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V konferenčni dvorani 
Slovenskega doma so na 
prireditvi, stero sta pripra-
vila Zveza Slovencev na Ma-
džarskem (ZSM) in Društvo 
za humanistična vprašanja 
Argo, proslavili srebrni 
jubilej knjižne zbirke Med 
Rabo in Muro. Ob toj priliki 

so notpokazali tüdi zadnjo, 
25. knjigo iz zbirke, stero so 
bralci kak knjižni dar dau-
bili konec preminaučoga 
leta. Tau je knjiga Dušana 
Mukiča z naslovom Ljublja-
na skoz‘ moja očala / Ljub-
ljana skaus aukole moje. 
Predsednica ZSM Andrea 
Kovács je pravla, ka je pisa-
na rejč trnok fontoška, vej 
pa se vsakši narod in narod-
na skupnost identificerata v 
svojom geziki. Spaumnila 
je, ka je Ernest Ružič nej 
biu samo »novinar, steri 
je piso pa delo televizijske 
prispevke o Porabji, on je 
piso za naše novine tö. s 
svojimi poznanci v slove-
niji se je pogučavo, ka bi 
bilau fajn, če bi se najšo 
eden založnik (kiadó), 
steri bi  vödau knjige v po-
rabščini«. Kak je te raztol-
mačo Franci Just, steri je že 
od vsega začetka urednik tej 
knjižne zbirke, se je za tau 
delo podala založba Franc-
Franc, v zadnji lejtaj pa je 
tau delo prejkzelo Druš-

tvo za humanistična vpra-
šanja Argo. V zbirki, stera 
je zasnovana kak dühovni 
in jezikovni maust med 
porabskimi Slovenci in ma-
tično domovino, je do zdaj 
sodelovalo 15 avtorov. Tau 
so bili: Bea Baboš Logar, 
Karel Holec, Štefan Kardoš, 

Karolina Kolmanič, Feri La-
inšček, Norma Bale, Fran-
cek Mukič, Dušan Mukič, 
Milivoj Miki Roš, Ernest Ru-
žič, Dušan Šarotar, Branko 
Šömen in Milan Vincetič, 
pauleg njih pa sta bile v 

zbirki objavleni ške knjigi 
kratkih zgodb Miška Kranj-
ca in Ferda Godine. »veseli 
smo, ka so med njimi trije 
porabski avtori tö. leko 
povem, ka je v toj naši 
zbirki vöprišlo polonje tis-

kanih leposlovnih knjig, 
stere so gdakoli vöprišle,« 
je ške cujdau Franci Just.
Po tistom, ka so odlomke 
iz svojih del dojprešteli Ka-
rel Holec, Feri Lainšček in 
Miki Roš, so dela drügih 
avtorov predstavili: Anita 
Vajda, Mate Labritz, Brigit-
ta Korpič, Biserka Bajzek 
in Andrea Kovács. Te pa sta 
rejč prejkvzela Franci Just 
in Dušan Mukič, steri je po-
vedo, ka je svoje prve pesmi 
začno pisati kak študent. 
»tau je bilau te, gda sam 
biu že drügo leto v ljub-
ljani. tam je te bila ena 
Porabka tö, stera je mo-
jomi srcej lüba bila, pa 
sam gnauk seo v kavarni 
in sam svoj kapučino piu 
in graužo, pa sam začno 
premišlavati, ali mi leko 
v našoj prausnoj porabs-
koj rejči napišemo pravo 
poezijo. te sam si klabajs 
in cedolo naprej vzeu pa 
sam začno pisati. te so 
prišle rime in ritem, pa 
sam vido, ka s toga neka 

grata. tak je gratala moja 
prva prava pesem, sonet, 
steroga sam poslo v Porab-
je, tak ka so ga leko te lid-
ge v novinaj prešteli. leko 
ka ške pred penzijo moja 
prva pesniška zbirka tö 

vöpride,« je prva kak je raz-
tolmačo, kak je bila napi-
sana knjiga Ljubljana skoz’ 
moja očala /Ljubljana skaus 
aukole moje, povedo Dušan 
Mukič. V knjigi, stera je raz-
talana na 20 talov, je piso o 
tistom, ka se je godilo v sed-
mij lejtaj, stere je kak štu-

dent preživo v slovenskom 
glavnom varaši. Tistoga ipa 
je tö premišlavo, sto je on, 
če je Slovenec na Vogrskom 
ali porabski Slovenec. »Bro-
dim, ka je tau gnesden že 
gnako. nega več toga raz-
ločka. ges sam brodo na 
tisti cajt, gda sam ges dejte 
biu. tistoga ipa je bilau 
sploj malo držin, gé so se 
doma pogučavali v kn-
jižnoj slovenskoj rejči. mi 
smo nej v Porabji živeli, 

tak ka ge brodim, ka slo-
venec na vogrskom pome-
ni za mene nekoga, steri 
ne žive v Porabji, don pa 
je slovenec. gnesden mla-
di pa mlajši porabski slo-
venci že bole kujižno rejč 
gučijo. ge bi je bole malo 
batrüvo tö, ka se našo do-

manjo rejč tö navčijo,« je 
raztolmačo Dušan Mukič, 
po tistom pa je ške dosta 
zanimivoga o svojoj knji-
gi pravo. Če ste jo ške nej 
prešteli, zdaj don napravite 
tau. 
(na prvoj strani kejp, na 
sterom so od lejve strani: 
karel Holec, Feri lainš-
ček, dušan mukič, miki 
Roš in Franci just)

silva eöry

srebrni jubilej knjižne zbirke med Rabo in muro

dušan mukič in Franci just 

Naj se domaNjo rejč tö Navčijo

dušan mukič je nej samo prpovejdo o svojoj knjigi, liki je vküper s svojo 
porabsko »kolonijo«, nekdešnjimi študentkami v ljubljani, zapopejvo ške 

dvej pesmi

v Pokrajinski in študijski knjižnici murska sobota so ob srebrnom 
jubileji knjižne zbirke med Rabo in muro pripravili razstavo, stero so 

meseca februara notpokazali v soboški knjižnici, zdaj pa je na ogled v 
konferenčni dvorani slovenskega doma

www.radiomonoster.com
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Za vse, ki delajo v turizmu, 
zadnja leta niso bila najlažja. 
Najprej jim je veliko pregla-
vic povzročal covid-19, lani 
pa zaradi vojne v Ukrajini 
še energetska in prehranska 
kriza. Vse to so 
na svoji koži ob-
čutili tudi zapos-
leni v podjetju 
Porabje d. o. o, v 
okviru katerega 
v Monoštru de-
lujeta hotel in re-
stavracija Lipa.  
Kljub vsem teža-
vam so v minu-
lem letu uspeli 
– predvsem ob 
pomoči sredstev, 
ki so jih pridobi-
li iz razvojnega 
gospodarskega 
programa – iz-
peljati nekaj 
naložb. »za 
našo kuhinjo smo kupili 
15 novih strojev, poleg tega 
smo uspeli z drsnimi stekli 
zastekliti še našo teraso. v 
hotelu lipa že od začetka 
organiziramo tudi različ-
ne prireditve, kot so svatbe, 
družinska praznovanja 
in poslovna srečanja, tudi 
mednarodna, tako da se 
je že zgodilo, da nam je 
začelo primanjkovati pro-
stora, sploh če se je obenem 
potekalo več dogodkov. in 
ta zastekljena terasa nam 
zdaj pride zelo prav, bolje 
jo lahko izkoristimo tako v 
zimskem kot poletnem ob-
dobju, saj ščiti pred mra-
zom in vročino. v poletnem 
času pa je terasa lahko 
tudi odprta,« je najprej po-
jasnila direktorica podjetja 
Porabje Anita Vajda in nato 
še razložila: »naše podjetje 
se je na žalost v zadnjih 
letih velikokrat soočalo s 
pomanjkanjem kadra, saj 
vemo, da je avstrija blizu. 

s sodobnimi kuhinjskimi 
stroji smo našim sodelav-
cem zagotovili bolj moder-
no in privlačnejše delovno 
okolje, saj bo zdaj manj 
ročnega dela, poleg tega 

pa na ta način sledimo no-
vim trendom v gostinstvu. 
Po zaslugi moderne tehni-
ke bomo lahko pripravljali 

tudi jedi na višji ravni in 
tako bomo meseca aprila 
našim gostom z novim je-
dilnim listom lahko ponu-
dili tudi nove jedi.« Ker se 
dvigajo cene živil, bodo naj-
brž morali dvigniti cene, pri 
tem pa ne bodo pretiravali, 
saj ne želijo izgubiti zvestih 
gostov.

