TUDI 90 LET HITRO MINE
Osemnajstega avgusta (18. 8. 2021) sta
predsednik in blagajnik Kluba Maksa Perca
Maribor Mirko Ploj in Milojko Cerkovnik, potrkala
na vrata članice Katje Raškovič. Razlog je bil
prav poseben, saj je članica prav ta dan slavila
svoj častitljiv življenjski jubilej, devetdeseti rojstni dan. Nasmejana in čila
ju je sprejela. Zaželela sta ji veliko zdravja ter ji izročila šopek rož.

Ob kavici, ki jo je postregla, je obudila spomine na svojo življenjsko pot.
Povedala je, da tudi 90 let hitro mine. Rojena je bila med šolskimi
počitnicami leta 1931 v Ljubljani. Zato ima rada poletja. Po horoskopu je
levinja in prav kot levinja se je prebijala skozi življenje.
Spleta bogat šopek let, ki ga sestavljajo lepi pa tudi manj lepi trenutki, časi
in zgodbe. Še kot otroka so jo starši prinesli v Benedikt v Slovenskih
Goricah. V tem kraju je bil njen oče učitelj in ravnatelj osnovne šole. Šolo
je obiskovala v Benediktu in v Lenartu. Ko se je pričela 2. svetovna vojna
se je s starši vrnila v Ljubljano. V Benedikt so prišli znova po osvoboditvi.
Takrat je šolanje nadaljevala v Mariboru.

Po zaključenem izobraževanju se je zaposlila v takratnem Tajništvu za
notranje zadeve s sedežem v Maistrovi ulici. Vso svojo delovno dobo je
oddelala pri istem delodajalcu, pri takratni milici. Iz te službe in s tega
naslova je odšla v zaslužen pokoj.
Svojo aktivno življenjsko dobo je posvetila delu, tako v službi kot doma.
Ponosna je na svojega sina in hčerko.
Spomnila se je časov, ko je z družino stanovala v Hutterjevem bloku.
Posebej so ji ostali v spominu dobri medsosedski odnosi.
Iz časa aktivne delovne dobe ima še danes prijateljici, Vikico in Berto.
Pogosto se slišijo. Iz stanovanja gre redko, saj potrebuje pomoč in
spremstvo. Vsak dan prebere časopis Večer, na katerega je naročena že
vrsto let. Rada spremlja tudi televizijske programe, vendar le izbrane
oddaje. Dnevno pogleda poročila, zanimajo jo pogovorne oddaje, še
najraje pa ima komedije ob katerih se lahko iz srca nasmeji.
Ob slovesu sta ji gosta zaželela obilo zdravja in preživetih še veliko lepih
trenutkov.
Čestitki se pridružujejo tudi članice in člani Kluba Maksa Perca Maribor.
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