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Trnovska vas • 90 let liristineYršič;~' 

Posluh za stisko ljudi 
V okrepčevalnici Pri sivi čaplji v Trnovski vasi je bila 12. avgu
sta slovesnost, na kateri se je krajevna organizacija RK Trnov
ska vas spomnila svoje dolgoletne predsednice in krvodajalke 
Kristine Vršič, ki je letos napolnila častitljivih 90 let. 

Ob jubileju so ji prisrčno 
čestitali nekdanji in sedanji 
člani upravnega in nadzorne
ga odbora krajevne organiza
cije ter vodstvo Območnega 
združenja RK Ptuj, ki sla ga 
predstavljali predsednica Za
lika Obran in sekretarka Ani· 
ca Kozodere. 

Potem ko je leta 1995 izpre
gia zaradi bolezni, je Kristina 
Vršič postala častna članica or· 
ganizacije. Leta 1947 je bila ena 
od soustanoviteljic KO Rdečega 
križa. KO RK Trnovska vas ima 
danes okrog 235 članov, ki so 
vselej pripravljeni pomagati, ko 
je treba. Z največjo občudjivo
st jo zaznavajo težave ljudi in 
jim s~'ušajo po najboljših mo
čeh pomagati. Iz dneva v dan 
7.aznavajo večjo socialno krizo, 
prepričan i so, da bi bili paketi 
pomoči nekaterim potrebni že 
vsak mesec, in ne samo enkrat 
letno. Na slovesnosti Pri sivi 
čaplji so se spomnili rudi tfeh 
svojih č l anic, ki so letos slavile 
okrogle jubileje Marine Magu
ša, MiJene Breznik in Krisline 

Čestitke predsednice Območnega združenja RK ptuj lalike 
Obran (desno) jubilantki Kristini Vršič. 

Vršič, ki je tudi nova pred· 
sednica KO RK Trnovska vas. 
Pozornosti je bil deležen [udi 
najmlajši član upravnega odbo· 
ra Matej Kramberger, ki je 12. 
avgusta slavil svoj 22. rojstni 
dan. 

Slavje ob 9O-letnici je bila 
nova priložnost za obujanje 
spominov. Kristina Vršič jih ima 
izredno veliko. Ker je bila zelo 

nemirne narave, je že zgodaj 
odšla od doma. V Slovenski Bi
strici se je izučila za šiviljo, v 
Mariboru je delala v privatni 
bolnišnici za premožnejše bol
nike, kjer se je izučila tudi 
kuharskega poklica. V Gornji 
Radgoni je kuhala in šivala, ob 
koncih tedna pa tudi prodajala 
blago. Pot jo je vodila za krajši 
čas tudi v LjutOmer, od tam pa 

v Beograd, k ministru Korošcu 
oziroma njegovi hčerki Greti, ki 
je potrebovala pomoč pri šiva· 
nju v svojem modnem salonu. 
Doživela in preživela je bom
bardiranje Beograda. Ko so se 
umikali iz mesta, je v svoje žepe 
nabasaJa vse drugo, tudi šOlin
ko, le kruha in denarja ni bilo 
v njih. PO treh mesecih izgnans
(va se je vrnila v Beograd, salon 
je sicer ostaJ nepoškodovan, a 
zaposlitve ni našla, ker so ga za· 
sedli Nemci. Minister Korošec 
je medtem umrl , njegova hčer· 
ka, lastnica salona, pa jc odšla 
v Pariz. Nekaj časa je nalO dela· 
la v nemškem lagerju na De
dinju. Druga svetOvna vojna se 
je bližala koncu, njo pa je vse 
bolj premagovalo domotožje. 
Vložila je prošnjo za vrnitev v 
Slovenijo. Nanjo je čakala zelo 
dolgo, a jo je dočakala. V rodni 
kraj se je vrni la po skoraj dvaj· 
setletnem vandranju iz kraja v 
krnj. "Bila sem potujoča, pov· 
sod, kjer me je nosil bog," je 
mcd drugim povedala za Štajer
ski lednik. Nemirni duh jo je 
počasi zapuščal, srečala je b0-
dočega moža AnlOna, s kate· 
rim sta si počasi pričela spletati 
gnezdo. Dobro se spominja, da 
sta pričela iz nič, v začelku Sla 

spala na slami, niti poste lje nj· 
sta imela. Imela pa stl prid ne 
roke in dobro srce. Zgradila sta 
topel dom za štiri Olroke in 
zase. Amon je bil kovač, Kristi· 
na je ob delu na kmctiji tudi 
veliko šivala. Delo v krajevni or· 
ganizaciji RK, ki jo je pomag-dla 

soustanavljati, ji je dalo še do
datnega zagona, čeprav proste· 
ga časa ni imela nikoli veliko. 
Družina in kmetija sta zahtevali 
svoje, pa nldi ljudem je bilo 
potrebno pomagali, v svojem 
vandranju iz kraja v kraj je vi· 
dela marsikaj. Zivljcnjc jo je 
pogosto preizkušalo. Kot pred· 
sednica RK je organiziraJa kr· 
vodajalske akcije, ki so bilc 
dobro obiskane. Delala je tudi 
v prosvetnem društvu, za svoje 
humano in nesebično delo je 
prejela več lepih priznanj. Žila· 
va je, življenje jo nenehno 
preizkuša, potem ko je pred 
sedmimi leli izgubila moža, za 
njim hčerko Nado in pred dve
ma leroma sina Marjana, živi 
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sama. Saj ne sme reči , da jc 
domači, ne obiskujejo, jo, ven· 
dar življenje ni več la, kar je 
bilo, ko so bili šc živi mož, hčer· 
ka Nada in sin Marjan. Dneve 
si krajša z gospodinjskimi deli , 
povedala je, da si ŠC sama sku
ha in perc, rada gleda nada· 
Ijev-.nke, berc časopise . Žil'O 
spremlja tudi vsa dogajanja v 
slovenski politiki. 

Delo Kristine Vršič v KO RK 
Trnovska vas sedaj nadaljuje 
njena snaha, Kristina Vršič . Pre
našanje družinsldh tradicij na 
nove rodove je najboljši porok, 
da bo njeno delo živelo in doži
velo nadgradnfo. 
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