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Visoki gosti na proslavi ob občinskem prazniku

Predesednik Republike Slovenije g. Borut Pahor, slavnostni  
govornih na osrednji proslavi ob občinskem prazniku

Delegacija Občine Beltinci na Poljskem, junij 2019

28. bujraški dnevi Ižakovci 2019 - Župan z bujraši28. bujraški dnevi Ižakovci 2019 - Ribe na bati
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Mali rijtar
informativno glasilo Občine Beltinci

Vsebina objavljenih člankov ne odraža
vedno stališča uredniškega odbora glasila. 

Objavljenih člankov ne honoriramo.
Fotografije, ki jih avtorji ne bodo podnaslovili,  

bomo objavili brez podnaslovov.

uredniški odbor:
Bojan VEREŠ (odgovorni urednik)

Miran MAUČEC (namestnik odgovornega urednika)
Gabrijela KÜZMA (članica), Tina ZVER VLAJ (članica),

Štefan ŽIŽEK (član)

zbiranje gradiva:
Lilijana BEŽAN HORVAT

jezikovni pregled:
Zlatka HORVAT

Priloge glasilu niso nujno jezikovno pregledane.

fotografije:
Sandra KAVAŠ (naslovnica),  

Arhiv Občine Beltinci, Arhiv Pomurec, 
Boštjan ROUS, ZTK Beltinci

grafično oblikovanje in priprava za tisk:
TILIA PRINT, ROMAN KLEMENČIČ s.p.

tisk:
TILIA PRINT, ROMAN KLEMENČIČ s.p.

avgust 2019, naklada 2600 izvodov

Glasilo ni naprodaj, vsako gospodinjstvo v občini ga dobi brezplačno,   
drugi zainteresirani pa na sedežu Občine Beltinci, Mladinska 2, 9231 Beltinci,

02 / 541 35 35, www.beltinci.si, obcina@beltinci.si

Prosimo vas, da nam 

prispevke 

(do 3500 znakov)

za 76. številko, ki izide  

konec meseca 

oktobra 2019, 

posredujete do 

ponedeljka,  

7. oktobra 2019,  

v elektronski obliki  

s komentarji k 

fotografijam  

in navedbo avtorja ter  

v ustreznem formatu.

Naš elektronski naslov:

malirijtar@beltinci.si

Cenjeni bralci,
čeprav smo že v mesecu septembru, 

ki je za šolarje mesec novih načrtov 

in pričakovanj, ko svoje misli in 

pogled upiramo v prihodnost, pa je 

prav, da pogledamo tudi nazaj in se 

spomnimo nekaj veličastnih in za nas 

zelo pomembnih dogodkov, na katere 

smo se zavzeto tudi pripravljali na 

ravni celotne občine, kakor tudi države. 

Slovesno obeležitev praznika združitve 

Prekmurja z matičnim narodom je 

spremljala celotna Slovenija. V našem 

glasilu lahko preberete nagovor 

gospoda župana, ki ga je pripravil 

ob tem dogodku. V sredini glasila pa 

najdete slikovno prilogo, ki kronološko 

povzema dogajanje. 

Prav tako, kot je bil v svojem dogajanju 

bogat  avgust, bo tudi september.  

Zato vas vabim, da nam svoja doživetja 

ter spomine posredujte   in nam 

pomagajte sooblikovati vsebino 

naslednje številke Malega rijtarja. Vaše 

prispevke za naslednjo 76. številko 

Malega rijtarja nam posredujte do 

ponedeljka, 7. oktobra 2019.  Prispevek 

opremite še s podpisano fotografijo.

Vsem šolarjem, staršem in učiteljem 

pa želim uspešno in zadovoljno novo 

šolsko leto, polno novih spoznanj, 

dobrih prijateljstev in zanimivih stvari. 

Za uredniški odbor

Bojan Vereš
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Slovesen govor župana občine Beltinci, Marka Viraga ob 
praznovanju 23. praznika Občine Beltinci

Spoštovani visoki gosti, drage občanke 
in občani, Prekmurke in Prekmurci, 
Slovenke in Slovenci!

Lepo pozdravljeni in dobrodošli 
pri nas v Bӧltincaj. Še posebej bi 
iskreno dobrodošlico zaželel našemu 
slavnostnemu govorniku, predsedniku 
Republike Slovenije Borutu Pahorju, 
predsedniku državnega zbora mag. 
Dejanu Židanu, visoki eminenci 
kardinalu dr. Francu Rodetu, prvemu 
predsedniku Republike Slovenije 
Milanu Kučanu, kolegom županom, 
podžupanoma Občine Beltinci, 
svetnici in svetnikom občinskega 
sveta, direktorju občinske uprave in 
vsem drugim predstavnikom uglednih 
družbenih, političnih, verskih in ostalih 
skupnosti, ki so se odzvali našemu 
povabilu. 
Pred 100 leti je Klekl starejši v Novinaj 
napisal: “Deca ste lüblene slovenske 
matere, slavne Slovenije, štera prebridke 
skuzé morete točiti. ... Poslüšajte jo, 
potrta srca, poslüšajte jo vsi mladi i 
stari, katoličanci i evangeličanci, bogati 
i soromaki, vsi ste njéni, nad vse vas 
razprestera svoje materne peroti, zato 
ka ste vsi njena deca, zato ka ste vsi 
Slovenci. To ste! ... To veselo vest, glas 
preradosten tvojega rešenja ti naznanja 

tvoja slovenska mati, mati Slovenija. 
Prek jezeroletno robstvo konec jemle. ... 
Veseli se, dobro slovensko lüdstvo, vüra 
tvoje slobode je odbila, vernost tvoja je 
plačo dobila!”

Slovenija in Prekmurje jutri praznujeta 
zlato obletnico. To je dan spomina na 
dogodke izpred 100 let, ko so se prav 
tukaj, pred krajevno cerkvijo, zbrali 
ponosni in pogumni Prekmurci. Ti so 
odločitev Pariške mirovne konference 
prepoznali kot priložnost, da odločno 
in glasno povedo, da so Prekmurci 
in Slovenci. 17. avgusta leta 1919 se 
je ravno tu, na prizorišču današnje 
proslave, na ljudskem zborovanju 
zbralo več kot 20.000 narodno zavednih 
Prekmurcev. Prav tukaj je vojska SHS, ki 
je po razpadu avstro-ogrske monarhije 
zasedla Prekmurje, oblast predala 
civilni oblasti. Tako se je tu, v Böltincaj, 
rodilo Prekmurje kak del Slovenije. 

V zahvalo in počastitev teh dogodkov 
smo se v občini Beltinci odločili, da 
postavimo obeležje na tako rekoč 
rojstnem mestu Prekmurja kot dela 
Slovenije. Obeležje, katerega idejna 
avtorja sta arhitekta Jure Kolenc in 
Gašper Medvešek iz podjetja PLAN B, 
tvorijo stebri, ki predstavljajo:

- množico, ki je zrasla iz zemlje, 
na kateri stojimo in s katero je 
neločljivo povezana,

- množico, ki je na tem mestu vstala 
in zahtevala svoj prav,

- množico, ki ponazarja plodnost in 
vitalnost svojega naroda,

- množico, ki meče isto senco kot na 
ta dan pred 100 leti.

Čeprav je ta množica navzven enotna 
in anonimna, je obenem sestavljena iz 
posameznih, različnih in edinstvenih 
elementov. Enakopravni, vendar 
izpostavljeni člani množice pa so tri 
zaslužne osebe, na prsih katerih je 
potekala združitev oziroma bujenje 
narodne zavesti in katerim so posvečeni 
osrednji trije stebri. Z bronastimi 
kipi, izdelanimi izpod rok priznanega 
akademskega kiparja Mirka Bratuše, so 
upodobljeni Ivan Jerič, dr. Matija Slavič 
in Jožef Klekl starejši, ki iz množice 
vizionarsko in ponosno zrejo v svet. 
Obeležje ni zasnovano kot klasičen 
kip, temveč kot aktivna urbana oprema 
s pršilci za vodo, ki poleti hladijo 
zrak v okolici, voda pa je tudi simbol 
reke Mure, reke, ki kot pravi Klekl, ne 
ločuje, ampak povezuje, vodni pršci 
pa predstavljajo meglice nad mursko 
vodo. 

Slavnostno obeležje, ki je sofinancirano 
s strani Ministrstva za kulturo, danes 
na predvečer državnega praznika 
priključitve Prekmurja matici in 
združitve prekmurskih Slovencev z 
matičnim narodom, slavnostno otvarja 
predsednik Republike Slovenije, 
gospod Borut Pahor. Dragi gospod 
predsednik, za to smo vam v Beltincih 
zelo hvaležni.

Spoštovani gosti, dragi občani, 
cenjeni prijatelji občine Beltinci! Da 
bi spoznali človeka, moramo poznati 
njegove spomine. Za razumevanje 
naroda moramo dobro poznati njegovo 
zgodovino. V stoletjih naše zgodovine 
se je zgodilo veliko stvari, veliko 
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dogodkov, ki so oblikovali, izbrusili in 
oplemenitili prekmurski narod. Prav 
vsi bi si zaslužili posebno negovan 
zgodovinski spomin in hvaležnost 
našim prednikom, ki so postavili 
močne in trdne temelje naši sedanjosti 
in tudi naši prihodnosti. Ustvarjali so 
preteklost, ki se ne da spreminjati, 
lahko pa se iz nje veliko naučimo. Med 
drugim tudi to, da je prihodnost v naših 
rokah in da smo odgovorni zanjo.

Ob zlati obletnici je najmanj sto razlogov, 
da celotni Sloveniji in tudi širše jasno in 
odločno sporočimo, da smo tukaj doma 
pošteni, delavni, prijazni, gostoljubni 
in ambiciozni ljudje. Tudi mi si prav 
tako kot vsi ostali Slovenci zaslužimo 
podpore in priložnosti, da s svojim 
delom in znanjem zagotovimo večjo 
blaginjo Prekmurju in celotni Sloveniji. 
Danes moramo pogumno stopati po 

poti povezovanja in z znanjem ter 
razvojno vizijo povezovati potenciale 
Prekmurja, Slovenije in Evrope. Le tako 
bomo vsem, ki so za svojo domovino 
s ponosom izbrali Prekmurje in s tem 
torej Slovenijo, omogočili družbeni 
napredek in blaginjo, ki si jo s svojim 
delom in vrednotami zaslužijo. 

Naši predniki so pred 100 leti, ob 
rojstvu Prekmurja kot dela Slovenije, 
vzklikali: »Obečamo, obečamo!« Tudi 
danes mi tukaj zbrani »obečamo«: 

- ka boumo še naprej skrbeli za 
našo prekmursko zemlo kak del 
Slovenije, 

- ka boumo skrbeli za našo 
prekmurščino kak del slovenskoga 
jezika, 

- ka boumo skrbeli za našo kulturno 
in naravno dediščino. 

Vas, dragi gosti in prijatelji Prekmurja, 
pa prosimo, obečajte nam, da boste 
mladike NARODNE ZAVESTI IN 
PRIPADNOSTI, ki jih že 100 let gojimo 
in ki krasijo Prekmurce in Prekmurje, 
ponesli tudi v ostale regije v Sloveniji. 
S tem boste storili največ za enotnost 
in narodni ponos naše domovine 
Slovenije. 
 
Prekmurju in Sloveniji še na mnoga 
uspešna leta!

Beltinci, 16. avgust 2019

"DOBRO JE TISTO, KAR ZDRUŽUJE" 
(Aldous Huxley)

Spoštovani!
V imenu OBČINE BELTINCI in v svojem lastnem imenu izrekam

J A V N O   Z A H V A L O
Javnemu komunalnemu podjetju KOMUNA Beltinci d.o.o. s
sodelavci, javnim delavcem na področju komunale, krajevnim
skupnostim v občini Beltinci, članom in članicam društev v občini,
sekcijam društev, prostovoljcem in prostovoljkam, gasilcem in
gasilkam, sponzorjem in donatorjem, javnim zavodom,
podjetnikom in posameznikom, glasbenikom in glasbenim
skupinam, skratka vsem, ki ste žrtvovali svoj čas, dobro voljo, ki
ste bili požrtvovalni in ste se neizmerno potrudili ter tako
pripomogli k izvedbi prazničnega druženja na osrednji slovesnosti
ob 23. prazniku naše občine v petek, 16. avgusta 2019, kot tudi
na državni slovesnosti ob dnevu združitve prekmurskih Slovencev
z matičnim narodom v soboto, 17. avgusta 2019.

ISKRENA ZAHVALA velja ŠKOFIJI MURSKA SOBOTA in ŽUPNIJI
BELTINCI za izvedbo svete maše ob 100. obletnici združitve pod
nazivom „SKUPAJ ČEZ ZLATI MOST“ na dan praznika, v soboto,
17. avgusta 2019.

Brez Vas nam ne bi uspelo. Hvala, da ste!

MARKO VIRAG, 
župan
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V prazničnem avgustu praznovala najstarejša občanka  
Občine Beltinci

Župan Marko Virag je skupaj z 
direktorjem občinske uprave Borutom 
Balažicem v  sredo, 14. avgusta 2019, 
obiskal najstarejšo občanko občine 
Beltinci, Marijo Žekš iz Beltinec. 
Iskreno ji je čestital ob praznovanju 
njenega 103. rojstnega dne. Rodila 
se je daljnega 12. avgusta 1916.  
Jesen življenja slavljenka preživlja 
v Domu starejših v Ljutomeru.  
Gospe Mariji želimo trdnega zdravja, 
radosti ter dobre volje, ki naj jo še 
naprej spremljata.

Lilijana Bežan Horvat

AKTUALNO
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Osrednja občinska slovesnost v počastitev 23. praznika  
Občine Beltinci

Podelitev priznanj  
ob občinskem prazniku,

16. 8. 2019

Župan tradicionalno ob občinskem 
prazniku sprejme zlate maturante in 
maturantke, ki so svoje srednješolsko 
izobraževanje zaključili z odliko.
V letu 2019 so to:
PIA HANC iz Dokležovja, ki je 
obiskovala Gimnazijo Franca Miklošiča 
v Ljutomeru - poklicna matura.

NINA PERDIGAL iz Dokležovja, ki je 
obiskovala Gimnazijo Murska Sobota - 
splošna matura.

LAURA TRATNJEK iz Lipovcev, ki je 
obiskovala Gimnazijo Franca Miklošiča 
v Ljutomeru - poklicna matura.

Občinski svet Občine Beltinci je na svoji 
7. redni seji na predlog Komisije za 
priznanja in nagrade sprejel sklep, da 
se ob občinskem prazniku v letu 2019 
podelijo naslednja priznanja:
 
1. ŽUPANOVO PRIZNANJE  - 

prejemnik:  KRAJEVNA 
SKUPNOSTI GANČANI za ohranjanje 
100-letne tradicije postavljanja 
majoša  v Gančanih ter spoštovanje 
skupne zgodovine.

OBRAZLOŽITEV:
Krajevna skupnost Gančani je letos 
že stotič postavljala gančki majoš na 
način, kot so to delali že njihovi dedje in 
pradedje. Letošnja prireditev, ki je bila 
30. aprila 2019, je bila vrhunec vseh 
dosedanjih, saj so vas Gančani in občino 
Beltinci obiskali obiskovalci od blizu 
in daleč. Vaščani in vaščanke Gančan 
ter tudi njihovi letniki vse do danes 
skrbno gojijo tradicijo postavljanja 
majoša in tako skrbijo za ohranjanje 
običajev in kulture med mladimi. 
Njihov pozitiven odnos, čut za domači 
kraj in odnos do tovrstne tradicije si 
zasluži vso pozornost. Ob letošnjem 
100. postavljanju majoša so prav tako 
pripravili čudovito razstavo in izšel je 
zbornik, ki zajema bogato zgodovino 
tega edinstvenega praznika v Gančanih. 

2. PRIZNANJE Občine Beltinci – 
prejemnica ANA MARIJA VUČKO 
iz Lipovcev - za dolgoletno 
požrtvovalno in strokovno delo 
na humanitarnem, socialnem in 
zdravstvenem področju v občini 
Beltinci. Gospa Ana Marija Vučko je 
za svoje dolgoletno nesebično delo 
na področju prostovoljstva letos 
prejela tudi priznanje Zveze društev 
upokojencev Slovenije.

