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V pripravah na uvodnik so mi misli preletele 100-letno zgodovino
slovenskega naroda. Neizpodbitno je, da danes ne bi imeli slovenske Štajerske, slovenske Koroške in slovenskega Prekmurja, če
ne bi bilo generala Maistra in njegovih borcev za severno mejo.
Rudolf Maister je po prvi svetovni vojni s sabljo v roki ubranil
precejšen del slovenskega narodnega ozemlja za Slovenijo, ki se
je takrat odločila ločiti od Avstrije.
Takšnega veličastnega zgodovinskega dejanja so zmožni samo
pokončni in zavedni ljudje.
In zaradi česa je njegovo dejanje pomembno? Predvsem zaradi
dvojega:
prvič zaradi Maistrovega pogumnega nastopa proti
nasprotnikom slovenske narodne emancipacije novembra
in decembra 1918 in v naslednjih mesecih leta 1919,

in

drugič, da je Maribor in štajersko Podravje, posledično
pa tudi Prekmurje, zagotovil za narodno matico.
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Ob razpadu Avstro-Ogrske monarhije, v viharju 1. svetovne vojne, je Rudolf Maister
svoje vojaške izkušnje in domoljubne želje
usmeril v uresničitev priložnosti za nastanek
slovenske nacionalne države.
Kakšna osebnost je bil Rudolf Maister?
Nikakor ni bil samo vojak. Bil je vsestranska
osebnost - ljubiteljski slikar, pesnik ter tudi
bibliofil.
Omeniti je treba še Rudolfa Maistra kot
mentorja mladih dijakov v Celju. Novembra
1913 je bil stotnik Maister premeščen v Celje,
kjer je vodil celjsko izpostavo mariborskega
26. črnovojniškega okrožnega poveljstva.
Med drugim je Maister v Celju navezal stike
s celjskimi dijaki, ki so delovali v literarnem
krožku. Svetoval jim je, kako naj ustvarjajo,
kaj morajo popraviti. Ustanovili so literarni
klub Kondor in pripravljali dijaško glasilo
Savinja.
Njegovo polletno bivanje v Celju je pustilo še druge sledove, pomembne za kasnejše
vojaške akcije na Koroškem. V Celju se je
Maister družil z mladimi narodno zavednimi dijaki; med temi je imel vodilno vlogo Srečko Puncer, ki je bil prijatelj in bivši
sošolec Franja Malgaja iz Šentjurja. V času
bojev za severno mejo sta se skupaj Srečko
Puncer in Franjo Malgaj z nekaj sošolci kot
prostovoljca borila na Koroškem in oba na
krut način izgubila življenje.
Franjo Malgaj, Maistrov borec, je bil neustavljiv, ko je šlo za slovensko zemljo. Bil je mlad
domoljub. Na svojem osvobodilnem pohodu
za severno mejo je osvobodil celotno Mežiško
dolino in Dravograd, zavzel je Velikovec,
Pliberk, Labot. Žal pa je bil pri tem precej
osamljen. Narodna vlada v Ljubljani ni pokazala posluha za njegove pozive in tako zamudila ključni zgodovinski trenutek. Slovenska
Koroška je namreč na mirovni konferenci
v Parizu plačala visoko ceno. Neugodni plebiscit za slovensko stran je odločil mejo. Brez
glasovanja pa smo Slovenci poleg Jezerskega
dobili tudi Mežiško dolino, v kateri je Malgaj
uspešno opravil svoje akcije.

Rešitev vprašanja severne meje Franjo Malgaj
ni doživel, v nesrečnih okoliščinah je bil ubit
6. maja 1919.
Ob prekopu njunih posmrtnih ostankov
v Braslovče in v Šentjur jima je ob odprtem
grobu govoril general Maister.
Na pariški mirovni konferenci je dr. Matija
Slavič z velikim znanjem in z veliko vnemo
utemeljeval upravičenost jugoslovanskih zahtev po priključitvi Prekmurja. Toda šele ko je
bilo Jugoslaviji priznano štajersko Podravje
z Mariborom, je Vrhovni svet petorice 8. julija 1919 priznal Jugoslaviji tudi Prekmurje.
Maister in borci za severno mejo so doživljali dolgoletno krivično in diskriminatorno
nepriznavanje. Znano je, da se po 2. svetovni vojni imeni Maister in borci za severno
mejo nista uporabljali v javnem življenju,
kajti za tedanji režim to ni bilo primerno.
Borci za severno mejo in general Maister
so bili dolga leta zamolčani in nepriznani.
Dokončno rehabilitacijo in priznanje države
so dočakali pozno po osamosvojitvi Slovenije,
komaj leta 1999, ko so prejeli najvišje državno
priznanje. Tisto, kar so general Maister in
borci za severno mejo začeli, smo Slovenci
nadaljevali v vojnah 1941 do 1945 ter 1990 do
1991. Domoljubna dejanja generala Maistra
in borcev za severno mejo so bila za vzgled.
Danes sicer v naši neposredni bližini ni bojev, ki bi od nas zahtevali oborožen spopad
s sovražnikom, vendar bijemo drugačno bitko
v vsakdanjem življenju. Ogrožajo nas vse hujše potrošništvo, odtujenost naravi, kriza vrednot in nenazadnje kriza narodne identitete.
Ozaveščanje mlade generacije z javnim delovanjem je eno pomembnejših, če ne celo
najpomembnejše delovanje domovinskih
društva generala Rudolfa Maistra, saj mladi
na poti odraščanja iščejo like iz lastne zgodovine, po katerih bi se lahko zgledovali in
bi bili na njih ponosni.
Vizija generala Maistra in borcev za severno
mejo je bila v tistem času drzna in pogumna,
naj ponosno živi še danes.

/mag. LUČKA LAZAREV ŠERBEC,
predsednica ZDGM
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/UTRINKI IZ VOLILNE SKUPŠČINE

Dr. Aleš Arih je predstavil obnovo
Štupičeve vile

Izpred Štupičeve vile

Doprsni kip generala Rudolfa
Maistra na Štupičevi vili

Delovno predsedstvo

Skupščina ZDGM 2019
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Dr. Alojz Šteiner in Marjan Farič.

Davorin Jukič
(DGM Ptuj)

Ivan Sekavčnik
(DGM Kamnik)

Za kulturni program sta poskrbela Silvo Safran, recitiral je Maistrovo
pesem »Oj, Slovenske ve gorice« in Vokalna skupina Amista

Janez Podržaj, predsednik ZDVIS se je zahvalil
dosedanjemu predsedniku mag. Milan
Lovrenčiču in mu izročil priložnostno darilo.

Za delovnega predsednika
je bil izvoljen Vitko Roš.

Za novo predsednico ZDGM je bila soglasno
izvoljena mag. Lučka Lazarev Šerbec
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Položitev venca
predsednika države RS Boruta Pahorja

Ob 100. obletnici smrti
SREČKA PUNCERJA,
borca za severno mejo
/LOJZE POSEDEL,
predsednik Spodnje Savinjskega društva generala Maistra Žalec

/V PONEDELJEK, 29. APRILA 2019, je bila na pokopališču

v Braslovčah spominska slovesnost ob stoti obletnici smrti Srečka
Puncerja, slovenskega borca za severno mejo.
Srečko Puncer se je rodil 6. maja 1895 v Loki pri Zidanem Mostu
in se je leta 1904 z družino preselil v Braslovče.
V šolskem letu 1909/1910 se je vpisal na nižjo in v letu 2010/2011
na višjo gimnazijo v Celju. Aktivno se je vključeval v dijaške politične organizacije in organiziral Jugoslovansko dijaško organizacijo
v okviru katere je delovalo tudi Kulturno društvo Kondor, za katero
je Puncer izdajal tudi revijo Savinja, pri čemer mu je kot mentor
pomagal Rudolf Maister.
Takoj po maturi je bil Srečko Puncer vpoklican v vojsko in sicer
v Lebring na avstrijskem Štajerskem, kasneje pa je bil premeščen
v Slovenske Konjice.
Po končani 1. svetovni vojni se je vrnil v Celje in se takoj pridružil
enotam Franja Malgaja. Z njim je odšel na Koroško, kjer je sodeloval
v boju za severno mejo, v osvobajanju Mežiške doline ter v osvobajanju in obrambi Labota in Velikovca.
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/SPOMINSKA SLOVESNOST V BRASLOVČAH

Govor župana
Tomaža Žoharja

Govor predsednice ZDGM
mag. Lučke Lazarev Šerbec

Položitev venca

Župan Občine Braslovče Tomaž Žohar
in predsednik Kulturno-zgodovinskega
društva Žovnek Franci Kralj

Skupaj s svojim poveljnikom Franjem Malgajem je pričel
Predsednica Zveze društev generala Maistra Lučka Lazarev
izdajati časnik Korotan.
Srečko Puncer je padel v boju 29. aprila 1919 pri Vobrgah in Šerbec je bila osrednja govornica na spominski slovesnosti
septembra istega leta so njegove posmrtne ostanke pripeljali in je v govoru poudarila izjemen pomen vseh treh velikih
v Braslovče, kjer so ga pokopali z vojaškimi častmi.
mož slovenske zgodovine (Rudolf Maister, Franjo Malgaj
Natanko ob 100. obletnici smrti Srečka Puncerja so 29. in Srečko Puncer) ter pomen tudi vseh drugih domoljubov,
aprila 2019 venec na njeki so se borili za svojo
gov grob položili predsedomovino in mnogi za
dnik Republike Slovenije
to darovali tudi življenja.
B orut Pahor, župan
K slovesnosti dogodka
Občine Braslovče Tomaž
so prispevali praporščaŽohar ter predsednik
ki in častna straža garKulturno-zgodovinskega
distov Slovenske vojske,
društva Žovnek Franci
v kulturnem programu
Kralj.
pa so sodelovali kvartet
V imenu Zveze društev
policijskega orkestra, solist Dušan Pungartnik in
generala Maistra sta
Breda Šip z recitacijami
vene c p oložila tudi
Maistrovih pesmi.
predsednica zveze,
Spominska slovesnost se
mag . Lučka Lazarev
je zaključila z družabnim
Šerbec, in predsednik
srečanjem v preddverju
Spodnjesavinjskega
braslovškega kulturnega
društva generala Maistra,
doma. /MG
Lojze Posedel.
Poklon
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Spomenik Franja Malgaja v Dobrijah

