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Novičniku na pot

Veseli me, da je izvršilni odbor Zveze seniorjev sprejel
pobudo, da pričnemo z izdajo spletnih seniorskih novic.
Zlasti pa sem vesel, da so naši člani pripravljeni aktivno
sodelovati v uredniškem odboru.
Za lasten časopis je kar nekaj razlogov. V časopisu
Krščanski demokrat je prostor za seniorske objave
omejen. Jure Brankovič je zapisal: »Česar ni v medijih, za
ljudi ne obstaja. /…/ Uredniki in novinarji nastopajo kot
vratarji na poti informacij v medije, saj odločajo, kaj se
objavi. «Od začetka nove vladne koalicije, katere
uspešen del je Nova Slovenija, pa tudi že veliko pred tem
smo priče, da javna TV in radijska poročila relevantne
novice večkrat objavijo pristrano. Za celovito
obveščenost o dogajanjih moramo tako slediti novicam
na spletnem portalu Nove Slovenije, na Radiu Ognjišče –
Utrip dneva ob 15. uri, spletnima portaloma Domovina
in Časnik, slediti »čivkom« na Twiteerju, Facebook
objavam, Instagramu ... Portal Plus je zapisal: »Merili
smo 'nepristranskost' nacionalkinega TV Dnevnika;
neverjetno, vladne stranke imajo sedemkrat manj
minutaže od opozicije.« Da bomo bolje seznanjeni kaj
dela vodstvo Zveze, kaj posamezni aktivni seniorji po
lokalnih odborih, pobližje spoznali posamezne aktivne
člane, primere dobre politične prakse, kakšna so stališča
vodstva stranke, kaj delajo na ministrstvih, vse navedeno
bo mogoče izvedeti iz Novičnika Seniorske zveze. Tako ne
bomo odvisni od pristranskih medijskih hiš in lažje bomo
presojali trenutne politične dogodke, saj ne bomo žrtev
medijske virtualne politične resničnosti.Občinski
poverjeniki Seniorske zveze lahko z osebnim stikom ali
osebnim spletnim sporočilom prenašajo naše novice do
svojih bližnjih. Preko te mreže občinskih predstavnikov
zveze, ob bogati beri člankov časopisa, lahko sami
povemo, kaj Nova Slovenija dela dobro. Zato je aktiven
odziv občinskih odborov z imenovanjem predstavnika
Zveze seniorjev v OO tako pomemben.
Če želimo, da bo Slovenija postala takšna, kot smo jo
želeli leta 1990, moramo ustvariti močnejši dvosmerni

aktivni pretok informacij, pobud in predlogov znotraj
Nove Slovenije. Prav seniorska mreža poverjenikov je ena
od poti, ki bo dodala tisto potrebno energijo, da
postanemo ponovno prva stranka DEMOSA. Seveda je
pomemben vaš pozitiven odziv na poziv uredništva, da
tudi kaj napišete, si vzamete čas za ogled spletnih
dogodkov, ko pa bo čas korona virusa mimo, se
udeležujmo vseh strankinih dogodkov, posebej regijskih
srečanj vodstva stranke in ministrov.
Stanje lahko spreminjamo samo, če smo aktivni v
lokalnem okolju. Želimo zapolniti informacijsko vrzel o
delu, pobudah, mnenjih in predlogih seniorjev v našem
javnem medijskem prostoru ter aktivno sooblikovati
javno mnenje. Poskrbimo, da bo Nova Slovenija obstajala
za čim več ljudi z našimi novicami, ki jih boste prenašali
ustno, spletno ali natisnjene med svoje bližnje.
Združimo energijo seniorjev in odprimo Slovenijo za
pristno demokracijo!
"Kdor hodi sam, hodi hitro! Kdor hodi skupaj, daleč
pride," govori afriški pregovor.
Pridružite se Zvezi seniorjev Nove Slovenijekrščanskih demokratov!
mag. Zdravko Luketič
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INTERVJU:

