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OS DUPLEK 

liN ajprejdielo, 
nah pa na'lusno" 
Ucen~i in uciteiji so pripravili prireditev 

ob trgatvi potomke Stare trte 

Mihela Kaloh 

U cenci oS Duplek so 
minuli teden opravili 
trgatev potomke naj

starejse trte na svetu, ki ob nji
hovi soli raste ze stirinajst let. 
"Letosnja letina je slaba. Trto 
sta napadla peronospora in 
oidij, zato pridelek ni bil tak kot 
v prejsnjih letih, ko smo lahko 
iz grozdja nase potomke Stare 
trte iztisnili nekaj litrov soka," 
je obZaloval ucitelj Simon Kosti, 
skrbnik trte. 

Da za slab pridelek ni kriva 
sarno bole zen, temvee tudi 
tatovi - pa ne Ie ueenci, ampak 
tudi ueitelji, je na prireditvi, ki 
jo ob tern pomembnem jesen
skem opravilu ze tradicionalno 

pripravijo ueenci zadnjih ra
zredov, ugotavljallanski varuh 
trte ovtar Maj Mencigar. To za
dolZitev je zdaj predal Aljazu 
Koresu, ki bo pridelek priho
dnje Ie to z vsakodnevnimi 
obhodi varoval od' prvega sep
tembra do trgatve. 

Prireditev so v kulturnem 
programu popestrili ueenci z 
ig'ranjem na harmoniko in tro
bento, folklonia skupina ter 
otroci iz vrtca pa tudi Ijudske 
pevke iz Korene. Pred solo so na 
ogled postavili razstavo starih 
orodij, povezanih s trgatvijo, 
iz Slovenskih goric in Haloz pa 
tudi sirse, je povedallastnik 
zbirke, ueitelj Kosti. 

TRNOVSKA VAS 

Iz Bisa na drzavno 
tekmovanje 

P rostovoljno gasilsko 
drustvo BiS se ponasa s 
stevilno ekipo mladih 

gasilcev, razdeljenih v pionir
sko in mladinsko tekmovalno 
enoto. Preko 40 mladih gasilcev 
se s pomoejo mentorjev pripr~
vlja na tekmovanja na regional
ni iIi drzavni ravni, na katerih 
v zadnjih letih vidno izstopajo 
z dobrimi dosezki. Letos so so
delovali v petem ligaskem tek
movanju mladine in pionirjev 
podravske regije. Zadnji krog 
je billS. septembra v Trnovski 
vasi, kjer so bili tudi razglaseni 
zmagovalci lige. Pionirji in pio
nirke iz BiSa so dosegli zmago, 

kar je bila dobra popotnica za 
nastop na regijskem tekmo
vanju podravske regije, ki je 
minulo sobota potekalo v Maj
sperku. Pionirke PGD BiS so,po
stale podprvakinje podravske 
regije, tekmovalna enota mla
dink pa je osvojila tretje mesto 
v regiji. Pionirji so se uvrstili na 
eetrto mesto. Zastavljeni cilj, dr
zavno tekmovanje prihodnje 
leto za vse omenjene kategorije, 
je tako dosezen. PGD BiS se s 143 
leti delovanja uvrsea med najsta
rejsa gasilska drustva v Sloveniji, 
skupaj s PGD Vitomarcipa sesta
vlja gasilsko zvezo Trnovska vas-
-Vitomarci. . 

Trgatev je ena od aktivnosti, 
s katerimi oS Duplek letos so
deluje v projektu Dnevi evrop
ske kulturne dediSeine, zanj so 
izbrali geslo Najprej dieio, nah 
pa na lusno. V okviru projekta 
so ueenci obiskali in si ogleda
li star~ stiskalnico na obmoeju 
obCine, na temo trgatve so imeli ' 
likovne delavnice z Mileno An
tonic iz mariborskega zavoda 
za varstvo kulturne dediSeine. 
Izdelali so igro, pri kateri po
tujejo .po poti kulturnih spo
menikov dupleske obeine in jih 
ob terri spoznavajo. "Ker je tema 
delo in razvedrilo, smo razisko
vanju objektov in predmetov 

Trgatev so popestrili z nastopi. 
. Fata: Mihela Kalah 

dodali igre - zabavo," je pove
dala enaod koordinatoric pro

'jekta, ueiteljica Marina Herman. 
Marjetka Bezjak pa je dodala, 
da ucenci zelo cenijo kultur
no zapuseino svojih predni
kov. To je potrdila ueenka Sara 
iz osmega razreda: "Na nasi do
maCiji imamo star~ stiskalni
co. Ne verno, kdo jo je naredil, 
a verno, da je stara preko sto let. 
In eeprav je sedaj vee ne upora
bljamo, je ne bomo nikoli pro
dali, saj nam veliko pomeni." 
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