ČASTNA OBČANKA
Naziv častna občanka občine Sv. Andraž v Slovenskih prejme na predlog Kulturno
umetniškega društva Vitomarci Vida Toš.
»V ljubiteljski kulturi naj uživa tisti, ki si to žeti.« je pogled na ljubiteljsko kulturo ob
priložnosti izrazila dobitnica naziva častne občanke gospa Vida Toš.
Vida Toš je bila je učiteljica Podružnične šole v Vitomarcih, na šoli je vodila otroški
pevski zbor, otroški tamburaški orkester in fruličarski krožek. Bila je dolgoletna
predsednica KUD Vitomarci (prej Prosvetnega društva Vitomarci), v katerem je vodila
Mešani pevski zbor, Dekliški pevski zbor in Ženski pevski zbor. Vodila je Tamburaški
orkester in Recitatorsko sekcijo. Preizkusila se je tudi kot dramska igralka. Zaigrala je
v ICrefiih, pa v predstavah Ploha, Sosedov sin, če se ženski jezik ne suče, Ščuka da te
kap. Nazadnje je zaigrala v Partljičevih komedijah Štajerc v Ljubljani in Politika,
bolezen moja, pod režisersko taktirko svojega moža. Slednja je bila premierno
uprizorjena leta 1999.
Delala je kot knjižničarka, bila je ena glavnih pobudnic za to, da se je uredila društvena
knjižnica. Bila je tudi društvena knjižničarka. Njena zasluga je zbrano večje število
knjig v društveni knjižnici, ki v naši občini v okviru društva deluje še danes.
Uredila je kroniko društva. Bila je urednica glasila Kulturni utrip v Vitomarcih leta 1995,
za katerega je sama zbirala sredstva. Bila je pobudnica in urednica zbornika Vitomarci
700 let, ki je izšel leta 1997 in v njem lahko najdemo pomembne podatke o zgodovini,
življenju in delu v naši občini do tistega obdobja.
Ob vprašanju, kaj je tisto najpomembnejše v njenem ustvarjalnem ljubiteljskem opusu,
takoj pove, da je to izgradnja prizidka z odrom in pododrskimi prostori h gasilski
dvorani. Zato so v društvu varčevali z denarjem, ki naj bi ga za vodenje oz. svoje
mentorsko delo v sekcijah prejemala ona in njen mož Franček.
Svoj trud in finančna sredstva je vložila v nakup tamburic, na katere naši tamburaši
igrajo še danes. Po njeni zaslugi pa v društvu še danes hranijo tamburice, narejene v
tridesetih letih prejšnjega stoletja.
Bila je aktivna tudi na lokalno političnem področju.
Za svoje kulturno prosvetno delo je prejela več priznanj in sicer je:
- prejemnica srebrne plakete ZKO Ptuj (leta 1984),
- prejemnica plakete za življenjsko delo ZKD Ptuj (leta 1998),
- prejemnica grba Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah za delo na področju
ljubiteljske kulture,
- prejemnica naziva častna članica KUD Vitomarci (leta 2012).

Gospa Vida je bila ena tistih, ki je številne generacije mladih Andrašovčarjev vpeljala
v svet ljubiteljske kulture. Bila je vzgled zaradi znanja, ki ga je delila z vsemi, ki so si
to želeli, pa tudi zaradi svoje zagnanosti, delavnosti in neomajne vztrajnosti, ki je
prenekaterikrat mejila že na trmo. Predvsem je učila najpomembnejših vrednot in
življenjskega nazora, kamor sodijo ljubezen do maternega jezika, spoštovanje
slovenske kulture in umetnosti, delavnost, poštenje, nesebičnost, sodelovanje in
solidarnost.
S svojim strokovnim delom v okviru službovanja na osnovni šoli in s svojim
prostovoljnim dolgoletnim delom v društvu je izrazito zaznamovala obdobje in čas, v
katerem je delovala, učinki le tega pa so prepoznavni še danes. Tako je izredno
pomembno doprinesla k razvoju ljubiteljske kulture in vzgoje mladih v naši občini ter
k prepoznavnosti le te na območju Upravne enote Ptuj in širše, na državnem nivoju.
Predvsem pa je verjetno najvrednejše to, da je v svoje ljubiteljsko delo dajala svojo dušo
in srce, kar še posebej zaznamuje in daje vrednost njeni kulturno prosvetni dediščini v
našem kraju in širše.
Nazadnje je bila gospa Vida zborovodkinja Ženskemu pevskemu zboru. Z aktivnim
delom je končala leta 2001.
Zaradi njenega neizmernega in neprecenljivega truda ter strokovnega znanja na
številnih področjih ljubiteljske kulture, zaradi obsega dela ter predvsem kvalitete, ki
jo je vsemu dajala in dodajala, se gospe Vidi Toš, naši šolski učiteljici,
nenadomestljivi avtoriteti na področju ljubiteljske kulture, za njen neprecenljivi
ustvarjalni opus na področju ljubiteljske kulture, umetnosti in vzgoje mladih, ki ima
široke oz. globoke pozitivne učinke in na prepoznavnost občine, podeli naziv častna
občanka Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah.
Iskrene čestitke!

