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telesom četveronožca ali kače, 10. 
francoski kemik (Antoine-Laurent), 
11. planota v srednjem delu ZDA, 12. 

ski župnik in je razblinil dvome, 
tudi v Jožetovi družini ni bilo težav. 
Manjša izjema je bila morda le stara 
mama, a »ko je prebrala knjigo Ver-
stva v Jugoslaviji, in ugotovila, da 
imajo vsi istega boga, se je pomiri-
la«. Ko je bil še otrok, sta bila v Bo-
gojini samo dva protestanta, danes 
je v vsaki tretji hiši mešani zakon, 
poskuša Jože Puhan s številkami 
opisati simbiozo, ki se je raznesla 
po tamkajšnjih krajih. »Sem teren-
ski človek in poznam ljudi po vsem 
Goričkem. Sodelujem s protestanti 
in katoličani in med njimi ni razli-
ke, razen v cerkvi.« 
Simona Bandur
Fotografije Blaž Samec

Vodoravno: 1. ime in priimek mla-
dega hokejista Acroni Jesenic, 9. 
globel, brezno (zastarelo), 13. žaga 
za izrezovanje, 14. manjša povrhnja 
poškodba v obliki črte, 15. zelo tan-
ka, navadno prosojna tkanina, 16. 
kraj pri Devinu v Italiji, 18. ime ame-
riškega igralca Dansona, 19. bomba-
žna tkanina iz debelih raznobarvnih 
niti, 20. grška črka, 22. toplice v Bel-
giji, 23. letovišče pri Opatiji, 24. me-
sto ob Loari v Franciji, 27. izpitje do 
dna, 29. kraljevina v severni Evropi, 
30. ime nizozemskega skladatelja 
in dirigenta Willaerta, 33. okras, 34. 
sprememba, 36. mlinski žleb, 37. 
plovilo s tremi, medsebojno pove-
zanimi trupi.
Navpično: 1. glavno mesto Italije, 
2. japonski filmski režiser (Jasudži-
ro), 3. krstni kamen, 4. goveji mla-
dič, 5. rezultat, 6. kitajski naziv za 
japonsko obliko budizma zen, 7. 

začetnici plavalke Čarman, 8. sre-
dnjeveški naziv za srbsko državo, 
9. žival s ptičjo glavo in krilatim 

Križanka

Sobivanje pripadnikov dveh krščanskih Cerkva v Prekmurju

Evangeličanka in katolik – danes nič posebnega
V vsakdanjem življenju Prekmurcev različnih veroizpovedi razlik ni čutiti – O preteklem ločevanju pričajo podatki o sestavi vasi – Mnoge so še danes pretežno evangeličanske  
oziroma pretežno katoliške – Danes so poroke ekumenske in prideta oba župnika na eno prizorišče, ponavadi v cerkev, ki ji pripada nevesta

Olga in Viktor Bertalamič imata kmetijo s približno 15 hektarji zemlje

V tej cerkvi je Ludvik Jošar služboval 45 let

tolpa, 17. začetnici pisatelja Svetine, 
19. rimska boginja plodnosti, 20. 
podiranje, rušenje, 21. tatinska pti-
ca, 22. star izraz za jadrovje na ladji, 
25. severnoitalijanska knežja rodbi-
na, 26. začetnici hokejista Kopitarja, 
27. vodenična oteklina, 28. živalska 
hrana, 30. krajše ime grškega lad-
jarja Aristotelesa Onassisa, 31. ime 
pevke Dežman, 32. reka na severu 
Tajske, 35. kemijski znak za praze-
odim. D. R.

Rešitev prejšnje križanke
Vodoravno: 1. zbris, 6. zaskok, 
12. Orozco, 14. Obloke, 15. Ranieri, 
17. tetra, 18. N(ika) J(uvan), 19. dni-
na, 21. zven, 22. KP, 24. akant, 26. 
A(ljaž) P(egan), 27. žolč, 29. snaha, 
31. čš, 33. Evora, 35. anortit, 37. Ki-
čevo, 39. drsalo, 40. ščetar, 41. na-
bor.

pa nisem vedel, da se z revščino ob-
čutek lastne vrednosti samo še kre-
pi. Od mojih prijateljev so bili prav 
največji reveži najbolj ponosni.

