Srečen je, kdor ima prijatelje
V četrtek, 5. maja 2022, so Maribor obiskali člani Lovskega pevskega
zbora Medvode. Prav pevska dejavnost, predvsem zborovska, je bila ena
tistih kulturnih dejavnosti, na katero je epidemija koronavirusa najbolj
vplivala, saj niso imeli ne vaj in ne nastopov. Zato je bilo za njih toliko bolj
razveseljujoče dejstvo, da so se lahko ponovno zbrali ter se podali na
enodnevni izlet na Štajersko. V mesto pod Pohorjem so se pripeljali z
vlakom. Pred železniško postajo so jih pričakali člani upravnega odbora
Kluba upokojenih delavcev Ministrstva za notranje zadeve Maribor.

Kot se za pevce spodobi smo jih pričakali z glasbo. Član kluba Jože Kušar
je raztegnil meh svoje harmonike in že se je slišala lepa slovenska glasba.
Z gosti smo nazdravili ter jih posladkali s pekovskimi dobrotami naše
članice Majde Bobanec. Pozdravni nagovor je imel predsednik kluba Mirko
Ploj, ki je gostom zaželel dobrodošlico. Spomnil jih je, da smo jim uredili
sončno vreme ter zaželel prijeten dan, preživet v družbi prijateljev. Člani
pevskega zbora so zapeli pesem, s katero so nas opomnili, da je srečen
tisti, ki ima prijatelje.
Nadaljnja pot jih je vodila na Lent. Po reki Dravi so se popeljali z ladjico
imenovano Dravska Vila ter mesto spoznali še z drugačne perspektive.
Med prijetno plovbo z ladjico so uživali ob čudovitem razgledu na obrežje
Drave in mesto Maribor.

Poklonili so se tudi stari trti. In prav tu jih je ujelo fotografsko oko
Večerovega fotografa Saša Bizjaka. Tako so pristali tudi na Večerovi
strani, med fotografskim utrinkom dneva.

V Hiši Stare trte so jim, ob pokušnji vin, predstavili vinsko tradicijo in kulturo
Štajerske.
Zatem so zapustili mesto najstarejše trte na svetu in se podali na območje
Kungote, na turistično kmetijo, obdano z vinogradi in pogledom na
srčkasto cesto. Od tu se jim ni več mudilo.
Proti večeru so v središču Maribora vseeno znova počakali na vlak, ki jih
je odpeljal domov. Dobre volje in polni lepih vtisov so se poslovili od
gostoljubnih ljudi in prelepih krajev.
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