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Jeričevi dnevi v Dokležovju - Položitev venca
k spomeniku Ivana Jeriča

Jeričevi dnevi v Dokležovju

Proslava ob dnevu državnosti v Občini Beltinci

Slovenska zemlja v pesmi in besedi

Tam v meglicah nad mursko vodo - koncert s pesmimi Vlada Kraslina
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Cenjeni bralci,
letošnje poletje je končno prineslo tople

V novi številki občinskega glasila boste

naslednjo 75. številko Malega rijtarja

so z njimi prišli počitniški dnevi brez

tudi tiste, ki sledijo in vas vabimo, da

podpisano fotografijo.

dni, po katerih smo hrepeneli. Najbolj

so se jih gotovo razveselili šolarji, saj
skrbi in obveznosti. Prav tako pa nas ti

dnevi razveseljujejo že s prvimi sadovi

z vrtov in polj. Narava se nam prav
sedaj razodeva v vsej moči in lepoti.

Želimo si, da bi nam bila za vzgled in bi
tudi mi bližnjim, ki nas obdajajo, delali
in dajali čim več dobrega.

lahko brali o dogodkih, ki so se zgodili
v naši občini, hkrati pa napovedujemo
se jih udeležite. Pred nami je pestro
poletje, izkoristimo ga in se obogatimo
z vsem, kar nam ponuja.

nam

pošljite

do

ponedeljka,

20.

avgusta 2019. Prispevek opremite še s
Za uredniški odbor

Bojan Vereš

Svoja doživetja ter spomine nam
posredujte

in nam pomagajte

sooblikovati vsebino naslednje številke
Malega rijtarja. Vaše prispevke za

Mali rijtar
informativno glasilo Občine Beltinci

Vsebina objavljenih člankov ne odraža
vedno stališča uredniškega odbora glasila.
Objavljenih člankov ne honoriramo.
Fotografije, ki jih avtorji ne bodo podnaslovili,
bomo objavili brez podnaslovov.

uredniški odbor:
Bojan VEREŠ (odgovorni urednik)
Miran MAUČEC (namestnik odgovornega urednika)
Gabrijela KÜZMA (članica), Tina ZVER VLAJ (članica),
Štefan ŽIŽEK (član)
zbiranje gradiva:
Lilijana BEŽAN HORVAT

jezikovni pregled:
Zlatka HORVAT
Priloge glasilu niso nujno jezikovno pregledane.
fotografije:
Sandra KAVAŠ (naslovnica),
Arhiv Občine Beltinci, Arhiv Pomurec

grafično oblikovanje in priprava za tisk:
TILIA PRINT, ROMAN KLEMENČIČ s.p.
tisk:
TILIA PRINT, ROMAN KLEMENČIČ s.p.
junij 2019, naklada 2600 izvodov

Glasilo ni naprodaj, vsako gospodinjstvo v občini ga dobi brezplačno,
drugi zainteresirani pa na sedežu Občine Beltinci, Mladinska 2, 9231 Beltinci,
02 / 541 35 35, www.beltinci.si, obcina@beltinci.si

Prosimo vas, da nam
prispevke

(do 3500 znakov)
za 75. številko, ki izide
v začetku

septembra 2019,
posredujete do torka,

20. avgusta 2019,
v elektronski obliki
s komentarji k
fotografijam
in navedbo avtorja ter

v ustreznem formatu.

Naš elektronski naslov:

malirijtar@beltinci.si
Mali rijtar - junij 2019
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AKTUALNO
Dan državnosti – dan, ko je naša domovina leta 1991 postala
formalno neodvisna
Osrednja občinska proslava ob dnevu
državnosti je bila v kulturni dvorani v
Beltincih, kjer smo skupaj s prisotnimi
praznovali 28. rojstni dan naše
domovine, Republike Slovenije.
Slavnostni govornik je bil podžupan
Roman Činč, ki je zbranim povedal –
citiramo:

Slavnostni govornik in podžupan
Občine Beltinci, Roman Činč
Spoštovane občanke in občani, prav
prisrčno pozdravljeni!
Dan državnosti obeležuje spomin na 25.
junij leta 1991, ko je Slovenija formalno
postala neodvisna država. Na ta dan sta
bili sprejeti Deklaracija o neodvisnosti
Slovenije in Temeljna ustavna listina
o samostojnosti in neodvisnosti
Slovenije. Listini sta bili razglašeni
naslednji dan na Trgu republike v
Ljubljani. Dva dni kasneje, 27. junija,
se je začela slovenska osamosvojitvena
vojna, v kateri je Slovenija ohranila
neodvisnost. Zgodovinsko gledano je
dosežena neodvisnost Slovenije tisti cilj,
h kateremu so stremeli naši predniki že
več stoletij.
Ljudje sprejemamo odločitve, ko smo
postavljeni pred izbiro. Dokler ni nujno,
največkrat ne želimo spreminjati
obstoječega stanja. Pred eno od odločilnih
izbir smo bili Prekmurci postavljeni leta
1919, ob koncu prve svetovne vojne ob
razpadu Habsburške monarhije. Postati
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del Madžarske, del Avstrije, pridružiti se
Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev
ali oblikovati lastno Prekmursko
republiko? Opisane možnosti so vnašale
razkol med prebivalce Prekmurja.
Odločitev so sprejele velesile na Pariški
mirovni konferenci, tudi ob upoštevanju
dogodkov, ki so se pred sto leti zgodili
prav pri nas v Beltincih in jih bomo zato
letos 17. avgusta slavnostno obeležili.
Slaba dva meseca po združitvi Prekmurja
s Slovenijo je bila ustanovljena tudi
Gimnazija Murska Sobota. Menim, da se
je takratna oblast zavedala dejstva, da
lahko le v slovenskem, državotvornem,
svetovljanskem duhu vzgojeni Prekmurci
odločilno prispevajo, da se Prekmurje
tesneje poveže s Slovenijo.
Dvajseto stoletje je v zgodovinskih
knjigah opredeljeno kot stoletje
dveh svetovnih vojn. To je bilo tudi
stoletje
velikanskega
tehnološko
informacijskega razvoja, ki se nadaljuje
tudi v 21. stoletju. Spremembam na
gospodarskem področju in hitri rasti
prebivalstva so nujno sledile spremembe
družbeno političnih ureditev in
nastajanje novih držav v Evropi.
Tako
smo
leta
1991udejanili
plebiscitarno izraženo voljo slovenskega
naroda in postali neodvisna država.
Neodvisnost in samostojnost ne
pomenita zapiranja v lastne ograje,
oblikovanje samozadostnosti, temveč
svobodno izbiro pri vstopanju v nove
povezave. Smo del Evropske unije in
smo se kakšni od lastnih pravic, ki bi
jih lahko neodvisno izvrševali sami,
tudi odpovedali v prid evropskega
sodelovanja in hitrejšega razvoja.
Živimo v takem delu sveta, v katerem
družbeno politične spremembe in
mednacionalni ter verski konflikti
nikoli niso dobili takih razsežnosti, kot v
določenih svetovnih kriznih žariščih.
Gledano po številu prebivalstva, je
vseh Slovencev le 0,025% svetovnega
prebivalstva, Prekmurcev le okrog

0,001%
današnjega
svetovnega
prebivalstva. Cela Slovenija je torej
primerljiva s kakšnim od manjših
svetovnih mest. Problemi sodobnega
sveta se rojevajo tam, kjer je težišče
prebivalstva, vendar jih vselej občutimo
tudi pri nas, zato smo vpeti v vsa
svetovna dogajanja.
Današnji svet je svet hitrega pretoka
informacij, kibernetične povezanosti,
predvsem
pa
soodvisnosti
vseh
prebivalcev našega planeta. Lastna
država Slovenija pomeni dobro izhodišče
za pravilne izbire poti v prihodnosti.
Bodimo ponosni, da jo imamo in se
vedno znova sprašujmo, kaj in kako
lahko kot posamezniki prispevamo, da
jo izboljšamo.
Najlepše hvala!
V umetniškem programu je nastopila
Prekmurska godba Bakovci s solistko
Moiro in mažoretkami iz Bakovec.
				
					
Lilijana Bežan Horvat

AKTUALNO
Sprejem najboljših učencev in učenk ob zaključku osnovnošolskega
izobraževanja pri županu Občine Beltinci
»Današnji dan je tu zate,
da bi bil srečen.
Drugega dneva namreč nimaš,
da bi živel v vsej popolnosti,
da bi bil vesel in zadovoljen!
Včeraj? Je že mimo.
Jutri? Šele pride.
Danes- je torej edini dan, ki je zares tvoj.
Naredi iz njega svoj najlepši dan!«
(Phil Bosmans)
V sredo, 19. junija 2019, je župan Marko
Virag v grajski dvorani v Beltincih
slovesno sprejel letošnje najboljše
učence in učenke – devetošolke in
devetošolce, ki so z odliko zaključili
svojo osnovnošolsko izobraževalno
pot.
V programu je sodeloval eden od
nagrajencev, devetošolec, uspešen
glasbenik, najobetavnejši pomurski
harmonikar leta 2019, ki je obiskoval
Glasbeno šolo Beltinci - David Sabo.
Zaigral je tri skladbe: Bachov preludij,
avtorsko skladbo The Fourth Day in ob
koncu sprejema še valček skladatelja
Tomain C – Sweeting valse.
Tovrstne sprejeme najboljših učencev
izvajamo v naši občini že od leta 1996
in vedno znova nam je toplo pri srcu, ko
vidimo v naši družbi generacije mladih,
ki so izjemno uspešni in dosegajo
zavidljive rezultate na najrazličnejših
področjih izobraževanja.
Župan Marko Virag je vsem iskreno
čestital, podelil županove petice, prejeli
pa so še dve knjižni deli – ponatis knjige
Ivana Jeriča Moji spomini in monografijo
Prekmurje v vrtincu Pariške mirovne
konference, avtorja Uroša Lipuščka,
dr. politoloških znanosti. Ob knjigi sta
bili izdani ob letošnjem praznovanju
100. obletnice združitve prekmurskih
Slovencev z matičnim narodom.
Letošnji nagrajenci so:
1. GAJA JEREBIC, Lipovci 180/i,
9231 Beltinci
Prejela je priznanje in nagrado za
doseganje odličnih učnih rezultatov pri
pouku v vseh letih šolanja, za vzoren
obisk pouka in odnos do šolskega dela, za
spoštljiv odnos do učencev in delavcev
šole, za prizadevno sodelovanje in
doseganje izjemnih rezultatov na
družboslovnem, naravoslovnem in

Sprejem najboljših učencev in učenk ob zaključku osnovnošolskega
izobraževanja pri županu Občine Beltinci
matematičnem področju, za aktivno
sodelovanje pri organizaciji in izvedbi
različnih dejavnosti in prireditev, za
prizadevno in odgovorno ohranjanje
kulturne dediščine, za večletno
prizadevno delo v oddelčni skupnosti
in šolskem parlamentu, za sodelovanje
in doseganje izjemnih rezultatov na
področju turizma, za sodelovanje
na tekmovanju Male sive celice, za
devetletno uspešno sodelovanje pri
bralni znački (zlata bralka).
Dosegla je:
v 7. razredu: bronasto Vegovo
priznanje, bronasto priznanje iz
astronomije, bronasto priznanje iz
logike, bronasto Cankarjevo priznanje,
zlato priznanje na tekmovanju za Zlato
kuhalnico, Certifikat iz nemškega jezika
Fit in Deutsch1, pohvalo za sodelovanje
pri DEAR projektu.
v 8. razredu:
bronasto Vegovo
priznanje, bronasto priznanje v znanju
Vesele šole, bronasto priznanje iz logike,
bronasto Proteusovo priznanje, bronasto
priznanje o sladkorni bolezni na
šolskem tekmovanju, srebrno priznanje
o sladkorni bolezni na državnem
tekmovanju, srebrno priznanje v znanju
Vesele šole, priznanje Za zlato kuhalnico
na državnem tekmovanju,
zlato
priznanje na državni reviji Pika Poka,
ZRSS, 3 srebrna priznanja na srečanju
OFS, JSKD.
v 9. razredu: bronasto priznanje v
znanju Vesele šole, bronasto priznanje v
znanju geografije. bronasto priznanje iz

logike, bronasto Cankarjevo priznanje,
bronasto priznanje iz znanja zgodovine,
bronasto Maroltovo značko, Regijsko
srečanje folklornih skupin – 3 srebrna
priznanja, medobčinsko tekmovanje v
nogometu za starejše deklice – 2.mesto,
srebrno priznanje na tekmovanju
Turizmu pomaga lastna glava. Prejela je
naziv zlata bralka.
2. Pia KRAJCAR, Kmečka ulica 61,
9231 Beltinci
Prejela je priznanje in nagrado za
doseganje odličnih učnih rezultatov pri
pouku v vseh letih šolanja, za vzoren
obisk pouka in odnos do šolskega
dela, za spoštljiv odnos do učencev in
delavcev šole, za večletno prizadevno
sodelovanje in doseganje izjemnih
rezultatov na športnem področju.