OBRAZLOŽITEV:
Ana Marija Vučko iz Lipovcev, zaposlena 
v zdravstvu vse do svoje upokojitve, je 
imela vedno čut za pomoč socialno, 
zdravstveno ali ekonomsko ogroženim 
ljudem, kar je vedno obrodilo sadove 
in zmanjšalo stiske pomoči potrebnim 
ljudem. Znala je zaznati  potrebe 
posameznika in družbe, spregovoriti 
o njih na pravih mestih in se podati v 
strokovno reševanje. 
S svojo milino in vztrajnostjo je postala 
zaupanja vredna oseba, človek z 
velikim srcem, na katero se obračajo 
mnogi pomoči potrebni in tudi tisti, ki 
so v verigo pomoči vključeni. Opravila 
je nešteto kilometrov prostovoljnega 
dela in žrtvovala ogromno svojega časa, 
za kar nikoli ni zahtevala in  pričakovala 
plačila ali zahvale. Kot predsednica 
KORK Lipovci vrsto let organizira 
zdravstveno preventivne delavnice z 
meritvami parametrov krvnega tlaka, 
krvnega sladkorja, holesterola in 
trigliceridov s strokovnim svetovanjem. 
Bila je pobudnica prostovoljnih akcij v 
reševanju stanovanjske problematike 
starejših v več krajevnih skupnostih 
in tako je pripomogla k higiensko 
urejenemu bivalnemu okolju starejših. 
Njeno delo pušča neizbrisne sledi, 
s katerimi je bistveno prispevala k 
boljšemu, kakovostnejšemu življenju 
socialno in zdravstveno osiromašenih 
in ogroženih občanov in občank v občini 
Beltinci. Je koordinatorka projekta 
»Starejši za starejše« v občini Beltinci 
za višjo kakovost življenja doma, ki 
se izvaja že od leta 2006 in v okviru 
katerega spodbuja prostovoljke in 
organizira raznovrstna izobraževanja 
po programu.

3. PRIZNANJE Občine Beltinci – 
prejemnica HEDVIKA KRIŽANIČ 
iz Gančanov  - za ohranjanje 
edinstvene in dolge tradicije 
izdelovanja izdelkov iz krep papirja 
za majoš in pozvačina na folklornem 
festivalu ter izdelkov iz slame. S tem 
je prispevala k večji prepoznavnosti 
občine Beltinci in vasi Gančani.

AKTUALNO
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OBRAZLOŽITEV:
Hedvika Križanič iz Gančanov 98 je že 
kot majhna deklica pomagala mami 
izdelovati izdelke iz krep papirja. 
Najbolj znani so krone, rože, trakovi oz. 
pantliki  itd. Prve krone za gančki majoš 
je Hedvika začela izdelovati leta 1974, 
saj je bila takrat njena hčerka Marija 
letnica. Poleg ostalih izdelkov iz krep 
papirja je vsako leto z veseljem naredila 
za majoš štiri krone, ki so visele na dveh 
drogovih in so jih pred postavitvijo 
obesili na deblo. Poleg prej omenjenih 
kron je iz krep papirja izdelovala 
še trakove oz. pantlike za okrasitev 
pozvačina, okraševala je klobuke za 
poroke ter izdelovala različne izdelke, 
ki so bili predstavljeni na folklornem 
festivalu v Beltincih. Njeni izdelki 
iz krep papirja niso znani samo v 
naši lokalni skupnosti, ampak so bili 
podarjeni preko mladih folklornikov 
Slovencem, živečim v Ameriki. Hedvika 
je poleg vsega naštetega izdelovala 
še voskane vence, naprsne šopke, 
kronice za neveste oziroma vse, kar 
se je potrebovalo za okrasitev na 
poroki. Nekaj teh izdelkov je še danes 
shranjenih in na ogled v muzeju v 
Murski Soboti. Zelo rada je organizirala 
delavnice in s tem prenašala svoje 
znanje na mlajše rodove. Ker je bila zelo 
spretna in jo je vedno vse zanimalo, 
je začela z izdelovanjem izdelkov iz 
slame, kot so lustri-lestenci, križi, 
kelihi itd. Podarjala jih je za nove maše, 

zlate maše, nekaj izdelkov iz slame je 
podarila Slovencem, živečim v Ameriki. 
Krone iz slame še dandanes vsako 
leto v času proščenja krasijo domačo 
gančko kapelo. Gospa Hedvika Križanič 
je s svojim talentom in spretnostmi 
pripomogla k ohranjanju tradicije in 
kulture v vasi Gančani, obenem pa tudi 
v občini Beltinci.

4. PLAKETA OBČINE BELTINCI – 
prejemnik MILAN ZRINSKI  iz 
Beltincev za strokovno ter družabno 
delovanje na področju folklore in  za 
ohranjanje ljudskega izročila, kar 
je prispevalo k promociji in večji 
prepoznavnosti občine Beltinci 
in samega kraja Beltinci. Gospod 
Zrinski je tudi avtor tematskih oddaj 
“KAK JE INDA FAJN BILOU” in “BILO 
JE NEKOČ” na radiu Murski val.

OBRAZLOŽITEV:
Milan Zrinski iz Beltincev, po poklicu 
slavist in knjižničar, je bil do upokojitve 
zaposlen na OŠ Beltinci. Že leta 1970 se 
je včlanil v folklorno skupino Beltinci, 
pred tem pa je že 9. 10. 1969 postal 
član  novoustanovljenega Kulturno 
umetniškega društva Beltinci. Kot mlad 
učitelj se je uveljavljal na vseh področjih 
takratnega prosvetnega in družbeno 
političnega dogajanja v našem kraju, 
največ svojega prostega časa pa je 
posvetil prav delovanju na področju 

kulture. Tu je opravljal delo tajnika in 
podpredsednika v KUD Beltinci  in bil 
skupaj z gospo Milico Šadl in Borisom 
Žaligom organizator Mednarodnega 
folklornega festivala Beltinci vse 
od njegovih začetkov leta 1970. V 
takratnih časih, ko še ni bilo toliko 
mehanizacije in komunikacije, je bilo 
potrebno marsikatero zadevo opraviti s 
kolesom, prenesti mnogo prepotrebnih 
stvari fizično in opraviti vsa dela ročno. 
Veliko let je bil dober povezovalec in 
koordinator pri vsakem delu, vedno pa 
je delal z veseljem in volontersko. Kot 
folklorni plesalec je skupaj s skupino 
prepotoval dobršen del Evrope, za kar 
je vedno žrtvoval svoj dragoceni čas. 
Mnogo let je bil prisoten na festivalu 
ne le kot plesalec, ampak je mnogo 
folklornih festivalov tudi povezoval kot 
napovedovalec in bil s svojim dobrim 
poznavanjem plesov in običajev vedno 
strokoven in tudi duhovit. 
Milan Zrinski je prav tako zelo aktiven 
član Društva ljubiteljev starih koles 
DIMEK Beltinci in dober voditelj 
vsakoletnega Rallyja starih koles in 
koles z motorjem, ki ga organizira to 
društvo. Nepogrešljiv je njegov glas na 
lokalnem radiu Murski val, kjer je ne 
samo prepoznaven glas, ampak vodi 
tudi svoji avtorski tematski oddaji 
KAK JE INDA FAJN BILOU in BILO 
JE NEKOČ. Milan Zrinski je izreden 
poznavalec ljudskega izročila, največ 
energije pa posveča domačim ljudskim 
pesmim, ki so spremljevalke vseh 
njegovih oddaj. Ohranja tudi običaj 
krsta mošta ob martinovem. Vrsto let 
je bil tudi povezovalec  na prireditvi 
DIŠI PO PREKMURJU v Ljubljani,  vodi 
pa še mnoge druge prireditve širom 
Prekmurja in Slovenije.  

Komisija za priznanja in nagrade 
Občinskega sveta Občine Beltinci

AKTUALNO
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V spomin duhovniku Marku Žižku

Leto 2019 nam je prineslo marsikaj, pa 
še dosti okroglih jubilejev in obletnic 
bo. Poleg osrednje prireditve, 100. 
obletnice združitve prekmurskih 
Slovencev z matičnim narodom, smo 
v Gančanih praznovali 100. obletnico 
postavljanja majoša in 200. obletnico 
rojstva duhovnika in domoljuba Marka 
Žižka.
Marko Žižek je bil rojen 25. aprila 1819 
v Gančanih. Filozofijo in bogoslovje je 
študiral v Sombathelyu ter bil posvečen 
v duhovnika 15. novembra 1844. 
Do leta 1860 je vodil župnijo pri sv. 
Benediktu, novembra 1860 pa je postal 
župnik beltinske župnije ter jo vodil 
27 let. Januarja 1888 je stopil v pokoj 
in nato živel v Sombathelyu, kjer je 
umrl 4. maja 1890. V tistem času je bila 
madžarizacija že na svojem pohodu, 
posebno v šolah. Tu pa je Marko Žižek 
pokazal svojo močno slovensko zavest 
in svojo odločnost. Dobro je vedel, da 
božji nauk in modrost le takrat v dušah 

vernikov rodita dobre in obilne sadove, 
če se ta nauk oznanja v materni besedi. 
Prav tako je dobro vedel, da so Slovenci 
severno od Mure eno s Slovenci južno 
od nje, zato je potrebno, da soživimo 
z njimi in se bogatimo s kulturnimi 
vrednotami osrednjega slovenskega 
jedra. Zato je imel lepe stike s štajerskimi 
slovenskimi duhovniki, zelo uspešno je 
širil knjige Mohorjeve družbe v svoji 
fari, tako da je postala v tem pogledu 
prva med prekmurskimi župnijami, bil 
je tudi širitelj naše takratne najvišje 
ustanove, Matice slovenske. V šoli so 
uporabljali, tako je Žižek hotel, v gajici 
pisane knjige: Murkovičev Abecednik, 
Bagaryjeve Perve knjige čtenja ter 
Avgustičev Prirodopis s kejpami. Zaradi 
Murkovičevega Abecednika je imel 
Žižek mnogo sitnosti. Anton Trstenjak, 
ki je Žižka obiskal, o tem poroča: “Bilo 
je leta 1872. Peštanski listi so pisali, da 
je slovenski Abecednik panslavistična 
nevarnost. Žižek je temeljito branil 
in zagovarjal (namreč v madžarskem 
časopisu) svoj abc, a pri Murkoviču 
je bila hišna preiskava zaradi 
¨panslavistične¨ agitacije. Tri dni je 
razhajal vihar v peštanskem državnem 
zboru, govorilo je mnogo madžarskih 
poslancev, a vsi so zahtevali, da se 
vse knjige morajo sežgati. Očitali so 
Žižku, da je veleizdajalec, katerega je 
treba ostro kaznovati. Trdili so, da so 
Žižkove namere nevarne državi, ker 
Žižek namerava Prekmursko spojiti s 
Štajersko, premostiti, a ta most čez Muro 
je slovenski pravopis, v katerem pišejo 
vsi Slovenci. Žižek je tudi nasprotoval, 
da bi na državni šoli v Gančanih – čisto 
slovenski vasi – učitelj Mikloš Luttar 
otroke od tretjega razreda dalje učil v 

madžarščini. Luttar je s tem namenom 
tudi priredil dvojezični katekizem. “
Žižek je tudi zelo blagodejno vplival 
na mlajše duhovnike, predvsem 
na mladega Ivanocyja, poznejšega 
tišinskega dekana, neustrašnega 
branilca in zagovornika narodnostnih 
pravic Slovencev med Muro in Rabo. 
Ivanocy je kot bogoslovec preživljal 
počitnice v Beltincih pri župniku 
Žižku, v katerem je imel odličen vzor 
gorečega in pogumnega dušnega 
pastirja in osvajajoč vzgled odločnega 
in pogumnega narodno zavednega 
Slovenca. Pri Žižku se je Ivanocy seznanil 
in tudi vzljubil slovenske časnike in 
knjige, posebno Mohorjeve knjige in 
knjige Slovenske matice. Z Žižkom je 
postala beltinska fara narodno najbolj 
zavedna župnija v Prekmurju, v njej 
je tudi lepo vzcvetelo versko življenje.  
Prav zaradi vseh pogumnih dejanj  je za 
njim prišel za župnika Ladislav Toth, ki 
je bil čisti Madžar.
Tako je Marko Žižek eden tistih, ki 
so začeli postavljati prve temelje za 
združitev prekmurskih Slovencev z 
matičnim narodom. Z vsemi pogumnimi 
odločitvami in dejanji nam je lahko še 
danes vzor, kako se je potrebno boriti 
za svoj narod in lastno državo. Prav 
zaradi tega je bila 27. 4. 2019 odkrita 
spominska plošča pri kapeli v Gančanih.
Hvala vsem, ki ste se spomnili nanj in 
ga še ohranjate v spominu.
Vam, gospod Marko Žižek, pa veliki 
¨Boug plati¨ za vse, kar ste dobrega 
storili za našo vas, našo župnijo in za 
vse prekmurske Slovence. Naj vam bo 
Bog bogat plačnik v nebesih.

 Janez Žižek

Komasacija Gančani
Občina Beltinci na območju k.o. Gančani izvaja postopek komasacije kmetijskih zemljišč. V me-
secu septembru in oktobru se bo v skladu z dopolnjenim elaboratom nove razdelitve zemljišč 
izvedla označitev mej in seznanitev komasacijskih udeležencev s parcelnimi mejami novo dodel-
jenih zemljišč v naravi. Vse lastnike, ki so vključeni v postopek komasacije, zato obveščamo, da 
je potrebno svoja stara, v komasacijski sklad vložena zemljišča, predati novim lastnikom 
ustrezno obdelana, primerna za takojšnjo nadaljnjo obdelavo. V kolikor se bo izkazalo, da so 
lastniki predali svoja kmetijska zemljišča v neprimernem stanju, bomo primorani o tem obvestiti 
ustrezne inšpekcijske organe.

Občinska uprava

AKTUALNO
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AKTUALNO / IZ OBČINSKE HIŠE

Predstavitev knjige Misijonarka pripoveduje
“Na koncu niso leta življenja,  

ki štejejo, ampak dejstvo, 
koliko življenja 

je bilo v  teh letih!”
(Abraham Lincon)

V sredo, 7. avgusta 2019, smo se ob 
19. uri v grajski dvorani srečali z našo 
rojakinjo, dolgoletno misijonarko 
v Indiji, avtorico novega romana 
“MISIJONARKA PRIPOVEDUJE”, 
Marijo Sreš, ki zajema njen izjemen 
opus skoraj 40 let delovanja in 
sodelovanja s podeželskimi ženskami  
- staroselkami Dungri Garasija v 
odročnem območju Sabarkantha 
na severu Gundžarata v Indiji. 

Z njo in z založnikom založbe 
Buča, Samom Vadnovom, se je 
pogovarjala Simona Cizar. Odlomke 
iz knjige je brala Nataša Horvat. 
Prireditev je z glasbo na cimbalah 
popestrila glasbenica Katjuša 
Peterka. Prisotni so si ogledali tudi 
dokumentarni film “Ženska med 
tradicijo in prihodnostjo” iz leta 
2004, ki ga je posnela RTV Slovenija. 
 
Mariji Sreš želimo trdnega zdravja, 
elana in pozitivne energije, ki naj jo 
spremlja na njenih poteh ustvarjanja 
proznih del in esejev.

Lilijana Bežan Horvat

Sklepi, sprejeti na 7. redni seji Občinskega sveta Občine Beltinci,  
ki je bila 17. julija 2019 
Na 7. redni seji Občinskega sveta Občine 
Beltinci, ki je bila dne 17. julija 2019, so 
bili sprejeti naslednji sklepi:

Sklep št. 57/VII.
Sprejme se predlagani dnevni 
red 7. redne seje Občinskega 
sveta Občine Beltinci in sicer: 

1. Sprejem zapisnika 6. redne seje 
in 1. dopisne seje Občinskega 
sveta Občine Beltinci in realizacija 
sklepov 6. redne in 1. dopisne seje 
Občinskega sveta.

2. Imenovanje Občinske volilne 
komisije Občine Beltinci.

3. Predstavitev energetsko svetovalne 
pisarne ENSVET in novih pozivov 
Eko sklada.

4. Odobritev sofinanciranja 
nadstandardnih zaposlitev v 
POŠ Dokležovje v šolskem letu 
2019/2020.

5. Soglasje k Finančnemu načrtu, 
Programu dela in Kadrovskemu 
načrtu OŠ Beltinci za leto 2019.

6. Seznanitev in podaja soglasja k 
Programu dela in Finančnemu 
načrtu Zdravstvenega doma Murska 
Sobota za leto 2019.

7. Soglasje k Poročilu o delu 2018, 
Finančnemu načrtu in Programu 
dela Pokrajinske in študijske 
knjižnice Murska Sobota za leto 

2019. 
8. Predlog Statuta Občine Beltinci – 1. 

obravnava.
9. Predlog Poslovnika Občinskega 

sveta Občine Beltinci – 1. obravnava.
10. Poročilo o polletni realizaciji 

proračuna Občine Beltinci za leto 
2019.