ERNEST MARGON

Z vašim življenjem je povezanih več krajev:
Ljubljana, Izola, Pivka ... Nam lahko o tem kaj
poveste?
Moja najnežnejša otroška leta so tekla na Pivki, čeprav
sem rojen Ljubljančan, a le po kraju rojstva. Z družino
smo se že leta 1960 preselili v Izolo (postal sem
Primorec), kjer sem zaključil osnovno šolo. Spomini na
nekoč ribiško mesto so lepi in rad se vračam tja. Ko se
oziram v mladost, so spomini na najnežnejše otroštvo
prijetni, ljubeča mama, stara mama, pa teta in stric …
razkošje nekdanjih dni, ko so bile družine široko
povezane. V spominu mi je ostalo pričakovanje Miklavža,
ki me je vedno presenetil, pa najsi je bilo to z rožiči,
kakšnim jabolkom ali celo z aluminijastim
avtomobilčkom, še brez vztrajnika seveda. Skromno, a
neskončno bogato in osrečujoče. Moj položaj je bil po
svoje
poseben. Bil
sem
nezakonski
otrok, kar
težko za tiste
čase. Hvala
bogu, tega
nisem občutil,
saj sem kmalu dobil krušnega očeta, ki je z mamo Doro
skrbel zame, bil je moj ata Slavko. Mojega očeta sem
prvič srečal, ko sem ga obiskal z ženo Ireno na
poročnem potovanju v osrčju Zlatibora v Srbiji.
S tremi polbrati in njihovimi družinami imam prisrčne
stike. Ko se je naša družina pri mojih sedemnajstih
povečala za polsestro Mojco, smo bili popolna, a
skromna družina, saj je delal le oče, pa zato dva »šihta«.
Najprej kot zidar v podjetju, potem pa še skoraj vsak dan
en šiht privat. Leta 1979 sem se z ženo in sinom preselil
na Pivko v skromno hišo mamine tete. Hišo sva z očetom
uredila za bivanje in sedaj je kar ugledna in prijetna.
Kje ste se šolali (osnovna šola, gimnazija...)?
Po osnovni šoli sem šel v Vipavo. Prehodnica sedanje
Škofijske klasične gimnazije je bila Srednja verska šola.
Odlična šola,ki je dala dobro osnovo za študij in zvrhano
mero »kulture in omike«. Naj omenim samo profesorja
latinščine in grščine

Otmarja Črnilogarja in ravnatelja, slavista dr. Antona
Požarja. Profesorju Požarju, po rodu Pivčanu, sem se
oddolžil s simpozijem o njegovem delu obstoletnici
rojstva in zbornikom prispevkov o tem. Država šole ni
priznala, šele po osamosvojitvi Slovenije je dobila
priznanje. Že med šolanjem sem se odločil, da ne bom
nadaljeval na
teologiji, a sem
gimnazijo končal z
uspešno maturo.
Obvezno
vojaško služenje
sem opravil v
Zrenjaninu in v
Prištini, potem pa
sem se zaposlil na takratni Kreditni banki Koper. Celo
nepriznano šolo so mi takrat vpisali v delavsko knjižico,
saj »za blagajnika na banki bo pa dober«. Ob delu sem
študiral. Najprej Višjo upravno šolo, nato še Visoko
upravno šolo in zaključil študij na Fakulteti za evropske in
državne študije na Brdu s specializacijo.Vipavska
gimnazija mi je dala dobro osnovo, široko razgledanost,
veliko sem bral, tako da mi je bil podiplonski študij
nekoliko lažji. Za pisanje specilističnega dela sem izbral
meni najljubšo temo: narodno samobitnost in
uveljavitev državnosti slovenskega naroda. Vedno me je
zanimala zgodovina in posebej še naša, narodna. Tako mi
je bila naloga blizu, vsebinsko pa sem ob njenem
ustvarjanju marsikaj na novo odkril, a vendar je bila zlata
nit naloge slovenska kultura, od preproste, iskrene
ljudske do vršacev naše literature in umetnosti sploh.
Prav užival sem v pisanju naloge.
Vaše zaposlitve (npr. direktor občinske uprave): Katero
je bilo vaše vodilo pri delu?
V svoji delovni dobi sem opravljal različna dela, od
blagajnika na banki do vodje odprtega oddelka zaporov
pred upokojitvijo. Vmes pa sem nabiral obilo različnih
izkušenj, od dela na Zavodu za zaposlovanje, Občini
Postojna, Slovenskih železnicah, Ministrstvu za
obrambo, lep čas tudi v lokalni samoupravi kot direktor
občinskih uprav, najprej Občine Pivka, nato Vodic in
Šmartnega pri Litiji. Ves čas je bilo moje vodilo, da delam
z ljudmi in za njih,
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predsednik Zdravko
Luketič. Lotevamo se
pravih tem, ki so
aktualne za
upokojence in
starejše, in si
prizadevamo

