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Občina Donja Voća, ki leži ob meji Slovenija-Hrvaška je v sk-
lopu projekta »DETOX« organizirala prvi večji EtnoTour do-
godek. Od 1 1 . do 1 4. maja 201 7 se je odvijal Mednarodni
festival folklore, ki je bil posvečen folklori, narodni noši in
kulturni dediščini.

Tridnevni dogodek se je pričel z otvoritvijo razstave slov-
enskih in hrvaških narodnih noš, pri čemer jim je pomagal
Gradski muzej Varaždin, ki je poleg Občine Vinica in Občine
Donja Voća eden izmed hrvaških projektnih partnerjev v
projektu »DETOX«. Na otvoritvi razstave je sodeloval Nonet
PGD Zlatoličje, dan pa je med drugim bil posvečen tudi
Občini Starše, ki je pobratena z Občino Donja Voća.

V soboto se je odvijala osrednja prireditev posvečena folk-
lori, kjer so se na odru Donje Voće zvrstile različne folklorne
skupine. Te so se naprej zbrale pri Osnovni šoli in se v povo-
rki odpravile proti prireditvenem prostoru, kjer so predstavile
svoje plese.

Barve Občine Sv. Andraž v Slov. goricah so zastopali člani
sekcij Kulturno umetniškega društva Vitomarci in sicer otroš-
ka folklorna skupina in tamburaši. Iz območja Slovenije pa
so sodelovali tudi odrasla folklorna skupina Kulturnega
društva Sv. Ana ter folklorna skupina Osnovne šole Voliči-
na, Folklorna skupina OŠ Lenart. V večernem delu prireditve
pa se je s svojimi plesi predstavila folklorna skupina Franc
Ilec Loka-Rošnja iz pobratene občine Starše. Po končanem
kulturno umetniškem programu je za dobro vzdušje med
udeleženci poskrbela tamburaška skupina Gazde i Brajdaši.
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3. junija 201 7 sta svojo zaobljubo po 50-tih letih zakonske
zveze, na Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah, pred
pričami potrdila Vinko in Anika Gomzi iz Novincev 56. Vinko
je rojen leta 1 943, Anika pa 1 940. Oba sta kot otroka in nato
kot fant in dekle živela v isti vasi v Novincih, zato sta se že
od nekdaj poznala. Kmalu zatem, ko je med njima preskočila
iskrica ljubezni, sta se poročila. To je bilo 20. 5. 1 967 v Vito-
marcih, ko se je Vinko preselil na domačijo k Aniki. V zakonu
so se jima rodili trije otroci: najprej Ivan, nato Andrej in na-
jmlajši Vlado. Ženin je po poroki odšel na delo v Nemčijo in
tam kot zgleden in spoštovani zidar delal skupaj dobrih 38
let. Anika pa je skrbela za kmetijo in otroke. Pri Gomzijevih
se je vedno gradilo, obnavljalo in kmetovalo.

Zlatoporočenca še vedno rada romata po božjih poteh.
Največkrat na Ptujsko Goro in v Medžugorje ter tudi dru-
gam. Na eni izmed takih poti sta kupila kip Marije za kapelo
v Slavšini, za katero sta vedno imela veliko veselje skrbeti.
Včasih sta si tudi privoščila dopust v toplicah, ko so bili otroci
mlajši pa tudi na morju.

Vemo, da sta skupaj preživela veliko lepih in tudi težkih tre-
nutkov. Najbolj ju je zagotovo zaznamovala nenadna izguba
sina Ivana. Takrat se je čas nekoliko ustavil, saj take izgube
starši nikoli ne prebolijo. Življenje je namreč žuboreča reka,
ki skače po kamnih, včasih lahkotno in opojno, včasih nepre-
dvidljivo dere in nosi vse pred seboj in onadva to najbolje
vesta.

Če se še enkrat ozremo v njuno knjigo življenja, preberemo
naslove poglavij, lahko danes zagotovo rečemo, da sta lah-
ko na popisane strani več kot ponosna, saj sta z medseboj-
no podporo premagala veliko preprek na njuni poti. Želimo
jima, da bi še naprej tako pogumno stopala po življenjskih
poteh proti novim jubilejem.

Poročni obred zlate poroke je na Občini Sveti Andraž v Slov-
enskih goricah opravila županja Darja Vudler ter z zdravico
nazdravila zlatoporočencema še na mnoga srečna skupna
leta. Zlato poroko sta Anika in Vinko Gomzi potrdila tudi v
domači cerkvi Svetega Andraža v Vitomarcih.
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