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Mejšani pevski zbor Avgust 
Pavel má na Gorenjom Seniki 
85-lejtno tradicijo, v najvek-
šoj porabskoj vesi  so dugo 
spejvali ljudski pevci, na šau-
li pa ranč tak majo mlašeče 
pesmare. Domanji moški in 

ženske so bili že od nekda 
erični po tejm, ka majo dober 
glas, šteroga radi vöspistijo 
tö.
Pred štirimi lejtami so ni-
šterni senčarski stariške gor-
poiskali Slovensko zvezo, aj 
pomaga napraviti edno sku-
pino, v šteroj bi se domanji 
mlajši leko malo bole navčili 
spejvati. Tak so sodelavci 
krovne organizacije prosili 
Julie Fajhtinger iz Prekmurja, 
aj se podá za delo z dekličina-
mi, štere so od tistoga mau 
gorstaupile že na več progra-
maj v Porabji, depa indrik, na 
priliko v Budimpešti, tö.
seniške sinice so 30. aprili-
ša zadvečerka v kulturnom 
domi na Gorenjom Seniki dr-
žale svoj prvi samostojni kon-
cert, na šteroga so bili najgir 
nej samo njini stariške pa sta-
ri stariške, liki vnaugi drügi 
lübiteli lejpoga spejvanja tö. 
Po tistom, ka je Máté Labritz 
pozdravo vse navzauče, se je 
program začno s slovenskimi 
in vogrskimi ljudskimi pes-
mimi, štere je na klaviaturi 
sprevajala mentorica Julie. 
»Zvekšoga se včimo porabske 
in drüge slovenske ljudske 
naute, depa moderne tö, vej 
se pa deklam té bole vidijo. 
Dopüščam pa, ka si odeberéjo 

kakšo vogrsko pesem ranč 
tak, vej jim s tem malo moti-
vacije damo,« nam je povöda-
la Julie Fajhtinger, štera je pri 
madžarskom šlageri mesélek 
a bornak na gitari sprevajala 
dvej solistki, Stefánio Drávecz 

in Vanesszo Sulics. 
Tevi dvej dekli sta nam že 
pred koncertom ovadili, ka 
sta dosta pesmi čüli v držini 
ranč tak. »Če mamo doma 
veselico, eške zdaj dostakrat 
vküper spejvamo, vej pa moj 
oča tö dober glas má,« se je 

smedjala Štefka in cujdala: 
»Že v osnovnoj šauli sem se 
rada včila slovenske ljudske 
pesmi. Z veseldjom odim v 
tau skupino, vej smo pa kak 
edna držina. Same dekličine 
smo, s šterimi se dosta sme-
gémo, pogučavamo pa spej-
vamo.«
Pesem prijateljstvo je napi-
sala mentorica Julie, pri tajoj 
nauti je začnila Vanesa opr-
vim igrati na edno »leseno 

lado«. »Moj dejdek je igro na 
fude, zatok so mi pravli, aj ge 
špilam na ’kahon’. V našoj 
držini so igrali pa spejvali, 
zatok ge tö rada spejvam. 
Zavolo toga sem nutstaupila 
v skupino, ka bi eške baukša 
gratala. Najraj spejvam mo-
derne slovenske,« smo čüli 
od bodauče srejdnješaulke 
Vanese.
Moremo povaliti drüge mla-
de pesmarce tö, štere so tr-
nok lepau vküper spejvale, 
zmejs pa majutale z rokami 
ali se ovak gibale. Ništerne 
duge slovenske pesmi so tak 
zaspejvale, ka so ranč nej dr-
žale papér. Za nauto svet je 
tvoj leko povejmo, ka je trnok 
kompleksna, donk so go Sini-
ce djenau tazaspejvale. »Mo-
remo znati, ka malo mlajšov 
mamo, devet osnovnošolk 
od 3. do 8. klasa pa edno di-
jakinjo s srejdnje šaule. Pri 
vajaj je tö žmetno: menjše 
dekličine več cajta nücajo za 
včenjé kak starejše, štere si 
brž vse zamerkajo. Dostakrat 
je raztalamo, delamo poseba 

ž njimi, na pomauč večkrat 
pozovemo mentorico tö,« 
nam je ovadila vodja skupine, 
sekretarka Slovenske zveze 
Gyöngyi Bajzek.
Koncert na Gorenjom Seniki 
pa je nej biu samo od Sinic, 
pozvale so goste iz Slovenije 
tö. Z ednim dugšim venčkom 
slovenski ljudski pesmi in z 
ednov lejpov narodnozabav-
nov nautov se je na diatonič-
ni fudaj (frajtonarci) nutpo-

kazo mladi goslar Ben-Maj 
z ov kraj Müre, iz Prlekije, 
ž njim je dvoglasno vküper 
spejvala sestra Julia Gašparič. 
Navzauči so leko spoznali vir-
tuoznost fudaša in lejpi glas 
pesmarce, šteriva ranč tak vči 

mentorica Julie Fajhtinger.
Strokovna vodja Seniški sinic 
se je samostojno tö nutpoka-
zala, na svojo gitaro je zaigra-
la in zaspejvala edno pesem 
erične slovenske pevke Tin-
kare Kovač. Zvün toga je biu 
oder samo od senčarski dek-
ličin, štere so vse mele bejle 
rauže v vlasaj. Dostakrat smo 
je čüli dvoglasno spejvati, ka 
je prej nej na léki nutnavčiti 
pri njinoj starosti. Pri trej mo-
derni slovenski šlageraj sta 
solistki znauvič bili Štefka in 
Vanesa, zaspejvali sta žmetne 
melodije, pri tejm pa so jima 
pri refrenaj vsikdar pomaga-
le vse »sinice«.
Skupina se je dosta nalečüva-
la na té koncert. »Če vidim, ka 
so na probo prišle tiste ’bole 
žive’, začnem ž njimi ovak va-
diti, kak liki če bi prišle tiste 
’bole mérne’. Trüdim se, ka bi 
bile probe vsikdar zanimive, 
ka bi se leko v vsakšoj sekun-
di nika nauvoga navčile,« je 
raztomačila mentorica Julie. 
Vodja skupine Gyöngyi je cuj-
dala: »Stariške doma volau 
davajo mlajšam, aj pridejo, 
aj se včijo. Pa same dekličine 
tö majo volau, ka če bi nej 
delale s srcaum, bi nej ojdle. 
Med probami mamo vsefelé 
programe za nji, vej je pa mo-

remo motivérati. Tau je samo 
edno delo, ka se kedensko 
srečamo. Zvün toga na prili-
ko vküper demo na koncerte, 
ka bi si mlajši postavili cil, ka 
uni tö takši dobri škejo biti.«
Po trifrtale vöraj je navzaučo 

lüstvo eške itak z oprejtimi 
vüjami poslüšalo koncert, fi-
nale je prišo z ednov vogrskov 
pa dvöma slovenskima nauta-
ma. Pri veukom madžarskom 
šlageri olyan ő se je nutpoka-
zala drauvna solistka Hanna 
Wachter, pri pesmi dekle 
moje Vladona Kreslina pa so 
bili na odri vsi goslarge in pes-
marge. Spejvanje pa igrauto 
je sprevajo ritmičen aplavz 
publike, šteri je nej gorenjo 
pri slejdnjoj pesmi sen zna-
la jes tö nej. Dekličine so na 
konci spejvale v istrijanskom 
slovenskom guči in se zmejs 
sükale v paraj.
Mentorici sta vküper s Slo-
venskov zvezov lepau poka-
zali, ka vse se leko mlajšam 
navči, če vsi majo volau in 
potrplenje za takšo delo. 
»Naš cil je, aj té dekličine, gda 
zrastéjo, napravijo eden mla-
dinski zborček,« je za konec 
povödala Gyöngyi Bajzek. 
Ž njauv mi tö želejmo, aj na 
Gorenjom Seniki (in v cejlom 
Porabji) nikdar ne preminé 
kultura vküpnoga spejvanja.
(kejp na prvoj strani: kres-
linovo pesem dekle moje so 
zaspejvali vsi navzauči pe-
smarge in goslarge.)

-dm-
foto silva eöry
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kulturni dom v najvekšoj porabskoj vesi so napunili stariške in stari 
stariške dekličin – depa vnaugi drügi najgir lidgé tö.

stefánia drávecz in vanessza sulics – dvej talentiranivi solistki z 
Gorenjoga senika

deset seniški sinic z vodjov skupine Gyöngyi Bajzek – po prvom 
samostojnom koncerti so si zaslüžile žmani desert.
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Aleš Ropoša, steri rad nüca 
tüdi umetniško ime Alexio, 
je gorraso in ške gnesden 
žive v vesnici Trdkova. 
Našim bralcom smo ga 
prvo paut predstavili 
pred dvema letoma, 
malo po tistom, ka je té 
mladi Goričanec vödau 
svojo knjigo z naslovon 
Novo upanje (Nauvo 
vüpanje). V svojom 
proznom književnom 
prvenci je na 182 
stranaj predstavo 17 
kratkih zgodb. Po tis-
tom je vödau ške dvej 
pesniškivi zbirki, leta 
2021 Planet Goričko, 
letos pa ške Slavospev.
»V zbirki Slavospev, ste-
ra je posvečena eni moji lü-
bezni, san objavo 46 pesmi, 
stere so raztalane na pet 
pesniških sklopov. Prvi ma 
naslov Zimske radosti. Tü 
so pesmi o snejgi in božiči. 
Rad mam tüdi zimske špor-
te, zatau sam se v eni pesmi 
vživo v vlogo športnoga 
reportera,« je povedo sogo-
vornik in ške razolmačo, ka 

so v zbirki objavljene tüdi 
lübezenske, razpoloženjske 
in aktualne pesmi: »Tau so 
pesmi o volitvaj, alkoholiz-
mi in digitalni zasvojenosti. 
Zadnji sklop pa je posvečeni 
Goričkomi, lidam in obi-
čajom. Tak mam pesem o 

