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700 let

700 let
700 let

Najboljši športniki, športnice, športni kolektivi in perspektivni športniki Občine Beltinci 2021

Slavnostna predaja kvačkanega grba Občine Beltinci
ga. Vide Kocmut županu Občine Beltinci Marku Viragu, v
okviru projekta »Slovenija kvačka«
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Župan Občine Beltinci, Marko Virag, in direktor Komune
Beltinci, Dejan Klemenčič, slavnostno odprla Tržnico Beltinci

UVOD

700 let

700 let
Cenjeni bralci,
za vas smo pripravili novo številko
let Mali
našega občinskega 700
glasila
rijtar. Med prebiranjem zbranih
prispevkov, boste ugotovili, da se
vsebine povezujejo in prepletajo
s trenutnim letnim časom, ki dela
vse novo in daje upanje za dobro.
Tako kot pomladni čas vliva upanje
in veselje, vas bodo tudi prispevki,
ki jih boste prebirali v tem glasilu,
razvedrili s svojimi vsebinami.
Za začetek naj nas v pomladno
razpoloženje popelje pesem Simona
Jenka, Pomlad.
Bojan Vereš

I srce, ti se ne zbudíš!

Podaj mi ljubica rokó,

I jezik, ti ne govoríš!

Pod milo pojdeva nebó,

Zdaj klije tebi dvojni cvet,

Kjer njiva zopet zelení,

Pomladi cvet, čas mladih let.

Nad njo skrjanec žvrgolí.

Poglej, obrni se okrog,

Al spet si tukaj, znanec moj?

Zelena gora, živ je log;

Le dvigni se, na glas zapoj ;

Povsodi pomladanjski cvet

Ljubezni glas, veselja klic

Vesoljni v svate vabi svet.

Naznanja príhod naj cvetíc!

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, teksti pod fotografijami in uvodnik urednika glasila
niso nujno jezikovno pregledani.
fotografije (platnice):
Sandra KAVAŠ (naslovnica), Boštjan ROUS,
Arhiv Občine Beltinci, Anita ŠIMONKA.

grafično oblikovanje in priprava za tisk:
TILIA PRINT, ROMAN KLEMENČIČ s.p.
tisk:
TILIA PRINT, ROMAN KLEMENČIČ s.p.
april 2022, 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 92. številko, ki izide
konec meseca
junija 2022,
posredujete
do torka,

7. junija 2022,
v elektronski obliki
s komentarji k
fotografijam
in navedbo avtorja ter

v ustreznem formatu.

Naš elektronski naslov:

malirijtar@beltinci.si
Mali rijtar - april 2022
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700 let

700 let
700 let

prireditev
obdobje
ZavodKoledar
za turizem,
kulturo inzašport
Beltincimaj - junij 2022
MAJ
BUDNICA
Nedelja, 1.5.2022, ob 6.30
Po vasi Dokležovje
Organizator: KTD Dokležovje

REKRUTACIJA
Petek, 6.5.2022
Grajsko dvorišče Beltinci
Organizator: Občina Beltinci in Uprava za
obrambo

ZELEMENJAVA
Sobota, 7.5.2022, ob 16.00
Prekmurska domačija v Lipi
Organizator: KD Lipa

MEDNARODNI FESTIVAL POTUJOČIH
KNJIŽNIC
Sobota, 14.5.2022
Grajsko dvorišče Beltinci
Organizator: Pokrajinska in študijska knjižnica
M. Sobota

MINI OLIMPIJADA
Sreda, 18.5.2022, od 8.30 do 12.00
Športni park Beltinci
Organizator: ŠZ Beltinci

PREBUJANJE V DRUŽBI PTIC

LANGAŠIJADA

Nedelja, 22.5.2022, ob 5.30
Jaušje Beltinci
Organizator: DVVP Slavček Beltinci

Nedelja, 5.6.2022, ob 14.00
Lipa, pri vaškem domu
Organizator: TD Lipa

TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE

NASTOP ZAKLJUČNIH LETNIKOV
IN TEKMOVALCEV

Sobota, 28.5.2022, ob 11.00
Center Beltinec, pred gostiščem Zvezda
Organizator: KUD Beltinci

DIMEK HROVATOV MEMORIAL
Spust po reki Muri
Nedelja, 29.5.2022, ob 12.00
Relacija: Krog - Dokležovje - Ižakovci - Melinci Srednja Bistrica
Organizator: PD Matica

JUNIJ
JERIČEVI DNEVI
Sreda, 1.6. – nedelja, 5.6.2022
Razstava, delavnice, predstavitev raziskovalne
naloge Jana Žižka, občinska slovesnost
Dokležovje, prostori OŠ in vaški dom
Organizator: Občina Beltinci, KS Dokležovje in
DPM Dokležovje

REVIJA PZ DU POMURJA

Sreda, 8.6.2022
GŠ Beltinci
Organizator: GŠ Beltinci

SPOMINSKI MARATON
Nedelja, 12.6.2022, ob 10.00
Beltinci
Organizator: KK Prekmurje Beltinci

KNJIŽNICA POD ZVEZDAMI
Petek, 17.6.2022, ob 20.00
Atrij Kulturnega doma Beltinci
Glasbeni del: Zoran Predin, literarni del: dr.
Peter Čeferin in Tadej Golob
Organizator: ZTKŠ Beltinci

ZAKLJUČNI KONCERT ŠOLE
Ponedeljek, 20.6.2022
GŠ Beltinci
Organizator: GŠ Beltinci

RALLY DRUŠTVA PUFKAČI

RAZSTAVA DIMEKOV RALLY

Četrtek, 2.6.2022, ob 18.00
Kulturni dom Beltinci
Organizator: DU Beltinci

Sobota, 25.6.2022, ob 10.00
Športno igrišče Ižakovci, start
Organizator: DLST Pufkači

Petek, 20.5.2022
Grad Beltinci
Organizator: Društvo »Dimek« Beltinci

DOGODEK OB IZIDU MURSKE SAGE
FERIJA LAINŠČKA

POMURSKI ŠPORTNI FESTIVAL 2022

KONCERT VOKALNE SKUPINE
BELETINKE
Petek, 20.5.2022, ob 19.30
Kulturni dom Beltinci
Organizator: KUD Beltinci

20. DIMEKOV RALLY
Sobota, 21.5.2022
Grajsko dvorišče Beltinci
Organizator: Društvo »Dimek« Beltinci

DAN ODPRTIH VRAT V GRADU
BELTINCI
Sobota, 21.5.2022, od 9.00 do 15.00
Grad Beltinci
Organizator: ZTKŠ Beltinci
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Petek, 3.6.2022, ob 17.00
Otok ljubezni Ižakovci
Organizator: Beletrina, Občina Beltinci in ZTKŠ
Beltinci

MAŠA ZA DOMOVINO IN POLOŽITEV
VENCA DEKANU IVANU JERIČU,
POHOD PO JERIČEVI POTI
Sobota, 4.6.2022
Cerkev sv. Štefana Dokležovje
Organizator: Občina Beltinci, KS Dokležovje in
DPM Dokležovje

POHOD PO FERIJEVI POTI
Sobota, 4.6.2022, ob 8.00
Relacija: Beltinci (park) - Lipovci - Gančani Beltinci
Organizator: ŠZ Beltinci in PD Matica

Ponedeljek, 27.6. – nedelja, 3.7.2022
ŠRC Melinci
Organizator: ŠD »Meteor« Melinci

AKTUALNO

700 let

700 let
700 let

INFORMATIVNO GLASILO OBČINE BELTINCI

Oglaševanje
v informativnem glasilu Mali rijtar
Izdajatelj: Občina Beltinci
Vse zainteresirane bodoče potencialne oglaševalce blaga in storitev obveščamo, da je s 1. 1. 2021 prešel zakup
prostora v informativnem glasilu na Občino Beltinci. Uredniški odbor je na svoji seji s sklepom potrdil CENIK
OGLAŠEVANJA, ki ga objavljamo v nadaljevanju.
V eni izdaji se natisne 2600 izvodov, vsi občani Občine Beltinci pa prejmejo informativno glasilo brezplačno.
Oglas posredujte na elektronski naslov malirijtar@beltinci.si skupaj z navedbo velikosti oglasa kot tudi točne
podatke naročnika oglasa, ki so potrebni za izstavitev fakture. Oglas posredujte v formatu JPG, PDF, PSD ali TIF.

CENIK:

Velikost oglasa:		

Cena:

1/8 strani		
¼ strani		
½ strani		
1 stran		
Zunanja zadnja stran		

30 €
55 €
100 €
180 €
250 €

Cene ne vsebujejo DDV-ja (22 %).
Uredniški odbor UO MALI RIJTAR, Bojan Vereš, odgovorni urednik

Razglasitev najboljših športnikov, športnic, športnih kolektivov in
perspektivnih športnikov Občine Beltinci za leto 2021
»Trenutek, ko odnehate,
je trenutek, ko pustite,
da zmaga nekdo drug!
Odgovorni ste za to, kako si vas bodo
ljudje zapomnili – ali si vas ne bodo.
Zato tega ne jemljite zlahka!
Čarovnija, ki je v vsakem od nas, nam
daje možnost, da navdihnemo svet!«
(Kobe Bryant)
V četrtek, 24. marca 2022, smo v
kulturni dvorani v Beltincih razglasili
najboljše športnike in športnice
Občine Beltinci za leto 2021.
Zbrane sta nagovorila župan Občine
Beltinci, Marko Virag in predsednik
Športne zveze Beltinci, Andrej Pozderec.
Besede pozdrava je nagrajencem in
nagrajenkam ter ostalim zbranim
namenil
tudi
državni
sekretar
na Ministrstvu za izobraževanje,
znanost in šport, dr. Mitja Slavinec.
V glasbenem programu je sodelovala
Glasbena šola Beltinci - glasbenici na

flavti, Katarina Tikvič in Lea Mikić. Pod
mentorskim vodstvom prof. Mihaele
Šmid sta zaigrali dve skladbi. Na
klavirju ju je spremljala profesorica
Franja Gomboc. Katarina je prejemnica
prve nagrade na državnem tekmovanju
glasbenih šol Slovenije v 1. b kategoriji,
Lea pa je prejemnica druge nagrade na
državnem tekmovanju glasbenih šol
Slovenije v 1. b kategoriji.
Pri izboru za razglasitev perspektivnih
športnic in športnikov so se upoštevali
tekmovalni uspehi posameznika, odnos
do športa, marljivost in vztrajnost.
Podeljeno priznanje naj bo nagrajencem
predvsem spodbuda za nadaljne delo.
Kategorija perspektivna
športnica/športnik:
Perspektivna športnica je Marija
Lucija Rengeo, Gančani 122/g
Lucija je odlična učenka Osnovne šole
Beltinci in atletinja, ki nastopa v srednjih

in sprinterskih tekaških disciplinah pri
športnem društvu Sloparca. V lasti ima
tudi državni rekord.

Z atletiko se ukvarja že od samega
otroštva. Že kot 5- letna deklica je z
velikim veseljem hodila na različne
otroške teke in s starši ter prijatelji tako
preživljala mnoge poletne vikende.
V tej njeni radosti jo je opazil trener
Darijo, Lucijin družinski prijatelj, in jo
spodbudil k bolj načrtni vadbi. Začela
je trenirati v manjši skupini, skupaj z
nekaj prijatelji in sošolci. Zelo pridno
in vestno so hodili na treninge, ki so
jih v prvih letih zaradi pomanjkanja
infrastrukture v večini izvajali v gozdu
Sloparca ali na kolesarski stezi proti
vasi Lipa. Treningov se je udeleževala
v vseh pogojih, tudi v mrazu in
dežju; skoraj ni bilo treninga, ki bi ga
izpustila. S takim pristopom pridejo
tudi rezultati. Tekla je v različnih
disciplinah in vsepovsod postopno
Mali rijtar - april 2022
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AKTUALNO
prihajala med najboljše v Sloveniji, vse
bližje in bližje je bila samemu vrhu.
Poleg vse več uvrstitev na zmagovalne
stopničke ji je v predlanskem letu uspel
podvig, ko je v Novi Gorici na prvenstvu
Slovenije v dolgih tekih postala državna
podprvakinja v svoji starostni skupini.

Postopno se je vse več usmerjala v
sprinterske discipline in vedno bolj
kazala svoj talent na tem področju.
Vrhunec se je pokazal lansko leto
spomladi na prvenstvu Slovenije štafet
v Radovljici, kjer je v ekipi klubske, tako
imenovane »švedske štafete 100-200300 in 400 m«, tekla na razdalji 400 m
in v veliki meri prispevala, da so takrat
odtekle državni rekord in osvojile
naslov državnih prvakinj.
Do konca sezone je svoje uspehe
kronala še s številnimi medaljami
iz atletskih mitingov in z dvema
bronastima medaljama iz državnega
prvenstva v štafeti 4 x 100 m in 4 x
300 m, seveda v svoji starostni skupini
starejših pionirk.
Na podlagi teh rezultatov ji je Atletska
zveza Slovenije podelila tudi status
športnika »mladinski razred«.

Lucija je lep vzor mladostnice, kaj vse
se ob šoli lahko počne v prostem času.
Poleg odličnih uspehov v šoli ji uspeva
še odličnost v športu, kjer spoznava, kaj
vse je potrebno za uspeh v življenju, da
brez truda ni uspeha, rezultat le-tega pa
so izjemni prijatelji in izjemni občutki.
Perspektivna športnica je Katarina
Erjavec, Lipovci 68

Katarina je odlična učenka in Lucijina
sošolka na OŠ Beltinci ter atletinja, ki
nastopa v srednjih tekaških disciplinah
pri športnem društvu Sloparca. Je tudi
nosilka državnega rekorda.

K atletiki jo je vzpodbudila sošolka
in sotekmovalka Lucija in je ena
od peščice začetnih atletinj, ki so
začele trenirati pri športnem društvu
Sloparca. Kot vse ostale je tudi ona
zavzeto in pridno trenirala v vseh
danih pogojih. Bila je praktično na vseh
treningih. V začetku je vadila in tekla
različne discipline, kjer je postopno
prihajala med najboljše v Sloveniji,
predvsem na srednjih progah. Vrh pri
srednjih progah ji je uspel lansko leto
v teku na 600 m na kvalifikacijah za
atletski pokal Slovenije v Šentjurju,
6
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700 let

kjer je v svojem starostnem razredu
osvojila tretje mesto in odtekla osebni
ter klubski rekord.

Svojo odličnost je zadržala tudi na
daljših sprinterskih disciplinah, kjer
je bila na prvenstvu Slovenije štafet v
Radovljici članica rekordne klubske
štafete in za njo odtekla izjemnih 300
m, kjer je, ob boku najboljših sprinterk
te discipline, proti njim le še pridobivala
in tako omogočila boj za zmago in
poznejši državni rekord.

Skozi sezono je nadaljevala s svojimi
odličnimi nastopi na vseh atletskih
mitingih, ki se jih je udeležila, z dvema
»zlatima« bronastima medaljama iz
državnega prvenstva v štafeti 4 x 100m
in 4 x 300 m pa je zaključila sezono.
Na podlagi teh rezultatov je atletska
zveza Slovenije tudi njej podelila status
športnika »mladinski razred«.
Le kaj ji bo prinesla naslednja sezona ?

Šport je velika vrednota naših otrok
in mladostnikov, kjer ni pomembno,
še bolj pa ni enostavno posegati po
medaljah na državnih tekmovanjih v
kakršni koli športni disciplini. Če pa ti
to uspeva v atletiki, kraljici športa, je pa
vsekakor hvalevredno. Čestitke vsem
takim atletom!
Perspektivna športnica je Lorna
Zečiri, Beltinci, Kmečka ulica 53

Karate je veščina, ki zaradi določenih
etičnih
vrednot,
nenehnega
izpopolnjevanja tehnik, povezave
zavesti in telesa, učenja discipline in
spoštovanja v vsakdanjem življenju
telo in um usmerja k sočutju, da je
v kritičnih situacijah dovolj močno
in pogumno, da ostane popolnoma
predano pravičnosti in iskrenosti. Vse
to pa so tudi življenjski sopotniki Lorne
Zečiri, dijakinje prvega letnika Srednje
zdravstvene šole M. Sobota, ki je članica
Karate kluba Murska Sobota, prav tako
pa že 8 let registrirana tekmovalka
Karate zveze Slovenije. Udeležuje se
vseh uradnih tekmovanj v Sloveniji in
ostalih mednarodnih turnirjih doma
in v tujini v disciplini športne borbe –
kumite, pod vodstvom Senseja Milana
Zadravca iz Karate kluba M. Sobota,
prav tako pa uspešno nastopa kot
reprezentantka karate zveze WKSA
Slovenije.
Rezultati:

2. Pokalna tekma Slovenije (borbe 700 let
mladinke – 53 kg – 3. mesto) Šenčur
12. 6. 2021
3. Pokalna tekma Slovenije (borbe 700 let
mladinke – 48 kg – 3. mesto) Kranj 18.
9. 2021
9. WUKF karate svetovno prvenstvo
Cluj Napoca. Septembra 2021 je
dosega :
borbe mladinke - 50 kg, 3. mesto

borbe ekipno mladinke - 3. mesto
(Lorna, Nisa, Hana)
Perspektivna športnica je
Kavaš, Beltinci, Vezna ulica 2

Lana

Lana je nedvomno ena izmed
najperspektivnejših
igralk
ŽNK
Pomurje Beltinci. Kljub svoji mladosti
izstopa med svojimi vrstnicami in je v
letu 2021 uspešno nastopala kar v dveh
starostnih kategorijah v tekmovanjih
Nogometne zveze Slovenije in sicer:
- starostna kategorija U 13,
- starostna kategorija U 15.

V svoji evidenci jo ima tudi Nogometna
zveza Slovenije kot perspektivno
igralko in bodočo reprezentantko v
vseh svojih državnih selekcijah. Zato
je tudi redno vabljena na Regionalne
centre deklet, kjer strokovnjaki
NZS dodatno strokovno delajo s
perspektivnimi igralkami s ciljem
njihovega še hitrejšega napredovanja.

