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Jože Magdič 
 
V soboto, 25. junija 2022 smo ob 13. uri organizirali skupno srečanje s piknikom dveh sekcij, in sicer Sekcije 
pomurske in Sekcije štajerske regije. Udeležilo se ga je 16 članov (13 iz pomurske in 3 iz štajerske sekcije, 2 člana 
iz Sekcije štajerske regije se srečanja nista mogla udeležiti zaradi bolezni). Za nabavo hrane je poskrbel  
predsednik Sekcije pomurske regije, za sladke prigrizke pa so se potrudile vse članice.  
 
Na pikniku smo si razdelili delo, nekateri so pripravili mize in stole, drugi lupili krompir. Nada je začinila 
perutničke in ostalo meso, za peko pa so poskrbeli Zdenka, Silvo, Marta in Alenka. Na koncu smo spekli še malo 
bučk.  Vse smo naložili na skupno mizo in si je vsak postregel po želji.  
 
Nato sem kot predsednik sekcije pozdravil člane obeh sekcij, spregovoril o planu za jesen in zaželel vsem veselo 
druženje. Tudi Nada, lastnica prostora, je pozdravila navzoče, ker smo se že enajstič zbrali pri njej na pikniku.  
 
Po dobri pojedini in oblizovanju prstov je Branko Ferk začel z šalami in vici, katerim smo se vsi nasmejali. 
 
Po kosilu smo se malce odpočili, nato pa sem pripravil poligon za tri različne igre. Člani so sestavili 3 skupine 
treh članov v vsaki skupini. Vsaka skupina je dobila svoje ime: Sobočanke, LD Rankovci in Maribor. Prva igra je 
bila prenos vode v kozarcu na pladnju z eno roko in okoli stožcev. Druga hoja po krogcih. Tretja pa slalom z žogo 
in hokejsko palico. Vsi tekmovalci so bili zelo uspešni, vsak je dobil za nagrado domači med, tudi navijačem sem 
razdelil med. 
 
Ura je hitro minevala in po 20. uri smo se začeli razhajati, Štajerci so se odpravili proti Mariboru, ostali pa po 
Pomurju. Dan je zelo lepo minil, z veliko smeha in veselja. Nekateri so se opravičili, ker niso mogli priti zaradi 
prireditev različnih prireditev doma. Vsem sem zaželel vesele poletne počitnice in se vidimo 11. septembra na 
bučariji v Mekotnjaku. 
  