11. Sprejem sklepa o kritju stroškov za 
dneve odsotnosti v mesecu juliju in 
avgustu za otroke iz občine Beltinci, 
ki obiskujejo vrtce izven občine 
Beltinci.

12. Seznanitev z uvedbo postopkov 
izstopa iz ustanoviteljstva zavoda 
Pomurskih lekarn.

13. Prva dopolnitev Načrta ravnanja 
s stvarnim – nepremičnim 
premoženjem Občine Beltinci v letu 
2019.

14. Seznanitev s Pogodbo o souporabi 
Zbirnega centra Beltinci.

15. Odločitev o podelitvi priznanj 
Občine Beltinci v letu 2019. 

16. Pobude in vprašanja članov 
Občinskega sveta Občine Beltinci.

17. Poročilo župana o pomembnejših 
dogajanjih v občini Beltinci.

Sklep št. 58/VII.
Občinski svet Občine Beltinci potrdi 
oz. sprejme vsebino zapisnika 6. redne 
seje Občinskega sveta Občine Beltinci v 
predlagani obliki in vsebini.

Sklep št. 59/VII.
Občinski svet Občine Beltinci potrdi oz. 
sprejme vsebino zapisnika 1. dopisne 
seje Občinskega sveta Občine Beltinci v 
predlagani obliki in vsebini.

Sklep št. 60/VII.
Občinski svet Občine Beltinci imenuje 
Občinsko volilno komisijo v sestavi: 

I. Valerija Mes Forjan, Pot ob Črncu 
5, 9231 Beltinci - predsednica 
Matija Petek, Cankarjeva 
ulica 17, 9231 Beltinci - 
namestnik predsednice, 
Boštjan Erjavec, Lipovci 68, 
9231 Beltinci - prvi član, 
Terezija Topoljski, Gubčeva 5, 9231 
Beltinci - namestnica prvega člana, 
Renata Adžič, Kocljevo naselje 
9, 9231 Beltinci - druga članica, 
Branko Vöröš, Bratonci 167, 9231 
Beltinci - namestnik druge članice, 
Ana Tratnjek, Bratonci 36, 
9231 Beltinci - tretja članica, 
Tomislav Zver, Melinci 41, 9231 
Beltinci - namestnik tretje članice.

II. Mandat traja 4 leta od imenovanja.
III. Sedež  komisije je na naslovu:  

Beltinci, Mladinska ulica 2,  
9231 Beltinci.

IV. Ta sklep velja z dnem sprejetja in se 
objavi v Uradnem listu RS.
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Sklep št. 61/VII.
Občinski svet Občine Beltinci se je 
seznanil z delovanjem energetsko 
svetovalne pisarne ENSVET in z vsebino 
novih pozivov Eko sklada.

Sklep št. 62/VII.
Občinski svet Občine Beltinci daje 
soglasje k sofinanciranju s strani 
Osnovne šole Bakovci predlaganih 
nadstandardnih zaposlitev v POŠ 
Dokležovje za šolsko leto 2019/2020 
- učitelj v kombiniranih oddelkih 
prvi in drugi razred (5 pedagoških 
ur na teden), dva učitelja v tretjem 
in četrtem razredu (skupaj 5 
pedagoških ur na teden), 0,35 čistilke. 
Sredstva za izvedbo predlaganih 
nadstandardnih zaposlitev OŠ Bakovci, 
POŠ Dokležovje, so v višini zaprošenih 
mesečnih zneskov do konca leta 2019 
zagotovljena v proračunu za leto 2019, 
za leto 2020 pa so sredstva zagotovljena 
v proračunu Občine Beltinci za leto 
2020.

Sklep št. 63/VII.
Občinski svet Občine Beltinci se 
je seznanil s Finančnim načrtom, 
Programom dela in Kadrovskim 
načrtom OŠ Beltinci za leto 2019 ter 
daje soglasje.

Sklep št. 64/VII.
Občinski svet Občine Beltinci se 
je seznanil s Programom dela in 
Finančnim načrtom Zdravstvenega 
doma Murska Sobota za leto 2019 ter 
daje soglasje.

Sklep št. 65/VII.
Občinski svet Občine Beltinci se je 
seznanil s Poročilom o delu Pokrajinske 
in študijske knjižnice Murska Sobota za 
leto 2018.

Sklep št. 66/VII.
Občinski svet Občine Beltinci se je 
seznanil in daje soglasje k Finančnemu 
načrtu in Programu dela Pokrajinske in 
študijske knjižnice Murska Sobota za 
leto 2019.

Sklep št. 67/VII.
Občinski svet Občine Beltinci sprejme 
Statut Občine Beltinci v prvi obravnavi 
in ga posreduje v 30-dnevno javno 
obravnavo.

Sklep št. 68/VII.
Občinski svet Občine Beltinci sprejme 
Poslovnik Občinskega sveta Občine 
Beltinci v prvi obravnavi in ga posreduje 
v 30-dnevno javno obravnavo.

Sklep št. 69/VII.
Občinski svet se je seznanil s 
poročilom o polletni realizaciji 
proračuna Občine Beltinci za leto 
2019.  
Za nadaljnje nemoteno izvrševanje 
proračuna Občine Beltinci za leto 
2019 se dodatno/na novo zagotovijo 
sredstva za naslednje proračunske 
postavke/projekte:
1. PP 9044102140 OU - 

SUBVENCIJE V GOSPODARSTVO 
NRP 4102992 DRUGE 
SUBVENCIJE GOSPODARSTVO – 
DODATNO 25.000,00 €;

2.  PP 9044204161 OU - OBJEKTI 
ZA REKREACIJO 
NRP 42040189 ŠRC 
BELTINCI - NOGOMETNO IGRIŠČE 
UMETNA TRAVA/RAZSVETLJAVA – 
DODATNO 412.747,80 €;  
NA TA PROJEKT SE VEŽEJO 
POVRATNA IN NEPOVRATNA 
SREDSTVA 
MGRT PO ZFO-1;

3.  PP 9044204161 OU - OBJEKTI 
ZA REKREACIJO 
42040178 NOGOMETNO 
IGRIŠČE DOKLEŽOVJE – NA NOVO – 
15.000,00 €. 
Uskladitve se opravijo v veljavnem 
NRP na račun naslednjih projektov: 
- 42040173 100.  MAJUŠ - 
SPOMINSKI OBJEKT (LAS) (prenos 
v NRP 2020); 
- 4204003 KOMUNALNA 
OPREMA – OIC (prenos v NRP 
2020); 
- 4310003 
INVESTICIJSKI TRANSFERI - 
KULTURNO-ZGODOVINSKI  

SPOMENIKI  
in druge tekoče postavke po koloni 
12 iz tabele POLLETNA REALIZACIJA 
PRORAČUNA ZA LETO 2019 - POSEBNI 
DEL - ODHODKI PO PRORAČUNSKIH 
UPORABNIKIH, PROGRAMSKI 
KLASIFIKACIJI, PRORAČUNSKIH 
POSTAVKAH IN PROJEKTIH (NRP). 
Uravnoteženost proračuna za 
leto 2019 župan zagotovi s prvim 
rebalansom.

Sklep št. 70/VII.
Občinski svet Občine Beltinci sprejme 
sklep, da se iz Proračuna Občine Beltinci 
za leto 2019 krijejo stroški za dnevne 
odsotnosti otrok iz občine Beltinci, ki 
obiskujejo vrtce izven občine Beltinci v 
mesecu juliju in avgustu. 

Sklep št. 71/VII.
Občinski svet Občine Beltinci se je 
seznanil z uvedbo postopkov izstopa 
Mestne Občine Murska Sobota iz 
ustanoviteljstva Javnega zavoda 
Pomurskih lekarn.

Sklep št. 72/VII.
Občinski svet Občine Beltinci sprejme 
Prvo dopolnitev Načrta ravnanja s 
stvarnim - nepremičnim premoženjem 
Občine Beltinci v letu 2019 - v 
predloženi vsebini in obliki.

Sklep št. 73/VII.
Občinski svet Občine Beltinci se 
je seznanil s Pogodbo o souporabi 
Zbirnega centra Beltinci.

Sklep št. 74/VII.
Občinski svet Občine Beltinci sprejme 
sklep, da se v letu 2019 ob 23. 
občinskem prazniku Občine Beltinci, 
17. avgusta, podelijo:
1. PLAKETA Občine Beltinci - MILANU 
ZRINSKEMU iz Beltincev, Kmečka 
50, 9231 Beltinci, za strokovno ter 
družabno delovanje, ki je prispevalo 
k promociji in prepoznavnosti Občine 
Beltinci in samega kraja Beltinci. 
2. PRIZNANJE Občine Beltinci - 
HEDVIKI KRIŽANIČ iz Gančanov 98, 
9231 Beltinci, za ohranjanje edinstvene 
in dolge tradicije izdelovanja izdelkov 
iz krep papirja in izdelkov iz slame 
ter s tem večje prepoznavnosti 
Občine Beltinci in vasi Gančani. 
3. PRIZNANJE Občine Beltinci - ANI 
MARIJI VUČKO iz Lipovcev 278, 9231 
Beltinci, za dolgoletno in požrtvovalno 
ter strokovno delo na humanitarnem, 
socialnem in zdravstvenem področju v 
Občini Beltinci.

Izvlečke sklepov iz zapisnika 7. redne 
seje Občinskega sveta Občine Beltinci  
povzela

Lilijana Bežan Horvat

AKTUALNO
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Sprejeti  sklepi 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Beltinci,  
ki je bila izvedena 2. avgusta 2019 
Na 2. dopisni seji Občinskega sveta 
Občine Beltinci, ki je bila izvedena dne 
2. avgusta 2019, je  bil sprejeti nasled-
nji sklep:

Sklep št. 75/VII:
Občinski svet Občine Beltinci soglaša s 
tem, da javno komunalno podjetje Ko-
muna Beltinci d.o.o. za potrebe spre-

jema (pogostitve) po državni proslavi 
ob 100-obletnici združitve prekmur-
skih Slovencev z matičnim narodom 
ustanovi hčerinsko društvo z omejeno 
odgovornostjo Komuna GS d.o.o., in 
sicer preko državnega portala e-VEM, 
v skladu s priloženim osnutkom Akta o 
ustanovitvi. 

Izvleček sklepa iz zapisnika 2. dopisne 
seje Občinskega sveta Občine Beltinci  
povzela
     
 Lilijana Bežan Horvat

 ENSVET -  energetsko svetovanje za občane
ENERGETSKO  SVETOVALNA  

PISARNA  BELTINCI

Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci
tel. 02 541 35 53

Nasvet o učinkoviti rabi energije (URE) 
in uporabi obnovljivih virov energije 
(OVE) vam bo v pomoč pri tem, kako 
svoj denar pravilno in učinkovito 
uporabiti pri gradnji ali obnovi hiše, 
stanovanja in naprav.
Razmislek o rabi energije se dolgoročno 
obrestuje, saj cene le - te nezadržno 
rastejo. Z brezplačnimi nasveti vam 
bomo pomagali zmanjšati stroške za 
energijo in povečati zadovoljstvo in 
ugodje bivanja.
ENSVET nudi strokovno, brezplačno 
in neodvisno svetovanje, tako pri 
novogradnjah kakor pri prenovi 
starejših stavb.

Eko sklad je objavil nov javni poziv 
za nepovratne finančne spodbude 
občanom za nove naložbe, rabe 
obnovljivih virov energije in večjo 
energijsko učinkovitost stanovanjskih 
stavb.

Subvencije Eko sklada za občane 
74SUB-OB19:

A. vgradnja solarnega ogrevalnega 
sistema v stavbe, do 30%, ne več kot 
300 €/m2, oz. 600 €/kVA,

B. vgradnja kurilne naprave na lesno 
biomaso za centralno ogrevanje 
stanovanjske stavbe, hranilnik 55 l/
kW, do 20 %, ne več kot 2.000 € pri 
prvi vgradnji, do 50 %, ne več kot 
4.000 € pri zamenjavi, do 60 %, ne 
več kot 5.000 € pri zamenjavi na 
območjih s sprejetim Odlokom o 
varovanju zraka,

C. vgradnja plinskega kondenzacijskega 
kotla za centralno ogrevanje starejše 
stanovanjske stavbe, do 50 %, ne 
več kot 2.000 € pri zamenjavi na 
območjih s sprejetim Odlokom o      
varovanju zraka,

D. vgradnja toplotne črpalke centralno 
ogrevanje stanovanjske stavbe, do 
20 %, ne več kot 2.500 € oz. 1.000 € 
pri prvi vgradnji, do 40 %, ne več kot 
4.000 € oz. 2.500 € pri zamenjavi,   
do 50 %, ne več kot 5.000 € oz. 
3.200 € pri zamenjavi na območjih 
s sprejetim Odlokom o varovanju 
zraka,

E. priključitev eno ali dvostanovanjske 
stavbe na sistem daljinskega 
ogrevanja, do 50 %, ne več kot 3.000 
€ na stanovanje,

F. vgradnja energetsko učinkovitih 
lesenih oken v starejši stanovanjski 
stavbi, do 20 %, ne več kot 150 €/m2 
pri zamenjavi na objektih, grajenih 
pred 1. 7. 2010,

G. toplotna izolacija fasade starejše eno 
ali dvostanovanjske stavbe,  do 20 %,       
ne več kot 12 €/m2 pri stavbah, 
grajenih pred  1. 7. 2010,

H. toplotna izolacija strehe ali stropa 
proti neogrevanemu prostoru v 
starejši stanovanjski stavbi,  do 20 
%,  ne več kot 12 €/m2 pri stavbah, 
grajenih pred 1. 7. 2010,

I. toplotna izolacija tal na terenu ali tal 
nad neogrevanim prostorom/kletjo 
v starejši eno  ali stanovanjski stavbi,  
do 20 %,  ne več kot 12 €/m2 pri 
stavbah, grajenih pred 1. 7. 2010,

IZ OBČINSKE HIŠE / RAZPISI-OBVESTILA
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OBČINA BELTINCI 
in 

SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

VLJUDNO VAS VABIMO
na obeležitev

DNEVA BREZ AVTOMOBILA
POD SLOGANOM

»GREMO PEŠ«
ki bo

v PETEK, 20. SEPTEMBRA 2019
v času od 08.00 do 14.00 ure,

pred blagovnico
Ravenka Beltinci

(parkirišče)

J. vgradnja prezračevanja z vračanjem 
toplote odpadnega zraka v 
stanovanjski stavbi, do 20%, ne več 
kot 2.000 € za centralni sistem oz. 
300 € za lokalno napravo.

Kako do subvencije Eko sklada?

1. Odločitev za naložbo in pridobivanje 
ponudb, seznanitev s pogoji javnega 
poziva in morebitni   obisk svetovalne 
pisarne mreže ENSVET

2. Izbira predračuna in izvajalca

3. Izvedba naložbe in zbiranje 
dokumentacije za priloge k vlogi za 
subvencijo, zaključitev del in plačilo

4. Oddaja vloge na Eko sklad

5. Izplačilo subvencije

Nasvete in informacije dobite v:

ENSVET PISARNA

Mladinska ulica 1
9231 Beltinci

Uradne ure so vsak torek  
od 14. do 16. ure oz. po dogovoru.

Svoj obisk v pisarni predhodno 
najavite na tel. 02 541 35 53.