zabadanji, o kostanjih pa o 
pokapanji.« Dvej pesmi iz 
té zbirke sta bili objavleni 

tüdi v zadnjom Porabskom 
kalendari.   
V Planeti Goričko je ške več 
pesmi, okauli 70, vej pa jih 
je piso 11 let: »Tü so objavle-
ni Prekmursko-porabski sti-
hi, pesmi o domanji krajini, 
pauleg toga pa ške pesmi 
o naravi in umetnosti. Pod 
sklopom Otroška igra besed 
je objavlena tüdi pesem o 

maturantskom plesi, stera 
mi je posebno pri srci, vej pa 
je tau biu lepi cajt. Te so ške 
ljubezenske pesmi, zadnji 
sklop pa ma naslov S sati-
rično osjo, gé so objavlene 
družbeno-kritične pesmi.« 
Na naslovnici té pesniške 

zbirke je kejp spomenika na 
vreji Tromejnika, steroga je 
napravo sam. Tüdi ovak se 
večkrat rad odšeta ta, vej pa 
je nej daleč vkraj od njegvo-
ga dauma. Največkrat  dé 
na sprehod vküper s svojo 
psico Almo.
Aleš Ropoša pravi, ka je 
knjige rad šteu že te, gda 
je ške v osnovo šaulo odo, 
in tau v Kuzmo. S svojo le-
ranco slovenskoga gezika 
Emilijo Car, stera je bila tüdi 
šolska knjižničarka, sta se 
dobro razmela, tak ka je rad 
sodelüvo tüdi v literarnom 
krožki: »Povabila me je, ka 
sam sodelüvo tüdi v šolskon 
literarnom glasili Trobenti-
ce. Bilou je tau fejst zanimi-
vo obdobje, steroga se rad 
spominjam.« Po zgotovleni 
osnovni šauli, se je vpiso na 
srednjo zdravstveno šolo, 
stera je v Rakičani pauleg 
Murske Sobote. Tüdi tü se je 
povezo s šolsko knjižničar-
ko, Judito Kalamar, »stera 
me je začnila spodbujati, 
ka sam piso in pošilo svoje 
tekste na vsefele literarne 
natečaje. V tistom cajti sam 
biu tüdi moderator, povezo-
valec proslav, sodelüvo sam 
tüdi v programi šolskoga 
radia, v zadnjih dvej letni-
kaj sam biu tüdi urednik 
šolskoga literarnoga glasila 
Utrinki.«
Aleš Ropoša je študero de-
lovno terapijo na Zdrav-
stveni fakulteti v Ljubljani. 
Pravi, ka njemi je nej žau, 
ka se je odlaučo za té študij. 
»Tüdi sledkar sam ugotovo, 
ka sam nej zgrejšo, ka sam 
se odlaučo za té študij. Gda 
sam začno s prakso, sam se 
ške bole prepričo, ka je tau 
en lejpi poklic, čiglij je tüdi 
žmeten. Ge sam zdaj osebni 
asistent pri enom človeki, 
steromi morem menjavati 
tüdi plenice, pauleg toga 

ga spremlam na kulturne 
in drüge prireditve in sam 
njegov družabnik. Deva 
tüdi na kakši izlet, pa tüdi 

v bauto ga pelam. Zdaj med 
kednom v glavnom delam 
zadvečerka, za vikend pa 
tüdi pred paudnevom. Sva 
dva, steriva se menjavava 
pri tom človeki.«
Pauleg pisanja Aleš Ropoša 
svoj prausti cajt namenja 
tüdi gasilstvi: »Že šest lejt 
sam tajnik našoga doma-
njoga gasilskoga drüštva na 
Trdkovi, stero de letos pro-

slavilo 90 let obstoja. Velko 
slavje ob tom visikom jubi-
leji mo meli 19. avgusta.« V 
preminauči lejtaj so sodelo-
vali s sakalovskimi gasilci, 
samo ka je nauvi koronavi-
rus tau zdaj malo dojstavo, 
zatau sogovornik vüpa, ka 

do se tej stiki pa nazaj vzpo-
stavili. Ovak pa ga s Pora-
bjom povezüvle ške neka. 
Brat njegovoga pradejdeka, 

Karel Čerpnjak, se je oženo 
na Gorenji Senik. »Na žalost 
ne vemo dosta o njem, tüdi 
nikšoga njegvoga kejpa ne-
mamo, znamo samo tau, ka 
se je oženo v Porabje in je 
tam živo. Po tistom, ka se je 
granica oprla, sva šla s teto 
na gorenjeseničko grau-
bišče in sva najšla njegov 
nagrobni spomenik. Te sam 
zvedo letnico njegovoga 

rojstva pa smrti, nej pa sva 
najšla nikše žlate,« je ške 
povedo sogovornik, steri 
vüpa, ka bi mogauče, tüdi 
ob pomauči bralcov naših 
novin, kaj več zvedo o svoji 
porabski žlati. 

silva eöry

Po Planeti Goričko ške Slavospev
aleš ropoša iz trdkove 

aleš ropoša je letos vödau pesniško zbirko 
slavospev. 

(kejp silva eöry)

aleš vküper z robertom titanom Felixom, založnikom njegve knjige novo 
upanje, na predstavitvi  svojih prvih dvej knjig aprila 2020 v domanjom 

gasilskom daumi  (kejp stanislav Žampar)

ob podelitvi priznanja za 10 let delovanja kak prostovoljni gasilec v pGd 
trdkova (kejp stanislav Žampar)

s svojo psico, nemško ovčarko almo
(kejp: osebni arhiv aleša ropoše)
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razstava in pohod

Pri Gradi na Goričkom se je 
zadnjo nedelo v mejseci aprili 
dosta vsega godilo. V grajski 
zidini so na den po svetovnom 
dnevi Zemle gorodprli razstavo 
štirinajstih umetnikov z avstrij-
ske Štajerske. Slike in skulpture 
so postavlene v ške nej dokonca 
obnovlenih prostorih grada na 
željo organizatorov, sterih cilj 
je s projektom Styrian art goes 
predstaviti delo štajerskih umet-
nikov iz Avstrije. 
Na otvoritev je prišlo 13 od 14 
razstavljavcov, vküper s svojimi 
pajdaši in slavnostnimi govorni-
ki iz Avstrije. Johann Baumgar-
tner, vodja za kulturo Štajersko-
ga dvaura (Steiermarkhof), steri  
stogi na raubi varaša Gradec, je 
svoj guč končo z rečami, ka je 
umetnost komunikacija in nej 
dekoracija. Organizator in po-
stavljavec razstave Georg Köh-
ler, steri je član deželnoga kura-
torija, pa je predstavo vse priso-
tne umetnike. Zaključni guč je 
meu Franc Majcen, nekdešnji 
predsednik deželnoga parla-
menta. On je pohvalo Slovence 
zatau, ka si dosta prizadevajo za 
ohranjanje kulturnoga spome-
nika, grada pri Gradi. Razstava 
de na ogled do 16. julijuša 2023.
Javni zavod Krajinski park Go-
ričko je ške isto nedelo v sode-
lovanji s Planinskim društvom 
Goričko Tromeja organizejro 
pohod Trideželnega parka Go-
ričko-Raab-Őrseg. Na paut se je 
odpravilo okauli 70 pohodnikov 
od blüzi in daleč. Med tem ka so 
prehodili nekaj menje kak 13 
kilometrov dugo kraužno paut, 
stera jih je odpelala do Gornjih 
in Dolnjih Slaveč, so si pogled-
noli ške zanimivosti in zname-
nitosti, med drügim doživljajski 
park Vulkanija, kamnolom  pa 
ške Cilino ižo na Bežanovi do-
mačiji. 

silva eöry

pRekmURje
Štiri deSetletja Prikazuje življenje 

PorabSkih Slovencev

29. aprila 1983 je na odprtju 
lokalnozgodovinskega in narodnostnega muzeja 

zapel tudi slovenski ženski kvartet iz slovenske vesi.

na jubilejni prireditvi, ki so se je udeležili tudi predstavniki slovenske 
skupnosti, je o prvih tridesetih letih monoštrskega muzeja spregovorila 

etnologinja marija kozar mukič.

Priprave za ustanovitev muzeja v Monoš-
tru so se začele leta 1979. Predstavniki me-
stnega sveta so sodelavca sombotelskega 
Muzeja Savaria Jánosa Bárdosija in Marijo 
Kozar Mukič povabili na pogovor in ogled 
zasebne zbirke Karla Gašparja, ki je skupaj 
s soprogo Margito med letoma 1975 in 
1976 zbiral predmete (predvsem lončene 
posode) v petih porabskih vaseh. Tako se 
je nabralo blizu 600 eksponatov, del kate-
rih sta zakonca leta 1982 podarila mestu 
Monošter z namenom ustanovitve muzeja.
29. aprila 1983 (torej pred skoraj natanko 
40 leti, ob 800. obletnici ustanovitve Mono-
štra) se je začela zgodba, ki traja vse do da-
nes. Muzej je bil nameščen v t. i. Štajerski 
hiši, ki je bila stanovanje delavcev tovarne 
kos, v kateri pa so od ustanovitve do leta 
2010 domovale tri stalne razstave: lon-
čarstvo v jugozahodnem prekdonavju, 
slovenci v okolici monoštra in najdbe iz 
monoštrskih grobov. (Tem se je leta 2009 
pridružil še ogledni depo.) Muzej je bil leta 
1986, ob stoti obletnici rojstva, poimeno-
van po Avgustu Pavlu, ki se je tesno nave-
zoval na mestece ob tromeji.
Vse to smo izvedeli na predavanju dolgolet-
ne strokovne vodje monoštrske ustanove 
Marije Kozar Mukič, ki je v osrednjem pros-
toru zgradbe 27. aprila letos na jubilejnem 
dogodku potegnila zgodovinski 
lok med časi pred štirimi deset-
letji in letom 2013, ko je upravi-
teljica ustanove postala Občina 
mesta Monošter. Ni mogla mimo 
občasnih razstav, ki jih je s sode-
lavci posvetila ljudski kulturi Slo-
vencev na Madžarskem: pletenju 
košar, delovanju Avgusta Pavla, 
posodi in hrani, kovaškemu in 
sodarskemu orodju, pletarstvu, 
pustnim maskam, pisanicam, 
papirnatim poročnim šopkom in 
cvetlicam, vinjetam in izdelkom 
iz tovarne kos, izseljevanju Po-
rabcev v Ameriko ter nošnji rute 
in predpasnika.
Našteto tematsko bogastvo občasnih raz-
stav nakazuje na poglobljeno strokovno 
delo, ki ga je med tridesetletnim vodenjem 
ustanove opravila etnologinja Marija Kozar 
Mukič. Največji izziv pred sodelavci muzeja 
pa je vsekakor pomenila izvedba projekta 
doživetje prostora, pri katerem so stopili 
skupaj štirje muzeji z obeh strani slovensko-
-madžarske meje. Leta 2012 je nastala tudi 
nova stalna razstava z naslovom način živ-
ljenja porabskih slovencev s prostorsko 
ureditvijo, prilagojeno muzejskopedagoš-
kim delavnicam. Slednje so v monoštrsko 

