusijo, 18.40 Primorska 
kronika, oddaja TV Koper-Capodistria 19.00 Mulčki: Vse za ljubezen, 
risanka, 19.05 Veliki skok, kratki dokumentarni film iz Slovenije, 
19.25 Čudovita Japonska, japonska nanizanka, 19.55 Nesmrtni, 
oddaja o športnih velikanih, 20.30 Umetnostno drsanje: svetovno 
prvenstvo - športni pari, prosti program, 22.35 Strelec - krvava po-
godba, koprodukcijski film, 0.25 Slovenska jazz scena, 1.15 Glasbeni 
spoti, 2.25 Nordijsko smučanje - svetovni pokal: smučarski poleti, 
kvalifikacije, 3.45 Biatlon - svetovni pokal: sprint (M), 5.20 Glasbeni 
spoti

SPORED SLOVENSKIH 
TELEVIZIJSKIH PROGRAMOV

OD 16. MARCA
DO 22. MARCA
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Časopis podpirajo: Državna slovenska samouprava,   
Ministrstvo za človeške vire (EMMI), Zveza 

Slovencev na Madžarskem  in Urad vlade RS za 
Slovence v zamejstvu in po svetu.

Naročnina: za Madžarsko letno 2.600 HUF, za 
Slovenijo 22 EUR. Za ostale države 52 EUR 

ali 52 USD.

Številka bančnega računa: HU75
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OGLAS

SZLOVÉN NYELVEN BESZÉLŐ TELEKOMMUNIKÁCIÓS 
MUNKATÁRSAT KERESÜNK!

Munkaidő: hétköznapokon 9-17-ig
Feladatok:

-Ügyfélszolgálati teendők
-Bejövő hívások kezelése, reklamációk vizsgálata

-Kommunikáció a vállalat ügyfeleivel írásban
-Kimenő hívások indítása, kapcsolattartás

-Back office teendők.
Elvárások:

-Szlovén nyelvtudás
-Call center operátori tapasztalat
-Legalább középfokú végzettség.

Bérigény megjelöléssel várjuk a jelentkezőket a andrea.orosz@eucsoport.hu 
címen vagy a 06 70 450 9576 -as számon. 

AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d., 

Bakovska 29 A, 9000 Murska Sobota

 

z a p o s l i VOZNIKE AVTOBUSA (m/ž), s polnim delovnim časom.

Pogoji za opravljanje dela: IV. stopnja izobrazbe, veljavni vozniški 
izpit D-kategorije, znanje slovenskega jezika in veljavna Temeljna 
kvalifikacija.

Pričakovane delovne izkušnje: 2 leti s C-kategorijo ali 1 leto z 
D-kategorijo.

 

Dodatne informacije na voljo po telefonu: 00386 (0) 2 530 16 31.

Zainteresirani lahko oddate vašo prijavo na spletni povezavi

https://www.apms.si/prijavnica/34/Prijavnica-za-zaposlitev 

Več informacij o podjetju na spletni strani: www.apms.si