125. obletnica rojstva
in 100. obletnica smrti
FRANJA MALGAJA
/VLADIMIR OVNIČ
predsednik Koroškega domoljubnega društva Franjo Malgaj

/KO JE NOVEMBRA 1918 utihnilo orožje na svetovnih bojiščih, se

je na Koroškem in Štajerskem začel boj za dosego pravične meje
z novo nastalo republiko Avstrijo. Na štajerskem je s spretno vojaško
akcijo general Maister zasedel Maribor in s štajersko deželno vlado
v Gradcu dosegel razmejitveno črto, ki je skoraj v celoti tudi ustrezala narodnostni meji. Ta razmejitvena črta je bila na pariški mirovni
konferenci potrjena kot državna mera med republiko Avstrijo in
Kraljevino SHS. Na Koroško pa je na prošnjo svojega rojaka; Andreja
Oseta prišel s skupino prostovoljcev poročnik Malgaj, ki je najprej
naredil red Mežiški dolini, ki so jo ustrahovali in ropali lačni knapi
in železarji. Nato pa zasedel Pliberk in Velikovec. Z deželno vlado
v Celovcu je tudi dosegel razmejitveno črto, vendar orožje ni dolgo
mirovalo. Boji so se nadaljevali in v začetku maja, ko so Nemci začeli
veliko ofenzivo in želeli udariti tudi proti Štajerski. Da bi dobil čim
boljši vpogled v nasprotnikov položaj je Malgaj splezal na drevo,
ob sestopu pa se mu je po nesreči aktivirala ročna granata, ki ga je
ubila. V spomin na te dogodke in tragično smrt Franja Malgaja je
tudi letos Koroško domoljubno društvo Franjo Malgaj pripravilo
spominsko slovesnost.
Že ob osmih so na pohod po Malgajevi poti, ki se vije po obronkih
hribov, kjer so se borili Malgajevci, odšli pohodniki. Zaradi slabega
vremena jih je bilo nekoliko manj, kot smo pričakovali, vzdušje med
pohodniki pa je bilo kljub rahlemu dežju prijateljsko in prešerno. Na
8
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/KOMEMORACIJA V DOBRIJAH
kmetiji Spodnji Lečnik jih je pričakalo okrepčilo, čaj, črni rženi koroški kruh in šilce domačega
žganja. Med počitkom pa jim je arhitekt Borut Bončina, predstavnik koroškega filatelističnega
društva, predstavil tudi filatelistični sklop, ki so ga v sodelovanju z našim društvom izdali
v počastitev stote obletnice smrti Franja Malgaja. Filatelistični sklop predstavljajo priložnostni
poštni žig (2390 Ravne na Kroškem, 4. 5. 2019) in priložnostna pisemska ovojnica. Na ovojnici
sta predstavljena stari in novi Malgajev spomenik,na plaketi osebne poštne znamke je uporabljen detajl Malgajevega spomenika iz Šentjurja. Celoten filatelistični sklop pa zaokrožuje
priložnostna filatelistična razstava Jožeta Kebra na temo Franja Malgaja, postavljena v avli
Mestne hiše Ravne. O liku Andreja Oseta pa je pohodnikom spregovoril Miroslav Osojnik.
Poudaril je njegovo vlogo na Koroškem in predvsem vodenje Narodnega sveta za Koroško
v letih 1919 do 1923. Na poti so si pohodniki ogledali še Rutnikovo kapelico, ki jo je leta 1921
postavil koroški rezbar Gregor Lipovnik in jo leta 1939 postavil v današnji obliki. Kapelico je
postavil v spomin na svoja prehitro preminula sinova.
Ob deseti uri je bila pri Kumrovi kmetiji, nekoč Osetovi domačiji, slovesnost ob odkritju
spominske plošče Andreju Osetu. Slovesnost so oblikovali moderator Aljaž Verhovnik in
Koroški oktet. O liku in vlogi Andreja Oseta je spregovoril prof. Vladimir Ovnič. V svojem
govoru je poudaril predvsem vrednote, ki so zapisane na sami plošči. V svojem življenju se je
Oset odlikoval na kulturnem, gospodarskem in političnem področju. Od leta 1918 do 1923 je
bil predsednik Narodnega sveta za Mežiško dolino in človek, ki je poklical rojaka in prijatelja
Franja Malgaja na pomoč pri branjenju Koroške. Dejaven je bil tudi potem, kose je preselil
v Maribor. Ob prihodu Nemcev je bil izseljen v Srbijo. Po vojni pa je vse do svoje smrti aktivno
deloval na gospodarskem področju in pisal v Večer in kmečki glas. Pohodniki in ostali udeleženci so nato nadaljevali pot v spominski park na Dobrije k Malgajevem spomeniku, kjer se
je ob enajsti uri začela slovesnost ob njegovi stopetindvajseti letnici rojstva in sto letnici smrti.
Dogodka ni pokvarilo niti nekoliko slabše vreme, niti mazači, ki so ponoči oskrunili spomenik.
V programu so sodelovali moderator in recitator Aljaž Verhovnik, godba na pihala slovenske vojske, Koroški oktet in recitatorja Gimnazije Ravne. Poleg le teh so slovesnost dogodka
dopolnili še praporščaki veteranskih organizacij Koroške in garda slovenske vojske.
Ob zvokih žalostinke so vence k spomeniku Franja Malgaja in njegovim tovarišem, ki so padli
v bojih za Koroško položil predsednik državnega zbora Republike Slovenije, gospod Dejan
Židan, predstavniki občine Ravne na Koroškem, gospod Tomaž Rožen Občinske organizacije
ZZB za vrednote NOB Ravne na koroškem Maksimilijan Večko in predsednik Koroškega
domoljubnega društva Franjo Malgaj Vladimir Ovnič, ter delegacija občine Šentjur, župan
Marko Diaci, predsednica Šentjurskega domoljubnega društva Franjo Malgaj Darja Jan in
direktorica knjižnice Šentjur Tatjana Oset.
Pozdravni govor je pripadel dr. Tomažu Roženu, ki je v svojem nagovoru med drugim poudaril: »Franju Malgaju in njegovim borcem dolgujemo dejstvo, da danes tukaj nismo zbrani
kot narodna manjšina, ki se mora boriti za svoje pravice. Polna raba slovenskega jezika,
uresničitev naše narodne biti je v Republiki Slovenija mogoča ravno zaradi prizadevanj in
uspehov Malgaja, Maistra in vseh borcev za severno mejo.« O Franju Malgaju in njegovem
boju za Koroško sta spregovorila tudi prof. Vladimir Ovnič in predsednica Zveze društev general Maister, mag Lučka Lazarev Šerbec. Govorca sta poudarila pomen Malgaja in tovarišev
in se strinjala, da bi brez njih, čeprav so bili v boju prevečkrat osamljeni in pozabljeni od vlade
v Ljubljani, zemljevid Slovenije bil precej drugačen.
Slavnostni govornik osrednje proslave ob stoti obletnici tragične Malgajeve smrti pa je bil
predsednik Državnega zbora Republike Slovenije mag. Dejan Židan, ki je opisal Malgajevo
vojaško delovanje na koroškem in poudaril pomen ohranjanja spomina na velikega borca za
severno mejo. Govor je zaključil z besedami: »Franjo Malgaj je sanjal svobodo in soustvarjal
drugačen svet. Opogumljeni z njegovim zgledom in v duhu njegovih dejanj, moramo torej
delovati tudi sami, se zoperstaviti novodobnim grožnjam, ki enako ali še bolj kot v naši
preteklosti ogrožajo našo samobitnost, našo suverenost, naše preživetje in predvsem našo
človečnost.«
Slovesnosti sta se udeležila tudi oba koroška poslanca, Jani Prednik in Jože Lenart. Prisotna
je bila tudi ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek v spremstvu Angelike Mlinar, kandidatke SAB na prihajajočih evropskih volitvah in poslanka levice Violeta Tomič.
Množica, ki prišla na slovesnost na Dobrije dokazuje, da spomin na velikega junaka še ni
zbledel in se bo ohranjal še naprej. Spomin na velikega junaka še ni zbledel. In množica, ki se
mu je včeraj prišla poklonit, dokazuje, da se bo ohranjal še naprej. /MG

Pohodniki po
Malgajevi poti

Odkritje
spominske plošče

Recitatorja
Gimnazije Ravne

Položitev venca k
spomeniku Franja
Malgaja
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/Komemoracija v Dobrijah
GOVOR PREDSEDNIKA
DRŽAVNEGA ZBORA
MAG. DEJANA ŽIDANA
NA SLOVESNOSTI
OB 100-LETNICI
SMRTI BORCA ZA
SEVERNO MEJO
FRANJA MALGAJA