nikoli nisem imel navzkrižij s svojimi zaposlenimi, vedno
sem imel odprta vrata za občanke in občane.
Ste tudi častni občan občine Pivka. Katero od področij
udejstvovanja vam je prineslo ta naziv?
Lansko leto sem prejel naziv častnega občana. Vse, kar
človek počenja, ni le njegovo individualno delo, zavedam
se, da je v vse dosežke, ki so mi jih ob podelitvi v
obrazložitvi navedli, vtkano tudi delo številnih sodelavk
in sodelavcev v društvih in klubih, naši trški skupnosti in
občini, pa tudi pomoč moje družine: žene Irene, obeh
hčerk Martine in Polone in sina Jurija. Občina Pivka, moja
domača občina, mi je vedno posebno draga. Krščanski
demokrati Pivke smo si od vsega začetka prizadevali za
lastno občino. Poznali smo bistvo lokalne samouprave, ki
smo jo spoznavali v državi z njeno tradicijo - Avstriji,
kamor smo šli na strokovno ekskurzijo pred uvedbo
lokalne samouprave pri nas. Krščanski demokrati smo
bili edini, ki smo glasno in odločno podpirali ustanovitev
občine Pivka, organizirali smo okroglo mizo »Pivka bo
občina« z gostoma dr. Lojzetom Gosarjem,
strokovnjakom iz Urbanističnega inštitua Slovenije in
Ivom Bizjakom predsednikom zbora občin skupščine RS.
Sicer sem bil aktiven v Pivki vse od preselitve iz Izole v
letu 1979, predvsem v kulturi. Po ustanovitvi Občine
Pivka pa sva z ženo Ireno ustanovila Društvo za krajevno
zgodovino in kulturo Lipa Pivka, ki je pomembno
zaznamovalo kulturno življenje v občini in širše. Z
lokalnimi entuziasti smo ustanovili Turistično društvo
Pivka, pripravili prvi prospekt nove občine »Pivka vabi«
in postavili na noge Razstavno galerijo Pivka. Bil sem tudi
prvi predsednik Atletskega kluba Pivka in vodil iniciativni
odbor za ustanovitev Športne zveze Pivka. Moram se
pohvaliti, da imava z ženo skupaj zasluge za pobratenje
občine Pivka z bavarsko občino Durach. Prve stike sva v
Izoli s skupino mladih iz Duracha vzpostavila že leta 1973,
jih obudila po preselitvi v Pivko in vsakoletni prisrčni stiki
med občani obeh občin na številnih področjih osebnem,
kulturnem, športnem, pa tudi kulinaričnem, so privedli
do pobratenja v letu 2000.
Vaše delovanje v NSi in Zvezi seniorjev?
Pri seniorjih NSi sem aktiven že vrsto let, sodeloval
sem v koordinaciji seniorjev NSi, SDS in SLS, na številnih
mednarodnih srečanjih evropske zveze seniorjev
ljudskih strank (ESU) in pri organizaciji konference ESU
v Ljubljani pred nekaj leti. Vesel sem novega zagona
delovanja seniorjev NSi v zadnjem času, ki mu daje ton
in vzpodbudo