Energetski svetovalec ENSVET
Valentin Odar

RAZPISI-OBVESTILA
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KRAJEVNE SKUPNOSTI

Tudi v Bratoncih smo proslavili dan državnosti

Tokrat malce drugače. Kot verjetno 
veste, je na letnem dopustu jezuit prof. 
Janez Mujdrica, ki službuje v Zambiji, 

kjer na višji šoli poučuje versko vzgojo. 
V ponedeljek je pri maši oznanil, da bo 
imel 25. 6. 2019 mašo za domovino 

in da bi bilo lepo, če bi se zbralo več 
vaščanov -  po maši bi namreč zunaj 
zapeli slovenske pesmi.
Ta ideja je bila Geni Virag tako všeč, 
da se je aktivirala in o vsem obvestila 
pevce KUD Bratonci in nekaj vaščanov, 
za drugo pa je poskrbel sam Janez.
Pa se je 25. 6. 2019 v vaški kapeli zbralo 
okrog 100 vaščanov, ki so poslušali 
nagovor prof. Janeza o Deklaraciji o 
človekovih pravicah iz leta 1948 in 
kako smo lahko veseli, da te pravice 
lahko uresničujemo v svobodni in lastni 
domovini Sloveniji in kako pomembno 
je, da do kršitev teh pravic ne pride, saj 
bo naš planet tako srečnejši.
Po končanem nagovoru so člani TD 
Bratonci zunaj v senci postavili mizo, 
okrog katere smo se zbrali in zapeli 
domače pesmi. Bilo je lepo in svečano, 
še lepše pa bo, če bomo tak dogodek 
lahko ponovili še kdaj.  
                                                                                                 

Martin Virag
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KRAJEVNE SKUPNOSTI

Sprehod skozi čas na Folklornem festivalu v Beltincih

Pokrajina in ljubezen,
nedoločljiv mir.

Vznemirja me in privlači,
tu odkrivam sebe,

tu ima moja govorica
svoj zven, tu sem doma.

/Ivan Minatti/

In tukaj, v pokrajini ob Muri, ki je ves 
čas svojega toka dajala poseben čar, 
jo velikokrat poplavljala in v ljudeh 
vzbujala strah in spoštovanje, živijo 
dobri ljudje, kot v Kranjčevi povesti. 
V tej vasici so doma Dokližanci, ki 
imajo žabe na lanci - kot nas radi 
poimenujejo drugi. Pa še nekaj velja 
za nas: Dokližanci - pisnoznalci. Tudi 
na to smo zelo ponosni, saj so bili naši 
ljudje vedno vedoželjni in so stremeli 

k napredku. Vsekakor pa nas je reka 
povezovala z ljudmi na desnem bregu 
Mure, z Veržejem. V preteklosti so 
stali na Muri številni mlini, ki so mleli 
zrnje za domačine in okoličane. V 
mlinu so ljudje izmenjavali novice 
in se v čakanju na moko zabavali 
in pripovedovali zgodbe. Ob dolgih 
zimskih večerih so se sosedje zbirali 
ob soju petrolejke, ko so česali perje 
ali luščili bučno seme. Takrat so otroci 
prisluhnili zanimivim zgodbam, ki so 
jih pripovedovali starejši, da so se jim 
velikokrat ježili lasje in so se skrivali za 
materine hrbte. Ko so odhajali domov, 
so se trdno oklepali materine roke, saj 
so bili še vedno pod vtisom zgodb o 
cumprnicah in drugih vražah. Pomagali 
so staršem pri kmečkih opravilih in 
posnemali starejše. Na paši so uživali ob 

pastirskih dogodivščinah tako močno, 
da so velikokrat pozabili na krave, ki so 
potem same poiskale pot domov. Nekoč 
je bilo na naših poljih veliko lanu, ki je 
v poletju zacvetel v čudoviti modrini. 
S spravilom le-tega so imeli veliko 
dela, saj so skoraj vso obleko naredili 
doma. V Dokležovju so bili takrat trije 
tkalci, ki so tkali za domačine in ljudi iz 
sosednjih vasi. Prali so ob potoku, saj je 
bila voda v Naklu takrat čista in bistra, 
v njej so plavale race in gosi. Seveda 
so se v Naklu tudi kopali in umivali. 
Najlepši pa so bili večeri, ko so lahko 
prisluhnili žabam, ki so jim pripravile 
pravi koncert. O vsem tem lahko v 
današnjem času samo sanjamo. Škoda, 
za koliko lepih stvari je prikrajšana 
današnja mladina.
Zato smo se pred več kot dvajsetimi leti 
v našem društvu DPM odločili, da se 
bomo združili mladi in starejši in začeli 
pripravljati projekt KAK JE INDA BILOU. 
Z veseljem se spominjam, kako so se v 
naše delo pridno vključevali otroci in 
starejši. Vsako leto smo pokazali delček 
našega skupnega projekta in ga iz leta 
v leto nadgrajevali. Na našem gϋmli 
so se v teh letih izmenjavale številne 
generacije, ki so prikazale deček 
življenja in dela v našem kraju. Včasih 
je bilo  gϋmlo skoraj premajhno za 
številne otroke - predšolsko, šolsko in 
srednješolsko mladino. O tem pričajo 
številni posnetki in reportaže, ki so 
nastale v okviru Folklornega festivala 
v Beltincih. In vsa ta leta smo ostali 
zvesti našemu začrtanemu programu, 
ki smo ga z veseljem dopolnjevali 
in spreminjali vsebino z aktualnimi 
dogodki. Tudi letos je bilo tako, saj smo 
se povezala vsa društva v naši KS in 
dala poudarek 100-letnici priključitve 
in združitve Prekmurja z matičnim 
narodom. Med kmečkimi opravili na 
gϋmli smo prikazali še dogodek z 
Ivanom Jeričem. Ponosni smo, da je bil 
Ivan Jerič naš prvi čolnar, saj je pogumno 
prevažal z lesenim čolnom knjige in 
ljudi. Tako je rešil tudi gospoda Klekla 
in ga varno prepeljal z dokležovskega 
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brega na veržejsko stran. Seveda to ne 
bi bilo mogoče, če Ivan Jerič ne bi tako 
dobro poznal reke Mure in se spretno 
izognil madžarskim vojakom, ki so ga 
zaman skušali ujeti. Delček tega smo 
prikazali s postavitvijo reke Mure 
in lesenim čolnom, ki pa je najbolj 
razveseljeval otroke. Naše gϋmlo se je 
med prikazom večkrat izpraznilo, saj so 
otroci ušli k reki in v čoln, kjer so uživali 
ob lovljenju žabic. Vse to je pritegnilo 
veliko obiskovalcev, ki so z zanimanjem 
opazovali življenje in dogajanje ob 
bregu in v reki. Tokrat nismo imeli žabe 
na lanci, ampak v vodi, ki je ponujala 
pravi užitek. Bilo je tako  zanimivo, da 
se je marsikateri otrok ohladil v reki, 
ki pa k sreči ni bila mrzla in zahrbtna. 
Seveda otrok ni ustavilo pri vožnji, saj je 
le ta trajala v pozne večerne ure, ko so 
se na odru zvrstile številne nastopajoče 

glasbene skupine.  Vse to je dajalo prav 
poseben čar dogodkom v beltinskem 
parku, ki je bil poln obiskovalcev. Naši 
domačini  so se z gostinsko ponudbo 
odlično odrezali, saj so imeli ves čas 
polno obiskovalcev. Bili so pridni in 
gostoljubni. Seveda so šli najbolj  v slast 
žabji kraki, ki so bili prava poslastica 
in jih je marsikdo poskusil prvič. Tako 
smo se Dokležanci tudi letos zelo dobro 
izkazali in lahko smo zadovoljni mi 
in organizatorji festivala. Čeprav je s 
samo pripravo, pozneje pa z izvedbo in 
nazadnje s pospravljanjem veliko dela, 
ki zahteva napore vseh udeležencev, 
se je splačalo. To smo lahko slišali tudi 
od obiskovalcev, ki so se ustavljali pri 
nas in od vseh nastopajočih in pridnih 
delavcev, ki so ves čas prireditve 
skrbeli, da nismo bili lačni in žejni. Zato 
hvala vsem in vsakemu posebej, ki je s 

svojim delom dodal bogato zrno v žitno 
klasje naše vasi - našega Dokležovja.
Lepo je zazvenela pesem naših pevk:

Zdaj smo delo dokončali,
zdaj mo lejko sladko spali,

vsa vročina je zdaj proč, lejko nouč….

Mi pa smo že v mislih pri pripravah 
naslednjega festivala - jubilejnega 
Abrahamovega. Se že veselimo!

Marija Zver,  
predsednica DPM Dokležovje

Glasbeni tabor v KIS Beltinci

Zavod za turizem in kulturo Beltinci je 
19. in 20. julija 2019 v okviru projekta 
Ljudska glasbena dediščina (Folk 
Music Heritage) organiziral dvodnevni 
glasbeni tabor, namenjen vsem, ki 
se ukvarjajo z glasbenim ljudskim 
izročilom. Tabor se je odvijal v Kulturno-
izobraževalnem stičišču ljudske glasbe, 
vzpostavljenem v okviru omenjenega 
projekta v Beltincih. Mentorji delavnic 
so bili raziskovalke in raziskovalci iz 
Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC 

SAZU: dr. Marija Klobčar, dr. Rebeka 
Kunej, dr. Drago Kunej in profesor 
glasbe, Tomaž Rauch. 
Prvi dan je bil namenjen teoretičnemu 
spoznavanju ljudske glasbene 
dediščine, osnovnih značilnosti 
izročila, spreminjanju izročila, odnosu 
do izročila, vlogi izročila, iskanju vlog 
ter načinov izvajanja in poustvarjanja. 
Drugi dan je bil namenjen praktičnemu 
delu. Zbralo se je dvajset udeležencev 
različnih starostnih skupin, ki so s 

pomočjo mentorja izvajali različne 
ritmične strukture na temo prekmurske 
ljudske glasbe, se sproti pogovarjali, 
komentirali in reševali dileme. Ob 
zaključku tabora so se udeleženci zbrali 
v beltinskem parku, kjer so analizirali 
delo na delavnicah, predstavili svoje 
ugotovitve, podali mnenja in prišli do 
skupnega zaključka, da se znova srečajo 
naslednje leto na glasbeni delavnici v 
Beltincih.

Jožica Slavinec, 
administratorka na projektu  

Ljudska glasbena dediščina

KRAJEVNE SKUPNOSTI / ZAVODI



Občina Beltinci, Prekmurje in tudi Slovenija letos praznujejo posebno obletnico.  17. avgusta namreč mineva 
100 let od priključitve Prekmurja k matični domovini in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim 
narodom. Naši predniki so s svojimi pogumnimi dejanji tudi na ozemlju sedanje Občine Beltinci odločno 
pisali zgodovino slovenskega naroda. Danes je naša dolžnost, da se dostojno, spoštljivo ter odgovorno do 
zgodovinskih dejstev, velikanov slovenskega in prekmurskega naroda ter vseh Prekmurcev, ki so izkazali 
izjemen pogum in vizijo boljše prihodnosti za vse, obletnico ustrezno obeleži in proslavi. Na takratnem 
ljudskem zborovanju so odločitev pariške mirovne konference iz 12. avgusta istega leta prepoznali kot 
priložnost, da odločno in glasno povedo, da so Prekmurci in s tem tudi Slovenci. Prav v naši občini je  17. 
avgusta 1919 vojska SHS, ki je po razpadu Avstro - Ogrske monarhije 12. avgusta zasedla Prekmurje, oblast 
predala civilni upravi. Tako se je pri nas v Občini Beltinci rodilo Prekmurje kot del Slovenije. Ob tej posebni 
obletnici je najmanj sto razlogov, da celotni Sloveniji in tudi širše, jasno in odločno sporočimo, da smo 
tukaj doma pošteni, delavni, prijazni, gostoljubni in ambiciozni ljudje, ki si prav tako kot vsi ostali Slovenci 
zaslužimo podpore in priložnosti, da s svojim delom in znanjem zagotovimo večjo blaginjo Prekmurju in 
celotni Sloveniji. Danes moramo mi pogumno stopati po poti povezovanja in z znanjem ter razvojno vizijo 
povezovati potenciale Prekmurja, Slovenije in Evrope.

Marko Virag, župan



23. praznik Občine Beltinci
osrednja slovesnost
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100. obletnica združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom
sveta maša v Beltincih "Skupaj čez zlati most"



100. obletnica združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom
državna proslava v Beltincih



100. obletnica združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom
državna proslava v Beltincih
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Priznanje za promocijo učenja in znanja odraslih v Študijskemu 
krožku Lipovci v letu 2018
V petek, 18. maja 2018, nas je udeležence 
slavnostne otvoritve razstave fotografij 
o 25. letnem delu študijskih krožkov v 
Sloveniji v Jakopičevem sprehajališču 
Tivolija v Ljubljani pozdravil napis: 
“Zakaj spoznavati in oživljati stare 
modrosti?
Da bi jih v času blaginje razumeli in 
živeli.« 
In na drugi strani:
»Študijski krožki - vezi med nami.«
»Narava je dar, ki nam omogoča 
življenje. Zakladi Slovenije so tudi njeni 
ljudje, ki (posodobljeno) tradicijo 
živijo v novih oblikah. Dediščina je 
torej živa. Njena pestrost prispeva k 
naši trajnosti in uči sobivanja, tudi z 
naravo. V neformalnem svetu se vse 
da. Samo začeti je treba. Sodelujoči 
so rodovitni v mislih, besedah in 
dejanjih. Vlagajo sebe, zato so dar 
in navdih drugim. Tako spreminjajo 
svet, celo molče. Tudi okolju prijazne 
zelene tehnologije lahko predajajo 
prejeto zanamcem. Poudarek je torej 
vedno na ljudeh, ki kljub rabi virov 
ohranjajo Slovenijo zeleno, čisto in 
našo.«
In kaj so študijski krožki? V njih se 
skupina ljudi na neformalen način 
uči, druži, išče in ohranja naravno 
ter kulturno dediščino. Tako s svojim 
znanjem sooblikuje in bogati lokalno 
skupnost. V Sloveniji študijski krožki 
že 26 let potekajo pod strokovnim 
vodstvom Andragoškega centra 
Slovenije, v okviru Ljudske univerze 
Murska Sobota pa potekajo različni 
bralni in splošni študijski krožki v 
različnih krajih Pomurja. 
V Lipovcih je novembra 2013 začel 
delovati študijski krožek Pleteni, 
kvačkani in vezeni prtički, katerega 
je obiskovalo 10 žensk. Od leta 2014 
delujejo kot sekcija »Vezilije« pri KUD 
Lipovci in še naprej pridno ustvarjajo 
ter svoje rezultate predstavljajo na 
razstavah in različnih prireditvah. 
V začetku leta 2016, ko je v naše kraje 
že prihajala pomlad, je začel delovati 
študijski krožek Lipovci, ki so ga v prvi 
sezoni delovanja sestavljali moški, 
pozneje so se jim pridružile ženske in je 
v maju 2019 že zaključil četrto sezono 
delovanja. Člani so pridno iskali naravni 
material za ustvarjanje. Sprehodi po 
naravi, rezanje pintovca, vrbe žalujke, 

bele breze, čiščenje in sortiranje šib, 
nastanek idej za izdelovanje izdelkov so 
nam lepšali dneve, saj sta ustvarjalnost 
in kreativnost spremljevalki našega 
življenja.
Na srečanjih v prostorih Vaškega 
doma Lipovci smo iskali nova znanja 
in veščine v prepletanju različnih vrst 
šib, ki rastejo v naših krajih. Nastajali 
so čudoviti izdelki. Med ustvarjanjem 
smo se pogovarjali o običajih, ki so nas 
popeljali v različna obdobja našega 
življenja.
Ugotavljali smo, da nas je včasih veliko 
bolj kot danes v kraju povezovalo ročno 
izdelovanje izdelkov. Med krajani je 
bilo moč najti različne mojstre ročnih 
del iz različnih naravnih materialov. 
Tako kot so se nekoč, smo se tudi 
mi učili, malce eden od drugega in 
pod strokovnim vodstvom mojstra 
pletenja Jožefa Horvata, ki je odličen 
učitelj pletenja košar. Strokovnih 
znanj in veščin pletenja košar se je 
naučil od svojega očeta, zdaj pa svoje 
znanje dopolnjuje in prenaša na člane 
študijskega krožka Lipovci. 
Člani vseh izvedenih študijskih krožkov 
Lipovci - Pletenje iz šibja, Trajnostni 
turizem z izdelki iz šibja, Izdelovanje 
izdelkov iz naravnih materialov ter 
Rokodelstvo nas povezuje so bili: 
Jožef in Štefan HORVAT, Štefan KOREN, 
Marjan MLINARIČ, Anton PAVLINJEK, 
Brigita SMODIŠ, Anton ŠKAFAR, Marjan 
ŠIBLAR, Matija TRATNJEK in Bernarda 
ŽIŽEK iz Lipovec, Jožef JAKOB iz 
Beltincev, Mario SANTRO in Venčeslav 
SMODIŠ iz Bratoncev, Gorazd RITUPER 
iz Bokračev, Darinka in Jožef TRATNJEK 
iz Filovcev ter mentorica študijskih 
krožkov pri Ljudski univerzi Murska 
Sobota Mihaela FLISAR iz Tišine.