Izvršni odbor ŽNK Pomurje Beltinci
smatra, da si je Lana Kavaš s svojim
delom in rezultati zaslužila naziv
perspektivne športnice Občine Beltinci,
saj gre za eno najperspektivnejših
igralk v državi in bodočo članico
državnih reprezentanc.
Perspektivna športnica
Žižek, Gančani 167

je

Jana

Jana Žižek iz Gančan se je začela z
nogometom ukvarjati že v rani mladosti.
Svojo željo je kazala ob družbi starejših
bratov, katero je potem nadaljevala, ko
se je pridružila mlajšim selekcijam NK
Aluvar Gančani.
Začela je pri selekciji U-9. Krasi jo
vztrajnost, borbenost in nepopustljivost
na igrišču. Trenutno nastopa za
selekcijo U-15. Je ena redkih deklet, ki
pri tej starosti igra enakovredno s fanti.
Upamo, da bo pomagala svoji ekipi še

AKTUALNO

700 let

v prihodnje, dokler bodo
700 let dopuščala
pravila. Jana je lahko zgled vsem
športnikom; s treningom in vztrajnostjo
se namreč da storiti marsikaj.
700 let

Zaradi vseh dobrih iger Lane je tudi
želja ŽNK Pomurje, da se pridruži
njihovim vrstam, vendar se zato še ni
odločila.
To samo dokazuje, da je na pravi poti.
Upamo, da jo čaka svetla nogometna
prihodnost tudi v ženski konkurenci.
Perspektivni športnik je Nik Maj
Vučko, Bratonci 127

Z vestnim delom je hitro napredoval
in pokazal velik talent, delavnost,
vztrajnost, borbenost, nepopustljivost
in tekmovalnost, ki ga krasijo.

Nik Maj je štirikratni državni prvak,
2- krat med ml. dečki in 2- krat
med starejšimi dečki. Poleg naslova
državnega prvaka, ki ga je osvojil na
Prevaljah, je zmagal na Pokalu Guštanj v
Ravnah na Koroškem, Pokalu Komende
in Pokalu Gorice. Na memorialu Nika
Vrabla v Mariboru je osvojil drugo,
na Pokalu Bežigrada pa peto mesto. V
skupnem seštevku slovenskega pokala
je osvojil 7. mesto med starejšimi dečki.
Uspehov bi bilo še dosti več, a je veliko
tekmovanj odpadlo, nekajkrat pa je
moral biti v karanteni zaradi COVID19.

Nik nas je v preteklosti razvajal s
svojimi uspehi in nas bo v prihodnosti
še velikokrat razveselil s svojimi
rezultati.
Perspektivni športnik je Nejc Vöröš,
Beltinci, Panonska 109

Nejc Vöröš se je začel s športom
ukvarjati že v ranem otroštvu. Ukvarjal
se je z vsemi športi, posebej še z judom,
kolesarjenjem in igranjem nogometa s
prijatelji. Zavzeto je treniral judo in igral
nogomet pri klubu NK Aluvar Gančani.
V judu je dosegel odlične rezultate in
medalje na različnih tekmovanjih, poleg
tega pa se rad vključuje k športnim
dejavnostim tudi v šoli. Spodbuja
prijatelje k igri nogometa. Njegove
odlične igre pri NK Gančanih so opazili
trenerji pri NŠ Mura in ga povabili v svoj
klub. Za NŠ Muro igra dve leti, vestno
hodi na treninge, se udeležuje tekem in
dokazuje svoj veliki talent. Na igrišču se
odlikuje z vztrajnostjo, borbenostjo in
popustljivostjo. Zanj je velika prednost,

da se je v ranem otroštvu ukvarjal z
judom, kjer se je naučil požrtvovalnosti,
discipline in medsebojne pomoči, kar
mu sedaj seveda pride izredno prav.
Nejc je uspešen tudi v šoli.
Sedaj igra za ekipo U - 15 v 1. državni
nogometni ligi.

Če bo tako zavzeto treniral in igral še
naprej, čaka Nejca velika nogometna
kariera.
Perspektivni športnik je Marko
Jerebic, Lipovci 180i

Marko Jerebic iz Lipovec se je z
nogometom začel ukvarjati v rani
mladosti. Svojo željo je uresničil, ko se
je pridružil NK Aluvar Gančani.
Začel je pri selekciji U-9. Vedno je
bil na igrišču vztrajen in borben.
Zaradi vseh dobrih iger je postal tarča
strokovnjakov NŠ Mura in tako je pred
dvema letoma postal tudi njihov član.

V novi sredini se je zelo dobro znašel,
saj redno nastopa za ekipo U-15 v 1.
državni nogometni ligi. Marko tvori
jedro te ekipe, kar samo dokazuje, da je
na pravi poti. Upamo, da ga čaka svetla
nogometna prihodnost.
Zaradi vsega naštetega smo mnenja,
da si Marko zasluži naziv perspektivni
športnik Občine Beltinci.

Mlada športnica je Klara Janža,
Bratonci 161
Na razpisu Občine Beltinci za najboljšo
mlado športnico predlagamo atletinjo
Klaro Janža iz Bratonec, članico
Atletskega kluba Pomurje iz Murske
Sobote. Klara, rojena leta 2007, je v letu
2021 tekmovala kot mlajša v kategoriji
pionirk U16.
Klara, ki tekmuje že vrsto let, je v
letu 2021 dosegla sledeče rezultate
na številnih tekmovanjih doma in v
tujini. Osvojila je 13 medalj: tri na
mednarodnih tekmovanjih, pet na
tekmovanjih državnega ranga in pet na
atletskih mitingih.
Za največji uspeh v letu 2021 v
Atletskem klubu Pomurje smatramo
nastope na mednarodnem nivoju:

1. prvi nastop za pionirsko (U16)
reprezentanco Slovenije na dvoboju
atletskih reprezentanc Hrvaške in
Slovenije v Čakovcu, kjer je nastopila
na 300 m in zasedla 5. mesto, v mešani

štafeti 4 x 300 m pa 2. mesto

2. nastop na Evropskih igrah mladih v
Brnu, kjer je nastopila:

• na 300 m, 2. mesto med 115
tekmovalkami iz šestnajstih držav
• na 60 m, 3. mesto med 122
tekmovalkami iz šestnajstih držav
Tekme na državnem nivoju:

• 2. mesto, 300 m – 26. 6. 2021, Nova
Gorica, Atletski pokal Slovenije U16
posamično, 37 tekmovalk
• 2. mesto, 300 m – 15. 5. 2021 Koper,
Atletski pokal Slovenije U16 ekipno,
64 tekmovalk

• 3. mesto, 300 m – 16. 9. 2021 Ptuj,
Državno prvenstvo Slovenije U16
posamično, 71 tekmovalk
• 3. mesto, štafeta 4x100 m – 26. 6.
2021 Nova Gorica, Atletski pokal
Slovenije U16, 14 štafet

• 3. mesto, štafeta 100, 200, 300, 400
m – 24. 4. 2021, Radovljica, Državno
prvenstvo štafet, 10 štafet
• 4. mesto, 200 m – 8. 5. 2021 Velenje,
Atletski pokal Slovenije za mlajše
mladinke, 63 tekmovalk

• 10. mesto, 100 m – 16. 9. 2021 Ptuj,
Državno prvenstvo Slovenije U16
posamično, 78 tekmovalk
• Atletski mitingi:

• 1. mesto, 300 m, april 2021, Šentjur,
14 tekmovalk

• • 1. mesto, 200 m, maj 2021, Ptuj, 25
tekmovalk

• 2. mesto, 100 m, april 2021,
Radovljica, 33 tekmovalk
• 2. mesto, 100 m, junij 2021, Memorial
Vučko, Kranj, 42 tekmovalk
• 3. mesto, 300 m, junij 2021, Memorial
Vučko, Kranj, 38 tekmovalk

Še več kot uvrstitve na posameznih
tekmovanjih pa o kvaliteti Klarinih
rezultatov pove lestvica uvrstitev na
lestvicah Atletske zveze Slovenije v
posamičnih disciplinah in točkovno
vrednotenje teh rezultatov po lestvicah
IAAF.
Uvrstitve veljajo na lestvici pionirk
U16:

• 200 m, čas 26,02 sek na prostem, 1.
Mali rijtar - april 2022
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mesto, 850 točk

• 200 m, čas 26.57 sek v dvorani, 1.
mesto, 859 točk
• 300 m, čas 41.65 sek, na prostem, 3.
mesto, 874 točk
• 60 m, čas 8,12 sek, na prostem, 5.
mesto, 860 točk
• 100 m, čas 12,77 sek, na prostem, 7.
mesto, 844 točk
Mladi športnik je Gabriel Lipič,
Beltinci, Panonska 43

Gabriel je 8 let treniral v Judo klubu
Beltinci, leta 2021 pa je prestopil v Judo
klub Apolon Maribor.
2018 je s strani Športne zveze Beltinci
preje naziv perspektivnega športnika,
2019 pa še od Judo zveze Slovenije za
osvojeno 3. mesto v kategoriji starejši
dečki.
V letu 2021 je imel skupno 27 borb, od
tega 20 zmag.
Udeležil se je tudi večjih tekmovanj, kot
so:

Koroška open - mednarodni turnir, kjer
je pri mlajših kadetih U16 v kategoriji
do 81 kg osvojil 3. mesto. Tekme so se
udeležili tekmovalci iz 17-ih držav in iz
dveh kontinentov.
Izgubil je le z evropskim podprvakom
iz Srbije.
Kup Dalmacije - mednarodni turnir v
Splitu: V kategoriji do 81 kg pri mlajših
kadetih U16 je osvojil 1 mesto.

V točkovanju za leto 2021 v Sloveniji je
pri mlajših kadetih U16 v kategoriji do
81 kg osvojil 1. mesto.
Čeprav je Gabriel še zadnje leto mlajši
kadet, se že aktivno pripravlja na
začetek nove sezone v starejši starostni
skupini kadetov U18. Za člansko ekipo
JK Apolon Maribor bo nastopil tudi v
ekipni članski drugi ligi.
Njegov cilj je, da bi nastopil na
Olimpijadi mladih, ki bo leta 2023 v
Mariboru. Zato se že vneto pripravlja v
domačem klubu v Mariboru, kakor tudi
na mednarodnih pripravah.
Kategorija najboljša športnica
posamezno za leto 2018

8
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700 let

1. mesto:
Kaja Baler, Bratonci 19
Kaja Baler je v letu 2021 osvojila 4
medalje na državnih prvenstvih. Na
članskem, mladinskem in kadetskem
DP je osvojila drugo mesto, na
pasovnem DP je zmagala. Z odličnimi
rezultati si je priborila mesto v
kadetski reprezentanci Slovenije, kjer
je nastopila na EP za kadetinje v Latviji
in na mednarodnih turnirjih. Zmagala
je tudi na Iršičevem memorialu in
Nagaoki (ml. članice) ter osvojila drugi
mesti na Nagaoki (članice, kadetinje).
V skupnem seštevku slovenskega
pokala za članice je osvojila 17. mesto.
Kategorija najboljši športnik
posamezno za leto 2018

3. mesto:
Martin Mesarič, Lipovci 154
Martin Mesarič je že kar nekaj let
standardni igralec članske ekipe HK
Lipovci in reprezentance Slovenije. V
vseh teh letih je pokazal, da je vrhunski
igralec hokeja na travi. V letu 2021
je nanizal kar nekaj dobrih predstav,
kjer je v veliki meri veliko prispeval
k zmagam našega kluba. Žal je bil
Martin zaradi odpovedi evropskega
in dvoranskega prvenstva prikrajšan
za kar nekaj dobrih tekem, za katere
pa upamo, da bodo še prišle na dan
v bližnji prihodnosti. V domačem
prvenstvu je igral vso sezono in bil na
koncu proglašen za najboljšega igralca
sezone. Martina pri igranju hokeja na
travi odlikuje hitrost, spretnost, dober
pregled nad igro in tehnična dovršenost,
kar predstavlja veliko nevarnost za
nasprotna moštva. Skratka, Martin
je igralec, katerega bi si želela imeti v
svojih vrstah vsaka ekipa. Za naprej mu
želimo vse najboljše, čim manj poškodb
in še veliko uspešnih sezon v našem
vijoličnem dresu. Seveda mu želimo
mnogo lepih in srečnih trenutkov
tudi pri njegovem novem poslanstvu,
očetovstvu.
2. mesto:

Maj Janža, Bratonci 161
Na razpis Športne zveze Beltinci za
najboljšega športnika Občine Beltinci
za leto 2021 predlagamo atleta
Atletskega kluba Pomurje iz Murske
Sobote,
osemnajstletnega
dijaka

četrtega letnika soboške gimnazije,
700 let
Maja Janžo iz Bratonec.
Maj je rojen decembra 2003 in je v letu
700 let
2021 prvo leto tekmoval v kategoriji
starejših mladincev.
Največji uspeh in dosežek v letu 2021 je
Maj dosegel z nastopom na Evropskem
prvenstvu za starejše mladince U20 v
estonskem Tallinu. Nastopil je v sestavi
Slovenske atletske reprezentance
starejših mladincev, kot član štafete 4
x 400 m. Maj je nastopil kot prvi tekač
in s časom 48,90 sek svoj tek korektno
odtekel. Štafeta je zasedla šesto mesto,
vendar je bila pozneje zaradi enega od
poznejših tekačev diskvalificirana.

Na domačih tekmovanjih je Maj dosegel
naslednje rezultate:
1. V dvorani - vse v Novem mestu

• 2. mesto, 400 m, državno prvenstvo
za starejše mladince U20 (6. marec),
11 tekmovalcev

• 2. mesto, 400 m, kvalifikacije za
državno prvenstvo za člane (6.
februar); v tem teku je Maj dosegel
čas 49,01 sek, 19 tekmovalcev
• 4. mesto, 400 m, državno prvenstvo
za člane (13 februar), 19 tekmovalcev

• 2. mesto, 200 m, kvalifikacije
za državno prvenstvo-člani, 28
tekmovalcev
2. Na prostem:

• 4. mesto, 400 m, Slovenj Gradec 26.
junij, državno prvenstvo za starejše
mladince U20
• 5. mesto, 400 m, Novo mesto, 12.
junij, državno prvenstvo za mlajše
člane
• 10. mesto, 400 m, Kranj, 5. junij,
državno prvenstvo za člane, ob
udeležbi vseh najboljših slovenskih
»štiristometrašev«
• 6. mesto, 400 m, čas 48,92 sek,
Velenje, 1. julij, Atletski pokal
Slovenije za člane, 16 tekmovalcev

S časom 48,92 sek je Maj postavil svoj
osebni, klubski in pomurski rekord v
teku na 400 m

Uvrstitve Maja na atletskih tablicah
Atletske zveze Slovenije v kategoriji
starejših mladincev U20 za leto 2021:
Dvorana

AKTUALNO

700 let

200 m 22,34 sek, 3. mesto
700 let(10. mesto –
absolutno)
400 m 49,01 sek, 2. mesto (8. mesto –
700 let
absolutno)
Atletski stadion (zunaj)

300 m 35,24 sek, 2. mesto (8. mesto –
absolutno)

400 m 48,92 sek, 3. mesto (12. mesto –
absolutno)

Zagotovo lahko trdimo, da je Maj
zadnjih šest let najuspešnejši mladi
slovenski atlet v dolgih šprintih (200
m, 300 m, 400 m) v svojih starostnih
kategorijah. Samo na državnih
prvenstvih in atletskih pokalih za
posameznike ter na šolskih državnih
prvenstvih, ki potekajo pod okriljem
Atletske zveze Slovenije, je v svojih
starostnih kategorijah v teh letih osvojil
sedemnajst medalj: sedem zlatih, štiri
srebrne in šest bronastih!
1. mesto:

Amadej Maroša, Melinci 81
Amadej že od sedmega leta igra
nogomet. Vedno je s srcem na igrišču.
Z ekipo so prvič dosegli, da so bili
prvaki v slovenski prvi ligi. Amadej je
dosegel pet golov in tako prispeval k
tej uvrstitvi. Nato je sledila uvrstitev v
ligo prvakov - kvalifikacije, kjer so se
uvrstili v konferenčno ligo. Igrali so z
angleškim velikanom Tottenhamom,
kjer je Amadej dosegel zgodovinski gol
in nepozabno zmago.
Amadej je bil tudi v jesenskem delu
prvi strelec v ekipi. Zabil je 8 golov, od
tega šest v domačem prvenstvu in dva v
evropskem.
Do današnjega dne je Amadej zabil
88 golov, kar ga uvršča na prvo mesto
strelcev v novejši zgodovini kluba NŠ
Mura.
Kategorija najboljša ekipa občine
Beltinci za leto 2021
Najboljša ženska
Beltinci je:

ekipa

občine

2. mesto:
Športno društvo Sloparca, Beltinci,
Partizanska 17

Atletika je v glavnem individualni šport,
edini ekipni nastop v atletiki je tek
štafete ali ekipni uspeh na tekmovanju,

kjer se točkuje nastop posameznikov,
seštevek pa da rezultat, kam se ekipa
uvrsti. Atletinje športnega društva
Sloparca so bile lansko leto ravno v tem
ekipnem delu izjemne. Na tekmovanjih
najvišjega ranga, prvenstvih Slovenije,
so v starostnem razredu deklet U16
osvojile tri tretja mesta: v ženski štafeti
4 x 100 m in 4 x 300 m ter v mešani
žensko- moški štafeti 4 x 100 m.