Dosegla je:
v 7. razredu: odbojka na mivki področno tekmovanje - 2. mesto, mala
odbojka - področno tekmovanje - 1.
mesto, mala odbojka - medobčinsko
tekmovanje - 1. mesto, odbojka medobčinsko tekmovanje - 2. mesto.
v 9. razredu - državno četrtfinalno
tekmovanje v odbojki: 1. mesto,
področno tekmovanje v odbojki: 1.
mesto, medobčinsko tekmovanje v
odbojki: 1. mesto, sektorsko tekmovanje
v odbojki: 1. mesto, državno četrtfinalno
tekmovanje v odbojki na mivki - 6. mesto,
področno tekmovanje v odbojki na mivki
- 1. mesto.
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AKTUALNO
3. EVA MAUČEC, Gančani 204/a,
9231 Beltinci
Prejela je priznanje za prizadevnost
in doseganje odličnih učnih rezultatov
pri pouku v devetem razredu, za vzoren
obisk pouka in odnos do šolskega dela,
za doseganje dobrih rezultatov na
tekmovanjih in na športnem področju.
Dosegla je:
v 7. razredu: bronasto Cankarjevo
priznanje
v 8. razredu: bronasto priznanje iz
znanja geografije, bronasto priznanje
o sladkorni bolezni na šolskem
tekmovanju.
v 9. razredu: bronasto priznanje
o sladkorni bolezni na šolskem
tekmovanju, medobčinsko tekmovanje v
nogometu za starejše deklice – 2. mesto.
4. MAŠA MAUČEC, Gančani 187,
9231 Beltinci
Prejela je priznanje in nagrado za
doseganje odličnih učnih rezultatov
pri pouku, za vzoren obisk pouka in
odnos do šolskega dela, za spoštljiv
odnos do učencev in delavcev šole, za
prizadevno in odgovorno ohranjanje
kulturne dediščine, za sodelovanje
in doseganje izjemnih rezultatov
na področju turizma, za devetletno
uspešno sodelovanje pri bralni znački
(zlata bralka).
Dosegla je:
v 8. razredu: srebrno priznanje na
srečanju OFS, JSKD, bronasto priznanje v
znanju Vesele šole, bronasto priznanje na
računalniškem tekmovanju Računalniški
bober, bronasto Proteusovo priznanje.
v 9. razredu:   bronasto Maroltovo
značko, regijsko srečanje OFS - srebrno
priznanje, srebrno priznanje na
tekmovanju Turizmu pomaga lastna
glava. Dosegla je tudi naziv zlata bralka.
5. NIKA MAUČEC, Gančani 187,
9231 Beltinci
Prejela je priznanje in nagrado za
doseganje odličnih učnih rezultatov
pri pouku v vseh letih šolanja, za
vzoren obisk pouka in odnos do
šolskega dela, za spoštljiv odnos
do učencev in delavcev šole, za
prizadevno sodelovanje in doseganje
izjemnih rezultatov na družboslovnem,
naravoslovnem in matematičnem
področju, za prizadevno in odgovorno
ohranjanje kulturne dediščine, za
sodelovanje in doseganje izjemnih
rezultatov na področju turizma, za
6
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devetletno uspešno sodelovanje pri
bralni znački (zlata bralka).
Dosegla je:
v 7. razredu: bronasto Vegovo priznanje
v 8.razredu: bronasto priznanje iz
logike, bronasto Vegovo priznanje,
bronasto priznanje iz fizike, bronasto
priznanje iz znanja zgodovine, bronasto
priznanje na tekmovanju Računalniški
bober, bronasto Proteusovo priznanje,
bronasto priznanje o sladkorni bolezni
na šolskem tekmovanju, srebrno Vegovo
priznanje na državnem tekmovanju,
srebrno priznanje iz fizike na področnem
tekmovanju, izpit Goethe inštituta FIT1
v 9. razredu: bronasto priznanje v
znanju geografije, bronasto Vegovo
priznanje, bronasto priznanje iz
astronomije, bronasto priznanje iz
fizike, bronasto Proteusovo priznanje,
bronasto priznanje iz logike, bronasto
priznanje
in
znanja
zgodovine,
bronasto priznanje o sladkorni bolezni
na šolskem tekmovanju, bronasto
Cankarjevo priznanje, srebrno priznanje
na državnem tekmovanju v znanju
geografije, srebrno priznanje iz logike
na državnem tekmovanju, srebrno
Proteusovo priznanje na državnem
tekmovanju,
bronasto
Maroltovo
značko, regijsko srečanje OFS – 3
srebrna priznanja, srebrno priznanje
na tekmovanju Turizmu pomaga lastna
glava, dosegla je naziv zlata bralka.
6. NIKO POZDEREC,
Kajuhova ulica 6, 9231 Beltinci
Prejel je priznanje in nagrado za
doseganje odličnih učnih rezultatov
pri pouku v vseh letih šolanja, za
vzoren obisk pouka in odnos do
šolskega dela, za spoštljiv odnos do
učencev in delavcev šole, za večletno
prizadevno sodelovanje in doseganje
dobrih rezultatov na naravoslovnem
in vrhunski dosežek na športnem
področju, za aktivno sodelovanje
pri organizaciji in izvedbi različnih
dejavnosti in prireditev, za prizadevno
in odgovorno ohranjanje kulturne
dediščine, za prizadevno delo na
področju robotike.
Dosegel je:
v 7. razredu: bronasto priznanje iz
logike, prejel je pohvalo za sodelovanje
pri DEAR projektu
v 8. razredu: bronasto priznanje iz
astronomije, zlato priznanje na reviji
Pika Poka, ZRSS, 3 srebrna priznanja
na srečanju OFS, JSKD, opravil je izpit

Goethe inštituta FIT1
v 9. razredu: bronasto priznanje iz fizike,
bronasta Maroltova značka, regijsko
srečanje OFS – 3 srebrna priznanja,
državno prvenstvo v streljanju z zračno
puško – ekipno 2. mesto.
7. DAŠA SMODIŠ, Melinci 15,
9231 Beltinci
Prejme priznanje in nagrado za
doseganje odličnih učnih rezultatov pri
pouku v vseh letih šolanja, za vzoren
obisk pouka in odnos do šolskega dela, za
spoštljiv odnos do učencev in delavcev
šole, za prizadevno sodelovanje in
doseganje izjemnih rezultatov na
družboslovnem, naravoslovnem in
matematičnem področju, za aktivno
sodelovanje pri organizaciji in izvedbi
različnih dejavnosti in prireditev, za
prizadevno in odgovorno ohranjanje
prekmurske ljudske dediščine, za
sodelovanje na tekmovanju Male sive
celice. Daša je odlične rezultate dosegla
tudi na glasbenem področju.
Dosegla je:
v 7. razredu: bronasto Vegovo
priznanje, bronasto priznanje iz logike,
srebrno Vegovo priznanje na državnem
tekmovanju
v 8. razredu: bronasto Vegovo
priznanje, bronasto priznanje v znanju
Vesele šole, bronasto priznanje iz
znanja zgodovine, bronasto priznanje
na tekmovanju Računalniški bober,
bronasto priznanje o sladkorni bolezni
na šolskem tekmovanju, srebrno
priznanje na srečanju OFS, JSKD, osvojila
je izpit Goethe inštituta FIT1
v 9. razredu : bronasto priznanje v
znanju Vesele šole, bronasto Vegovo
priznanje, bronasto priznanje v znanju
geografije, bronasto priznanje iz
astronomije, bronasto priznanje na
šolskem tekmovanju Računalniški bober,
bronasto priznanje iz logike, bronasto
priznanje o sladkorni bolezni na
šolskem tekmovanju, srebrno priznanje
o sladkorni bolezni na državnem
tekmovanju, srebrno priznanje na
državnem tekmovanju v znanju Vesele
šole, medobčinsko tekmovanje v
nogometu za starejše deklice – 2. mesto,
bronasto Maroltovo značko, regijsko
srečanje OFS – srebrno priznanje
Glasbena šola Beltinci je za Dašo
zapisala naslednje največje dosežke:
Svoje glasbeno izobraževanje je začela
leta 2011. Njen mentor za kitaro je
bil Dušan Slaček, trenutno pa se uči

AKTUALNO
igranja na klavir pri Janji Belič. Dašino
izjemno nadarjenost je bilo opaziti
že ob samem začetku izobraževanja.
Poleg rednih nastopov v sklopu učnega
procesa je sodelovala v orkestru,
zboru in različnih komornih skupinah.
Redno se je udeleževala državnih in
mednarodnih tekmovanj ter konstantno
dosegala zavidljive rezultate. Skozi
ves čas njenega izobraževanja je bila
pri glavnem predmetu tudi odlično
ocenjena.
8. NIKA SOBOČAN, Melinci 125,
9231 Beltinci
Prejela je priznanje in nagrado za
doseganje odličnih učnih rezultatov
pri pouku v vseh letih šolanja, za
prizadevno sodelovanje in doseganje
izjemnih rezultatov na
področju
logike, za vzoren obisk pouka in odnos
do šolskega dela, za spoštljiv odnos do
učencev in delavcev šole, za devetletno
uspešno sodelovanje pri bralni znački
(zlata bralka).
Dosegla je:
v 7. razredu: Certifikat iz nemškega
jezika Fit in Deutsch1, bronasto
priznanje na Računalniškem bobru,
Certifikat na mednarodnem tekmovanju
Genius Logicus (1. mesto v državni in 6.
mesto v mednarodni uvrstitvi)
v 8. razredu: Certifikat na mednarodnem
tekmovanju Genius Logicus (3. mesto
v državni in 9. mesto v mednarodni
uvrstitvi)
v 9. razredu je dosegla naziv zlata
bralka
9. Vid STANKO, Travniška 7,
9231 Beltinci
Prejel je priznanje za doseganje
odličnih učnih rezultatov pri pouku
v vseh letih šolanja, za vzoren obisk
pouka in odnos do šolskega dela, za
spoštljiv odnos do učencev in delavcev
šole.
Dosegel je:
v 7. razredu: Certifikat iz nemškega
jezika Fit in Deutsch1
v 8. razredu: medobčinsko tekmovanje v
odbojki - 2. mesto, sektorsko tekmovanje
v odbojki - 1. mesto
10.VITA STRNIŠA, Jugovo 24,
9231 Beltinci
Prejela je priznanje in nagrado za
doseganje odličnih učnih rezultatov
pri pouku, za vzoren obisk pouka in
odnos do šolskega dela, za prizadevno

in odgovorno ohranjanje kulturne
dediščine, za večletno prizadevno
sodelovanje in doseganje izjemnih
rezultatov na športnem področju.
Dosegla je:
v 7. razredu: mala odbojka - področno
tekmovanje - 1. mesto, mala odbojka
- medobčinsko tekmovanje - 1. mesto,
odbojka - medobčinsko tekmovanje - 2.
mesto
v 8. razredu: srebrno priznanje na
srečanju OFS, JSKD
v 9. razredu: državno četrtfinalno
tekmovanje v odbojki: 1. mesto,
področno tekmovanje v odbojki: 1. mesto,
medobčinsko tekmovanje v odbojki: 1.
mesto, sektorsko tekmovanje v odbojki:
1. mesto, področno tekmovanje v odbojki
na mivki: 1. mesto, državno polfinalno
tekmovanje v odbojki na mivki: 1.
mesto, področno tekmovanje v atletiki,
suvanje krogle, 12. mesto, medobčinsko
tekmovanje v atletiki, suvanje krogle,
3. mesto, bronasto Maroltovo značko,
regijsko srečanje OFS - srebrno priznanje
11.Lija DUGAR, Melinci 75/a,
9231 Beltinci
Prejela je priznanje za prizadevnost
in doseganje odličnih učnih rezultatov
pri pouku v devetem razredu, za vzoren
obisk pouka in odnos do šolskega
dela, za spoštljiv odnos do učencev
in delavcev šole, za sodelovanje in
doseganje izjemnih rezultatov na
področju turizma.
Dosegla je:

v 7. razredu : mala odbojka medobčinsko tekmovanje - 1. mesto,
Certifikat iz nemškega jezika Fit in
Deutsch1; Goethe-Institut
v 9. razredu: srebrno priznanje na
tekmovanju Turizmu pomaga lastna
glava.
12.JURE GJÖREK, Panonska 7/a,
9231 Beltinci
Prejel je priznanje za prizadevnost
in doseganje odličnih učnih rezultatov
pri šolskem delu v vseh letih šolanja, za
večletno prizadevno delo na področju
robotike, za vzoren obisk pouka in
odnos do šolskega dela, za spoštljiv
odnos do učencev in delavcev šole in za
dosežke na športnem področju.
Dosegel je:
v 8. razredu: bronasto priznanje iz
fizike
v 9. razredu: državno prvenstvo v