Ravne na Koroškem,
4. maj 2019

Spoštovani župan občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaž Rožen,
spoštovani predsednik Koroškega domoljubnega društva Franjo Malgaj, prof. Vladimir
Ovnič,
spoštovani visoki gostje,
gospe in gospodje,
veseli me, da smo se v tako lepem številu zbrali na današnji slovesnosti v čast in spomin
Franju Malgaju, hrabremu in neustrašenemu mladeniču, ki je za domovino mnogo prezgodaj - star le 25 let - tragično sklenil svojo življenjsko pot.
Franjo Malgaj, častnik in Maistrov borec za severno mejo, gotovo sodi med izjemne posameznike. Sodi med tiste »velike« Slovence, ki so za vedno zaznamovali našo zgodovino
in brez katerih bi bila podoba naše države gotovo drugačna. Prva svetovna vojna, ki je
izbruhnila leta 1914, je močno pretresla ureditev dotedanje Evrope in popolnoma spremenila njen politični zemljevid. Za sabo je pustila ruševine in nepredstavljivo razdejanje.
Tudi nam ni prizanesla. Na bojiščih in v blatnih strelskih jarkih je življenje izgubilo 35.000
slovenskih fantov in mož, odvzet nam je bil velik del narodnostnega ozemlja. A Mežiška
dolina je, zahvaljujoč Franju Malgaju, ostala naša.
Po štirih letih, jeseni 1918, je bobnenje orožja končno utihnilo, a boj
za ozemlja, ki so jih za seboj pustili razpadli imperiji, se je tedaj šele
dobro začel. Na pogorišču Avstro-Ogrske je vzniknila nova država,
najprej Država SHS, mesec dni kasneje Kraljevina Srbov, Hrvatov
in Slovencev. Z umikom nemških enot, ki je odprl vprašanje meje
med avstrijsko in jugoslovansko državo, pa se je dejanski boj za
našo severno mejo razplamtel v vsej svoji silovitosti. Prav v teh odločilnih bojih je osrednjo vlogo odigral Franjo Malgaj, ki je preprečil
priključitev celotne slovenske Koroške k avstrijski državi. Njegove
enote so osvobodile vso Mežiško dolino in Dravograd. V soglasju
z generalom Maistrom so zavzele tudi Pliberk, Velikovec, Labot in
Št. Pavel. Odkorakale bi tudi nad Celovec, a za kaj takega Franjo
Malgaj ni užival potrebne podpore tedanje politike. Njegovo silno nezadovoljstvo nad neodločnostjo tedanjih politikov je bilo tolikšno, da je dobilo svoje mesto celo v Požganici, romanu Prežihovega
Voranca. Ta je Malgajevo jezo opisal takole: »Na gradu v Ravnah
je nadporočnik Malgaj s širokimi koraki hodil po sobi in klel. Na mizi je ležal bel listek,
ki ga je zdaj pa zdaj vzel v roke, a ga koj spet jezno zalučal nazaj in še dalje hudobavčil.
Pri narodnem svetu so menda znoreli – jaz naj zdaj začnem s preiskavo proti plenilcem
v prevratnih dneh? Moji legionarji naj zdaj začno iskati po bajtah stare in prazne konzervne škatle? … Ko bi drugega dela ne imeli! A Celovec je še zmeraj v nemških rokah!
Lepa reč – tako povelje!«
Iz slednjega je več kot očitno, da je imel Franjo Malgaj svojo domovino preprosto rad.
Zato ni bil »le« odločen in neustrašen vojak, ampak predvsem do sovražnika oster in neizprosen. Avstrijci so se ga celo bali in ga zlonamerno imenovali »Der windische Teufel.«
Franja Malgaja lahko upravičeno postavimo ob bok velikega in vsem poznanega Rudolfa
Maistra, a kljub temu ostaja še danes v njegovi senci. Še vedno je premalo poznan in izven Koroške nekoliko zapostavljen. A v dvajsetih letih prejšnjega stoletja je bil ta borec za
severno mejo priznan kot velik junak in bil tudi posmrtno odlikovan z visokim vojaškim
odlikovanjem. Ob njegovi smrti, 6. maja leta 1919, je bilo tako v osmrtnici v Slovencu zapisano: »Bil je med prvimi, ki so prišli po preobratu reševat nas koroške brate švabskega
nasilja. Njegova brezprimerna osebna hrabrost je potegnila vse za seboj. Junak Malgaj ne
bo pozabljen med nami nikdar«.
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Od takrat, ko so bile zapisane te besede, je minilo stoletje in upam, da bo tokratna
slovesnost vsaj nekoliko pripomogla k njegovi prepoznavnosti. Da ga bomo znali ceniti
vsi Slovenke in Slovenci in ne le Korošice in Korošci, ki ste z njim neločljivo povezani.
Verjamem namreč, da je naša moralna dolžnost, da takšne posameznike, ki so usmerjali
ključne dogodke naše zgodovine, ohranjamo v trajnem spominu.
V preteklem stoletju je bila slovenska Koroška večkrat prizorišče spopadov in bojev. Zanjo
se je, kot rečeno, po prvi svetovni vojni goreče boril Franjo Malgaj s svojimi borci. V času
vojne za samostojno Slovenijo, leta 1991, je na mejnem prehodu Holmec prišlo do prve
zmage slovenske milice in teritorialne obrambe. V drugi svetovni vojni pa je bila prizorišče zadnjih, za partizane zmagovitih bojev. Zato me veseli, da Malgajev spomenik nosi
posvetilo »Franju Malgaju in tovarišem, ki so umrli v borbah za Koroško 1918-1945«, torej
tudi tistim, ki so se za Koroško borili v drugi svetovni vojni in nam omogočili, da že več
kot 70 let živimo v miru in svobodi.
Pred tednom dni smo se širom Slovenije veselili dneva boja proti okupatorju, praznika,
ki opeva svobodo in je hkrati poklon uporu. Zato mi dovolite, da na tem mestu ponovim
besede zahvale, ki sem jih izrekel na nedavni državni proslavi v Kranju. To je, da se z globoko hvaležnostjo spominjamo vseh naših prednikov, ki se niso vdali in predali malodušju
neizogibne narodove (in svoje) smrti ter vseh, ki so se borili za preživetje naroda in nas
(s partizanskim uporom) postavili na zemljevid sodobne Evrope. Zaradi njihove odločitve
in njihovih dejanj smo danes tukaj.
A današnja realnost je težka, izzivov polna. Zato tudi danes potrebujeta tako Slovenija
kot Evropa še posebej svetle navdihe in pozitivne zglede. Takšne, ki nas bodo navdali s samozavestjo, pogumom in odločenostjo, da se soočimo z novodobnimi grožnjami. Slednje
so sicer drugačne kot tiste pred 100 leti, a nič manj usodne. Za razliko od Malgaja danes
resda živimo v miru. Se pa soočamo z novimi nevarnostmi, ki jih predstavljajo naraščajoča nestrpnost, takšni in drugačni populizmi ter vse večja neenakost v premoženju, moči
in možnostih. Zato mi dovolite, da ob tem poudarim, da je Franjo Malgaj sledil svojemu
srcu. Sanjal je svobodo in soustvarjal drugačen svet. Opogumljeni z njegovim zgledom in
v duhu njegovih dejanj moramo zatorej delovati tudi mi sami, se zoperstaviti novodobnim grožnjam, ki enako ali še bolj kot v naši preteklosti ogrožajo našo samobitnost, našo
suverenost, naše preživetje in predvsem našo človečnost.
Spoštovani,
preden zaključim, mi dovolite, da izrečem svoje globoko priznanje in zahvalo Koroškemu
domoljubnemu društvu Franjo Malgaj za negovanje in ohranjanje spomina na tega velikega borca za severno mejo. Iskrena hvala tudi vsem, ki ste se danes s svojo prisotnostjo
poklonili njegovemu spominu.
Naj zaključim z besedami, ki jih je junaku in osvoboditelju posvetil ljudski pesnik Jože
Jagr iz Rifnika:
»Fran Malgaj! Tvoja srčna kri,
vsa žrtev dragi domovini,
zastonj prelita bila ni,
še tukaj smo slovenski sini...«
Franju Malgaju slava in čast. Državljanke in državljani smo mu hvaležni za njegov boj
in njegovo žrtev.
Hvala za pozornost.

/MAISTROV GLAS_2019/2
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/OBČINA ŠENTJUR

FRANJU MALGAJU
v spomin
/DARJA JAN
predsednica Domoljubnega društva Franja Malgaja Šentjur

Komemoracija na grobu
Franja Malgaja
/V NEDELJO, 5. MAJA, na predvečer 100. obletnice smrti

Franja Malgaja se je v Občini Šentjur s svečano akademijo,
poimenovano Koroški dan, začelo Malgajevo leto, ki bo potekalo vse do 20. novembra, ko bomo obeleževali 125. letnico rojstva našega rojaka. V tem času se bomo s številnimi
dogodki poklonili spominu na mladeniča, ki ga je izbrala
zgodovina.
6. maja, na dan 100. obletnice smrti, je v organizaciji
Domoljubnega društva Franjo Malgaj Šentjur in OŠ Franja
Malgaja Šentjur, potekala komemoracija na grobu slovenskega in šentjurskega junaka Franja Malgaja. Na prireditvi so
sodelovali praporščaki veteranskih organizacij, osnovnošolska komorna pevska skupina Terca ter recitatorska skupina
učencev OŠ Franja Malgaja Šentjur, ki so z izborom pesmi
Toneta Pavčka, Rudolfa Maistra, Bine Štampe Žmavc in
Srečka Kosovela obogatili kulturni program. V spomin na
Malgaja so predstavniki Občine Šentjur in Domoljubnega
društva Franjo Malgaj Šentjur na njegov grob položili venec.
V uvodnem pozdravu je župan občine Šentjur, mag. Marko
Diaci, izpostavil, da je ravno zaradi Malgajevega poguma,
odločnosti, vztrajnosti in enotnosti naša severna meja severneje, kot bi bila brez njega. Sledil je govor nekdanjega
12
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Recitatorska skupina učencev OŠ Franja
Malgaja Šentjur in mag. Milan Lovrenčič

predsednika Zveze društev General Maister, mag. Milana
Lovrenčiča, ki je v svojem govoru izpostavil pomembnost
domoljubja, delovanja domoljubnih društev in zveze. Svoj
nagovor je zaključil z besedami, da junaki tudi, ko se poslovijo, ne umrejo, temveč živijo še naprej.
V zborniku Boj za Maribor 1918 -1919 je Malgaja soborec
Fran Roš opisal: »Franjo Malgaj je bil človek, ki je izšel iz
srede slovenskega ljudstva. Naslonjen le nase in na svoje
ljudstvo je s svojimi izrednimi vrlinami uspešno služil koristim Slovencev v odločilnem času. To je tedaj najučinkoviteje
mogel storiti le kot vojak. Pri tem je – komaj štiriindvajsetleten – pokazal presenetljivo močno samostojnost in zrelo
daljnovidnost. Tedanji buržoazni oblasti tak mlad človek
s proletarskim poreklom, ki si je med ljudstvom pridobil
ime s samoiniciativnimi in uspešnimi dejanji in ki si je
lastil pravico do kritike napak oblastnikov, ni mogel biti
prijeten, zato ga je ovirala v njegovem nadaljnjem podvigu.
Vendar je Malgaj v razmerah, ki so mu omejevale še večji
polet in uspeh, z vso zavestjo svoje dolžnosti do slovenskega
ljudstva dal za veliko stvar tudi sebe poleg vsega drugega,
kar je v svojem prekratkem življenju in v svojem času mogel
dati najboljšega.« /MG