za medgeneracijsko solidarnost. V Zvezi seniorjev NSi
sem podpredsednik, v ESU sem član izvršilnega
komiteja, moja žena Irena pa skrbi za mednarodne
stike naše zveze po Evropi. Sva kar dober tandem.
Kaj počnete v prostem času?
Prostega časa ni veliko. Skupaj s člani našega kulturnega
društva iščemo nove možnosti delovanja v sedanjih
razmerah epidemije koronavirusa, sodelujem pri
prostovoljcih, ki prevažamo starejše v okviru Zavoda
Sopotniki, pred kratkim sem opravil izobraževanje
Slovenskega društva
HOSPIC za spremljanje
umirajočih in žalujočih. Z
veseljem sem se vključil
v akcijsko skupino
Starosti
prijazna Občina Pivka,
vodimpa tudi občinski
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Sicer pa
zbiram stare razglednice naših krajev, brskam po
zanimivostih iz naše krajevne zgodovine, kaj o tem
napišem za občinsko glasilo Pivški list in si vzamem več
časa tudi za naše vnuke, kar osem jih je, pet deklic in trije
fantje. Nekaj prostega časa namenim sprehodom v
naravo z nemškim ovčarjem Cezarjem, ki je nepogrešljiv
prijatelj naše družine in vnukov, prijazen do drugih živali
in ljudi, z izjemo poštarjev, posebno na motorjih.
Kaj vas navdihuje?
Družinska vzgoja in vipavska leta so pustili svoj
neizbrisni pečat. Vedno mi je blizu misel, da moraš storiti
kaj dobrega. Potem je življenje polnejše in bogatejše – za
vse. Brez dobre knjige seveda ne gre. Priporočam v
branje Jančarjev roman To noč sem jo videl, globoko
večplastno pripoved o medvojnih tragičnih dogodkih pri
nas.

Ivanka Učakar
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Poročilo o delovanju ZS 2019 - 2020

Na volilni letni konferenci 19. oktobra 2019 je bilo
izvoljeno novo vodstvo zveze. Pripravljenost za aktivno
delovanje je bila velika, zato smo povečali število članov
izvršilnega odbora, ki sedaj šteje štirinajst članic in
članov.
Upravni odbor deluje v naslednji sestavi:
mag. Zdravko Luketič, predsednik
Ernest Margon, podpredsednik
Jože Jurkovič, podpredsednik
Za člane so bili izvoljeni: Terezija Hajdinjak (Ljubljana),
Ivan Humar (Kanal ob Soči), Matevž Kleč (Kranj), Anton
Kosem (Vojnik), Irena Margon (Pivka), Darja Marija
Ogrič (Idrija), Peregrin Stegnar (Domžale), Dezider Šooš
(Murska Sobota), Ivanka Učakar (Kamnik), Franc
Vranetič (Brežice) in Ivan Weixl (Maribor).
Do kongresa NSi, 21. novembra 2020, smo se sestali na
sedmih sejah, dve sta bili zaradi omejitev gibanja
izvedeni virtualno. Na seje so vabljeni tudi predstavniki
zveze iz občinskih odborov. Obravnavamo aktualno
strankino, družbeno in politično dogajanje v parlamentu
in koaliciji, ki nam ga predstavi vabljeni gost iz vodstva
stranke ali z ministrstev.
Sprejeli
smo
odločitev,
da
delovanje zveze
predstavimo na so cianih
omrežjih.
Do sedaj smo to uresničili le na Facebooku https://www.facebook.com/Zveza-Seniorjev-NSi101973131312722. V prihodnje bi svoje predloge,
stališča in mnenja lahko predstavili tudi na Instagramu in
ustvarili lastni spletni portal. Ob spremembah, ki
prihajajo, je pomembno, da aktivno delujemo tudi v
digitalnih socialnih omrežjih in časniških portalih, za nas
relevantne in pomembne informacije ter članke delimo
dalje, jih tudi dostojanstveno komentiramo in s tem
podpremo ministre, vlado in poslance Nove Slovenije krščanskih demokratov v državnem zboru.
Srečali smo se s predstavniki Sindikata upokojencev
Gorenjske in se dogovorili o sodelovanju. Na vsako sejo
IO zveze vabimo tudi predstavnico njihovega sindikata.
Srečali smo se tudi z vodstvom ZDUS. Na srečanju se nam
je pridružil minister Janez Cigler Kralj. Predstavili so nam
svoje videnje in predloge ureditve za izboljšanje stanja