ustanovo privabile in še privabljajo številne 
mlade ljubitelje ljudske kulture.
Na jubilejnem dogodku je prisotne pozdra-
vil tudi župan Monoštra Gábor Huszár, in 

sicer upravičeno, kajti lokalna samoupra-
va je od januarja 2013 upraviteljica muzeja, 
do česar je privedla sprememba muzejske 

zakonodaje na Madžarskem. Prvi mož 
mesta je poudaril, da se je morala občina 
veliko boriti za to, da upravljanje muzeja 
preide k samoupravi. Ob tem je poudaril, 
da ustanova še naprej ostaja v funkciji te-
meljnega muzeja za slovensko narodno 
skupnost. Dodal je še, da je ustanova v 
enajstih letih privabljala obiskovalce iz vse 
države, hkrati pa postala prizorišče rednih 
kulturno-znanstvenih prireditev.
Pred desetimi leti so lokalnozgodovinsko 
in slovensko narodnostno zbirko avgu-
sta pavla (kot se danes uradno imenuje 

Muzej Avgusta Pavla) pridružili Mestni 
knjižnici Ferenca Móre. Vlogo direktorice 
je takrat prevzela knjižničarka Piroska 
Molnár, ki je na jubilejni prireditvi opisala 
svojih osem let na čelu muzejske ustanove. 
Izpostavila je velik pomen Domoznanske-
ga kluba, katerega člani so navdušeno so-
delovali pri pripravljanju vseh programov 
in razstav v muzeju. Zahvalila se je mono-
štrski občini za pomoč, med opravljenimi 
nalogami pa je naštela obnovitvena dela 
na stavbi. 
Kot je poudarila Piroska Molnár, so želeli 
ponudbo muzeja razširiti z domoznan-
skimi vsebinami, zato sta nastali stalni 
razstavi o zgodovini industrije in mono-
štrski bitki v prvem nadstropju. Ob pomoči 
sombotelskih muzejskih strokovnjakov 
so prenovili tudi predstavitev lončarske 
dediščine pokrajine in pripravili različne 
družabne igre, kvize in vodnike za obisko-
valce – ob svetovnih jezikih zmeraj tudi v 
slovenščini. Nekdanja direktorica muzeja 
je še dodala, da so v muzejskih prostorih 
ali drugod v mestu pogosto domoznanski 
programi v organizaciji njenih sodelavcev.
Prav prireditvam v »družabnih prostorih« 
zgradbe je največ pozornosti namenila 
sedanja direktorica združene kulturne in-
stitucije Ági Tiborné Horváth. Poudarila je, 

kako pomebno je pridobiti obi-
skovalce – med njimi tudi čim več 
otrok – v obe ustanovi, in projici-
rala številne fotografije o delav-
nicah, obiskih in drugih progra-
mih v muzeju. Naj tu izpostavimo 
dvojezične muzejskopedagoške 
delavnice, ki jih obiskujejo tudi 
učenci dvojezičnih in narodno-
stnih porabskih šol, oziroma 
obiske slovenskih gostov iz bolj 
oddaljenih krajev, kot so na pri-
mer Jesenice ali Maribor. Sicer je 
muzej priljubljen tudi med obis-
kovalci iz Madžarske, direktori-
ca je naštela skupine iz Győra, 
Veszpréma ter celo Szolnoka in 

Szegeda.
Sedanje vodstvo knjižnice in muzeja se 
trudi, da bi popestrilo kulturno življenje 
v Monoštru in je pohvale vredno, da med 
sodelavkami še naprej najdemo tudi govor-
ko porabskega oziroma knjižnega sloven-
skega jezika. Samo tako se namreč lahko 
zagotovi, da ostane Muzej Avgusta Pavla v 
Monoštru vsaj delno to, za kar je bil usta-
novljen – muzej Slovencev v Porabju.
(v prihodnji številki boste lahko prebra-
li pogovore s tremi vodji muzeja.)

-dm-
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železna 
žuPanija

divje svinje v somboteli?

Dotejgamau so se najbola 
samo po vasaj žaurgali zavolo 
divjačine, zato ka dosta kvara 
njim dela, varašanci še nej. 
Prvin se je od psauv trbelo 
bojati, zdaj pa od divji svinj, 
pravijo zdaj Sombotelčani. 
Najbola tisti, steri bola na 
okrajmi varaša živejo, gde so 
paulek njive. Čüdivati se nej 
trbej, baukše gvüšno ka nede, 
vejpa živali pomalek že nedo 
meli teritorij, gde bi leko živeli. 
Goščé je od leta do leta menja, 
vsigdar več zemle je zaograje-
no, delajo se hitre ceste, gde 
na dvej talaj ograja brani kak 
avtone tak divjačino, nej ka bi 
se srečali na cesti. Gda se edna 
paut napravi, največkrat eden 
tau divjačine na ednom tali 
ostane, drügi pa na drügom 
tali. Tau istina, ka zdaj so že 
predpisi, steri vöpovejo, ka 
više hitre ceste pa avtoceste 
mora biti maust, gde divjačina 
leko z ednoga tala na drügi tau 
prejkide. 
V Somboteli v ulicaj Gyöngyvi-
rág pa Márton Áron, sterivi sta 
skrak k gaušči, po večeraj div-
je svinje notra med rame dejo. 
Ranč tak se godi pri spomeni-
ki osvoboditve, pri kalvariji ali 
pri jezeri Csónakázó. Lovci tak 
pravijo, tau je zavolo ogradcov, 
stere v varaškom becirki Olad 
majo, tam je dosta sadja, zato 
pride divjačina nutra v varaš. 
Najbola taše ogradce poiščejo, 
gde je lastnik mrau, tisti, steri 
so erbali, se pa več z ogradcom 
ne spravlajo. Potejm vse zara-
ste v ogradci, gde se divjačina 
nej samo ka leko skrije, gesti 
si tö najde pod drejvami pa v 
zemlej, tam zraste vse tašo, 
ka vsikšo leto vöpožene. Dja-
gri pravijo, ka divje svinje bi 
leko vöstrlili, depa znautra v 
Somboteli se ne smej strejlati, 
samo tak, če policija dovolje-
nje da. 

karči Holec

PiSali Smo Pred 30. lejti

V 9. številki časopisa Porabje, stera je vöpri-
šla 6. majuša 1993, je Ernest Ružič piso o 
obiski delegacije Narodnega sveta koroških 
Slovencev (NSKS) v Porabji. »«obisk koro-
ških slovencev pri porabskih slovencih je 
bil že dolgo načrtovan. ugotavljam, da je 
položaj porabskih slovencev v marsičem 
še težji, kakor naš na koroškem. smo pa 
koroški slovenci sposobni, da prispevamo 
svoje k razvoju porabskih slovencev. ta 
čas se mi zdi zelo pomembno, da se po-
rabski slovenci vključijo v različne med-
narodne manjšinske organizacije, kjer 
jim bomo mi ravno tako pomagali,« je 
o prvem obisku med porabskimi sloven-
ci povedal predsednik nsks dr. matevž 
Grilc. na vprašanje, kako ocenjuje raz-
mere na Gornjem seniku, kjer še vedno 
ni slovenskega duhovnika, je povedal: 
»koroški slovenci smo bili pravzaprav 
ogorčeni nad tem, ker je po moje neo-
pravičljivo, da se ta problem ne reši. po 
moje je rešljiv zelo hitro, ker ni mogo-
če, da cela slovenija, cela mariborska 
škofija, ne bi bila v stanju, da pošlje 
duhovnika v ta kraj. tu imamo koroški 
slovenci še posebni občutek, kajti na 
koroškem so bili duhovniki edini, ki so 
bili nosilci narodne zavesti. vključili 
bomo našo duhovščino, da bo problem 
čimprej rešen; pogovarjali se bomo z 
mariborskim škofom pa tudi z ljubljan-
skim nadškofom. zadeva bi morala biti 
po moje rešljiva v nekaj mesecih.« zelo 
zanimivo je bilo tudi vaše razmišljanje 
o »vendih«; o primerjavi med »vindišar-
stvom« in »vendstvom«. »zame je bilo to 
zelo zanimivo dejstvo, ker gre za povsem 
enake razmere in isto argumentacijo, ki je 
bila desetletja na koroškem. Gre za politič-
no argumentacijo, gre za poskus nekaterih 
krogov očividno razdeliti slovence na mad-
žarskem v narodno zavedne in na tiste, ki 
so nekako na poti v asimilacijo. to je enak 
problem kot na koroškem, kjer smo ga že 
preboleli. na koroškem se je ustanovila 
zveza vindišarjev, ki je ni več, in sicer je 
ni več zato, ker je bilo znanstveno doka-
zano, da je »vindišarščina« slovenski dia-
lekt, nič več in nič manj; in nič več in nič 
manj ni tudi na madžarskem. zato mis-
lim, da je treba v prvi vrsti to ovreči na 
znanstvenem področju, treba pa je tudi jas-
no povedati, da gre za politični problem, v 
nobenem primeru pa za noben jezikovni 
narodnostni problem. Gre za način, kako 
asimilirati neko narodnost. tudi tu bomo 
pomagali z našimi izkušnjami porabskim 
slovencem.«« 

