
PONEDELJKOVO DRUŽENJE V MOND-U 
 
Januar, dolgi mesec, še posebej za nas upokojence. Pa ne samo dolg, 
običajno tudi dolgočasen. Ko se dan bliža h koncu, še posebej, če je to 
ponedeljek, običajno kar obsedimo doma pred TV ekranom in se 
prepustimo enoličnosti večera. A, da ne bi izgubili stika s prijatelji in 
stanovskimi kolegi, ob zavedanju, da se le enkrat živi, je potrebno kdaj 
pa kdaj kaj storiti tudi zase, za svojo dušo, za bolj pester dan. Četudi 
živimo tako imenovano tretje življenjsko obdobje, moramo ostati zvedavi 
in v stiku z ljudmi. Moramo spoznavati nove stvari, doživeti nekaj 
novega, nekaj drugačnega. To pomeni tudi udeležiti se dogodka, ki bo 
lahko v naslednjih dneh tema našega pogovora s prijatelji in, ki nam bo 
ostal v spominu. Prav iz teh razlogov se je Izvršni odbor Kluba »Maksa 
Perca« Maribor odločil, da v tem mesecu, za svoje članice in člane, 
organizira obisk Zabaviščnega centra MOND v Šentilju. 
 
Vabilo je doseglo številne člane našega Kluba, saj se je za obisk MOND-
a odločilo, kar 33 članov. Prehladna obolenja so v zadnjih dneh sicer 
opravila svoje, tako da se nas je, v ponedeljek, 27. 1. 2014 v MOND-u 
zbralo le 25 članov. Eni so tja prispeli z lastnimi vozili, drugi pa smo se v 
Šentilj podali z organiziranim prevozom (avtobusom). V času prijetne 
vožnje smo se okrepčali še z aperitivom. Ob prihodu v MOND smo v 
spomin na naše srečanje, naredili skupinsko fotografijo. Vsak udeleženec 
srečanja je prejel vstopnico z boniteto 5 €, katere je lahko zaigral na 
igralni mizi ali avtomatu. 
 

 
 
Pričakal nas je prijazen delavec MOND-a, ki nas je vodil skozi zabaviščni 
center ter nam še posebej natančno predstavil tehniko igranja na igralnih 
avtomatih in mizah. Po predstavitvi smo se razkropili po igralnici in vsak 
je radovedno in v pričakovanju preizkušal svojo srečo. Eni so je imeli 
več, drugi manj, a dobitek ni bil glavni motiv našega obiska Mond-a.  



Zbrane je v MOND vodila želja po druženju, po tem, da se vidimo, 
poklepetamo. Ob vsem pa doživimo še kaj novega in prijetnega.  
 

         
 
 
Skupaj smo ugotavljali kako malo je pravzaprav potrebno, da smo srečni, 
da se družimo s prijetnimi ljudmi in da skupaj preživimo lep in prijetnih 
občutkov poln ponedeljkov večer. Je pač tako, da se je včasih potrebno 
le odpraviti od doma, če želimo doživeti nekaj novega ali vsaj 
drugačnega od monotonega vsakdana. 
 
V MOND-u, v njihovi restavraciji Harmonia, smo si privoščili tudi večerjo. 
Čeprav se zavedam, da so okusi res različni, a tokrat se v MOND-u s 
kulinariko res niso niti najmanj izkazali, prej nasprotno. Enako pa jim je 
šepala tudi strežba. Ampak tudi to je spoznavanje novega, drugačnega, 
slabega. In takšno je pač tudi naše življenje. 
 
Srečanje je potekalo v prijetnem, sproščenem vzdušju. Bilo je dovolj 
časa za klepet, za obujanje spominov in kovanje skupnih načrtov za leto 
2014. 
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