Trst je naš!

Ko so se oni dan slovenski turistični
novinarji odpravljali na študijsko pot v
bližnji Trst, je njihov predsednik Drago
Bulc zanosno obujal spomine na
oddaljene čase tržaške krize (jeseni 1953),
ko so se v Ljubljani vrstile režimske
demonstracije, polne parol: Trst je naš!,
Može damo – Trsta ne damo in podobno.
Danes, ko je tržaški župan Roberto
Cosolini, slovenske matere sin (na sliki v
sredini, najvišji), in ko smo združeni v
Evropski uniji, smo nekako, po slabih
šestdesetih letih, na neki način dosegli
tako želeni cilj.
Ker se je glas o glasnih in radovednih
novinarjih iz soseščine hitro razširil, nas
je gospod župan osebno počastil s
sprejemom dobrodošlice v čudovitem

Spretni velenjski
harmonikarji

Rudnik živega srebra v Idriji je v sklopu
32. Festivala idrijske čipke organiziral tudi

parku graščine Miramar (»mira mar«
pomeni v španščini pogled na morje). Ob
tem prijaznem srečanju je misel zlahka
pričarala različico prirejenega
znamenitega prizora iz oglasa za

švicarske bombone.
»Trst je naš!«
»Naš? Čigav točno?«
»Naš, ljubiteljev odlične kave!«

družabno tekmovanje v rudarskih
spretnostih pod naslovom »Bergmandlc«,
ki ga vsako leto kot »Bergmandlfest« že
tradicionalno prirejajo v okviru deželne
akcije v avstrijskem Bad Bleibergu. Med

tekmovalnimi ekipami so bili tudi
harmonikarji orkestra Barbara
Premogovnika Velenje. To so rudarji, ki
kopljejo premog v jami Preloge: Branko
Ramšak, Aleš Majhen in Mitja Avberšek.
Ti so se v različnih rudarskih disciplinah,
kot so vrtanje vrtine, polnjenje
rudarskega vozička in previjanje vrvi,
pomerili z ekipami idrijskih in zasavskih
rudarjev ter ekipo rudarjev iz
avstrijskega Bad Bleiberga in na koncu
osvojili prvo mesto. Seveda so tudi v
Idriji na koncu raztegnili mehove
harmonik in za piko na i pripravili
odličen koncert.
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Lestvica Najglasnejših 10 – 1. 7. 2013
1. Mamma Mia – Saša Lendero
2. Večja od neba – Jan Plestenjak
3. Reci da si moja – Pop Design
4. Kako je vroče – Tanja Žagar
5. Dekleta – Kingston in Pero Lovšin
6. Moj lubi – Rock Partyzani

Frekvence
Osrednja Slovenija:
100,2 in 101,2 MHz.

Štajerska:
104,8 MHz.

Obala:
102,4, 102,8, 100,8, 98,4 in 92,6 MHz.

7. Ne bodi kot drugi – Ditka
8. Vztrajam – Eli
9. (n) – Znucana – Katarina Mala
10. (n) – Kakor ptica kakor pesem – Nuša Derenda

Slovenska glasba je doma tudi na Radiu
Aktual – radiu za vaša ušesa. Še posebej
pa vsak ponedeljek med 17.00 in 18.00, ko
je čas za lestvico Najglasnejših 10 – deset
skladb, ki so v preteklem tednu najbolj
prepričale poslušalce.
Za vas jo pripravljata producent Tomaž
Singer in voditelj
Mitja Grajzar.
Za pesmi na lestvici
lahko glasujete na
spletni strani
Radioaktual.si.
28. junija 2013
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