
PRAZNOVALI SMO MEDNARODNI DAN ŽENA 

V petek, 10. marca 2017, je izvršni odbor Kluba Maksa Perca Maribor za 
svoje članice organiziral že tradicionalno slovesnost ob mednarodnem 
dnevu žena. 

Uradni del slovesnosti so s prelepo glasbo pričeli Bistriški tamburaši iz 
KUD Svoboda iz Bistrice ob Dravi. 

 

Jožef Grah, ki je povezoval program, je povedal, da je dan žena priložnost, 
ko lahko, v imenu Kluba, svojim članicam, izkažemo drobno pozornost in 
se jim zahvalimo za njihovo vlogo v družbi. Napovedal je glasbene točke 
ter nastopajoče in govornika. Vsem članicam smo poklonili rožico in simbol 
v obliki srčka. Ob tem pa nismo pozabili niti na naše kuharice, Cvetko, ki 
nam je stregla ter nastopajoči glasbenici. 

Naša dolgoletna članica, gospa Bernarda Uršič je vsem tistim članicam, ki 
rade berejo podarila svojo knjigo z naslovom: Skrhana kosa. Čeprav naša 
članica, gospa Bernarda, ne prihaja na naša druženja, pa je vendar vedno 
z nami. Podarja nam svoja likovna in književna dela. Skratka je zelo 
aktivna. Kot sebi, želimo tudi njej še veliko zdravih let.  

 



Sledil je govor predsednika Kluba Mirka Ploja, ki je med drugim povedal: 
»Današnji dan je nekaj posebnega – je dan, posvečen vam - ženam, 
materam, babicam, prababicam… vsem ženskam, ki jih v življenju na 
različne načine srečujemo in ki bogatite naš svet. 

   

Biti ženska je bilo v zgodovini - kot je tudi še v današnjem svetu - velikokrat 
vse prej kot lahko. Biti ljubljena, slišana, spoštovana, sprejeta in 
razumljena … biti sogovornica in soustvarjalka, vse to so najgloblja 
hrepenenja, ki jih nosi v sebi vsaka ženska, v vseh življenjskih obdobjih. 
In velikokrat je bilo in je dostojanstvo ženske ogroženo ali celo zanikano. 
Zato je svetovni dan žena priložnost, da se vsaj enkrat na leto bolj 
poglobljeno posvetimo misli o mestu in vlogi ženske v družbi, družini in 
okolju v katerem živimo. Največja sreča nas vseh je, če bivamo v družbi 
ljudi, ki nas spoštujejo in nas imajo radi. Najlepše vsakodnevno darilo, ki 
je povrhu še zastonj, je nasmeh, je lepa in prijazna beseda, je beseda 
optimizma in spodbude. Svojo notranjo moč gradimo na lepih spominih, 
sedanjost in prihodnost pa nam naj bogati prijazen pogled na svet. 

Dovolite, da se vam ob tej priložnosti zahvalim za vaš pomemben 
prispevek k učinkovitemu delu našega kluba. Brez vas preprosto ne bi 
zmogli. Danes je vaš dan, zato vam iskreno čestitam k Vašemu prazniku 
ter želim prijetno druženje«.   
 

  
 



Naša članica Zvezdana M. Kompara je zbranim iz knjige z naslovom: 
Prebliski modrega angela, avtorja Mirka Ploja, prebrala črtico z naslovom: 
Prosti spis Moja mama in pesem: Fant v uniformi. Slišali smo še pesem 
avtorja Andreja Rozmana Roze: Nekaj ti moram povedat, ki jo je prebral 
predsednik Kluba.  

Naš kulturni program pa je ves čas spremljala čudovita glasba Bistriških 
tamburašev, kateri so nam pripravili kar pravi koncert. 

 

Za izveden kulturni program se je povezovalec programa Jožef Grah 
zahvalil: Bistriškim tamburašem, članici Zvezdani M. Kompara in 
predsedniku kluba. 

Zbrane je povabil, da si ogledajo razstavo slik, katero sta nam pripravili 
članici Cvetka Vidmar in Zdenka Volšek ter razstavo umetnin-ročnih del, 
ki nam jih je na ogled postavila naša članica Katica Gmajnar. Štefan 
Abraham, kolega iz območja PU Murska Sobota, pa nam je pripeljal na 
ogled makete policijskih vozil in plovil. Zahvaljujemo se vsem, ki so nam 
postavili na ogled rezultate svoje ljubiteljske dejavnosti. 

  



Sledilo je kosilo in skupno fotografiranje. Bistriški tamburaši pa so nam za 
dušo in srce zaigrali še nekaj čudovitih melodij. Nekaj prijetnih uric smo se 
tako družili ob kosilu, sladici, pijači in kavici ter odlični glasbi. 

   

Spoštovane članice, iz vsega srca – vam voščimo – lep prazničen dan, pa 
ne samo danes, ampak prav vsak dan v letu. Predvsem pa obilo zdravja! 

Res pa je, da članice niso pozabile niti na praznik moških, dan mučenikov, 
saj smo prejeli v dar kar nekaj simboličnih daril. Hvala vam članice. 
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