streljanju z zračno puško – ekipno 2.
mesto, državno prvenstvo v streljanju z
zračno puško – posamično 4. mesto
13.JAKA KOUTER, Melinci 72/a,
9231 Beltinci
Prejel je priznanje za prizadevnost
in doseganje odličnih učnih rezultatov
pri šolskem delu v vseh letih šolanja,
za ohranjanje kulturne dediščine,
za vzoren obisk pouka in odnos do
šolskega dela, za spoštljiv odnos do
učencev in delavcev šole in za dosežke
na športnem področju.
Dosegel je:
v 8. razredu : srebrno priznanje na
srečanju OFS, JSKD
v 9. razredu: bronasto priznanje na
šolskem tekmovanju Računalniški bober,
medobčinsko tekmovanje v nogometu za
starejše dečke - 2. mesto
14.NIKA NEMEC, Panonska 43,
9231 Beltinci
Prejela je priznanje za doseganje
odličnih učnih rezultatov pri pouku
v vseh letih šolanja, za vzoren obisk
pouka in odnos do šolskega dela, za
spoštljiv odnos do učencev in delavcev
šole, za večletno sodelovanje pri
pevskem zboru in za večletno delo na
likovnem področju.
Dosegla je:
v 9. razredu: priznanje za večletno
sodelovanje pri pevskem zboru,
priznanje za večletno delo na likovnem
področju
15.DAVID SABO, Lipa 35,
9231 BELTINCI
Prejel je priznanje in nagrado za
doseganje odličnih učnih rezultatov
pri pouku v vseh letih šolanja, za
prizadevno sodelovanje in doseganje
izjemnih rezultatov na družboslovnem,
naravoslovnem in matematičnem
področju, za vzoren obisk pouka in
odnos do šolskega dela, za spoštljiv
odnos do učencev in delavcev šole, za
aktivno sodelovanje pri organizaciji
in izvedbi različnih dejavnosti in
prireditev, za večletno prizadevno delo
v oddelčni skupnosti, za pomoč pri
krepitvi vrednot skupnega življenja
v oddelku, za ohranjanje kulturne
dediščine in za dosežke na športnem
področju. Na področju glasbe je prejel
mnogo priznanj in dosegel izjemne
rezultate. Postal je najobetavnejši
pomurski harmonikar.
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AKTUALNO
Dosegel je:
v 7. razredu: bronasto priznanje
na
računalniškem
tekmovanju
Bober, bronasto priznanje iz znanja
astronomije, priznanje za sodelovanje v
DEAR projektu
v 8. razredu: odbojka – sektorsko
tekmovanje - 1. mesto, odbojka –
medobčinsko tekmovanje - 2. mesto,
medobčinsko tekmovanje v nogometu
- 2. mesto, avtorstvo glasbe za šolsko
himno, bronasto priznanje iz fizike,
bronasto priznanje iz astronomije,
bronasto priznanje znanja logike,
bronasto priznanje iz znanja tehnologij,
srebrno priznanje FS II na srečanju
OFS, JSKD, Srebrno priznanje FS III na
srečanju OFS, JSKD, srebrno priznanje iz
astronomije na državnem tekmovanju,
srebrno priznanje iz fizike na državnem
tekmovanju
v 9. razredu: odbojka – sektorsko
tekmovanje - 1. mesto, odbojka –
medobčinsko tekmovanje - 2. mesto,
medobčinsko tekmovanje v nogometu
- 2. mesto, področno tekmovanje v
odbojki na mivki - 2. mesto, državno
polfinalno tekmovanje v odbojki na
mivki - 4. mesto, bronasto priznanje iz
znanja geografije, bronasto priznanje
iz znanja fizike, bronasto priznanje iz
znanja astronomije, bronasto priznanje
– mednarodni matematični kenguru,
bronasto priznanje na tekmovanju
Računalniški bober, bronasto priznanje
iz znanja tehnologij, bronasto Maroltovo
značko, srebrno priznanje iz znanja
fizike na področnem tekmovanju, zlato
priznanje in absolutno tretje mesto v
državi iz glasbene olimpijade, posebno
glasbeno nagrado za odličen ustvarjalni
dosežek in izvedbo lastne skladbe
David, kot smo že omenili, ima odlične
dosežke na glasbenem področju.
Glasbena šola Beltinci je zapisala:
David Sabo je izobraževanje na Glasbeni
šoli Beltinci začel kot eden prvih vpisanih
učencev v programu Predšolske glasbene
vzgoje leta 2008. Njegove nadpovprečne
sposobnosti so učitelji opazili zelo
zgodaj. S šestimi leti se je začel učiti
igranja na harmoniko, v šolskem letu
2016/17 pa še na tolkalih. V času šolanja
je redno nastopal kot solist v klasični
glasbi in s folklorno skupino OŠ Beltinci
ter bil član Prekmurske bande, ki deluje
na GŠ Beltinci. Od leta 2014 naprej se je
redno udeleževal tekmovanj doma in na
tujem. Poleg številnih osvojenih zlatih
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plaket in prvih nagrad v Sloveniji, na
Hrvaškem in v Italiji je na mednarodnem
tekmovanju
harmonikarjev
Pannoniaccordion v Murski Soboti
leta 2018 na podlagi najvišjega števila
osvojenih točk prejel prehodni pokal
in naziv NAJOBETAVNEJŠI POMURSKI
HARMONIKAR. David se je odločil za
nadaljno glasbeno pot in na podlagi
uspešno opravljenega sprejemnega
preizkusa bil sprejet na Konservatorij za
glasbo in balet v Mariboru. Glasba je v
njegovem življenju že do sedaj zasedala
pomembno mesto, z odločitvijo za
profesionalno pot pa ta vloga prerašča
v način življenja.
16. KAJA BALER, Bratonci 19,
9231 Beltinci
Prejela je priznanje in nagrado za
doseganje odličnih učnih rezultatov v
9. razredu, za večletno prizadevnost
in doseganje izjemnih rezultatov na
športnem področju ter za doseganje
vidnih rezultatov na področju tujega
jezika in matematike.
Dosegla je:
v 9. razredu: državno tekmovanje v judu
- 3. mesto, srebrno priznanje za nemško
bralno značko, bronasto priznanje iz
znanja nemščine, področno tekmovanje
v judu - 1. mesto
v 8. razredu: zlato priznanje za nemško
bralno značko, bronasto priznanje
Računalniški bober, bronasto priznanje
iz logike
v 7. razredu: bronasto Cankarjevo
priznanje, bronasto priznanje iz logike,
Certifikat FIT 2, priznanje za nemško
bralno značko, državno tekmovanje v
judu - 5. mesto
17. ROK HOZJAN, Gančani 178/e,
9231 Beltinci
Prejel je priznanje za prizadevnost in
doseganje odličnih učnih rezultatov v
vseh letih šolanja, za doseganje vidnih
rezultatov na matematičnem področju,
na področju tehnologij in športnem
področju ter za aktivno sodelovanje pri
organizaciji in izvedbi projekta za lepšo
šolo.
Dosegel je:
v 9. razredu: medobčinsko tekmovanje
v suvanju krogle - 2. mesto, področno
tekmovanje v suvanju krogle - 4. mesto,
medobčinsko tekmovanje v nogometu
- 2. mesto, medobčinsko tekmovanje v
odbojki - 2. mesto
v 8. razredu: bronasto priznanje iz

astronomije, srebrno priznanje iz znanja
tehnologij, bronasto priznanje iz logike,
področno tekmovanje v odbojki na mivki
- 2. mesto, državni četrtfinale v odbojki
na mivki - 4. mesto, bronasto Vegovo
priznanje, bronasto priznanje iz logike
v 7. razredu: bronasto priznanje iz
astronomije, medobčinsko tekmovanje v
odbojki - 2. mesto, področno tekmovanje
v mali odbojki - 2. mesto, medobčinsko
tekmovanje v odbojki - 2. mesto.
18.BOŠKO KUZMA, Kocljevo naselje
25, 9231 Beltinci
Prejel je priznanje za prizadevnost in
doseganje odličnih učnih rezultatov
v vseh letih šolanja, vidne rezultate
na področju tujega jezika in večletno
prizadevno sodelovanje na področju
robotike. Dosegel je:
v 9. razredu: bronasto priznanje iz
znanja angleškega jezika
v 8. razredu: bronasto priznanje iz
znanja angleškega jezika, srebrno
priznanje za angleško bralno značko

19. MAJA LEBAR, Gančani 193/a,
9231 Beltinci
Prejela je priznanje za prizadevnost in
doseganje odličnih učnih rezultatov v
vseh letih šolanja, za vidne rezultate na
naravoslovno matematičnem področju,
za večletno prizadevno delo v razredni
skupnosti in za večletno sodelovanje na
likovnem področju. Prav tako je prejela
priznanje za večletno sodelovanje
na likovnem področju, za večletno
prizadevno delo v razredni skupnosti.
v 8. razredu: bronasto priznanje iz
fizike
v 7.razredu: bronasto Vegovo priznanje
20. ROK MATKO, Gančani 204/b,
9231 Beltinci
Prejel je priznanje za večletno
doseganje izjemnih rezultatov na
športnem področju in vidnih rezultatov
s področja fizike in tehnologij.
Dosegel je:
v 9. razredu: ekipno državno
tekmovanje v streljanju z zračno puško
- 2. mesto, bronasto priznanje iz znanja
tehnologij
v 8. razredu: področno v štafeti 4x100m
- 1. mesto, bronasto priznanje iz fizike,
bronasto priznanje Računalniški bober.
21. KATJUŠA PETERKA. Partizanska
18, 9231 Beltinci
Prejela je priznanje in nagrado za
prizadevnost in doseganje odličnih

AKTUALNO
učnih rezultatov v vseh letih šolanja,
za večletno sodelovanje pri pevskem
zboru in na likovnem področju ter
za odgovorno ohranjanje kulturne
dediščine.
Dosegla je:
v 9. razredu: bronasto Maroltovo
značko,
priznanje
za
večletno
sodelovanje pri pevskem zboru, srebrno
priznanje na regijski folklorni reviji, FIT
1
v 8. razredu: zlato priznanje na
regijski Zlati kuhalnici, zlato priznanje
na državni reviji Pika Poka, 3 srebrna
priznanja na regijski folklorni reviji
V 7. razredu: priznanje za sodelovanje
v DEAR projektu, področno tekmovanje
v mali odbojki - 1. mesto, medobčinsko
tekmovanje v mali odbojki 1. - mesto,
bronasto priznanje iz logike
22. MAJ RENGEO, Lipovci 55,
9231 Beltinci
Prejel je priznanje za prizadevnost in
doseganje odličnih učnih rezultatov v
vseh letih šolanja in vidnih rezultatov
na področju tujega jezika.
Dosegel je:
v 9. razredu: bronasto priznanje iz
znanja angleščine
v 8. razredu: bronasto iz znanja
angleščine
23. NEŽA SRAKA, Lipovci 60,
9231 Beltinci
Prejela je priznanje
za večletno
prizadevnost in doseganje odličnih

učnih rezultatov v 9. razredu, za
večletno prizadevno delo v šolski
knjižnici in za doseganje izjemnih
rezultatov na področju športnega plesa.
Dosegla je:
v 9. razredu: srebrno priznanje
Šolski plesni festival, prejela pohvalo
za večletno prizadevno delo v šolski
knjižnici
v 8. razredu: srebrno priznanje Šolski
plesni festival
v 7. razredu: srebrno priznanje Šolski
plesni festival, zlato priznanje Šolski
plesni festival
24. Tjan ŽIŽEK, Dokležovje, Severna
9, 9231 Beltinci
Učenec je imel zelo dober učni uspeh
vseh devet let šolanja.
25.EMA KOVAČ, Dokležovje,
Glavna 44, 9231 BELTINCI
Učenka je imela odličen uspeh vseh
devet let šolanja. Prejela je zlato
priznanje na državnem tekmovanju
Mladi raziskovalci v 9. razredu, srebrno
Cankarjevo priznanje na državnem
tekmovanju iz znanja slovenščine
v 9. razredu, srebrno priznanje na
državnem tekmovanju iz znanja o
sladkorni bolezni v 8. in 9. razredu,
srebrno priznanje na državnem
tekmovanju iz znanja matematike v
8. in 9. razredu, srebrno priznanje na
državnem tekmovanju iz znanja logike

v 9. razredu, srebrno priznanje na
državnem tekmovanju iz Vesele šole v
8. in 9. razredu, srebrno priznanje na
državnem tekmovanju Prvaki znanja v
9. razredu in usvojila je bralno značko
v vseh devetih letih šolanja - postala
je zlata bralka. Učenka je prizadevno
in uspešno več let sodelovala tudi v
Unesco ASP mreži šol, na šolskem,
medobčinskem in regijskem šolskem
parlamentu pa se je izkazala kot
izjemna govorka s kritičnim pogledom
na svet.
26. NIVES JERIČ, Dokležovje,
Narcisna 4, 9231 Beltinci
Učenka je imela zelo dober učni uspeh
vseh devet let šolanja. Usvojila je naziv
zlata bralka. Uspešno je sodelovala
na kulturnem področju, pri pevskem
zboru in mažoretkah.