/PLAKETO GLAVNEGA MESTA LJUBLJANA
za leto 2019
je prejelo

Društvo general Maister
Ljubljana

Nagovor župana Ljubljane,
Zorana Jankovića

Podelitev priznanja
MOL DGM Ljubljana

Povabljeni gostje

Udeleženci na prireditvi v Ljubljani

/DRUŠTVO, ki je leta '98 nastalo iz ideje peščice zanesenjakov in

domoljubov, je na novo ozavestilo pomen zgodovinskih dejanj generala Rudolfa Maistra, odločnega borca za našo severno mejo, na
poti k samostojni in suvereni slovenski državi. Sedem let kasneje
so velik uspeh dosegli z uvrstitvijo 23. novembra med državne praznike. Poleg dobro obiskanih okroglih miz, pobud in sodelovanja
pri postavitvah Maistrovih spomenikov in obeležij skrbijo še za
načrtno izvajanje domovinske vzgoje med mladimi, ki jih z veseljem pozdravljajo tudi v svojih vrstah. Pomemben poudarek dajejo
ohranitvi slovenskega jezika, spoštovanju slovenske državne zastave
in himne ter ljubezni do domovine.
Vir: https://www.ljubljana.si/sl/aktualno/ob-mestnem-prazniku-smo-podelili-najvisja-priznanja-ljubljane/
/MAISTROV GLAS_2019/2
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Maistrov kviz
/MOJCA RITLOP
socialna pedagoginja

/V SOBOTO, 18. 5. 2019, je v okviru dneva odprtih vrat Vojašnice

generala Rudolfa Maistra potekal zgodovinski kviz o generalu
Rudolfu Maistru.
Kviza so se udeležili učenci 8. in 9. razreda ter se nanj pod mentorstvom učiteljice Brede Gaber Pavlović temeljito pripravili. Skozi
izbrano literaturo so spoznavali generala Rudolfa Maistra kot vojaka, pesnika in osebnost ter krepili narodno pripadnost in spoštovanje do preteklosti našega naroda.
Prireditev je potekala v prostorih Kadetnice, kjer je tekmovalo 20
ekip iz mariborskih in okoliških osnovnih šol. Učenci so pod nadzorom strokovne komisije odgovarjali na vprašanja o zgodovinskem
in vojaškem delovanju Rudolfa Maistra, potrebno pa je bilo tudi
znanje o njegovem literarnem ustvarjanju.
Učenci naše šole so pokazali odlično znanje o pogumnem možu, ki
je Maribor razglasil za slovenskega in s svojimi soborci zavaroval
severno mejo.
Tekmovalci 8. razreda OŠ borcev za severno mejo so prejeli zlato
priznanje, tekmovalci 9. razreda pa srebrno. Čestitamo!
Na dnevu odprtih vrat Vojašnice generala Maistra je sodelovalo tudi Domovinsko društvo generala Rudolfa Maistra Maribor.
14
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/DAN ODPRTIH VRAT VOJAŠNICE GENERALA RUDOLFA MAISTRA

Razstava OŠ Voličina.

Znamke.

Maistrovi kipci.

Plakat o generalu Maistru.

Organizatorja razstave, praporščak
Ivan Tušek in predsednik
Domovinskega društva Aleš Arih.

Učenci.

Razstavljena so bila različna dela in izdelki v podobi generala Rudolfa Maistra iz OŠ Voličina in Osnovne šole borcev za
severno mejo, ki že vrsto let ohranja spomin na zgodovinske
dogodke in vzgaja domovinska čustva pri mladih, ki imajo ob
zaključku šolanja veliko znanja ter so tako še bolj ponosni na
svojo domovino.
ANTON TRSTENJAK je zapisal:
»ČLOVEK JE LAHKO NAPREDEN, OBRNJEN V
PRIHODNOST SAMO TOLIKO, KOLIKOR JE OBRNJEN
IN NASLONJEN V PRETEKLOST.« /MG
/MAISTROV GLAS_2019/2
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/8. NAGRADNI LITERARNI NATEČAJ
ZA OSNOVNE ŠOLE ZASAVJA

»PISMO CANKARJU«
/UPRAVNI ODBOR,
8. nagradni literarni natečaj za osnovne šole Zasavja

/LETO 2018 STA ZAZNAMOVALI kar dve pomembni obletnici: mi-

nilo je 100 let od 1. svetovne vojne, istega leta pa je svojo življenjsko
pot končal tudi naš največji slovenski pisatelj, Ivan Cankar. Zato je
bilo to leto razglašeno za Cankarjevo.
Cankar je pomembno zaznamoval dogajanja v prvi polovici prejšnjega stoletja. Svoje poglede na slovenstvo in svet je prikazal tako
v svojih političnih spisih, kot tudi v literarnih delih. V njegovem
razumevanju in opredeljevanju slovenskega značaja je mogoče
opaziti velika nihanja, čeprav se je ob koncu življenja precej optimistično in pozitivno opredelil. V večini svojih literarnih del je bil
bolj črnogled in je večkrat poudarjal, da se boji za prihodnost slovenskega naroda, čeprav je hkrati občudoval njegovo trdoživost in
bojevitost. Tudi Kurenta, ki je v bistvu najpomembnejša Cankarjeva
povest z domovinsko tematiko, je končal s precej turobno vizijo
razseljevanja Slovencev po svetu in z bojaznijo, da se ta narod ne
bo nikoli osamosvojil.
A naš narod se je osamosvojil.
Zato smo z razpisom 8. literarnega natečaja za OŠ Zasavja v Društvu
generala Maistra za Zasavje stremeli za tem, da bi udeleženci natečaja napisali sestavek oziroma pismo, v katerem bodo Cankarju to
z navdušenjem povedali ter ga pomirili in mu dali vedeti, da njegova
prizadevanja niso bila zaman.
Na natečaj so se odzvali učenci in učenke OŠ Tončke Čeč Trbovlje,
OŠ Ivana Cankarja Trbovlje in OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik,
vsi skupaj z osmimi prispevki. Imenovana strokovna komisija
društva je izmed njih izbrala avtorje petih najboljših prispevkov,
in sicer:
Filip Ferjanič in Lana Motoh,
9. razred OŠ Tončke Čeč Trbovlje, mentorica Nataša Pišek,
Laura Bastič in Tadej Čoklc,
9. razred OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, mentorica Jasna Drnovšek,
Dominika Zupan,
9. razred OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik, mentorica Tina Šantej.
Njihovim avtorjem smo na letnem Zboru članov društva izročili
posebna priznanja in praktične nagrade, nagradili pa smo tudi prizadevne mentorice. /MG
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/SPOŠTOVANI IVAN CANKAR!

Skozi svoje življenje si se rad pogovarjal o politiki. Znano je, da
nisi želel, da bi bila Slovenija v Jugoslaviji. Želel si si, da bi se
Slovenija osamosvojila. Hvalil si Slovence in njihovo vztrajnost,
a te je skrbelo, da jim ne bo uspelo. Danes, letošnje leto, ko je
sto let po tvoji smrti, ti pišem to pismo, da ti sporočim, da so se
tvoje želje uresničile.
Res je. 25. junija 1991 se je Slovenija osamosvojila. Tvoje skrbi
lahko mirno zaspijo. Na vse svoje povesti si lahko ponosen.
Zdaj, sedemindvajset let po osamosvojitvi, smo Slovenci
ponosen narod z veliko kulturne dediščine, za katero si tudi
sam kar precej zaslužen. Kot si želel, smo zdaj svoboden narod
in slovenščina se še vedno govori in piše.
Ker si malo samovšečen, brez zamere, te morda zanima, kaj se
je zgodilo letos. Posneli so dokumentarni film o tvojem življenju,
in poučili ljudi tudi okrog Slovenije. Navdušil si tudi šole,
umetnike in veliko drugih, tvoja dela so se dotaknila src.
Lepo te pozdravlja
Laura
/Laura Bastič, 9. razred,
OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

/SPOŠTOVANI GOSPOD IVAN CANKAR!

Naj vas najprej potolažim, da so bile vaše skrbi zaman.
Slovenci smo se osamosvojili, in to leta 1991. Prvič po dolgem
času imamo svojo državo, kjer svobodno odločamo o svoji
prihodnosti in nismo nikomur podrejeni. Pred osamosvojitvijo
smo bili še pod Jugoslavijo, ki pa je začela propadati
v devetdesetih letih prejšnjega, to je dvajsetega stoletja. V tistem
času se nismo samo mi osamosvajali, temveč tudi druge
države. Sedaj smo Slovenci v Republiki Sloveniji, samostojni
in enotni državi. Več kot 80 odstotkov Slovencev je glasovalo
za svojo državo in ta se je tudi ustanovila. V spomin na ta
dogodek praznujemo dan samostojnosti in enotnosti, in sicer
26. decembra. Slovenija je tudi članica Evropske unije, kjer je
skupaj 28 članic. To nam omogoča, da potujemo med državami
brez vizumov. Imamo tudi trdnejše gospodarstvo, trgujemo
z evrom, ki je valuta Evropske unije, čeprav je nekatere članice
nimajo. Slovenija se lahko primerja tudi z drugimi državami
Evrope, saj je gospodarsko bogata država. Večina ljudi živi
v mestih in se ukvarja s storitvenimi dejavnostmi. Slovenija
je ostala raznolika in lepa, kot je bila v vaših časih. Življenje
v Sloveniji se je obrnilo na bolje kljub vsemu trpljenju, ki ga je
bila deležna.
Ponosen sem na svoj narod.
Lep pozdrav, Tadej
/Tadej Čoklc, 9. razred,
OŠ Ivana Cankarja Trbovlje
/MAISTROV GLAS_2019/2
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/8. nagradni literarni natečaj
za osnovne šole Zasavja

/SPOŠTOVANI GOSPOD CANKAR!