V Siriji in Egiptu sem prvič opa-
zil prepad med predstavami o Bli-
žnjem vzhodu in resničnostjo, tako 
da sem se pogosto spraševal, kako 
je mogoče, da sem redno spremljal 
novice o obeh deželah, prispel pa 
sem v čisto drugačen svet, kot sem 
pričakoval. Po vrnitvi na Nizozem-
sko se je čudenje umaknilo v ozad-
je, prvi meseci dopisništva pa so bili 
tako razburljivi, da na to nisem niti 
utegnil pomisliti. Potem pa se mi 
je le posrečilo, da sem se domenil 
za srečanje z enim od nekdanjih 
študijskih kolegov, z Imadom. Ker 
sprva do njega ni in ni prišlo – en-
krat se ni pojavil on, drugič sem 
moral naenkrat proč, potem pa 
sva za nekaj časa izgubila stik, ker 
ni imel mobilnega telefona – se je 
vse skupaj zavleklo. Issabr gamil, 
pravijo Egipčani. Potrpežljivost je 
božja mast in končno sva si le segla 
v roke. Počutil sem se krivega, zato 
sem malce predrzno rekel: »Daj no! 
Menda ja ne bova šla v navadno 
kavarno, privoščiva si pravo resta-
vracijo na ladji na Nilu. Zdaj dobro 
zaslužim in te povabim.«

� 2006, Joris Luyendijk; za izdajo v 
slovenščini Mladinska knjiga Založba d.d.

Anekdota
Ko je britanski karakterni igralec 
Wilfrid Lawson (1900 do 1966) ko-
sil pred popoldansko predstavo, v 
kateri je nastopal, je v isto resta-
vracijo stopil igralec Richard Bur-
ton (1925 do 1984) in Lawson ga je 
povabil, da bi si ogledal njegovo 
predstavo. 
Ker mu ni bilo treba nastopiti že na 
začetku igre, je v dvorani prisedel 
k Burtonu. Ko je minilo že dvajset 
minut predstave, je tega zaskrbe-
lo, ker je kolega mirno sedel ob 
njem in ni kazal nobenih znakov, 
da bi se mu mudilo za oder, kjer 
naj bi se pripravil za nastop. 
Kmalu nato se mu je Lawson do-
taknil roke. »Tole ti bo všeč,« mu 
je vznemirjeno prišepnil. »Zdaj na-
stopim jaz.«
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Mrežo izpolnite tako, 
da v navpičnem stolpcu 
in vodoravni vrstici le 
enkrat uporabite vsako 
številko od 1 do 9. Ena-
ko velja za vsakega od 
malih kvadratov 3 x 3. 
Možna rešitev je vedno 
le ena. Nobena številka 
se torej v vrstici, stolpcu 
ali malem kvadratu ne 
sme pojaviti dvakrat.

V Medvodah je letos potekal 
že tretji Ampfest, srečanje članov 
spletnega kitarskega foruma (ki-
tarskiforum.si), ljubiteljev kitar in 
kitarskih zanesenjakov oziroma 
»guitar geekov«, kakor si sami pra-
vijo. Fantje, deklet je bilo le za vzo-
rec, so se prepoznavali predvsem 
po nadimkih s foruma. Tudi Mirč, 
soorganizator srečanja, je večkrat 
le začudeno pogledal, kadar se mu 
je kdo predstavil: pa ne zaradi hru-
pa – pravih imen vseh forumašev 
preprosto ni poznal.