Ob stauti obletnici monoštrske gimnazije je 
o tom neka rejči napiso Vilko Novak. »v zad-
njoj številki porabja ste pisali, ka je mono-
šterska gimnazija sto let stara - lepo. ne je 
pa lepo, či slovenske novine povejo samo 
tö, da sta iz nje prišla dva pomenliviva 
vogrskiva dijaka, eden slikár (málar), 
eden gledališki igralec - ne pove pa čla-
nek niti reči, ka se je na njej šolalo tüdi 
dosta slovenskih dijakov. najprvle samo 
štiri leta, ar je bila gimnazija samo niž-
ja, pa so te mogli iti nadaljávat šolanje v 
kőszeg ali sombotel, sledkar pa so že celo 

gimnazijo opravili lejko v monoštri. na 
žalost je pa trno malo dijakov bilo v njoj 
iz denešnjega porabja, iz najbližánjih 
slovenskih vesnic. največ slovencov je bilo 
iz denešnjega prekmurja, iz soboškoga pa 
lendavskoga okraja,« je napiso Novak in 
ške cujdau, kak so po tistom ka je Prekmurje 
prišlo k Sloveniji, Kraljevini Srbov, Hrvatov i 
Slovencov, bili takši, ka so, čiglij so potnoga 
lista nej daubili, »šli v osmi razred v monoš-
ter. pravili so njim, naj idejo v štero gim-
nazijo na slovenskom, v najbližánjo na 
ptuji ali v maribori. to si pa lejko mislite, 
da je tö skoro ne mogoče bilo, ár so dečki 
znali samo svojo dománjo reč, ne pa kniž-
no, pismeno slovenščino, kak bi sé te naj 
včili vse predmete na konci šolanja?! (naj 
povem, da je tö samo eden napravo, pa ne 
od teh iz monošterske gimnazije, liki deset 
let starejši ivan jerič, ki je že prle opravo 
meščansko šolo v lendavi pa sedmi razred 
gimnazije v kaniži, te je pa šou skoz celo 
vojno, v fronti na soči itd. devetdvajsti 
leten je stopo v škofijsko gimnazijo v Šent 
vidi pri ljubljani pa tam maturerao! ) 
naši dečki pa so šli v osmi razred v mo-

nošter-skrivomá, kak švercarge, prek mejé 
tam nindri pri trtkovi pa martinji, po logi 
in jo srečno opravili v juniji 1920! eden od 
njih celo leto stanüvao v slovenskoj vési pri 
Bedičovih (ričini) pa sta z joškom istoga 
leta bilá. tak sem se za nikelko let tüdi jaz 
spozno z Bedičovim joškom, šteroga se tak 
rad spominam kak poštenoga slovenca! 
pa sem ešče ne prišo tá, kama sem sé na-
póto: najslavnejši, najvékši naš slovenski 
človek, ki je začno hoditi v gimnazijo v 
monoštri leta 1897, je bio dr. avgust pavel, 
naš pesnik, jezikoslovec, narodoslovec, 

prevajalec iz slovenske kniževnosti 
v vogrščino, ravnateo muzeja v som-
boteli, profesor itn. on se je narodo 
na Cankovi blüzi radgone 1886, 
za dve leti pa so se preselili v bližá-
nje skakovce, naskori pa na potrno 
pri radgoni, dnes v avstriji. Gda je 
dokončao lüdsko šolo na Cankovi, je 
začno hoditi v monošter, gde so gim-
nazijo te vodili cistercijanci, ka je v 
vašem članki ne povedano. Že prvo 
leto je bio odličnjak (kitűnő). ar je 
višiših razredov te šče ne bilo, je v 
peto gimnazijo mogo iti v sombotel, 
gde so včili premontrejci, i jo je tü 
dovršo 1905. potom se je vpisao na 
vseučilišče v pešti itakdale. tü sem 
želo samo tö naglás povedati, da je 
avgust pavel najznamenitejši dijak, 
ki je prišo iz monošterske gimnazije. 
zato je sledi tak rad hodo med porab-

ske slovence, pa tüdi v svojih vogrskih pes-
maj se spomina, kak je njegov oča nigda 
hodo v slovenskoj vesi pa okolici.«

V rubriki Nika za smej pa so bralci leko prešte-
li tüdi o enom skopci: »naš ivan je hirašan 
skopec. Gnauk je čüjo, ka od njega eške de-
vetkrat vekši skopec živé v ednoj vesi. mis-
lo si je, košta ka košta, dem k njema pa ga 
poglednam. eden dvečerek sé not postavi k 
hirešnjoma skopca. lepau so ga gor prijeli, 
eške so ma ponüdili prenočišče, nej ka bi 
po kmici odo domau. naš ivan si je dojle-
go, zaspati pa ne more. kak etak büden 
leži, gnauk samo vpamet zema, ka gazda 
gorstane iz postale, okrauži postalo pa si 
dojleže na ovoj strani. za eno vöro pá tak 
napravi. zdaj naš ivan že ne more vöpr-
stati pa ga pita: dragi moj človek! zakoj pa 
telkokrat staneš, pa deš na drugo stran po-
stale?  naš gazda pa zdaj etak pravi: nej si 
pravi skopec, če tau ne vejš. dobro bi ge vö-
gledo, če bi se na postali obračo na drugo 
stran. postalne prčace (rjuhe) bi si tak na-
gnauk raztrgo. etak pa je dugo pršparam.«

vküppobrala silva eöry
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Na začetku marca so zastop-
niki Slavističnega društva 
Prekmurja, Prlekije in Po-
rabja v Kopru predstavili 
posthumno pesniško zbirko 
Milana Vincetiča ter film o 
življenju in delu tega ugled-

nega prekmurskega bese-
dnega ustvarjalca. S tem 
je 25. aprila prisotne v slo-
venski učilnici Dvojezične 
osnovne šole Jožefa Košiča 
na Gornjem Seniku sezna-
nil predsednik omenjene-
ga stanovskega združenja 
Franci Just, ko je najavil pre-
davanje predsednice Slavi-
stičnega društva Koper prof. 
dr. Vesne Mikolič.
Predstojnica Inštituta za je-
zikoslovne študije na Znan-
stveno-raziskovalnem sre-
dišču Koper je s tem vrnila 
obisk in v referatu v dveh 
šolskih urah predstavila 
svoje izsledke pri razumeva-
nju besedil Ivana Cankarja s 
pomočjo ključnih besed.
Kot smo slišali navzoči, 
se literarni zgodovinarji 
pogosto ustavljajo pri sti-
lističnem opredeljevanju 
literarnega besedila, kadar 
ga razčlenjujejo z jezikoslov-
nega stališča. Odgovore pa 
naj bi bilo treba iskati tudi 
na druga vprašanja: ali je 
umetniški jezik učinkovit, 

močan, morda celo nekoli-
ko nasilen. 
Ob stoletnici smrti Ivana 
Cankarja se je Vesna Mi-
količ odločila, da bo v svet 
pisatelja poskusila vstopiti 
s sredstvi korpusnega jezi-

koslovja, ki jih 
na Zahodu že 
uporabljajo. Z 
orodji »digitalne 
humanist ike« 
je ugotovila, da 
Cankar nad 60 
odstotkov svojih 
besed ponavlja, 
s čimer želi do-
seči stilistični 
učinek. Preda-
vateljica je s po-
močjo računal-
niške aplikacije 
ugotovila, da je 
najpogostejša 
beseda v Can-
karjevih delih 
»oči«. To pa po-
stavlja pisatelj v 
nove kontekste, 

ki ji dajejo drugačne pome-
ne. Preprosto besedo »velik« 
prav tako pogosto ponavlja, 
iz prozaičnega pomena pa 
jo rad prestavlja v metafo-
ričnost. Čeprav beseda »do-
lina« za nekoga »s klanca« 
lahko pomeni nedosegljivi 
kraj hrepenenja, obeh izra-
zov ne smemo razumeti le 
črno-belo.
Vesna Mikolič meni, da je 
bil Cankar jezikovno oza-
veščen pisec, ki je jasno po-
sredoval svoje misli, kljub 
temu pa ostaja za mlade 
»temačen pisatelj, ki pripo-
veduje o revnem in težkem 
življenju«. Profesorica je 
opozorila na aktualnost 
Cankarjevih pogledov, kar 
dokazuje, da se družba od 
njegovih časov ni dosti spre-
menila. Pisatelj je imel sicer 
poseben odnos do slovenske 
družbe: svoje prvotno okolje 
je skoraj deset let opazoval z 
Dunaja.
Po besedah Vesne Mikolič 
mladih ne bi smeli usmer-
jati z vprašanjem, kaj se v 

določenih delih »dogaja«, 
temveč bi morali v ospredje 
postaviti čustva in občutja, 
ki bralce preplavljajo med 
branjem in po njem. Učen-
ce moramo pri učnih urah 
slovenske književnosti nau-
čiti razpravljati o stvaritvah 
in jih opozoriti na medkul-
turne vidike, smo še slišali. 
Literatura namreč ima moč, 