Uspešno in srečno, dragi devetošolci,
tudi v prihodnje!
Lilijana Bežan Horvat
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Spoštovani letošnji maturanti!
V naši občini župan vsako leto na
osrednji slovesnosti ob občinskem
prazniku, 17. avgustu, sprejme zlate
maturante iz domače občine.
Vedno znova se soočamo s situacijo,
da zaradi Zakona o varstvu osebnih
podatkov srednje šole podatkov o
tem, kdo je postal zlati maturant, ne
morejo posredovati. Prav tako nimamo

podatkov o tem, v katerih srednjih
šolah ste mladi iz naše občine.
S tem obvestilom se, spoštovani
maturanti, obračamo na Vas, da v
kolikor boste letos pridobili naziv
ZLATI MATURANT, nam sporočite
Vaše podatke in točen naslov čim
prej v tajništvo Občinske uprave

(02/5413-553,
Lilijana)
ali
pa
nam podatke posredujete preko
elektronskega naslova - maila:
obcina@beltinci.si.

Hvala in veliko uspehov ter vse dobro
Vam želimo!
					
Tajništvo Občinske uprave

Osrednja občinska slovesnost ob Jeričevih dnevih v Dokležovju
V torek, 4. junija 2019, smo se na
osrednji slovesnosti v Dokležovju
spomnili
narodnega
buditelja,
generalnega vikarja za Pomurje,
Maistrovega borca ter pokončnega
rodoljuba, dr. Ivana Jeriča.

Pred prireditvijo je bila tudi sveta maša
za domovino v cerkvi sv. Štefana, s
položitvijo venca k spomeniku Ivana
Jeriča.

Slavnostni govornik je bil župan Občine
Beltinci, Marko Virag. Za zbrane goste
in prisotne je povedal – citiramo:

Slavnostni govornik - župan Občine
Beltinci, Marko Virag
Dragi Dokležanci, spoštovani gostje!
Prijeten je občutek, ko se človek spomni
velikih rojakov, ki so s svojim življenjem
in delom prispevali pomemben del pri
oblikovanju zgodovine slovenskega in
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prekmurskega naroda. Še prijetnejši
je občutek, ko imamo priložnost, da
počastimo veljake, ki so živeli v naši
občini, v vaši vasi. Eden izmed največjih
rojakov prekmurskega naroda in človek
z veliko začetnico je bil tudi Ivan Jerič.
Zato me še toliko bolj veseli, da ste se
v Dokležovju v okviru KS in različnih
društev spomnili na svojega velikega
rojaka in pred leti začeli z zbiranjem del
in spominov iz njegovega življenja. Na ta
način ste storili pravi korak v smeri, da se
ohrani pomembna kulturna dediščina,
ki jo je Ivan Jerič preko svojega življenja
in dela ustvaril. Je hkrati neprecenljiva
dediščina, ki je zelo pomembno
prispevala k temu, da smo se Prekmurci
združili z matičnim narodom, da je tako
Prekmurje postalo del slovenske države.
Z odprtjem Jeričeve sobe, kjer so
v izvirniku shranjeni predmeti iz
njegovega življenja, z začetkom
Jeričevih dnevov, ki so postali vsakoletna
tradicija v koledarju dogodkov Krajevne
skupnosti Dokležovje in Občine Beltinci
ter z današnjo položitvijo venca ob
njegovem spomeniku so se v Dokležovju
začele aktivnosti in dogodki, ki ne
samo da spominjajo na veličino vašega
rojaka, ampak tudi povezujejo krajane
in predstavnike različnih društev pri
pripravi proslav in dogodkov njemu
v spomin in čast. Povezujejo kraje iz
naše občine in širše ter sporočajo, da
je mogoče z znanjem, pogumom in s
povezovanjem doseči velika dejanja.

Ivan Jerič je najprej s svojim delom kot
duhovnik, kasneje pa kot poslanec in
generalni vikar, združeval Slovence
na obeh bregovih reke Mure. Zato mu
bomo namenili tudi posebno mesto na
obeležju, ki ga bomo ob 100. obletnici
združitve Prekmurja z matičnim
narodom kot zahvalo in počastitev
postavili ob cerkvi v Beltincih. Obeležje
bo stalo na lokaciji, kjer se je leta 1919
zbralo več kot 20.000 narodno zavednih
Prekmurcev. Na takratnem ljudskem
zborovanju so odločitev Pariške mirovne
konference iz 12. avgusta istega leta
prepoznali kot priložnost, da se odločno
in glasno pove, da smo Prekmurci in tudi
Slovenci. 17. avgusta 1919 je takrat prav
v naši občini vojska SHS, ki je po razpadu
Avstro - Ogrske monarhije 12. avgusta
zasedla Prekmurje, oblast predala civilni
oblasti. Tako se je v občini Beltinci rodilo
Prekmurje kot del Slovenije in Ivan Jerič
je imel eno ključnih vlog pri združitvi
prekmurskih Slovencev z matičnim
narodom. S svojim življenjskim delom
in nazorom je povezoval ljudi na obeh
bregovih reke Mure in tako združil
Slovence, ki jih reka Mura ni ločila,
ampak povezala. Zato mu moramo biti
tudi danes izjemno hvaležni.
Zgodovina nas uči, da je bilo v naši
občini v preteklosti ogromno odločnosti
in poguma. Velike odločitve za našo
pokrajino in državo so bile sprejete z
vizijo lepše in boljše prihodnosti za vse.
Bogata tradicija, izjemna naravna lega
in pridni, delovni ljudje so lahko velika
prednost naše občine. Moramo biti

AKTUALNO
povezani med seboj, najprej vsi kraji v
naši občini, nato s sosednjimi občinami
in tudi širše. Le tako bomo zagotovili
pogoje za dvig kakovosti življenja v naši
občini, ki ga bogatijo ravno druženja in
povezovanja ter učinkovito preživljanje
prostega časa. To je tisto, kar daje dodano
vrednost ter ponos vsakemu kraju. Zato
sem kot župan občine Beltinci še toliko
bolj vesel, da se je društvena dejavnost
v Dokležovju v zadnjih letih okrepila in
da je aktivno začelo delovati več društev,
ki se med seboj uspešno dopolnjujejo in
povezujejo pri projektu Jeričevih dni.
Spoštovani gosti, dragi domačini. Z
veseljem sem se odzval povabilu, da
sem lahko danes položil venec in tako
dostojno počastil rojaka, ki je pred dobrim
stoletjem s svojim delom in življenjem
združeval Prekmurce z ostalo Slovenijo.
Njegova zapuščina pa še dandanes
združuje krajane in predstavnike
različnih društev v celoto, na katero smo
vsi ponosni. Kot župan zagotavljam, da

bo občina tudi v bodoče po najboljših
močeh podpirala take projekte in
društveno dejavnost, tako v Dokležovju
kakor tudi na območju celotne občine
Beltinci, saj se le z združevanjem in
povezovanjem ustvarijo potenciali, da se
ustrezno obeleži pomembne dogodke ter
spominja velikih rojakov našega naroda.
Danes je ta priložnost v Dokležovju, zato
vam s ponosom čestitam in vam želim
še mnoge uspešne izvedbe Jeričevih dni
in ostalih projektov, pri katerih bodo
sodelovala različna društva in se bodo
krajani povezovali in združevali v ponos
kraja Dokležovje, občine Beltinci in
celotnega Prekmurja. Hkrati vas že sedaj
vabim, da se aktivno vključite v priprave
na državno proslavo ob 100. obletnici
združitve prekmurskih Slovencev z
matičnim narodom, ki bo v Beltincih 17.
avgusta. Pokažimo celotni Sloveniji in
rojakom iz tujine, da smo pri nas tudi
danes združeni sposobni velikih dejanj,
ki bodo ustrezno počastila in nadgradila

delo naših velikih rojakov, med katere
vsekakor spada tudi Ivan Jerič.
V kulturnem programu so sodelovali:
ljudske pevke Jesensko listje iz
Dokležovje, člani društva ARGO, društva
za humanistična vprašanja v recitalu
“O Prekmurju in njegovi književnosti”.
Na
harmoniki
je
nastopajoče
spremljal glasbenik Vid Ščavčničar.
Prisotne
je
pozdravil
tudi
predsednik
Krajevne
skupnosti
Dokležovje,
Dejan
Klemenčič.
Na osrednji prireditvi je tega dne bil
predstavljen tudi 1. ponatis knjige IVAN
JERIČ - MOJI SPOMINI.

Lilijana Bežan Horvat

SVEŽINA UDOBJA
ZA VAS IN VAŠE GOSTE
Pranje in likanje:

- namizni prti
- posteljno perilo
(prevleke za vzglavnike, odeje, rjuhe)
- brisače
- pregrinjala
- deke
- pranje perila na kg

Sezonska ponudba

PRANJE prešitih odej in vzglavnikov
Mali rijtar - junij 2019
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AKTUALNO
Območna revija poustvarjalcev glasbenega izročila 2019
Čüje se naša pesem-napev-odsev

Listje trepeče na drevju,
slavec v njem žvrgoli,
rože priklanjajo glave,
potoček tajno šumi.
V Dokležovju je 8. junija 2019 potekalo
območno srečanje pevcev ljudskih pesmi, ki ga je organiziral Javni sklad republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Murska Sobota.
Na srečanju so sodelovali:
1. Pevke ljudskih pesmi Jesensko
listje DPM Dokležovje
2. Ljudski pevci Lipa, KD Lipa
3. Melinčke ciglarke, KUD Melinci
4. Vzemi si čas, pevci KUD Števan
Kühar Bratonci
5. Ženska vokalna skupina Irmice,
KTD Moščanci
6. Melinčki Ciglarji, KUD Melinci
7. Ljudske pevke Večernice skupina za samopomoč – sekcija
Beltinci
8. Kvartet pevcev ljudskih pesmi
DU Moravske Toplice
9. Ljudske pevke, KUD Lipovci
V dvorani vaškega doma se je zbralo
devet nastopajočih skupin in lepo
število obiskovalcev.
Za uvod v srečanje nas je pozdravila
Karla Klemenčič, najmlajša med
nastopajočimi.
Njena
čudovito
zapeta pesem Če bi ges bijla fčelica je
12
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vsakega izmed nas nežno pobožala in
vzradostila. Res, enkratno doživetje,
toliko bolj, ker vemo, da moramo
ljudsko pesem predati našim mladim
generacijam.
Naše druženje je bilo namenjeno pesmi,
ki jo je neizmerno ljubil in gojil tudi naš
domačin Ivan Jerič, čigar 128-letnico
rojstva smo praznovali 4. junija, zato
smo srečanje izvedli v sklopu Jeričevih
dnevov. V Dokležovju smo upravičeno
ponosni nanj. Če v času izpred 100 let
ne bi bilo tako pogumnih in zavednih
ljudi, kdo ve, če bi v pokrajini ob Muri
danes zvenela slovenska beseda in
slovenska pesem. In prav na ta dan smo
se spomnili še enega velikega Slovenca,
pisca prve slovenske knjige, Primoža
Trubarja, ki je bil rojen 8. 6. 1508 v Rašici
na Dolenjskem. V teh turbolentnih
časih, ki pretresajo Evropo in ves svet,
bi nam morale biti njegove besede še
kako dragocene: «Kakor se mlinsko
kolo vztrajno vrti, kakor voda pod njim
ne neha teči, tako bi se morale vztrajno
pisati in brati slovenske knjige, tako naj
se naprej govori slovenski jezik, lubi
moji Slovenci!«
Lahko smo srečni in ponosni, da se je
v naši dvorani zbralo tolikšno število
pevcev, ki s svojim petjem ohranjajo
naše neprecenljivo ljudsko izročilo. Z
velikim veseljem smo prisluhnili vsem,
ki jo pojejo. Tudi zato se je v spomin
našemu rojaku Jeriču, ki ga lahko
imenujemo PREKMURSKI ČEDERMAC,

čüla naša pesem.
Ljudska pesem je neprecenljiva
zakladnica vsakega naroda, saj je ljudem
v najtežjih časih vlivala moč, pogum in
voljo za obstanek, za svoj materin jezik.
V občini Beltinci se lahko pohvalimo s
številnimi pevskimi skupinami in zbori,
ki ohranjajo lepo slovensko pesem.
V preteklosti so se ljudje na vasi
povezovali in družili ob delu, drug
drugemu pomagali in po opravljenem
delu tudi zapeli. V ospredju je bila
dobra volja in veselje. Tako je kmečki
človek pozabil na vsakdanjo revščino in
pomanjkanje.
Del teh čudovitih pesmi so nam zapeli
pevci na srečanju. Vse pa je v dvorani
spremljal in poslušal strokovni
spremljevalec srečanja,
Klemen
Bojanovič, ki je pozneje v razgovoru
vodjem skupin podal svoje strokovno
mnenje in jih opozoril na stvari, ki
naj jih pevci upoštevajo pri pevskih
nastopih in srečanjih.
Predsednik KS Dokležovje, Dejan
Klemenčič, se je v svojem pozdravnem
nagovoru zahvalil vsem pevcem in
organizatorjem, ki so srečanje izvedli.
Vsaka skupina je prejela priznanje
JSKD, ki ga je podelil Aljoša Obal, in
šopek žitnega klasja, ki ga je v »snopek«
povezala naša pevka Marija Lukač.
Po nastopu je sledilo družabno srečanje
in ogled priložnostne razstave ter
Jeričeve spominske sobe. Organizatorji,
pevci in obiskovalci so bili zadovoljni
in obljubili so, da se zopet srečamo
naslednje leto.
Lepšega poula nej, kak je prekmursko,
lepšega silja nej, kak je pšenica…
Tako prepevajo naše pevke in tako je
zazvenela v Dokležovju lepa ljudska
pesem in nas napolnila z nežnostjo in
veseljem.
Predsednica DPM Dokležovje:
Marija Zver