Matej Trampuš, šef podjetja 
TRM Audio, ki zadnja leta poleg 
avdiofilske opreme izdeluje tudi 
replike legendarnih »lampaških« 
kitarskih ojačevalnikov (na ele-
ktronke), Ampfestu pravi tudi 
predstavitev slovenskih proizva-
jalcev glasbene opreme. A ker je 
na kitarskem področju v Sloveni-
ji zasedba precej slabotna, je bilo 
razstavljavcev bolj malo. Poleg 
TRM Audio, ki je na preizkušnjo 
ponudil replike legendarnih lam-
pašev, sta bila prisotna le še dva: 
JaM FX, ki izdeluje kitarske efekte, 
in Mengoles, ki je šele dobro za-
čel sestavljati zvočniške omarice. 
Predviden je bil tudi prihod Se-
vera, edinega konkretnega izdelo-
valca električnih kitar pri nas, a je 
udeležbo odpovedal zaradi drugih 
obveznosti. Mengeška Melodija, ki 
je včasih poleg harmonik izdelo-
vala tudi električne kitare in base, 
tega že dolgo ne počne več. Daleč 
so časi, ko smo v garažah in kleteh 
drgnili strune Melodijinih kitar in 
basov ter mučili njene ojačevalni-
ke, ki so zaradi nenehnih zlorab in 
vlage tako radi hreščali in pokljali. 
Res pa je, da ni šlo za neke vrhun-
ske izdelke, tako da se nismo pre-
več sekirali. Takšne opreme, kot je 
bila na ogled in posluh v Medvo-
dah, niti v sanjah ne bi pustil čez 
noč v neki vlažni in hladni garaži 
ali zaklonišču

Toda ljubiteljska kitarska scena 
je še kako živa: med ojačevalniki, 
pedali in kitarami, ki so »nasto-
pali« v Medvodah je bilo le malo 
takšnih, ki se jih da kupiti v trgo-
vinah. Fantje s kitarskega foruma 
so z veseljem prinesli na ogled in 
preizkušnjo svoje izdelke, delili iz-
kušnje, primerjali različne kitare, 
pedale in ojačevalnike ali pa zgolj 

uživali v zvoku, pa tudi videzu ele-
ktričnih kitar. In nekatere so še 
posebej »zažgale«: rdeča replika 
Fenderjevega Telecasterja, ki so ga 
začeli delati že v sredini prejšnje-
ga stoletja in je še zdaj ena najbolj 
priljubljenih »klasičnih« električ-
nih kitar, je požela vsesplošno 
navdušenje. Jure, ki kitare izde-
luje iz čistega veselja, se je moral 
skoraj otepati čestitk. »Ej, stari, ti 
delaš kitare višjega razreda,« mu je 
laskal Zingy, sicer imetnik osmih 
kitar, ki se je dobesedno zaljubil 
v Juretov Telecaster. »Action je 
sicer malo previsok zame, ampak 
to se da nastavit,« je dodal mladi 
rokohitrec, ki je z veseljem pred-
stavil svoje kitarsko znanje. No, z 
izrazom action se v kitarističnih 
vodah označuje, koliko so strune 
odmaknjene od vratu. Če pa se 
vrnemo še malce dlje nazaj: gain 
pomeni glasnost v predojačevalni-
ku, s čimer se ojačuje oziroma di-
storzira (popači) zvok, headroom 
pa je zvokovna širina. O prezenci, 
drajvu, boostu, contourju pa raje 
kdaj drugič.

Užitek, ne dobiček
Matej Trampuš je kitarske lam-

paše začel delati kakih pet let 
nazaj. Ko je naredil prvega, ga je 
malce kazal naokoli, pa ni bilo 
pretiranega zanimanja, dokler mu 
kitarist velenjskih Šank Rock Rok 
Petkovič ni pripeljal svojega oja-
čevalnika na popravilo. Ko mu je 
hotel pokazati svojega, mu je sicer 
odvrnil, da ga to ne zanima, saj da 
mu že preveč ljudi že ponuja svoje 
stvari. »Potem pa sem se nekega 
dne ustavil pri njem v Kopru in 
mu prinesel svojega lampaša, pa ga 
je vendarle preizkusil. Po kakšni 
uri, ko sem hotel iti, me je vpra-
šal: 'Koliko stane? Jaz bom tole kar 
obdržal.' In takrat sem videl, da 
sem stvari prej ponujal napačnim 
ljudem,« je povedal Matej. Nato je 
spoznal Mirča, s katerim sta začela 
razmišljat tudi o drugih tipih oja-
čevalnikov.

