
 
 

Poročilo s stojnice ob Mednarodnih Knajpovih dnevih od 9. do 11. 
maja 2013 v Mariboru 
Dejan Koren in Petra Leskovšek Lasetzky 
 
Ob Mednarodnih Knajpovih dnevih, ki so potekali od 9. do 11. maja 2013 se je na Trgu Leona Štuklja s stojnico 
predstavilo tudi naše društvo. 
 
V četrtek in v petek je predstavitev stojnice potekala od 9. do 18. ure, v soboto pa od 9. do 13. ure. 
Mimoidočim sva predstavljala društvo in njegove aktivnosti ter samo KVČB.  
V četrtek in petek se je morda tudi zaradi čudovitega vremena na stojnici ustavilo veliko število ljudi. Nekaterim 
od teh je bila KVČB popolnoma tuja, veliki večini ljudi pa je bila bolezen poznana saj jo ima kdo od njihovih 
družinskih članov ali sorodnikov. Ustavilo se je tudi nekaj tujcev.  
Ljudi je najbolj zanimalo zakaj bolezen sploh nastane oziroma kakšni so vzroki za nastanek KVČB, pa kako 
bolezen zdraviti oziroma jo popolnoma ozdraviti in kako pravzaprav preprečiti nastanek KVČB.  
Prvi dan se je na stojnici ustavila tudi gospa Majda Senica Vujanovič, članica Mariborske literarne družbe, in 
nama izročila pesem katere avtorica je ona sama in jo ob koncu poročila tudi prilagava saj ima lepo sporočilno 
vrednost.  
 
Skupaj z nami so se na stojnici predstavili tudi Program SVIT, Zdravstveni dom Maribor, Terme Dobrna in Terme 
Topolščica, pa Kneipp Kava, dve ekološki kmetiji, dva čebelarstva, Društvo za celiakijo, podjetje Mediacor ter tri 
avstrijska društva. 
 
Ob zaključku prilagava pesem gospe Majde Senica Vujanovič z naslovom SKRITI ZAKLAD. Pesem ima izredno 
lepo sporočilno vrednost. Govori namreč o tem, da je zaklad oziroma sreča zmeraj skrita pri nas doma. 
 

SKRITI ZAKLAD 
 

Zlato se mi siplje v 
žepe nevidne. 
En dan dukati, 

drug dan zlatniki. 
Po tleh je nastlano 

svetleče blago. 
Šušti pod stopali, se 

zvija, kotali ... 
Bog večni zahvaljen – 

zahvaljeno sveto nebo! 
Sončni goldinarji – 

dedova dota. 
Polne so skrinje za 

moja otroka. 
Za vnuke, potomce! 

Le iščite, 
zbirajte zlate kovance! 

Povsod so: na trati, 
pod kamni, 

na vrtu v gredici, 
na njivi, v vinogradu, 

v lipi cvetoči. 
Pod pragom domačim 

je skriti zaklad! 
 

Majda SenicaVujanovič 