AKTUALNO / IZ OBČINSKE HIŠE
Voda in Slovenija
Slovenija je načeloma bogata z vodo; to
je že pred davnimi leti ugotavljal Janez
Vajkard Valvasor v svoji Slavi vojvodine
Kranjske. Ko govorimo o vodnem
bogastvu, nam najprej pride na misel
voda, ki jo uporabljamo v vsakdanjem
življenju. To vodo imenujemo sladka
voda, v nasprotju s slano vodo, ki se
nahaja v morjih. Sladko vodo definiramo
kot vodo, ki ima manj kot 1 miligram
soli na liter. Slovenija ima tako sladko
kot slano vodo. Za naše vsakdanje
življenje pa je pomembna prav sladka
voda. Pojavlja se v atmosferi v obliki
padavin, na površju kopnega in tudi
pod površjem. Sladke vode je v svetovni
bilanci le 2,5% in še ta je večinoma
shranjena v ledenikih. Ocenjujemo, da
na ledenike odpade kar 3/5 svetovne
bilance vode. Bogastvo Slovenije pa
je prav v sladki vodi. Čeprav nimamo
več ledenikov, se na površju kot tudi
pod površino pojavlja sladka voda.
Resda slovensko ozemlje prispeva

nekaj manj kot odstotek vodne bilance
Evrope, toda slednje zavzema manj kot
dve tisočinki ozemlja Evrope. Ocena
sladkovodne bilance površinskih vod
Slovenije kaže, da iz našega območja
v povprečju odteka 1000 m3/s. Glavni
smeri odtoka sta Črno in Jadransko
morje. Vsa površinska voda, ki odteka
iz območja Slovenije, ne nastane
na naših tleh. Ocenjujemo, da 40%
vode k nam priteče pretežno iz naše
severne sosede Avstrije, ostalih 60%
pa nastane kot posledica padavin. Iz
prej zapisanega lahko razberemo, da
se skozi našo majhno deželo pretakajo
velike količine vode. Kljub velikim
količinam sladke vode pa se tudi v
Sloveniji srečujemo s problematiko
vodooskrbe prebivalstva. Razlog za to
je pojavljanje padavin na območjih, kjer
voda hitro površinsko ali podzemno
odteče (Kras). Tako imamo v Sloveniji
največ padavin na goratih območjih,
kjer voda hitro odteče v vodotoke,

in na Krasu, kjer preko kanalov in
razpok ponikne in se spet prikaže na
dan v obmorskih izvirih Jadranskega
morja v Italiji in na Hrvaškem. Lahko
zapišemo, da imamo kljub velikemu
vodnemu bogastvu območja, ki so z
vodo siromašnejša. Če na teh območjih
živijo ljudje in poteka intenzivna raba
tal za kmetijstvo, je ta problem še večji.
S padavinami siromašno je prav gotovo
območje Prekmurja, s pomanjkanjem
vode se srečujemo tudi na območju
Krasa, kjer pa v nasprotju s Prekmurjem
iz padavin pade veliko vode, a jo kraška
tla niso sposobna zadržati. Kot vidimo,
je naše vodno bogastvo neenakomerno
razporejeno in za nameček še muhasto.
Zato je upravljanje z vodami ena
najpomembnejših okoljskih dejavnosti
moderne družbe. O tem bomo nekaj več
napisali prihodnjič.

Na 6. redni seji Občinskega sveta Občine
Beltinci, ki je bila dne 5. junija 2019, so
bili sprejeti naslednji sklepi:

3. Soglasje k predlogu oblikovanja
oddelkov in k potrebnemu številu
kadra ter sistemizaciji delovnih
mest v Vrtcu Beltinci za šolsko leto
2019/2020.
4. Seznanitev z Letnim poročilom
Zavoda za turizem in kulturo Beltinci
za leto 2019 in Programom dela ZTK
Beltinci za leto 2019.
5. Soglasje k imenovanju direktorice
Zavoda za turizem in kulturo Beltinci.
6. Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o priznanjih
Občine Beltinci.
7. Imenovanje članov Komisije za
podjetništvo.
8. Seznanitev članov občinskega sveta
o Sklepu Mestnega sveta MO Murska
Sobota v zvezi z nespoštovanjem
predpisov o javnem naročanju v
javnem zavodu Pomurske lekarne
Murska Sobota.
9. Pobude in vprašanja članov
Občinskega sveta Občine Beltinci.
10. Poročilo župana o pomembnejših
dogajanjih v Občini Beltinci.

Občinski svet Občine Beltinci potrdi
oz. sprejme vsebino zapisnika 5. redne
seje Občinskega sveta Občine Beltinci v
predlagani obliki in vsebini.

Doc.dr. Goran Vižintin

Sprejeti sklepi 6. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci,
ki je bila 5. junija 2019

Sklep št. 42/VII:
Občinski svet Občine Beltinci je potrdil
spremenjeni dnevni red 6. redne seje
Občinskega sveta s tem, da se točka
AD 3 umakne in se bo obravnavala
na naslednji seji, ostale točke pa se
smiselno preštevilčijo. Spremenjeni
dnevni red se tako glasi:
1. Sprejem zapisnika 5. redne seje
Občinskega sveta Občine Beltinci
in realizacija sklepov 5. redne seje
Občinskega sveta.
2. Kadrovske zadeve:
a) Ugotovitev prenehanja
mandata dosedanji članici Odbora
za negospodarstvo in javne službe
družbenih dejavnosti.
b) Ugotovitev prenehanja mandata
članu Sveta zavoda OŠ Beltinci in
imenovanje nadomestnega člana v Svet
zavoda OŠ Beltinci.
c) Imenovanje dodatnih treh
romskih članov v Komisijo za romska
vprašanja pri OS Občine Beltinci.

Sklep št. 43/VII:

Sklep št. 44/VII:
Občinski svet Občine Beltinci se je
seznanil z odstopom članice Odbora
za negospodarstvo in javne službe
družbenih dejavnosti Ane Marije Vučko.

Sklep št. 45/VII:
Za nadomestno članico Odbora
za
negospodarstvo
in
javne
službe družbenih dejavnosti pri
Občinskemu svetu Občine Beltinci
se do konca mandata imenuje:
Marjeta Močnik, Cvetno naselje 6, 9231
Beltinci.
Sklep št. 46/VII:
Občinski svet Občine Beltinci se je
seznanil z odstopom Marka Viraga,
člana v Svetu zavoda Osnovne šole
Beltinci.
Sklep št. 47/VII:
V Svet zavoda

Osnovne

šole
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IZ OBČINSKE HIŠE
Beltinci (v nadaljevanju: Svet) se
imenuje nadomestni član do konca
mandata, predstavnik ustanoviteljice
Občine
Beltinci
in
sicer:
Andrejka Močnik, Ribiška pot 1, 9231
Beltinci. Mandat člana Sveta traja do 30.
5. 2022. Sklep velja z dnem sprejetja.

Sklep št. 48/VII:
Občinski
svet
Občine
Beltinci
na predlog KMVVI imenuje tri
dodatne člane Komisije za romska
vprašanja pri Občinskem svetu
Občine Beltinci do konca mandata:
1. Dušan Horvat, roj. 19. 5. 1974,
Poljska pot 9g, 9231 Beltinci
2. Slavko Horvat, roj. 3. 4. 1980, Murska
ulica 28, Dokležovje, 9231 Beltinci
3. Rudolf Horvat, roj. 19. 5. 1972,
Poljska pot 9h, 9231 Beltinci.

Sklep št. 49/VII:
1. Občinski svet Občine Beltinci daje
soglasje k predlogu oblikovanja
oddelkov in k potrebnemu številu
kadra ter sistemizaciji delovnih mest
v javnem vzgojno - izobraževalnem
zavodu Vrtec Beltinci za šolsko
leto 2019/2020 in sicer za 55,625
sistematiziranih
delovnih
mest.
2. Glede na število evidenčnih vpisov
v javni vzgojno - izobraževalni zavod
Vrtec Beltinci in z ozirom na to, da so
vsi oddelki za šolsko leto 2019/2020
napolnjeni
maksimalno,
Občina
Beltinci daje soglasje, da se v primeru
izkazane potrebe, po razgovoru s starši,
s 1. 12. 2019 odpre polovični oddelek,
ki se po potrebi razširi v redni oddelek.
3. V primeru odprtja polovičnega
oddelka Občinski svet Občine Beltinci

14
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podaja soglasje za eno dodatno
delovno mesto vzgojiteljice, v kolikor
se bo oddelek razširil na celotnega, pa
še za 1,5 delovnega mesta pomočnika
vzgojitelja.
Sklep št. 50/VII:
Občinski svet Občine Beltinci se je
seznanil z Letnim poročilom Zavoda za
turizem in kulturo Beltinci za leto 2018.
Sklep št. 51/VII:
Občinski svet Občine Beltinci se je
seznanil s Programom dela Zavoda za
turizem in kulturo Beltinci za leto 2019.

Sklep št. 52/VII:
Občinski svet Občine Beltinci predlaga,
da se pričnejo aktivnosti v smeri
razširitve dejavnosti ZTK Beltinci z
vsebino športa.
Sklep št. 53/VII:
Občinski svet Občine Beltinci ne
poda soglasja k imenovanju Ele
Horvat, Gibina 37, 9246 Razkrižje,
za direktorico Zavoda za turizem in
kulturo Beltinci, in sicer za petletno
mandatno obdobje od 15. 7. 2019 do
14. 7. 2024.
Sklep št. 54/VII:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme
Odlok o spremembah in dopolnitvah
odloka o priznanjih Občine Beltinci
v predlagani vsebini in obliki - v
skrajšanem postopku.
Sklep št. 55/VII:
I. V komisijo za pospeševanje
podjetništva, zaposlovanja in
usposabljanja v Občini Beltinci (v

nadaljevanju: Komisija) se imenujejo:
1. Miran Maučec, Gančani 187,
9231 Beltinci - predsednik
2. Aleš Poredoš, Ižakovci 60,
9231 Beltinci - član
3. Igor Adžič, Cvetno naselje 4,
9231 Beltinci - član
4. Marko Močnik, Lipovci 35,
9231 Beltinci - član
5. mag. Andrej Kociper, Melinci 127,
9231 Beltinci - član.
II. Pristojnosti in naloge Komisije
so
določene
v
Pravilniku
o
dodeljevanju
finančnih
spodbud
za razvoj podjetništva v Občini
Beltinci (Ur. list RS št. 22/2016).
III. Mandat komisije začne teči
naslednji
dan
po
imenovanju.
IV. Članstvo v Komisiji preneha
z dnem poteka mandata članom
Občinskega
sveta
Občine
Beltinci, ki je Komisijo imenoval.
V. Sklep stopi v veljavo naslednji dan
po sprejetju na občinskem svetu in se
objavi na spletni strani Občine Beltinci.
Sklep št. 56/VII:
Občinski svet Občine Beltinci se je
seznanil s sklepom Mestnega sveta
Mestne občine Murska Sobota v zvezi
z nespoštovanjem predpisov o javnem
naročanju v Javnem zavodu Pomurske
lekarne Murska Sobota.

Izvlečke sklepov iz zapisnika 6. redne
seje Občinskega sveta Občine Beltinci
povzela
					
Lilijana Bežan Horvat

RAZPISI-OBVESTILA
Tudi živalim je vroče - kaj narediti, da jim bo lažje?

Vroči poletni dnevi so tukaj in z njimi
visoke temperature, v katerih lahko
naše živali precej trpijo. Ljudje se lahko
ohladimo na veliko različnih načinov,
živali pa so povsem odvisne od nas.
Večina živali se najbolje počuti na
temperaturi zraka nekje med 18 in
20 stopinj Celzija. Žival bistveno težje
prenaša vročino kot ljudje, ki navadno
mislimo, da si bo v vročini nagonsko
poiskala senco. To ne drži vedno! Živali,
predvsem psi, sledijo lastniku, pa
čeprav tudi po vročini.
Kako poskrbeti, da živalim ne bo
vroče?
Poletje ni letni čas, v katerem bi naše
domače živali pretirano uživale.
Odgovornost vsakega lastnika je,
da poskrbi za primerno zaščito leteh. Kako torej prebroditi vročino?
Pomembno je, da ne spregledamo
nekaterih osnovnih ukrepov:

Dovolj sveže vode
Prva in zagotovo najbolj pomembna
stvar v vročih dneh za živali je, da
imajo vedno na voljo dovolj sveže vode.

Ker psi v koži nimajo znojnih žlez,
svojo telesno temperaturo uravnavajo
preko dihal. S pohitrenim dihanjem
se znižuje telesna temperatura, hkrati
pa žival s sapo izgublja tudi telesno
tekočino.
Še toliko bolj pomembno je to dejstvo
takrat, ko žival uživa veliko briketirane
hrane, ki je že sama po sebi precej
suha. Ne glede na to, kje ste, mora
imeti žival vedno dovolj sveže vode.