Mladi znanja željni člani so bili: Marino 
KOREN in Rok GRUŠKOVNJAK iz Lipovec 
ter Nikolas BALAŽIC iz Turnišča 
V vseh izvedenih študijskih krožkih 
smo sledili izobraževalnim ciljem: 
spoznavanje vej – šib za pletenje, 
naučiti se pripraviti šibe, naučiti se 
izdelati košaro, korblec, pametnico 
in druge izdelke iz šib. Izražali smo 
inovativnost in kreativnost ter razvijali 
nove izdelke iz šibja (pladnji, košarice 
za sadje, podstavki za lončnice, pirhi, 
krmilnice;…). V naravi smo iskali in 
spoznavali druge naravne materiale 
ter se učili izdelovanja izdelkov 
(lesene grablje, piščali, brezove metle, 
krmilnice, valilnice). Iz različnih kosov 
lesa smo oblikovali dekorativne izdelke 
v obliki zajčkov, srn, sov in jelenov. Pri 
tem nam je strokovno pomagala Maša 
Mlinarič iz Lipovec. S spoznavanjem 
primerov dobre prakse smo bili deležni 
tudi priporočil mojstra pletenja iz šibja 
– Kolmana Gomboca. 
Akcijske cilje smo realizirali z 
razstavami nastalih izdelkov v 
delovanju študijskega krožka (21. 5. 
2016, 18. 5. 2017, 20. 5. 2018, 17. 5. 
2019), s sodelovanjem na predstavitvi 
EU PROJEKT - MOJ PROJEKT v 
organizaciji ZRSZ, 10. 6. 2017, v 
Murski Soboti, prikazom izdelovanja 
izdelkov iz šibja na Paradi učenja 
18. 5. 2016 v Murski Soboti in 15. 5. 
2019 v Lendavi, v delavnicah Lipovski 
ustvarjalci, 20. 3. 2019, z ogledom 
razstave in spoznavanje Centra DUO v 
Veržeju. Udeležili smo se tudi srečanja 
pletarjev 3. 4. 2019 v Zadrugi Pomelaj 
v Mali Polani. Tako smo izvedli tudi 
vse akcijske cilje študijskega krožka 
Lipovci.
Ob zaključkih izvedenih študijskih 
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Veseli Marki smo nastopili v predsedniški palači
VSE SE DA...je naslov pesmi, ki so jo 
učenci pevskih zborov OŠ III Murska 
Sobota in naše beltinske šole, med 

katerimi so bili tudi folklorniki, zapeli 
skupaj z Vladom Kreslinom, Malimi 
bogovi in Beletinkami ob koncu 

državne proslave, 17. 8. 2019.
Pa še kako je res, kako zelo drži naslov 
pesmi in velja za naše folklornike...
Kljub počitnicam so se bili 
pripravljeni truditi, učiti, vaditi... in 
v času praznovanja, 16.. in 17. 8., 
opraviti več nastopov in tako dodati 
kamenček v počastitev pomembne 
obletnice, spomina na pomembne 
dogodke.
Na predlog župana smo pripravili 
20-minutni nastop, v katerem 
smo predstavili pomembne može, 
ki so pripomogli k ohranjanju 
prekmurske zavesti in združitvi z 
matičnim narodom, vse pa prepletli s 
prekmurskimi pesmimi in glasbo. V 
predsedniški palači so odmevali zvoki 
cimbal in violine: Ne ori, ne sejaj, 
Zrejlo je žito, Vsi so venci...
Kljub temu, da je bilo zelo naporno, 
saj smo prejšnji dan nastopali, bili na 
generalki za državno proslavo, krenili 

krožkov so bili vidni tudi dosežki, 
ki so se izražali kot neprekinjeno 
delovanje - vedno večji interes 
moških, uporaba naravnega materiala, 
ohranjanje tradicionalne moške obrti, 
pridobitev novih strokovnih znanj 
in veščin v izdelovanju izdelkov iz 
šibja in drugih naravnih materialov, 
ohranjanje kulturne krajine - saditev 
vrbe, druženje in koristno preživljanje 
prostega časa, prenašanje znanj na 
mlajše (na pobudo članov se že drugo 
leto organizirajo rokodelske delavnice 
v vasi), razvijanje novih izdelkov - 
zanimivost in uporabnost za tržišče 
ter medgeneracijsko učenje. Največji 
dosežek je bil, da so udeleženci dali 
velik pomen izobraževanju odraslih 
in vseživljenjskemu učenju, so željni 
novih znanj in veščin, da spoznavajo 
nove tehnike izdelovanja izdelkov in 
preprečujejo socialno izključenost.
Dosežki študijskega krožka imajo 
vpliv tudi na kraj, kjer potekajo, in na 
lokalno skupnost, saj se tako ljudje bolj 
družijo, obujajo spomine na običaje 
in tradicionalna ročna dela nekoč in 
prenos na mlajše ( nekoč v družini 
- danes preko članov študijskega 
krožka), možnost učenja in izražanje 
svojega znanja in veščin, osebnostna 
rast udeležencev - vrednotenje svojega 
znanja, spretnosti veščin - občutek 
lastne vrednosti, ohranjanje narave 
- ponovna zasaditev in vzgajanje 

rastlin za pletenje, ozaveščanje, skrb 
za naravo, zmanjševanje plastičnih 
izdelkov. Udeleženci se več družijo 
izven delovanja in v večji meri izražajo 
delovanje v lokalni skupnosti.
Učenje, druženje, razstave in prikaz na 
novo nastalih izdelkov so opazili tudi 
vaščani in Občina Beltinci in Študijski 
krožek Lipovci predlagali za prejem 
priznanja ACS za promocijo učenja in 
znanja odraslih 2018.
Sledilo je veselo sporočilo iz 
Andragoškega centra Slovenije:
Na predlog Občine Beltinci je bil 
v kategoriji skupin za priznanje 
učenja in znanja odraslih 2018 
izbran Študijski krožek Lipovci. 
Sledile so priprave na snemanje spota o 
delovanju in rezultatih ŠK Lipovci.
V petek, 10. maja 2019, smo se 
udeležili Nacionalnega odprtje Tedna 
vseživljenjskega učenja 2019 v 
Kranju, na katerem smo med ostalimi 
prejemniki prejeli priznanje. 
V kulturnem programu je sodeloval 
tudi Moški pevski zbor Lipovci, za kar 
se pevcem zahvaljujemo. 
Zahvaljujem se tudi vsem članom 
ŠK Lipovci, ki so s svojim delom, 
učenjem in dosežki ponesli dobro ime 
vasi Lipovci in Občine Beltinci širom 
Slovenije, občini in županu Občine 
Beltinci za moralno in materialno 
podporo, Krajevni skupnosti Lipovci, 
vsem, ki s prisotnostjo na razstavah 

potrjujejo pozitiven odnos do učenja 
in dela in skrbijo za kulturni program, 
donatorjem šibja, sodelavcu Gorazdu 
Rituperju za fotografiranja in tehnično 
pomoč ter novinarjem. 
Ob zaključku delovanja študijskega 
krožka z zadovoljstvom ugotavljamo, 
da smo bogatejši za novo znanje in 
veščine. Tako se ob pogledu na čudovite 
izdelke zarosi oko, vztrepeta srce - 
ugotavljamo, kaj vse zmorejo naše roke, 
vztrajnost, natančnost, potrpežljivost 
in se sprašujemo, koliko ur vloženega 
dela je bilo opravljenega. 
Bodimo srečni, da imamo priložnost 
učiti se. Bodimo ponosni na naše delo 
ter dosežke.
Spet novo znanje in veščine? Če se 
zavedamo ali ne, se učimo na vsakem 
koraku in v vsakem trenutku. In 
znanje, tisto ki ga posredujemo in 
tisto, ki ga prejemamo,  je največje 
bogastvo, ki nam ga nihče ne more 
vzeti. Ali je prenašanje znanja, skrb 
za naravo, ohranjanje starih običajev 
ter izdelovanje izdelkov iz naravnih 
materialov naše darilo zanamcem? 
Ali ni to dediščina preteklosti in dota 
prihodnosti, kot nas nagovarja eden 
izmed sloganov TVU 2019?

Mihaela Flisar,
 mentorica študijskih krožkov

 pri Ljudski univerzi Murska Sobota
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na pot ob zgodnji uri, so nas v največji 
dvorani palače preplavili neki posebni 
občutki ponosa, odgovornosti in 
nastop je bil.........
Člani vojaškega orkestra so na 
balkonu zaigrali Zdravljico, za tem 
je zbranim  predsednik Borut Pahor v 
nagovoru predstavil pomen praznika, 
z izbranimi besedami in pohvalami pa 
omenil naše občinsko praznovanje  en 
dan prej, 16. 8. 2019, in omenil  tudi 
naše nastope.
Obiskovalci so zelo zavzeto, tudi 
čustveno spremljali naš nastop, pa 
da ne bomo skromni, tudi predsednik 
Borut Pahor.
Mogoče smo prvič doživeli, da smo 
bili deležni aplavza že ob vstopu 
v dvorano, predvsem pa po koncu 
nastopa, saj nas je predsednik še 

enkrat povabil na oder in vsakemu 
posebej segel v roko. 
Mislimo, da smo zelo dostojno 
zastopali Prekmurje, predvsem pa 
Beltince ob prazniku.
S številnimi drugimi obiskovalci smo 
si ogledali prostore palače in v pisarni 
predsedniku Borutu Pahorju podarili 
Slovar beltinskega jezika in folklorni 
par.
Bila je čudovita izkušnja, ki se je 
mogoče mladi še prav ne zavedamo, 
mogoče tudi zato, ker smo zelo 
hiteli proti Beltincem, saj so nas že 
čakali drugi člani Veselih Markov;  
pripraviti se je namreč bilo potrebno 
za sodelovanje pri slovesni maši in na 
proslavi.
Ponosni smo na naš nastop in na 
odmeve nanj:

- gospe, ki je prišla iz Slovenskih 
Konjic samo zato, ker je slišala, da 
nastopamo, neizmerno pohvalila 
otroke, ki so se kljub počitnicam 
zmogli naučiti, kot je povedala, 
“tako težke tekste”...

- zaposlenih v državnem protokolu: 
“Ko imamo takšen nastop, so 
predsednik in ljudje dobre volje, 
naše delo pa bistveno lažje”.... 
( g. Marko) 

- “Hvala za vaš nastop in prijazno 
sodelovanje. Hvala za vse in 
srečno” (ga. Anja).

Hvala, župan, za zaupanje! 
                                                                 

Veseli Marki 
s svojimi učiteljicami                         

“Počitniško delo” FS Veseli Marki
V šol. letu 2018-19 smo bili folklorniki 
Veseli Marki zelo aktivni. To se je 
odrazilo v 39 nastopih ob najrazličnejših 
priložnostih. Na zaslužene počitnice 
smo odhajali zadovoljni in z mislijo, 
da bomo 17. 8. 2019 sodelovali pri 
slovesnem bogoslužju, kajti že maja 
smo dobili prijazno povabilo iz Škofije 
Murska Sobota in Župnije Beltinci. Bili 
smo veseli, da bomo smeli sodelovati 
ob proslavljanju tako pomembnega 
dogodka, saj take priložnosti 
najverjetneje več ne bomo imeli. Hvala 
za zaupanje!
V začetku avgusta smo bili zaprošeni 
za sodelovanje tudi s strani domače 
občine. Kljub počitnicam in temu, da 
so bili nekateri na morju, pri babicah 
in dedkih, pri prijateljih in sorodnikih, 
smo se uspeli organizirati in pripraviti 
15 - minutni program, ki je potekal 
pred občinsko proslavo, program na 
sami proslavi in se na novo naučiti ples, 
ki smo ga zaplesali skupaj z odraslima 
skupinama ob odkritju spomenika.
Potrebnega je bilo veliko potrpljenja, 
usklajevanja in pogovarjanja, saj 
so nekateri folklorniki istočasno 
sodelovali na generalkah za državno 
proslavo.
Na različne načine je sodelovalo 41 
folklornikov in 5 učiteljic: Cvetka, 
Andrejka, Andreja, Simona, Tamara in 
Jelka.
Ne da se opisati vseh težav, ki pa zdaj, 
ko je vse za nami in ko mislimo, da 
smo delo dobro opravili, sploh niso 
pomembne. Vsi skupaj smo srečni in 

zadovoljni, da smo lahko prispevali, da 
so Beltinci čudovito praznovali in se 
lepo predstavili Sloveniji in tudi širše.
Zato pa:
- Spoštovani starši, hvala!
- Hvala družini Strniša iz Ravenske 3; 
v njihovem stanovanju se je namreč 15 
folklornikov iz kostumov, ki  so jih imeli 
na povorki pred mašo, preoblačilo za 
nastop na državni proslavi (Seveda so 
dekleta rabila kar nekaj ogledal, saj  
je bilo potrebno kitke spremeniti v 
modernejše frizure.).
- Hvala, moji folkorniki - res ste delavci! 
Vem, da je včasih težko, ampak še enkrat 
- to je šola za življenje (ko nosimo in 
pospravljamo kostume, ko vadimo in 
nismo na telefonih in računalnikih, ko 
spoznavamo preteklost...).
Drage sodelavke, hvala! Bile smo 

ponosne in vesele ob vseh dobro 
opravljenih obveznostih, vesele, ko 
so si deklice natikale venčke in se 
pogovarjale, da je pred 100 leti bilo 
tudi tako in da je takrat povorka šla iz 
Lipovcev oz. Bratoncev, ko me je deklica 
iz 5. razreda ob koncu objela in rekla: 
“Učitelca, fala, ka san lejko sodelovala,”  
ko so otroci tako zavzeto in z dušo 
peli slovensko himno, ko so dekleta 
ob odkritju pela Mura je zašepetala, 
ki smo se jo s pomočjo učitelja Mihe 
naučili v šoli, ko so najmlajše deklice 
tako zavzeto delile podobice...in še...
Otroci pomena vsega še najverjetneje 
ne razumejo, ampak malo starejši pa se 
bodo - upam - z veseljem in ponosom 
tega še dolgo spominjali ter cenili.
                                                                                                                

Jelka Breznik

ZAVODI
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Utrinki s šole v naravi v Baški

Letošnje poletne šole v naravi, ki je 
potekala od 17. do 21. junija 2019 v 
Baški na hrvaški obali, se je udeležilo 
66 tretješolcev Osnovne šole Beltinci iz 
treh oddelkov. Učence smo spremljali 
razredniki, ostali učitelji spremljevalci 
in vaditelji plavanja.
Učenci so bili vseskozi zelo aktivni, saj 
so v petih dneh vsi opravili obvezni 
20-urni tečaj plavanja. V sklopu tečaja 

so se naučili ali utrdili znanje plavanja 
v različnih tehnikah (prsno, kravl in 
hrbtno). Učitelji smo vseskozi vestno 
spremljali in spodbujali učenci ter se 
veselili njihovih plavalnih dosežkov.
V sklopu šole v naravi smo opravili tudi 
druge dejavnosti: pohode po Baški, si 
ogledali mestni akvarij, izdelali smo si 
razglednice, raziskovali živali in rastline 
ob in v plitvini morja, poslikavali majice 

z morskimi motivi ter spoznavali 
posebnosti primorske pokrajine.
Odpravili smo se tudi na panoramsko 
vožnjo z ladjo do mesta Senj ter bližnjih 
otokov. 
Imeli smo tudi čas za sprostitev in 
zabavo. Pripravili smo plesni večer, 
kjer so se učenci na prostem zavrteli v 
ritmih disco glasbe.
 Čez cel teden nas je spremljalo vroče 
in mamljivo sonce ter toplo morje, 
zato smo tudi vse dneve izkoristili za 
kopanje in čofotanje v morju.
Polni lepih vtisov in nepozabnih 
doživetij smo se vrnili domov v upanju, 
da ohranimo ta čudovito preživeti 
teden v lepem spominu. 

Matej Žalig, 
OŠ Beltinci

Buče 
Bliža se jesen, ko nas razveseljujejo 
buče: okrasne, jedilne, kot tudi oljne s 
svojimi peškami. Buče so rod rastlin iz 
družine bučevk. Imajo obojestransko 
žilne snope. Plodovi in semena so užitni. 
Kultiviranih je več vrst: muškatna buča, 
smokvolistna buča, orjaška buča ali 
buča velikanka in vrtna buča. Tipični 
produkt je bučno olje. Jeseni iz buč 
izdelujejo razna tihožitja. Ta so vsako 
leto razstavljena med drugim tudi v 
Mozirskem gaju in Arboretumu Volčji 
potok. Buče so prav tako eden izmed 
glavnih simbolov za noč čarovnic. 
 