Kitarske ojačevalnike dela bolj 
za užitek, ne dobiček: »To so zunaj-
serijski ojačevalniki, replike sta-
rih ojačevalnikov, ki jih naročajo 
le ljudje, ki točno vedo, kaj želijo. 
Vsak je po svoje unikat, saj upošte-
vam tudi želje posameznika.« Pri 

nabavi sestavnih delov sodeluje 
z malezijsko družbo Ceriatone, 
ki v kitarskih (mojstrskih) krogih 
kljub svoji oddaljenosti uživa ve-
lik ugled, določene komponente 
pa izdela tudi sam, denimo, trans-
formatorje, nekaj pa jih nabavi v 
Evropi.

Matej je uredil tudi prizorišče to-
kratnega Ampfesta: »Z mojimi pri-
jatelji motoristi, ki jim pomagam 
pri moto zborih, smo se dogovori-
li, da nam enkrat na leto odstopijo 
prostore klub. In letos je že tretjič,« 
razlaga. Tako kot vsako leto pa je 
poskrbel tudi za golaž. »Fantje pri 
meni servisirajo ojačevalnike. Čez 
leto oni nosijo denar meni, enkrat 
na leto pa jim malo vrnem,« se po-
šali Matej.

Med ljubiteljstvom  
in profesionalizmom

A dober ojačevalnik potrebuje 
tudi dober zvočnik oziroma cab, 
zvočniško omarico. Kakor pove 
Janez iz Mengolesa, je on le mizar: 
Iztok je motor tega projekta. »Raz-
lični zvočniki potrebujejo različne 
kabinete. Če za dva litra zgrešiš 
prostornino, zvok ne bo dober,« 
pravi Iztok, ki riše načrte za oma-
rice. Ker sta se na Ampfestu šele 
prvič predstavila, so bile vse njune 
zvočniške omarice še gole, brez 
usnjene prevleke, da se je dalo vi-
deti, kako so narejene.

Mirč Činku je povedal, da pro-
gram vsako leto malo spreminjajo. 
Letos so se odločili za predstavitev 
treh trojk ojačevalnikov z različni-
mi kitarami: »Lani smo imeli tride-
set glav [ojačevalnikov], kar je bilo 
preprosto preveč in prenaporno 
tako za občinstvo kot za nosače.« 
Pridružila sta se jim tudi Matija 
in Jalen, ki izdelujeta kitarske pe-
dale oziroma efekte JaM FX, ki jih 
poleg odličnega zvoka odlikujejo 
tudi precej zabavne oznake na-
stavitev na samih pedalih. Matija 
in Jalen svoje »pedalčke«, kot jim 
pravita, naredita sama od začetka 
do konca, z ohišjem vred. »To ima 
poseben čar, ko nekaj vijačiš in se-
stavljaš, pa še ne veš, a bo na koncu 
vse v redu ali ne,« pove Matija.

Kaj iščejo pri zvoku kitare, sem 
jih pobaral. »Če bi to vedel, bi imel 
samo eno kitaro, imam jih pa veli-
ko,« pove Mirč, ki ima devet kitar, 
od tega sedem električnih, kup 
ojačevalnikov in zvočnikov. »Vsa-
ka ušesa imajo svojega malarja. 
Vsakomur je všeč nekaj drugega. 
Nekaj je zvok, nekaj pa je igrač-
kanje s pedali. Ampak, ko igraš, 
je najpomembnejši občutek, ki ga 
imaš, kako se odziva ojačevalnik. 
Ko igraš, se moraš počutiti do-
mače, poleg tega pa te mora zvok 

spodbujat. In zato iščeš. Lahko 
naletiš na ojačevalnik, ki te kar bu-
tne, po desetih minutah pa se izgu-
biš. Ampak ker nikoli ne veš, ali si 
dosegel nirvano, iščeš naprej,« raz-
laga Mirč. »Potem pa najdeš Metal-
lico,« se zareži eden od forumašev. 
»In prav zato na tistem pedalboar-
du ni samo enega pedalčka, ampak 
cel kup,« pojasni Jalen.