Kot vemo se niso dvignile le 
cene živil, ampak so se, in to 
še bolj drastično, tudi cene 
energentov, kar se je pri nji-
hovem poslovanju poznalo 
že lani. »kar se tiče prome-
ta, je bilo lani uspešno leto. 
toda številke na računu za 
plin so kar nekajkrat po-
skočile, od letošnjega leta 
pa se je nekaj podobnega 
zgodilo še s tistimi za elek-
triko,« je povedala sogovor-
nica, ki je hvaležna, da sta 
jim z denarjem na pomoč 
priskočili tako slovenska kot 
madžarska vlada, saj bi se 
sicer lahko znašli v rdečih 
številkah: »letos se bomo 
prijavili tudi na razpis 
madžarske vlade, ki je 
namenjen malim podjetni-
kom. gre za sredstva, ki so 
namenjena za to, da vsaj 
delno pokrijemo visoke 
stroške energije.«  
V letošnjem letu so načrtova-
li prenovo hotelskih sob, a se 
to ne bo zgodilo, vsaj popol-
noma ne: »naša prednost-

na naloga je zdaj energet-
ska sanacija slovenskega 
doma. načrtujemo, da 
bomo maja dobili sončne 
panele, intenzivno pa se 
ukvarjamo tudi z alterna-
tivno rešitvijo za našo kur-
javo.  za zdaj še ne vemo, 
ali bomo kupili toplotno čr-
palko ali pa se bomo še na-

prej greli s plinom. seveda 
pa bomo v primeru, če se 
odločimo za slednje, kupili 
takšno plinsko peč, ki pora-
bi veliko manj energije kot 
sedanja. v okvir energet-

ske prenove, ki jo bomo iz-
peljali  ob pomoči sredstev 
iz programa spodbujanja 
avtohtone slovenske narod-
ne skupnosti na madžar-
skem, bomo zamenjali še 
okna v hotelskih sobah, 
ki jih sicer v teh dneh tudi 
pleskamo.« Sogovornica je 
še povedala, da so pred krat-
kim na Madžarskem uvedli 
obvezno ocenjevanje hote-
lov, zato načrtujejo, da bodo 
kupili še nekaj opreme, ki 
je nujna, da obdržijo status 
hotela s tremi zvezdicami. 
Kar se tiče gostov, pa so ve-
seli, da so se po epidemiji 
novega koronavirusa že lani 
začeli vračati: »Že poleti smo 
imeli veliko turistov, tako 
iz madžarske kot drugih 
držav. Bilo je tudi veliko 
prireditev in praznovanj v 
naši restavraciji, sploh no-
vembra in decembra smo 
bili zelo zadovoljni z obis-
kom. upamo, da se bo ta 
trend nadaljeval tudi letos. 
v restavraciji bomo imeli 
tudi letos veliko poročnih 
praznovanj. tako imamo 
rezervirane že skoraj vse 
konce tedna od začetka ju-

nija do konca septembra.«
Anita Vajda, ki je na čelu 
podjetja že deset let, veliko 
časa nameni službi. Kot dip-
lomirani komunikologinji, 
ki je dve leti in pol  sode-

lovala tudi v čezmejnem 
projektu pri pripravi dvo-
jezičnih oddaje na Televi-
ziji AS, ji je bilo v začetku 
težko, saj se je bilo treba 
naučiti veliko novih stvari. 
»toda turizem me je vedno 
privlačil. Rada se ukvar-
jam z ljudmi, z zapos-
lenimi in gosti. zavedam 
se sicer, da je v gostinstvu 
vsako leto težje, toda s sode-
lavci poskušamo narediti 
vse, da bi bili naši gostje 
čim bolj zadovoljni.« 
V prostem času se rada druži 
s sorodniki, rada pa tudi po-
tuje. Vesela je, da je septem-
bra lani s seboj v Turčijo, kjer 
je bila sicer sama že četrtič, 
odpeljala tudi starša. »Prosti 
čas rada preživljam tudi v 
naravi, saj me to sprošča 
in pomirja. sploh lani, ko 
smo imeli težko leto in je 
bilo v službi veliko stresa, 
sem potrebovala to. ukvar-
jam se tudi s športom, kole-
sarim, ali pa kakšne vaje 
delam doma,« je še dodala 
sogovornica. 

silva eöry
Fotografije: 

osebni arhiv anite vajda

Gostje so se vrnili
anita vajda – direktorica podjetja Porabje d.o.o

anita vajda, direktorica Porabje d.o.o.,  v okviru 
katerega deluje Hotel in restavracija lipa

slovenski kulturni in informativni center velikokrat obiščejo politiki in 
visoki gostje. na sliki obisk slovenske zunanje ministrice tanje Fajon

anita v prostem času rada potuje. na sliki je na Bavarskem, na orlovem 
gnezdu



Porabje, 16. marca 2023

4

Že tretje šolsko leto sta dvojezični 
šoli v Porabju, DOŠ Števanovci in 
DOŠ Jožefa Košiča na Gornjem 
Seniku, vključeni v projekt na-

rodnostnih šol na Madžarskem, 
imenovan Bázisiskola, katerega 
namen je izmenjava dobrih praks 
(prikaz učnih ur in zunajšolskih 
dejavnosti). Porabski dvojezični 
šoli, ki sta vključeni v projekt, mo-
rata pripraviti delovni načrt in štiri 
programe – predstavitev dobre 
prakse, in sicer dveh ur slovenšči-
ne ali katere koli dvojezične ure, in 
dva programa iz vsebin spoznava-
nja slovenstva (ljudsko izročilo).
V petek, 3. februarja 2023, sta bili 
na DOŠ Števanovci v okviru ba-
zičnega programa predstavljeni 
dve šolski uri pouka slovenščine, 
ki sta ju pripravila učitelja sloven-
ščine Agica Holec in Laci Domjan.
Ravnateljica Agica Holec že vrsto 
let poučuje na DOŠ Števanovci 
prvi razred slovenščine. Tokrat 

nam je predstavila uro slovenšči-
ne v sedanjem prvem razredu, 
in sicer ponavljanje in utrjevanje 
snovi, ki so se je prvošolčki nau-

čili od začetka šolskega leta. Ura 
je skoraj v celoti potekala samo v 
slovenskem jeziku, Učenci imajo 
na tej stopnji usvojeno obsežno 
besedišče slovenskega jezika, 
prav tako pa se odzivajo in razu-
mejo vsa preprosta vprašanja tipa 
Kdo si ti? Kje živiš? Koliko si star? 
… in odgovarjajo v slovenščini. 
Učitelj Laci Domjan je predstavil 
uro slovenščine v šestem razredu, 
katere tema je bila spoznavanje 
besednih vrst ob računalniku in 
drugih didaktičnih pripomočkih, 
kot so učne kartice, miselni vzorci 
… Učenci so pokazali veliko jezi-
kovnega znanja slovnice.
Prikaz obeh ur pa je bil tudi lep 
primer diferenciacije pouka v 
maloštevilnih razredih, v katerih 
so učenci z različnim predzna-

njem slovenskega jezika. Nekateri 
otroci prihajajo v šolo brez kakr-
šnekoli povezanosti s slovenščino, 
spet drugi se srečajo z jezikom v 

vrtcu, nekateri pa nekaj malega 
prinesejo od doma.
Števanovski uri slovenščine so 

si ogledali člani šolske komisije: 
Eva Lazar, Irena Labritz Fasching 
in Laci Kovač, gornjeseniška rav-
nateljica Ildiko Trajber Dončec 
ter učiteljica Ibolya Neubauer, 
učiteljica monoštrske osnovne 

šole Jánosa Aranya Judit Domiter, 
predsednik Državne slovenske 
samouprave Karel Holec, vodja 
urada pri DSS Anita Kovač in 
Agota Kallay, koordinatorka dvo-
jezičnega šolstva slovenščine v 
Budimpešti.
Kot pravi ravnateljica Agica Ho-
lec, so cilji tega projekta odprtost 
in sodelovanje šole z drugimi 
podobnimi šolami, prikaz peda-
goškega dela, izmenjava mnenj, 
sugestij, izkušenj in kritičnih pri-
pomb ter vizije ohranjanja jezika 
in kulture.
Tudi tokrat je potekalo ovredno-
tenje ur z gosti, ki so hospitirali 
pri obeh urah slovenščine. Vsi 
so se strinjali, da učitelji vložijo 
ogromno truda v poučevanje, 
šola ponuja raznolike možnosti 

za učenje jezika, pa vendar se 
vedno znova poraja vprašanje, 
kaj bo s slovenščino v Porabju v 
prihodnje …