upokojencev.
Marjan Papež
nam je
predstavil
značilnosti in
potrebne
spremembe
pokojninskega
sistema.
Zakonska in
ustavna
podlaga
omogoča, da se
glede na
šestletno
časovno
obdobje
uskladitve
predlagane
spremembe v
predlogu
zakona,
odmerni
odstotek
pokojnine uredi
tudi za nazaj!
Predlog uskladitve za nazaj smo posredovali poslanski
skupini in vodstvu stranke. Pričakujemo, da sprožijo
proaktivno obravnavo te pobude v okviru vladne
koalicije.
Poslanski skupini smo podali tudi pobudo za oprostitev
plačila RTV prispevka za vse starejše od 65 let po primeru
dobre prakse v sosednji Avstriji.
Na povabilo zveze se je prijazno odzval dr. Jože Ramovš.
Na junijski seji zveze je spregovoril o pomenu
medgeneracijske solidarnosti in dolgotrajne oskrbe in
nujne ureditve slednje v Republiki Sloveniji. Zakon
o dolgotrajni oskrbi smo obravnavali na oktobrski seji.
Poslanka Iva Dimic, ki je zakon predstavila, bo naša
mnenja, predloge in pripombe posredovala poslanski
skupini NSi v DZ in na Ministrstvo za družino in socialne
zadeve za morebitno novelacijo tega zakona.
Obravnavali smo tudi zakon o nalezljivih boleznih,
predstavila ga je Katja Berk Bevc, strokovna služba v
poslanski skupini.
Zahvaljujemo se evroposlanki Ljudmili Novak za
podporo in sodelovanje pri svečani proslavi 16.
obletnice ustanovitve zveze, ki je potekala v hotelu Slon
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v Ljubljani.
Slavnostnemu govorniku Jožetu Strgarju zahvala
tudi za obsežno predstavitev dogodka v Časniku –
spletnem magazinu z mero. Irena in Ernest Margon,
predstavnika ZS v Evropski seniorski zvezi (ESU EPP),
sta nas povezala s predsednico An Hermans, ki nas je
ob podpori tehnologije nagovorila in o dogodku
poročala v glasilu Newsletter ESU. Po slavnostnem
delu je dr. Jože Možina predstavil svojo knjigo
Slovenski prelom.
Poslanci Nove Slovenije in ministri v vladi niso pozabili
seniorske generacije:
- izredna uskladitev pokojnin za 2 % (decembra) – 94 mio
EUR,
- redno letno usklajevanje pokojnin za 3,2 % - 172 mio
EUR,
- upokojenci z nizkimi pokojninami prejeli protikoronski
dodatek – 67 mio EUR in redni letni dodatek k pokojnini –
139 mio EUR.

