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Na "Super nedeljo" se je v Slovenj Gradcu poleg volitev v Evropski parlament znova odvil tudi
Srednjeveški dan. Mediji so si izraz Super nedelja izposodili od Američanov, ki svoj Super torek
( Super Tuesday ) praznujejo, ko glasove na primarnih predsedniških volitvah oddajajo v
največjem številu zveznih držav; evropska Super nedelja pa označuje oddajanje glasov (skoraj)
vseh držav Evropske unije. Čeprav tudi Slovenj Gradec pri izvirnosti imena sedaj že
tradicionalnega Srednjeveškega dne ni ravno prekipeval, se vseeno ni osmešil s pridevnikom
"super".

Če se sprašujete čemu tako uboga oralna higiena tega staroveškega moža, je odgovor na dlani:
masovna produkcija zobnih ščetk se je začela šele proti koncu devetnajstega stoletja in ker je
gospod očigledno plebejec, ni imel služinčadi, ki bi skrbela za njegovo ustno votlino. Prve
plastik-fantastik ščetke so bile proizvedene leta 1938. Tako, sedaj veste.
Dogodka očitno nista hodila pretirano v zelje drug drugemu, saj je na obeh bila udeležba bolj
slaba. A če je vzroke za slab obisk slovenjgraškega Srednjeveškega dne vredno iskati
predvsem v slabem vremenu, ne v slabi zasnovi ali pripravi, ima Evropska unija precej bolj
resne težave. Pretežno do spremenljivo oblačno, z občasnimi plohami in nevihtami, bi lahko
zapisali za oba dogodka.

Neuradno smo izvedeli, da je ena izmed zahtev za imenovanje na mesto direktorja Spoturja
bila, da se tudi vodilna oseba vsako leto aktivno udeleži Srednjeveškega dneva. Tilen Klugler
(bivši v.d. direktorja), kot je vidno tudi iz fotografije, ni imel pretiranih zadržkov in je na to z
največjim veseljem pristal.
Slovenj Gradec se je torej znova vrnil nekaj sto let v preteklost (ni čisto jasno ali gre za
Srednjeveški dan visokega ali zgodnjega srednjega veka), Glavni trg so zasedli kovači, vitezi,
lokostrelci in dvorni norček, v katerega podobo je zlezel nihče drug kot Gašper Koruzni alias
Boštjan Črešnik
, s staro nošo pa se je opremilo tudi nekaj obiskovalcev. In medtem ko si je njihova gnada
pripravila požrtijo svetovnega formata, so se plebejci ter tlačani namesto z zaklanim prascem
morali zadovoljiti z malce skrivenčenim kovancem Mesta miru ter prigrizkom iz kakšne stojnice,
ob tem pa so si lahko ogledali odiranje konja. Pardon, podkovanje konja.
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S tem je minil še šesti Srednjeveški dan zapored. Za naslednje leto si novi organizator, Javni
zavod za turizem in šport SPOTUR Slovenj Gradec, katerega direktor je konec marca tudi
dokončno postal bivši občinski uradnik Tilen Klugler, zagotovo želi, da bi vreme bilo tej
prireditvi bolj naklonjeno, čeprav ji zaradi same narave malce temačnosti vsekakor pristoji.
Ostaja pa strah, da nas zna pohod skrajne desnice že kmalu pahniti v Srednji vek za dlje časa,
pa ne samo v Slovenj Gradcu.

En cieu haufn fotografij lahko najdete v Albumu .
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