
Festival je kot ognjišče
- - .

Festival prijateljstva je znova povezal kraške vasi.ob državni meji

.sti, pač pa je mnogo več.' Ob
ognjišču so se ljudje družili, ~
sklepali prijateljstva,ljube-
zenskezueze, težkežioljenj- .
skeodločitve in se tudi, po- ,
slauljali. Ognjišče predsta-
vlja . pravzaprav tisto, kar
naš festival. - željo po

"druženju in pouezouanju;" je
. dejala predsednica Razvoj-
nega društva Pliska iz Plis-
kovice Ivica' Žerjal. .
Sežanski podžupan David .

Škabar je dodal, da so danes
težki časi: ''Zato imajo prav'
tovrstne prireditve namen,
da pozabimona vsakodnev-
ne težave, da Se "-malo
družimo, poveselimo in po-
zabauamo" Večera se 'je'
udeležil tudi župan "občine
Zgonik Marco Pisani, nas-
topili pa so otroški .skupini
_iz .Pliskovice ih Razvojnega»
. društva Repentabor, pevska -
zbora Sežana in Repenta-
bor, . folklorna -sktipin<j.
Rdeča zvezda iz Zgonika,
dutovski krožek izraznega
plesa iri Kraški šopek.
oh tej priložnosti je izšla

1,;] tretja' šteVilka Kraškega tol-
'li! muna. Najbrž sta akcija
~. OčištirriOSlovenijo in obilica
&' prireditev' ob, koncu tedna

1 Otroška" skupina razvojnega društva Pliska je -med drugim razredčili~ste "gledalcev,saj
prestavila, za kaj S~ nekoč uporabljali košaro košuijo inza kaj dvorana Kosovelovega do-
brštol ma ni bila poln~. - TČ

,
Od uasi do vasi se marsikaj godije naslov
osrednje prireditve Festivala prijateljstva, ki je
v soboto znova povezala haške vasi na
slovenski in italijanski strani državne meje., . ~. ,-,
sEžANA ~ Razvojno nit povezale- ZgodlJe izza

društvo ""Pliska je Festival ognjišč - pripovedi, pevski,
prijateljstva tokrat že četrtič; plesni i:11 folklorni nastopi
:priredilo v Kosovelovem do-ter video projekcije o de-
mu, s -pomočjo - občin diščini teh krajev. .
Sežana in Zgonik ter par- "V . tem primeru nam
tnerskih društeviz Slovenije ognjišče ne predstavlja ma-
in Italije. Večer so kot rdeča 'terialnega ostanka preteklo-
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