metka Perger, 
učiteljica asistentka

den Civilne zaščite

1. marec je svetovni den civilne 
zaščite, organizacije, stera ma 
največ dela te, gda se kaj lagvoga 
zgodi. Vsakšo leto ob tom dnevi 
v Sloveniji raztalajo priznanja ti-
stim, steri so največ napravili na 
področji varstva pred naravnimi 
in drügimi katastrofami. Najviši-
še priznanje, kipec civilne zaščite 
za življenjsko delo je na prireditvi, 
stera je bila na Brdi pri Kranji, dau-
bo Tonček Smolej, steri je že več 
kak  50 let gorski reševalec. 
Na regijski prireditvi, stera je bila 
letos v Ljutomeri, so za območje 
Pomurja podelili 31 priznanj, od 
toga sedem bronastih znakov, 14 
srebrnih znakov, dva zlativa zna-
ka in osem plaket Civilne zaščite. 
Bronaste znake so daubili:  Bri-
gita Čufar iz Rogašovec, Klemen 
Flisar iz Motovilec, Marjan Jurša 
iz Branoslavec, Boštjan Krancel-
binder iz Žepovec, Danilo Polanič 
iz Stročje vasi, Drago Serec iz Mur-
ske Sobote in Attila Toplak iz Len-
dave. Srebrni znak so prejkdali: 
Stanislavi Bratuši iz Črnec, Maši 
Germšek Senčar iz Ljutomera in 
Gezi Grabari iz Tešanovec. Plaketo 
Civilne zaščite je dobila Marjeta 
Erdela iz Plitvičkega Vrha, stera 
se je že leta 1975 včlanila v PGD 
Spodnja Ščavnica, sledkar je bila 
tüdi v predsedstvi Gasilske zveze 
Gornja Radgona in je opravlala 
naloge tajnika. Raztalana so bila 
tüdi priznanja prostovoljnim 
gasilskim drüštvom, stera letos 
zaznamüvlejo stou ali več let ak-
tivnoga delovanja. Srebrni znak 
so daubila drüštva iz Bodonec, 
Črenšovec, Gornje Bistrice, Iva-
nec, Ižakovec, Lipovec, Odranec, 
Sodišinec, Törnišča, Velke Polane 
in Rožičkoga Vrha – Stanetinec.  
Zlativa znaka sta daubili PGD Dra-
gotinci in Okoslavci (obej za 120 
let delovanja), plakete pa drüštva 
iz Iljaševec, Kokorič, Mote, Prista-
ve, Rankovec, Stročje vasi (vsi 130 
let) in Lendave (150 let obstoja).

silva eöry

PREKMURJE Primeri dobre  Prakse Na dvojezičNih šolah

Ravnateljica agica Holec 
predstavlja uro slovenščine v 

prvem razredu učenci 6. razreda z učiteljem lacijem domjanom 

medsebojna izmenjava izkušenj s kolegicami in kolegi oziroma gosti

dežela škratovnija in zmešana zelena 
abeceda

Knjiga vsebuje 25 zgodbic o škratkih in rastli-
nah. Ravno toliko, kolikor je črk v slovenski 
abecedi. Namesto od A do Ž je tukaj abeceda 
čisto zmešana.
Knjiga, ki je namenjena otrokom v vrtcih, 
učencem v osnovnih šolah, otrokom s poseb-
nimi potrebami, mladostnikom in odraslim, 
ponuja srečanje z rastlinami, s škratki in abe-
cedo na malce drugačen način.
Abecedo se učijo škratje in škratinje v deželi 
Škratovniji. Bralcem ponuja nov in inovati-
ven način učenja jezika, ki na zelo enostaven 
in lahko razumljiv način spodbuja in bogati 
razvoj bralne pismenosti. Sodi v vsak kraj 
in vsak čas na Zemlji. Kajti risbice rastlin in 
škratkov so prepoznavne povsod po svetu. 
Bralci, ki jih vidijo tukaj in prepoznajo v na-

ravi, z lahkoto naredijo svojo abecedo v svo-
jem jeziku. Pobarvana je v najlepše, najbolj 
pisane barve, kot jih lahko naredi le narava. 
V modro barvo, kot je moder encijan, v belo, 
kot je bel cvet čemaža, v rdečo, kot je rdeč 
mak, v zeleno, kot je zelen zimzelen, v rume-
no, zlato barvo, kot je zlata sončnica.
Glavni junaki knjige so škratje, ki so vsi 
enostavni in naravni. Njihovo geslo pri vsem, 
kar počnejo, govorijo in mislijo, pa je zmer-
nost. Pomagajo drug drugemu in »držijo 
skupaj«, ko je treba. So zanesljivi in zaupanja 
vredni. Ljubijo resnico in držijo besedo.
Branje za vse generacije.

Pripravila: jana Balažic, Pokrajinska in 
študijska knjižnica murska sobota
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Bilau bi zanimivo znati, šteri so pri 
vas doma tisti recepti, šteri idejo iz 
rauda v rod. Pri naši kuči so tao buht-
lini. Že kak dejte sam gledala, kak 
je mama mejsila testau pa vödelala 
pune pleje te meke pogače, štero je 
napunila z domanjo slivovo marme-
lado. 
Gda sam sama začnila pečti, sam se 
genjenoga testa dugo 
bojala, dokleč sam nej 
na interneti najšla re-
cepta za buhtline, šteri 
je meu lepau napijsano, 
kak delati z genjenim 
testaum, zatao sam 
sama sebi pravla »no, če 
mo gda probala, mo pa 
s tem receptom.«
In rejsan sam se ene 
sobote spravila cuj mej-
sit buhtline. Malo sam 
se držala recepta, ali 
po spomini sam cuj-
zmejšala še par stvari, štere sam vidla 
mamo, ka jih je notri davala. Tak so 
gratali buhtlini, šteri majo neka sta-
roga pa neka nauvoga v sebi. 
Tisti, šteri se bojite delati z genjenim 
testaum, gnes te daubili 
recept, k šteromi se lej-
ko brez straja cujspra-
vite. Če je meni gratalo, 
de tüdi vam.  
Za buhtline te nücali:
- 500 g gladke mele 
- 30 g friškoga kvasa
- 50 g cukra
- 1 vanili cuker
- 200 ml mlejka
- 70 g svinjske masti (ali 
putra)
- 2 djajci
- 1 malo žličko soli
- limonino lupino ene limone
- 50 ml ruma

1. V vekšo sklejco najprle siplete melo, 
na sredini napravite grabo pa v njau 
nadrobite kvas. 
2. Na kvas potrausite dvej jedilnivi 
žlici cukra, te pa gor nalijete polovico 
mlejka, šteroga segrejete, ka je fajn 
mlačno. Kvas s cukrom pa mlejkom 
malo zmejšate z žlico, pa za kakše 

dvej žlici mele tüdi cuj zagrabite. 
3. Sklejco pokrijete s coto, pa date na 
toplo, ka tak kvas vzhaja približno 
petnajst minut. Količina se more po-
vekšati za dva- do trikrat. 
4. Gda se takšen kvas napravi, cuj 
dajte vse ostale sestavine pa začnite 
mejsiti tak dugo, ka se testau lauči 
od sklejce. Tau najbole vidite na dne 

sklejce, ka gda testau zagrabite, se od 
dna vkraj odlepi. Če se še izda fejst 
lepi na posaudo, lejko dodate malo po 
malo mele, samo nej preveč, ka nede 
pretrdo. 

5. Gda je testau gotovo, ga pokrijete s 
coto pa date na toplo, ka se gible tak 
dugo, ka se količina testa podvoji. 
6. V tom časi plej dobro namažete z 
maščobo, ges osebno tau napravin s 
svinjsko mastjo.
7. Testau date na desko, štero malo 
potrausite z melo, ka se testau nede 
gor lovilo. Razvalekate ga na malo 
menje kak 1 cm debelo, te pa vözrej-
žete kvadrate. Za moje buhtline, šte-

re vidite na sliki, sam ges vözrejzala 
kvadrate velke približno 10x10 cm. 
Na sredino date marmelado (lejko 
pa tüdi orejovo, makovo filo, kakšni 
čokoladni namaz), prepognete, pa ob 
robaj sküper stisnete testau, ka zapre-
te marmelado v testau kak v kakšno 
taškico. 
8. Vsakši buhtlin malo od strani po-

močite v mast (ali puter 
ali olje), ka se drüg z 
drüjgim nedo vküper 
zakelili, gda do se pekli. 
Te pa jih fajn po vrsti 
skladate v plej tak, ka je 
zalepleni tau buhtlina 
na dne pleja. Buhtline 
zlagate enoga pauleg 
drügoga tak, ka nej tr-
bej püščati mesta vmejs, 
samo nej jih pa trno na 
tesno nariniti, računaj-
te na tau, ka do se še 
genili. 