Brez naporov in aktivnosti
Že manjša aktivnost lahko pri živalih v
poletnem času povzroči vročinski udar
ter seveda pogin. Ogrožene so predvsem
živali s kratkimi gobčki ali kakršnimi
koli kardiovaskularnimi težavami.
Živali nikar ne sprehajajte v vročini!
Na sprehode hodite pozno zvečer
ali zelo zgodaj zjutraj. Ne pozabite
- s seboj imejte vedno pitno vodo!
Ne puščajte živali v avtomobilih
Najpogostejši vzrok toplotnega udara
in celo pogina živali je pozabljena
žival v vročem avtomobilu. Čeprav ste
pustili okna odprta, je za psa vročina,
ki se nabere v avtomobilu, še vedno
prehuda. Pomembno je, da ga vedno
vzamete s seboj in ga ne puščate v
avtomobilu. Vročinski udar lahko v
vozilu nastopi že v 15 minutah po
izklopu klimatske naprave. Uboga
žival si tega nikakor ne zasluži!
Ne sprehajajte se po vročem asfaltu
Živali imajo tačke izjemno občutljive.

Nikakor štirinožca ne sprehajajte
po vročem asfaltu ali drugi vroči
podlagi, saj si lahko poškoduje
šape. Če je prevroče za vaše noge,
je sigurno prevroče tudi za pasje.
Hlajenje z vodo

Tako kot človeku tudi živali veliko
pripomore k ohlajanju, če jih močimo
z vodo. Vendar pozor - žival nikoli ne
smemo pričeti močiti po glavi! Najprej
pričnemo vodo polivati po tačkah in nato
nadaljujemo navzgor. Žival lahko zaradi
prehitre temperaturne razlike doživi
temperaturni šok. Moker ljubljenček se
bo veliko bolje počutil in se lažje ohladil.
Prostori naj bodo prijetno hladni

Tudi bivalni prostori ne smejo biti
za ljubljenčka preveč vroči. Kot smo
že omenili, je idealna temperatura
okoli 20 stopinj Celzija. Zvečer
prezračite prostore, čez dan pa
jih, če je le mogoče, ohlajajte.
Kot lastniki živali smo za njihovo dobro
počutje in zdravje odgovorni. V vročini
se živali ne počutijo najbolje, zato vedno
poskrbite, da bo vaš ljubljenček imel
hladen prostor ter dovolj sveže vode.
Poskrbimo za živali, ker jih imamo radi!
Člani in članice društva

Obvestilo
organizatorjem kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev
v občini Beltinci
V skladu z 62. členom Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na območju
Občine Beltinci (Ur. list RS, št. 12/2012) morajo organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev za čas
trajanja prireditve v dogovoru z izvajalcem zagotoviti, da se prireditveni prostor proti plačilu opremi s posodami in namenskimi vrečami za zbiranje tistih odpadkov, za katere se pričakuje, da bodo nastali.
Najkasneje do 10. ure naslednjega dne po končani prireditvi morajo organizatorji javne prireditve na svoje stroške
prireditveni prostor očistiti in zagotoviti, da izvajalec proti plačilu prevzame zbrane odpadke.
Izvajalec na območju Občine Beltinci je Saubermacher-Komunala Murska Sobota, Noršinska ulica 12, 9000 Murska
Sobota.
V času prireditev bo medobčinski inšpektorat izvajal nadzor nad ravnanjem z nastalimi komunalnimi odpadki.

									

Alenka Maroša, inšpektor l.r.
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Obvestilo
AMBROZIJA-najmočnejši znani alergen
prah ambrozije, velikokrat obolevajo za
alergijskim rinitisom in astmo.
Za uspešen boj je treba ambrozijo
uničiti pred cvetenjem. Zato je
potrebno:
1. lastnike, katerih zemljišča so
poraščena z AMBROZIJO, opozoriti,
da jo pokosijo, izpulijo ali
poškropijo s herbicidom,
2. prijaviti najdbe rastišč ambrozije
pri:

Ambrozija cveti od začetka julija
do konca oktobra, odvisno od
vremenskih razmer lahko tudi prej.
Ena rastlina lahko proizvede do nekaj
milijard pelodnih zrn. Pelod ambrozije
je eden najmočnejših znanih
alergenov. Osebe, občutljive na cvetni
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• Upravi RS za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin,
Inšpekcija za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin,
• Območni urad Murska Sobota,
Kocljeva ulica 10, 9000 Murska
Sobota, ali
• po mailu:
OU-MurskaSobota.uvhvvr@gov.
si ali
• na tel. št. 02 521 43 40.

Imetniki
zemljišč
(lastniki,
upravljavci, najemniki) morajo sami
odstranjevati ambrozijo, tako na
kmetijskih kot tudi na nekmetijskih
zemljiščih.
Podrobnejša navodila in opozorila
najdete na spletni strani Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo
in varstvo rastlin (http://www.uvhvvr.
gov.si).
Povzela:  
Medobčinska inšpektorica
Alenka Maroša l.r.  

RAZPISI - OBVESTILA

PROGRAM FESTIVALA
ČETRTEK, 18. JULIJ 2019
Poročna dvorana v beltinskem gradu – 19.00
Pozdrav Plej bande Böltinci.

Odprtje razstave ob 100 letnici združitve
prekmurskih Slovencev z matičnim narodom
(rokopisi in dokumenti Pokrajinski arhiv
Maribor, multimedijska predstavitev portala
RTV SLO z ekskluzivnimi arhivskimi posnetki
na temo Prekmurje).

•

Harangláb népzenei együttes
(Madžarska)
•

Bosanski lonac (BIH)

NEDELJA, 21. JULIJ 2019
Praznik slovenske folklore
s folklornimi skupinami.
1. Folklorna skupina Rožmarin
Vnanje Gorice

2. Folklorna skupina KD Rak Rakek;

V kulturnem programu bo nastopila
Tamburaška skupina KUD Beltinci.

3. Bela krizantema, KUD Študent Maribor;

Glavni oder – 20.00

5. Folklorna skupina COF. Klub
optimističnih folkloristov;

PETEK, 19. JULIJ 2019

•

4. Folklorna skupina Leščeček,
KD Slavko Osterc Veržej;

Večer tuje folklore

ITALIJA, Centro culturale Terrazzani,
Trabia
POLJSKA, Zespól pieśni i tańca
„Strzecha“ im. Joli Rymszy, Racibórz

•

SOBOTA, 20. JULIJ 2019
Grajski park – 16.00

Prikaz ljudskih običajev in kulinarike vasi
občine Beltinci
•

Glavni oder – 20.00

Glasbena skupina KUD Beltinci
•

Maruša in Luka

•

6. Akademska folklorna skupina
Ozara Kranja;

Ob njih bodo nastopili še tuji gosti

Glasbena zabava po petkovem in sobotnem
kulturnem programu:
•

•

v petek: D Dur

v soboto: Plus – band

Prijte vsi, šteri ste od kolena vekši
pa od podplata menši,
z glasnimi gutami, friškimi petami
ino s trdimi mošnjami!
Mali rijtar - junij 2019
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KRAJEVNE SKUPNOSTI
Vestičke iz KS Beltinci

Kane v rondelih pred gradom že lepo cvetijo
dezu okolice gradu.
Čas velikega praznika v naši občini se
Pri izvedbi del - prekopavanje travne
nezadržno bliža, zato nam časa za ureruše, ograditev gredice z robniki ter
janje našega kraja že skoraj zmanjkuje.
sami ureditvi gredic - nam je priskočilo
V tem spomladanskem času, ki bi mu
na pomoč Pogrebništvo Piramida. Potežko rekli spomladanski, je skoraj
magali so nam urediti in razvoziti zemlvsak dan deževalo, še posebno pa skojo, opravili so prevoz v Odrance, pripelraj vsak ponedeljek, ko bi morali pričeti
jali zemljo in robnike ter okrasno lubje.
s kakšnim delom.
Cvetličarna Silva Kous, natančneje Silva
V počastitev 100. obletnice priključitve
in Cvetka, pa sta gredice tudi zasadili in
Prekmurja k matičnemu narodu smo
nekaj časa skrbeli tudi za zalivanje, ko
se v naši krajevni skupnosti odločili, da
so bile rože deponirane pri g. dr. Szebomo skupaj z Občino Beltinci uredili
pessyju.
ribnik v parku, ki je sedaj že resnično
Za opravljeno brezplačno delo se vsem
prava sramota za kraj. Dela bodo izveiskreno zahvaljujem.
dena v skladu s predvidenim časom,
Prav tako smo se odločili, da letos v
vsekakor pa pred proslavo.
korita ob cerkvi in pri vhodu v park
Stroške si bomo delili z občino v razzasadimo enotno cvetje in sicer rdeče
merju 50/50%.
pelargonije, kar daje lep videz in upam,
Pred gradom smo po načrtu arhitekta
da bo tako tudi ostalo.
uredili dve gredici in ju zasadili s kanaKot predsednica pa sem zadolžena za
mi. Tako smo doprinesli k lepšemu vi-

zalivanje in gnojenje, saj so kane dokaj
zahtevne cvetlice, dokler se pošteno ne
razrastejo, saj je zemlja sveže navožena. Na novo smo zasejali in uredili tudi
del zelenice.
Ogledala sem si določene poljske poti,
ki so potrebne grediranja in predala
podatke Komuni, da jih bodo uredili.
Prav tako smo se s Komuno dogovorili
za ureditev potke med Panonsko ulico
in Potjo ob Črncu, mimo domačije Peterka, Šaruga in Forjan.
Nekaj poti je že urejenih, pristopili pa
bomo tudi k ureditvi poti od Cankarjeve ulice do Bratoncev.
Za ureditev okolice cerkve smo donirali
300 kvadratnih metrov tlakovca. Upam,
da bo tudi ta del okolice urejen do proslave.
Delavcem JKP Komune Beltinci d.o.o. se
zahvaljujem, da so izkopali in odstranili
dotrajano cipreso, da smo lahko zasadili novo drevo – tiso, ki krasi naše pokopališče.
Za sodelovanje in predloge se vam, dragi krajani, zahvaljujem, istočasno pa
vabim vse krajane, ki ste se v zadnjem
času priselili v naš kraj, da se srečamo
ob kakšnem dogodku, se spoznamo in
izmenjamo kakšno besedo.
Zapisala:
Lizika Zadravec predsednica KS

Rekrutacija 2019 v Beltincih

Tudi letos smo se v Krajevni skupnosti
Beltinci odločili, da skupaj z generacijo
letošnjih rekrutov, letnik 2001, in
Prostovoljnim gasilskim društvom
Beltinci na predvečer prvega maja

pripravimo postavljanje prvomajskega
mlaja, ki so ga okrasili dekleta in fantje
rekruti. Kot letošnjo posebnost so pod
okrašeni vrh obesili steklenico penine.
Po postavitvi mlaja so bili skupaj

s starši povabljeni na druženje v
prostore gasilskega doma Beltinci,
kjer so jim gasilci pripravili večerjo z
žara. Druženje je bilo dobro obiskano
in pripravljeno, mladi rekruti pa so
se udeležili tudi družabnega dela v
Gančanih, kjer so stotič postavljali
majoš.
Na dan rekrutacije, ki ga že petnajst
let pripravlja SV v Beltincih skupaj z
Občino Beltinci, so se naši beltinski
rekruti predstavili z najlepše okrašenim
vozom. Okraske so izdelovali pridni
fantje in dekleta več večerov, skupaj
z našimi nepogrešljivimi članicami
Turističnega društva Beltinci in
ljudskimi pevkami Večernicami. Bilo je
enkratno medgeneracijsko druženje in
ob tej priložnosti se vsem udeležencem
v imenu KS Beltinci iskreno zahvaljujem
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za druženje.
Sama okrasitev prikolice je poglavje
zase, saj so se fantje zbrali na dan
prvega maja in z ročno žago, na stari
način, žagali veje z visokega drevesa,
kar je bil prav poseben dogodek za
vse. Na pomoč smo poklicali Robija
iz Piramide, ko je zadeva bila že
prenevarna zaradi višine.
Fantje so naložene veje z vozom peš
odpeljali na dvorišče družine Bohnec,

Rekreacija v KS Lipovci

kjer so prikolico obložili s smrečjem,
dekleta pa so na veje pripenjala
okrasne trakove in prikolico resnično
lepo okrasila.
Polni mladostne energije so se zbrali
na dan rekrutacije na skupnem zajtrku,
potem pa lepo oblečeni in veseli
krenili na zborno mesto pred občinsko
stavbo, od koder so v spremstvu
vojaške policije v sprevodu krenili
na prireditveni prostor za gostiščem

Zvezda v Beltincih.
Hvala vam, mladeniči in mladenke
letnika 2001, da ste dostojno opravili
to nalogo in ponesli dobro ime naše
občine tudi izven meja naše občine.