Vsi forumaši seveda ne sestavlja-
jo lastnih kitar, efektov in ojače-
valnikov. »A delanje kitar je čisto 
svoja zgodba. Ko enkrat vidiš, kako 
je nekdo iz navadnega ploha ustva-
ril kitaro, te prime, da bi tudi sam 
to naredil,« pove Mirč, ki si je do-
slej naredil le eno kitaro, saj bi mu 
to vzelo preveč časa, medtem ko za 
ojačevalnik porabi samo kakih 30 
ur. Morda je odveč povedati, da se 
ni ustavil le pri enem. Luka, ki je 
doslej sestavil dve kitari, pravi, da 
je to dobra rešitev, če nimaš dovolj 
denarja za drage originale, pa še 
popolnoma si jo lahko prilagodiš, 
od vratu preko magnetov pa do 
barve.

Kmalu smo zapadli še v debato 
o lesu. Jelša, jesen, mahagonij, to 
je center vsega, mi povedo. Potem 
pa so tu še odstopanja: oreh, javor, 
lipa. »Spoznal sem mojstra, ki pri-
sega na črni gaber. Saj je res najtežji 
in najtrši les, glede sustaina [kako 
dolgo kitara 'drži' določen ton] pa 
ni boljšega. On v bistvu ne prizna-
va jelše. Pravi, da je zanič vse, kar 
raste pri vodi,« doda Matej. »V vodi 
mora rasti, ne ob vodi,« pojasni 
Mirč, ki pojasni, da je med kitaristi 
zelo cenjen močvirski jesen.

Po predstavitvi ojačevalnikov, 
zvočniških omaric in pedalov je 
sledilo še nagradno žrebanje, re-
zultati ankete, kateri ojačevalnik 
je najbolj prepričal forumaše, pa 
so bili precej poenoteni: v vseh 
treh kategorijah je zmagal Matejev 
»Marshall«; no, v prvi kategoriji 
z najnižjo močjo, si je delil prvo 
mesto s Ceriatonom. Zato so se 
med forumaši pojavili pomisleki, 
da je na marsikoga vplivala Mar-
shallova legenda in ne toliko sam 
zvok. Zato so se odločili, da bodo 
prihodnje leto ojačevalnike zakri-
li do konca glasovanja. To pa ne 
bo edina novost: Matej, navdušen 
nad udeležbo (in pohvalami) foru-
mašev, je za prihodnji Ampfest, ki 
bo potekal na neprimerno večjem 
prizorišču, napovedal tudi zelo 
mamljivo glavno nagrado: repliko 
legendarnega Marshalla JCM800, 
vredno več kot jurja evrov. Kitari-
sti se že veselijo naslednje jeseni.
Staš Ivanc
Fotografije Roman Šipič
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Iskanje kitarske nirvane
Že tretje srečanje kitarskih zanesenjakov in domačih izdelovalcev glasbene opreme – Čar sestavljanja  
in vijačenja lastnih kitar in ojačevalnikov – Razprave o efektih, lesu, magnetih in elektronkah
Iz bifeja medvoškega motorističnega kluba je odmeval zvok električne ki-
tare. Notri je bilo neprimerno glasneje. Pred vrsto ojačevalnikov, zvočnikov 
in pedalov sta stala kitarist in moderator srečanja Mirč in Matija, soustvar-
jalec kitarskih efektov domače izdelave JaM FX, in modrovala. »Tale dela na 
osemnajst [voltih], to mu da več headrooma,« je razlagal Matija. »Daj, zni-
žaj gain, preveč kovine je,« je komentiral Mirč, ljubitelj čistejšega, nedistor-
ziranega kitarskega zvoka. Kitarsko izrazoslovje je polno tujk in anglizmov: 
klasične električne kitare in ojačevalniki pač prihajajo iz angleško govorečih 
krajev, slovenski prevodi pa se, milo rečeno, pogosto slišijo malce čudno.

Glavne zvezde Ampfesta 2010

Pedalski raj

Matej Trampuš in njegova replika Marshalla

Mirč (desno) in Matija (spodaj) predstavljata pedale in ojačevalnike

Poskusimo še tole ...