9. Gda z buhtlinami napunite plej 
(recept je za približno plej v velikosti 
30x40 cm), pokrijete buhtline s coto 
pa jih na toplom vzhajajte še kakšne 
pau vöre, ka se skoraj podvojijo po ve-

likosti. 
10. V tom časi segrejete 
pečico na 190 stopinj. 
Ges buhtline prle, kak 
jih porinem v pečico 
premažem s stepenim 
djajcom, po eni receptaj 
toga ne delajo. Ali meni 
se zdi, ka lepšo farbo 
dobijo.
11. Buhtline pečete tak 
dugo, ka gori dobijo 
lejpo rjavo farbo. Gda 
je vzemete vö iz pečice, 
je na vrhi s čopičon pre-

mažete z mastjo, ka do se fajn svejtili, 
te pa je še vrauče vö obrnete na desko 
ali talco, ka spodaj ostanejo fajn hrust-
ljavi. Če ščete, jih lejko potrausite 
pred postrežbo s cukrom v praji, su-
per pa paše cuj šalica mrzloga mlejka 
ali kave. 

Pa dober tek iz naše 
v vašo künjo!

simona Rituper

ŽelezNa 
ŽUPaNija
spomenik osvoboditve

Če škemo ali nej sombotelski 
spomenik osvoboditve, kak pr-
vin tak zdaj, je glavni motiv va-
raša. Vsakši človek drüge spomi-
ne ma od njega, eni so za, drügi 
so fejst prauto tauma, ka še 
gnesden stoji te spomenik. Ranč 
tak je tau pri občinaj tö, prejšnja 
ga je razmetati stejla, gnešnja ga 
pa obnavla. 
Spomenik osvoboditve se je 
v letaj 1968-69 zido, načrte je 
arhitekt János Heckenast redo, 
steri je bijo Yblov nagrajenec. 
Zvün tauga dela je še dosta vse 
on načrtoval v Somboteli, kip sv. 
Štefana, cerkev v Szőllősi, sedež 
davčnoga urada, blokovsko na-
selje Derkovits, fabriko Styl pa 
špitale Markusovszky. 
Spomenik osvoboditve so leta 
1970 prejkdali na 25. jubilej 
konca bojne. Cejlak do leta 1989 
je glavni motiv biu v sombo-
telskom grbi. Sledkar, gda so 
dolavzeli zvejzdo s spomenika, 
so grb tö spremenili, že brez 
spomenika so ga na nauva na-
malali. Prejšnja občina je spo-
menik osvoboditve dola stejla 
razmetati, depa taši velki stroški 
bi bili, ka te bola so ga njali, aj 
stoji. 
Zdaj se je občina za tau odlauči-
la, ka ga obnovi. Kak spomenik 
tak kaulak njega park, steri je 
ime po Jánosi Brenneri daubo. 
V prvi fazi se paut obnovi, stera 
pela do spomenika, pa pločniki. 
V drugi fazi stumbe pa plac za 
prireditve pa vse, ka je kaulak-
vrat spomenika, kak beton tak 
zeleni park. Pejnaze za obnovo 
spomenika in parka je firma 
Metal Hungaria Holding dala, 
vsevküp 120 milijaun forintov. 
Zvün toga občina obnovi spo-
menik, naredi ograjo, vödeje 
posaude za smetje, v parki rau-
že posadi pa dvanajset stolic da 
naredti.

karči Holec

iz Naše kÜNje: bUhtliNi Po ritUPerovo
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23. februarja 2023 smo na DOŠ Števanovci in DOŠ Jožefa Ko-

šiča končali intenzivno in poučno sodelovanje s Pomurskim 

muzejem Murska Sobota. Vse tri je povezal projekt EU v moji 

šoli. S kustosinjo Matejo Huber smo se srečali trikrat.

Na prvem srečanju so učenci spoznali spletni portal E-docu-

menta Pannonica, ki je baza arheoloških, etnoloških, kultur-

nozgodovinskih in biografskih podatkov o kulturni dediščini 

120 krajev na čezmejnem slovensko-madžarskem območju 

(Prekmurje, Železna županija). Več na: https://www.docu-

menta-pannonica.si/.

Drugo srečanje je bilo v Murski Soboti. Učenci so si ogledali 

grajske predmete in spoznali življenje na gradovih, na ustvar-

jalni delavnici pa so si izdelali osebni grb in ga narisali na 

vrečo. 23. februarja je šoli obiskala pisateljica Norma Bale. V 

izjemno domiselni jezikovno-ustvarjalni delavnici so učenci 

z refleksijo doživetega ustvarjali zgodbo, ki se je povezala v 

knjižico. Ta v okviru omenjenega projekta potuje v Bruselj.

Več o knjižici bomo predstavili v prilogi Mlado Porabje.

(slika na 1. strani: spletni portal e-documenta Pannoni-

ca je zelo bogat tudi z gradivom iz Porabja)

valentina novak,

višja svetovalka za narodnostno šolstvo

OD
sloveNije...
magna ustavila delo v Hočah

Kanadsko-avstrijsko podjetje 
Magna je ustavila proizvodnjo 
v hoški lakirnici. Zaradi razmer 
na trgu in potreb kupcev bodo 
začeli postopek preoblikovanja 
in dejavnosti preselili v Gradec, o 
čemer so že obvestili sindikat in 
90 zaposlenih. O odločitvi so sez-
nanili tudi hoško občino in vla-
do. Magna je v zadnjih dveh letih 
zaradi prekinjenih dobaviteljskih 
verig in drugih težav na trgu že 
nekajkrat ustavila delo v Hočah, 
kjer sicer namerava vzpostaviti 
nov tehnološki razvojni center, 
ki bo sčasoma rasel, tako da bodo 
v prihodnje tudi zaposlovali. Slo-
venija bo od Magne zahtevala 
vračilo pred leti prejete državne 
pomoči. Gre za 18,5 milijona 
evrov, ki jih bo država zahtevala 
nazaj z obrestmi, uprava podjetja 
se s tem strinja, je povedal gospo-
darski minister Matjaž Han in 
spomnil, da je Magna ob načrto-
vanju naložbe v Hočah obljubljala 
zaposlitev 400 ljudi v prvi etapi 
ter nato dodatnih 1000 ljudi. 

Razvoj slovenščine v 
digitalnem okolju

Z marcem se je končal triletni 
projekt Razvoj slovenščine v digi-
talnem okolju, ki je prinesel nekaj 
pomembnih orodij, kot so prosto-
kodni prevajalnik, terminološki 
portal in razpoznavalnik govora. 
Poleg omenjenih orodij so v sklo-
pu projekta med drugim ustvarili 
strojno povzemanje besedil, pre-
poznavanje imen v besedilu in 
povezav med njim, razdvoumlja-
nje, pa tudi iskanje odgovora na 
postavljeno vprašanje iz besedila. 
Kljub izjemnim dosežkom pa 
vseeno najbolj impresivno deluje 
razpoznavalnik govora, v kate-
rega naložimo posnetek govora, 
program pa ga zapiše. Projekt, ki 
sta ga financirala ministrstvo za 
kulturo in evropski sklad za regio-
nalni razvoj, je dostopen na spletni 
strani slovenščina.eu, kjer lahko 
nova orodja tudi preizkusite.

obisk Pomurskega muzeja murska sobota

Pod srebrnim brejgom …

... se je zgodilo, ka se je eške nigdar nej. Že smo pred časom od toga pisali, 
kelko so stere občine pejnez bankam dužne. Med njimi krauno občina Gornji 
Petrovci nosi. Tista občina, v steroj ranč naš brejg stodji, skrak steroga se v 
Porabje leko pride. Vse vküper je tak daleč prišlo, ka občina je svojo občino 
zgibila. Malo se čüdno čüje, ka nej? Depa, ranč tau se je zgodilo, ka občina 
Gornji Petrovci je brezi svojga rama ostanola, v sterom žüpan svojo pisarno 
ma. Pa drugi tö, steri za občino delajo. Na licitaciji je občinski ram za 100 
000 evronov možakar iz Čepinec küpo. Nisterni tomi sramota pravijo, drugi 
samo žalostno gledajo, ka se z njivo domanjo občino godi. Tak do zdaj žüpan 
pa njegvi tadale v slüžbo na staro mesto ojdli, depa, nauvomi verti do mogli 
za tau arendo plačati. Si leko brodite, ka je s toga vöprišlo? Občina tak ali 
ovak pejnez nema, zdaj pa aj bi eške plačala, ka v indašnjom njivom rami 
do leko delali. V eni novinaj majo šegau pisati: »Neje istina, depa, dun geste.« 
Ranč tau, ka se je v Gornji Petrovcaj zgodilo, tam nut bi se leko tapreštelo.
Nogometaši Mure iz Sobote so nauvoga trenera daubili. Stari trener Čuntala 
je slobaud mogo vzeti, njegvo mantranje labde je nikak nej vögledalo. Na 
njegvi vrauči stolec si je Dejan Grabič iz Ljubljane dojvseu. Samo štiri dneve 
je ekipo prejkemo pa se je zgodilo, ka si je niške na glas nej vüpo povedati. 
Na stadion Fazanerija je velki Maribor prišo. Že v prvi minutaj se je vidlo, ka 
nekšna ovakša Mura po travi lejče pa labdo brše. Nekšna ovakša, bole pozitiv-