Zapisala
Lizika Zadravec,
predsednica KS Beltinci

Ponedeljki so bili v zimskem času v
vaški dvorani v Lipovcih rezervirani za
rekreacijo.
Lipovske ženske (največ nas je bilo
16) smo pod prostovoljstvom mlade
Lipovčarke razgibavale svoje telo.
Z veseljem smo se, v telovadni opremi
in z ležalno blazino na rami, z vseh
strani vasi odpravljale v vaško dvorano,
ne glede na to, kakšno vreme je bilo.
Voditeljica nas je vedno s ključem
počakala pred dvorano in z nasmehom,
kot ga ima le ona, vprašala: “Ste kaj
telovadile doma?”
“Telovadite toliko, kot vam telo
dopušča, ne pretiravajte,”… so bile
njene opozorilne besede.
Naše telo je bilo željno razgibavanja,
naše kosti so včasih »škripale«, s čimer
so opozarjale, da moramo nekaj storiti
zase.
Pa ne le telovadba in razgibavanje, tudi
vaške novosti, ki jih je vsaka prinesla
s svojega konca vasi, so nam krajšale

urico druženja. Tudi kakšna dobra
misel ali vic ni manjkal.
Ob naših uricah telovadbe smo
spoznale, da tudi ženske rabimo čas
zase, za zdravje svojega telesa in duha.

Ob zaključku smo nazdravile s kapljico
domačega, dobrim domačim kruhom in
« čebrom«. Zaželele smo si obilo zdravja
za naše razgibano telo, v zimskem času
pa spet na svidenje!

V Lipi je v nedeljo, 9. junija 2019, v
organizaciji TD Lipa potekala že 12.
Langašijada. Prireditev se je odvijala pri
vaško- gasilskem domu in je privabila
številne obiskovalce. Poleg tekmovanja
je bilo poskrbljeno za glasbo v živo in
kulinarično ponudbo. Na tekmovanje
v pripravi langaša se je prijavilo
dvanajst skupin, pripravljene langaše
pa je ocenjevala tričlanska komisija.
Najboljši langaš so tokrat pripravili
člani ekipe TD Bratonci, drugo mesto
so zasedli člani Gasilskega društva Lipa,
tretje mesto pa so si prislužili člani
ND Lipa. Prireditev sta poleg župana

Marka Viraga obiskala tudi predsednik
Turistične zveze Slovenije Pavle Hevka
in predsednik Pomurske turistične
zveze, Uroš Kamenšek.

Vse ekipe so dobile priznanja za
sodelovanje na Langašijadi.

Langašijada
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Rekreacija v KS Lipovci

Gordana Sobočan

ZAVODI
Pretekli dogodki ZTK Beltinci

Bogato kulturno in turistično ponudbo naših krajev smo prestavili tudi v sklopu
prireditve Diši po Prekmurju na Pogačarjevem trgu v Ljubljani
Dejavnost Zavoda za turizem in
kulturo Beltinci med drugim zajema
tudi podporo občinski upravi ob
promocijskih
aktivnostih,
drugim
občinskim zavodom in društvom. Za
praznično leto 2019 smo že v preteklem
letu zasnovali številne prireditve in
dogodke, s katerimi v občini Beltinci
obeležujemo 100. obletnico priključitve
Prekmurja in združitve prekmurskih
Slovencev z matičnim narodom.
Poleg svojega rednega programa
dela, v katerem smo v marcu gostili
gledališčnike iz Ljutomera s predstavo
Babji parlament in edini v Pomurju
predvajali nagrajeni islandski film
Bojevnica (filmski festival LIFF 2018),
smo sodelovali pri organizaciji obiska
ptujskih kurentov na pustni torek, pri
izvedbi Območnega srečanja otroških
folklornih skupin v organizaciji OI
JSKD Murska Sobota in pri organizaciji
in izvedbi koncerta Ditke in Ferija
Lainščka, ki ga je Občina Beltinci
podarila občankam in občanom ob
dnevu žena in materinsko starševskem
dnevu ter bo vključen v dokumentarni
film o slovenskem pisatelju Feriju
Lainščku.
Aprila smo ob svetovnem dnevu zdravja
pripravili že tradicionalno srečanje na
Otoku ljubezni v Ižakovcih in pohod ob
svetovnem dnevu Zemlje. Prav tako smo
25. aprila aktivno sodelovali pri izvedbi
beltinskega sejma Markovo senje, ki
smo ga letos Občina Beltinci, Komuna
Beltinci in ZTK Beltinci zastavili
nekoliko širše ter ga obogatili z nastopi
ljudskih pevcev in zborov iz krajev naše
občine.
Od začetka leta smo izvajali tudi številne
aktivnosti in s svojim strokovnim

znanjem nudili podporo organizatorjem
prireditev ob 100. obletnici postavljanja
majoša v Gančanih.
V maj smo vstopili z organiziranim
vodenjem po Beltincih in v sodelovanju
z Občino Beltinci 3. maja organizirali
nastop številnih prizadevnih društev,
nekaterih domačih podjetnikov in
posameznikov v oddaji Dobro jutro, ki
jo je RTV Slovenija v živo prenašala iz
čudovitega ambienta beltinskega parka.
Sledile so intenzivne priprave na rally
s starodobnimi kolesi, ki ga je društvo
Dimek pripravilo že 17. zapored in
18. maja v Beltince ter okoliške vasi
pripeljalo več kot 200 kolesarjev iz
štirih držav.
Naš kraj smo predstavili tudi gostom, ki
so se 25. maja udeležili 42. državnega
tekmovanja mladih čebelarjev v
organizaciji ČD Beltinci in OŠ Beltinci,
isti dan pa smo za Občino Beltinci
organizirali tudi sprejem pred občinsko
stavbo za udeležence panoramske
vožnje starodobnih vojaških vozil v
okviru srečanja lastnikov starodobnih
vojaških vozil, ki ga vsako leto pripravlja
JEEP club – Veteran Murska Sobota.
Prvo soboto v juniju smo se udeležili
vsakoletne prireditve Diši po Prekmurju
na Pogačarjevem trgu v Ljubljani in
vabili številne obiskovalce na obisk
pestre turistične ter kulturne ponudbe
naših krajev.
Začetek junija je v naši občini v
znamenju Jeričevih dnevov, ki smo
jih v jubilejnem letu vključili v sklop
prireditev, s katerimi obeležujemo
100. obletnico priključitve Prekmurja
in združitve prekmurskih Slovencev z
matičnim narodom, kjer smo sodelovali
pri pripravi ponatisa knjige Ivan Jerič -

moji spomini, ki je bila obiskovalcem na
voljo na osrednji občinski prireditvi 4.
junija v dokležovskem vaškem domu.
Le teden dni zatem, 11. junija, smo v
sodelovanju z Občino Beltinci in RTV
Slovenija v sklopu prireditev ob 100.
obletnici priključitve Prekmurja in
združitve prekmurskih Slovencev z
matičnim narodom izvedli zelo odmeven
koncert Velika panonska muzika, ki ga je
Prvi program Radia Slovenija vključil
v oddajo Slovenska zemlja v pesmi in
besedi z neposrednim prenosom iz
Kulturnega doma Beltinci.
Skupaj s predstavniki Občine Beltinci
smo se 12. junija udeležili tudi sprejema
Veleposlaništva Republike Slovenije na
Dunaju in na izviren način predstavili
turistično in kulturno ponudbo
naše občine številnim diplomatom,
gospodarstvenikom in visokim gostom
z vsega sveta.
V okviru obeleževanja prazničnega leta
Prekmurja smo 13. junija na grajskem
dvorišču predvajali dokumentarni film
Ivan Jerič – prekmurski Čedermac, ki je
bil zelo dobro obiskan.
Poskrbeli smo tudi za organizacijo in
izvedbo osrednje občinske svečanosti ob
slovenskem državnem prazniku dnevu
državnosti, ki je 21. junija potekala v
Kulturnem domu Beltinci.
Zadovoljni smo lahko tudi s turistično
sezono, saj v prvem polletju beležimo
15% povečanje obiska na Otoku
ljubezni, na prekmurski domačiji v Lipi
in v beltinskem gradu.
Uspešno izvajamo tudi tekoče projekte:
Doživetja, e-documenta Pannonica in
Ljudska glasbena dediščina. Tako smo v
okviru projekta e-documenta Pannonica
nabavili pohištveno in IKT opremo za
info točko – pisarno v 1. nadstropju
beltinskega gradu, v sklopu projekta
Ljudska glasbena dediščina pa smo
med drugim tehnično opremili Kulturni
dom – kulturno izobraževalno stičišče in
nabavili 100 lesenih zložljivih stolov za
dogodke na prostem ter plesni podij.
Tudi poletje bo v znamenju številnih
kulturnih prireditev in turističnih
dogodkov, zato vas prijazno vabimo,
da se jih udeležujete in s tem podprete
tudi prizadevanja svojih sokrajanov, ki
se trudijo za kakovostno prireditveno
ponudbo naše občine.
ZTK Beltinci
Simona Cizar
Organizatorica in koordinatorka
kulturnih programov
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ZAVODI
Literarni obisk v šolski knjižnici
V petek, 17. 5. 2019, smo v šolski
knjižnici OŠ Beltinci gostili Barbaro
Beškovnik iz Ljubljane, ki dela v
projektu Naša mala knjižnica pri založbi
KUD Sodobnost iz Ljubljane. Z učenkami
4. in 5. razreda, ki so brali v Naši mali
knjižnici, je izvedla zabavni literarni
kviz o poznavanju vseh knjig, ki so
bile predpisane za letošnje šolsko leto.
Vprašanja so založbi pomagali pripraviti
znani slovenski mladinski avtorji.
Učenke so pokazale veliko znanja in se
ob koncu razveselile darilnih razglednic,
najboljša dvojica, učenki 4. razreda
Lea Mikič in Nuša Škafar, pa sta prejeli
knjižno nagrado pisateljice Cvetke Bevc
z naslovom Čivknjeno od začetka do
konca.
Cvetka Rengeo,
šolska knjižničarka

9. tekmovanje v deklamiranju, junij 2019
Učenci naše šole so se v petek, 7.
junija 2019, udeležili tekmovanja v
deklamiranju. Pomerilo se je 120
učencev od 1.- 5. razreda in 67 učencev
od 6.- 9. razreda (skupaj 187 učencev)
iz 18 šol SV dela Slovenije. Tekmovanje
je potekalo dopoldne ob 9. uri in
popoldne ob 14.30 uri v kulturnem
domu v Dobrovniku.

Starejše je ocenjevala komisija v
sestavi:
1. Irena Štuhec, profesorica
slovenščine in sociologije, zaposlena
na Gimnaziji Frana Miklošiča
Ljutomer;
2. Irena Varga, diplomirana
gledališka igralka;
3. Benjamin Langner Von Höveling,
znan radijski voditelj na Murskem
valu.

Z učiteljico Cvetko sva bili mnenja, da
so se naši učenci zelo dobro pripravili
in odlično nastopili. Ponosni smo na
njih, saj nam vedno znova dokazujejo,
da s svojimi sposobnostmi lahko
blestijo pri različnih dejavnostih.
Pohvale za pogum, premagan strah,
odlične interpretacije poezije in hkrati
ohranjanje kulture slovenskega jezika
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9. tekmovanje v deklamiranju, junij 2019
so dobili:
6. razred: Tinkara Tivadar, Valerij
Kelemen, Larisa Balažic, Maša Vlaovič
in Zala Pal;
7. razred: Špela Pal;
8. razred: Lucija Novak, Anamarija
Smej in Jan Bezjak Slavic.

Jan Bezjak Slavic je v svoji kategoriji
blestel s pesmijo Janeza Menarta: Večni
krog, za kar je dobil prvo nagrado.

Iskrene
čestitke
vsem
našim
deklamatorjem, da so se kljub
napornemu zaključevanju šolskega leta
naučili pesmi in zbrali pogum, da so
nastopili.
Nada Forjan

ZAVODI
Obiskali smo Čebelji gradič
sokom, nato smo v senci prostorne
terase pojedli malico.
Opremljeni s čebelarskimi klobuki
smo se fotografirali in spoznali čebeljo
družino čisto od blizu. Troti ne pičijo,
zato smo njihove nožice lahko začutili
na svojih dlaneh in si jih med sabo
podajali. Okušali smo različne vrste
medu, tako da smo si ga sami namazali
na kruh.

V sredo, 5. junija, smo prvošolci OŠ
Beltinci skupaj s svojimi učitelji obiskali
Čebelji gradič v Serdici na Goričkem.
Sprejeli so nas prijazni lastniki, skupaj
s svojo psičko Piko. Za dobrodošlico
smo se okrepčali z domačim grozdnim

Z zanimanjem smo se sprehodili po
kmetiji, prisluhnili ptičkom v kletkah
in na prostem, hranili ribice, opazovali
žabe na lokvanjih. Glasno nas je
pozdravil prašič, ki je videti kot ovca,
mangalica Filip. Hranili smo zajčke.
Dajali smo jim posušen kruh in travo, ki
smo jo sami natrgali. Zadovoljni zajčki
so nam dovolili, da smo jih pestovali,
božali in se z njimi družili prav v
njihovem domu - zajčniku. Spoznali
smo ovčko Majo in ponija Poldija.

