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"Živel prvi maj!", bo zadonelo čez dober dan, ko bodo zvečer najprej zagoreli kresovi, nato pa
bodo na 1. maj praznik dela obeležili delavci (skoraj) vseh dežel (v Združenih državah Amerike
tega delavskega praznika namreč ne praznujejo). Kresovalo se bo tudi na Koroškem, kot je že
tradicija, pa bodo delavski praznovanji na Ivarčkem in v Mežici pripravili delavski sindikati.
Letošnja praznovanja za mnoge delavce sicer ne bodo pretirano vesela, saj jih vedno več ostaja
brez dela, zato si še posebej letos zaslužijo čim boljše pogoje za življenje in delo.

Poleg številnih manjših kresov in lokalnih veselic zagotovo gre posebej omeniti kresovanja, ki jih
bodo uradno pripravile lokalne skupnosti ali raznorazna društva na 30. april. V Črni na
Koroškem bodo kot pretekla leta kresovali na stadionu Nogometnega kluba Peca, pričeli pa
bodo ob osmi uri zvečer. Ob isti uri bodo kresovali tudi na Sv. Vidu, Dravograjčani bodo takrat
začeli kresovati kar na Dravi, zabaval pa jih bo ansambel Stil 5, Ravenčane pa bosta na
Javorniku pričela zabavati Korado in Brendi. Pol ure kasneje bodo začeli s kresovanjem v
Breznu, na Muti pa bodo že ob pol sedmi začeli s promenadnim koncertom. Ribničani bodo ob
deveti s kresovanji pričeli na Dornikovi ravni.
Dan kasneje bodo delavci, kot smo že omenili, obeležili 1. maj na Ivarčkem in v Mežici, podali
pa se bodo še na Kremžarjev vrh in iz Črne na Pikovo. Osrednja prireditev bo ob 11:00 uri na
Kremžarici, Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije, konferenca Ravne, pa od 12:00 ure
naprej organizira praznovanje na Ivarčkem jezeru, kjer bo zbranim zaigral Pihalni orkester
ravenskih železarjev, zabaval pa jih bo ansambel Koroških jeklarjev. V Mežici bosta zbrane pod
šotorom zabavala Korado in Brendi, v programu pa so podobno kot na Ivarčkem napovedani
župani Mežiške doline, ki bodo spregovorili o tem delavskem prazniku. Zaigrala bo tudi Godba
na pihala Rudnika Mežica. Pohod na Pikovo se bo iz Mušenika začel med osmo in deseto uro,
od dvanajste do druge bodo pohodniki malicali, nato pa sledi nagovor župana iobčine Črna.

Več informacij o posameznih dogodkih, kot zmeraj, v Bajtinem Dogodkovniku ! Smo
kakšno prireditev izpustili?
Vpišite jo v Dogodkovnik
kar sami!
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