Želimo še razširiti lokalno mrežo zveze. Zato občinske
odbore ponovno pozivam, da se aktivno odzovejo na
našo pobudo in imenujejo svojega predstavnika
seniorjev v občinskih odborih. Starejše v tretjem in
četrtem življenjskem obdobju je potrebno aktivno
vključiti v stranko. Ustvariti je treba pogoje za
sodelovanje starejših pri oblikovanju odločitev. Nova
Slovenija bo uspešna le, če bo uspešno vključila starejše
v svoj življenjski ritem. Staranje družbe je civilizacijski
dosežek in priložnost za razvoj, če bomo vse generacije
povezali k sodelovanju.
Zahvaljujem se glavnemu tajniku stranke Robertu Ilcu
in tajništvu stranke, ki nudi vso tehnično, organizacijsko
in vsebinsko podporo zvezi. Samo ob takšni podpori,
dvosmerni komunikaciji in aktivnem članstvu je naše
delo lahko učinkovito in ustvarjalno.
Posebna zahvala tudi mojemu predhodniku Jožetu
Jurkoviču! Želimo mu čim prejšnje okrevanje.
Čestitamo za zlati znak Nove Slovenije!
mag. Zdravko Luketič

OBLETNICA ZVEZE SENIORJEV
Slavnostna seja ob šestnajstletnici ustanovitve Zveze seniorjev
29. september 2020
Seniorska zveza Nove Slovenije je v avgustu praznovala 16. let svojega delovanja. V hotelu Slon so se 29. septembra
.
ob

Obletnico so počastili na slavnostni seji, ki
jo je vodil predsednik zveze Zdravko
Luketič. V svojem govoru se je ozrl na
preteklo delo in se zavzel za dober sistem
oskrbe starejših.
Zveza seniorjev NSi
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Navzoče je nagovorila tudi poslanka
Evropskega parlamenta Ljudmila
Novak.

Preko video posnetka je prisotne pozdravila
ga. An Hermans, predsednica Evropske
seniorske zveze Evropske ljudske stranke.

Irena Margon je predstavila mednarodno
delovanje Zveze seniorjev NSi v ESU EPP.

Jože Strgar, predsednik iniciativnega odbora
za ustanovitev zveze, je v slavnostnem
nagovoru orisal začetke delovanja zveze pred
16. leti.

Zveza seniorjev NSi
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V kulturnem programu je
sodelovala sopranistka ga. Nilda
Luketič.

Po slavnostnem delu je svojo knjigo
Razkol predstavil dr. Jože Možina.

Utrinek s terena
Bogdana Počivavšek iz Podčetrtka sem članica
Slovenskih krščanskih demokratov od leta 1990, ko se je
tudi v Šmarju pri Jelšah ustanovila stranka. Zaradi
službenih obveznosti in življenja na kmetiji se dolgo časa
nisem aktivno ukvarjala s politiko, a sem bila pobudnica
za ustanovitev občinskega odbora NSi v Podčetrtku.
Z lanskim letom sem predala vodenje OO NSi Podčetrtek
mlajši generaciji in nekoliko utrujena od opazovanja
»otroškega vrtca« v parlamentu sklenila, da se
odmaknem od politike.
Povabilo na slavnostno sejo Zveze seniorjev Nove
Slovenije me je premamilo, da sem se podala v Ljubljano.
To je bil zame velik podvig, saj zaradi motenj v ravnotežju
nisem več upala potovati z vlakom sama. Tokrat sem
premagala svoj strah in uspela.
Predstavitev knjige dr. Jožeta MOŽINE je bila čudovita
in tako sem bila dvakratno nagrajena.