Na prvenstvu štafet Slovenije pa jim
je v starostnem razredu deklet U16 v
tako imenovani švedski štafeti 100200-300-400m v sestavi Marija Lucija
Rengeo, Katarina Erjavec, Zala Matjašec
in Nela Gerič uspel podvig. Postavile so
namreč nov slovenski rekord. Rekord,
ki ga je prej imel ljubljanski Kronos, so
popravile za debele 4 sekunde!
Poleg omenjenih članic so k temu
uspehu pripomogle prav vse članice
ženske atletske skupine, saj delo na
treningih brez ostalih nikakor ne bi bilo
tako kvalitetno, kot je sicer.
1. mesto:

Ženski nogometni klub
Beltinci, Bratonci 18/a

Pomurje

Članska ekipa ŽNK Pomurje Beltinci je
po letu 2020, ko je dosegla uvrstitev
1/16UEFA lige prvakinj, z odličnimi
dosežki nadaljevala tudi v letu 2021.
Prepričljivo so osvojili že osmi
naslov državnih prvakinj Slovenije
in se uvrstile v UEFA ligo evropskih
prvakinj. UEFA jim je ponovno zaupala
organizacijo 1. kroga kvalifikacij za
UEFA ligo prvakinj, kjer so se po zmagi
nad prvakinjami Latvije FC Rigas
v polfinalu uvrstile v finale, kjer so
bile nasprotnice profesionalna ekipa
državnih prvakinj Ukrajine Kharkiv. V
finalni tekmi so igralke ŽNK Pomurja

ponovno dokazale, da se lahko
enakovredno merijo tudi z najboljšimi
evropskimi klubi, vendar so takrat
bile prekratke za uvrstitev v 2. krog.
To pa igralkam ŽNK Pomurja Beltinci
ni niti malo omajalo njihove volje po
še boljših dosežkih, kar so dokazale
skozi jesenski del prvenstva v 1.
slovenski ženski nogometni ligi, saj so
naslov jesenskega prvake osvojile brez
izgubljene točke ter pri tem na igrišču
v Ljubljani zanesljivo premagale tudi
direktnega tekmeca za naslov državnih
prvakinj, ŽNK Olimpijo, ter si tako na
stežaj odprle vrata do novega, devetega
naslova državnih prvakinj. Potrebno je
poudariti, da so doseženi rezultati plod
odličnega dela z mlajšimi selekcijami v
klubu, saj so v organizirane selekcije
DU7, DU9, DU11 ,DU13, DU15 in DU17,
ki vadijo pod strokovno izobraženimi
trenerji. Poleg članic v državnih ligah
nastopajo še ekipe DU17, DU15 in
DU13. Nosilke igre so doma vzgojena
dekleta, kar da še dodatno vzpodbudo
za kvalitetno delo v klubu.
V klubu je vzgojena tudi vrsta državnih
reprezentanc članic, DU19 in DU17, saj
si državnih reprezentantk brez igralk
ŽNK Pomurja enostavno ni mogoče
predstavljati.

Prepričani smo, da so navedeni
vrhunski dosežki članske ekipe ŽNK
Pomurje Beltinci v Sloveniji in na
mednarodni sceni dosežki najboljše
ekipe v občini Beltinci, zato si zaslužijo
priznanje športne ekipe leta 2021 v
občini Beltinci, katere ime članice s
ponosom nosijo po celotni Evropi.
Najboljša moška
Beltinci je:

ekipa

občine
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3. mesto:
Judo klub Beltinci, Beltinci, Kmečka
ulica 39
Judo klub Klima center Tratnjek
Beltinci je v letu 2021 v točkovanju za
slovenski pokal med 74 klubi osvojili
17 mesto. Na državnih prvenstvih je
klub osvojil 11 medalj v vseh starostnih
kategorijah, od mlajših dečkov do
članov/-ic.
V točkovanju starejših
dečkov smo osvojili tretje mesto.
Kaja Baler je državna reprezentantka
med kadetinjami in se je udeležila EP
kadetinj v Litvi. Klub ima ustanovljene
vse selekcije, od vrtca do članov, ki
so na turnirjih osvojili več kot sto
medalj. Uspešno smo organizirali tudi
4. festival v judu za vse Jože Škrabe, ki
je DP v inkluzivnem judu, veteransko
DP in ekipno lansko DP, prav tako
smo organizirali 11. pokal Beltinec za
najmlajše, ki se ga je udeležilo čez sto
tekmovalcev iz vse Slovenije. Uspešno
se izobražuje mladi trenerski kader, ki
dela z mlajšimi selekcijami. Z dobrimi
rezultatije klub povsod uspešno
promovira Beltince.
2. mesto:

Hokejski klub Lipovci, Lipovci 182/a
Hokejski klub Lipovci je bil v letu 2021
vključen v državno prvenstvo Slovenije
za člane in mlajše selekcije (v vseh
kategorijah je klub zasedel 1. mesto).
Žal pa je že drugo leto zapored odpadlo
evropsko klubsko prvenstvo skupine
Challenge, ki bi moralo biti odigrano
na igrišču v Lipovcih.
Vsekakor
veliko pozornosti namenjamo vsem
mlajšim selekcijam (U-10, U-14 in
U-16), ki prav tako dosegajo zelo
dobre rezultate v državnem prvenstvu,
10
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700 let

kakor tudi na mednarodnih turnirjih.
Radi bi še omenili, da se je v zadnjem
letu zelo povečalo število mlajših
igralcev in igralk (U-10 in U-14), kar
nam predstavlja nov zagon in svetlo
prihodnost hokeja na travi v Lipovcih.
Na koncu bi dodali še to, da bo klub v
prihodnosti veliko pozornosti posvetil
vsem tekmovanjem in delu z mlajšimi
selekcijami. Želimo si, da bi bil klub še
naprej tako uspešen in da bi še naprej
uspešno predstavljal našo krajevno
skupnost Lipovci in občino Beltinci.
1. mesto:

ND Beltinci, Beltinci, Ravenska ulica
8/a
Nogometno društvo Beltinci že 4.
leto uspešno nastopa v 2. slovenski
nogometni ligi, katerega tekmovanje
poteka pod okriljem Nogometne zveze
Slovenije. V prejšnji sezoni je ekipa,
kot vsa leta do sedaj, uspela obstati v
2. SNL, kljub temu da po večini igra z
igralci, ki prihajajo iz občine Beltinci
in Pomurja. V sezoni 2021/22 se ekipa
trenutno nahaja na 8. mestu lestvice z
le točko zaostanka za 5. uvrščeno ekipo.
ND Beltinci je ena najmlajših ekip
v tem tekmovanju, saj je povprečna
starost ekipe 20 let. Ekipa ND Beltinci
je prepoznavna po celotni Sloveniji,
predvsem pa velja omeniti, da je najbolj
gledana ekipa v tem tekmovanju. V
povprečju se na domačih tekmah v
športnem parku v Beltincih zbere med
400 in 500 gledalcev.
Ekipa odlično sodeluje z NŠ Mura iz
Murske Sobote, kakor tudi z vsemi
klubi iz občine. Zaradi povezovanja
in tesnega sodelovanja vseh klubov v
občini pa je bila v letu 2021 ustanovljena

Nogometna akademija, ki nastopa pod
700 let
imenom NŠ Aluvar Beltinci. Tukaj je bil
dosežen izjemen uspeh, saj se je število
mlajših igralcev podvojilo, rezultati700
in let
samo delovanje NŠ Aluvar Beltinci pa
se je pokazalo kot zelo uspešno. Treba
je dodati, da tega ne bi uspeli narediti
brez vseh ostalih klubov v občini, velja
pa poudariti, da je prav povezovanje
med klubi prava pot za nadaljnje
tekmovanje, tako v mlajših selekcijah
kakor tudi v članskem nogometu. S
takšnim načinom dela je ND Beltinci
vzor tudi nekaterim ostalim društvom.
Z veliko volje in dela se da dosegati
odlične rezultate, predvsem pa čim več
otrok in mladih igralcev privabiti na
igrišča.
Priznanje za 70 let aktivnega
delovanja:
Planinsko društvo Matica m.s.
Pododbor Beltinci, Gančani 80/b, Na
kamni 6, Beltinci
Priznanje za 40 let aktivnega
delovanja:
Klub malega nogometa Beltinci,
Beltinci, Mladinska ulica 2

Športna zveza Beltinci
Občina Beltinci

AKTUALNO

700 let

700 let pristopili na pomoč prebivalcem Ukrajine
Tudi v Beltincih
Ob izbruhu vojne so se prebivalci
let
Ukrajine znašli v hudi700stiski.
Otroci,
družine, starejši so čez noč ostali brez
domov in varnega zavetja. Mnogi od
njih so se podali na dolgo pot, da se
izognejo grozotam vojne, ki divja v
njihovi državi. V znak solidarnosti in
sočutja smo tudi v Beltincih stopili
skupaj, da pomagamo pomoči najbolj
potrebnim.
Župnijska Karitas Beltinci je tako
organizirala dobrodelno akcijo za nakup
najnujnejšega sanitetnega materiala in
zdravil. Tako smo v nedeljo, 13. marca
2022, pri vseh mašah v cerkvi zbirali
prostovoljne prispevke. Na pobudo
župana Občine Beltinci se je njihovi
akciji z donacijo pridružila tudi Občina
Beltinci, tako da se je skupno zbralo čez
5.000 evrov denarne pomoči.
Dobrodelno akcijo za pomoč Ukrajini
je izvedla tudi Osnovna šola Beltinci.
Zbrali so 8 palet pomoči v obliki
hrane,
higienskih
pripomočkov,
šolskih potrebščin in nekaj obleke
ter posteljnine. Za zbran denar, 500
EUR, so nabavili sanitetni material in
zdravila.
Ves nabavljen in zbran material obeh

Tržnica Beltinci

Občina Beltinci, Župnijska Karitas Beltinci in Osnovna šola Beltinci organizirali
humanitarno akcijo zbiranja pomoči za prebivalce Ukrajine
dobrodelnih akcij je bil odpeljan v
centralno skladišče Škofijske Karitas
Murska Sobota, od koder so ga preko
slovenske Karitas poslali v Ukrajino.
Vsa pomoč je bila dostavljena na mesta,
kjer jo najbolj potrebujejo.

Karitas Beltinci, Osnovni šoli Beltinci
in vsem donatorjem, ki so sodelovali
v dobrodelnih akcijah za to plemenito
dejanje in tako vsaj nekoliko pomagali
najbolj ogroženim v vojni v Ukrajini.
Župnijska Karitas Beltinci
in Občina Beltinci

Občina Beltinci se zahvaljuje Župnijski

Beltinci so bili prvič omenjeni leta
1322, trške pravice pa so pridobili
leta 1811. Po 211- oziroma 700- letih
je sedaj čas, da Beltinci kulturno,
športno, industrijsko in urbanistično
prevzamejo primat nad nižinskim
delom Prekmurja, takoj za Mursko
Soboto.

V ta namen sta župan Občine Beltinci,
Marko Virag, in direktor Komune
Beltinci, Dejan Klemenčič, 26. marca
2022 na območju nekdanjih parkirnih
mest pred trgovino Mercator odprla
Tržnico Beltinci, t. i. trški prostor. Sama
ureditev je obstoječa parkirna mesta ob
cesti zamenjala z drevoredom, novim
tlakovanjem in urbano opremo. Višina
investicije znaša cca. 15.000 EUR, brez
DDV, in jo je pokrila Občina Beltinci.
Novo pridobljeni javni trški prostor je
začetek postopne preureditve ožjega

in širšega urbanega dela Beltincev
v območje, namenjeno pešcem,
kolesarjem, uporabnikom trgovin,
gostinskih lokalov in občasni tržniški
dejavnosti s premičnimi stojnicami.
Nakup in postavitev premičnih stojnic
bo sofinanciran s strani LAS (operacija

Naša odlična lokalna ponudba/Ponudi
lokalno!). Nakup stojnic in prikolice za
prevažanje le-teh bo izvedla Komuna
Beltinci d.o.o., ki je partner pri projektu.
Matic Kuščer

Mali rijtar - april 2022

11

AKTUALNO

700 let

700 let

Tradicionalna 16. rekrutacija v Beltincih

Minuli dve leti nam je epidemija
COVID-19
onemogočala
izvedbo
seznanjanja vojaških obveznikov z
vojaško dolžnostjo po Zakonu o vojaški
dolžnosti. Za rekrute iz občin Beltinci,
Črenšovci, Odranci, Turnišče in Velika
Polana smo to vse od leta 2004 dalje
izvajali vsak prvi petek v maju na
tradicionalni rekrutaciji v Beltincih.
Letniki 2002 in 2003 so bili tako
prikrajšani za ta nepozabni dogodek

ob nastopu polnoletnosti. Letos so ali
pa bodo še postali polnoletni letniki
2004. Pridobili bodo razne pravice
in dolžnosti, med njimi tudi to, da
postanejo fantje vojaški obvezniki in se
vpišejo v vojaško evidenco.
Z namenom, da jim to pojasnimo in jim
predstavimo možnosti vključevanja v
Slovensko vojsko, jih bomo povabili na
seznanitev z vojaško dolžnostjo. To se

bo zgodilo 6. maja 2022, s pričetkom
ob 9.30 uri na grajskem dvorišču700v let
Beltincih. Vabila bodo fantje prejeli
konec aprila. Povabili pa ne bomo
zgolj letnikov 2004, ampak tudi za ta
dogodek prikrajšane letnike 2002 in
2003. Verjamemo, da se bodo „lejtniki“
združili in skupaj okrasili vozove, se
pražnje oblečeni z nageljni v gumbnici
ter v spremstvu deklet pripeljali na
prireditev, tradicionalno 16. rekrutacijo
v Beltince.
Vabljeni seveda tudi starši, bližnji in
daljni sorodniki in prijatelji rekrutov
ter vsi občani občin Beltinci, Črenšovci,
Odranci, Turnišče in Velika Polana.
Slovenska vojska bo pripravila pestro
predstavitev opreme, tehnike in
oborožitve, zagotovili pa bomo tudi
pokušino odličnega vojaškega pasulja.
Vljudno vabljeni!
Uprava za obrambo Maribor
in Občina Beltinci

Kraji Občine Beltinci praznujejo 700 let prve omembe
Iz knjige Historična topografija
Slovenije (Ivan Zelko, 1982) je
razvidno, da se Beltinci kot Belethfalua
prvič omenjajo leta 1322. Istega leta so
bile prvič omenjene tudi vasi današnje
občine Beltinci, torej Bratonci,
Dokležovje, Gančani, Ižakovci, Lipa,
Lipovci in Melinci, kakor tudi nekateri
kraji širšega območja današnjega
Dolinskega, Odranci, Turnišče in
Dobrovnik.
Z zgodovino Beltinec se je poglobljeno
ukvarjal tudi naš pokojni sokrajan
in častni občan Peter Šraj v knjigah
Beltinci 1322 – 1993 (1995) in Beltinci
z okolico (1997). Iz njegovih del
povzemamo nekaj dejstev o prvi pisni
omembi krajev, ki danes spadajo v našo
občino.
Anjouvinska listina iz leta 1322
V začetku 14. stoletja je naše področje
spadalo pod vladavino kralja Karla
Roberta Anžuvinskega, ki je vladal od
1301 do 1342. Bil je sin kralja Karla
Martela. Za časa njegove vladavine se je
zelo organizirala kraljeva vojska, poleg
tega pa je kralj utrdil vrednost zlatega
denarja.
Kraljeva listina, ki jo hrani madžarski
državni arhiv v Budimpešti, je datirana
z 8. majem 1322. V njej ogrski kralj Karel
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Robert Anjouvinski grofu Nikolaju, sinu
Štefana Haholda, potrjuje lastništvo
nad dolnjelendavskim gradom in
pripadajočimi vasmi.
Peter Šraj v knjigi Beltinci z okolico
(1997) navaja zanimivo ozadje
nastanka listine iz 1322. Proti koncu
13. stoletja je namreč med češkimi in
habsburškimi vladarji potekalo več
nesporazumov zaradi obmejnih ogrskih
gradov. V enem takih sporov je po smrti
ogrskega kralja Andreja III. leta 1301
zemljiški gospod iz Güssinga napadel
posestva v lasti dolnjelendavskega
grofa Štefana Haholda (Banffyja),
izropal grad v Lendavi in uničil ter

zaplenil vse listine, ki so izkazovale
lastništvo zemljišč, med drugim tudi
vasi Beltinci (Bolata) in Lipa. Iz tega
lahko sklepamo, da so vasi obstajale
že pred letom 1322, vendar pa tega ne
potrjujejo pisni viri.
Zato smo za obletnico prvega
poimenovanja izbrali datum, ki je
naveden na zgoraj omenjeni listini,
torej 8. maj 1322. Letos torej mineva
700 let od prve pisne omembe krajev,
ki danes spadajo v občino Beltinci in
temu visokemu jubileju bomo posvetili
številne prihajajoče dogodke. Vabimo
vas, da spremljate koledar prireditev
na spletnih straneh Občine Beltinci in
Zavoda za turizem, kulturo in šport
Beltinci, družbena omrežja in interni
kanal K3, na katerih vas bomo o
dogodkih sproti obveščali.
Predstavljamo pa vam tudi logotip
let
obeleževanja 700. obletnice prve pisne
omembe:

700

700 let

Zavod za turizem, kulturo in šport
Beltinci

700 let

IZ OBČINSKE HIŠE

700 let

700 let25. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci
Sprejeti sklepi
Na 25. redni seji Občinskega sveta
700 let
Občine Beltinci, ki je bila 31. marca
2022, so bili sprejeti naslednji sklepi:
Sklep št. 268/VII:

Občinski svet Občine Beltinci sprejme
dnevni red 25. redne seje OS, ki glasi:
1. Sprejem zapisnika 24. redne ter
realizacija sklepov 24. redne seje
občinskega sveta
2. Seznanitev z Letnim poročilom
Zdravstveni dom Murska Sobota
za leto 2021
3. Seznanitev in podaja soglasja k
Programu dela in finančnemu
načrtu za leto 2022 Zdravstveni
dom Murska Sobota
4. Seznanitev z Letnim poročilom
Vrtca Beltinci za leto 2021

5. Seznanitev z Letnim poročilom
Osnovne šole Beltinci za leto 2021
6. Obravnava in sprejem Odloka o
prodaji blaga zunaj prodajaln na
območju Občine Beltinci v drugi
obravnavi
7. Sprejem sklepa o potrditvi
Tržnega reda tržnega prostora
Beltinci
8. Obravnava in sprejem Odloka
o načinu opravljanja obvezne
občinske gospodarske javne
službe pomoči, oskrbe in
namestitve zapuščenih živali v
zavetišču na območju Občine
Beltinci v drugi obravnavi

9. Obravnava in sprejem Odloka
o predmetu in pogojih za
podelitev koncesije za opravljanje
obvezne občinske gospodarske
javne službe pomoči, oskrbe in
namestitve zapuščenih živali v
zavetišču na območju Občine
Beltinci v prvi obravnavi
10. Rebalans 1 Proračuna Občine
Beltinci za leto 2022

11. Obravnava in sprejem prve
dopolnitve Načrta ravnanja s
stvarnim premoženjem Občine
Beltinci za leto 2022

12. Pobude in vprašanja članov
Občinskega sveta Občine Beltinci

13. Poročilo župana o pomembnejših
dogajanjih v Občini Beltinci

Sklep št. 269/VII:

Občinski svet Občine Beltinci sprejme
vsebino zapisnika 24. redne seje
Občinskega sveta Občine Beltinci v
predlagani vsebini in obliki.
Sklep št. 270/VII:

Občinski svet Občine Beltinci se
je seznanil z Letnim poročilom
Zdravstvenega doma Murska Sobota za
leto 2021.
Sklep št. 271/VII:

Občinski svet Občine Beltinci se je
seznanil s Programom dela in finančnim
načrtom Zdravstvenega doma Murska
Sobota za leto 2022 ter daje soglasje.
Sklep št. 272/VII:

Občinski svet Občine Beltinci se je
seznanil z Letnim poročilom javnega
vzgojno varstvenega zavoda Vrtec
Beltinci za leto 2021.
Sklep št. 273/VII:

Občinski svet Občine Beltinci se je
seznanil z Letnim poročilom javnega
vzgojno
izobraževalnega
zavoda
Osnovna šola Beltinci za leto 2021.
Sklep št. 274/VII:

Občinski svet Občine Beltinci sprejme
Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na
območju Občine Beltinci v predlagani
obliki in vsebini v drugi obravnavi.
Sklep št. 275/VII:

Občinski svet Občine Beltinci sprejme
Sklep o potrditvi Tržnega reda tržnega
prostora Beltinci.

