do solz in seveda takoj za stvar. In
potem akcija. Sestanek Območnega
odbora RK Novo mesto in potrditev akcije Pomagajmo družini
Rajk. »Ob branju članka v Zarji
sem bila pretresena do dna duše, saj
si nisem predstavljala, da družina
Rajk živi življenje, pretresljivejše
od filma. Na Območnem združenju
RK Novo mesto smo se povezali z
Rokom Bičkom, občino Dolenjske Toplice, KORK Dolenjske
Toplice, Gimnazijo Novo mesto,
CSD Novo mesto, Liffom, Cankarjevim domom, Kinodvorom, Anton
Podbevšek teatrom … in sprožili
humanitarno akcijo, s katero bi

Mitja, Alenka in Matej iz
dokumentarca Družina

To bo zgodba s

Po sledeh
našega
članka o
družini Rajk

srečnim koncem
Novinarstvo je lep poklic. Še lepši je, če se kdo
odzove na članek, ki si ga pisal res z dušo. In
najlepši, če kdo zaradi tvojega članka nekaj ukrene,
spremeni. Prav to se je zgodilo po našem članku
o družini Rajk, ki jo je v svojem dokumentarcu
spremljal Rok Biček. Njegova gimnazijska
razredničarka Nuša Rustja se je odločila, da bo
družini pomagala po vseh svojih močeh, s pomočjo
območnega združenja Rdečega križa, katerega
prostovoljka je.
Tekst: alenka sivka
Foto: mateja j. Potočnik in osebni arhiv

N

aj vas spomnimo: gre za
družino, v kateri so mama
Alenka, pokojni oče Boris
in sin Mitja s posebnimi potrebami, sin Matej pa bi lahko živel normalno življenje, če ga odraščanje
v drugačni družini ne bi zaznamovalo in izločilo. Družina živi v
več kot 200 let stari hiši, ki nezadržno propada. Z denarjem od filma in s kreditom so obnovili streho, za drugo je zmanjkalo denarja,
volje in moči. Režiser Rok Biček
je družino spremljal, snemal in ji
pomagal skoraj deset let. Tako je
nastal impresiven in vznemirljiv
dokumentarni film Družina, ki, že
nagrajen v Locarnu in Portorožu,
začenja pot v slovenske kinemato-
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grafe ter na tuje festivale, pravkar
ga vrtijo tudi na Liffu.

Akcija

steče. In se je začelo.
Nuša Rustja je prebrala članek v
Zarji, se pogovorila s sekretarko
OZRK Novo mesto Barbaro Ozimek in dobila njeno podporo,
poklicala Roka, svojega nekdanjega dijaka, šla sta na večerjo in se
pogovorila o vseh podrobnostih.
Potem telefonski klic meni, zaradi
njene reakcije sem bila ganjena
Film Družina bodo prevajali
v okviru Liffa v Cankarjevem
domu (14. 11.) in v Kinodvoru
(17. 11.).

POMAGAJMO DRUŽINI RAJK
Sredstva za obnovo hiše zbiramo pred projekcijami Družine
in po njih ter na TRR: SI56 0297 0025 9477 202 sklic: 00903056 pripis: POMAGAJMO DRUŽINI RAJK naslov: OZRK
Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 54 a, 8000 Novo mesto
Akcijo koordinirata Barbara Ozimek (novo-mesto.ozrk@ozrks.
si; 041 746 742) in Nuša Rustja (nusa.rustja@guest.arnes.si;
040 625 463).
Hvala za podporo in pomoč.
Mama Alenka in Mitja,
zadovoljna ob urejenem
družinskem grobu

Ker nam je mar. gar.
Povsod in za vsako
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zato z akc za ljudi v stiski,
posebnosti ijo opozarjamo na
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»V teh dneh mineva natanko sto let od oktobrske revolucije,
ki je spremenila svet, kot so ga poznali dotlej. Njen voditelj je
takrat izrekel, da je film najpomembnejša umetnost. Mislim, da
ne zato, ker bi bil velik filmofil, ampak preprosto zato, ker se je
zavedal izjemne moči filma na družbo. Danes se ta moč filma
še enkrat znova kaže pred našimi očmi v obliki te humanitarne
akcije. Žal pa nobena politična opcija na slovenskem v zadnjih
sto letih ni slišala ali razumela teh besed, tako da je slovenski
film tisti, ki bi si zaslužil naslednjo humanitarno akcijo, sicer ga
kmalu ne bo več. In ne, to ni floskula, ampak naša realnost.«
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Posnetek