Uporaba buč v kulinariki

Uporaba je zelo raznovrstna, saj lahko 
iz njih pripravimo številne slane in 
sladke jedi. Najbolj popularni jedi iz buč 
sta kremna bučna juha in bučni pire. 
Buče lahko tudi vložimo v kis ali pa iz 
njih pripravimo pecivo, marmelado ali 
celo sladoled. 

Bučna semena

Čeprav so buče energijsko revno 
živilo, pa to ne drži za bučna semena. 
Vsebujejo precej maščobe (več kot 
30%), zato je njihova energijska 
vrednost več kot 500 kcal (2.090 
kJ)/100 g. Kljub navedenemu so bučna 
semena v primerjavi s slanimi prigrizki 
boljša izbira, še posebej če niso 
soljena, saj vsebujejo veliko beljakovin, 
prehranskih vlaknin, vitaminov in 
mineralov. 

Narava je trenutno najbolj primerna za 
nastajanje lepih fotografij, saj obsega 
pokrajine, rastlinstva in živalstva na 
zemlji in v vodi. Lepo vabljeni, da 
fotografirate eno vaših najljubših 
krajev na območju Pomurja v naravi 
in nam do konca novembra 2019 
pošljete fotografijo na e-naslov info@
dpae.si, saj smo v letu 2019 razpisali že 
6. fotografski natečaj DPAE »Utrinki 
s podeželja«. Več informacij na www.
dpae.si. 

Viri:
https://sl.wikipedia.org/wiki/
Bu%C4%8Da
http://www.ringaraja.net/clanek/
buce-%E2%80%93-pestra-uporaba-v-
kulinariki_6718.html

Društvo prijateljev 
 agrarne ekonomike

Katja Marič, ekon. 

Buče
Vir: https://www.bodieko.si/buce 

ZAVODI / DRUŠTVA
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8. rally Društva ljubiteljev starodobne tehnike »Pufkači«

»Pufkači« smo letos tradicionalno 
izpeljali že 8. rally. Potekal je v soboto, 
29. 6. 2019, in je bil malce krajši kot 
leta poprej. Tokrat je proga potekala 
po Ižakovcih s postankom v Beltincih 
in nazaj. »Pufkači« smo se na dan 
rallyja zbrali ob igrišču športnega 
centra v Ižakovcih, kjer je bila vsem 
udeležencem predstavila proga in 
dogajanje skozi dan. Zbrane je uvodoma 
pozdravil predsednik društva Stanko 
Horvat in predsednik KS Ižakovci, Aleš 
Poredoš. Kot sem že omenil, smo letos 
načrtovali pot v Beltince, natančneje do 
avtopralnice za trgovino Spar. Tam nas 
je čakal prijeten ambient in kulinarična 

pogostitev, ki jo je kot predstavnik 
avtopralnice organiziral  Miran 
Miholič. Tudi tokrat smo za udeležence  
organizirali različne spretnostne igre, 
kakor tudi tradicionalno spretnostno 
vožnjo s traktorji in natančno 
približevanje oviram. 

»Pufkači« se lahko tudi pohvalimo, da 
je letos bil naš rally poseben, saj sta se 
našemu vabilu odzvala in nas počastila 
z obiskom ter nagovorom župan 
Občine Beltinci Marko Virag in direktor 
Občinske uprave, Borut Balažic.

Rally smo zaključili na nogometnem 
igrišču v Ižakovcih, kjer smo 

razglasili najboljše traktoriste v 
spretnostni vožnji, razdelili pokale in 
priznanja. Sledil je slovesni zaključek 
prireditve. 

Posebna zahvala je bila ob koncu 
izrečena gostom: društvu Stari traktor 
iz Serdice, Polanskim Puckom in 
Društvu stare kmetijske tehnike iz 
Rakičana. Prav tako je predsednik 
Stanko Horvat izrekel zahvalo PGD 
Ižakovci in društvu »Potač« iz Gančan, 
ki vsako leto skrbijo za varnost  
udeležencev na naših vožnjah.

Bojan Vereš
 

Pohod, kolesarjenje in rolanje po vaseh občine Beltinci, 2019
Športna zveza Beltinci, Občina Beltinci, 
ZTK Beltinci in TD v občini Beltinci 
so v soboto, 3. 8. 2019, pripravili 
tradicionalno športno zabavno 
prireditev: pohod, kolesarjenje in 
rolanje po vaseh občine Beltinci. Namen 
prireditve je bil povezati prebivalce 
vseh vasi in pokazati pripadnost občini.
Že ob 5.30 so iz športnega parka Beltinci 
na 28 km dolgo pot krenili pohodniki, 
ob 8. uri kolesarji in ob 8.30 še rolerji. 
Pohodnike je vodil predsednik PD  
Matica Jože Ružič, rolerje  predsednik 
Horobek  Fčele Roman Činč in kolesarje 
Joži Krauthaker.
Pot je potekala iz športnega parka 
Beltinci skozi Lipo, Gančane Lipovce, 
Bratonce, Dokležovje, Ižakovce, 

Melince in nazaj v park Beltinci. V 
prečudovitem vremenu smo se na traso 
podali od najmlajših do najstarejših, 
vsi pa smo uživali v  vsaki vasi, kjer so 
nas pričakali z brezalkoholno pijačo in 
prigrizkom.  Ob koncu smo se v parku 

okrepčali še s toplim obrokom in se 
družili.

Predsednik ŠZ  Beltinci
Andrej  Pozderec

DRUŠTVA / ŠPORT
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 ŠPORT

V Beltincih Športne delavnice za otroke

Športna zveza Beltinci in Občina 
Beltinci sta v športnem parku Beltinci 
pripravili športne delavnice za otroke 
od 6  do 13 leta starosti, katerih namen 
je bil, da otrokom pokažemo različne 
športe, jih poučimo o zdravem življenju, 
da se med sabo družijo in da s športom 
in zabavo preživijo vsaj osem ur brez 
telefona. 
Različne športne aktivnosti so bile za 
otroke organizirane vsak dan med 8. in 
15. uro. 
Ponedeljek je bil namenjen 
spoznavanju. Po jutranjem sprehodu 
in telovadbi smo imeli zajtrk, potem 
pa  smo se  igrali  na vseh igriščih v 
športnem parku. Po kosilo smo imeli 
turnir v metanju pikada in v namiznem 
nogometu. Pomerili smo se tudi v 
vlečenju vrvi med fanti in deklicami.
 Torek: Jutranji sprehod po parku 
in jutranja telovadba, potem zajtrk. 
Po zajtrku smo pripravili trening 

v nogometu, zatem tekmovanje v 
balinanju in nadaljevali turnir v 
namiznem nogometu in pikadu, igrali 
odbojko ter badminton. Ker je bilo zelo 
vroče, smo se kopali v kadi in tuširali z 
namakalnim sistemom, pri tem pa zelo 
uživali. 
Sreda je bila namenjena kolesarjenju, 
saj smo se po jutranjem razgibavanju 
in malici s kolesi odpeljali  v Gančane 
v športno rekreacijski center, kjer so 
nas pričakali člani Strelskega društva 
Gančani, nam predstavili društvo, 
pomen in pravila streljanja, zatem pa 
smo se še sami preizkusili v streljanju. 
Hvala članom SD Gančani za prisrčen 
sprejem in za vse, kar so nam pripravili. 
Sledila je povratna vožnja v športni 
park Beltinci, kjer so nas pogostile naše 
kuharice, Katica in Vikica, z langašem. 
Zahvala tudi Katici in Vikici za odličen 
langaš. Izvedli smo še tekmovanje v 
streljanju penalov in metanju na koš.

 V četrtek so nas po jutranjem sprehodu 
in malici obiskali člani Planinskega 
društva Matica z neumornim 
predsednikom Jožetom Ružičem, 
nam predstavili osnove planinstva 
in nam prikazali pohod na Triglav v 
video projekciji. Sledil je pohod po 
markirani planinski poti, otroci pa 
so se preizkusili v delanju markacij, 
spoznavanju planinskih vozlov in 
njihovi praktični uporabi. Zahvala 
tudi članom PD Matica. Opravili smo 
kosilo in nadaljevali z našimi športnimi 
aktivnostmi in kopanjem v kadi. 
V petek smo po sprehodu, jutranji 
telovadbi in zajtrku uživali na otroških 
igralih, v prečudovitem parku in v 
naših športnih aktivnostih. Obiskal nas 
je župan Marko Virag, nas pozdravil, 
nam  povedal nekaj spodbudnih 
besed in nam podelil priznanja. Ker 
je naš župan tudi športnik, je z nami 
odigral  nogometno tekmo. Hvala mu, 
da je z svojim obiskom popestril naše 
delavnice.  Po kosilu  smo šli na sprehod 
in na  sladoled k našemu sponzorju 
Saliju. Hvala tudi njemu za najboljši 
sladoled na svetu. 
 Na koncu bi se rad zahvalil vsem 
otrokom in mojim sodelavcem. Kljub 
visoki vročini  smo preživeli nepozaben 
teden v naravi ob zabavnih in športnih 
igrah in tako dokazali, da se da preživeti 
tudi brez telefona, računalnika, tablice, 
če otroke zaposlimo s stvarmi, ki jih 
zanimajo. 

Predsednik ŠZ Beltinci:
Andrej Pozderec

20. Športne igre krajevnih skupnosti Občine Beltinci  
zmagala KS Lipovci, najmočnejši v KS Ižakovci
Športna zveza Beltinci, Občina Beltinci 
in ŠD Ižakovci  so v soboto, 27. 7. 2019, 
v športnem parku Ižakovci pripravili 
tradicionalne 20. Športne igre krajevnih 
skupnosti Občine Beltinci.
V vročem poletnem vremenu so igre 
potekale v odličnem vzdušju, preko 
160 udeležencev pa je pokazalo tudi 
pravo mero borbenosti.
Iger se je udeležilo 7 ekip krajevnih 
skupnosti: Beltinci, Ižakovci, 
Dokležovje, Melinci, Lipa, Lipovci in 

Gančani. Tekmovali so v 9 zabavnih 
športnih igrah: nošenje plastenk s 
hrbti, hoja s hoduljami, vodenje žoge 
med ovirami, zadevanje stožcev z 
žogo, zlivanje vode preko glave, stric so 
strino med nogami, kotaljenje bale, igra 
presenečenja – vrv - kača in vlečenje 
vrvi. Odigrala se je tudi nogometna 
tekma med politiki Občine Beltinci in 
Športno zvezo Beltinci + legendami.
Tekmovanje je bilo zanimivo in napeto 
vse do konca, ker sta imeli dve ekipi 

KS isto število točk. Zmagovalka iger je 
postala ekipa KS Lipovci, ki je v osmih 
igrah zbrala skupaj 59 točk. Na 2. mesto 
se je uvrstila ekipa KS Gančani z 59 
točkami, 3. mesto pa je zasedla ekipa 
KS Melinci z 51 točkami.
Ekipe so se pomerile tudi v vlečenju 
vrvi. Za najmočnejše so se izkazali 
KS Ižakovci,  2. mesto je osvojila KS 
Gančani.
Ob 17 uri, ko so tekmovalci šli na 
zasluženo malico, smo pripravili 
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zanimivo tekmo v malem nogometu. 
Pomerili sta se ekipi POLITIKI OBČINE 
BELTINCI  proti ŠPORTNI ZVEZI + 
LEGENDAM. Po zanimivi in razburljivi 
tekmi so na koncu zmagali ŠPORTNA 
ZVEZA + LEGENDE z rezultatom 5 proti 
1.
Ob zaključku iger so podžupan Občine 
Beltinci Bojan Žerdin, predsednik KS 
Ižakovci Aleš Poredoš in predsednik 
Športne zveze Beltinci Andrej Pozderec  
vsem sodelujočim podelili pokale in 
priznanja. Zabava je trajala še dolgo v 
noč.

Predsednik ŠZ Beltinci
Andrej Pozderec

ŠPORT

Zlato in bron na državnem prvenstvu za Maja
Nova Gorica, 29. in 30. junij. Državno 
prvenstvo v atletiki za mlajše mladince. 
Popoldan se je že krepko prevesil v 
večer, pasja vročina pa je popustila 
le za kako stopinjo. Senca tribun 
stadiona meče blagodejno senco na 
štartno območje tekačev na 400 m. 
Mukotrpno ogrevanje na umetni travi, 
v hudi vročini, kjer so bitumenski 
plini nenormalno segrete gume 
ostro rezali v pljuča tekmovalcev na 
ogrevanju. Mnogi so se celo umaknili 
in ogrevanje nadaljevali na bližnjih 
asfaltnih cestah v senci košatih dreves. 
Hvala projektantom Nove Gorice, da so 
v tistih časih mislili tudi na zelenje in 
počutje ljudi.

Tekmovalci discipline 400 m so že 
lep čas na prostoru, namenjenem za 
čakanje na štart. Ura 19:30, določena 
za pričetek tekmovanja, pa je že preko 
osem. Tekmovanje je  prekinjeno zaradi 
okvare ciljnega semaforja. Maj kljub 
prekinitvi deluje sproščeno, sedi na 
vozičku za prevoz štartnih blokov in se 
pogovarja s sotekmovalci. Tekmovanje 
se z zamudo in okvarjenim semaforjem 
le nadaljuje. Nerodno je le to, da 
gledalci, trenerji in ob prihodu v cilj 
tudi tekmovalci, ne vidijo doseženega 
časa in točne uvrstitve. 

Na štartu je prva, za njo druga 
skupina tekmovalcev. Na vrsti je še 

tretja skupina osmih tekmovalcev z 
najboljšimi časi v tekočem letu. Maj je 
prvi favorit z najboljšim prijavljenim 
časom 50.13, doseženim teden dni 
prej na DP za starejše mladince v 
Novem mestu. Le šest stotink je takrat 
zmanjkalo za osvojitev bronaste 
medalje. Dodeljena mu je tretja proga. 
Najnevarnejši konkurent je Maks Ulčar 
iz ljubljanskega Massa na četrti progi. 
Maj je v ugodnejšem položaju, saj ima 
med tekom Maksa pred seboj in tako 
lahko kontrolira tek.