Z veseljem vam želim sporočiti, da se je veliko vaših želja
v nadaljnjem življenju slovenskega naroda uresničilo.
Z zadovoljstvom vam sporočam, da smo sedaj samostojna
država. Kljub težavam, na katere smo naleteli, smo še vedno
tu in govorimo slovensko. Mislim, da bi se vi lahko strinjali
z marsičem, kar smo dosegli, ampak ljudje si vedno mislijo:
»Lahko bi bilo še bolje.« Na srečo zdaj živimo v miru in
blaginji, ki obdaja Evropo. Postali smo ena izmed držav
članic Evropske unije, kar nam omogoča lažje meddržavno
sodelovanje.
Seveda pa se vse to ne bi zgodilo, če ne bi bilo ljudi. Ljudi, ki
so se zapisali v zgodovino kot junaki, tisti, ki niso obupali in se
slepo podali naprej, se bili pripravljeni žrtvovati. Eden izmed
teh je bil Rudolf Maister, ki se je s svojimi soborci neustrašno
podal ohranit severno mejo pred napadom avstro-ogrske
vojske. S to svojo nevarno potezo so uspeli ohraniti velik del
ozemlja, kjer je živel in še vedno živi slovenski narod. Zaradi
takšnih ljudi smo tam, kjer smo, in upam, da bo še veliko
različnih dosežkov v prihodnje ter da se bomo Slovenci vedno
uspeli ubraniti.
Lepo vas pozdravljam.
Ela
/Ela Pušnik, 9. razred,
OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

/SPOŠTOVANI GOSPOD IVAN CANKAR,

letos mineva 100 let, odkar ste nam zapustili svoja dela in nas
kot veliki slovenski pisatelj zapustili. V vašem znanem delu
Kurent ste izrazili, da se bojite, kaj se bo zgodilo s slovenskim
narodom. Zaskrbelo vas je, da bo slovenski narod čez nekaj
let neprepoznaven. Naj vam povem, da slovenski narod še
vedno živi in z njim živi tudi bogata kultura in predvsem
literatura, h kateri ste tudi vi doprinesli veliko. Vaša dela
mladim pripomorejo razumeti, kako je bilo včasih in kaj vse
se je spremenilo. V času, v katerem ste živeli, je verjetno vladal
velik strah o razpadu slovenskega naroda. Slovenci smo se
od takrat pozitivno spremenili, ne samo starejši, ampak tudi
mladina je iz mnogih literarnih del dojela, kaj je slovenski
jezik in kaj je pomenil v vaših časih. Začeli smo ceniti to, kar
imamo, to je prečudovito domovino z bogato kulturo, z veliko
naravnimi znamenitostmi; bolj smo začeli ceniti drug drugega.
Povem vam, da je sicer vse po starem, le kakšna drobna stvar
se je spremenila, vendar ne korenito. Upam, da se bodo tega
zavedali vsi in pripomogli k ohranjanju slovenskega naroda. In
iz srca si želim, da bo vse ostalo tako, kot je.
Lep pozdrav, Pika
/Pika Naglav, 9. razred,
OŠ Ivana Cankarja Trbovlje
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/8. nagradni literarni natečaj
za osnovne šole Zasavja

/STO LET JE MINILO od konca 1.
/VOJNA VIHRA - VČERAJ, DANES, NIKOLI VEČ

V moji družini je babi tista, ki je preživela drugo svetovno
vojno. Stara je bila malo manj, kot sem danes jaz. Njeno
letošnje novoletno voščilo se ni prav veliko razlikovalo od
prejšnjih: veliko zdravja in življenje brez vojn. Velikokrat me
opomni, kako srečni smo danes otroci, ki živimo v svobodi. Mi,
ki se nam ni treba bati, vsakič ko stopimo na cesto in se nam ni
treba poslavljati od očetov in bratov, ki gredo v vojsko.
Za pojem vojna je veliko različnih razlag, najboljša pa je
najbolj preprosta: nesmiselno množično pobijanje. Pobijanje
ljudi, ki se med seboj ne poznajo zaradi absurdnih prepričanj,
človeških potreb in pohlepa. Država je v vojno poslala vse, če so
želeli ali ne. Vsi fantje so bili za eno leto poklicani v vojsko takoj
po tistem, ko so končali srednjo šolo. Fantom so vzeli eno leto
mladosti, staršem so odvzeli otroke.
Vojne so skozi tisočletja spreminjale usodo ljudi. Spreminjale
so našo preteklost, sedanjost in prihodnost. Pokazale so moč
osnovnih potreb in pohlepa, ver in razlik med ljudmi, kot tudi
nevarnosti nesmiselnih prepirov med vplivnimi ljudmi in
njihove zmožnosti. V boj so zaradi teh razlogov poslali milijone
nedolžnih ljudi. V totalnih vojnah, kot je bila tudi druga
svetovna vojna, so bile žrtve poleg vojakov še civilisti. Nedolžni
ljudje na ulicah, popolnoma nemočni. Zaradi druge svetovne
vojne, najobsežnejšega in najbolj smrtonosnega spopada
v zgodovini, je umrlo več kot osemdeset milijonov ljudi, od
tega več kot petdeset milijonov civilistov. Žal niti velika imena,
borci za svobodo, ne uspejo spremeniti tistega v človeku, kar ga
pripravi do ubijanja, do pohlepa.
Nelson Mandela, borec proti apartheidu, je dejal, da se nihče
ne rodi s sovraštvom do druge osebe zaradi njihove barve kože
ali vere, ampak se tega nauči. In če se lahko nauči sovraštva, se
lahko nauči tudi ljubezni. Dalaj Lama, tibetanski voditelj, pa
pravi, da svet ne pripada voditeljem, ampak vsemu človeštvu.
Najlepše pa je svetovni mir opisal John Lennon s pesmijo
Imagine. In če bi vsi razmišljali tako, potem vojn res ne bi bilo.
Otroci 21. stoletja, ki živimo v razvitem svetu, si niti
predstavljati ne moremo, kako je bilo živeti v tistih časih.
Pojmi, kot so koncentracijsko taborišče, lakota, genocid, se nam
zdijo le besede iz učbenikov, pa vendar so še ne tako dolgo nazaj
naši predniki to doživljali, tisoče otrok pa takšne grozote drugje
po svetu doživlja še vedno.
In prav to se mi zdi najbolj nepredstavljivo. Kako je možno, da
v svetu znanosti in modernih tehnologij še vedno dopuščamo
vojne, lakoto, smrt? Včasih se mi zdi, da so odrasli kot otroci pri
igri. Le da imajo odrasli igrače, ki ubijajo.
/Maša Božjak, 9. razred,
OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

svetovne vojne, vendar spomin na
te grozne čase še vedno ostaja med
nami. Spomin na vse ljudi, ki so se
takrat tako pogumno borili in dali
svoje življenje v upanju na lepši svet in
boljšo prihodnost za prihodnje rodove.
Na žalost to ni bila zadnja vojna,
s katero smo se v preteklosti soočili.
Vojne so res grozovite in nepotrebne.
Upam, da jih v prihodnosti ne bo več
in da bomo lahko mi in vsi rodovi
za nami živeli v miru. Da nedolžni
ne bodo več umirali. Upam tudi, da
bodo vsi ljudje svobodni in srečni.
Da se za osamosvojitev ne bo treba
več boriti, kot smo se Slovenci morali
v preteklosti. In v svojem imenu ter
v imenu vseh drugih otrok upam, da
bo naša prihodnost svetla in brez
vojn.
/Lara Rak, 8. razred,
OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

/VOJNE SO SE (in se še danes)

dogajale skozi celotno človeško
zgodovino. Dogajale so se zaradi
nestrinjanja ljudstva ali po navadi
samo voditeljev – zaradi tega umre
veliko nedolžnih ljudi in uničujejo
se domovi. Kaj smo z vojno sploh
pridobili? Meje držav so samo
namišljene, iz vesolja se jih ne vidi,
vidi se samo Zemlja kot celota. Zakaj
se ne moremo obnašati kot celota,
saj smo vsi ljudje? Ne potrebujemo
nepremišljenih odločitev ali prenaglih
reakcij, ki povzročijo vojno. Bodimo
bolj strpni in konflikte raje rešujmo
z besedami. Med vojno se poslabša
tudi državno gospodarstvo.
Na svetu se je zgodilo že preveč
neumnih vojn, zaradi katerih trpi
nedolžno ljudstvo. Storimo vse, kar je
v naši moči, da se te napake nikdar,
nikoli ne bi ponovile.
/Miha Smrkolj, 9. razred,
OŠ Ivana Cankarja Trbovlje
/MAISTROV GLAS_2019/2
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Lipa zelenela je …
/ALENKA FINGUŠT, prof.,
mentorica kulturnega programa

/V MARIBORSKEM PARKU MLADIH že vrsto let zeleni

prav posebna lipa, ki s svojo košato senco in častitljivo starostjo spominja na minule čase, ko zven slovenske besede
v mestu ob Dravi ni bil nekaj samoumevnega. Lipa se dviga
ob spominski plošči, postavljeni leta 1918 v čast generalu
Rudolfu Maistru. Plošča je bila obnovljena leta 2016 in od
takrat se pod njenimi vejami v mesecu juniju vsako leto odvija kulturni program, s katerim se obeleži še en pomnik
slovenstva v Mariboru. Njena lega je v današnjem času prav
simbolična, saj umestitev v Park mladih povezuje preteklost
s sedanjostjo; tradicijo s prihodnostjo. S srečevanji mladih in
njihovimi prispevki – s pesmimi in z razmišljanji ter interpretacijami – se vztrajno zagotavlja kontinuiteta tega dogodka, h kateremu Društvo generala Maistra vsako leto povabi
več sodelujočih.
Prireditev ob spominski lipi je že pravzaprav tradicionalna,
saj se že nekaj zaporednih let v mesecu juniju izbrani učenci
in dijaki zberejo pri Maistrovi lipi ter obeležijo postavitev
spominske plošče s kulturnim programom. V minulih letih se je ob teh priložnostih pod lipo zvrstilo že kar nekaj
slavnostnih govorcev – gospod Zdravko Luketič, Aleš Arih,
predsednik Domovinskega društva generala Rudolfa Maistra
Maribor, Davorin Udrih, direktor IC Piramida Maribor in
mag. Lučka Lazarev Šerbec, ravnateljica OŠ borcev za severno mejo Maribor, ki je z letom 2019 postala tudi predsednica
Zveze društev general Maister.
Dogodek postaja širše zanimiv, kar je nedvomno zasluga omenjenega društva, ki k sodelovanju vabi šole z vse
Slovenije. To sodelovanje zajema tako poziv k razmišljanju učencev kot tudi vabilo k sooblikovanju kulturnega
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programa. Zlasti pomembno je, da se vabilu odzovejo tudi
srednje šole, saj je tam učni program vse prevečkrat speljan
mimo pojmov domoljubja ter narodne zavesti. Zaradi sodelovanja z dijaki pa se beseda o »nekem dogajanju« širi tudi
med njimi in krepi zavest, da sta naša jezik in kultura nekaj
samo našega in še zdaleč ne samoumevnega.
Prav slednje sta v svojih nagovorih poudarila oba predstavnika Društva general Maistra. Izpostavila sta, kako pomembno
je, da preteklosti ne puščamo vnemar in ne dovolimo, da
pomembni posamezniki naše majhne, a turbulentne zgodovine ne utonejo v pozabo. Srečevanje s prelomnimi dogodki,
odločnimi možmi in udarnimi odločitvami slovenske zgodovine krepijo naš občutek narodne identitete, postavljajo nas
ob bok vsem drugim »velikim« narodom ter zagotavljajo, da
ostanemo pokončni, zavedni in domovini vdani v žlahtnem
pomenu te besede. Torej takšni, da uspemo ohraniti zaupanje v svetlo prihodnost Slovenije, da jo sooblikujemo s pozitivnim odnosom do drugih narodov in sebe ter ohranjamo
narodno ter kulturno identiteto naše državice v poplavi potrošništva vseh vrst.
Zbrane dijake in učence ter ostale udeležence je nagovoril tudi gospod Davorin Udrih, direktor IC Piramida, ki je
prijazno poskrbel za izvedbeno plat prireditve. Tudi on je
v svojem govoru izpostavil pomembnost negovanja tradicije
spomina na Maistra in njegove borce, obenem pa pohvalno
spodbudil vse izvajalce kulturnega programa, naj to tradicijo
negujejo tudi v prihodnje.
Tudi letos so se učenci OŠ borcev za severno mejo zbrali pri Maistrovi lipi, in sicer 11. 6. 2019 v dopoldanskem
času. Deklamirali so nekaj Maistrovih pesmi in se s svojimi

