
LETOS SMO MARTINOVALI DVAKRAT 

Kot pravi Štajerci smo 11. novembra martinovali na trgih štajerske 

prestolnice in pomagali mošt spremeniti v vino. Skupaj smo se v totem 

našem mestu spominjali dobrih starih časov, a hkrati upali na priložnost 

za ustvarjanje novih. Ker pravijo, da priložnost izgubljena, ne vrne se 

nobena, smo se upokojeni delavci Ministrstva za notranje zadeve iz 

Maribora, podali na še eno martinovanje v Mursko Soboto. 

Le nekaj korakov in nekaj prevoženih kilometrov je bilo potrebnih, v sredo, 

16. 11. 2022, da smo si popestrili dan. Gledanje v TV ekran smo zamenjali 

za pogled skozi okna avtobusa. In prav ti pogledi so nam na poti ponujali 

veliko zanimivosti in prav prijetno jesensko obarvano naravo. Hitro smo 

prispeli v srce Pomurja, kjer se bogata tradicija prepleta s pestro ponudbo 

kulturnih in družabnih dogodkov ter sodobnim utripom mestnega 

vsakdana.  

V vaškem domu v Černelavcih, kamor so nas povabili člani Kluba Maksa 

Perca Murska Sobota, smo se srečali z gostitelji ter stanovskimi kolegi iz 

Republike Hrvaške, Varaždina in Čakovca. Pozdravili so nas predsednik 

Kluba Maksa Perca Murska Sobota Marjan Horvat, direktor Policijske 

uprave Murska Sobota Damir Ivančič in podžupanja Mestne občine 

Murska Sobota. Podžupanja je predsednikom klubov oziroma društev 

izročila darilo mestne občine. 

 

 



 

 



Po uvodnih pozdravnih nagovorih in topli malici smo se odpeljali v mesto 

do Pomurskega muzeja, ki se nahaja v gradu sredi mestnega parka. Ob 

spremstvu vodnika smo si ogledali grajski park ter nekaj kulturnih 

znamenitosti. Ustavili smo se ob ulični razstavi o Mikiju Mustru in 

Zvitorepčevih 70 let. Razstava je posvečena pionirju slovenskega stripa in 

animiranega filma Mikiju Mustru, ki je bil rojen v Murski Soboti, kjer je 

preživel tudi svoje otroštvo in del mladosti. 

 

Po sprehodu po soboškem parku smo se vrnili na grajsko dvorišče in se 

podali na ogled razstav pokrajinskega muzeja. Razstavljeni eksponati so 

nas popeljali v razburljivo zgodbo o življenju prebivalcev ob Muri, kot jo je 

pisal čas od prazgodovine do danes. 



 

Vrnili smo se v vaški dom Černelavci, kjer so nam postregli tradicionalno 

Martinovo pojedino. Sledil je kulturni program.  

 

Najprej so nam predstavili tradicionalni obred krsta mošta, sledil je nastop 

gledališkega igralca z odlomkom iz monokomedije ter nastop mešanega 

pevskega zbora Štefana Kovača. Pozdraviti pa nas je prišel tudi 

predsednik krajevne skupnosti Černelavci Miran Forjanič in 

podpredsednik Zveze klubov Slovenije Milan Horvat. 

Ob koncu srečanja so se predsedniki klubov zahvalili organizatorju za 

izveden program in organizacijo srečanja.  



 

Preživeli smo čudovit dan v družbi prijateljev. Tistih prijateljev, s katerimi 

smo prehodili dolgo skupno poklicno pot, na eni in drugi strani meje.  

Sedaj pa nas združujejo skupni interesi in želje. V teh letih imamo samo 

dve želji, da bi ostali čimbolj zdravi in da bi čim dalje prejemali zasluženo 

pokojnino.  

 

Dan je bil razgiban, predvsem pa zanimiv. Dobro smo se počutili. Res 

lepo, da smo se znali ustaviti in si vzeti čas zase in za drobne radosti 

življenja. 

Prelepo je bilo, da bi trajalo, zato smo se proti večeru vrnili domov.  
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