Klic štarterja tekmovalcem za 
postavitev na tekmovalne proge. 
Na mesta! Tekmovalci zavzamejo 
položaje na štartnih blokih. Vsak ima 

svoj način. Nekateri še poskakujejo, 
otresajo noge in se končno umirijo. 
Pomožni sodniki pregledajo položaje 
rok in štart se lahko izvede. Na ukaz 
pozor se tekmovalci dvignejo, sledi 
sekundni premor v popolni tišini in 
pok štartne pištole. Ta sekunda je za 
tekmovalce zelo dolga, za gledalce pa 
cela večnost. Štart je uspel. Maj in Maks 
tečeta izenačeno. Razdalja, ki je na 
štartu ostaja konstantna. Na peti progi 
je vidno hitreje pričel Arnuš, tudi član 
Massa. Na 200 metrih je razdalja med 
Majem in Maksom še vedno takšna, kot 
na štartu, Arnuš pa že popušča. Prihaja 
tek v krivini, kjer je Maj na notranji 
progi v ugodnejšem položaju kot Maks. 
Tekmovalci pritečejo v ravnino, 80 m je 

Tek na 400m
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Pomurski športni festival 2019 izpolnil vsa pričakovanja

Konec meseca junija se je v športnem 
parku Melinci končala največja 
športna prireditev v Pomurju. Na 
Pomurskem športnem festivalu smo 
videli veliko športa in zabave, uživali 
pa smo tudi ob dobri glasbi. Od 24. 
do 30. junija se je na PŠF odvilo 
kar 23 športnih aktivnosti in dva 
koncerta. Športnega dela festivala se 
je udeležilo 797 tekmovalcev in 90 
ekip.
Cilji festivala so povezovanje različnih 
generacij, krepitev medsebojnega 
razumevanja in solidarnosti ter 
spodbujanje pozitivnega razmišljanja o 
športu in zdravem načinu življenja.
Letos so se glavnemu organizatorju 
(ŠD Meteor Melinci) pridružila še 

ostala vaška društva, saj že od začetka 
uspešno sodelujejo s PGD Melinci, 
lansko leto pa so v športni park 
skupaj s TD »Brod« Melinci pripeljali 
tradicionalne ciglarske dneve. Tako je 
letos pristopilo še KUD Melinci, ki je 
pripravilo in izvedlo rekreativni tek in 
pohod, Društvo upokojencev Melinci pa 
je poskrbelo za najstarejšo populacijo, 
ki so odigrali partijo ruskega kegljanja.
Na raznih ustvarjalnih in športno-
družabnih dejavnostih pa so uživali in 
se zabavali tudi najmlajši obiskovalci 
festivala. Za to so poskrbeli predstavniki 
Društva prijateljev mladine Beltinci in 
Bumerang Sreče.
Za popoln začetek festivala je poskrbel 
turnir mlajših selekcij U7 in U9, kjer 

smo lahko videli, kako dobro delajo 
nogometni klubi v Pomurju z mladimi 
igralci in igralkami.
Čez celoten teden se je športno 
dogajanje stopnjevalo do četrtka, ko 
se je začel že 29. tradicionalni dnevno-
nočni turnir v malem nogometu na travi 
in se nato nadaljeval v soboto, ko se je v 
poznih večernih urah tudi končal.
V petek, na prvi koncertni dan, smo 
bili priča tudi rock spektaklu, saj je 
nastopila rock skupina Prljavo kazalište. 
Obiskovalci vseh starosti so uživali ob 
nastopu te legendarne skupine.
Sedemdnevno festivalsko dogajanje pa 
se je nato v nedeljo, po 27. ciglarskih 
dnevih, zaključilo v narodno-zabavnih 
ritmih. Na Pomurskem športnem 
festivalu je nastopil Ansambel 
Modrijani. S svojimi skladbami je na 
noge dvignil mlade in starejše ter 
navdušil obiskovalce tako, da so zadnji 
festivalski dan preplesali in uživali v 
veselem vzdušju.
Organizatorji pa že kujejo načrte za PŠF 
2020 in obljubljajo kar nekaj novosti. 
V letu 2020 bo 30. obletnica dnevno-
nočnega turnirja v malem nogometu za 
pokal ŠD Meteor Melinci, zato se obeta 
kar nekaj presenečenj. 

Tadej Glavač

še do cilja. Maj in Maks sta poravnana, 
ostali že zaostajajo. Tako tečeta dvajset 
metrov. Šestdeset metrov do cilja Maj 
pospeši, Maks mu ne more več slediti, 
razdalja se veča. Maj se vrže v cilj, Maks 
zaostaja štiri, pet korakov, še toliko 
tretji, Arnuš.

Medalje so razdeljene. Časi niti niso 
toliko pomembni. Semafor ne dela. In 
potem, napovedovalec, 49,80 sek, nov 
osebni rekord na najpomembnejši 
tekmi. Sledijo čestitke ostalih 
tekmovalcev in članic AK Pomurja, ki 
so se tudi udeležile tekmovanja in med 
tekmo glasno navijale za Maja.

V nedeljo je Maj v teku na 200 m najprej 
z lahkoto zmagal v kvalifikacijski 
skupini. V finalnem teku sta bila boljša 
le prvi Gumilar Jernej, Mass, in drugi 
Skočir Andrej, Posočje. Oba izrazita 
šprinterja, v istem vrstnem redu že 
v soboto na 100 m. Zlati medalji na 
400 m je dodal še bronasto na 200 m.

S tem tekom si je Maj zagotovil mesto 
v reprezentanci Slovenije za četveroboj 
mlajših mladinskih reprezentanc 
Češke, Slovaške, Madžarske in Slovenije 
v Trnavi na Slovaškem meseca julija. 
Nastopil je v teku na 400 m in bil med 
osmimi tekmovalci četrti, nato pa je 

tekel še 400 m v štafeti 100, 200 , 300, 
400 m, kjer je bila Slovenija prav tako 
četrta.

Ne pozabimo: Maj je med mlajšimi 
mladinci komaj prvo leto. Čestitamo!

Maj se želi ob tej priliki zahvaliti vsem, 
ki ga tako ali drugače podpirajo in s tem 
pripomorejo k njegovim uspehom. Še 
posebej se zahvaljuje bivšemu županu, 
Milanu Kermanu, za res nesebično 
pomoč v času njegovega županovanja v 
občini Beltinci. Hvala!

Janez KOREN

Foto: Niko Časar

 ŠPORT
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Na finalnem turnirju Decathlon B33 
Tour 2019 v Budimpešti so Prekmurci 
kot edina slovenska ekipa posegli po 7. 
mestu med 12-imi evropskimi ekipami. 
Še večji met pa jim je uspel v avstrijskem 
Gmündnu, kjer so se na sklepnem 
turnirju DunkShop Streetballtour 
2019 v še močnejši konkurenci 

dokopali do naslova prvaka in sicer 
po dramatični končnici z zadeto trojko 
Leona Zvera v podaljšku finalne tekme. 
Da bi bila mera polna, so fantje k 
uspehoma pristavili še prvo mesto v 
tekmovanju za tri točke, na katerem 
je v Avstriji slavil igralec Niko Bačvić. 
3x3 Pomurje24 naslednja atraktivna 

turnirja čakata že ta mesec v slovaški 
Bratislavi in nemškem Münchnu.

Grega Farkaš

Največji mednarodni uspeh športnega kluba 3x3 Pomurje24 iz 
Beltincev
Košarkarji edinega uradno 
registriranega kluba košarke 3x3 v 
Pomurju, 3x3 Pomurje24 Beltinci, so v 
avstrijskem Gmündnu na sklepnem 
turnirju DunkShop Streetballtour 2019 
prišli do naslova prvaka.
S petimi zmagami in brez poraza 
so postali prvaki avstrijske turneje 
DunkShop Streetballtour in sicer po 
dramatični končnici, z zadeto trojko 
Leona Zvera v podaljšku finalne 
tekme. Uspeh predstavlja enega 
izmed največjih dosežkov edinega 
registriranega kluba 3x3 košarke v 
Pomurju, ki ima sedež v občini Beltinci.

»Kot bi igrali kvalifikacije za Ligo 
prvakov košarke 3x3«
3x3 košarkarji športnega kluba 3x3 
Pomurje24 iz Beltincev so si z 2. 
mestom na enem od kvalifikacijskih 
turnirjev DECATHLON B33 TOUR 2019 
zagotovili nastop na finalnem turnirju 
v Budimpešti.
Tri zmage in le en poraz so zadostovali 
za eno izmed treh mest, ki so 
zagotavljala uvrstitev na finalni turnir v 
Budimpešto. Ta je veljal za enega izmed 
najmočnejših turnirjev v košarki FIBA 
3x3 (jakost kategorije: 8/10), takoj 
za turnirji serije Masters (10/10) in 
Challenger (9/10). Zmaga na finalnem 
turnirju v madžarski prestolnici pa 
bi Pomurju24 iz Beltincev prinesla 
uvrstitev na turnir serije Masters 
v Pragi, ki velja za enega najvišje 
rangiranih turnirjev FIBA 3x3 košarke 
na svetu. V svetu 3x3 košarke bi ga 
lahko poimenovali kar »liga prvakov«, 
kjer nastopajo najboljše ekipe 3x3 
košarke iz celega sveta.
Košarkarji športnega kluba 3x3 
Pomurje24 iz Beltincev so bili na 
finalnem turnirju v Budimpešti edina 
slovenska ekipa v konkurenci 12 

ekip iz Srbije, Rusije, Slovaške, BiH in 
Madžarske. S porazom (15 : 21) proti 
trenutno 9. rangirani ekipi na svetovni 
lestvici FIBA 3x3 so obtičali v četrtfinalu 
in osvojili končno 7. mesto. Za uvrstitev 
v četrtfinale pa so v skupinskem delu 
po enkrat zmagali in bili poraženi po 
podaljšku.

Po drami s Poljaki do četrtfinala 
proti favoriziranim Rusom
Košarkarji športnega kluba 3x3 
Pomurje24 iz Beltincev so sodelovali 
na finalnem turnirju slovaške turneje 
3x3 košarke v Bratislavi.
S tremi zmagami in enim porazom 
v skupinskem delu so osvojili drugo 
mesto in si zagotovili dodatno 
kvalifikacijsko tekmo za uvrstitev v 
četrtfinale. Tam so jim nasproti stali 
favorizirani Poljaki ekipe Hutnik iz 
Varšave, ki so jih beltinčani po napeti 
končnici tekme odpravili z rezultatom 
17 : 16.
Po napeti tekmi proti Poljakom pa žal 
ni ostalo zadosti moči in “strelskih 
nabojev”, saj so obstali v četrtfinalu 

proti prvim nosilcem in kasnejšim 
zmagovalcem turnirja, COP Nokian 
iz ruskega Sankt Peterburga. Tako 
so osvojili 5. mesto med skupno 22 
sodelujočimi ekipami iz 7 različnih 
držav.
 
Ekipo športnega kluba 3x3 Pomurje24 
iz Beltincev so na turnirju v Bratislavi 
sestavljali: Leon Zver, Niko Bačvić, 
Grega Farkaš in Miha Kodrič.

Igre ter uspehe kluba lahko spremljajte 
preko spleta na Facebook strani 3x3 
Pomurje24 Beltinci ter Instagram 
profilu 3x3pomurje24, kjer boste 
deležni reportaž iz turnirjev na 
Madžarskem, Slovaškem, Hrvaškem, v 
Avstriji in Sloveniji.

ŠPORT
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IRONMAN v Kopenhagnu
Končal sem svoj 5. IRONMAN, za 
katerega sem večino priprav odplaval, 
prekolesaril in tekel po Prekmurju. Ko 
sem lani jeseni razmišljal, kam bi drugo 
leto (2019) šel ponovno tekmovat, sem 
skupaj s klubskim kolegom Bojanom 
S.) izbiral med mnogimi možnostmi, 
na koncu pa sva izbrala (sledilo je tudi 
pregovarjanje z Gabrijelo, ki nikakor ni 
hotela z mano ob tem času, ker se je v 
Beltincih takrat odvijala 100. obletnica 
priključitve Prekmurja matični Sloveniji) 
IM Kopenhagen; na koncu sem »3K« 
klub zastopal sam. Skandinavski IM 
je bil čisto nekaj drugega kot vsi moji 
prejšnji. Ko sem se iz poletne vročine 
35⁰C peljal na Dansko, sem že prvi 
dan bivanja tam začutil spremembo v 
zraku. Videl sem, da je za domačine tam 
še zmeraj poletje (po oblačenju sodeč), 
midva pa sva šla, potem ko sem opravil 
registracijo za dirko, najprej kupit 
dolga topla oblačila in kapo. Sledili 
so še zadnji treningi v Kopenhagnu. 
Plavanje v ogrevanem bazenu, kjer je 
bila zanje super ogrevana voda (21⁰ 
C), zame, ki me v vodi pod 25⁰ C brez 
neoprena zebe, in teku v dežju pri 16⁰ 
C, sem uvidel, da ne bo lahko tekmovati 
pri teh temperaturah.  Plavanja v morju 
pred tekmo žal nisem preizkusil, ker je 
tisti dan, ko bi moral iti plavat, deževalo, 
stopinje pa niso bile nič kaj spodbudne, 
da bi me mikalo skočiti v vodo.
Ker sva bila nekaj dni prej v mestu, 
sva si vsak dan ogledala znamenitosti 
prestolnice in se eno dopoldne zapeljala 
po kolesarski progi. Ugotovil sem, da bo 
kolesarjenje po trasi IM prijetno, saj je 
okolica več ali manj ravna (z majhnimi 
kuclji) in bo kolo prijetno peljati. 
Obiskala sva tudi družino Bojana 
Kavaša, ki se je za nekaj let zaradi službe 
preselila v Kopenhagen; z veseljem smo 
malo pokramljali.
Prišel je dan pred tekmovanjem. Zvečer 
sva si preko spleta ogledala državno 
proslavo iz Beltincev, nakar je sledil 
počitek in zgodnje vstajanje na dan 
tekmovanja, 18. 8. 2019, in mojega 
5.  IRONMANA v Kopenhagnu: 3,8 km 
plavanja, 180 km kolesarjenja in 42 km 
teka. Tekmovalo nas je 3200. Večina, 

2500, jih je bilo Skandinavcev, preostali 
pa smo bili iz drugih držav. Že ko smo 
imeli ogrevanje v morju, ki bi naj imelo 
18⁰ C (v kar smo nekateri tekmovalci 
dvomili), me je po 20 minutnem čakanju 
začetka »rolinga«  zazeblo. Mislil sem si, 
da se bom s plavanjem ogrel, a ko sem 
prišel do obrata, je postajalo vse hujše. 
3,8 km plavanja sem končal v 1:11:06 
- ne po pričakovanjih. V menjalnem 
prostoru  sem si komaj slekel neopren 
in si narobe nadel kolesarske rokavčke, 
ker sem imel tako modre prste na 
roki, da si niti nisem mogel pravilno 
ustaviti in ponovno zagnati časa na uri, 
ki mi je kazala podatke, kako se odziva 
moje srce. Komaj sem se ves drgetajoč 
odpravil iz menjalnega prostora in 
začel kolesariti. Po 10 km sem si komaj 
uspel zapeti kolesarske čevlje, po 60 
kilometrih sem se prvič naslonil na 
»aerobar« in končno se mi je telo/
mišice/ ogrelo, da sem lahko kolesaril 
po pričakovanjih. Ugotovil sem, da 
na hrbtni strani nihče ni imel štartne 
številke, niti nisem videl redarjev na 
motorjih, ki naj bi delili modre/rumene 
kazenske kartončke za »šlepanje«. 
Čutil sem, da mi je vodna podhladitev 
pustila nekaj posledic, saj sem se na 
kolesu moral kar trikrat ustaviti za WC 

in pozneje še na teku trikrat, kar ni v 
moji navadi. 180 km kolesarjenja sem 
zaključil po 5:03:12, nakar je spet sledilo 
preoblačenje v menjalnem prostoru in 
še zadnja disciplina, tek na 42 km. Tekli 
smo 4 kroge po centru Kopenhagna ob 
morskem kanalu, kjer so za nas navijali 
navijači/spremljevalci. Po dveh krogih 
je začelo močno deževati in vse, kar 
sem si želel, je bilo, da končam moj 
IM pod 10 urami. Po 3:33:34 urah 
teka sem v ciljni črti zaključil moj IM 
s časom 9:58:59. Napovedovalec je  
dejal: “Albin Cör, you are an IRONMAN,« 
prostovoljka pa mi je okrog vratu 
obesila medaljo in alu folijo. V cilju me 
je pričakala, še prej pa povsod ob progi 
zame navijala Gabrijela. Šel sem iskat 
kakšno dobro hrano in toplo pijačo v 
šotor, a vse, kar so imeli pri 16⁰ C in v 
dežju,  je bila limonada z ledom, mrzlo 
brezalkoholno pivo in hrana, ki mi ni niti 
malo ustrezala. Vprašal sem, če imajo 
čaj, a so me samo čudno pogledali. Zato 
sem se kar najhitreje spakiral in odhitel 
v najbližjo trgovino kupit sendvič, v 
bližnji lokal pa spit vročo čokolado. 
Na koncu sem bil več kot zadovoljen, 
da se je tako končalo. Ugotovil sem, da 
so bile razmere letos v Kopenhagnu res 
»mrzle«, saj je od 3200 tekmovalcev 
dirko končalo nekje okoli 2500 
tekmovalcev znotraj časovne zapore 15 
ur.
 Zasedel sem 38. mesto v svoji starostni 
skupini (45-49) / skupno pa 298 mesto.  
Ne glede na končni čas  sem vesel, da mi 
je uspel dosežek, ki se ga bom z veseljem 
spominjal in bom nanj ponosen, saj 
sem v nehvaležnih razmerah končal 
celotni IRONMAN. Ko sem si naslednji 
dan ogledal medaljo, ki sem jo prejel 
v cilju, sem na zadnji strani zagledal 
napis: »This is not a tea party.« Še kako 
sem razumel neskandinavce...
Zahvaljujem se vsem, ki me podpirajo 
in so zame stiskali pesti. 