/PARK MLADIH MARIBOR

Gospa Lučka Lazarev Šerbec med nagovorom zbranih (Nastopajoči učenci ter slavnostni gostje:
Aleš Arih, Ivan Tušek, Anton Korošec; ob njih tudi Davorin Udrih, direktor IC Piramida.)

Učenci OŠ borcev za severno
mejo med nastopom

Gospod Arih
med nagovorom

lastnimi razmišljanji poklonili spominu na generala in njegove borce.
Izhodišče kulturnega programa je bila Menartova Oda generalu Rudolfu Maistru, ki med drugim govori:
»/…/
ko pljusnil je krvavi val
in pokončal germanski red,
si od usode izbran,
da ti bo meč slovenstva dan. /…/«
Rudolfu Maistru je bil dan meč slovenstva, nam pa je v današnjih časih zaupana naloga, da to slovenstvo negujemo in ohranjamo. Če je Maister združeval dušo pesnika in odločnost

Nastopajoči učenci ter
slavnostni gostje

generala, je naša naloga, da združujemo negovanje tradicije
in vizijo prihodnosti, da skrbimo za Slovenijo, ki je k sreči
varna in lepa dežela; kraj, ki spodbuja ustvarjalnost na vseh
področjih, predvsem pa nam razodeva mnoge obraze ljubezni, od katerih je ljubezen do domovine ena najlepših.
Današnja prizadevanja za kulturno in narodno identiteto na
naših tleh ne potekajo z mečem ali vojaškim spopadom in
upajmo, da nikoli več ne bodo. Potekajo z negovanjem tradicije, kulture, ozaveščanjem posameznikove prvobitnosti
in spoštovanjem vseh narodov sveta. Potekajo s prizadevanji
po ohranjanju naše kulturne ter zgodovinske tradicije, k čemur pripomorejo tudi prireditve, kot je predstavljena, in pri
izvedbi katere ponosno sodelujemo. /MG
/MAISTROV GLAS_2019/2
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SLOVENSKI GENERAL
RUDOLF MAISTER
/Brigadir

ERNEST ANŽELJ – ARMBRUST
/GENERAL RUDOLF MAISTER v uniformi generala slovenske

vojske 1918-1919, slika Jožeta Krambergerja, olje na platnu iz
leta 2007, po zapisu Janeza J. Švajncerja do sedaj najbolj verna
slikarska upodobitev obraza in podobe prvega slovenskega generala v času njegovih najpomembnejših dejanj za Slovence ob
koncu leta 1918.
Slovenskemu narodu je skozi zgodovino velikokrat pretilo, da
bi kot narod celo izginili. Zaradi tega je naš odnos do domovine
samosvoj in izredno tankočuten. Povsod po svetu so ponosni
na svoj narod in na svojo državo, običaje, vrednote, državne in
vojaške simbole, glasbo … To tudi radi javno pokažejo in uporabljajo v vsakodnevnem življenju. Zakaj bi bili mi izjema? Drži,
da je žal pri nas javno priznavanje, da imaš rad svojo domovino
Slovenijo in svoj narod še vedno nekaj neobičajnega.
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Navkljub temu da smo se Slovenci v zadnjih sto letih borili
v treh vojnah, danes nekateri radi rečejo, da Slovenci nimamo v krvi vojskovanja. Da kot današnja civilizirana družba
ne potrebujemo vojske in da se naj raje za narodni obstoj
borimo z umetnostjo in kulturo. To je seveda utopično mišljenje podobno temu, da če nas zaprejo v zverinjak, nato
zveri civilizirano prepričujemo, da naj nas ne požrejo … Naša
zgodovina je že dokazala, da je v Sloveniji vedno bila tudi
vojska. Danes imamo Slovensko vojsko in tudi v bodoče bo
v Sloveniji vojska - vprašanje je le, če bo naša.
Zgodovinsko dejstvo je, da je že Valvasor pisal o naših najemniških vojakih, ki so bili cenjeni povsod. AO cesarica Marija
Terezija in njen sin Jožef II. sta hvalila svoje Kranjske polke.
V času Franca Jožefa I. je bil naš Štajerski polk celo najbolje
ocenjena enota Avstro-Ogrske monarhije v prvi svetovni
vojni. V drugi svetovni vojni smo pokazali, da se ne bojimo
niti nacistov niti fašistov. V osamosvojitveni vojni leta 1991
smo dokazali izjemno slogo in se suvereno spopadli z JLA
ter z orožjem zagotovili samostojnost novorojeni državi
Sloveniji.
Da je za narodni obstoj potrebna tudi vojaška sila, se je v prelomnih letih 1918 in 1919 zavedal tudi general Rudolf Maister
in nam s svojimi borci zagotovil severno mejo.
Novembra 1918 je bil Rudolf Maister s strani Mariborskega
mestnega sveta imenovan za prvega slovenskega generala.
V Meljski vojašnici je pred zbranimi častniki in mestnim
poveljnikom, AO polkovnikom Holikom, odločno izjavil, da
ne sprejema njegovih odločitev. Še odločneje je izjavil: »Ne
priznavam teh točk. Maribor razglašam za posest Države
Slovencev, Hrvatov in Srbov in prevzemam v imenu svoje vlade vojaško poveljstvo nad mestom in vso Spodnjo
Štajersko!« Najprej je nastopila mučna tišina in eden izmed
nemških častnikov je sprva hotel potegniti pištolo. Toda
stotnik Vaupotič ga je z grozečim pogledom umiril. Major
Maister je nato zbranim častnikom zagrozil, da bo prišel pred
vojaško sodišče vsakdo, ki bi se upiral njegovim poveljem.
Nekateri častniki so se mu nemudoma podredili, drugi pa
so se obotavljali, vendar se niso uprli. Nato je tudi polkovnik
Holik odstopil od svojega načrta in izjavil, da potem nima
več kaj početi v Mariboru.
20. novembra 1918 je ustanovil Mariborski pešpolk in tako
je nastala prva redna slovenska vojaška enota države SHS
s slovenskimi vojaki, podčastniki, častniki in slovenskim poveljevanjem. Že čez tri dni, 23. novembra 1918, je prav ta polk
v Mariboru razorožil avstrijsko Zeleno gardo. Tako so prehiteli Avstrijce, ki so načrtovali ponoven prevzem Maribora.
S svojimi borci je navkljub medli podpori vodstva države
SHS nadaljeval boj za našo severno mejo.
Po združitvi države SHS s Srbijo v Kraljevino SHS je služboval kot divizijski general do hitre (in še vedno ne docela
pojasnjene) upokojitve leta 1923. Turbulentna zgodovina dogajanj na našem ozemlju ga je dolga desetletja bolj ali manj
zapostavljala, a v času slovenske pomladi je general ponovno
postal ikona za vse slovenske domoljube.
Na 27. strani Vojnozgodovinskega zbornika iz Logatca je
fotografija iz začetka leta 1919. Ob gospe Taler iz Šentilja

Fotografija iz Vojnozgodovinskega zbornika št.
29/2007 Vojni muzej Logatec (odgovorni urednik
brigadir v pokoju Janez J. Švajncer) maj 2007

Fotografija Maistrovih borcev ob poklonu
v veži mestnega magistrata v Mariboru
/MAISTROV GLAS_2019/2
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/Slovenski general