Sklep št. 276/VII:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme
Odlok o načinu opravljanja obvezne
občinske gospodarske javne službe
pomoči,
oskrbe
in
namestitve
zapuščenih živali v zavetišču na
območju Občine Beltinci, v predlagani
obliki in vsebini v drugi obravnavi.
Sklep št. 277/VII:

1. Občinski svet Občine Beltinci
sprejme Odlok o predmetu in pogojih
za podelitev koncesije za opravljanje
obvezne občinske gospodarske javne
službe pomoči, oskrbe in namestitve
zapuščenih živali v zavetišču na
območju Občine Beltinci, v predlagani
obliki in vsebini, v prvi obravnavi.
2. Odlok o predmetu in pogojih za
podelitev koncesije za opravljanje
obvezne občinske gospodarske javne
službe pomoči, oskrbe in namestitve
zapuščenih živali v zavetišču na
območju Občine Beltinci, se po
sprejemu v prvi obravnavi posreduje v
30- dnevno javno obravnavo.
Sklep št. 278/VII:

Sprejme se Rebalans 1 proračuna
Občine Beltinci za leto 2022 v
predloženi obliki in vsebini.
Sklep št. 279/VII:

Občinski svet Občine Beltinci sprejme
Prvo dopolnitev Načrta ravnanja s
stvarnim premoženjem Občine Beltinci
v letu 2022 - v predloženi vsebini in
obliki.
Izvleček sklepov iz zapisnika 25. redne
seje Občinskega sveta Občine Beltinci
povzela:
		

Lilijana Bežan Horvat
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OBVESTILA

700 let

700 let
700 let

21. mednarodno strokovno
posvetovanje in festival
potujočih knjižnic
PETEK, 13. MAJ 2022

Murska Sobota, Slovenska ulica
9:30
10:00
11:00 – 18:00
11:00 – 14:00
13:00 – 17:00

Konvoj bibliobusov po ulicah Murske Sobote
Otvoritev mednarodnega festivala potujočih knjižnic s kulturnim programom
Ogled bibliobusov
Festivalsko dogajanje za vse generacije
Strokovno posvetovanje Sekcije za potujoče knjižnice v PIŠK Murska Sobota

SOBOTA, 14. MAJ 2022
Beltinci, grajsko dvorišče

9:00 Odhod bibliobusov v konvoju proti Beltincem
9:30 Kulturni program in ogled bibliobusov
11:30 Konvoj bibliobusov po Beltincih
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KRAJEVNE SKUPNOSTI

700 let

let
Prireditev ob700dnevu
žena in materinskem dnevu v KS Lipovci
V soboto, 19. 3. 2022, smo se v KS

700 let

Lipovci na lepi prireditvi ob dnevu žena

in materinskem dnevu spomnili vseh
žena, mater, babic. Bogat kulturni
program

je

pripravilo

kulturno-

umetniško društvo Lipovci. V programu
so nastopili in navdušili najmlajši

iz vrtca Lipovci z vzgojiteljicama,

recitatorji Klemen Jakob, Loti Vedenik,
Ines Horvat, Nika Sraka, Živa Štiblar in
Lucija Ficko, mladi glasbeniki Katarina

Šebjanič, Matija Sobočan, Lia Stanko

in David Tinev ter Moški pevski zbor
Lipovci.

Na koncu je prisotne nagovoril in
pozdravil Dejan Jakob, predsednik KS
Lipovci. Sledila je pogostitev, potem pa

Nadarjeni glasbenik David Tinev med nastopom
zabava in druženje ob zvokih glasbene
skupine Pomurskih 5.
Po dveh »koronskih« letih je bilo

ponovno srečanje »v živo« v vaškem
domu sproščeno in prijetno.
Cvetka Rengeo

Vokalni kvintet Aeternum zapel ob materinskem dnevu v Ižakovcih
S prihodom pomladi obeležujemo tudi
materinski dan. Čeprav so nam zadnji
dve leti koronski ukrepi onemogočali
organizacijo družabnih dogodkov v
tem času, smo se letos odločili, da bomo
ta dan obeležili drugače, kot je bilo to
v navadi v preteklih letih. V vas smo
povabili vokalno skupino Aeternum,
ki nam je v ta namen pripravila
poseben repertoar pesmi, namenjen
vsem ženam, materam, dekletom in
vsem krajanom Ižakovec. Organizacijo
koncerta je prevzela KS Ižakovci in tako
smo v nedeljo, 27. 3., na dvorišču PGD
Ižakovci prireditev tudi izpeljali. Vse
prisotne je pozdravil predsednik KS
Ižakovci, Aleš Poredoš. Otroci iz vrtca
Ižakovci so za svoje mame pripravili
kratek program in z njimi celo zaplesali.
Kot predskupina sta nastopila Adam in
Albert Zver s cimbalami in harmoniko
in nas tako ogrela za vrhunec prireditve
z vokalno skupino Aeternum. Po

koncertu je sledila skromna pogostitev
in presenečenje za vse prisotne.
Ob materinskem dnevu smo za vse
prisotne pripravili velikansko torto.

Zbrani so se še nekaj časa zadržali
v prijetnem klepetu in sproščenem
druženju.
Bojan Vereš
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ZAVODI

700 let

700 let

Očistili smo Občino Beltinci
V soboto, 12. marca smo v hladnem,
a sončnem dopoldnevu v občini
Beltinci izvedli očiščevalno akcijo, ki
so se je udeležili krajani in krajanke
Beltinec, Dokležovja, Gančan, Lipe in
Melinec različnih generacij ter člani in
članice številnih občinskih društev. Za
odvoz zbranih odpadkov so poskrbeli
sodelavci Komune Beltinci, Krajevne
skupnosti pa so poskrbele tudi za
malico za vse udeležence.

Nekateri krajani so zaradi zadržanosti
na dan skupne akcije individualno
očistili izbrane trase. Vsi skupaj smo

prispevali svoj prosti čas in dobro voljo
ter poskrbeli za lepši videz in čistejše
okolje, v katerem bivamo.

Žal pa ugotavljamo, da kljub možnosti
brezplačnega odvoza odpadkov v
zbirni center v Beltincih posamezni
brezvestneži
še
vedno
smeti
odmetavajo v naravo. S tem ne le
onesnažujejo naravno okolje in kazijo
videz pokrajine, temveč predvsem
kažejo svojo nizko raven kulture.
V soboto, 2. aprila so akcijo načrtovali
tudi v KS Ižakovci, vendar jim jo je

žal zagodlo muhasto vreme z dežjem
700 let
in snegom. So pa člani ižakovskega
športnega društva skupaj s svojimi
boljšimi polovicami izvedli generalno
čiščenje športnega objekta, tako
notranjosti kot tudi zunanjosti z
okolico.
V KS Lipovci pa očiščevalno in
olepševalno akcijo načrtujejo 9. aprila.
Vsem
sodelujočim
se
najlepše
zahvaljujemo!
ZTKŠ Beltinci
Simona Cizar

Nastop učencev OŠ Beltinci na prireditvi materinski dan - pozdrav
pomladi

Na povabilo organizatorjev smo se
na OŠ Beltinci odločili, da bosta na
prireditvi nastopila OPS učencev 1. in
2. razreda z mentorico Moniko Pajič
in člani FS Veseli Marki. Folklorniki
so na nastop povabili tudi Katjo
Jeremenkovo, iz okolice Kijeva, ki je z
bratom Dimitrijem in mamo Marino
našla zatočišče pri družini Sraka iz
Lipovec in posta učenka OŠ Beltinci,
sošolka učencev v 9. b razredu. Z
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ukrajinsko
pesmijo MOJA DRAGA
MATI je pozdravila vse prisotne ženske
in matere, dobre želje, pozdrave in
upanje je poslala vsem: očetu in drugim
sorodnikom, prijateljem in sošolcem v
Ukrajini. Ob materinskem prazniku pa
predvsem ženskam in mamam, ki se
nekatere tudi z otroki v naročju borijo
za preživetje. Hrepenijo po miru in
družinskem življenju, življenju, ki so ga
poznali do nedavnega.

Veselim Markom se je pridružila tudi
nekdanja članica Ela Sraka.

Najmlajši pevci na šoli so zapeli dve
pesmi o mamah, folklorniki pa so
recitirali.
Jelka Breznik

ZAVODI

700 let

700 let DORA v Pomurju že peto leto - vedno večji odziv
Državni program
povabljenih žensk
700 let

Državni program za zgodnje odkrivanje
raka dojk DORA je s svojim delovanjem
v Pomurju začel v letu 2017. Splošna
bolnišnica Murska Sobota je takrat
uspešno izpolnila strokovne zahteve in
postala presejalni center v programu
DORA. S tem je bila tudi ženskam med
50. in 69. letom v pomurskih občinah
omogočena presejalna mamografija
vsaki dve leti, s katero se lahko odkrije
raka, še preden se pojavijo tipni znaki.
V letu 2021 je bilo v Splošni bolnišnici
Murska Sobota v državnem programu
za zgodnje odkrivanje raka na dojki
Dora opravljenih 7881 pregledov z
mamografijo. Od vseh povabljenih
žensk se jih je mamografije udeležilo
78% (leta 2020 – 68,9%), kar pomeni,
da se stanje iz leta v leto izboljšuje, saj
se ženske zavedamo, da je potrebno
skrbeti za lastno zdravje.
Po podatkih Onkološkega inštituta
Ljubljana smo v Splošni bolnišnici
Murska Sobota raka do sedaj odkrili
pri okoli 40 ženskah, vendar število še
ni dokončno, ker so nekatere ženske
še v obravnavi. Stopnja odkrivanja
raka je bila v letu 2021 primerljiva
z odkrivanjem raka v letu prej. Po
podatkih Registra raka RS rak na dojki
tvori petino vseh rakov pri ženskah v
Sloveniji. Je najpogostejši ženski rak
poleg nemelanomskega raka kože.
Obolevnost za rakom na dojki narašča;
v zadnjem desetletju (2009-2018) se je
stopnja obolevnosti na 100.000 žensk
vsako leto povečala v povprečju za dva
odstotka in pol. Osemdeset odstotkov
žensk zboli po 50. letu. V petletnem
obdobju 2014-2018 je bila v Sloveniji
največja obolevnost za rakom na dojki
v obalno-kraški in zasavski regiji,
najmanjša pa v koroški in pomurski.
Mamografija je slikanje dojk z
rentgenskimi žarki in je najbolj
zanesljiva in najbolj natančna metoda
za ugotavljanje začetnih rakavih
sprememb dojk. Mamografija lahko
spremembo v dojki odkrije veliko prej
kot katerakoli preiskava.
Obširne raziskave so pokazale, da

zgodnje odkrivanje raka na dojki do
30 odstotkov zmanjša umrljivost za
to boleznijo v presejalni populaciji, ob
zagotavljanju vseh meril kakovosti, ki
jih zahtevajo evropske smernice.
Presejalno slikanje dojk v stacionarnem
centru DORA v Splošni bolnišnici
Murska Sobota izvajajo strokovno
usposobljeni
radiološki
inženirji,
posebej izobraženi za program DORA
in stalno nadzorovani s strani OI kot
upravljavca programa.
Vsako mamografsko sliko v DORI ločeno
odčitata dva zdravnika radiologa.
Kadar radiologi pri odčitavanju
mamografskih slik vidijo spremembe
na dojki, žensko na dodatne preiskave
povabijo na Onkološki inštitut
v
Ljubljano.
Z odprtjem presejalno-diagnostičnega
centra programa DORA v UKC Maribor
pa lahko ženske iz severovzhodnega
dela Slovenije nadaljnje preiskave in
zdravljenje opravijo tudi v Mariboru.
Z novo strategijo programa Dora 20212025 se uvajajo predvsem novosti
na področju krepitve in trdnosti
obstoječega presejalnega programa.
Glavni cilj programa pa tudi v
prihodnje
ostaja
zmanjševanje
umrljivosti zaradi raka na dojki v
ciljni populaciji žensk med 50. in 69.

letom za 30 odstotkov.
Spoštovane občanke občine Beltinci,
naprošamo vas, odzovite se na pisno
vabilo, ki ga prejmete z Onkološkega
inštituta Ljubljana (OI), na katerem
sta določena datum in ura pregleda
v murskosoboški bolnišnici - enoti
DORA.
Če vam termin ne ustreza, se lahko
prenaročite na brezplačni telefonski
številki 080 27 28, vsak dan od
ponedeljka do petka med 9. in 12.
uro, ali pišete na elektronski naslov
dora@okno-i.si.
Prav tako se lahko na pregled
naročite same. Za presejalno
mamografijo v programu DORA
NE
POTREBUJETE
NAPOTNICE,
PREGLED JE BREZPLAČEN.
Naredite korak za svoje zdravje,
odločite
se
za
presejalno
mamografijo. Nagovarjamo vas in
spodbujamo, da se vabilu odzovete
in mamografijo v naši pomurski
bolnišnici opravite – v skrbi za svoje
zdravje.
Metka Lipič Baligač, mag. zdr., nege
Splošna bolnišnica Murska Sobota
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Prodišča so dom živali in rastlin, zato našo prisotnost na njih
omejimo

Vožnja z motornimi vozili v naravnem okolju, kamor spadajo tudi prodišča, je z
Zakonom o ohranjanju narave prepovedana in kazniva. Foto: Zavod RS za varstvo
narave, arhiv projekta lifelineMDD
Reka Mura je v svojem srednjem in
spodnjem toku na ozemlju Slovenije
značilna nižinska reka s tipičnimi
strukturami nižinskih rek, med katerimi
so tudi prodišča. Te ustvarja reka sama
s svojim dinamičnim tokom, ki ob višjih
pretokih odnaša prod dolvodno in
mestoma nalaga nov prodnat material.
Prodišča so pomemben življenjski
prostor prav posebnih rečnih rastlin in
živali, med katerimi še posebej izstopajo
ptice, ki na prodiščih gnezdijo. Na
reki Muri sta med takimi tudi redki in
zavarovani vrsti: mali martinec (Actitis
hypoleucos) in mali deževnik (Charadrius
dubius). Mali deževnik gnezdi na golih
ali malo zaraščenih višjih prodiščih.
Zaradi sprememb rečne struge in izgube
naravne dinamike reke Mure prodišča
nastajajo v manjši meri, saj reka zaradi
s skalami utrjenih bregov ne prenaša
več dovolj materiala in se struga reke
poglablja. Tako na Muri najdemo
prodišča le na posameznih območjih,
predvsem dolvodno od Veržeja. Za
malega deževnika velja, da je redka
gnezdilka prav zaradi izgube primernega

habitata za gnezdenje. Dodatno pa to in
druge vrste ptic predvsem v času nizkega
vodostaja, ko so na Muri prisotna obsežna
prodišča, neredko ogroža tudi vožnja
z motornimi vozili, zlasti z motokros
motorji in štirikolesniki (slika 1). Ti
kršijo Zakon o ohranjanju narave, ki v 28.
b členu prepoveduje vožnjo, ustavljanje,
parkiranje ali organiziranje vožnje z
vozili na motorni ali drug lasten pogon
vozila v naravnem okolju. Kot naravno
okolje pri tem štejejo vsa območja izven
naselij, zunaj javnih, nekategoriziranih
in gozdnih cest ali zunaj območij, ki so s
prostorskimi akti določena kot površine
za rekreacijo in šport in namenjena
tudi vožnji z vozili na motorni pogon
v skladu s predpisi, ki urejajo prostor
in območja zunaj omrežij gospodarske
javne infrastrukture ter zunaj območij
rudarskih operacij. Prej naštete aktivnosti
uničujejo prodišča, naravno vegetacijo,
motijo ptice med gnezdenjem in uničujejo
njihove zarode. Še posebej občutljivo
obdobje na človeške motnje za ptice
prodišč je v času gnezdenja, ki traja od
začetka aprila pa vsaj do začetka avgusta.