Albin Cör in Gabrijela Küzma

 ŠPORT
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Dekleta iz Sloparce zopet posegla po medaljah
Čeprav so dopustniški dnevi v 
izdihljajih, dekleta, ki tečejo pod 
trenerskim vodstvom Darija Vardjuke 
in njegovega pomočnika Roberta 
Rengea, poleti niso prav veliko počivala. 
Skozi vse poletje so večkrat tedensko 
nadaljevala s treningi in ohranjala dobro 
kondicijo za jesenske tekme, ki sledijo. 
Svojo pripravljenost so preizkusila tudi 
na nedavnem turnirju na Dolenjskem, 
ki je potekal v sredo, 21. 8. 2019, v 
Šentjerneju. Tudi tokrat so s svojim 
tekom in doseženimi časi presenetila 
vse, ki jih spodbujamo pri njihovem 
delu in napredku. Maruša Erjavec je v 
kategoriji U16 na 300 metrov dosegla 1. 
mesto, v isti starostni kategoriji na 600 
metrov je Živa Smej dosegla 3. mesto,  
Ajša Kolarič pa 4. mesto. V kategoriji 
U14 so na 300 metrov dekleta dosegla 
sledeče rezultate: Lucija Marija Rengeo 
je zasedla 6., Lia Hirci pa 7. mesto. 
V  disciplini U14 na 600 metrov je 

Katarina Erjavec kljub padcu na progi 
pritekla do 7. mesta. Družbo jim je na 
omenjenem tekmovanju delala tudi 
Klara Janža iz Bratoncev, članica AK 
Pomurje. Tudi Klara je v kategoriji U14 
na 300 metrov dosegla 3. mesto in 1. 

mesto na 60 metrov. Tudi vnaprej se 
veselimo njihovega uspeha.
 

Bojan Vereš

Dekleta društva Sloparca na tekmovanju v Šentjerneju. Foto Robert Rengeo

Na Festivalu domačih sort kar 30 zlatih medalj za jurke, šmarnice, 
klintone, …
V dnevnem baru Geza se zeza v Beltincih 
so po priznanju samorodnic kot 
aromatiziranih fermentiranih pijač že 
drugič pripravili Festival domačih sort, 
na katerem so ocenjevali pijače, ki so 
bile pri nas dolga leta prepovedane, in 
najboljšim podelili priznanja. Večinoma 
ljubiteljski pridelovalci samorodnic s 
severovzhoda in jugovzhoda države, 
pa tudi iz sosednjih Avstrije, Hrvaške, 
Madžarske in Romunije so svoje 
pijače prinesli ali poslali v Beltince, 
kjer so najprej izbrali 190 vzorcev. 
Ocenila jih je strokovna komisija pod 
vodstvom Ernesta Novaka, specialista 
za vino in vinogradništvo pri KGZ 
Murska Sobota.
Kot je povedal organizator 
dogodka Geza Farkaš, so se dogovorili 
za enotno ocenjevanje do 20 točk, 
nagrade pa so podelili samo tistim 
vzorcem, ki so dosegli število točk za 
zlato medaljo. Med gosti na razglasitvi 
rezultatov je bilo okoli 40 občanov 
Bohinja, z županom Jožetom Sodjo ter 

vinsko kraljico Bohinja Majo Sušnik na 
čelu. Prav kraljica Maja ter njena nečaka, 
princesa Lara in princ Niko, so skupaj 
z moderatorjem in organizatorjem 
dogodka Gezo Farkašem in 
predsednikom ocenjevalne komisije 

Ernestom Novakom najboljšim 
pridelovalcem podelili zlata priznanja.
Zlata priznanja so prejeli: Janko 
Munda (Trnovci), družina Bradač 
(Žužemberk), Društvo vinogradnikov 
in sadjarjev Odranci, Rok Heler 

ŠPORT / OD NAŠIH BRALCEV
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Nedokončano iskanje
15. poglavje

Prekmurska ravnica je enako, kakor 
že stoletja prej, tudi sedaj menjavala 
barve ob menjavanju letnih časov. Siva 
koprena se je vlekla od gladine Mure 
ter odevala pokrajino v nežno pajčola-
nasto odejico. Jutranji svit je s pomočjo 
sončnih žarkov pretrgal kopreno, ki se 
je počasi dvigovala in z rahlim pišem 
razpadla. Prvi jutranji žarki so mehko 
poljubili pokrajino ob Muri. Ptičji zbor 
je zažvrgolel in z mogočnim orkestral-
nim sozvočjem naznanil nov dan...
Na domačiji so Julkini dnevi brzeli z 
neverjetno hitrostjo. Razpeta je bila 
med mnogimi dnevnimi odgovornost-
mi. Dela na domačiji ni nikoli zmanjka-
lo.
Delala je v kuhinji, ker je vodila celot-
no gospodinjstvo, opravljala delo v 
svinjskem hlevu, delala s perjadjo in 
navsezadnje je prevzela še vse delo v 
štali. Oče je namreč po močni gripi še 
huje zbolel. Samo še poležaval je, ker ga 
noge niso več ubogale. Lendavski zdra-
vnik je poudaril, da je verjetnost, da ga 
je zadela kap.
Tako je delo padlo z vso odgovornost-
jo vred na Julkina ramena. Največ pre-
glavic ji je povzročala molža. Krave je 
niso ubogale, ker so se odtujile in stež-
ka je postavila zopet red  v hlevu.
Tinče ji ni nobenega dela olajšal. Ubad-
al se je predvsem z deli na poljih. Tedaj 
je priskočil na pomoč tudi Tinčev pri-
jatelj in sošolec Franc iz sosednje vasi. 
Zadnje čase se je večkrat prikazal na 

kmetiji in prijazno pogledoval k Julki. 
Zadržano se je umikala njegovim po-
gledom in hitela s svojim delom. Tinče 
je bil največkrat zdoma, na polju ali pa 
v gostilni s Francem. Ko je prihajal do-
mov, je bil vedno siten in slabe volje. 
Vedno je iskal krivca za nekaj in najbol-
je se mu je bilo umakniti.
“Ne, Julka, nič več ne računaj name! Ne 
bom prihajala več domov delat. Znaj-
di se, kakor veš in znaš. Jaz imam svoj 
dom, svoje gospodinjstvo in tudi otroka 
pričakujem,” je trdo in brezsrčno za-
vrnila Micka Julkino prošnjo. Julka jo 
je prosila za pomoč, vsaj v kuhinji ob 
velikem jesenskem spravilu. Od poroke 
dalje se je Micka držala zelo visoko in 
zase. Nič je ni skrbelo za ostarela starša, 
še manj za dom.
Samo neverjetni organizacijski sposob-
nosti in veri vase se je Julka lahko zah-
valila, da je zmogla ves ta direndaj. Mati 
se je zavila v molk in v svoj svet, samo k 
mizi je prihajala točno. Drugače je tava-
la po vrtu in okrog dojenčka, ki je vidno 
rasel. Občasno je govorila s sabo ali pol-
tiho mrmrala. Nanjo Julka ni več mogla 
računati. Če jo je kaj vprašala, ji sploh ni 
odgovarjala, samo zrla je skozi njo. Tudi 
v očetu ni našla opore. Kar obležal je in 
vidno hiral, tako da je še njega negovala 
in hranila.
Julka je čez dan imela toliko opraviti, 
da je popolnoma pozabila nase. V vsako 
delo je vložila vse svoje zmogljivosti in 
energijo. Ponoči, ko ni mogla zaspati od 
utrujenosti, je začela premlevati pos-
ledice svojih odločitev. Premišljevala 

je o Martinu, o svojem brezizhodnem 
položaju, o tem, da ni znala biti trdos-
rčna in odločna kakor sestra Micka. 
Spraševala se je, zakaj ni zadnjič kar šla 
s stricem v Avstrijo.
Mnogokrat je zaspala vsa utrujena in 
objokana, telesno in psihično izčrpana, 
brez da bi našla pravi odgovor in izhod 
iz položaja, v katerem je bila. Obremen-
jevala jo je odgovornost ter ljubezen in 
navezanost na dom in domačo prek-
mursko zemljo.
Oh, kako lahka bi bila odločitev, če se ji 
ne bi bilo treba boriti sami s sabo....

Se nadaljuje.  

 Irena   Šrajner

(Maribor), Karel Lampreht (Dvorjane), 
Rudi Kos (Rajec), Branko Kuzmič 
(Veščica), Danijel Trboča (Kobilje), 
Jožef Trep (Spodnji Duplek), Stane 
Dvoršak (Duplek), Družina Kovačić 
(Zebanec – Hrvaška), Dragec Kočila 
(Koncovčak – Hrvaška), Janez Erniša 
(Suhi Vrh), Tibor Flisar (Brezovci), 
Branko Merklin (Černelavci), Janko 
Kramberger (Spodnji Duplek), Duška 
Kores (Poljčane), Vili Krepek (Duplek), 
Janez Recek (Večeslavci), Peter Gonc 
(Rabelčja vas), Jože Ekart (Rošnja), 

Silvo Gregorič (Dogoše), Istvan Adonic 
(Madžarska), Jože Tržan (Zlatoličje), 
Ivan Krajčič (Črešnjevec), Tibor 
Horvath (Madžarska), Slavko Lačen 
(Žerovinci), Robi Matečko (Sp. Hlapje), 
Štefan Kepe (Gaberje), Bogomir Jaug 
(Brezovci), družina Rožman (Lendava), 
družina Vlaj (Bodonci), družina Švenda 
(Filovci) in Štefan Ferenčak (Odranci).
 
»Nekaj vzorcev je bilo že pred 
preverjanjem izločenih, saj so bili motni 
ali pa se je začelo naknadno vrenje. 

Fermentiranim pijačam iz grozdja, kot 
se jih lahko imenuje, je bilo podeljenih 
30 zlatih diplom, kar je 15,8 odstotkov 
vzorcev. Po sortah samorodnic je 
bilo: gamayev 20, šmarnice 34, jurke 
13, 98 vzorcev pa je bilo mešanih in 
rdečih zvrsti. Tudi tri penine so bile 
prisotne, od drugih samorodnic pa še 
othello, klinton in izabela,« je pojasnil 
predsednik ocenjevalne komisije in 
pridelovalcem zaželel dosti ̋ samorodne 
energije in v njihovi okolici na dvoriščih 
več brajd - lugašev kot pa cipres!˝

OD NAŠIH BRALCEV
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Tone Štefanec izdal novo zbirko zgodb in pesmi

»Zgodbe so življenje 
in življenje so zgodbe«  

(Martin Turk)

Vodja literarne skupine, urednik  
literarnega zbornika »Sledi časa« in 
stanovalec v Domu Janka Škrabana v 
Beltincih, Tone Štefanec, je v samo-
založbi izdal novo zbirko zgodb in 
pesmi z naslovom »ŽIVLJENJSKE  
PREIZKUŠNJE«, ki je ugledala luč sveta 
v letošnjem mesecu avgustu. 
Spremno besedo je v zbirko zapisala 
Ksenija Rašča Beuermann, ki je med 
drugimi izpostavila, da se avtor tokrat 

loteva tem, ki so ga zaznamovale  
skozi življenje, saj spregovori o družini, 
prijateljih, ljubezni, spominja se svojih 
šolskih dni, dotakne se tudi vprašanj 
o Bogu, razmišlja o domu, v katerem 
sedaj biva, spodbuja bralno kulturo, 
spregovori o politiki, ne manjka pa tudi 
kar nekaj pesmi o domovini in ljudeh. 
Tonetu Štefanecu želimo še mnogo  
ustvarjalnega - pisateljskega in pesniš-
kega navdiha.

Lilijana Bežan Horvat

 

Prehlajena budilka, hvala ti
(Karolina Kolmanič)

Nejc leži že nekaj dni v postelji. Prehlad 
je staknil. Zdaj kašlja, kiha in smrka. 
Mama mu zjutraj prinese čajček, prašek 
in ga namaže  z neko čudno kremo po 
prsih. Potem ga pokrije z debelo odejo 
in naroči: »Priden bodi in ostani lepo 
pod odejo. Saj se bom hitro vrnila. Jutri 
pa boš tako že zdrav!«
Deček kmalu oživi, vstane in si prinese 
igro Človek ne jezi se. Veselo trklja s 
kocko, podira namišljenega prijatelja in 
se smeje samemu sebi. No, nazadnje to 
sploh ni tako slabo. Ležiš v postelji, pi-
ješ čaj, prigrizuješ piškote in gledaš do-
poldansko TV. Doma delaš, kar hočeš, v 
šoli pa moraš ponavljati, da je petkrat 
osem petdeset. Spet ni prav! Učiteljica 
hoče slišati desetkrat eno in isto. Kdo-
ve, ali so ji naši odgovori tako všeč, da 
jih mora kar naprej poslušati. Potem 
beremo. Zdaj dvigni glas, zdaj ga znižaj 
in spet ponovi. Oh, dolgčas! 
Le kako bi si človek podaljšal bolezen? 
Presneti čajčki in aspirinčki in…
Tedaj nenadoma zazvoni. O, zmešana 
budilka! Takoj skoči v spalnico, kjer 
starša ura vsako jutro neusmiljeno pre-
buja. Potem jo ali oče ali mama utišata. 
In ravno zdaj je zacingljala. Seveda je 
tudi on žrtev te nesramne budilke.
Ko že pri starših neusmiljeno naznani 

rano uro, pride mama po prstih še k 
njemu in mu šepne: «Nejc, Nejči! Ne po-
zabi! Budilka!«
Točno! Budilka je kriva za vse! Ko ne bi 
zvonila, ne bi bilo treba vstati, očka in 
mama in on, vsi bi spali ves dopoldan. 
Tudi šolo bi prespal, se razume.
Tako pa bo treba jutri v šolo. Mami bo 
potipala čelo, opazila, da je pospravil 
piškote in še kaj iz hladilnika…In tisti 
jutri bo zares že jutri. Tuhtal je, kako bi 
si prislužil še vsaj kak dan počitka. Aha! 
Jo že imam, imenitno zamisel! Po uro in 
brisačo!
Ura, okrogla tiktakajoča temna stvarca 
z velikimi, kakor mačje oči svetlečimi 
se številkami, je nedolžno buljila vanj. 
»Čakaj, porednica, ne boš me, vsaj jutri 
še ne!« Obrnil jo je na trebuh in ji hrbt-
no stran namazal z dišečo kremo. Nato 
je naredil obkladek. Zavijal je in jo mo-
tal  v veliko mokro brisačo.
Starša sta sedela dolgo pred televizij-
skim ekranom. Zaradi zanimive odda-
je sta pozabila na budilko in zjutraj so 
vsi sladko spali. Ko je bil zunaj že visok 
dan, je pridrvela mami k Nejcu.
»Nejc, ojoj, zaspali smo!«
»Kje je budilka?« je rohnel oče in že 
lezel iz pižame v kavbojke.
»Kaj sploh ni zvonila? Lahko smo jo vsi 
preslišali. Nejc, a veš, kje je?« je milo 
vprašala mami.

Nejc je porinil glavo izpod odeje in za-
šepetal: »Tu pri meni spi. Prehlajena je, 
veš.«
»Kaj se ti je zmešalo ali kaj blebečeš?« 
je v jasnem tonu bentil oče in iskal 
suknjič.
»Ne, oči! Zares je tako hripavo zvonila, 
ah kaj zvonila, samo hrkala je. Pa sem jo 
zmasiral in jo ovil v brisačo kot mami 
mene.«
Mami se je kislo nasmehnila, oče je od-
vihral. Nejc pa je za danes ostal še v po-
stelji. Jutri bosta zdrava, oba: budila in 
Nejc.
In seveda bo treba zopet v šolo!

OD NAŠIH BRALCEV / ZA OTROKE
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1. C OŠ Beltinci

1. B OŠ Beltinci 

1.B POŠ Dokležovje

1. A OŠ Beltinci

Prvošolčki naše občine prestopili šolski prag!

"Skrivnost sreče ni v tem,
da počneš to, kar rad počneš,

temveč v tem,
da imaš rad to, kar moraš početi!"  
                                    (sir James M. Barrie)

Čestitke vsem ob vstopu med osnovnošolske klopi! 
Dragi prvošolci in prvošolke OŠ Beltinci in POŠ Dokležovja,  

naj vam bo lepo, prijetno, srečno, veselo in uspešno! 
                                                                                                      

                                                                                         Marko Virag, vaš župan
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Položitev venca župniku Štefanu Kuharju, ki je bil župnik Župnije Beltinci  
v času združitve Prekmurja  z matičnim narodom

Položitev venca braniteljem samostojne Slovenije

Jožef Škarar, župan občine Beltinci v času 
združitve Prekmurja  z matičnim  

narodom

Projekt "Doživetje ponudbe Dežele štorkelj", LAS Pri dobrih ljudeh 2020 -  Dan odprtih vrat na Otoku ljubezni v Ižakovcih