na energija je vö iz nji sijala. Na konci so Maribor z 2:1 zmagali. Gvüšno, ka 
Grabiča eške zavole dela čaka, ka nazaj ta pridejo, gé so že bili.
Nazaj je eške ena interpelacija prišla. Z interpelacijo se na konci cejle proce-
dure kakšnoga ministra dojmini. Depa, zdaj je do interpelcije cejle garniture, 
cejle vlade prišlo. Zaprav, Janez Janša pa njegva partija SDS so v parlamenti 
interpelacijo nut dali. Zakoga volo? Zatoga volo, ka vlada je demografski 
fond dojpovedala pa muzej bojne za suverenost ranč tak. Lidge se pitajo, 
komi tau trbej, vej pa vnauge druge probleme trbej rešavati, kak pa nekšen 
muzej. Nekšen muzej, steroga si je ranč SDS vözbrodila, ka bi sama sebe za 
velke naprajla. Na tom tereni do se eške tadale bojne »za« pa »prauti« bojnala. 
V njij do si politični glavaške pluse pa minuse talali.
Velki plusi pa se za Slovenijo v pejnezaj vökažejo. Evropska unija je zeleni 
povsjet za prvi 50 miljaunov evronov gorvužgala. Tej pejnezi do za tau šli, 
ka ekonomija se po epidemiji leko vračiti začne. Aprila se tau ma zgoditi, po 
tejm de po procesduri vsevküper tadale šlau. Té pejnez nej trbej nazaj davati, 
tau največ vala. Kelko aj bi pod Srebrni brejg vküper pejnez prišlo, gvüšno, 
ka od toga mo pisali. V kratkom časi pa eške nin 400 miljaunov evronov 
pride. Té kak investicijo farmacevtski gigant Sandoz prinese. Sandoz je že 
pred lejtami domanjo fabriko vrastva Lek pod sebe daubo. V Lendavi ena 
menjša njiva fabrika že dela. Zdaj na pragi vnaugo vekša pa bole moderna 
stodji. Ranč s tejmi pejnezami do jo gorpostavlali. V njej de prejk 300 lüdi 
leko slüžbo daubilo.
Srebrni brejg veseli gé zavolo toga, ka se takše z investicijami godi. Pa zavolo 
toga tö, ka mladi lidge slüžbe do meli. Trno pa je čemerasti, gda si na očino 
Gornji Petrovci zbrodi, v steroj tak batrivno stodji. Od tej čemerauv bi se naj-
raj k občini Kuzma kcuj zakapčno. Leko bi Gorenji Senik tö njegva nauva 
občina bila. Zakoj pa nej, samo aj v sramoti pa noriji ne živé.

miki Roš

tak lek v lendavi gnesden vögleda. nede dugo trbelo, ka najvekša privat 
investicija v zgodovini slovenije, vse tau vömini. gvüšno, ka eden nej 

ranč mali “falajček” pejnez država kcuj de dala. Papejri so že napisani 
pa podpisani

PomUrski mUzej iN eU 
v moji šoli

jezikovno-ustvarjalna delavnica s pisateljico normo Bale
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Toplo vreme nas vabi na vrtove, 
kjer se nam opravila kar sama 
ponujajo – čiščenje, obrezovanje, 
setev. Vendar ne smemo pretira-
vati, kajti v mrzli zemlji propade-
jo še tako zdrava semena.
Da bo naš vrt od 
poletja do pozne je-
seni v cvetju, mora-
mo zdaj poskrbeti 
za setev enoletne-
ga cvetja. Sadike 
vzgojimo s setvijo 
proti koncu marca 
v notranjih prosto-
rih na okenskih po-
licah v zabojčkih, 
posodah, lončkih. 
Seme pokrijemo s 
tanko plastjo zem-
lje, ker pri setvi ne 
marajo svetlobe. 
Tako pridobimo 
zgodnje sadike, ki 
nam bodo prej pri-
nesle bogato zgo-
dnje cvetenje. Ko 

zrastejo sadike nad dva lista, jih 
pikiramo oziroma razsajamo v 
lončke, kjer bodo rastline razvile 
dovolj korenin, nato jih presadi-
mo kamor koli na samostojno 
gredico, med zelišča ali med ze-
lenjavo. Lahko pa enoletnice se-
jemo direktno na gredice – sredi 
aprila. Sejemo jih v vrste v dobro 
pripravljeno zemljo, te rastline 
nam bodo cvetele bolj pozno.
Enoletnice, ki so prava poživitev 
še tako modernega vrta, bogati-
jo in olepšajo vsak zelenjavni in 
okrasni vrt. Veliko enoletnic s 

svojimi prelepimi cvetovi privlači 
koristne žuželke, nekatere odga-
njajo polže. Poznamo enoletnice 
za rezanje, kot so cinije, zajčki, 
kalifornijski mak, sončnice, po-
letne astre, ki jih lahko upora-

bimo za svojo okrasitev domov 
ali grobov. Nekatere enoletnice 
so zdravilne – kumina, mehiški 
pehtran, žametnica, ognjič. Po-
znamo tudi enoletnice za suho 
cvetje: statice, ruski limonium, 
slamenke. Naj predstavim enolet-
nico kapucinko:  Je vsestransko 
uporabna tudi za prekrivanje tal, 
pa tudi za prehrano. Cveti vse do 
prvih zmrzali. Pri nas jo pozna-
mo tudi kot samosevno rastlino, 
seveda če pustimo nekaj rastlin s 
cvetovi, da seme pade na zemljo. 
Je nezahtevna rastlina. Posebno 

mesto ima kapucinka v zelenjav-
nem vrtu, tako kot v sadnem, saj 
izboljša okus plodov. Odganja 
škodljivce, kot so listne uši in 
mravlje. Privablja polže in gose-
nice kapusovega belina, zato je 
lahko vaba, ki odvrne škodljivce 
od drugih pridelkov. Poznavalci 
povedo, da listne uši na kapu-
cinki pomenijo pomanjkanje 
apnenca v zemlji.
Od enoletnic na vrtu naj ne bi 

manjkala cinija. S svojo barvitost-
jo in številnimi sortami prinese 
na vrt pravo popestritev. Pred-
vsem visoke sorte morajo imeti 
dovolj prostora za rast, nižje 
sorte pa lahko sadimo bolj gosto. 
Nizke sorte cinij lahko kombini-
ramo z okenskim in balkonskim 
cvetjem. Njihova vzdržljivost 
v vazi je zelo dolga, od  7 do 10 

dni. Cvetove režemo, ko so koški 
povsem odprti, sicer se hitro po-
vesijo.
Kot posebno enoletnico bi ome-
nila orlico. Posebna je zato, ker 
če jo enkrat posejemo, bodo v 
naslednjih letih same poskrbele 
za podmladek. Orlica je namreč 
samosevna enoletnica. Orlice 
cvetijo od pomladi do jeseni in 
so v različnih odtenkih: modrih, 
rožnatih, rumenih, belih ali v 

kombinaciji dveh 
barv. Se rade kri-
žajo, tako imamo 
na vrtu veliko barv 
orlic. Pomembno 
pri semenu orlic 
je, da damo seme, 
preden ga sejemo, 
v zamrzovalnik. S 
tem pospešimo nje-
govo klitje.
Modri glavinec, 
plavica ali modriš 
je s svojo modrino 
prava poživitev za 
manjše šopke, upo-
raben pa je tudi v 
kulinariki. Na kon-
cu cvetne sezone 
je priporočljivo po-
brati nekaj semen-

skih strokov, ki jim uporabimo 
za naslednje leto.
Morda niste vedeli …
Da so kapucinke odlične sosede 
krompirja, sadimo jih ob robu 
grede in pustimo rasti tudi med 
krompirjem.