In narišeš mavrico
od enega roba lista
do drugega konca sveta.

Med pravljice je naslov zbirke pravljic
Ele Peroci (11. 2. 1922 - 18. 11. 2001),
ki je izšla ob njeni 100. obletnici
rojstva. Z njo so se v založbi Mladinska
knjiga poklonili eni najboljših pisateljic

Med pravljice

(Peter Svetina)
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Vožnje v naravnem okolju so ena od tistih
dejavnosti, ki za človekov obstoj niso
nujne. So hobi, nekaterim predstavljajo
užitek. Verjamemo, da veliko število ljudi
tega ne počne iz objestnosti do živali,
ampak zaradi nevednosti. Zato ima pri
tem pomembno vlogo obveščanje in
izobraževanje. Žal pa lahko srečamo
tudi posameznike, ki se požvižgajo na
napisano, povedano, razloženo; takrat
nastopi Policija in kaznuje.
Zadnja leta pa so prodišča zaradi nizkega
vodostaja opazna dlje časa, kar tudi
pomeni, da so lažje dostopna za ljudi, ki
se na območju sprehajajo, se ustavijo med
vožnjo s čolnom ali pa izkoristijo prodišča
za vožnjo z različnimi motornimi vozili.
S tem lahko ogrožajo gnezdenje malega
deževnika, saj ta jajca odloži v jamico,
ki si jo naredi med prodniki na prodišču
(slika 2). Mali deževniki tako lahko
zaradi človeške neprevidnosti izgubijo
svoj zarod, bodisi jajca ali pa že izvaljene
mladiče. Ker mali deževnik za gnezdenje
izbira prodišča, ki so zanj varna in brez
motenj, je v času gnezdenja pomembno,
da prodišč ne obiskujemo, saj se vrsta
na neprimerna gnezdišča v prihodnjih
letih več ne vrača. Prodišča pa služijo tudi
kot počivališča mnogim drugim vrstam
ptic, predvsem med selitvijo. Zato je
pomembno, da vrstam pustimo njihov
prostor za gnezdenje, prehranjevanje in
počitek, saj jih le tako lahko ohranimo
na naši čudoviti reki Muri, s čimer
pa ohranjamo tudi eno izmed njenih
posebnosti – visoko biotsko pestrost
živali in rastlin narave ob reki.

Pripravil:
Zavod RS za varstvo narave, OE
Maribor

za otroke na Slovenskem. V zbirki
je devet legendarnih pravljic: Muca
Copatarica, Moj dežnik je lahko
balon, Hišica iz kock, Pravljice žive
v velikem starem mestu, Amalija in

DRUŠTVA
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700 let

Ela Peroci (1922 - 2001)
(Vir: https://old.slovenskenovice.si/
bulvar/domaci-trac/hci-jelka-izsilila-muco-copatarico).
Amalija, Nina v čudežni deželi, Stara
hiša številka 3, Smetana in Očala tete
Bajavaje). Pravljice krasijo že znane
ilustracije Marlenke Stupica, Ančke
Gošnik Godec, Lidije Osterc in Jelke
Reichman, zgodbo Amalija in Amalija
je ilustrirala hčerka Ele Peroci, Anka
Lugar Peroci, tri pravljice pa so povsem
na novo ilustrirali Maja Kastelic, Tanja
Komodina in Peter Škerl. Ela Peroci je s
svojimi zgodbami zaznamovala mnogo
generacij otrok in odraslih, slikanice pa
so prevedene v številne tuje jezike. V
uvodniku zbirke piše, da je to knjiga, ki
spada na vsako knjižno polico.

Jelka Pogačnik v knjigi opiše svojo
mamo kot pisateljico, ki živi v spominih
in iz njih črpa ideje za svoje življenje.
V njeni izpovedi se prepletajo spomini
na druženja z mnogimi družinskimi
prijatelji, ki so prihajali na obisk.
Med tesnimi prijatelji so bili tudi
Tone Pavček, Neža Maurer, Lili Novy
in Anka Gošnik Godec, ki so s svojim
ustvarjalnim načinom življenja vplivali
na njeno odraščanje. Hčerka Jelka
pravi, da čeprav mame Ele ni več,
jo spremlja na vsakem koraku. Med
pripovedovanjem svojima vnukinjama
se velikokrat zaloti, da se v njeno
pripoved prikradejo junaki iz maminih
pravljic.
Tudi sama imam prelepe spomine na
Eline slikanice, ki smo jih skupaj z učenci
prebirali v šoli. Mnoge pravljice so
izhajale v Cicibanu, pri čemer so otroci
z nestrpnostjo pričakovali nadaljevanje
zgodbe v novem izvodu revije. Pravljica
Hišica iz kock, ki jo je ilustrirala Lidija
Osterc (hčerka skladatelja Slavka

Osterca), je pri otrocih vzbudila veliko
zanimanja, meni pa se je porodila
zamisel, da bi pravljico spremenili
v lutkovno predstavo. In res, uspelo
nam je! Otroci in občinstvo v domačem
kraju so bili navdušeni, kasneje pa
smo s predstavo gostovali še drugod.
Tudi pravljica Moj dežnik je lahko
balon je doživela lutkovno preobrazbo.
Otroci so se nadvse poistovetili z likom
deklice Jelke, ki je z rumenim dežnikom
poletela iskat izgubljeno rdečo žogo.
Zgodba o Muci Copatarici pa je tista, ki
jo mnogi starši s pridom uporabljajo
pri vzgoji svojih otrok.
Pisateljica Ela Peroci je za svoje delo
prejela številne nagrade in priznanja. V
intervjuju z Berto Golob je na vprašanje
o tem, katera nagrada ji je najbolj pri
srcu, odgovorila: »Naravnost pretresla
me je Levstikova nagrada za knjigo Moj
dežnik je lahko balon in še kasneje za
knjigo Tisočkratlepa.« Pisateljičino
otroštvo je minilo brez pravljic, saj
ji jih ni nihče pripovedoval, pa tudi
igrač ni imela, razen majhne punčke
iz celuloida. Pozneje je kot učiteljica,
urednica in pisateljica vse zamujeno
izlila na papir. Njene prve pravljice
so bile posvečene hčerkama Jelki in
Anki. Zapisala je: »Ne pišem za otroke,
pišem otrokom in tako se z njimi
pogovarjam.« Njeno poklicno delo je
bilo vseskozi povezano z mladino. Bila
je tudi urednica oddaje Radijska šola na
Radiu Slovenija, urednica revije Otrok
in družina, izreden pečat pa je pustila
v založbi Mladinska knjiga. Bila je tudi
prevajalka, kot prva je v slovenščino
prevedla knjigo Astrid Lindgren, Pika
Nogavička. Ela Peroci je med drugim
napisala kratek roman z naslovom
Po šoli me počakaj, ki pripoveduje o
odraščanju mladenke v času druge
svetovne vojne. Rišem dan in Ko živim
pa sta naslova njenih pesniških zbirk.
Ko živim v tem življenju še drugič,
tretjič, desetič,
mi ni nikdar boljše,
skrb in strah sta še ostrejša.

(Ela Peroci)
Spremno besedilo k izvodu knjige
Med pravljicami je napisal literarni

zgodovinar Peter Svetina, ki je že kot
otrok klical pisateljico kar »teta Ela«.
Zapisal je: »S pravljicami Ele Peroci se po
drugi svetovni vojni pojavi v slovenski
otroški literaturi svet, ki za predvojno
otroško in mladinsko literaturo ni zelo
značilen: pripovedovalka se izrazito
postavi na stran otroka in njegove
domišljije.« Ob 100. obletnici so v
Pokrajinski in študijski knjižnici Murska
Sobota pripravili razstavo, posvečeno
njenemu delu. Spomin na pisateljico
smo obeležili tudi v Dokležovju na
podružnični osnovni šoli, kjer so učenci
likovno in literarno ustvarjali na temo
slikanice Moj dežnik je lahko balon.
Obeležitev spomina na Elo Peroci
sovpada z mednarodnim dnem knjige
za otroke, ki ga praznujemo 2. aprila.
Na ta dan se je 1805 na Danskem rodil
svetovni pravljičar Hans Christian
Andersen. Leta 1970 je prav Elo Peroci
doletela čast, da je na ta dan poslala
v svet svojo poslanico. Namenila jo
je deklici Heleni, ki jo je spoznala kot
učiteljica v Domu invalidne mladine v
Kamniku.
Mali rijtar - april 2022
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Za pravljice nismo nikoli prestari. Tega
se še kako dobro zavedamo takrat,
ko jih prebiramo svojim otrokom in
vnukom ter ob tem podoživljamo čas
otroštva. Zakaj jih ne bi večkrat vzeli
v roke in z njimi nadomestili današnjo
moderno tehnologijo? Pisatelj Richard
Van Camp, avtor letošnje poslanice
pravi: »Zgodbe so krila, ki te vsak dan
ponesejo kvišku.«
Naj živijo pravljice!

Marija Zver
Predsednica DPM Dokležovje

700 let

Ustvarjali z nekdanjo učiteljico na
POŠ Dokležovje Marijo Zver
Z ukinitvijo večine covidnih ukrepov
smo na šoli spet po dolgem času
izkoristili priložnost in tako medse
povabili zunanje sodelavce. Med
drugimi tudi nekdanjo upokojeno
učiteljico, ki je dolgo let poučevala na
podružnični šoli v Dokležovju, gospo
Marijo Zver. Skupaj smo se spomnili
lanske obeležitve 100-letnice rojstva
pisateljice Ele Peroci, se pogovarjali

in spoznavali literarna dela, ki jih700
je let
za otroški svet ustvarila pisateljica.
Prebrali in ustvarjali smo knjigo na
700 let
tematiko knjige Moj dežnik je lahko
balon. Svoje vtise sta v spodnjem opisu
zajela učenca 4. b razreda Aljoša Fras in
Kevin Meolic Križanič.
Bojan Vereš

DPAE zasadilo 100 medovitih rastlin/dreves v Prekmurju
Marca 2022 so tako člani DPAE v
okviru projekta»Dan sajenja medovitih
rastlin 2022«, katerih društvo je v
začetku leta 2022 izreklo podporo tudi
Čebelarski zvezi Slovenije, zasadilo
40 medovitih rastlin/dreves, ki jih je
prejelo z uspešno oddajo prijave na
javni razpis in dodatnih 60 lastnih
medovitih rastlin/dreves – skupaj torej
100 medovitih rastlin/dreves ter na ta
način omogočilo pašo/preživetje našim
zvestim opraševalcem.
Društvo prijateljev agrarne ekonomike
(DPAE) je dne 17. 2. 2022 uspešno
oddalo prijavo na javni razpis za
medovite rastline, ki ga je objavila

Čebelarska zveza Slovenije (ČZS) v
okviru projekta »Dan sajenja medovitih
rastlin 2022«. Prejeli so 40 medovitih
rastlin/dreves.

Silvo Pozderec, mag.
Predsednik DPAE

Pozdrav pomladi – materinski dan

Pomlad in praznik naših mamic in
babic smo končno dočakali v malce
bolj sproščenem okolju, brez strogih
ukrepov zoper viruse. V letnem načrtu
20
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MePZ Andrej Maroša je za letos ta
naloga na prvem mestu, istočasno pa
je ena prvih predstavitev delovanja
Društva upokojencev, ki letos praznuje

70 let. S prireditvijo bi se radi zahvalili
našim materam za ves njihov trud in jih
malo počastili, saj je že v Sirahovi knjigi
zapisano: «Kdor svojo mater časti, ja
kakor oni, ki zaklade nabira.«
Kot vedno smo tudi tokrat povabili
k sodelovanju mlade in najmlajše,
saj se trudimo za medgeneracijsko
sodelovanje, tako pa je tudi program
bolj pester. Po pozdravnem nagovoru
predsednice Društva upokojencev
Beltinci Mire Šömen in tehničnih
napotkih Stanka Srake smo ob
spremljavi prof. iz Glasbene šole
zapeli pesem Naj bo pomlad. Potem
je gimnazijka Lucija recitirala pesem

DRUŠTVA

700 let

Mama, v nadaljevanju700
paletsmo zapeli
še pesmi Mamica, Sijaj mi sončece,
Ena ptička, Prelüba moja sousida in
Kresno pesem. Program
700 letso dopolnili
in popestrili tudi učenci Glasbene šole
Beltinci, malčki iz vrtca Dokležovje,
učenci Osnovne šole Beltinci, Bele
Tink, Böltinska banda iz KUD Beltinci
ter članice naše gledališke skupine
z recitacijami. Verjetno je največ
radovednosti
vzbudila
begunka
iz Ukrajine, Katja, ki je skupaj z
gimnazijko Elo prinesla košaro cvetja v
barvah ukrajinske zastave. Obe sta nas
nagovorili – Ela je povedala Bog živi

vas Slovenke…….., Katja pa je v svojem
jeziku povedala zahvalo materi; prevod
pa je prebral eden izmed učencev OŠ
Beltinci.
Tudi župan je nagovoril vse nastopajoče
in obiskovalce. Sledila je otvoritev
tržnice. Za obilico smeha in dobre volje
so s skečem, ki je povezal oba dogodka,
poskrbele članice naše gledališke
skupine: Anica, Mara in Darinka, ob
koncu pa so zapele še Večernice.
Iskrena hvala za pomoč pri organizaciji
velja Občini Beltinci, Komuni Beltinci,
ZTKŠ Beltinci in vsem, ki so pomagali
pri izvedbi. Prav tako se zahvaljujem

vsem sodelujočim: KUD Beltinci, GŠ
Beltinci, OŠ Beltinci, Vrtec Beltinci –
enota Dokležovje, dijakinjama Luciji
in Eli ter članicam gledališke skupine
Darinki Ščavničar, Darinki Gruškovnjak
in Mariji Jeneš, pevcem MePZ Andrej
Maroša pod vodstvom Matije Horvata.
Lepo smo se imeli in že večkrat smo
dokazali, da se znamo veseliti in
zabavati, želimo pa si povečati število
pevcev. Pridružite se nam!
Beltinci, 26. 3. 2022

Za MePZ Andrej Maroša DU Beltinci:
Milena Makovec

Izšla je nova pesniška zbirka Franca Cigana Cakija
Franc Cigan Caki

Mogou e so na valouvaj Pinkave
ali po ijvljejo ob brejgi Vu e jame,
ali so pa skriti v jagodaj Kotij a,
o njij spejvlje kukavca v Rastiki,
do njij vodi divja kukorca
in divje tulpike ob gouš i Ledave
in Büzenskoga (Budinskega) mlijna,
do njij vudajo sapice najne poutice
vse do Jelenš eka, skritoga spomijna.
Tiha no , jaz in ti dva razkrinkana žvižga a
ve nih spominov iz Ledine,
en drugemu sva še igra a manjkrat dvojine kot ednine na razpotju davne pomladi,
ali na tuspotju nove zime,
vmes pa iš eva zavetja
v zrelosti jeseni drugega,
isto druga nega poletja.

PRINCESKA
zbirka zbranih pesmi
Mladostne

Morske

Tretje

Prekmurske

PRINCESKA

Tiha no in rezka tišina
razkrinkanega miru.
Skupaj jezdimo na pragu
nepozabnih ve erov.
Dale so ti spomini, dale ,
a dovolj blizu,
da (p)ostajajo ve ni na pidestalu.

zbirka zbranih pesmi

Na valouvaj Pinkave

Franc Cigan Caki

Franc Cigan Caki, rojen leta 1965, je
pesnik iz Lipovec. Je mož, oče, dedek,
po izobrazbi diplomirani ekonomist,
dolga leta dejaven v družbenem
življenju rojstne vasi in občine Beltinci.
Po dveh pesniških zbirkah, Rosenje
(2005) in Zavetje (2011), lahko beremo
pesmi v njegovi tretji pesniški zbirki z
naslovom Princeska.
Nastanka svoje prve pesmi se natančno
spomni, bilo je 27. 3. 1981, torej pred
več kot 40 leti. Pravi, da mu pesnjenje
pomeni sprostitev in potešitev, mali
čudoviti svet, v katerem se najde vedno
znova in spet ter tako s pesmijo poroma
na prag njegove večne mladosti. Meni,
da k njej, k mladosti, radi poromamo
vsi, ona je naša večno mlada
Princeska. Ko slišimo ali izgovorimo
besedo Princeska, je to največkrat
samoumevna in spontana asociacija
za večno mlado in idealno lepoto ter
dobroto. Pravi, da je tudi zaradi tega
nastala in je poimenovana Princeska,
naj ostane večno mlada, naj v njenih
štirih delih (Mladostne, Morske, Tretje,
Prekmurske) vsakdo najde nekaj zase.
Franc Cigan Caki takole opiše nastanek
svojih pesmi: ˝Osnutek pesmi se porodi
spontano, sam od sebe, največkrat
na sprehodu v čudoviti naravi, v naši
čarobni lipovski okolici, pa naj bo to ob
Vučji jami, mimo Kotijča proti Rastiki in
še naprej do Jelenščeka in Budinskega
mlina, na poljskih poteh mimo Vučje
jame proti Krčevini in naprej ob strugi
Pinkave ali čez Dobel proti »Leskovcaj«
ali po naših lipovskih ulicah in seveda
tudi drugje, …na morju, v parku za
gradom ali ob poslušanju glasbenih
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pesmi in tudi ob drugih dogodkih ali
priklicih spominov iz daljne mladosti
… Čez čas osnutek pesmi preraste v
ogrodje, le-to še nekaj časa zori, da
se potem še s kakšnimi dodatki in
popravki prelije v končno sliko.˝
Odkar pomnim, je Franc Cigan Caki
izredno aktiven v življenju krajevne
skupnosti Lipovci. Član Moškega
pevskega zbora Lipovci, ki deluje v
okviru KUD Lipovci, je od februarja
1997. Takoj je začel pisati kroniko zbora
o vseh nastopih, potovanjih, druženjih
zbora. Zapetim pesmim, še posebej
prekmurskim, je rad dodal kakšno
kitico z optimističnim koncem (npr.
prekmurski narodni Teče mi vodica
je dodal 3. in 4. kitico…. 3. Prišeu, boš
prišeu tij nazaj, z velkoga kraja v moj
mali kraj, ge san se zmijvala, joukala,
tan te bom čakala. 4. Čakaj me čakaj
lübica tij, meni se k tebi že jako midij,
prišeu bom prišeu bom k tebi gnes,
lübil do konca dnij …). Petje, pesem,
poezija, vse to je močna povezava, in
Franc Cigan Caki pravi, da je rad del
vsega tega.
V Svetu KS Lipovci bo letos zaključil
svoj 4. mandat, skupaj z ostalimi člani je
sodeloval, organiziral in izpeljal nekaj