Častna straža ob grobnici generala Maistra
na mariborskem pokopališču Pobrežje

je fotografiran tudi general Rudolf Maister ob dveh častnikih v slovenski in enem častniku v uniformi srbske vojske.
Značilno pokrivala slovenskih častnikov in podčastnikov
vojske države SHS je bila »čapka«, značilno pokrivalo srbskih vojakov pa je bila »šajkača«.
Navedena fotografija je po zapisu brigadirja Janeza J.
Švajncerja slikarju Jožetu Krambergerju (rojenem v Stražah
pri Voličini) služila kot osnova za verno upodobitev generala
Rudolfa Maistra.
Na Uncu pri Rakeku je generala Maistra zadela kap, za
njenimi posledicami pa je 26. julija 1934 umrl. Ob prevozu
njegovih posmrtnih ostankov z Unca v Maribor se mu je
v Ljubljani in Celju poklonila velika množica ljudi.
V njegovem Mariboru so se mu ob mrtvaškem odru v veži
mestnega magistrata poslednjič poklonili njegovi borci,
Mariborčani in okoliški prebivalci. 28. julija 1934 so našega
prvega generala in velikega domoljuba z vojaškimi častmi
pokopali na Pobreškem pokopališču v Mariboru. Na zadnji
poti ga je v počastitev in v žalosti pospremila ogromna množica domoljubov in meščanov Maribora.
Danes imamo v Mariboru trg in ulico, vojašnico Slovenske
vojske in veliko dvorano v vojaškem objektu Kadetnica, ki
nosijo ime našega prvega generala. Po generalu se imenuje
tudi velika sejna dvorana v zgradbi Mestne občine Maribor.
Skoraj povsod po Sloveniji imamo kipe generala Maistra. Po
njem se imenujejo tudi šole.
Že dalj časa opozarjam, da prepogosto videvamo upodobitev
Rudolfa Maistra v uniformi častnika AO monarhije (AvstroOgrske monarhije), od kadeta pa do čina majorja in kasneje
v uniformi divizijskega generala kraljevine SHS (Kraljevina
Srbov, Hrvatov in Slovencev pod vodstvom srbskega kralja
– katerega pribočnik je bil general Maister pred prezgodnjo
upokojitvijo. Priznati bo namreč treba, da imamo v večini
likovna dela in spomenike, ki ga upodabljajo prav takšnega.
Menim tudi, da se vse preveč zanemarja dejstvo, da je že vojska
države SHS (država Slovencev, Hrvatov in Srbov) imela v 1918
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svoje uniforme. Tudi to, da se je Slovenska vojska s slovenskimi
čini, našimi kapami z oznakami države SHS bojevala za našo
severno mejo. Naša vojska je imela urejene vojaške enote, letalstvo in še marsikaj. V svoji sestavi je imela izjemne častnike,
ki jih lahko postavimo ob bok častnikom drugih vojsk – kot
primer naj navedem nadporočnika Franja Malgaja.
Kot poudarjata zgodovinarja in poznavalca Maistrovega obdobja dr. Marjan Toš in predsednik domovinskega društva
GRM iz Maribora Aleš Arih, Rudolfa Maistra uvrščamo
med največje slovenske zgodovinske osebnosti, saj je znal
ob pravem času odločno, na trenutke drzno in vizionarsko
potegniti meč in se postaviti na okope domovine. Ob pravem
trenutku je bil na pravem mestu odločen in pogumen mož,
ki je s svojimi borci - prostovoljci kmalu po koncu prve svetovne vojne in razpadu Avstro-Ogrske monarhije zavaroval
severno slovensko mejo.
Če ne bi bilo Maistra, bi se slovenska zgodovina obrnila drugače. Med Maistrovimi dejanji leta 1918 in slovensko vojno
za samostojnost leta 1991 je veliko skupnih vzporednic, a ena
odločilnih je želja, da se uresniči stoletni sen po lastni državi.
Vse se je vrtelo naglo, ni bilo časa, da bi vse zapisali do podrobnosti. Ne leta 1918 in ne leta 1991. Tudi zato je Maistrovo
delo dobesedno vtkano v slovensko narodno bit in je vredno
trajnega zgodovinskega spomina.
Na vse slovenske domoljube se zato obračam s pobudo, da
naredimo korak naprej in da v bodoče našega GENERALA
RUDOLFA MAISTRA začnemo upodabljati predvsem
v uniformi, ki jo je nosil v času, ko nam je zagotovil, da vam
jaz danes lahko pišem v maternem jeziku.
Zaradi nespornih zgodovinskih dejstev nas njegova hrabra
dejanja tudi danes zavezujejo, da smo javno ponosni na svoj
rod in da spoštujemo svojo državo Slovenijo. Častni in trajni
spomin na generala Rudolfa Maistra, na stotnika Vaupotiča,
na nadporočnika Franja Malgaja in na njihove bojne tovariše
v bojih za severno mejo naše domovine 1918/1919 naj ne bo
nikoli pozabljen. /MG

/100-LETNICA ZDRUŽITVE PREKMURSKIH SLOVENCEV

PREKMURJE V SRCU
V POLNEM TEKU
/DR. ALOJZ ŠTEINER,
podpredsednik Prekmurskega društva general Maister MS

/LETO 2019 je tako imenovano Prekmursko leto, saj v okviru pra-

znovanja 100-letnice združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, v Prekmurju in širše potekajo številne prireditve in
dogodki. Ti potekajo pod sloganom: Prekmurje v srcu – 100 let.
V program aktivnosti, ki ga usklajuje posebni iniciativni odbor, je
vključenih že skoraj sto dogodkov. Med njimi so tudi aktivnosti
Prekmurskega društva general Maister (PDGM) Murska Sobota.
Društvo je v programu zastopano z aktivnostmi povezanimi s prekmurskim jezikom in kulturo, kjer potekajo interesne dejavnosti
(krožki) o prekmurščini v šestih osnovnih šolah in domoznanski
večeri v pokrajinski in študijski knjižnici. Prav tako potekajo prizadevanja za oblikovanje in izdajo govoreče prekmurske knjige
(zvočne prekmurske čitanke). Izvedeno je tudi že več predavanj
po osnovnih šolah, nekaj pa jih bo še v jesenskem terminu. Društvo
je bilo vključeno tudi v javni natečaj, ki so ga v osnovnih in srednjih
šolah pripravile domoljubne in veteranske organizacije v Pomurju
pod naslovom Spominska obeležja pripovedujejo in je lepo uspel.
Aktivnosti v Prekmurskem letu se bodo zaključile ob državnem
prazniku Rudolfa Maistra, ko bo 22. novembra v Murski Soboti
potekala osrednja proslava.
O pripravi proslave je v Murski Soboti 6. junija potekal prvi sestanek, ki se ga je udeležilo tudi vodstvo Zveze društev general Maister
s predsednico mag. Lučko Lazarev Šerbec na čelu. Udeleženci
sestanka pa so si na ploščadi pred gradom in v Mestnem parku
v Murski Soboti ogledali tudi Festival inovativnosti in ustvarjalnosti v organizaciji Območne enote Zavoda Republike Slovenije za
šolstvo Murska Sobota. Na festivalu je od 46 osnovnih in srednjih
šol v pokrajini ob Muri sodelovalo preko štirideset šol in murskosoboški vrtci. Tako se je skupaj odzvalo več kot 800 otrok, učencev
in dijakov. Sodelujoči na festivalu so predstavili likovno, literarno in
filmsko ustvarjalnost in nastopali s plesno glasbenimi in pevskimi
prispevki. Na stojnicah so šole predstavile dejavnosti, ki so jih v počastitev 100-letnice izvajali skozi šolsko leto 2018/2019. Moto natečaja je namreč bil »Na krilih mladostne energije in ustvarjalnosti
povezujemo preteklost s sedanjostjo in stopamo v prihodnost«.
Na festivalu civilno družbene organizacije sicer niso sodelovale,
vendar so se predstavniki ZDGM in PDGM lahko prepričali, kako
pomembno je to sodelovanje, saj so bili nekateri kazalniki tega
povsem prepoznavni tudi na stojnicah in pri ostalih prispevkih
na festivalu.
Delovno srečanje ZDGM v Murski Soboti smo zaključili z dogovorom o izvedbi zleta društev general Maister, ki bo potekal v organizaciji Prleškega društva General Maister Veržej pred proslavo
ob državnem prazniku 22. novembra letos. /MG
/MAISTROV GLAS_2019/2

25

Spominska slika in knjiga Ivana Jeriča

V SPOMIN IVANA JERIČA,
Maistrovega borca, domoljuba
in zavednega Slovenca
/MARJAN FARIČ,
predsednik Prekmurskega društva general Maister Murska Sobota

/GLEDE NA 100. OBLETNICO združitve Prekmurja z matico je

tokratno obeleževanje Jeričevih dnevov imelo še poseben pomen.
Osrednja slovesnost ob Jeričevih dnevih je bila v torek, 4. junija 2019, v Dokležovju. Udeležili so se je tudi praporščaki
Prekmurskega društva General Maister Murska Sobota, Društva
generala Maistra Veržej, Policijskega veteranskega društva Sever
za Pomurje, Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo
Murska Sobota, Domoljubnega krajevnega združenje Puconci, navzoči pa so bili tudi predstavniki Območnega združenja slovenskih
časnikov Murska Sobota Ustanove Šiftarjeve fundacije, gasilskih
organizacij in drugih civilnodružbenih organizacij občine Beltinci.
Pred proslavo je župan Občine Beltinci Marko Virag v spremstvu
predsednika KS Dokležovje, Dejana Klemenčiča, ter predsednikov
26

/MAISTROV GLAS_2019/2

/JERIČEVI DNEVI V DOKLEŽOVJU

Kulturna prireditev ob Jeričevem dnevu

Praporščaki ob slovesnosti

Položitev venca k spomeniku Ivana Jeriča

Maistrovih društev iz Murske Sobote in Veržeja položil venec
k spomeniku narodnega buditelja Ivana Jeriča, Maistrovega
borca, domoljuba in zavednega Slovenca, ki je s svojim
vsestranskim delom in ravnanjem odigral pomembno vlogo
v Prekmurju in za Prekmurje.
Osrednji govornik na slovesnosti je bil župan občine Beltinci,
Marko Virag, ki je v svojem nagovoru izpostavil zasluge in
vlogo Ivana Jeriča v času po prvi svetovni vojni: »Ivan Jerič je
najprej s svojim delom kot duhovnik, kasneje pa kot poslanec in generalni vikar s svojimi dejanji združeval Slovence
na obeh bregovih reke Mure. Zato mu bomo posebno mesto
namenili z obeležjem, ki ga bomo ob 100-letnici združitve
Prekmurja z matičnim narodom kot zahvalo in počastitev
postavili v centru Beltincev. Obeležje bo stalo na lokaciji,
kjer se je pred sto leti zbralo več kot 20 tisoč narodno zavednih Prekmurcev.«
Prisotne je pozdravil tudi predsednik Krajevne skupnosti Dokležovje, Dejan Klemenčič, sicer tudi sam član
Prekmurskega društva general Maister Murska Sobota.
Jerič se je v usodnih časih po prvi svetovni vojni pridružil