Besedilo: olga varga
Fotografije: svetovni splet

... do
madŽarske

mednarodno letališče Ferenca 
liszta razglašeno za najboljše 

letališče v evropi
Mednarodno letališče Ferenca 
Liszta je po mnenju potnikov po-
stalo najboljše evropsko letališče 
med tistimi s 15- do 25-milijonskim 
potniškim prometom, je ugotovil 
mednarodni svet letališč. To je ena 
najprestižnejših nagrad, ki jo lahko 
prejme letališče, je prejšnji pone-
deljek sporočilo budimpeštansko 
letališče.
Mednarodni svet letališč (Airports 
Council International – ACI) vsako 
leto oceni kakovost letaliških stori-
tev. ACI v svoji raziskavi preučuje 
več kot 30 kazalnikov uspešnosti 
in spremlja kakovost storitev na 
400 mednarodnih letališčih. Na 
podlagi tega je letališče v Budimpe-
šti lani v vsakem četrtletju doseglo 
izjemne rezultate. Splošna stopnja 
zadovoljstva potnikov je bila vselej 
nad 4 točke na lestvici od 1 do 5 in 
je bila bistveno višja kot v najbolj 
prometnem letu 2019, so pojasnili 
na letališču v Budimpešti.

najbolje plačane službe na 
madžarskem

Centralni statistični urad (KSH) 
je sestavil seznam poklicev, s ka-
terimi lahko delojemalci trenutno 
na Madžarskem zaslužijo največ 
denarja. Urad je seštel povprečne 
bruto plače za leto 2022. Na prvem 
mestu so kontrolorji letenja, pri 
njih povprečna bruto plača dose-
ga skoraj dva milijona forintov. Na 
drugem mestu so zdravniki specia-
listi s povprečno bruto plačo 1,7 mi-
lijona forintov, zelo dobro pa zaslu-
žijo tudi ministri, državni sekretarji 
in zakonodajalci s povprečno bruto 
plačo 1,6 milijona forintov. 
Bruto povprečna plača zaposlenih 
za polni delovni čas je oktobra zna-
šala 510.500 forintov, neto povpreč-
na plača, izračunana z dodatki, pa 
352.000 forintov; prva je bila višja 
za 18,4 odstotka, druga pa za 19,1 
odstotka več kot leto prej. Ugotovili 
so tudi, kje Madžari zaslužijo največ 
in kje najmanj. Najvišja vrednost 
je v glavnem mestu Budimpešti s 
413.351 forinti, sledi Županija Győr-
-Moson-Sopron s 346.190 forinti, 
tretja pa je Županija Komárom-Esz-
tergom s 327 300 fotinti. Najmanj 
delojemalci zaslužijo v Županiji 
Szabolcs-Szatmár-Bereg.

kdor ima CvetliCe rad/sto ma raUŽe rad...

setev eNoletNeGa Cvetja

kozmeja uspeva tudi na revnih in suhih tleh. Cinija ne sme manjkati v nobenem vrtu – cvetje v vazi vzdrži do 10 dni.

Poletne astre v različnih odtenkih

kapucinka kot balkonsko cvetje
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Adam Domiter iz Šte-
vanovec je eden med 
tistimi mladimi, steri še 
dobro gučijo slovenski, 
kak knjižno tak narečje. 
Velka pomauč je bila za 
njega, ka gda 
je mali bejo ga 
je babica skrb 
mejla, stera 
vsigdar slo-
venski gučala, 
tak ka v šaula 
je on že velko 
prednost emo. 
Nej zaman, 
ka zdaj na šte-
v a n o v s k o m 
borovom go-
stüvanji je 
edno glavno 
vlogo daubo, 
gde je dosta 
trbelo gučati 
pa največkrat 
sam od sebe. 
Dobro je bilau poslüša-
ti, ka eden mladi tak na 
»žmano« zna slovenski 
gučati, dosta taši mladi 
bi še trbelo. Pa te bi se nej 
trbelo bojati, ka baude 
z našim maternim jezi-
kom.
- adam, moram poveda-
ti, nej bi mislo, ka tak 
dobro znaš slovenski 
gučati. tau mena po-
vej, od koga pa gde si se 
navčo? 
»Največ sem se doma 
od babe navčo, zato ka 
müva doma z babov slo-
venski gučiva. Sledkar 
gda sem v vrtec prišo, 
tam smo se tö včili slo-
venski, ranč tak v osnov-
ni šoli pa v srejdnjoj šauli 
Beli III., gde smo maturo 
naredli iz slovenskoga je-
zika.«
- gde pa gda gučiš slo-
venski?
»Vanej v Avstriji delam, 
tam cejli den bola samo 

nemški gučim, doma z 
babicov pa z materjov pa 
če kakšni sorodniki pri-
dejo iz Slovenije, z njimi 
se tö slovenski poguča-
vamo. Babica mena do-

stakrat pravi, ka dja tak 
špajsno gučim, zato ka 
mejšano gučim knjižno 
pa narečje. Depa tau nej 

baja, zato se dobro spo-
razmejva.«
- kak tau, ka drügi mla-
di v vesi ne gučijo tak 
dobro slovenski kak ti?
»Dja tak vidim, ka v vesi 
še dosta mladi vej slo-
venski, samo ne vüpajo 
gučati. Dja dostakrat 
čöjam, gda smo vküper, 

ka večkrat povejo kakšno 
rejč slovenski, najbola ta-
šoga reda, gda se zabava-
mo, gda je veselica. Tak 
mislim, če bi mujs bilau, 
dosta mladi bi še gučalo, 
samo ne vüpajo, bojijo se, 
ka povejo drügi, če tak 
vözobrnjeno gučijo.«
- kak je bilau na boro-
vom gostüvanji, nej si 
emo tremo? 
»Sprvoga, gda sem vido, 
kelko lüstva je prišlo, 
taši štres sem emo, kak 
ne vejm ka. Ka baude 
töj, sem si zmišlavo. Ka 
baude, če kaj pozabim, 
staukrat sem pogledno 
knjigo, nej ka bi kaj poza-
bo. Te je k mena staupo 
naš »birauf«, Bazár pa 
mi pravi: Ka vraga ti sebi 
štres delaš, tau je zabava, 
hecamo se pa špilamo, 
v tom moraš uživati. Te 
sem dja tö mislo, če mo 
dja vsigdar knjige gledo, 
te se mi rejsan zmejša. 
Tak ka potejm sem bola 

vse samo z glave gučo, pa 
te je že vse vreda bilau, 
rejsan sem začno uživa-
ti.«
- tak mislim, ka Bazár 
(joži kosar) bi dober 
školnik bejo za drüge 
mlade tö. kak on tebe 
pravo, nej se trbej boja-
ti, gučati trbej sloven-

ski, nej baja, če je kaj 
nej dobro, vej drügo 
paut že baukše baude.
»Tau je baja, ka gnesden 
mladi že bola menje odi-
jo na taše prireditve, gde 

bi se leko srečali pa slo-
venski gučali. Zato ka 
nejmajo časa, vsikši se 
žene pa dela, dja tü v tri, 
štiri mejsta odim delat, aj 
nika prislüžim, zato ka 
zidam. Ovak nede, gda si 
pa malo fraj, te pa že nej 
gvüšno, ka maš volau na 
taše prireditve odti.«
- depa ti si še etak fejst 
aktiven. Pa nej samo 
zdaj, ranč tak prvin si 
tö vsefele delo. 
»Tau je zavolo toga, ka 
sem dja ponosen na tau, 
ka sem Slovenec, dja rad 
gučim slovenski pa ranč 
zato človek ške nika vči-
niti za svojo kulturo pa 
za djezik, aj se ne pozabi. 
Dja rad odim v Sloveni-
jo, rad gučim slovenski. 
Dostakrat v bauti ali na 
črpalki nemški začnejo 
gučati z menov, dja, če 
mi ranč žmetnejše, tak 
nagnauk obrnem na slo-
venski jezik pa tak zač-

nem odgovarjati«
- kak si pravo v trej mej-
staj delaš, djagar si, 
nogomet špilaš... tau 
mena povej, kak maš 
na tau vse čas?

»Tau samo tak 
leko, če cejli 
den deš. Dja, 
Baudji hva-
la, tašo ženo 
mam, stera je 
v tejm partner, 
stera tau trpi, 
ka cejli den 
sem na pauti. 
Gda sem doma 
pa dem divd-
jačini polagat, 
te tašoga reda 
maloga sina 
vsigdar s seuv 
vzemem, aj 
sem več leko z 
njim. Ali če na 
nogomet dem, 

te ranč tak žena pa sin tö 
z menov deta, etak smo 
te več leko vküper. Tau 
je najbola zato tak, ka 
zidam, zavolo toga trbej 
telko delati. Dostakrat si 
mislim, leko ka sem malo 
premladi za tau, ka sem 
tašo velko delo začno, 
zdaj že vidim, depa ne 
njam tak. Dočas mo delo 
pa delo, ka do konca ne 
pridem.«
- kak tau ladaš?
»Zdaj še ladam. Najbola 
težko je te, da iz slüžbe do-
mau pridem pa te še dem 
na lov, tašoga reda samo 
pet vör spim. Dobro, tau bi 
nej bilau mujs, depa mena 
malo tö trbej nika tašo, ka 
rad delam, ka mi je hobi, 
gda se človek malo v glavej 
tö leko počine.« 
(kejp na 1. strani: 
adam domiter kak 
mali lapec na letošnjom 
borovom gostüvanji)

karči Holec

rad GUčim sloveNski

ka je adam strasten djager, se vidi v njegvom stanovanji tö

adam s sinaum in ženo
adam domiter se je slovenski najbole

od svoje babe navčo
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Naše pisanje o Idriji pa kraji-
ni kaulak nje bi že leko zgo-
tovili, depa, zavole od toga 
leko eške povejmo. Kak tau, 

ka dvej Idriji poznamo pa od 
toga tö, kak više nje eden trno 
čalejrski vrejek (vrh) stodji. 
Kelko nam je poznano v Slo-
veniji se 40 vrejekov gnako 
zove. Poznano nam je tau tö, 
gda kakšo ménje v sebi 
»črno« nosi, tau leko kaj 
nej ranč dobroga zna-
menüje.

