
Mariji iz Žirov skupaj praznovali 204 leta
Gospa Stanovnik dopolnila 100
let, gospa Saksida kar 104
Starejša slavljenka se nikoli
v življenju ni naličila
LJUBLJANA O Te dni je bilo
v Domu starejših občanov
Ljubljana Šiška izjemno
slovesno. Varovanki, obe
po rodu iz Žirov, sta namreč
praznovali visoki jubilej -
Marija Stanovnik je v torek
dopolnila 100 let, Kristina
Saksida pa nekaj dni prej
še štiri leta več. Kot se za

rojstnodnevno praznovanje
spodobi, sta slavljenki dobili
vsaka svojo torto, obiskal ju je
tudi ljubljanski župan Zoran

Jankovič. Prepeval je domski
pevski zbor, nastopali so otro-

ci iz vrtca Mojca in mezzoso-

pranistka Nataša Loborec
Perovšek, na orglice je igral
Robert Ivačič. Vse zbrane

je nagovoril direktor Doma

starejših občanov Ljubljana
Šiška, mag. Simon Strgar,

ki je slavljenkama zaželel še
veliko zdravja.
Dobrovoljni gospe še zdaleč
ne kažeta svojih let in z vese-

ljem sta z drugimi delili svojo
skrivnost za tako visoko in
vitalno starost: dobra volja in
trdo delo. Gospa Saksida, ki
prisega na zdrav in čim bolj
naraven način življenja, saj se

je vseskozi izogibala prede-

lani hrani, nikdar se ni ličila
ali si barvala las, pa je za Delo

dodala: »Zgodaj spat, nič
večerjat
ali

pa čisto malo,

tega sem se

vedno držala in
se nisem nikoli

preveč najedla.
Premalo, to je dobro.

In garala sem vse življenje.«
Stoletnici se znata tudi po-
veseliti in uživati v življenju,
kar sta dokazali na zabavi
ob rojstnem dnevu. Teh bo,

obljubljata, še veliko. »Seveda

bom še živela! Človek se ne

sme pustiti, sam sebi mora

korajžo dajati! In ne sme se

smiliti sam sebi,« je dobro-
voljno pristavila Marija
Stanovnik. B.K.R

v v Zgodaj

r r spat, nič

večerjat ali pa

čisto malo,

tega sem se

vedno držala.

Slavljenkama so v domu pripravili zabavo.
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ČetrtekDržava: Slovenija

Doseg: 314.000

Stran: 6

Površina: 308 cm2 1 / 1