da povabi v svoj svet in s tem 
spodbuja k dialogu.
Za branje Cankarjevih bese-
dil priporoča avtorica knjige 
Ali bereš Cankarja? pet kora-
kov. Prvi je iskanje ključnih 
besed, ki jih lahko zberemo 
v obliki besednih oblakov. 
(Z aplikacijo lahko to storijo 
tudi učenci sami.) Sledi ugo-
tavljanje moči besede, kajti 
po mnenju Vesne Mikolič je 
Ivan Cankar ustvarjalec, ki 
ga je treba »dešifrirati«. Pri 
tem je pomembno najti tudi 
najpogostejše besedne zve-
ze, ki določajo pisateljeva 
simbolna polja. Tretji korak 
predstavlja razčlenitev idej-
nih plasti znotraj posame-
znih del, ki napoveduje raz-
iskovanje (med)kulturnih 
značilnosti. (So ključne be-
sede Cankarja tudi ključne 
besede slovenske kulture? 
– delo, pot, dolina, dom 
...) Postopek se končuje z za-
znavanjem razpoloženja be-
sedil, ki omogoča uživanje v 
branju stvaritev osrednjega 
pisca slovenske moderne.
Vesna Mikolič je na Gor-

njem Seniku poudarila, da 
lahko ob pomoči očrtanega 
postopka zelo hitro vsto-
pimo v Cankarjev svet. Ob 
tem je opozorila na med-
narodno metodo TILKA, 
ki (ob tem, da spominja 
na junaka Simona Jenka) 
predvideva »poučevanje 
medkulturnosti prek jezika 
in književnosti za presega-

nje konfliktov«. To je osnova 
za razvijanje sporazume-
valne in bralne zmožnosti 
učencev in prek branja av-
tentičnih umetnostnih ali 
neumetnostnih besedil 
spodbuja razpravo o druž-
beno pomembnih temah.
Pristop temelji na živem 
stiku in osebnem odnosu 
do književnih del, ki sta ne-
pogrešljiva za razumevanje 
literature, sveta in lastne 
osebnosti. Po besedah Vesne 
Mikolič tega umetna inte-
ligenca nikoli ne bo mogla 
doseči ali nadomestiti.
Prispevek profesorice, ki v 
zadnjih šestih letih predava 
tudi na oddelku za sloveni-
stiko na tržaški univerzi, od-
pira nove poglede na meto-
diko poučevanja slovenske 
književnosti. Vesna Mikolič 
je v večernih urah svoje 
raziskovalno delo in knjigo 
v murskosoboški knjižnici 
predstavila tudi drugim po-
murskim slavistom.

-dm-

oD
Slovenije...
slovenijo je obiskal evropski 

komisar za notranji trg
Predsednik slovenske vlade Ro-
bert Golob je gostil evropskega 
komisarja za notranji trg Thier-
ryja Bretona. Na srečanju, ki sta 
se ga na dvorcu Zemono udele-
žila tudi ministra za obrambo 
in gospodarstvo Marjan Šarec in 
Matjaž Han, so govorili o krepitvi 
evropske obrambne industrije, pa 
tudi o gospodarski konkurenčno-
sti. »Slovenija je tretja najbolj in-
dustrijsko razvita država v Evropi. 
Danes smo se pogovarjali, da je 
zaradi ruske agresije in okrepitve 
obrambe na voljo veliko denarja 
za razvoj industrije. Sredstva mo-
rajo biti porabljena v ta namen,« 
je pojasnil Robert Golob. Sogo-
vornika sta se tudi strinjala, da 
je jedrska energija sestavni del 
zelenega prehoda. Po srečanju 
na dvorcu Zemono sta se Golob 
in Breton skupaj z ministroma za 
obrambo in gospodarstvo odpra-
vila v ajdovsko podjetje Timtec, ki 
razvija in izdeluje in obrambne 
sisteme. Tam se jim je predstavilo 
še eno ajdovsko podjetje, C-Astral, 
ki izdeluje majhne sisteme brez-
pilotnih zrakoplovov z nepremič-
nim krilom.

dan afrike
Na Brdu pri Kranju je potekala 
12. mednarodna konferenca Dan 
Afrike, na kateri je slovenska 
diplomacija zbirala podporo pri 
kandidaturi za nestalno članico 
Varnostnega sveta Združenih na-
rodov. Zunanja ministrica Tanja 
Fajon je na dvodnevni konferenci 
na Brdu sprejela zunanje minis-
tre iz Komorov, Zelenortskega 
otočja, Ruande in Malavije. Osred-
nji temi konference sta bili pod-
nebje in varnost. Konference se je 
udeležila tudi predsednica države 
Nataša Pirc Musar in izpostavila 
nepravično dejstvo, da so afriške 
države med tistimi, ki najmanj 
prispevajo k podnebni krizi, ven-
dar so kljub temu med najbolj 
podnebno ogroženimi. Poudarila 
je še, da je Afrika celina priho-
dnosti in sedanjosti ter se zavzela 
za okrepitev odnosov z afriškimi 
državami.

da bi učenci raje vstopali v cankarjev svet

razpravo koprske profesorice je leta 2021 izdala 
slovenska matica.

»učenci naj se prepustijo občutenjem, naj vzpostavijo živi stik in osebni 
odnos do Cankarjevih besedil,« je na Gornjem seniku svetovala prof. dr. 

vesna mikolič.
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... do
madžarSke
obvezne akcije po trgovinah z 

živili
Vlada je – po njenem zaradi zatrtja 
visoke inflacije – uvedla obvezne 
akcijske prodaje po trgovinah z živi-
li, podrobnejša navodila je prejšnji 
teden objavilo ministrstvo za gospo-
darski razvoj. Na njihovi podlagi mo-
rajo akcijske prodaje obvezno uvesti 
vse trgovine z živili, ki so imele v letu 
2021 več kot 500 milijonov forintov 
prometa. Odredba ob trgovinah mul-
tinacionalk in trgovinah na drobno 
velja tudi za spletne trgovine z živili. 
Trgovine morajo akcijske prodaje 
uvesti najkasneje med 1. junijem in 
30. septembrom 2023. Informacije o 
akcijskih prodajah morajo trgovine 
objaviti na spletu, obenem pa jih na-
mestiti v trgovinah na vidnem mes-
tu. Obvezne akcije se morajo izvajati 
tedensko, veljati morajo od četrtka 
do naslednje srede. Vlada je določila 
20 skupin izdelkov, med temi so piš-
čančje, svinjsko in goveje meso 
ter drugi mesni izdelki, mleko in 
mlečni izdelki, kruh in pekovski iz-
delki, riž, sveže sadje in zelenjava, 
gotove jedi itn. Trgovci so dolžni 
v akcijski prodaji v vseh skupinah 
artiklov ponuditi vsaj en artikel. 
Njegova cena mora biti vsaj za 10 
odstotkov nižja od dotedanje naj-
nižje cene. Trgovci morajo v akcij-
skem obdobju poskrbeti za zadost-
no zalogo izdelka z znižano ceno. Za 
kršitev je predvidena globa od 500 
tisoč do 3 milijone forintov.
Opozicija in tudi nekateri eksperti 
menijo, da odredba služi bolj vladni 
propagandi kot dejanski pomoči dru-
žinam, saj bodo trgovci izgubo zaradi 
akcij »poravnali« z dvigom cen dru-
gih artiklov.

potekel je moratorij za izselitev
S 30. aprilom je potekel zimski mora-
torij za izselitev družin iz najemniš-
kih stanovanj, ki že dalj časa niso 
plačevale najemnine in drugih stroš-
kov. Nevladne organizacije menijo, 
da jih bo letos veliko več kot prejšnja 
leta, saj so  rast cen energentov in 
tudi najemnine marsikatero druži-
no spravile v težak položaj. Nasilne 
izselitve pomenijo največji problem 
v glavnem mestu, zato nevladna or-
ganizacija Pravniki na cesti ponuja 
brezplačno pomoč vsem, ki se bojijo, 
da ostanejo brez strehe nad glavo. 
Brezplačno svetovanje bo 5. maja na 
trgu Lujze Blaha v Budimpešti.

iz  naŠe kÜnje:
ŠČiPkove PoGaČe iz

 dinSke mele 

Pod Srebrnim brejgom …

... pavri demonstrerajo pa štrajkati tö škejo. Ja, v cejloj pravoj pan-
demiji demonstracij, štrajkov pa eške koga so uni tö kcujstanoli. So 
kcujstanoli, samo aj pandemija tak nagnauk ne premine. Skur skrak 
nji penzionisti svoj glas visko zdigavajo, aj se njivi status na baukše 
spremeni. Najbole nauvi štrajk so si podje pa dekline na piciklinaj 
(ételfutárok) vözbrodili. Zaprav, svoj sindikat so si naprajli, prejk ste-
roga do se s svojimi šefi zgučavali. Eno par lejt nazaj je v Slovenijo na-
uva mauda prišla, gesti pa eške kaj drugoga ti kak najbole brž domau 
pripelajo. Več nej trbej v bauto ali krčmau oditi. Dvej takšnivi firmi sta 
»nutfčesnili«. Glovo je iz Španije prišo, Wolt pa se je na Finskom narau-
do. Pomalek se je vidlo, ka vsi trno dobro slüžijo, najmenje pa tisti, 
steri po varašaj na dvej potačaj lejčejo. Velko silo majo, ka kak najbole 
prva vse prištölano na pravi atrejs pride. Kak povedano, svoj sindikat 
so naprajli, ka za nji de se gorgemau.
Skrak vsega toga je v parlamenti vlada Roberta Goloba na rešeti bila. 
V eni novinaj so tau za 14 vörni cirkus za Janšov blagor vözglasili. Ja, 
indašnji premier (kormányfő) Janez Janša je v parlamenti po tistom 
premieri mlato, steri ga je dojminiu. Kak točkar povejdano, 14 vör je 