lepih projektov za izboljšanje kakovosti
življenja v Lipovcih, nenazadnje od leta
2016 tudi kot predsednik Kapelskega
odbora pri celoviti obnovi domače
kapele Sv. Petra in Pavla za pripravo
na jubilej ob njeni 100. obletnici, ki jo
bomo praznovali na Petrovo in Pavlovo,
3. julija 2022.
Franc Cigan Caki prizna, da je hvaležen
za vsak nov dan, za mir, za vse, kar lahko
(po)doživlja, saj pravi, da smo na svetu
začasno, zato izkoristimo to priložnost
in tlakujmo poti in »poutice«, pustimo
na njih pozitivne sledove, da bodo
vzor in izziv zanamcem. Tudi zato ni
samo nemi opazovalec toplega ali manj
toplega ognjišča našega življenja. Rad je
zapisovalec vsega tega in še kar nekaj
tega je nezapisanega. Želi si, naj naš
kolovrat še dolgo prede čas našemu
so(bivanju), da bo še več zapisanega v
naši lepi slovenski besedi in v »prelejpoj
domačoj prekmurskoj rejči«!
Franc Cigan Caki je iskriv sogovornik
in pronicljiv opazovalec življenja. Je
človek z visoko kulturo dialoga. Ima
jasno vizijo, zastavljene cilje in razume
pot, ki do tja vodi. Ovire sprejema kot
izziv. Svoje bogato razmišljanje in
čustvovanje zna preliti v verze. Izid že
tretje pesniške zbirke je velik dosežek
in tudi v KUD Lipovci smo na to zelo
ponosni.
Iskrene čestitke Francu Ciganu Cakiju
ob izidu njegove 3. pesniške zbirke
Princeska. Naj najde pot med bralce!
Cvetka Rengeo,
predsednica KUD Lipovci
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Knjiga mene…
Beseda knjiga je že zelo stara. Od
takrat govorimo o njej spoštljivo kot
o vrednoti, ki se je od »rojstva« zelo
spremenila. Knjige me obkrožajo doma,
v službi, knjige so svet, v katerega
moramo vstopiti ali vsaj pokukati.
»Svetost« knjig je tista, ki nas vsrka v
knjižni svet, le prepustiti se ji je treba.
A res je, da je danes ponudba knjig
velika in to za vse ljubitelje pisane
besede. Smo res vsi ali skoraj vsi
navdušeni nad knjigami in branjem?
Preveč lepo bi bilo, mar ne? A vseeno,
prepustimo se objemu besed.
Kako smo povezani s knjigami? Ali
poznamo dovolj knjižnega sveta?
Odgovori naj vsak zase.

Kakšne besedne zveze ali pregovori
so v našem jezikovnem prostoru, ki so
povezani s knjigo?
Knjiga je najboljša prijateljica (vse ji
lahko zaupamo). Potemtakem imamo
bralci knjig veliko prijateljic.
Knjiga je orožje, vzemi jo v roke (B.
Brecht). Pomembno je, da vzamemo
pravo knjigo in seveda ob pravem času.
Mi sami se odločimo, ali nas knjiga
briga. Bolj nas briga, bolj bomo srkali
njeno vsebino.
Pravijo, da je knjiga učiteljica življenja.
Knjige učijo male in velike, mlade in
stare, vsi smo njeni učenci, ni življenja
brez knjig.
Soba brez knjig je podobna telesu brez
duše (Cicero).
Branje
knjig
razsvetljuje
glavo
(mongolski pregovor).
Pamet brez knjige je kot ptica brez kril
(ruski pregovor).
Ta človek je odprta knjiga, pa pravijo
človeku, ki vse znanje stresa iz rokava.
Knjige nas tudi zdravijo, in to na
poseben način, ki ga izberemo sami.

Mislim, da ni človeka, ki ne bi imel
kakšne knjige, ki mu je ljuba. Že otroci
vzljubijo knjigice, če jih to naučimo.
Z vztrajnim branjem pravljic, zgodbic
in pesmic postanejo mladi bralci, ki z
branjem nadaljujejo v šolskem obdobju
in v odrasli dobi.
V starem veku je bila knjiga le zapis,
vklesan v kamen, vtisnjen v glineno
ploščico ali papirusov zvitek in še dolgo
dolgo ne knjiga, kakršno poznamo
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danes. Kot zanimivost naj navedem,
da najdaljši ohranjeni papirusni zvitek
meri kar dobrih 40 metrov (Ilich, Iztok:
Pota knjige)!

Knjiga je v 16. stoletju s Primožem
Trubarjem zaznamovala naš prostor.
Takrat smo se knjige v slovenskem
jeziku zares zelo razveselili. Moram
omeniti še, da je Trubar v letu 1550 prvič
pisal o Slovencih in slovenskem jeziku
v knjigah Katekizem (Catechismus) in
Abecednik (Abecedarium).
Pesnik Oton Župančič je zapisal: »Knjiga
je najzgovornejša priča, da se narod
zaveda sebe, da živi, da hoče živeti …«
Kako vidim knjigo v prihodnosti?
Knjiga je zaklad, ki ga lahko ima vsak, le
znanje potrebuje, da zna ravnati s tem
zakladom. Zame je knjiga vrednota,
le zavedati se je tega treba. Knjiga
nam bistri um, le v roke jo moramo
vzeti in brati in še brati … V njej so
zapisane vse učenosti sveta, vsak pa
je učenec svoje knjige. V svojo otroško
knjigo KNJIGOBUS sem zapisala:
»KNJIŽNICE potrebujejo OTROKE,
OTROCI potrebujejo KNJIŽNICE, OBOJI
pa potrebujejo KNJIGE!«
Izrazi, povezani s knjigo: knjigarna,
knjigopis, knjigotrštvo, knjigovez,
knjigomat,
knjigoljub,
knjigobus,
knjigopisec … Izbrala bom slednje tri,
ki so mi bližje:
Knjigoljub – človek, ki so mu ljube
knjige. Mislite, da nas je veliko, malo
ali ravno dovolj takih? Predvidevam, da
knjigoljubi knjige ne samo preberemo,
ampak tudi kakšno misel napišemo,
prepišemo … Ste tudi vi med njimi?
Knjigobus potuje s knjigami na točno
določena mesta in ob določeni uri.
Ima ga že veliko knjižnic, med njimi
tudi naša, murskosoboška. So priročni
za oddaljene kraje, pravimo jim tudi
bibliobusi ali potujoče knjižnice.
Knjigopisec pa je tisti, ki da vsebino
knjigi in ki bralce navduši s pisanjem
v svojem slogu, naj bo to za mlade ali
odrasle bralce.
Kaj pa založbe? Založniki so tisti,
ki izdajo knjige (izdelava knjige) in
poskrbijo, da najdejo pot do bralcev,
pa naj bo to v knjigarni ali knjižnici.
Knjigarna prodaja knjige, knjižnica pa

jih izposoja.
Knjižnice si morajo prizadevati 700
za let
sprotno nabavo novih knjig, saj bodo
le tako pritegnile vse več in več bralcev
vseh starosti. To je delček h kulturi
prebivalstva. Vsi pa se zamislimo o
prihodnosti slovenske knjige. Naj živi
naš jezik, naj živi slovenska knjiga!
Naj omenim še antikvariat, v katerem
prodajajo stare knjige, grafike,
zemljevide ter druge tiske. Impresum
pa je izraz za osnovne podatke o knjigi
(avtor, založnik, tiskar, kraj in leto
izida). Inkunabula je knjiga, ki je bila
natisnjena od iznajdbe tiska do leta
1500.
Pomembno vlogo imajo knjižni sejmi,
katerih začetki segajo v 16. stoletje in
so se ohranili vse do danes (Frankfurt).
Slovenski knjižni sejem v Ljubljani se
odvija vsako leto od leta 1998 in postaja
vedno bolj mednarodno obarvan.

Knjiga se je v zgodovini v vseh pogledih
zelo spremenila glede videza, izdaje,
vsebine, dostopnosti … Mislim, da je
kakovostna knjiga tista, ki navduši čim
več bralcev. Za to si morajo prizadevati
tudi knjižnice z raznimi bralnimi
strategijami. To velja za vse žanre v
knjižnem svetu.
Kako pa so bralci oziroma uporabniki
elektronske
(digitalne)
knjige
zadovoljni s ponudbo? Ali nas digitalne
knjige prehitevajo? Vsak bralec se
sam odloči, v kateri obliki (fizični ali
elektronski) bo bral knjigo.

Če želimo, da nam knjige razsvetlijo
glavo, moramo brati in še brati, da
nam še bolj razsvetlijo glavo. Misel, ki
jo je zlil na papir Francis Bacon, ima za
vse nas plemenito sporočilo. Glasi se:
»Knjige so ladje misli, ki potujejo po
valovih časa in nosijo dragoceni tovor
od roda do roda.«
Brez knjig se verjetno da živeti, toda
življenje z njimi je veliko lepše. Zato,
dragi bralec, vzemi knjigo v roke in
listaj, beri …
Gabrijela Sečkar, Pokrajinska in
študijska knjižnica Murska Sobota
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700 let

Benjamin Rajner iz Lipovec postal državni podprvak v znanju
700 let
elektrotehnike
Na Srednji elektro-računalniški
šoli
700 let
Maribor je pod okriljem Skupnosti
elektrotehniških in računalniških šol
Slovenije 15. marca 2022 potekalo 28.
državno tekmovanje elektro šol in 10.
državno tekmovanje računalniških šol.
Na državno tekmovanje v kategoriji
elektrotehnik sta se uvrstila tudi
Benjamin Rajner iz Lipovec in Jan
Lončar, dijaka 4. letnika elektrotehnike
na Srednji poklicni in tehniški šoli
Murska Sobota. Naloga je obsegala
avtomatiziranje hidropostaje, in sicer
ožičenje krmilne omare z ustreznimi
elementi, izdelavo programa za
programirljivi
logični
krmilnik
in vizualizacijo delovanja, napak,
nastavljanja parametrov...

Benjamin in Jan sta skozi nalogo
pokazala izjemno znanje iz avtomatike
in elektroenergetskega področja in
dosegla odlično 2. mesto ter tako
postala državna podprvaka v znanju
elektrotehnike. Čestitke, Benjamin in
Jan!
Rajko Palatin,
učitelj elektrotehnike

Benjamin Rajner (levo), Rajko Palatin mentor (na sredini), Jan Lončar (desno)

Pomurski športni festival 2022
Športno društvo Meteor Melinci letos
po dveletni pavzi zopet organizira
največji športni dogodek v Pomurju –
Pomurski športni festival. Odvijal se
bo od 27. 6. do 3. 7. 2022 v športnem
parku Melinci.

V tednu, polnem športa, rekreacije,
tekmovanja, sodelovanja, druženja
in zabave, pripravljamo različne
turnirje v: odbojki na mivki, košarki,
nogometu, futsalu ter judu, tekmovanje
v elektronskem pikadu in še veliko
drugih športnih aktivnosti. V soboto se
bodo v različnih vaških igrah med seboj

spopadle krajevne skupnosti. Kdo bo
osvojil naslov najspretnejšega v občini?

Potekal bo tudi tradicionalni dnevnonočni turnir v malem nogometu na
travi in streljanje penalov, našim
najmlajšim obiskovalcem pa bomo
ponudili zanimive delavnice in
animacijske aktivnosti.

V petek se nam obeta pravi glasbeni
spektakel, na katerem bo glavni oder
zavzela priljubljena hrvaška pevka. V
nedeljo bomo letošnji festival zaključili
z mlado glasbeno skupino, ki osvaja
Slovenijo.

Vse informacije bodo pravočasno
dostopne na spletni strani www.
pomurskisportnifestival.si in facebook
strani Pomurski športni festival.
Pomurski športni festival letos od 27.
6. do 3. 7. v športnem parku Melinci.
Vabljeni!

Tadej Glavač
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700 let

Atleti športnega društva Sloparca v ekipnem mnogoboju štirih
disciplin na državni ravni spet odlični

700 let
700 let

in 125 posameznicam soi zasedle
skupno 8. mesto.

Mlajši atleti beltinskega športnega
društva Sloparca so se v zadnjem času
udeležili dveh tekmovanj na državni
ravni in dosegli zavidljive rezultate.
Atletinje, ki tekmujejo v kategorijah
U12 in U14, so se v soboto, 12. 3. in 19.
3. 2022, udeležile prvenstva Slovenije
v ekipnem mnogoboju štirih disciplin:

tek na 60 in 600 m, mlajše na 300
m, met težke žoge in skok v daljino.
Prvenstvo se je odvijalo v Slovenski
Bistrici in Novem mestu.

Župnija Lendava, facebook: »Srečanje
soboškega škofa Petra Štumpfa z
zunanjim
ministrom
Republike
Madžarske, Szijjártó Pétrom«

ustanovitelja zagrebške škofije in
zavetnika beltinske župnije. Minister
je to pobudo sprejel z veseljem in
hvaležnostjo.

V kategoriji U 12 so nastopile: Lavra
Kovač, Kaja Erjavec, Julija Ravnič, Sara
Pertoci ter Ajda Vereš. Med 48 ekipami

Med 62 ekipami in 139 posameznicami
sta v starostni kategoriji U 14 Veronika
Erjavec in Zarja Vereš skupno zasedli
3. mesto in se zavihteli na zmagovalni
oder, Katarina Tikvič in Ivana Ferenčak
pa sta skupno dosegli 12. mesto. V
posamičnih disciplinah je Zarja Vereš
v metu težke žoge zasedla prvo mesto,
Veronika pa v teku na 60 m tretje
mesto. V vseh disciplinah so prav vse
atletinje dosegale osebne rekorde.
Potrebno je poudariti, da so rezultati
plod vztrajnega in trdega dela atletov in
njihovih trenerjev, ki z vztrajnim delom
in dobro voljo delujejo kot odličen
team.
Bojan Vereš

Ladislavova pot leta 2022 tudi v Beltincih?

Do srečanja je prišlo v četrtek, 17.
junija 2021. Prisotni so bili tudi:
škofovski vikar za narodnosti msgr.
Franc Režonja, lendavski župnik
Martin Dolamič – Konrad, veleposlanik
Republike Madžarske v Sloveniji
Andor Ferenc Dávid, generalni konzul
Republike Madžarske v Sloveniji
Máthé László Eduárd ter predsednik
Madžarske skupnosti v Sloveniji ter
narodni poslanec Ferenc Horváth.
Govor je tekel tudi o pomoči Madžarske
vlade pri obnovi sakralnih objektov na
dvojezičnem območju. Škof je ministru
predstavil projekt tradicionalnega
srečanja Slovencev in Hrvatov, ki
bo letos, kot je že znano, oktobra v
Beltincih. Bil je mnenja, da bi bila
potrebna tudi navzočnost Madžarov;
tako bi namreč omogočili možnost
navzočnosti relikvij svetega Ladislava,
24
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Zanimivo: Zadnji teden v juniju 2021
se v Beltincih pojavi transparent
LADISLAVOVO. Ljudje so se sicer
spraševali, kaj se dogaja, a prevelikega
negodovanja ni bilo. Mogoče tudi zaradi
»korone«, morda priprave terena za
dogodke v letu 2022?
Oktobra se na RTV SLO 1 pojavi novica,
da je bilo v Lendavi spet srečanje, kjer
naj bi se dogovorili o postavitvi tabel/
plošč tudi v madžarskem jeziku pri
cerkvi v Lendavi, Turnišču in Beltincih.
Ta odločitev je po vsej verjetnosti
posledica obiska Miklosa Soltesza (maj
2021), državnega sekretarja madžarske
vlade za cerkvene in narodnostne
zadeve, ki je prišel pogledat, kako
poteka obnova cerkva v Lendavi in
Dobrovniku. Lendavska župnija bi naj
dobila 200 000,00 € sredstev. Nato je
državni sekretar obiskal še Turnišče,

Beltince in Mursko Soboto. Dogovorili
naj bi se o slovensko-madžarski
kulturi čaščenja sv. Ladislava. »Ta kult
krepimo tudi na tem območju«, so bile
besede Soltesza. Povedano drugače:
Ustanavljamo »LADISLAVOVO POT«
in s tem dokazujemo, kje so bile meje
Velike Madžarske.