prekmurski osvobodilni legiji, ki so jo na pobudo generala
Maistra ustanovili leta 1919 v Ljutomeru. Bil je med njenimi voditelji in je vzdrževal stike z dr. Matijo Slavičem, ki je
v Parizu zastopal naše narodne pravice. Zasluge za slovensko
Prekmurje poleg dr. Slaviča nedvomno pripadajo tudi Ivanu
Jeriču.
V kulturnem programu je bila predstavljena prekmurska
književna ustvarjalnost od začetkov do danes. Na prireditvi
so v kulturnem programu nastopile ljudske pevke Jesensko
listje iz Dokležovja, z recitalom o Prekmurju ob 100-letnici priključitve Prekmurja k matičnemu narodu in slovenski književnosti pa člani Društva za humanistična vprašanja Argo. Nastopili so Norma Bale, Simona Cizar, Dragica
Haramija, Franci Just, Feri Lainšček, Vesna Radovanovič in
Darka Tancer Kajnih, s harmoniko pa jih je spremljal Vid
Ščavničar.
Ob robu prireditve je bila odprta tudi spominska soba Ivana
Jeriča, predstavljen je bil prvi ponatis knjige Ivana Jeriča Moji
spomini, ter območna revija poustvarjalcev Napev - odsev,
Čüje se naša pesem 2019. /MG
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Prekmurci
in prekmurščina
/IRMA BENKO
»Ključno vlogo pri ohranjanju narodnostne pripadnosti ter
slovenskega etičnega in jezikovnega karakterja prekmurskega
življa je odigral njemu lasten jezik, predvsem pa njegov zapis.
Prekmurski protestantski pisci so Prekmurje in Prekmurce že v 18.
stoletju s prvo prekmursko knjigo vzpostavili kot nacionalni in
s tem tudi kot politični subjekt. Prav ta, skozi stoletja ohranjena
in s slovenstvom poistovetena ter na jeziku temelječa identiteta
prekmurskega človeka predstavlja najbolj prepričljiv argument
dr. Matije Slaviča, slovenskega pogajalca na mirovni konferenci v Parizu leta 1919, pri prepričevanju velikih sil, da tod žive
Slovenci in da je pravična meja tista, ki jih združuje z ostalimi
sonarodnjaki.« Zapisano je eden od poudarkov nagovora predsednika Prekmurskega društva general Maister Murska Sobota
Marjana Fariča na majskem domoznanskem večeru »Prekmurci in
prekmurščina«, ki so ga v okviru obeleževanja 100. obletnice združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, skupaj z društvom pripravili Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija ter Pokrajinska
in študijska knjižnica Murska Sobota.
Podrobneje je predstavil tudi najbolj odmevne pobude domoljubnega društva v jubilejnem letu združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, in sicer postavitev spomenika dr. Matiji Slaviču
v Murski Soboti, umestitev predmeta Prekmurski jezik in kultura
med izbirne predmete v osnovni šoli, sodelovanje s slovenskim
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/DOMOZNANSKI VEČER V MURSKI SOBOTI

Obiskovalci
domoznanskega večera
v Pokrajinski in študijski
knjižnici v Murski
Soboti so z zanimanjem
prisluhnili prekmurski
besedi in vsebinskemu
pogovoru o njej.

Program skupno pripravljenega
domoznanskega večera je dopolnjevala
glasba z zanimivimi priredbami in izvedbo
prekmurskih pesmi, za kar sta poskrbela
Marjan Farič v vlogi saksofonista in
soboška glasbena legenda – glasbeni
pedagog in pianist, Ernest Lukač. Večer
se je končal s prijetnim druženjem ob
po prekmurskih receptih pripravljenih
sladkih prigrizkih, ki so jih spekle
prostovoljke, in vinu prekmurskih goric.

zamejstvom, zlasti s porabskimi Slovenci, ter vpis prekmurskega jezika v register nesnovne kulturne dediščine.
Nagovor na domoznanskem večeru je strnil s poudarkom, da
so Prekmurje in Prekmurci enakovreden gradnik te države,
in nadaljeval: »Tak je tudi naš jezik, zato ne želimo ostati
le neka obrobna etična in jezikovna posebnost. Kulturi,
zavedanju o lastni identiteti, predvsem pa svojemu jeziku
želimo vrniti njegov sloves, veljavo in sijaj. Pri tem računamo na kar najširšo podporo javnosti. Ne želimo si izključevanja, ki si za svoj politični dobiček prizadeva ločiti
Prekmurce slovenske in madžarske narodnosti, niti ekskluzivnosti in 'zaslugarstva' pri uresničevanju sorodnih pobud,
ki v znova oživljenem procesu zanimanja za Prekmurje
vznikajo izven društva, saj je prekmurska identiteta, kultura in z njo jezik naša skupna last, skupna dobrina in
skupna skrb. Take so tudi pobude, nastale v Prekmurskem
društvu generala Maistra Murska Sobota. Zanje si ne lastimo ekskluzivnih pravic ne ekskluzivnih zaslug. Ideje naj

nas predvsem združujejo in ne ločujejo!«
V nadaljevanju domoznanskega večera, ki ga je povezoval
Benjamin Langner von Hoveling, sta se z zanimivima predavanjema predstavili mag. Bernarda Roudi, ki je govorila
o zgodovini pokrajine v 20. stoletju, in prof. Suzana Panker, ki
je spregovorilao prekmurščini nekoč in danes. Podrobneje je
predstavila vsebinsko zasnovo krožkov prekmurskega jezika
in kulture, ki so zaživeli na več pomurskih šolah in so prvi
pomemben korak do uvedbe izbirnega predmeta. S projektom, ki ga tudi neposredno izvaja, ima na šoli v Fokovcih,
kjer sicer poučuje slovenski jezik, zelo pozitivno izkušnjo.
Podobno smo lahko sklepali tudi o izkušnji na OŠ Tišina,
kjer krožek vodi Bernarda Roudi, saj so njene tri učenke
– Alja Rajbar Pertoci, Saša Stojko in Naja Čerpnjak – za
domoznanski večer pripravile zanimiv nastop. Ob pomoči
babic so zapisale vsaka po en recept za pripravo prekmurske
dobrote in ga s ponosom prebrale obiskovalcem večera –
seveda v prekmurskem jeziku. /MG
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/ODZIV KoDVOP

Naj domujeta sožitje in
razumevanje med
prebivalstvom
//MARJAN FARIČ, MA,
predsednik Prekmurskega društva general Maister Murska Sobota in Predsedujoči Kooordinacije DVOP

Odziv KoDVOP glede poziva poslanca Ferenca Horvatha
k nesodelovanju otrok madžarske narodnosti na
prireditvah ob praznovanju 100. obletnice združitve
prekmurskih Slovencev z matičnim narodom

/V ČASNIKU VEČER smo 15. maja 2019 zasledili članek

novinarke Urške Mlinarič z naslovom »Pred proslavo
v Prekmurju: Presenetljiva elektronska pošta poslanca
Horvatha«.
Iz vsebine izhaja, da je poslanec Državnega zbora Republike
Slovenije madžarske narodne skupnosti Ferenc Horvath
Območno enoto Zavoda za Šolstvo Murska Sobota in njeno
predstojnico Ireno Kumer pozval, naj otroci madžarske narodnosti na načrtovanih prireditvah ob 100-letnici združitve
Prekmurja z matično domovino ne sodelujejo.
Območna enota Zavoda RS za šolstvo Murska Sobota je vse
vzgojno-izobraževalne ustanove, vključno z dvojezičnimi,
pozvala k sodelovanju otrok in mladine na natečaju na temo
100. obletnice združitve prekmurskih Slovencev z matičnim
narodom. Tematska ustvarjalnost otrok in mladine bi bila
predstavljena 6. junija na sklepni prireditvi Festivala ustvarjalnosti in inovativnosti v murskosoboškem mestnem parku.
Po navedbah časnika je poslanec Horvath predstojnico enote
Ireno Kumer pozval k izključitvi otrok madžarske narodnosti
iz omenjenega natečaja s pojasnilom, da za pripadnike madžarske narodnosti praznovanje obletnice združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom ni praznik, hkrati
pa ima kot prekmurski Madžar iz otroštva neprijetne izkušnje, ki izhajajo prav iz njegove narodnostne pripadnosti.
Domoljubne in veteranske organizacije tovrstni poziv in razlago stališč poslanca Horvatha razumemo kot pritisk na javni
šolski sistem ter vse otroke, učitelje in ravnatelje dvojezičnih
osnovnih šol v Prekmurju. Menimo tudi, da poziv škodi odnosom med madžarsko narodno skupnostjo in slovenskim
prebivalstvom Prekmurja, zato ga iz tega vzroka ocenjujemo
kot neprimernega.
V vseh praznovanjih praznika združitve Prekmurskih
Slovencev z matičnim narodom doslej ni bilo nikoli zaslediti nobenega triumfalizma in izključevalnosti. Nasprotno,
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vedno in povsod je bila poudarjena predvsem medsebojna
toleranca, razumevanje in stoletno sobivanje pripadnic in
pripadnikov različnih narodnosti in ver, živečih v Prekmurju:
Slovencev, Madžarov, Judov, Romov in Nemcev, pripadnikov
katoliške, protestantske in judovske veroizpovedi.
Slovenska ustava in zakonodaja vsem pripadnikom narodnostnih manjšin garantira njihove pravice, Slovenija in
njeni organi oblasti jih tudi dosledno spoštujejo in izvajajo.
V Prekmurju ni bilo nikoli zaslediti sistematičnih kršitev teh
pravic. Poslanec madžarske narodne skupnosti, g. Horvath,
sam spodbuja ločevanje otrok na narodnostni osnovi in po
našem mnenju s tem povzroča nepotrebno škodo prav pripadnikom madžarske narodnosti, predvsem pa mladini. Še
več, vsakršno pozivanje na ločevanje (še najmanj pa otrok!)
na narodnostni, verski ali drugi osnovi prav tako ne vzdrži
resne pravne presoje.
Čas ločevanja, zavračanja, delitev in železnih zaves je v današnji Evropi stvar preteklosti, zato poziv g. Horvatha deluje
protievropsko in izključevalno ter v svojem bistvu kliče po
zgodovinskem revizionizmu.
Vsi pripadniki manjšin so tudi slovenski državljani, zato je
od njih tudi pričakovati lojalnost svoji matični slovenski
državi. Prav ta njihova lojalnost in medsebojna povezanost
s slovenskim narodom je bila nedvoumno izkazana v času
vojne za Slovenijo. Ne gre prezreti, da so tudi na dvojezičnih območjih ob množični podpori celotnega prebivalstva,
prostovoljcev in ostalih civilnih struktur v vrstah Teritorialne
obrambe in takratne Milice, skupaj s svojimi sodržavljani slovenske narodnosti z orožjem v roki sodelovali tudi pripadniki
madžarske narodne skupnosti in s tem dali svoj prispevek
k slovenski državnosti.
Slovenija je naš skupen dom in za tako Slovenijo, kjer domujeta sožitje in razumevanje med njenim prebivalstvom,
si bomo prizadevali še naprej. /MG

/Komemoracija na Žalah PADLIM RUSKIM VOJAKOM, dan zmage 8. 5. 2019
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