Osma seja izvršilnega odbora Zveze seniorjev, ki sem
se je udeležila preko aplikacije ZOOM, pa je pomenila
novo prekretnico v mojem življenju. Stranko, ki ji
pripadam z dušo, je pripeljala v moj dom! Tako razdalja
med Podčetrtkom in Ljubljano ni več nikakršna ovira!
Preko takšnih dejavnosti želim ostati povezana z njo in
tudi seznanjena z dogajanji na realen način, saj nam
državni mediji dobesedno lažejo.
Sinoči sem gledala intervju s predsednikom vlade,
potem pa pogled opozicije nanj. Navdušena nad
pogovorom, v katerem se ni pustil izzvati novinarju,
sem se ob poslušanju opozicije zabavala do skrajnosti.
Saj, če bi jih jemala resno, bi se lahko samo jezila. Žal,
jim veliko ljudi še vedno verjame.
Želim Zvezi seniorjev, kamor z leti spadam, mnogo
uspehov, da tudi nas, že odpisane, pritegne v
spremljanje dogajanja v domovini, ki jo ljubim.
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Iz starega lonca
VSAKDANJE JEDI NA PIVŠKEM – KROMPIR U ZEVNICI
Zelje se kuha nad krompirjem, zato damo v lonec najprej
krompir, ko ta zavre, dodamo zelje in ščepec soli. Ne
pozabimo, da kislo zelje pred kuhanjem enkrat operemo.
Krompir bo v nadaljnjem kuhanju naredil tanko kožico, ker
bo zaradi kisline zakrknil. Ostal bo bolj čvrst in se ne bo
razkuhal. Ko je kuhano, zelnico odcedimo, na krompir in
zelje dodamo še sol po okusu, poper, česen in vse skupaj
zabelimo z ocvirki ali koščki pancete, klobase … in serviramo
na krožnike.
Jed je pripravljena hitro in preprosto, primerna je za zimski
čas in predstavlja izdaten vir energije za premagovanje
zimskih dni.
Pa dober tek!

Pozimi ni boljšega, kot okrepčati se s kakšno domačo jedjo.
Na Pivki (tako rečemo celotni pokrajini med Nanosom in
Snežnikom) je »krompir u zevnici« zelo priljubljena in cenjena
jed. Pri nas o tej jedi govorijo spoštljivo in stari in mladi jo
pripravljajo v zimskem času kot nekakšno specialiteto, včasih
pa je spadala v vsakodnevni jedilnik. Krompir v zevnici se
pripravlja na več načinov, lahko se kuha krompir posebej in
zelje posebej, lahko pa tudi skupaj. Še posebno zabela je
lahko različna (ocvirki, pocvrta panceta, klobase, jetranca
(kožarca) … ).
Najboljši »krompir u zevnici« se pripravi tako:
Krompir olupimo in zrežemo na kose. Kuhamo krompir in
kislo zelje skupaj.

vir:
https://www.autentica.si/izleti-zaskupine/brkini-in-okolica/izlet-vbrkine/krompir-v-zevnici-3/
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Smeh je pol zdravja
Aktualno po Camusu
Živimo v času, ko so aktualna Camusova knjižna dela - če naštejem samo nekaj naslovov: Kuga, Tujec, Uporni
človek, Mit o Sizifu. Kugo tako imamo, tujce imamo na meji in v azilnih domovih, uporne ljudi na ulicah, Sizifovega
dela je veliko, vse to pa lahko vodi v obsedno stanje.
Pavlovo pismo
Teta Vida je sicer verna, toda še vedno hrani Titovo sliko, mi je pa tudi zaupala, da voli nove obraze. Ko sem jo pred
časom obiskal, je brala Sveto pismo. »Poglej,« je dejala, »kako lepo pišejo o našem Titu.« - Brala je namreč Pavlovo
pismo Titu. Seveda sem ji pojasnil, da to ni Tito, ampak Tit, da je to pač tako pisano v tretjem sklonu, da je ta Tit
živel pred dva tisoč leti in je bil sodelavec apostola Pavla.
Ivan Weixl
Novičnik Zveze seniorjev NSi – krščanskih demokratov, spletni časopis brezplačno prejmejo vsi člani Zveze seniorjev.
Odgovorni urednik predsednik Zveze seniorjev mag. Zdravko Luketič
Uredniški odbor: Jože Čonč, Terezija Hajdinjak, Drago Jerič (oblikovanje), Irena Margon, Peregrin Stegnar, Ivanka Učakar
(jezikovni pregled in koordinacija)
Leto 1, številka 1, januar 2021
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