Zaradi nestrinjanja s postavljanjem
table/plošče v madžarskem jeziku in
ustanavljanjem »poti«, ki je zgodovina
ne pozna, smo se zbrali somišljeniki
(13), ki nam ni vseeno, kaj se bo
zgodilo z našo kulturo, Prekmurjem
in slovenstvom na tem prostoru
(Ladislavova pot, Meja na reki Muri –
oddaja Težišče SLO 1 10. marec 2022).
Ga bomo po sto letih prodali za drobiž?
SMO
PONOSNI
PREKMURCI
–
SLOVENCI, KI IMAMO SOMIŠLJENIKE
TUDI NA DESNEM BREGU REKE MURE,
TAKO KOT NAŠI PREDNIKI PRED
100 LETI, NE PA NEKI »ZDRAHARJI,
ALI KOMUNISTIČNI ROVARJI«, KOT
NAS IMENUJEJO NEKATERI »VERNI

OD NAŠIH BRALCEV

700 let

OBČANI«, KI BOJDA DELAMO
700 let NEMIR V
ŽUPNIJI IN OBČINI. Več o nas in našem
stališču, ki ne nasprotuje verskemu
700 letv zapisniku,
dogodku, v nadaljevanju
Beltinci, 3. 3. 2022
Zapisnik pogovora »Civilne iniciative«
glede postavljanja tabel/plošč v zvezi z
ustanavljanjem “Poti sv. Ladislava”:
Prisotni:

1. dr. Karel BEDERNJAK, moralni
teolog in filozof*

2. dr. Andrej HOZJAN, izredni profesor
zgodovine na FF Univerze Maribor*
3. dr. Marija SRAKA, teologinja

4. dr. Marjan MAUČEC, državni
svetnik*

5. prof. Franc ČUŠ, profesor geografije
in zgodovine na GFM Ljutomer*
6. Stanko SRAKA, unv. dipl. ekon.*

7. Štefan FTIČAR, upokojeni predmetni
učitelj GEO-ZGO*
8. Marjan MAKOVEC, upokojeni
predmetni učitelj GEO-ZGO*

Odlomki iz pisnih mnenj članov
iniciative, ki se razgovora niso mogli
udeležiti zaradi različnih obveznosti:
•

Dr. Hotimir TIVADAR, red. prof.
na oddelku za slovenistiko FF
Univerze v Ljubljani*
»Problem svetega Ladislava in svetega
Štefana je, kljub njunemu svetništvu in
v bistvu vsak delno tudi slovanskemu
izvoru – Ladislav, vladar Slovanov,ta, da
sta ikoni, simbol madžarske državnosti
ter tudi nacionalizma konec 19. stoletja
in Madžarska si Prekmurje še vedno
lasti kot svoje nekoč izgubljeno ozemlje.
Če ne bodo mogli spreminjati meja, pa
bodo spreminjali kulturno krajino, je
njihova misel. Ali jim bomo to dopustili,
da uničijo slovensko kulturo in tradicijo,
pa je odvisno od prekmurskih ljudi. Sam
se bom temu uprl in se s svojim orožjem,
pisanjem, že upiram.« (Tor, 11. jan.
2022)
•

Dr. Vinko ŠKAFAR, upokojeni
izredni
profesor
pastoralne
teologije na Teološki fakulteti
Univerze v Ljubljani:
»Po prvi svetovni vojni smo bili
prekmurski
Slovenci
večkratno

blagoslovljeni, saj smo bili priključeni
državi SHS. Če se to ne bi zgodilo, bi se
nam najbrž pisala ista usoda, kot se
piše danes koroškim, (staro)goriškim in
porabskim Slovencem. Madžari imajo
narejeno tudi strokovno in menim,
da tudi objektivno študijo, katera
prekmurska ozemlja (vasi itd.) bi naj
bili »avtohtono« madžarska. Madžari
imajo »prirojen« dar, da se ohranjajo
kot Madžari, kar ne moremo reči za
porabske (in koroške) Slovence.« (Čet,
10. feb. 2022)
•

Prof. Aleš ARIH, upokojeni
profesor GEO - ZGO, predsednik
Domovinskega društva generala
Rudolfa Maistra Maribor
» Natančno sem prebral vse prispevke,
ki sem jih dobil. Šele sedaj razumem, v
čem je problem. Rešiti ga boste morali
Prekmurci, ki postajate vedno bolj
ogroženi. Ponovno potrebujemo Maistra,
da bo vzel vajeti v svoje roke. Prepričan
sem, da je potrebna vsaj okrogla
miza, za katero bodo sedeli predvsem
zgodovinarji in prekmurski domoljubi.«
(Pet, 28. jan. 2022)
•

Milan
ZRINSKI,
upokojeni
predmetni učitelj SLO – RUŠ:
»Če je projekt Ladislavova pot še eden
v zvezi z akcijami aktualne madžarske
oblasti za pridobitev pozicij na ozemlju,
ki je bilo po mirovnih pogodbah vrnjeno
naši in drugim deželam po prvi svetovni
vojni in potrjeno na osnovi zgodovinskega
bivalnega prostora staroselcev, potem
se pridružujem mnenju številnih iz
moje okolice, da tovrstna prizadevanja
vodijo v nova družbena nasprotja in
nepotrebne travme v prihodnosti….
Vprašanje: Mar je po vseh posegih
kapitala in politike iz sosednje, do
zadnjih let prijateljske države v slovensko
gospodarstvo, bančništvo, politiko,
medije, šport to še poskus spremembe
naše kulturne zgodovine??? Ob tem pa
me skrbi, da tovrstnim pobudam tujcev
prikimavamo in pomagamo kar sami.
Je kapital, trenutno materialno bogastv,
pomembnejši od spoštovanja tradicij,
poštenja in nacionalne zavesti?« (Ned.
20. 2. 2022)
•

Mag. Tomaž ROUS
direktor ZRIAP:

politolog,

»Tako me absolutno ne presenečajo
neokolonialistične
tendence
iz
madžarske strani, ki se pojavljajo v
zadnjem času. Presenetljivo je morda
le to, kako odkrito in vsem na očeh to
sedaj že poteka. Če so si naši vladajoči
še nekoliko zatiskali oči ob slikanju
madžarskih politikov ob zemljevidu
Velike Madžarske in zmanjševali pomen
določenih ekscesov, kot je bil npr. napis
delovnega časa na Lidlovi poslovalnici
v Murski Soboti v madžarskem jeziku
kot »napako centrale iz LJ, ki ne
pozna razmer na terenu« (tisto so
potem uredili kar domačini sami, ki
so nejevoljno s fizično silo odstranili
zadevo iz vhodnih vrat nakupovalnega
centra), prve kritične pomisleke ob
t.i. romarskih poteh, ki pod pretvezo
duhovnega sodelovanja skušajo na
novo oziroma umetno tudi v tem okolju
vzpostaviti kult sv. Ladislava, dejansko
verske in politične ikone madžarskega
nacionalizma in imperializma, pa
odpraviti s kazanjem na komuniste in
domnevne proticerkvene levičarske
zarote, pa je dobesedno vrag vzel šalo
in se samo ovadil, ko je državni sekretar
za narodno politiko v madžarski vladi
Viktorja Orbána, Árpád János Potápi,
v oddaji Težišče na RTV Slovenija
izjavil, da je reka Mura »mejna reka
med Slovenijo in Madžarsko«……
Domačini se, glede na vse dogajanje
v zadnjem času in na vsa enormna
vlaganja sosednje države v naš šport,
kulturo, gospodarstvo, verske objekte
itd., vse bolj zaskrbljeno sprašujemo,
»ali smo praktično že de facto prodani
Madžarski«?,« (Petek, 25. 3. 2022)
Vabljen je bil tudi župan Marko VIRAG,
unv. dipl. pravnik, ki pa se je opravičil
zaradi drugih obveznosti.
*Označeni so podali pisna mnenja stališča.

Dnevni red:
1. Razgovor, pogovor večine piscev
mnenj o »Ladislavovi poti«
•

Prisotne pozdravi in nagovori
g. Stanko SRAKA. Zakaj sploh ta
pogovor in vsa ta prizadevanja
za preprečitev tabel/plošč pri
spomeniku priključitve - združitve
Mali rijtar - april 2022
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OD NAŠIH BRALCEV

•

•

Prekmurja
Slovenije?

z

ostalim

delom

Marjan MAKOVEC navzoče seznani,
da je o tem postavljanju prvič
slišal že oktobra lani na TV SLO in
radiu Murski val in s tem seznanil
župana Marka Viraga in direktorja
občinske uprave Boruta Balažica,
ki sta bila precej šokirana, ker o
tem nista vedela ničesar.

dr. Andrej HOZJAN razloži, kaj
zgodovinsko pomeni »kult sv.
Ladislava« in da so v Turnišče hodili
tudi Madžari občudovat poslikavo
zgodbe sv. Ladislava, da bi pa hodili
tudi v Beltince, pa ni dokazov. Po
njegovem je Ladislav za Madžare
mučenec in svetnik. Spregovori
tudi o tihi madžarizaciji, ki se je
dogajala preko matičnih knjig po
župnijah in pozneje tudi po civilnih
uradih. Slovenska imena in priimke
so pomadžarili ali pa zapisali v
njihovem črkopisu ( Franc Horvat
v Ferencz Horvath, Jurij Lenaršič
v Gyorgy Lenarsics, Neža Sukič v
Agnes Szukics itd.*). Ne razume tudi
župnika in škofa, zakaj ne obveščata
faranov, kaj se bo dogajalo v župniji
in škofiji ter pod kakšnimi pogoji.
Problematična bi lahko bila tudi
»tiskovna konferenca škofije«, če
bi bila 16. 3. 2022. Takrat imajo
Madžari namreč največji državni
praznik.
*Izpis iz matične knjige župnije Sv. Jurij
v Prekmurju (Marjan Makovec).
•

•
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Dr. Karel BEDERNJAK je razmišljal
v smeri, da sta se politika in
cerkev vedno mešala za doseganje
določenih ciljev – madžarizacijo
ljudi. Se pa sprašuje, iz kakšnih
razlogov Iz vere in ljubezni do
naroda ali zato, da se narod
ohrani? Ali denar pride iz ljubezni
do naroda ali da se ohrani vpliv?

Dr. Marjan MAUČEC spregovori
o svojem obisku škofa dr. Petra
ŠTUMPFA v zvezi s to problematiko.
Pove, da je škofija že dobila 30.000
€ za notranjo prenovo beltinske
cerkve in da so plošče že narejene.
Za kaj več pa naj se oglasi pri
Mali rijtar - april 2022
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•

•

•

•

madžarskem konzulu v Lendavi.
Udeležence seznani z podatkom, da
naj bi se v osmih letih z lendavskega
področja odselilo 1500 prebivalcev
slovenske narodnosti.

Dr. Marija SRAKA razmišlja v
smeri, da Madžari ne mirujejo in da
je prisotna mehka madžarizacija.
Srednješolci, ki se izjasnijo, da je
njihov prvi jezik madžarščina, naj
bi dobili 300 €. Zanimiv je tudi
odnos do slovenskih svojcev, ki
pridejo na obisk k svojemu sinu
ali hčerki v mešanem zakonu;
med seboj govorijo izključno
madžarsko. Dala je tudi nasvet,
da se o celotni zadevi seznani
Slovensko škofovsko konferenco.

Stanko SRAKA meni, da smo vsi mi
verni kristjani pa tudi prekmurski
Slovenci, katerih ne moti sobivanje
z drugimi narodi, če je le to iskreno.
Sedaj ne glede na zgodovino ubira
čudna in nevarna pota za v bodoče
zaradi kapitala, ki ne sme imeti
prednost PRED VERO, BOGOM IN
NARODOM. Člani župnijskih in
škofijskih organov nam sporočajo
nepripravljenost župnije in škofije
za informiranost, ki bi mogoče
razblinila vse dvome. Namesto tega
je bil klic advokata župnika Kučka
na našega člana, v cerkvi (Beltinci)
pri maši pa prošnja duhovnika, da
je potrebno moliti za tiste, ki delajo
nemir v župniji.

Prof. Franc ČUŠ je spregovoril
o
udeleževanju
prekmurskih
slovenskih duhovnikov (pred
letom 1919) na slovesnostih in
shodih preko Mure na štajerski
strani v Ljutomeru in drugih krajih.
Izpostavi tudi pomembno vlogo
in zasluge prleških duhovnikov,
da je bilo Prekmurje priključeno
k Jugoslaviji. Ironično pripomni,
da ob praznovanju obletnice
prihoda bratov CIRILA in METODA
v Ljutomeru ni bilo nobenega
prekmurskega duhovnika, razen
dr. Karla Bedernjaka.

Štefan FTIČAR razmišlja, da je
molk cerkvenih krogov mogoče

posledica tega, da je v Črenšovcih
700 let
postavljen
spomenik
žrtvam
vojnega in povojnega nasilja na
700 let
podstavku, na katerem je tudi
napis v madžarščini in takrat ni
bilo nobenega odmeva, odziva na
to. Misli, da je potrebno storiti vse,
da se namestitev plošče prepreči in
da je potrebno najti pot, kako o tem
problemu obvestiti širšo javnost
oziroma animirati domačine.
• SKLEP:
Vsi prisotni na tem sestanku smo
odločno proti kakršnikoli plošči –
tabli v madžarskem jeziku v bližini
spomenika združitve Prekmurja z
ostalo Slovenijo! Da pa do tega ne
pride, je odgovorna politika - občina, ki
ima s strani pobudnikov glede tega vso
podporo.
Za tem projektom nekdo stoji (ima
politične interese) in to je kapital, ki pa
ne sme prevladati nad vero in narodom!
Zapisal: Marjan Makovec,
avtorizirano od vseh prisotnih

p.s.:
• Zapisnik je bil posredovan vsem
sodelujočim,
županu
občine
Beltinci, Marku VIRAGU.
• Apostolskemu nunciju v Republiki
Sloveniji msgr. Jean-Marie Speich
(seznanjen s pisnimi mnenji že v
tor, 1. marca 2022),
• Slovenski škofovski konferenci
(sob, 5. marec 2022),
•
poslancu mag Dejanu ŽIDANU,
kateri je potem naslovil poslansko
vprašanje na Vlado RS ( 11. 3.
2022).
• Do danes, četrtka 31. 3. 2022,
nobenega
odziva
s
strani
Nunciature, Slovenske škofovske
konference in Vlade RS.
Posredovalec zapisnika sodelujočim in
vsem ostalim: Stanko Sraka
»CIVILNA INICIATIVA«

700 let

PESNIŠKI KOTIČEK / IZ NAŠE PRETEKLOSTI

let
Pesniški trio 700
Pavle
Škerget

700 let
Iz sanj v resničnost

Uganka

Za ta čas

lahko se jih sanja odprtih oči,

Piščanček in zajček veselo

Tale pesem pisana je za pomlad,

v sanjah mogoče je skorajda vse,

po dvorišču rano v nedeljo

ko tulipani in narcise zacvetijo,

zgodijo se v njih čudovite stvari.

s košarico rdečo skakljata,

se podlesne vetrnice bohotijo

Najde se tamkaj za vsakogar nekaj,

zagnano iščeta in brkljata.

in barvni cvetove najlepše dišijo.

Da sanje so sreča, vedo že vsi,

zgodbo napišeš, se dobro konča,

Zelenijo takrat trate in gredice,

lahko si srečen, imaš koga rad,

Iščeta v grmovju, na slami,

karkoli hočeš, tam lahko imaš.

med šopi trave, ob ograji,

Prikličeš ljubezen, znova ljubiš,

se vztrajno vrtita naokoli.

živiš kakor v raju in tam si bogat,

Lahko že kdo predpostavi,

zmoreš podvige, nanizaš uspehe,

kaj iščeta ti dve personi?

na sceni si slaven, ponosen in mlad.
Odločaš le ti, kdaj jih boš sanjal,
kakor boš hotel in kakor boš znal,

Risanice ali pisane remenke,

tamkaj lahko si zgradiš še gradove

čokoladne bonbončke, pirhe?

ali v prelepi idili uživaš sadove.

Morda skupaj tičita za zabavo

Zatorej zasanjaj in začni potiho,

ali samo med sabo tekmujeta,

viške razdeli, čeprav nisi bogat,

kateri najde prelepo nagrado?

s Fortuno pod roko, s smelimi cilji

zacvetijo v gozdovih prve lepotice,
z voda oglašajo se race mlakarice,
je za čas, ko pojejo v vejah ptice.
Srčno odmeva z glasom slavčkov,
z jutranjim petjem pogorelčkov,
se meša s škrjančki, meniščki, liščki,
s čivki vrabcev, s kosovimi žvižgi.
Naša srca dviga v neznane višave,
prinaša nazaj izgubljene darove,
veselo prepeva, odnaša strahove,
za vselej naseli se v naše domove.

iz sanj v realnost prenesi svoj dar.

Morda za grmovjem čepita,

Je pesem za najlepše praznovanje,

kdo ve, se skrivalnice lovita,

za petje, rajanje, za srečne sanje,

morda pred kom samo bežita?

da nas na svojih krilih nosi v dalje,

Le čemu košarico lepo nosita?

v kraje, kjer doma smo vsi najraje.

cerkve in gostilne, mimo pekarne, iz
katere je dišalo po kruhu.
Tedaj mu je peš nasproti prišel domačin.
Vljudno ga je pozdravil in izkoristil
priložnost ter ga vprašal: »Dober dan
želim. Ali vas lahko vprašam, kaj je tista
razpotegnjena vzpetina na desni strani
vasi?« »Bog vam daj dober dan, tujec.
Tole tam je iz davnine, nasip in davni
prodni breg reke Mure, ki je bila tukaj

široka vsaj dva do tri kilometre. Sedaj
je to postalo skupno farno pokopališče
kar trinajstih vasi oziroma naselbine,
ki spadajo pod križevsko faro. Tako
je to, mladi mož. No, kam pa ste vi
namenjeni, saj je kar očitno, da niste od
tukaj?« je kar takoj povprašal domačin
prišleka Andraža.
»Prav imate in tudi prav pravite.
Prihajam iz druge strani reke Mure.

In sanjaj naprej in povsod kakor prej,
bodi kar hočeš ponosno brez mej,
nanizaj uspehe in srečo prisanjaj,
živi odprtih oči in uspeh se zgodi.