eja J. Poto
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na pravo mesto. Rokovih deset let snemanja te posebne, a
dobrosrčne družine ni bilo zaman.
Pri Zarji smo že takoj želeli k
članku dodati okvirček, v katerem
bi prosili za pomoč družini Rajk,
a takrat Matej tega ni želel, vse je
hotel narediti sam. Očitno so ga
potem njegov najboljši prijatelj
Rok Biček, Nuša Rustja in drugi
ljudje z Rdečega križa prepričali,
da sam ne bo mogel postoriti vsega. Tako bodo spomladi Rajkove
za nekaj časa izselili v bivalni kontejner na dvorišče in 200 let staro
hišo, za zdaj brez nadgradnje, obnovili. Tudi župan občine Dolenjske Toplice Jože Muhič se je intenzivno vključil v akcijo. Poiskal
je projektanta in z njim so obiskali
Rajkove ter vse izmerili in popisali
potrebna obnovitvena dela. Gimnazija Novo mesto bo priredila dobrodelni koncert in vso vstopnino
namenila za pomoč Rajkovim. Tudi
Liffe bo prispeval nekaj denarja od
ogleda filma Družina Roka Bička,
prav tako Kinodvor in KUD Vesel

a,
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Kaj vse se najde, ko dregneš

I!
MO DRUŽIN

teater iz Dolenjskih
POMAGAJ
VABIMO
Toplic. CSD Novo
K PODPORI
O
SODELUJEM
PRI AKCIJI
mesto je obljubil enkratno pomoč družini,
s katero bodo kupili
hladilnik in pralni stroj,
našli so še dodatne
finančne možnosti za
Mitjo, obljubili Alenki
psihiatrično pomoč na
domu in kontakt z os»
ebno zdravnico. Pravijo, da so kot posebna
»
moč.
družina upravičeni tudi
dporo in po
Hvala za po
do pomoči na domu. Kaj
vse se da storiti, če se
vse postavi na svoje mesto!
Če želite prispevati k zgodbi, ki bo
zagotovo imela srečen konec, izvolite. Bodite sprememba tudi vi.
ja J. Poto

Alenka, v članku ste napisali, kaj
lahko naredita članek in film, jaz pa
še dodajam: Če želiš spremembe v
družbi, bodi sam sprememba. Trudim se v tej smeri. In vem, da bo to
zgodba s srečnim koncem.«

Foto: Mate

družini pomagali obnoviti hišo in
ji zagotoviti psiho-socialno pomoč.
Rajkove sem že večkrat obiskala,
nazadnje smo z Alenko in Mitjem
uredili Borisov grob. Navzven so
res posebna družina, revščina in
drugačnost sta jih zaznamovali in
izločili iz okolja, a s potrpežljivim,
iskrenim in spoštljivim odnosom si
počasi pridobiš njihovo zaupanje in
sodelovanje. Obnova hiše bo velik
zalogaj, zato se obračam na bralce
Zarje in ljudi odprtih src, da nam
pomagajo pri zbiranju finančnih
sredstev, podarijo gradbeni in drug
material za obnovo ali pomagajo z
obrtniškimi deli. Čez zimo bomo
zbirali sredstva in urejali vse
potrebno za obnovo, spomladi pa
družino izselili in začeli z gradbenimi deli. Pot do sprememb v družbi
vodi preko večje občutljivosti za
ljudi v stiski, zato z akcijo opozarjamo na posebnosti drugačnih
družin, ki za normalno življenje
potrebujejo več družbene podpore in solidarnosti,« dodaja Nuša.
»Tudi z Rokom sva ves čas v navezi, tako da družino sedaj že dobro
poznam. Čutim, da so mi zlezli pod
kožo, jaz pa njim. Zaupam Mateju
– doslej je naredil čisto vse, kar
sva se zmenila, in napisal mi je, da
je tudi mama Alenka postala bolj
vesela. Osebni stik, iskren pristop
in spoštljiv odnos delajo čudeže.