črni vrh
više Idrije samo eden 
od tisti vnaugi poznani 
vrejekov gé, steri gnako 
ménje majo. Vsikši od tej 
40 črni vrejekov v Slove-
nji svojo legendo ali pa 
pripovejst ma, od kec 
je tau ménje prišlo. Za 
toga više Idrije vala, aj 
bi prejk njega črni konji 
kaula vlekli. Ja, na velke 
so iz ene krajine sé ojdli, 
ka njim je nej porcije 
trbelo plačati. Ka aj bi 
na kaulaj bilau, od toga 
legenda nika ne pripo-
vejda. Poznano pa je, ka 
»črno« ménje neka dru-
goga nam leko guči. V Porabji 
Črne mlake poznamo, skrak 
Murske Sobote potok Črnec 
teče, ves Črnelavci stodjijo pa 
eške ves Murski Črnci ranč 

tak. Kak dale po Sloveniji 
demo, zvün »črni vrejekov« 
eške zavole »črnoga« leko 
najdemo. Depa, mi eške itak 

na Črnom Vrhi više Idrije 
ostanemo. Tau ménje je vre-
jek zavolo črni drejv daubo. 
V nji pa so, tak se je vörvalo, 
indasvejta črni lidge svoj bal 
meli. Ja, od čaralic pa čalejrov 

pripovejdamo. Tam so svoje 
»veselice« meli, od tam so do 
lidi ojdli. Tak, tri tumačenja 
za ménje toga vrejeka smo 
povedali. Gnes pa Črni Vrh 

više Idrije kak ves poznamo.
Gda od lidi iz vesi Črni vrh 
gučimo, vnaugi so dosta vel-
koga, dobroga naprajli. Eden 
od tej je Franc Ksaver Tončič 
biu. Zaprav, za njim je zavole 
dosta vsega ostanolo.

kipe, slike, sveto paut
pa vse takše se leko sreča po 
vnaugi slovenski krajinaj. 
Eden od majstrov, ka so takše 
delali, je ranč z našoga Črno-
ga Vrha prišo. Zaprav, tam se 
je leta 1865 kak Franc Ksaver 
Tončič naraudo. Pri doma-
njom masjtri se je včiu, kak 
stare slike, kipe pa vse drugo 
na nauvo trbej prejknapravi-
ti, je v nauvi »gvant nutzrav-
nati«. Že je skur 30 lejt star 
biu, gda si je ženo najšo. Brž 
je mlajše začno »delati«, deset 
ji je na svejt prišlo. Cejli čas 
pa je kapejle, slike v cerkvaj 
pa vse takše na nauvo vödelo, 
ji je restavrejro, kak bi tomi 
prajli.
Doj z Črnega Vrha nazaj do 
Idrije staupimo. Skrak nje 
ena druga stodji, Spodnja 
Idrija se zove. Od njene »vel-
ke« sestre Idrije dosta več lejt 
na plečaj ma. Zaprav, zgodo-
vina nam od nje že prva kak 
od vekše sestre kaj vöovadi.

dvej sestri
bi njima leko prajli. Dolnja 
Idrija ali bole po domanje 
Spodnja Idrija. Že smo pisali, 
ka od Idrije nin od lejta 1500 
tadale leko gučimo, gda so v 
njej živo srebro (higany) zač-
nili kopati. Dokumenti nam 
povejo, ka v »maloj« sestri je 
že leta 1156 cerkev stala.
Gvüšno, ka starejša sestra je 
tö na velke cvesti začnola, gda 
so v mlajšoj živo srebro najšli 
pa ga na velke kopali. Gnes 
toga v dolini več nega. Živo 
srebro se je več nej na vleke 
odavalo, kak je tau indasvejta 
bilau. Vse menje so za njega 

plačali. Tak se je leta 1988 
začnilo na tau broditi, ka rud-
nik (bánya) dojzaprejo. Za 
obej sestri je tau velki šok biu. 

Cejli regiji je živo srebro krüj 
davalo. Pomalek je vöprišlo, 
kelko kvara je vse tau na lidaj 
pa krajini pistilo. Zemla je že 

skur djalova bila, v pitni vodi 
je čemer ostano. Po 500 lejtaj 
so rudnik do kraja dojzaprli.
Indašnja zamazana industrija 
je že skur tapozablena. Gnes 
tisto indašnje lidi v obej Idri-
ji zove, aj si njivi poglednejo. 
Gnes sta se zemla pa voda že 
vözavračile, dolina je ekološ-
ko čista gratala. Inda se na 
tau nej gledalo. Najbole na-

prej valaun je profit biu, nej se 
štelo, kelko kvara tau naredi. 
Takše ekološko ravnanje gnes 
skur po cejloj Evropi leko sre-

čamo. Ranč obej sestri Idriji 
sta s svojim delom vnaugim 
za tau peldo dali. (kejp na 
1. strani: gnes je v rudniki 

živoga srebra v idriji muzej 
odprejti. zaprav, v najbole 
starom antonijevom rovi se 
leko vidi, kak se je v njem 
od inda pa do bole moderni 
časov kopalo. té rov za naj-
bole staroga v evropi vala, 
v njega pa se je skozi eden 
stari ram prišlo)

miki Roš

PriPovejsti o sloveNski krajiNaj
od inda v gnešnji čas

na fotografiji cerkev na skalci se lapau vidi, ka rejsan na mali skali više 
reke idrijce stodji. Cerkvi popularno eške gnesden pri mariji na skalci 
pravijo. tau marijina cerkev gé, 15. augusta bučo majo. spodkar velki 
rami stodjijo. takše iže so v dolini že od inda gorpostavlali. zvekšoga 

so na nauvo »vözravnane«, depa, tista bole na pravom kraji nam eške 
pripovejda, kak so indavsejta vögledale 

tau marijo je tončič neredo. kak je 
majster v tistom časi vögledo, si leko samo 
brodimo. na velke je alkohol v sebe lejvo. 
vej se, kak je premino. gvüšen je biu, ka 

glaž palinke v rokej drži. depa, v njem je 
domanje delana žajfa (lúg) bila. ja, od 
toga je pri svoji 53. lejtaj mrau. tončič v 

sloveniji skur za tapozablenoga umetnika 
vala, v njegvi krajini pa ga eške itak trno 

poštüvajo

doj s črnoga vrha se doline pa od njega bole višiši vrejeki leko vidijo. 
tam daleč se triglav v sunci svejti. sveklina pa črno se na njem srečata. 

magija, bi leko prajli 

spodkar pod zemlauv je 700 km rovov prepleteni. zemla se pomalek 
vküper sejda, 2 mm na leto računi kažejo. tau se najbole na stari ramaj 
leko vidi, steri na vsej krajaj paukajo. tau je tö erbija, stero je rudnik za 

seuv püsto
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PiNdŽa
aleksander Ružič 

Tou je bila krčma. Gnauksvej-
ta je bila erešna in poznana 
daleč po Prekmurji pa tüdi v 
Porabji se je čülo za njo. Zva-
li so go turistični dom in ešče 
zdaj se včasi štoj najde, ka 
pita, če Pindža v Petrovcaj ešče 
dela. 
Bila je rejsan prepoznana 
daleč naokouli. Tam so se ve-
selili, dobro djeli, zavolé pili, 

plesali in popejvali nej samo 
velikaši od blüzi, šteri so si go 
dali najbole za volo sebé gor-
postaviti, liki so na té breg v 
Gornji Petrovcaj ojdli vnogi 
glavaši z velki varašov. In do-
sta je bilou tüdi djagrov, šteri 
so ojdli sé na lovino z Avstrije, 
največ je pa bilou Taljanov. V 
Peskovcaj je bila fazanerija, od 
štere so v Petrovce pa tüdi v 
nešterne drüge vesnice vozili 
v kištaj fazane, je v kukoršči 
vöpüščali, djagri so pa za nji-
mi pokali, tak ka se mi je včasi 
se tak vidlo, kak da bi se mala 
deca špilala, če glij so pükše 
na fazane s pravimi patrona-
mi strejlale. Bilo je kriče kak 
v bojni, šprij je pa veselo črčko 
po strejaj, tak ka se je te bilou 
najboukše skriti notri v ižo. 
Kelko olóuva se je ta po njivaj, 
travnikaj in po gouščaj raz-
trousilo, se je te nišče nej pito, 
glavno, ka so bogati meli ve-
selje: najprle s poukanjom, te 
pa dale na Pindži. Nej so pa na 
Pindžo ojdli samo tej glavni. 
Slobodno je bila odprejta za 
vsakšoga, šteri je meo pejneze. 
Za konec kedna so bili mitingi, 