Novemu upanju naproti
Družinska saga
Drugo poglavje:
Andraž je razjahal konja, ko je prispel
do križevske cerkve. Z glave je vzel
klobuk, si ga podržal na prsi ter
pobožno pozdravil v smeri božjega
kamna. Ljudje so hiteli k rani nedeljski
maši. Sam je šel dalje po naselju mimo
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IZ NAŠE PRETEKLOSTI
Iščem delo in domačijo ali hiško z nekaj
zemlje za dom moji mladi družini.
Na svojem domu sem namreč postal
odveč!« je Andraž z grenkobo v glasu
zaupal tujcu.
»Hm hm, vem, dalje v bregovih
veleposestniki iščejo dninarje za čez
zimo. Rabijo močne mlade može za
delo v gozdovih. Močne in potrpežljive
može… No, kar nadaljujte tule naprej
čez Iljaševce, Bučečovce, proti gozdu in
nato se podajte proti Seliščem, pa še na
poti povprašajte…«
Tako je Andraža napotil prijazni
domačin naprej. Z upanjem v srcu
je vzel pot pod noge. V malhi je našel
košček črnega kruha in nekaj suhega
sadja, ki ga je med ježo požulil.
Konjičku je obljubil pašo in vodo ob
prvem potočku. Tako sta nadaljevala
pot do Bučečovec in nato na levo
proti gozdu. Na obronku gozda je
žival dobila obljubljeno pašo in bistro
vodo iz potočka. Medtem je Andraž z
zanimanjem opazoval spokojno okolico
in obronke bogatih gozdov, ki so se
proti jugu začeli vzpenjati.
»Da, to je čudovita zelena Prlekija,
mogoče celo novi dom moje družine.
Res je, da je enako lepa kot moj domači
kraj,”si je mrmral in koračil ob svojem
konjičku, ki je veselo mulil sočno travo.
Pot sta nadaljevala po ozki vijugasti
kolovozni poti skozi gozd. Nekoliko
temačna pot zaradi gostote dreves mu je
prišla prav, da se je lahko predal mislim.
Besede starega moža v Križevcih so mu
dale novo upanje, da današnja dolga
pot ne bo zaman. Zares bi bilo dobro
najti nekoga, ki bi mu vedel svetovati,
kam naj se obrne, da najde gospoda, ki
najema gozdarje…
Nenadoma je konj zastrigel z ušesi in
upočasnil korak. Andraž se je oziral
naokrog in šumenje podrasti mu je dalo
vedeti, da se v gozdu nekdo giblje.
Res se je tedaj iz gozdne podrasti izvila
postava mlajšega moškega z iz vrbovine
pleteno košaro v roki.
Torej je gobaril ali iskal pozne kostanje,
ker je bilo očitno, da pozna gozd kot
svoj žep.
Začudeno je pogledal prišleka in ga
prijazno vprašal:
»Kam pa kam, mladi mož na tem lepem
28
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konju?«
»Dober dan vam želim. Iščem nekoga, ki
bi me lahko usmeril na pravi naslov in
mi dal prave napotke.« Brez zadržkov
je Andraž mlademu neznancu izlil svojo
stisko in breme.
Ta ga je prav po spovedniško poslušal
in vmes prikimal z glavo ali globoko
vdihnil v znak globokega razumevanja.
Mladi poslušalec je po Andraževi
izčrpni spovedi rekel:
»No, jaz sem tukaj nad gozdom na
desni strani doma. Zaselek se imenuje
Zasadi. Kar z mano pridite, gram
namreč domov. Pa se malo pogovoriva,
vmes pokrepčava. Marsikaj vam lahko
svetujem in če bo po sreči, vam lahko
tudi nekoliko pomagam.«
Skupaj sta korakala ob konju navkreber
po ozkem kolovozu.
»Zanimivo, koliko lepih listnatih dreves
zavidljive starosti vidim po teh bogatih
gozdovih. Sedaj pa ugotavljam, da so
višje tudi borovci in smreke,« je Andraž
ugotavljal, ko sta koračila navkreber.
»Da, tu višje je že mešan gozd. In
verjemite, kar celo jesen nam tudi
gozdovi ponujajo dovolj hrane. Mnogo
je tule jagodičevja, različnih gob,
divjih kuncev in fazanov. Pridnemu in
iznajdljivemu človeku narava vedno
nudi dovolj hrane.«
Tako je pomodroval Andražev novi
znanec, ki je kar prekipeval od dobre
volje. Zavila sta po strmi poti ostro na
desno in med sadovnjaki in vinskimi
brajdami po ozki poti prišla do zaselka
z desetimi ali petnajstimi na hribčke
naslonjenimi hišami. Bile so narejene
iz debelih brun, ometane z mešanico
blata in plevela, nekako tako kot v
Prekmurju. Ene so bile videti kar
imenitne z več gospodarskimi poslopji
in hlevi iz lesa. Druge so izgledale
bolj bajtarske in skromne, odvisno od
njihovih gospodarjev ali najemnikov.
K eni od večjih hiš na velikem dvorišču
je novi znanec pripeljal Andraža in
njegovega konja.
»Veste, kar v hlev privežite vranca, da se
malce spočije in osveži, midva pa greva
v hišo na malico,« je kar določil urnik
dogajanja prijazni možakar. Nekoliko
pridvignjeno preddverje je bilo zares
lepo narejeno iz obdelanih desk. Prav

krasilo je vhod v hišo.
700 let
Lična velika kuhinja z veliko leseno
mizo v kotu je bila prvo, kar je ugledal
700 let
Andraž, nato v naslednjem kotu velik
odprt štedilnik in prostrana krušna
peč. Dišalo je po sveži jedi in topli
domačnosti.Srce mu je kar zaigralo.
Lepo je bilo spoznati take ljudi. Andraž
je sedaj vedel, kakšen naj bi bil njegov
novi dom.
Zamišljeno je zavzel sedež, kamor ga je
napotil njegov novi znanec.
»No, čas je, da se predstavim. Jaz sem
Marko Senčar, to je moja žena Tilčka,
oče, mama in otroci pa so šli v gozd
nabirat kostanje. Tole tukaj, gozd in
okoliš, je naša domačija, ki jo je naselil
že naš praded. Ponosni smo na naš dom
in radi ga imamo.«
Tilčka se je ob moževih besedah
prijazno nasmehnila in prikimala.
»Jaz pa sem Škafarov Andraž iz
Prekmurja. Prihajam iz Odranec, s
prekmurske ravnice. Iščem dom za
svojo mlado družino in seveda delo, da
si lahko domek omislim…«
Hitel je razlagati namen svojega
prihoda. Jezik se mu je še bolj
odvezah po domačem kruhu, izdatno
namazanem z žmacem in kosom mesa
iz prleške tünke. Marko je na mizo dal
še jabolčnik in gosposko so se pogostili
novi znanci.
»Hojla, dober dan!« je potrkalo na vrata.
Ostali člani družine so se vrnili. Mama
Ljuba, ata Janez in trije skuštrani fantje
so se narinili v kuhinjo. Hitro so vsi
sedli za mizo. Vsak je našel svoj sedež in
ni bilo več nobene gneče. Ko so staremu
gospodarju, ki je bil celo življenje
veleposestnikov gozdar, povedali za
Andražev problem, je veselo tlesknil
z roko v znak veselja in rekel: »Bravo,
bravo, sam bog te je prinesel, mladi
mož! Hvala Bogu, res sem vesel, da si
se ustavil pri nas. Verjemi mi, vse tvoje
skrbi bomo rešili prav na tem naslovu.«
Andraž je odprtih
ust strmel v
postavnega moža, na katerem se je
videlo, da je celo življenje težko delal,
in ki je začel s svojo pripovedjo…

Irena Šrajner
					
Se nadaljuje…

RAZMIŠLJANJA

700 let

700 let – komedijant, ki je nadvse ljubil življenje
Charlie Chaplin
»Bil je spomenik kinematografiji,
700vse
let čase ...
v vseh državah in za
najlepše darilo,
ki ga je kinematografija lahko
pripravila za nas!«

2.
3.

(René Clair)
Sir Charlie Chaplin, rojen 16. aprila
1889 v Londonu, eden največjih
umetnikov komičnih vlog nemega
filma na svetu, je bil poznan, upam si
trditi, vsakomur. Postal je svetovna
ikona. Njegova vloga v filmu Potepuh
velja za eno najpomembnejših figur v
zgodovini filma – njegov klobuk, palica,
brki, njegova značilna in edinstvena
hoja ter otožen pogled – podoba kralja
komedije brez primere, bi lahko rekli. V
filmski industriji je deloval preko 75 let
in ustvaril ogromno nepozabnih likov
- filmi Deček, Parižanka, Zlata mrzlica,
Cirkus, Gospod Verdoux, Moderni časi,
Odrske luči, Priseljenec, Puško na rame,
Veliki diktator, vse to in še mnoge
druge so burleske s izjemno čustveno
in umetniško noto.
Leta 1972 je prejel častnega Oskarja
za »neizmerljiv prispevek k napredku
filma do umetniške oblike stoletja«,
so zapisali v obrazložitvi. Bil pa je tudi
režiser, filmski producent, montažer,
skladatelj – pisal je glasbo (Sing a Song,
Smile, Eternally, Your are My Song). Kot
izkušen glasbenik (samouk) je igral na
violino in violončelo z levico. Bil je eden
redkih komikov, ki ni samo financiral in
produciral vseh svojih filmov (izjema
je edino Grofica iz Hong Konga, ki je
bil njegov zadnji film, pri katerem je
sodeloval kot producent), ampak je
bil tudi njihov avtor, igralec, režiser in
skladatelj zvočnih posnetkov.
Poročen je bil 4-krat, v zakonu se mu
je rodilo 11 otrok (zadnjega je imel z
ženo Oono pri 73 letih), bil je ponosen
dedek 17 vnukov. Najbolj znana izmed
njegovih otrok je bila Geraldine Chaplin,
ki se je spomnimo iz filma dr. Živago
z legendarnim Omarjem Sharifom in

4.

5.
6.
7.

8.
Julie Christie v glavnih vlogah.
Umrl je v starosti 88 let, 25.
decembra 1977 na svojem domu v
Švici. Kolikor je bil popularen in znan
svetu in doma, tako sta po Chaplinovi
smrti dva brezposelna pribežnika iz
Poljske in Bolgarije videla priložnost
zaslužka in sta njegovo krsto 1. marca
1978 izkopala in jo skrila na polju v
bližnji vasi ter izsiljevala z odkupnino
njegovo vdovo Oono Chaplin. V veliki
policijski akciji so ju meseca maja
istega leta ujeli in povedala sta, kje
sta Chaplina »skrila«. Ponovno je bil
pokopan na pokopališču, grob pa je
obdan z ojačanim cementom.
Svetu in mnogim generacijam je v vseh
svojih filmskih vlogah pustil pečat
brezčasnosti. Bil je in ostal bo visoko
cenjen, njegovi filmi pa se pogosto
uvrščajo med najboljše filme vseh
časov.
Svetu je pustil tudi dediščino lepih in
globokih misli, ki človeku sežejo do
srca in ga ne puščajo ravnodušnega.
Dovolite mi, da jih nekaj delimo tudi z
Vami:
1. Nič ni trajno na tem svetu, niti naši
problemi niti naše težave ne!

9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.

Rad hodim po dežju, ker nihče ne
vidi mojih solz.
Najbolj zapravljen dan v življenju
je dan, ko se ne smejimo. Smeh ima
moč in je najboljše orožje proti
sovraštvu in nasilju.
Zapomnite si, na svetu obstaja
šest najboljših zdravnikov: sonce,
lepota narave, ljubezen, sreča, smeh
in iskrenost. Obdržite jih na vseh
stopnjah svojega življenja in uživali
boste zdravo in dolgo življenje.
Če vidiš luno, boš videl lepoto.
Če vidiš sonce, boš videl moč.
Če vidiš ogledalo, boš videl najboljšo
stvaritev, samega sebe – samo
verjemi!
Vsi smo turisti na tem svetu, uživajte
življenje.
Življenje je eno samo potovanje! Živi
za ta dan.
Življenje je lahko čudovito, če se ga
ne bojiš.
Bolj kot bistroumnost potrebujemo
prijaznost in nežnost. Brez teh
lastnosti bo življenje nenasitno in
izgubljeno.
Preveč razmišljamo in premalo
čutimo.
Vsaj enkrat v življenju pomislite
nase, sicer boste morda zamudili
najboljšo komedijo na tem svetu.
Mavrice ne boste nikoli našli, če
gledate navzdol.
Življenje je želja, ne smisel!

Mnogi so ga že posnemali, mnogi so
želeli biti kot on, a CHARLIE CHAPLIN je
bil in bo ostal eden in edini – edinstven
po izgledu, edinstven po nastopu,
edinstven po karakterju.
(Vir: Internet)

Za Vas izbrala:
Lilijana Bežan Horvat
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ZA OTROKE

700 let

700 let

Plašni medved
Steve Smallman, Caroline Pedler,
Založba Učila, 2018)
Mali Bine je bil najpogumnejši med
zajčki v gozdu. Zelo rad je raziskoval,
niti malo pa mu ni bilo všeč, kadar je
bilo treba iti v posteljo.
»Le zakaj se ne smem iti ven igrat?« je
zastokal.
»Veš, » je rekla mama, »v temnem tem
gozdu prebiva robatež, res strašno je
bitje – VELIKI KOSMATEŽ! Dolge ima
kremplje in strašno zobovje, kot grom
zadoni vse, kadar zarjove!«
»OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!« je
zazijal Mali Bine in skočil v posteljo, v
kateri je ostal, dokler…njegova mamica
ni zaspala! Potem se je splazil iz
postelje, pograbil še posebej koničast
korenček in se namenil iskat velikega
kosmateža! Gozd se je v soju mesečine
zdel zloben in preteč.
»Mogoče bi velikega kosmateža raje
poiskal kdaj drugič,« je sam pri sebi
šepnil Mali Bine.
Potem je opazil senco. Senco, ki je bila
na las podobna…SOVI! Mali Bine je kot
strela hitro švigal sem ter tja.
Izmikal se je in vijugal in plezal in
skakal in še ravno pravi čas smuknil
pod velik košat grm! In to ni bil grm.
Bil je MEDVED.
»Joj, prejoj!« je zacvilil medved.
»Prestrašil si me!«
»OPROSTI!« je dejal Mali Bine. »Iščem
velikega kosmateža!« v temnem tem
gozdu prebiva robatež, res strašno je
bitje – VELIK KOSMATEŽ!«
»Zveni prav grozno!« je izdavil medved,
ki si ni želel ostati sam, če je bila v
bližini pošast.
»GREM LAHKO S TABO?«
»Lahko,« je prikimal zajček.
»Jaz sem Mali Bine, kako pa je ime
tebi?«
»Ne vem,« je odvrnil medved.
»>Kako pa ti pravijo prijatelji?« je
vprašal Mali Bine.
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»Nimam nobenega prijatelja,« je
povedal medved.
»O!« je dejal Mali Bine. »No, jaz bom
tvoj prijatelj in če ti je všeč, ti lahko
rečem… VELIKI BINE!«
Veliki Bine je bil navdušen, da je dobil
prijatelja.
»Kaj pa prijatelji počnejo?« je vprašal.
»Vse sorte,« je skomignil Mali Bine.
In tako sta počela vse sorte, dokler
ni začelo Velikemu Binetu kruliti v
želodcu.
»Mali Bine,« je dejal, »si prijatelji delijo
korenčke?«
»Si,« je odvrnil Mali Bine, »vendar
ne tega korenčka. Tega bom zapičil
VELIKEMU KOSMATEŽU naravnost v
nos!«
»OJOJ!« je pogoltnil slino Veliki Bine.
»Le kako si lahko tako pogumen, če si
pa tako majhen?«
»To je zato,« je zašepetal Mali Bine, »ker
sem znotraj velik.«
»Potlej sem jaz znotraj zares drobcen,«
je zavzdihnil Veliki Bine.
»Prepričan sem, da se nekje v tebi
skriva velik medved,« je dejal Mali Bine
in pokukal Velikemu Binetu v uho.
»SAMO SPUSTITI GA MORAŠ NA
PLAN!«
Potem je tudi Malemu Binetu zakrulilo
v želodčku. »Iskat nama grem kaj za
pod zob,« se je nasmehnil Veliki Bine in
se odmajal proč.
Nedolgo zatem je Mali Bine za hrbtom
zaslišal šum.
»To je bilo pa hitro!« se je zahihital. A ni
bil njegov prijatelj.
BILA JE LISICA!!!
Lisica se je pognala proti Malemu
Binetu in ga ravno hotela zgrabiti, ko…
GRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR!
Iz grmovja je planil ogromen, VELIK
KOSMATEŽ. Z dolgimi kremplji in
strašnim zobovjem, kar tla so se
stresla, ko je zarjovel. Lisica se je tako
prestrašila, da jo je ucvrla med drevesa.

»ON JE, VELIKI KOSMATEŽ!« je zacvilil
700 let
Mali Bine in s tresočo tačko vanj umeril
koničasti korenček.
Nato je VELIK KOSMATEŽ prenehal
rjoveti, se zaskrbljeno nasmehnil in
dejal: » Si v redu, Mali Bine?«
»VELIKI BINE! TO SI TI!« je presenečeno
vzkliknil Mali Bine. »Ti si VELIKI
KOSMATEŽ!«
»Jaz že ne morem biti,« je odvrnil Veliki
Bine, »saj sem samo plašni medved.«
»Oglasil se je veliki medved v tebi,« je
zažarel Mali Bine.
»IZPUSTIL SI GA NA PLAN!«
»OJOJ!« je dahnil Veliki Bine. »Mar to
pomeni…
»… da mi boš v nos vtaknil korenček?«
Mali Bine je pogledal zaskrbljenega
prijatelja in se zahihital. Nato je planil
v smeh. Kmalu se je smejal tudi Veliki
Bine.
Ko sta se odsmejala, sta si za večerjo
privoščila koničasti korenček.
»Kaj bova pa zdaj, Veliki Bine?« je
zazehal Mali Bine.
»Mislim, da je čas, da se vrneš domov,«
je dejal Veliki Bine.
»Sva lahko jutri še naprej prijatelja?«
»Seveda!« je dejal Mali Bine. »Prijatelja
sva lahko za vedno!«
Veliki Bine se je nasmehnil. Potem sta
prijatelja krenila domov in se na poti
do domače postelje pomenkovala vse
sorte.
Nauk zgodbe: PRAVO PRIJATELJSTVO
NIKOLI NE POZNA STRAHU!
Dragi otroci, pobarvajte Malega
in Velikega Bineta v želji, da bo
njuno
prijateljstvo
trajalo
še
dolgoooooooooooooooooooooooo let!

Za vas izbrala:
Lilijana Bežan Horvat

POBARVANKA

700 let

700 let
700 let

Otroci, pobarvajte medvedka in zajčka.
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