vse vküper trpelo pa se na konci sploj več nej vedlo, zakoga volo se 
je vse vküper sploj zgodilo. Steri je rejč emo, je po istini gučo. Gda je 
drugi rejč prejkvzeu, je un po istini gučo. Pa je tau tak naprej pa tadale 
šlau, vsi so istino meli, vsi so naaupek pripovejdali. Ja, cirkus v par-
lamenti, kak so nisterni napisali. Depa, gda človek v cirkus šké priti, 
plačati mora. Za té cirkus v parlamenti pa skur nika nej trbelo plačati. 
Vse vküper pa se eške nej zgotovilo, sploj nej. V krčmaj se cirkus ta-
dale godi. Tisti od Janše po njegovo tirajo, od Goloba pa njegvo istino 
pripovejdajo. S tejm je parlament med lidi prišo. V tom domanjom 
parlamenti vsi istino majo pa vsi vküper naaupek gučijo.
Vcejlak naaupek slovenska birovija dela. Trno poznana »majstrica za 
pejneze« Barbara Podlogar je na tri lejta pa štiri mejsece mogla v vau-
zo titi. Tau pa zatoga volo, ka je na velke s pejnezami delala, ka bi sploj 
nej smejla delati. Depa, ta vauza rejsan čüdno vögleda. Novinarge so 
na tau gor prišli, ka gospa na velke leko vö ojdi. Ja, leko malo kaulak-
vrat dé, v tom časi pa tanače za ilegalne pejneze dava. Ranč tau dela, 
zakoga volo so go osaudili. Na tom mesti se človek leko pita, zakoga 
volo go sploj eške v vauzi majo, če na velke leko tadale po svoje dela. 
Čüdna so pauta gospaudova, se je inda prajlo. Gnes se ovak povej, črna 
so pauta pejneznata. Depa, takše prausni lidge ne morejo delati. Ni-
sterni med gnakimi lidami so več vrejdni gé.
Naš brejg takše sploj čüti neške. Nut v njem na velke vre, gda se ne-
kakomi vse dopisti, maloga človeka pa tadale eške bole nut v d..k 
potiskajo. 

miki roš

Pridejo dnevi, ka bi radi pogeli neka dobroga, pa se nam ne se-
nja, ka bi naj tau bilau. Prekaplemo po hladilniki pa špajzi,  ranč 
tak po predalaj, pa vseposedi neka najdemo, ali nika takšoga, ka 
bi se nam zalüštalo. Pa te na konci vö potegnemo kakši čips pa 
kekse pa še kaj, ka nam neje najbole od haska.
Ka pa, če bi si sami napravili neka zdravoga pa dobroga, neka 
takšoga, ka nam lüšte dobro poteši?
No, te de te recept gli za vas. 
Sama nemam gli 
rada dinske kaše, 
mam pa rada kaj 
dobroga iz dinske 
mele, krüj z ore-
jami ali pa te po-
gače s kisilakom, 
štere sam prvič 
probala, gda jih je 
v slüžbo prinesla 
ena študentka, ka 
je bila pri nas na 
praksi.  
Tak mo pravla – 
bole s packastim 
testom sam še nej 
delala, ali vrejdno 
je bilau! 
Ka te nücali?
Za testau: 
- 350 g dinske mele
- 150 g ostre bejle mele 
- sol (slaba žlička)
- 2 žlici masti po želji (svinska mast, puter, olje …)
- ½ litra kropa

Fila (töltelék):
- 1 kg kisilaka (ščipk)
- 2 bilici (djajci)
- 1 velka kisla smeta a (410 g)
- sol po žmaji
Melo, sol pa mast prelijemo s kropom, pa s kijanco (fakanál) 
mejšamo, ka dobimo testau, štero ne smej biti preveč tekauče. 
Malo več kak polovico testa razporedimo z rokami v plej, veliko-
sti približno 30 x 40 cm. Na testau vlijemo filo iz kisilaka, bilic pa 
soli, te pa na vrh razporedimo küpčke preostaloga testa. 
Prle, kak damo pečti, gor vlijemo še kislo smetano. Peče se približ-
no 40 minut na 230 stopinjaj. 
Pa še neka!  Tisti, šteri ste alergični na gluten pa ne smejte ge-
sti bejle mele, lejko bejlo melo vömenite z brezglutensko melo, 
samo je dajte malo menje, kak bejle. 

pa dober tek iz naše v vašo künjo!
simona rituper

www.porabje.hu

s tejm delom se velki pejnezi obračajo. pomalek iz estonije v slovenijo 
eške nauvi finančni velikan Bolt Food pride. po slegnji informacijaj je po 

deseti lejtaj firma 7,4 miljarde evronove vrejdna.
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Prejšnji keden sem odo 
pri Fincini Agneši, po mo-
žej Mukič, na Gorenjom 
Seniki. Gda se človek pri 
njij stavi, »stražara« tak 
nagnauk gla-
sita, ka nekak 
prišo. Tau sta 
dva menšiva 
psa, depa po 
glasi kak če 
bi oroslana 
(leva) bila, 
eden se bola 
dere kak drü-
gi. Zavolo toga 
brž sem nutra 
na dvera sko-
čo, gde so me 
že tetica v top-
li sobi čakali. 
Na posteli so 
sejdli, v rokej 
s starimi črno-
-bejlimi kejpi, 
više nji križ na stejni. Že 
so me čakali.
- agneš, nejdaleč kraj 
od kulturnega dauma 
ste zdaj doma. Gde je pa 
biu vaš rojstni ram? 
»Moj rojstni ram je te stari 
ram v dvorišči, ge sem se 
tü naraudila. Toga, gde 
zdaj živeva z možaum, 
sva ga leta 1972 zidala. 
Mauž je s tistoga tala vesi 
biu, kak je Zavec krčma, 
najprvin so v arandi bili. 
Sledkar sta z bratom od tis-
tec mogla vötiti pa te sta 
edno staro malo ižo küpla 
tö tam, nejdaleč kraj kak 
sta v arandi bila. Gda sva 
se spoznala pa oženila, te 
je on sé k nam prišo, v naš 
ram, zato ka ge sem sama 
bila, nej sem mejla nej 
brata pa nej sestro.«
- Gda sta se zdavala? 
»Majuša leta 1961, dobro 
se spomnim, ka tisti den je 
sploj lejpo vrejmen bilau.«
- sledkar vašo življenje, 
skupno življenje je ranč 

tak lejpo bilau?
»Dobro je bilau, lepau sva 
živela z možaum. Stariške 
so meli gazdijo, ge sem 
tam delala pa zmejs sem 

še odla na žetvo, na repo 
pa v lejs delat za peneze. 
Mauž je sprvoga v Tata-
bányi v rudniki (bányi) 
delo, tak narejdki je odo 
domau, ka komaj sem ga 

poznala. Sledkar, gda sva 
se oženila, te je domau 
prišo pa v Faáru (Lesni-
na) üšo delat.«
- prvin je dosta mlajšov 
bilau v družinaj, kak 
tau, ka vi ste sami, nej-
mate nej brata pa nej 
sestro?

»Zato, ka potistim, ka sem 
se ge naraudila, potistim 
mati več nej mogla mlajšov 
meti. Mauž je dosta bratov 
pa sestre emo, vsevküper 
sedem ji je bilau.«
- kak ste mesto meli v tau 
malom rami vi, mlajši 
pa še stariške?
»Tak kak vsi drügi tistoga 
ipa, vsi smo v ednoj iži 
spali, te je tak bilau, pa 
itak je dobro bilau. Gda 
sva zidala, te sva že dva 
deteta mela, Agneš se je 
leta 1962 naraudila, Mar-
git pa leta 1970.«
- kak je bilau tistoga reda 
zidanje, težko je bilau, do-
sta penez je trbelo?
»Dvej leti smo ga gorzo-
zidali, štirdeset gezero 
forintov v banki pa pet 
gezero forintov smo meli 
doma, tau je bilau vse. 
Depa moj mauž je dosta 
delo, zvün streje pa stené 
je vse sam naredo, okna, 
pod, dvera, rolo, vse kaj je 
vedo. Njegvi oča je tišlar 
biu pa dosta bi ma leko 

pomago, samo njega te 
že nej bilau, pijanec biu 
pa gnauk samo v petdeseti 
lejtaj preminau, nikdar so 
ga nej najšli. Velko pomauč 
smo dobili od lüstva tö, 
dosta je prišlo nam po-
magat, ka smo mi sledkar 
nazajzaslüžili njim.«

- kelko je košto cejli ram, 
vküp ste zračunali?
»Nej sem računala, depa 
tau vejm, ka tistim, ka so 
zidali smo 9600 forintov 
plačali. Na tau se tö dobro 
spomnim, ka tistoga ipa 
en zidar na den 500 forin-
tov proso.«

- kak dugo ste vküper ži-
veli z možaum, od stero-
ga leta nega več njega?
»Leta 2003, gda je se-
demdeset lejt star biu, te 
je mrau, od tistoga mau 
sem sama, depa nika ne 
morem prajti, kak dekle 
tak vnuki so vsigdar kau-
lak mene, vse mi včinijo, 
ka mi trbej.«
- mate eden stari kejp od 
pevskega zbora avgust 
pavel, vi ste tö spejvali v 
taum zbori?
»Par lejt sem spejvala še 
te, gda sem dekla bila, 
gda sem se oženila, te 
sem enjala, zato ka nej 
bilau več cajta. Fejst rada 
sem spejvala. Zdaj, ka 
sem že stara gratala, zdaj 
pa že gučati ne morem.«
- više vas, kak sedite, na 
stejni so sveti kejpi pa leseni 
križ, dosta molite boga?
»Prvin sem nikdar edno 
mešo nej vönjala, name 
so stariške že od mladi lejt 
tak včili pa ge sem tau tak 
držala. Zdaj, ka ne mo-

rem več k meši, zdaj boga 
molim doma, dosta, zato 
ka cajta mam zavole.«
- dobro toplo ižo mate.
»Hči Margit mi včera pri-
nesla drva, ge sem pa 
pomalek nalagala, dobre 
kale mam, še zdaj so top-
le.«