slüžila so se gostüvanja, oblet-
nice pa drügo. Pa tüdi med 
kednom se je bilou mogouče 
oglasiti za obed, večerdjo ali 
pa samo tak, za piti.
Tak je bilou v njeni kusti časaj. 
Zdaj je že duga lejta prazna, 
zapüščena, pozablena. Drev-
dje, grmovdje in trnje se oko-
uli nje lepou razrašča, njena 
slika je pa vsakše leto bole ža-
lostna – tak kak njena zgodo-
vina, štera sega v leto 1906, v 
čas Ferencjoške, gda so začnili 
delati štreko z Vogrskoga prek 
Hodoša do Sobote. Nasip so 

delali zvekšega domanji lidje, 
šteri so s taligami in lopata-
mi pa s kravami in konjami 

navozili na stotine kubikov 
zemle, drüga, mešterska dela 
pa so delali lidje od daleč. Naj-
več je bilou Taljanov. In tak je 
za te zvinešnje lidi gratala v 
Petrovcaj ena krčma, gé se je 
leko doubilo jesti pa piti, tüdi 
spanje pa ešče vse drügo. In 
zavolo toga dügoga bi naj ta 
krčma dobila ime Pindža. Ta 
so najbrž ojdli kaj tüdi doma-
nji moški, in ešče itak živé 
lüdski glas, šteri pravi, ka so 

tou nej mogle trpeti nešterne 
domanje ženske. Če je po eno 
par lejtaj doj do zemle zgorej-
la zavolo toga, ali je bilou kaj 
drügo krivo, se nede najbrž 
nikdar znalo, lüdski glas pa 
pravi, ka so žareči djeziki pod 
nebo tak visiko sekali, kak da 
bi je same čaralice vöfudale. 
Duga lejta po tom, da je ta le-
sena krčma zgorejla, se je na 
tom brejgi nika nej postavlalo. 
Mogla je miniti drüga bojna 
in da se je nouva oblast (hata-
lom) zatrdno v sedlo vsejla, so 
si glavni znouva zmislili, ka bi 
bilou dobro Pindžo nazaj po-
staviti. Tüdi ta je bila lesena. 
Napravili so go na tom úmri 
kak je prva stala. Tüdi ta je 
zgorejla, ali o tom lüdski glas 
ne vej ali pa nešče nika dosta 
povedati. In tak so se glavni 
odloučili, ka do postavili tret-
jo Pindžo. Postavili so go na 
drügi, bližnji brejg in je tüdi v 
paperaj not spisana pod tem 
imenom. Bila je lejpa, s kam-
na in s ciglov zazidana, in ta-
kša, samo že preci razpadajo-
uča, ešče zdaj stoji. 

Kak je ta, od štere je zdaj guč, 
gratala, je pa dosta znanoga. 
Od toga piše v svojoj knjigi 
Kronika osnovnih šol v seda-
nji Občini Gornji Petrovci Alek-
sander Ružič etak: 
»Meseca junija 1961 so na Mi-
kolovem bregu začeli graditi 
»prvo turistično postojanko v 
Prekmurju«. Zemljišče je dala 
na razpolago Kmetijska za-
druga Petrovci, ki je zgradila 
kletne prostore. Z udarniškim 

delom okoliškega prebivalstva 
in vojske iz petrovske garnizije 
(bila je v Singerjevi hiši) ter 
denarnimi prispevki zaposle-
nih so dela zelo hitro napredo-
vala. … Otvoritev nove šole je 
bila 5. novembra 1961, čeprav 
še ni bila povsem dograjena. 
Na proslavi, ki je potekala v 
duhu izgradnje socializma 
in delovnih zmag, so govo-
rili Vladko Majhen, takratni 
predsednik sveta za šolstvo, 
Koloman Korpič, predsednik 
Občinskega ljudskega odbora 
Petrovci-Šalovci, predsednik 
šolskega odbora Zoltan Pon-
delek, patronat nad šolo pa 
je prevzela KZ Gornji Petrovci 
oziroma njen predsednik Ka-
rel Karba. Po končani slove-
snosti je slavnostna povorka 
odkorakala na Mikolov breg, 
kjer se je začela otvoritev »Sin-
dikalnega doma«, danes bolj 
znan pod imenom Pindža, ki 
so jo pozneje preuredili v gos-
tišče. … Glavni govornik na 
otvoritvi je bil Jože Kolarič, sek-
retar OK ZKS, pozneje pred-
sednik Občine Petrovci-Šalov-

ci, nato pa direktor turniške 
Planike, sicer doma iz Dolnje 
Bistrice. Ob tej priliki so od-
krili tudi pri vhodu pritrjeno 
spominsko ploščo.«
Prek dvajsti lejt je vsakši den, 
vleti pa vzimi, gostila dosta 
naroda, da je pa začnila za-
druga (szövetkezet) doj iti, pa 
peskovska fazanerija tüdi, je 
začnila doj iti tüdi Pindža. Te 
so go spisali na kmetijsko za-
drugo Panonko. Leta 1991 se 

je oblast obrnoula in začnila 
se je privatizacija. Panonka, 
štera si je s Pindžov nej znala 
kaj dosta začniti, go je za šenki 
prepisala na sobočko Diano, 
štera je lekar ešče te bila pod 
Radenskov. Ta go je ščela za 
eno par lejt po tom odati, ali 
so se domanji lidje postavili, 
zatou ka ešče na tabli piše, ka 
je »ta dom zgradilo delovno 
ljudstvo tega kraja« in zatou 
majo pravico tüdi oni do nje-
ga. Diana je Pindžo začnila 
vödavati in zamenjavalo se je 
preci krčmarov. Tej so bole ali 
menje Pindžo občasno gordr-
žali, go vöponücali, nika nej 
zdržavali in so se je nazadnje 
vsi rejšili. Sobočka Diana go 
je nej dala obnavlati in tak je 
začnila propadati. Küpiti go je 
ščela tüdi petrovska občina in 
je tam ščela postaviti erešno 
turistično točko, ali je tüdi do 
toga nej prišlo, ka je za tou 
nej mejla pejnez. Zdaj je le-
kar tam začasno skladišče za 
petrovsko šnajdersko fabriko, 
čüje se pa tüdi glas, ka bi se že 
kazali nouvi küpci.

Že se je Pindža dostakrat odava-
la, vse čüde je vidla, z njouv so se 
potačkali kak z vroučim kron-
pejrom, ali je nej nikdar nazaj 
zacvetejla, V spomini je pa ostala 
kak krčma z dobrim imenom, 
šteroga de žmetno nazaj povr-
nouti. Je pa ena dobra krčma na 
Goričkom fejst potrejbna, zatou 
ka eti skoron nega nikše redne 
krčme, v šteroj bi se leko dojvseli, 
si naroučili piti pa djesti in se v tej 
slabi časaj kaj poveselili.

Pindža je bijla za svoji kusti časov erešna krčma
Foto: a. Ružič, februar 2023

gnesden Pindža žalostno propada. edino tabla na njenom trnaci je vekivečna
Foto: a. Ružič, februar 2023
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Drüštvo upokojencev Roga-
šovci je 11. marca imelo občni 
zbor s kulturnim programom. 
Pozvali so člane Drüštva po-

rabski slovenski upokojencev, 
ka že douga lejta gora drži-
mo prijatelstvo in se vsakšo 
leto srečamo na enoj njigvoj 

in na enoj našoj prireditvi. 
Zdaj so v kulturni program 
pozvali skupino Porabski trio 
Zveze Slovencev na Madžar-

skem. Člani tria so zapeli štiri 
porabske ljudske pesmi. V 
kulturnom programi so še na-
stopili domanji igralci s krat-

kim skečom. Branko Pintarič 
je povedal tri pesmi, stere je 
sam napisal. Iz Drüštva porab-
ski slovenski penzionistov sta 
bile pozvane podpredsednica 
drüštva Marijana Kovač iz Mo-
noštra in Eržika Dravec z Go-
rejnjoga Senika. Na občnom 
zbori se je povedalo,  ka je 
njigvo drüštvo delalo lajnsko 
leto in kakši programi baude-
jo v 2023. leti. Zgoučali smo se 
za tisti program, šteroga mo v 
tau leti vküper organizirali. 
Meli smo se lepau in smo bili 
veseli, da so nas pozvali na njig-
vo prireditev. Hvala lejpa na-
šim prijateljem iz Rogašovec 
za te lejpi in veseli den.          

marijana Fodor   
predsednica

www.porabje.hu

obisk v roGašovCih dragi verniki!

Naslednja slovenska maša bo v kapeli v 
Slovenski vesi 19. marca ob 16. uri.

Lepo vabljeni!


