
DUHOVITE MISLI NAŠEGA ČLANA 

Javni zavod Krajinski park Goričko je tudi v letu 2013 
razpisal natečaj za najboljši aforizem v prekmurščini. 
Aforizem je zgoščeno izražena duhovita (globoka) misel 
ali po domače – kako s čim manj besedami povedati čim 
več? Namen natečaja je bil spodbuditi izražanje šegavih 
misli skozi domači jezik ter ohraniti narečje kot naš 
izjemni zaklad. Zaželeni so bili aforizmi na temo: “Človek 

in narava”. Avtorji so bili pozvani, da do 30. avgusta 2013 pošljejo tri 
svoje aforizme. S svojimi aforizmi je na natečaju sodeloval tudi član 
našega Kluba Štefan Koltaj. 
 
Na natečaj je prispelo 92 aforizmov. Strokovna komisija je izmed 
prispelih izbrala 25 aforizmov, ki so zbrani v posebni zloženki. Izmed teh 
so izbrali deset najboljših ter avtorje prvih treh nagradili. 
 
Naslov najboljši aforizem v prekmurščini si je zaslužil aforizem, našega 
člana Štefana Koltaja, ki se glasi: »Prekmurské geografské položaj je, 
Bóug i bògme, dober. Smo Bóuge za rbton, taou se pravé, ka smo 
njegové sóusidé«. Zanj je prejel prvo nagrado in sicer: nočitev za dve 
osebi v sobah na gradu Grad in voden ogled gradu. Med prvih deset 
aforizmov se je uvrstil še en njegov aforizem, ki se glasi: »Prekmurska 
naráva, pa fsé ka se prépouva na njej, je trnok zdravo. Ešče črve v 
džaboké ne doletij beteg«. 
 
Avtorji nagrajenih aforizmov so se predstavili v okviru Dnevov evropske 
kulturne dediščine 2013 na grajskem večeru aforizmov, 29. 9. 2013 na 
gradu Grad na Goričkem. Člani komisije pa so večer popestrili z branjem 
svojih aforizmov. 
 

 
Prvi z desne (stoji) je avtor nagrajenega aforizma. 



Našemu članu – avtorju nagrajena aforizma – iskreno čestitamo ter se 
uspeha veselimo z njim. Prav to dokazuje, da smo v našem Klubu zbrani 
ljudje številnih znanj, sposobnosti in spretnosti. Naši člani se res 
ukvarjajo s številnimi dejavnostmi, tako da vseh ne bi uspel niti našteti. 
Želimo pa si, da bi bilo med nami čim več takšnih, kot je naš Štefan, 
polnih iskrivih in duhovitih misli. 
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