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Končno se je vreme izboljšalo, tako da smo lahko realizirali našo jesensko
ekskurzijo. Tokrat smo se podali na vzhod Slovenije mimo Ptuja do
Ormoža.
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Tu je bil naš prvi postanek v Zavodu Botanik. G. Iztok Luskovič nam
predstavi svoje izkušnje o pridelavi in predelavi zelišč. Ponudi nam
prigrizek, zeliščni čaj in liker v svoji prodajalni, kjer je tudi možen nakup
njihovih izdelkov.

Pot nadaljujemo čez vinorodni Jeruzalem v obmejno vas Razkrižje. Tu
nas pričaka (zelo zgovorna) vodička ga. Tadeja.
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Ogledamo si Ivanov izvir, poskusimo vodo, ki je dobra za oči in ščitnico.
V okolici je 21 zdravilnih energijskih točk in naravno prizorišče živih
jaslic, ki oživijo v času Božiča. Ker je reka Sčavnica (mala Mura)
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poplavljala nismo mogli po poti ob njej, ampak smo se popeljali z
avtobusom do prazgodovinske naselbine Gradišče na Šafarskem.
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Na mestu arheoloških izkopavanj so postavili rekonstrukcijo
prazgodovinske vasi s prikazom življenja izpred 5500 let. Stavbe so
zgrajene iz ilovice in slame, prav tako peči. Ga. Tadeja nam postreže z
obilico podatkov in zanimivosti tudi iz sodobnega časa, tako da nam čas
kar prehitro mine.
Pot smo nadaljevali proti Ljutomeru, kjer nas je v gostilni Zvezda
pričakalo kosilo – bograč in krapec, oboje zelo okusno.

Po kosilu se odpeljemo v Veržej, kjer si ogledamo Center domače in
umetnostne obrti Zavod Marianum Veržej.
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Najprej nam prijazna umetnica – lončarka prikaže, kako iz gline nastane
skleda. Razloži nam tudi postopek žganja gline in seveda tudi poslikavo.
Izgleda zelo preprosto, a je seveda daleč od tega, saj vsi postopki
zahtevajo veliko ročne spretnosti in občutka.

Zelo zanimiva je tudi razstava različnih ročnih izdelkov iz gline, slame,
stekla, ličkanja, pirhov in še veliko domačih izdelkov. Na koncu obiščemo
še prodajalno keramike in lončarskih izdelkov. Zavod se ukvarja tudi z
izobraževanjem za rokodelce in pa s turizmom.
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Tu lahko obiskovalec prenoči, se okrepča z jedačo in pijačo ter se posveča
športu ali pa najde duhovni mir. Okolje je lepo – parki, igrišča, prizorišče
za večje prereditve, kot zanimivost pa je možno prenočiti v kampu z
zemljankami.
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Naša zadnja točka ogleda pa je posestvo Vila natura, ki je že uveljavljena
blagovna znamka ekoloških izdelkov (žita, kaše, kosmiči, semena in olja).
Mlada družina Slavič je tu pričela uspešno zgodbo izključno s svojimi
pridelki. Okrepčamo se z prleško gibanico, ki je zelo okusna in napitkom
iz limone in ovsa. Seveda ne moremo brez nakupov v njihovi trgovini,
nato se zadovoljni in polni novih vtisov odpeljemo proti domu.
Verjetno je mnenje vseh udeležencev enotno – da je bila ekskurzija
uspešna in poučna in takšnih si v prihodnje še želimo.
Napisala Marija Valand
Fotografije Albin Valand
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