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V ormoški knjižnici predstavili pesniško zbirko
domačina dr. Mateja Mertika

K

Tekst in foto: Knjižnica Ormož

njižnica Franca Ksavra Meška Ormož je 9. avgusta 2016 gostila domačina dr. Mateja Mertika, enega izmed pomembnejših znanstvenikov Slovenije, ki je hkrati tudi umetnik. Predstavil se je kot pesnik,
saj je pri založbi Kulturni center Maribor izšla njegova pesniška zbirka »Likalnik na muhte«, ki je poklon ženski, Tomažu Šalamunu, Beli krajini, brezam, švicarskemu siru in še komu in čemu. Pesniško zbirko je bogato in sveže
ilustrirala Nina Mertik, avtorjeva sestra, spremno besedo pa je zapisal Milan
Dekleva, slovenski kulturnik, velik pesnik in vsestranski umetnik.
Matej Mertik se je rodil leta 1977 v Mariboru. Otroštvo je preživel v Ormožu,
po končani Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer je diplomiral in doktoriral na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v
Mariboru.
Do pred kratkim je bil predavatelj na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu, v letu 2014/15 je pridobil štipendijo za delo v CERNU, Evropski
organizaciji za jedrske raziskave iz Ženeve, Švica. V tem prestižnem in največjem laboratoriju za fiziko delcev je delal, raziskoval in se izobraževal leto
in pol in se pred kratkim vrnil domov. V Klubu prleška akademija (KPA),
ki ga sestavljajo doktorji znanosti prleške pokrajine, je prevzel funkcijo
predsednika.
Je tudi odličen glasbenik – pozavnist. Od leta 1996 je član ormoške ska-punk
skupine Pridigarji. Bil pa je tudi član opernega orkestra SNG Maribor, Mariborske filharmonije, od leta 2014 je član Orkestra Združenih narodov.
Kot pisatelj je objavil znanstvenofantastični roman »Kapitan, na zemlji izginjajo marjetice«. Domače prleško okolje ter vsakdanje življenje prleških ljudi
in drobce osebne zgodovine je opisal v lirični knjigi »Tri srca, Prlekija«. Napisal je tudi literarni potopis »Polet nočnega papagaja«, estetski zapis o doživetjih in prigodah iz svojega popotovanja po Novi Zelandiji. Napisane, a še neizdane, ima zanimive literarne potopise ter v pripravi vsaj tri pesniške zbirke.
Po prebranih njegovih delih in pogovorih z avtorjem ugotavljamo, da v svojem
ustvarjalnem življenju prepleta ljubezen do glasbe, znanosti, računalništva,
fizike, literature in življenja v zanimive impresije časa in prostora. Milan Dekleva je v spremni besedi natančno in jasno zapisal ključ za doživetje njegove
poezije: »Dokler bomo čutili povezavo med muhastimi parnimi likalniki in
Andersonovo oblačno komoro, bitka za poetizacijo fizike in fizičnost poezije
še ni izgubljena!«

Ljubiteljska kultura
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JSKD, OI Ormož

jubiteljska kultura je v preteklih mesecih zacvetela. Za nami so vsa območna
srečanja, na katerih se nam je predstavilo veliko število skupin, ki delujejo na
območjih in v dejavnostih, ki jih pokriva OI JSKD Ormož. V Sloveniji v raznih
medijih o ljubiteljski kulturi slišimo veliko premalo, saj ljubiteljska kultura dosega vrhunske rezultate tako doma kot v tujini ter je nepogrešljiva pri odkrivanju talentov in
spodbujanju bodočih umetnikov. In še to – ukvarjanje z ljubiteljsko kulturo ne škoduje
zdravju, pravzaprav nasprotno – krepi telo in duha, dosežke. Rezultate, ki si zaslužijo,
da se o njih govori in piše pa so dosegle tudi naše skupine.
8. aprila je v prostorih ormoškega Unterhunda potekalo regijsko srečanje mladinskih
rock skupin - ROCK VIZIJE. Predstavile so se 3 skupine: Diaereja eksploziv, Infected in
Inpulse. Strokovno je srečanje spremljal in na koncu njihove nastope tudi ocenil gospod
Gregor Budal, ki je skupini Diareja eksploziv in Infected izbral za državno srečanje.
Unterhund je za tovrstna srečanja odličen prostor in upamo, da bomo vzpodbudili tudi
lokalno mladino, da se ponovno začne ukvarjati s tovrstno glasbo, kot je bilo že pred leti
v Ormožu, ko je bila scena polna rock skupin.
Na regijsko srečanje lutkovnih skupin, ki je potekalo 13. aprila v Slovenski Bistrici, se
je uvrstil lutkovni krožek OŠ Ormož pod mentorstvom Maje Korban Črnjavič in Jolanda
Magdič s predstavo Pleši, pleši ovčka.
14. aprila pa se je pri Sveti Ani odvilo regijsko srečanje otroških gledaliških skupin. Na
srečanje sta se uvrstili tudi mlajša gledališka skupina OŠ Ormož (mentorica Irena Blagovič) s predstavo Ko se ptički ženijo in gledališka skupina učencev 9. razreda OŠ Miklavž
pri Ormožu (mentorica Simona Klasinc) s predstavo Martin Krpan. Gledališka skupina
učencev 9. razreda OŠ Miklavž pri Ormožu pa je napredovala tudi na državno srečanje,
ki je potekalo 9.junija v Medvodah.
9.maja je v Lenartu potekalo tudi regijsko srečanje otroških folklornih skupin. Tudi na
tem srečanju sta sodelovali dve domači skupini, in sicer otroška folklorna skupina Škrjanček OŠ Sveti Tomaž (mentorica Katarina Pondrk) in starejša otroška folklorna skupina KD Podgorci (mentorica Matejka Majcen). Strokovni spremljevalec območnega srečanja dr. Bojan Knific je na podlagi ogleda srečanja ocenil, da regijsko raven dosegajo
tudi: mlajša otroška folklorna skupina KD Podgorci (mentorica Vesna Horvat), mlajša
otroška folklorna skupina Kolca OŠ Sveti Tomaž (mentorica Mateja Munda) in mlajša
otroška folklorna skupina OŠ Ivanjkovci (mentorica Klavdija Petrovič).
18. maja je v Murski Soboti potekalo regijsko srečanje plesnih skupin, kjer se je predstavila tudi Laura Roškar iz OŠ Stanka Vraza Ormož pod mentorstvom Božene Krivec.
Tudi regijsko srečanje odraslih folklornih skupin, ki je potekalo 11. junija v Majšperku,
ni minilo brez naših predstavnikov. Na srečanju sta se predstavili mladinska folklorna
skupina Podkev KTD Miklavž pri Ormožu (vodja Leonida Novak) in odrasla folklorna

