SLOVESNOST SMO KULTURNO OBARVALI
V času, ko se narava odeva v čarobne jesenske barvein, ko v Mariboru
poteka Festival Borštnikovo srečanje, smo v klubu, organizirali
slovesnost pod naslovom »Praznujmo skupaj«. Vabilu se vsako leto
odzove večje število članov, kar je posebej razveseljujoče.

V uradni pričetek srečanja nas je popeljal kvartet policijskega orkestra s
himno. Pred zbrane je stopil predsednik kluba, kot slavnostni govornik in
povezovalec programa. Svoj govor je spletel na vsebini pesmi Ivana
Minattija,»Nekoga moraš imeti rad«, in nadaljeval: »Spoštovani, zbrali
ste lep šopek svojih let, 70, 80, 90 – a različni so cvetovi v njem. Doživeli
ste veliko lepega, pa tudi manj lepega - a bili so to neki drugi časi, ki se
jih kljub tegobam radi spominjate. Vse se zelo hitro spreminja, a vesel
sem, da del življenjske poti potujemo skupaj. Naj tako tudi ostane.«

Poleg glasbe kvarteta policijskega orkestra, je naš kulturni program,
obogatila obetavna mlada pevka iz Svete Trojice, Stela Tavželj. Z
narodno pesmijo se je predstavila tudi naša članica Majda Bobanec.
Mirko Ploj je prebral črtico z naslovom Pogovor med vnukom in dedkom.

Zbranim smo poklonili simbolično darilo. Posebna darila pa smo pripravili
za vse tiste, ki so praznovali okroglo obletnico rojstva. Darila so prejeli:
Ljudmila Božič, Mira Marin, Branko Rokavec inJanez Valenčak za 70.
rojstni dan.Zlatan Josipovič za 80 let, Vida Fanin za 90 let ter Slavica
Ferlič in Irena Primožič za 85 let. Prav vsem smo zaželeli trdnega
zdravja in vse dobro.

Po zaključku uradnega dela smo se prepustili okusom hrane, ki so jo
pripravile naše kuharice in postregla Cvetka. Še predtem pa smo naredili
tudi skupinsko fotografijo.

Po kosilu je sledilo prijetno presenečenje. Obiskal nas je priznani
gledališki in filmski igralec Bojan Maroševič, ki se nam je predstavil kot
slovenski pesnik, general in borec za severno mejo Rudolf Maister. V
svojem nastopu je spregovoril o mobilizaciji.

Kot se za čas Borštnikovega srečanja spodobi smo pripravili prijetno
popoldansko druženje, z bogatim kulturnim programom.
Če znaš uživati življenje, je lepo, tudi, ko si v letih, so si bili enotni
udeleženci slovesnosti.Dan, ki smo ga preživeli skupaj, je vreden
spomina, zato bodo zbrani še dolgo pripovedovali o njem.
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