- ka delate cejli den tü v 
iži? 
»Štem, vsefele, najbola 
novine Porabje, dostakrat 
dvakrat, trikrat je prejk-
preštem. Vse slovenske 
knjige, ka mam, katoliški 
kalandar ali tiste knjige, 
ka »V imeni oče«, ka so 
gospaud Lojze Kozar pi-
sali, tiste tö mam pa štem. 
Dosta poslüšam slovenski 
radio, Radio Monošter tö. 
Ka drügo aj delam, gda ne 
morem odti pa ne morem 
vö iz rama. Tau je od leta 
2018 tak, odtistoga mau, 
ka so me operirali.« 
- televizijo ne gledate?
»Nej trno, bola samo 
híradó (poročila), vej 
pa drügo tak ne kažejo, 
samo tau, ka strejlajo, 
nika dobroga nega že na 
svejti. Prvin zato tašo nej 
bilau, človek je bola po-
štüvo eden drügoga.«
(kejp na 1. strani: agneš je 
par lejt spejvala pri pevskom 
zbori avgust pavel.)

karči Holec

eno meŠo Sem nej vönjala

agneš pa mauž v kraugi držine

Fincina agneš, po možej mukič ma dosta stari 
kejpov.

agneš kak sneja leta 1961 s svojimi starišami
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Varaš Kranj, krajina Kranjska sta 
se iz gnakoga imena narodila. 
Če malo ovak povejmo, najprva 
je krajina svoje ménje dobila, po 
njenom imeni so varaš okrstili. 
Leko pa povejmo tak tö, ka kraji-
na za mamo Kranja vala. V njem 
pa stari grad stodji. Njegvo ménje 
bi se bole smejšno leko čülo.

kiseli kamen
bi se leko ménje grada Khieselstein 
tumačilo. Domanji lidge njemi 
gnes Kislštajn pravijo. Depa, mé-
nje nam neka vcejlak drugo pri-
povejda. Baron Janž Khisl njemi 
je ménje dau, zaprav, nin od leta 
1550 se po njem tak zové. Prve 
fundamente staroga grada leko 
že kaulak leta 1250 iškemo, gda 
so ga zavolo vse vekši pa krvavi 
bojn gospaudje Ortenburški dali 
gorpostaviti.
Od držine Khisl se v nauvi časaj 
vse več vej. Tak vejmo, ka Janž je 
eške pojep biu, gda je v Ljubljani 
sam z mamo ostano. Njegvi oča 
Vid je velki žüpan Ljubljane biu. 
Mogo je trno včeni pa inteligen-
ten biti, ka njegva kariera je vse 
više pa više šla. Gvüšno, ka je 
držina dosta »pod palcom« mej-
la, kak se je bogatim lidam inda 
prajlo. Zvün zemle pa velki ra-
mov, mlinov na reki Ljubljanici, 
so eške dvej steklarni meli. Tak se 
fabrikaj pravi, v steri so glažojno 

ali steklo delali. Mladi Janž je iz 
vsega vküper eške več naredo. 
Tak je leko v Kranji grad küpo. 
Svojo rezidenco je iz Ljubljane v 
Kranj preselo. Zavolo njega tö je 
varaš vse bole naprej valaun od 
Ljubljane grato.
S tejm, ka je Kranj metropola 
krajine grato, je tau za seuv do-
sta vsega »potejgnolo«. Krčme 

s postelami, baute pa vse takše 
je raslo kak gobe po deži šegau 
majo. Iz tisti časov velki ram v 
starom centri nam dosta pripo-

vejda. Gnes se krčma Stari Mayr 
zové. Ménje po trno staroj držini 
nosi. Leta 1644 je držina v krajini 
Kranjskoj že na velko pivo delala. 
Po slovenski bi prajli, ka svojo pi-
vovarno so meli. Cerkvene knjige 
nam tadale pripovejdajo, ka Mi-

hael Mayr se je 28. januara leta 
1725 z domanjo žensko Marino 
Vrban oženo. V časi gostüvanja 
je držina že poštüvana bila. Na 
daleč kak krčmari, pivovari (ste-
ri pivo delajo) pa kak varaški 
glavaške so poznani bili. Leko 
povejmo, ka krčma Stari Mayr 
skur 400 lejt dugo tradicijo ma. 
Držinsko ménje je preminolo. 

Irma je čerka slejgnjoga Mayra 
bila, una je krčmo erbala. Inže-
nejra Hladnika je za moža vzela. 
Od njiva sin Boštjan za enoga 
najbole poštüvanoga slovensko-
ga režisera filma vala. Boštjan 
Hladnik (1929-2006) je trno rad 
v krčmo svoji stari-stari-stari dej-
dekov ojdo. V bole mladi lejtaj je 
eške držinsko pivo leko piu. Vse 
vekša konkurenca velki fabrik 
piva je njivo malo pivovarno 
na nikoj djala. Kak povejdano, 
krčma Stari Mayr eške itak dela 
pa živé. Pa nej samo tau! Kak in-
dasvejta, eške gnes zvekšoga se 
»na žlico« gej. Najbole poznane 
so obare bile. Ménje nam samo 
od sebe pripovejda, mesau naj-
prva obariti trbej. V vrelo vodau 
ga trbej djasti pa po tejm tadale 
küjati. Za najbole kusto bukso 
je telečja obara bila. Za najbole 
tenko se je kokošeča obara küja-
la. Med prvo pa drugo je zaveča 
obara bila. Kak inda eške gnes 
vsi trno radi vampe (pacal) gejo. 
Za tau gesti pravijo, steri tau rad 
pogej, vsikši den bole rad de je 
emo, nisterni pa talejra ranč 
pridejnoti ne morejo. Ja, vampi 
so tista karika, stera je indašnje 
čase z gnešnjimi vküper zvezala. 
Enoga gestija iz tisti časov pa se v 
Starom Mayri več ne dobi. Tau pa 
je kisela župa iz kravdji vümen 
bila. Brodim, ka se leko nekomi 
želaudec obrača, gda takše čüje, 
depa, inda je tau rejsan trno po-
štüvano gesti bilau. Takše na žli-
co so najraj fijakeri (foringaške s 
konji) meli. Više krčme so poste-
le za spati bile. Ja, na dugi potaj 
počivati tö trbej. V tisti stari časaj 
je krčma brezi muzikantov nika 
nej vrejdna bila. Skrak muzike 
ženske morajo biti. Tak je v Kra-
nji najbole stara ženska meštrija 
tö cvela. Gnes se tomi prostitucija 
pravi. Inda so njim padaškinje 
nauči prajli.
Gda od krčme pa gestija pripovej-
damo, brezi ene klobase ne more-
mo, ka ne bi od nje kaj več prajli. 
Gnes jo kak kranjsko klobaso poz-
namo. V krajini so jo šegau meli 
drugi den po zabadnji delati. Za 
domanje lidi je tau samo prausna 
domanja klobasa bila. Po legendi 
pa se je vse vöminilo, gda je tam 

cesar Ferenc Joška ojdo. Lačen je 
grato, v enoj krčmej v vesi Naklo 
skrak Kranja se je stavo. Krčmar 
njemi je cejli postaršeni povedo, 

ka samo ma leko njivo domanjo 
prausno klobaso podvori. Cesar 
vgrizne, trno žmana njemi je 
bila. Krčmari povej, ka tau nik-
šna prausna klobasa nej gé. Tau 
je kranjska klobasa, veselo povej. 
Iz toga je trno poznana speciali-
teta gratala. Sto šké gnes klobaso 

kak kranjsko odavati, jo mora po 
tistom starom recepti delati. Tau 
znamenüje, ka samo v Sloveniji 
jo leko delajo, pa pri tejm se trbej 
recepta držati.
Vnaugi poznani Slovenci so v 
krčmau na kransjko klobaso 
ojdili. Dr. Janez Bleiweis je od 
nje na velke v svoji novinaj piso. 
Velki mecen slovenske kulture 

je domanjo gastronomijo trno 
poštüvo, njoj velko reklamo 
delo. Od vsej slikarov, fiškališov 
pa muzikantov pa je v krčmej 

najbole poznani France Preše-
ren biu. Leko povejmo, ka Stari 
Mayr je njegvi drugi daum biu. V 
Kranji je kak fiškališ delo, depa, 
za svojim stolom v krčmej je nau-
ge verze napiso. Zvün klobase je 
trno rad žujco iz okajeni svinjski 
gezikov djo, nej na rejci pa so 

njemi na sto šnefov drek prinesli. 
Ne bojte čemerni, depa, ranč tak 
se tau gesti zove, steroga v enoj 
krčmej človek več ne dobi.
Kranj pa Kranjska nam leko eške 
dosta pripovejdata. Drgauč znau-
va vaše pa naše novine Porabje 
trbej v roke vzeti pa se tau ma 
zgoditi.

miki roš

PriPovejSti o SlovenSki krajinaj
od inda v gnešnji čas

na lejvom kraji se vidi, ka krčma je teraso venej skrak poštije mejla. 
Fotografija je nin kaulak leta 1930 bila napravlena.

janž khisl je grad na nauvo prejkzozido, kaulak je eške vekše pa bole 
kuste stené dau gorpostaviti, ka grad, pa s tejm varaš, se leko obranita. 

tak ga je leta 1679 velki janez vajkard valvazor vido. leko povejmo, 
ka grad eške gnes skur tak vögleda. stejn pa zvekšoga več nega. skauzi 

stau pa stau lejt so se v stené rami nut zozidali.

janž, janez ali tö johannes khisl 
je velki človek svojoga časa biu. 

njegva držina se je nauvomi 
včenji martina lütra poklonila, 

prva generacija protestan v 
slovenski krajinaj so bili. s tejm 
je janž velki mecen slovenskim 
knjigam grato, pejneze za nji je 
davo. kelko je do gnes poznano, 

ranč un je prvi dokument v 
slovenskoj rejči napiso. tau se je v 
časi godilo, gda se na kranjskom 
vse moglo v nemškoj rejči pisati.

