Spoštovani!
Danes praznuje Občina Divača svoj kulturni praznik, posvečen dr. Bogomiru
Magajni - pisatelju, psihologu in velikemu človekoljubu, rojenem prav na ta dan v
Gornjih Vremah. Njegovo ime ponosno nosi tudi naša osnovna šola.
Kultura je način človekovega življenja v skladu z njegovim znanjem, prepričanji,
zgodovino.
Kultura nas sprejme, ko se rodimo, raste z nami, ko se igramo, hodimo v šolo in
službo hitimo, ko smo veseli z nami se smeje, ko smo žalostni nam dušo ogreje
V sivem vsakdanu se nam pogosto zgodi, da smo ohromljeni od banalnosti, ki si jih
po nepotrebnem vbijemo v glavo. Kultura in umetnost sta tu, da nas prebudita, da
nas prebodeta z mečem lepote in razrahljata naše izdelane miselne vzorce.
Za preživetje niso dovolj samo materialne dobrine, človek potrebuje več. V
današnji večni bitki s časom največkrat pozabimo na to. Ljudje smo vse bolj lačni
duhovnih vrednot, ki jim lahko rečemo tudi kultura. Kaj pa je kultura drugega kot
skupek vsega lepega in plemenitega, kar so ustvarili naši predniki in za kar bi si
moral prizadevati vsak izmed nas. Duh ustvarjalnosti je v naših krajih močno
zasidran. Iz našega okolja izhaja mnogo pesnikov, slikarjev,glasbenikov, kiparjev,
igralcev, ki so pečat ustvarjalnosti ponesli v svetovne razsežnosti.
S svojim delom ohranjajo našo kulturo in naš slovenski jezik. A ga danes znamo
dovolj ceniti! Se znamo v teh časih, ko nam še tistih nekaj prostih ur pogoltneta
televizija in računalnik, usesti s knjigo v roki in kaj prebrati, obiskati razstavo ali
kakšno drugo kulturno prireditev! Se dovolj trudimo, da bi ohranili svoj jezik in
svojo kulturo, bili vzgled svojim otrokom in jim privzgojili zavedanje, da ni vseeno
kako govorimo in pišemo. Kajti knjige so tiste, ki nam tlakujejo pot do znanja in
umetnosti in s tem do lepšega in bolj izpopolnjenega življenja.
Ponosna sem, da v naši občini dajemo poseben poudarek kulturi. Zato se
zahvaljujem vsem in vsakemu posamezniku za vsa mala dejanja, ki so za nas
neprecenljiva in ta dejanja prenašate preko lokalnega okolja v svet. Kulturni utrip v
občini je bogat in tako stanje smo dolžni obdržati. Hvala vsem, ki na kakršenkoli
način podpirate naše kulturnike.

Dragi gostje, želim da z današnje prireditve odidete z lepimi vtisi in s seboj
odnesete tudi zavedanje, da je del kulture tudi skrb za našo kulturno dediščino, ki
so nam jo podarili predniki in ustvarjanje kulture, ki jo bomo lahko ponosno
zapustili našim zanamcem.
Naj se na koncu zahvalim vsem, ki ste nam s svojim nastopom polepšali naš
praznik: MEPZ Senožeče, otroškemu in mladinskemu pevskemu zboru osnovne
šole in seveda zborovodkinji Adi Škamperle, g. Ivku Spetiču, ki nam bo predstavil
svojo knjigo, naši voditeljici Vesni Matevljič in tudi osnovni šoli in ravnateljici, saj
nam vsako leto omogočajo izvedbo prireditve v njihovih prostorih, in vsem ki ste
sodelovali pri organizaciji prireditve.
Lepo pozdravljam tudi člane MPZ Divača, ki žal danes niso mogli nastopiti.