skupina KD Podgorci (vodja Marko Janžič), regijski nivo pa sta dosegli tudi odrasla
folklorna skupina TKD Ivanjkovci (vodja Mojca Gorjak) in odrasla folklorna skupina
Metla KTD Miklavž pri Ormožu (vodja Leonida Novak).
V mesecu maju pa je potekal že tretji Teden ljubiteljske kulture, katerega namen je
spodbuditi ustvarjalce, da stopijo na svetlo in se predstavijo širši javnosti. Ljubiteljska
kultura združuje približno 110.000 posameznikov, ki ustvarijo 25.000 prireditev letno,
ogleda pa si jih 4 milijone obiskovalcev! Poleg tega dosega vrhunske rezultate tako
doma kot v tujini ter je nepogrešljiva pri odkrivanju talentov in spodbujanju prihodnjih
umetnikov. Osrednja tema letos je bila zborovsko petje, ki je najbolj razširjena kulturna
dejavnost pri nas, saj so naši zbori in vokalne skupine po kakovosti v samem svetovnem
vrhu, še posebej pa zato, ker ima petje številne blagodejne vplive na zdravje posameznikov in celotne družbe. Za prebivalstvo Slovenije ima petje od nekdaj velik pomen.
To se med drugim kaže tudi v tem, da se je prikradlo v stare pregovore, ki so še danes
zelo aktualni: Kdor poje, zlo ne misli / Kdor poje rad, ostaja mlad / Lepa pesem srce
razvedri / Pesem prežene človeku skrbi / Tam bodi, kjer pojo, hudobni pesmi nimajo /
Blagor hiši, kjer se petje sliši. Po podatkih Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti v
Sloveniji deluje okrog 3.800 različnih pevskih zasedb. Tudi naši zbori (otroški, mladinski, odrasli in male vokalne skupine) se lahko pohvalijo s svojo kvaliteto, saj jih je kar
nekaj dosegalo regijsko raven: OPZ Tilen OŠ Miklavž pri Ormožu (zborovodja Leon
Lah), OPZ GŠ Ormož (zborovodkinja Tadeja Mesarič), OPZ OŠ Središče ob Dravi
(zborovodkinja Dragica Cvetko), OPZ OŠ Tomaž pri Ormožu (zborovodkinja Monika
Kelenc), OPZ Papagaj OŠ Ormož (zborovodkinja Alenka Šalamon), OPZ Velika Nedelja, podružnica Podgorci (zborovodkinja Teodora Ivanuša), Pevsko društvo Okarina
(zborovodkinja Zlatka Puklavec Banjanin), ženska vokalna skupina JUA (zborovodkinja
Lucija Pocrnja) in mešani pevski zbor Honja pêj (zborovodkinji Zlatka Puklavec Banjanin in Larica Juvančič).
10. septembra bo na območju OI Ormož potekalo regijsko srečanje pevcev ljudskih
pesmi in godcev ljudskih viž. Na srečanju se bodo predstavili tudi domačini – Pevsko
društvo Zrelo klasje pod vodstvom Dominika Pongračiča. Regijski nivo pa so dosegli
tudi: pevke ljudskih pesmi FS KD Podgorci (vodja Dominik Majcen), pevke ljudskih
pesmi KD Fran Ksaver Meško Sveti Tomaž (vodja Jožica Rep), Ljudske pevke Sestre
Nedeljko KD Podgorci (vodja Ivanka Majcen), ljudski godci in pevci KD Simon Gregorčič Velika Nedelja (vodja Franc Mesarec), pevci ljudskih pesmi KD Obrež (vodja
Danica Žerjav), pevke ljudskih pesmi KD Osluševci (vodja Marija Hebar) in godci ljudskih pesmi Stori čehoki KD Podgorci (vodja Dominik Majcen).
Vsem skupinam, njihovim mentorjem, vzgojiteljem, učiteljem, ravnateljem, staršem,
družinam… iskrena HVALA za ves trud, vzpodbude in potrpljenje, skupinam pa iskrene
čestitke ter veliko ustvarjalnih užitkov tudi v prihodnje!
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