v recepti piše, ka svinjsko mesau 1. pa 2. kategorije na 10 -13 mm 
velke kocke zrejzano mora biti. kcuj k tomi se eške špejk brezi kauže 
narejže pa eške česnek, sau pa fejfer se kcuj dene. tadale piše, kakša 
črejva morajo biti, kakšen lejs za okaditi pa kakšo temperaturo dim 

mora meti. kranjsko klobaso s kiselo kapüsto skur v vsikšoj krčmej na 
kranjskom küjajo, pri starom mayri ranč tak.
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Papež Frančišek je mi-
nuli konec tedna znova 
obiskal Madžarsko. Vodja 
Katoliške cerkve je že bil 
pri nas, a če pogledamo 
njegova potovanja v tuji-
no, je morda presenetlji-
vo, kako redko ponovno 
obišče kakšno državo. 
Namen njegovega prej-
šnjega obiska je bil ude-
ležba na mednarodnem 
evharističnem kongresu v 
Budimpešti med 5. in 12. 
septembrom leta 2021, 
ki je izjemno pomemben 
dogodek za Katoliško cer-
kev. Vatikanski tiskovni 
predstavnik Matteo Bruni 
je na tiskovni konferenci 
pred sedanjim obiskom 
papeža povedal, da je le-ta 
po udeležbi na evharistič-
nem kongresu začutil, da 
želi več časa preživeti z 
Madžari. Tokratni obisk 
na Madžarskem je bil iz-
polnitev te obljube. Na 
povabilo predsednice 
Katalin Novák je državo 
med 28. in 30. aprilom 
tako spet  obiskal papež 
Frančišek, rojen kot Jorge 
Mario Bergoglio v Buenos 
Airesu in od marca 2013 
že 266. papež Katoliške 
cerkve. Z njegovim ime-
nom je povezanih mno-
go prvenstev: Frančišek 
je prvi jezuitski poglavar 
te cerkve, prvi papež z 
ameriške celine in tudi z 
južne poloble, pa tudi prvi 
neevropski papež od  Gre-
gorja III.
Tiskovni predstavnik Bru-
ni je pojasnil, da obisk so-
vpada z izredno liturgič-
nim obdobjem v tednih 
po veliki noči, zato kot 
sporočilo te poti veljajo 
prihodnost, upanje, odpr-
tost in zaupanje za krist-
jane v sedanjem težkem 
obdobju.

Papež je v petek v dopol-
danskih urah prispel v 
Sándorjevo palačo, urad-
no rezidenco madžarske 
predsednice Katalin No-
vák. Ob predsednici ga je 

pričakal tudi premier Vik-
tor Orbán. Z vsakim po-
sebej je imel kasneje 
zasebni pogovor.
V predsedniški palači 
je Frančišek v častno 
knjigo zapisal: »Na 
Madžarsko, v deželo 
bogate zgodovine in 
kulture, prihajam 
kot romar in prijatelj, 
v Budimpešti, mestu 
mostov in svetnikov, 
mislim na vso Evro-
po in molim, da bi 
bila enotna in soli-
darna, da bi bila hiša 
miru in dobrodošlic.«

V petek popoldne se 
je srečal še s škofi, 
duhovniki, diako-
ni, redovniki, duhovniki 
študenti in pastoralnim 
osebjem v baziliki svetega 
Štefana. 
Papež Frančišek je v sobo-
to, drugi dan svojega apos-

tolskega obiska, zjutraj 
zasebno obiskal dom za 
slepe otroke. Stanovalci 
zavoda so nestrpno priča-
kovali svetega očeta. V za-
vodu bivajo slabovidni in 

otroci s posebnimi potre-
bami, od katerih je papež 

prejel več daril, na primer 
ročno izdelano torbo in 
rožni venec. Nato se je sre-
čal z revnimi in begunci 
na njegovo posebno proš-
njo. Na to srečanje je prišlo 

na stotine ljudi. »Revni ljud-
je in obubožani so v sre-
dišču evangelija«, je v go-
voru dejal papež. Povedal 
je, da je zelo vesel, da je na 
Madžarskem, in poudaril, 

da madžarska Cerkev iz-
jemno lepo skrbi za rev-

ne ljudi. Zahvalil se 
je še za velikodušno 
in tudi navdušeno 
sprejetje beguncev 
iz Ukrajine. Kasneje 
se je v športni areni 
Lászla Pappa srečal 
še z mladimi, ki jih 
je prišlo 11.000 iz vse 
države in tujine, da bi 
se srečali s papežem. 
Ta jim je dejal: »Nihče 
ne more zasesti vaše-
ga mesta v zgodovini 
Cerkve in sveta.« Vod-
ja Cerkve je mlade 
označil za svoje pri-
jatelje in jih prosil, 
naj drug drugemu 
pomagajo verjeti, da 

so zreli in da so ljubljeni. 
»Jezus te spodbuja, ver-
jame vate in vedno vabi, 
da si ekipni igralec, nikoli 
sam, ampak z drugimi: v 
Cerkvi, v skupnosti deli 

svoje izkušnje z drugimi,« 
jim je še položil na srce.
Največji dogodek obiska 
papeža Frančiška je bila 
nedeljska maša na Kossu-
thovem trgu v Budimpe-
šti. Obreda se je udeležilo 
približno 80 tisoč ljudi. 
Pri maši je sveti oče raz-
mišljal o podobi dobrega 
pastirja, ki pozna svoje 
ovce in jih kliče po imenu, 
nato pa jih pošilja kot pri-
če evangelija.
Dejal je, da dobri pastir 
»da svoje življenje za svoje 
ovce«. »Jezus je kot pastir, 
ki gre iskat svojo čredo, 
prihaja po nas, ko se izgu-
bimo. Kot pastir nas je pri-
šel iztrgat smrti.« Kristus, 
dobri pastir, svoje ovce kli-
če po imenu in jih vodi na 
pašnike, je poudaril Fran-
čišek. Obžaloval pa je, ker 
pogosto pred zaprtimi 
vrati ostanejo osamlje-
ni, zapostavljeni, tujci in 
migranti. Ta zaprta vrata 
najdemo »tudi v naših 
cerkvenih skupnostih, ki 
so zaprta za druge ljudi, 
za svet, za tiste, ki niso 
'pravi', tiste, ki hrepenijo 
po Božjem odpuščanju.«
Papež Frančišek je verni-
kom dejal: »Prosim, od-
primo ta vrata! Poskušaj-
mo biti v svojih besedah, 
dejanjih in vsakdanjem 
delovanju kot Jezus, kot 
odprta vrata. Vrata, ki 
se nikomur ne zaprejo, 
vrata, ki vsakomur omo-
gočijo vstopiti in izkusiti 
lepoto Božje ljubezni.«
Papež se je ob koncu maše 
zahvalil oblastem in pre-
bivalcem Madžarske za 
topli sprejem ter molil za 
mir po vsej evropski celi-
ni, zlasti v sosednji Ukra-
jini.

nikoletta vajda-nagy

PaPež FranČiŠek v budimPeŠti

papež Frančišek je svoj tretji in zadnji dan v Budimpešti začel z obhajanjem svete maše z več deset tisoč verniki, 
zbranimi na trgu lajosa kossutha v središču Budimpešte. 

jezusovega namestnika na zemlji so pred sveto 
mašo pričakali verniki tudi iz porabja. 
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razGibajmo možGane

Sudoku

SkandinavSka križanka
tudi najmaljŠi berejo 

ČaSoPiS Porabje
Pred kratkim smo na uredništvu prejeli srčkano fotografijo iz 
vrtca Sakalovci. 
Ob takih prijaznih pošiljkah nam zmeraj zaigra srce in delamo 
naprej s širokim nasmehom na obrazu.
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O dobitnikih nagrad v vsaki kategoriji bo odločala 
tričlanska žirija, ki jo sestavljajo po dva predstavnika 
Slavističnega društva Prekmurja, Prlekije in Porabja ter 
predstavnik Zveze Slovencev na Madžarskem. Odločitev 
žirije je dokončna.

Nagrade znašajo:
- I. kategorija: prva nagrada 300 €, druga nagrada 200 €, 
tretja nagrada 100 €;
- II. kategorija: prva nagrada 300 €, druga nagrada 200 €, 
tretja nagrada 100 €;
- III. kategorija: prva nagrada 500 €, druga nagrada 300 €, 
tretja nagrada 200 €.

V prvi kategoriji prejmejo nagrado v višini 200 € tudi 
mentorji nagrajenih učencev.

Prijavitelji naj svoje prispevke pošljejo v treh natisnjenih 
izvodih ali v elektronski obliki najpozneje do 30. septembra 
2023 na naslov: Zveza Slovencev na Madžarskem, 
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prijavitelja. Prispevki osnovnošolcev naj vsebujejo še 
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jánoS háy: völGyhíd (viadukt)
mestna knjižnica Ferenca móre priporoča v branje

To so leta, ko se odrasli dvigajo 
nad nami kot neznosne moči, ko 
so neiskrenost sveta, laži, izdaje 
skoraj neznosni. Ko vidimo napa-
ke naših staršev, naših učiteljev, 
ko se varen svet, v katerem je 
potekalo naše otroštvo, popolno-
ma poruši. A to so tudi leta, ko se 
rojevajo velike ljubezni in velika 
prijateljstva, ko se naučimo, kaj 
pomeni čutiti in misliti. Kaj se 
zgodi s Petrom, zadržanim prog-
ramerjem, ki se noro zaljubi v 
Zsófi? Kaj se zgodi z Zsófi, ki želi 
ljubiti, a ne želi biti posebna? Kaj 
se dogaja z Dedo, Zsófijino sestro, 
ki že od vsega začetka misli, da je 
posebna in prezira svet odraslih?
knjiga je na voljo za izposojo.

margit mayer, agota Horvath

vabilo