Vsak izmed nas je izdelal svečo iz
čebeljega voska in si jo odnesel domov.
Čas nam je tako hitro minil, da smo
morali kar pohiteti, da nismo zamudili
kosila v šoli!
Malo smo morali tudi potrpeti, saj nas
je v žepu kar do naslednjega dne žulil
kovanec, ki je bil namenjen sladoledu.
Ker ni izleta brez sladoleda, smo
takoj po malici naslednji dan obiskali
slaščičarno.
Prvošolka Nika je takole zapisala svoje
vtise:
»MENI SO BILI NAJBOLJ VŠEČ NA
IZLETU ZAJČKI, KONJIČEK, ČEBELE,
OVCE, KUŽA. NAJBOLJ JE BIL DOBER
MED IN LEPO JE BILO IZDELOVATI
SVEČE.«
Res smo se imeli lepo!

Mateja Klemenčič, OŠ Beltinci

Gremo mi po svoje, no, ne čisto tako ampak kar v šolo

Mini maturanti vrtec Beltinci
Adijo vrtec!
Takrat, ko prvič v vrtec sem prišel,
družbo sem imel.
Medvedka, ki ga močno k sebi sem tiščal
in dudo, s katero tesnobo sem dušil.
Zdaj sem velik in močan, vse želje in
težave kar vzgojiteljici predam.
Ona že ve, kako in kaj, saj velika je kot
velikan.

In potem je tu še šola! Vabi me, da to ni
res. In mislim, da je čisto izgubljena brez
nas otrok!
Na vrteškem igrišču vrtca Beltinci,
enote Bibe, se je 20. junija zbralo
32 otrok, njihovih staršev in vseh
povabljenih. Skupaj z vzgojiteljicami
in vzgojiteljem so pripravili enourno

slovesnost z zanimivimi vsebinami,
ki so se jih gotovo posebej spominjali
dedki in babice. Čas je bil torej, da jim
otroci pokažejo, da jih poznajo tudi
sami. In tako so se igrali Čipa čipa
rožica, zvali so Lilike in se vrteli ob
pesmi Marko skače. Sledila je še predaja
ključa, ko so tisti veeeliki otroci oblast
nad vrtcem predali malo manjšim.
Pravzaprav pa je šlo za slovo! Solze,….ja,
marsikatera se je utrnila, sploh potem,
ko so mali in veliki govorili o dogodkih
in spominih.
Vsi, ki smo še ostali v vrtcu, želimo
bodočim šolarjem in njihovim vse
dobro, kaj dobro, najboljše na njihovi
novi, skupni poti.
Zaposleni vrtca Beltinci
– enota Bibe za Bibe:
Barbara Rehn Rous
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Tabor na POŠ Dokležovje
Pred
nestrpno
pričakovanimi
počitnicami smo zadnji petek pouka,
21. 6. 2019, izvedli tabor za učence,
ki se poslavljajo od podružnične šole
v Dokležovju. Septembra se bodo
pridružili učencem, ki jih čakajo na
matični šoli v Bakovcih in se med sabo
že dobro poznajo. Vsi učenci 4. b so se
udeležili omenjenega tabora. V petek
popoldne smo na dvorišču šole postavili
šotore, oblikovali taborniški
vod
Prekmurskih žab, oblikovali zastavo
voda, določili vodnika, zastavonošo in
klic voda. Nato smo spoznavali vrste
tabornih ognjev, enega izmed njih tudi
postavili ter ga proti večeru prižgali.
Igrali smo taborniške igre, ki so precej
tekmovalnega značaja, zato so bile zelo
pestre. Kot pravi taborniki so učenci
sami poskrbeli za pripravo večerje.
Ob tabornem ognju smo opravili
taborniški krst s preskakovanjem ognja
in ob krstu prejeli taborniško rutico
ter taborniško ime. Sledila je zanimiva
noč pod zvezdami med katero nas je

proti jutru presenetil rahel dež. Vstali
smo zelo zgodaj in skupnimi močmi
pospravili tabor in posledice večernega
praznovanja. Sledilo je prijetno
presenečenje, saj so starši otrok

prinesli zajtrk, ki je vsem dobro teknil.
Po zajtrku smo se odpravili domov na
zaslužen počitek.
Bojan Vereš

Vpliv reje kokoši nesnic na izbrane parametre jajc
Avtorici: Gloria Makovec, Ema Kovač
Šola: Osnovna šola Bakovci
Raziskovalno delo

Po zadnjih podatkih Statističnega
urada republike Slovenije je v Sloveniji
približno 1,7 milijona kokoši nesnic.
Skupaj znesejo povprečno milijon jajc
na dan. Stopnja samooskrbe z jajci v
Sloveniji je visoka, skoraj 95 %.

Jajca lahko povsem nadomestijo meso
in mesne izdelke. Vsebujejo skoraj
polovico manj beljakovin kot meso in
mesni izdelki, toda njihova biološka
vrednost je precej višja kot vrednost
mesnih beljakovin.

V naši raziskovalni nalogi smo želeli
ugotoviti, kakšen je vpliv reje kokoši
nesnic na izbrane parametre njihovih
jajc, torej masa jajc, volumen, trdota
jajčne lupine in barva rumenjaka. Z
anketnim vprašalnikom smo želeli
24
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Raziskovalno delo: Alenka M. Rožman, Gloria Makovec in Ema Kovač
preveriti, kako so vrste rej kokoši
nesnic znane pri učencih, ali obstaja

povezava med obarvanostjo jajčnega
rumenjaka in načinom reje, katera

ZAVODI / DRUŠTVA
hranila vsebujejo kokošja jajca,
kolikokrat zauživajo kokošja jajca v
prehrani, koliko jih pojedo in kje jih
kupijo.

Rezultati so pokazali, da so povprečne
mase analiziranih kokošjih jajc
sovpadale z velikostnim razredom,
označenim na embalaži kupljenih jajc.
Kokošja jajca domače proste reje so
imela povprečno maso 61,21 g. Trdota
jajčne lupine analiziranih kokošjih jajc
je v poskusu z 9 % alkoholnim kisom
pokazala, da jajčna lupina, neodvisno od
načina reje, razpade. Barva rumenjaka

je pokazala značilno razliko v načinu
reje kokoši nesnic. Najintenzivnejšo
obarvanost rumenjaka smo določili pri
baterijski reji kokoši nesnic. Z anketnim
vprašalnikom smo ugotovili, da večina
učencev od petega do devetega razreda
bakovske osnovne šole (81,3 %) ne
razlikuje med vrstami rej kokoši nesnic;
53,6 % učencev meni, da barva jajčnega
rumenjaka ni odvisna od načina reje;
51,38 % družin kupuje kokošja jajca
v trgovini; učenci povečini vedo, da
kokošja jajca vsebujejo beljakovine in
večina anketiranih učencev uživa jajca
v prehrani 1-2 krat tedensko, 2-3 jajca.

Gloria Makovec in Ema Kovač iz 9.
a razreda Osnovne šole Bakovci sta
14. 5. 2019 na 53. srečanju mladih
raziskovalcev
Slovenije
odlično
zagovarjali raziskovalno nalogo z
naslovom Vpliv reje kokoši nesnic
na izbrane parametre jajc. Za nalogo
sta prejeli zlato priznanje, ki sta ga
prevzeli 8. junija v Gallusovi dvorani
Cankarjevega doma v Ljubljani,
na prireditvi, ki je namenjena
najuspešnejšim mladim talentom.
Mentorica:
mag. Alenka Mujdrica Rožman

Tekmovanje Gasilske zveze Beltinci

-

V soboto, 8. junija, smo člani in članice
PGD Gančani po devetih letih organizirali gasilsko občinsko tekmovanje na
nogometnem igrišču v Gančanih. Tekmovanje smo organizirali ob pomoči GZ
Beltinci, KS Gančani ter NK Gančani, ki
nam je v ta namen odstopil nogometno
igrišče. Zahvala za posojeno opremo pa
gre tudi PGD Lipa in PGD Beltinci.

Leta 2021 bo v Celju prvič v Sloveniji potekala gasilska olimpijada in prav
letošnje tekmovanje iz Gančanov je bilo
izbirno za društva iz GZ Beltinci. Najboljše 3 ekipe v svoji kategoriji so se
tako uvrstile na regijsko tekmovanje,
ki bo za člane in članice letos v Lipi. Na
tekmovanju v Gančanih je sodelovalo:

Člani MePZ DU Beltinci smo kar aktivni.
Skupaj s pevskimi skupinami iz občine
Beltinci, smo se preko celega dneva
razporedili v programu in zapeli na
Markovem senji.
V četrtek, 9. 5. 2019, je bila na Srednji
Bistrici revija upokojenskih pevskih
zborov, kjer smo zelo solidno zastopali
DU Beltinci.
V soboto, 18. 5. 2019, smo obiskali
Varaždin, kjer je bil praznik
narodnostnih manjšin. Z nami so bili

FS Veseli Marki, muzikanti FS Osnovne
šole Beltinci pod vodstvom Jelke
Breznik in članice pevske skupine
Večernice. Dogajanje je bilo postavljeno
na Trg kralja Tomislava in se je odvijalo
od 9.30 do 13. ure. V programu smo
sodelovali: Veseli Marki, srbska,
bošnjaška, albanska, romska, slovenska
manjšina in MePZ DU Beltinci.
Vse prisotne je pozdravil in nagovoril
predstavnik mesta in županije, vmes
pa je bila tudi za nas zelo zanimiva

7 ekip pionirjev
1 ekipa pionirk
4 ekipe mladincev
11 ekip članov A
3 ekipe članic A
2 ekipi članov B
3 ekipe starejših gasilcev

Skupaj z GZ Beltinci smo letos na občinskih tekmovanjih GZ Beltinci uvedli dvofazno tekmovanje. V 1. delu, ob
13.30 uri, so tekmovanje začele pionirske in mladinske ekipe, ob 16. uri
pa članske in ekipe starejših gasilcev.
Po tekmovanju in svečani razglasitvi
rezultatov je sledila veselica s skupino
»Skok«.
PGD Gančani

Bili smo v Varaždinu

postavitev in menjava straže pred
mestno hišo. Vsaka manjšina je imela
tudi svojo stojnico, kjer smo razstavili
in predstavili zanimive posebnosti in
kulinariko svoje okolice.
Na naši stojnici smo imeli izdelke iz
slame, bilja, krep papirja, vezenine,
nečke in pütre in tudi kar nekaj
reklamnega materiala. Za mnoge
obiskovalce naše stojnice pa so bile
najbolj iskane naše dobrote – domači
kruh in vrtanki, namazani z zaseko ali
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mletimi ocvirki, ocvirkove pogačice
in kifeljčki. Zaradi nenehne gneče je
zaloga kar hitro pošla.
Za konec smo ob stojnici Večernice še
pele. Po končani prireditvi smo bili
pogoščeni, nato pa so nam dali vodičko,
ki nas je popeljala po zanimivih točkah
Varaždina.
Polni lepih vtisov in rahlo utrujeni
smo se vrnili pozno popoldne. Ob tej
priložnosti se zahvaljujem vsem, ki so
nam omogočili obisk in vsem, ki so nam
posodili rekvizite. Hvala pa tudi vsem,
ki so prispevali razne dobrote.
Za MePZ: Milena  Makovec

Društvo vinogradnikov Beltinci

Vinogradniško društvo Beltinci - Koprivnica
je v soboto, 11. maja, organiziralo
enodnevni izlet v hrvaško Koprivnico.
Že jutranji odhod je napovedoval, da
vesela druščina, oskrbljena z domačimi
dobrotami, med potjo ne bo ne lačna
ne žejna. Po okrepčilu v Koprivnici,
prepoznavni tudi po vsem dobro znani
mešanici začimb Vegeta, smo si ogledali
mesto in njegove znamenitosti.
Sledil je obisk pri društvu vinogradnikov
VVV Komarna 2001 v Novigradu
Podravskem, kjer smo opravili
degustacijo njihovih vin, seveda pa k
žlahtni kapljici poskusili tudi njihove
mesne dobrote. Temelji za nadaljevanje
našega potovanja so bili postavljeni,
mi pa po kosilu tudi pripravljeni za
26
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spoznavanje dežele Gruntovčanov. Gre
torej za kraje, ki smo jih starejši nekoč
že spoznavali preko Dudeka, Regice,
Cinobra….in nadaljevanke z istim
imenom – Gruntovčani.
Izreden vtis na člane pa je naredil še
postanek na ustju reke Mure in Drave
in vesela druščina se je kmalu napotila
proti domačemu kraju.
SLIKA
Še en dogodek se je zgodil dne 22.
6. 2019 pri članu društva, Izidorju
Lebarju, v njegovem vinogradu v
Dolgovaških goricah. Šlo je za prikaz
tako imenovanih »zelenih del v
vinogradu«. Zanj je poskrbel enolog
Alen Felšö iz Čentibe. Seveda pa ni šlo

zgolj za delovno srečanje, ampak smo
kakšen kozarec Izidorjeve kapljice tudi
»poskusili«.
Člani društva vinogradnikov Beltinci z
veliko delovne vneme opravljamo dela
v svojih vinogradih in sadovnjakih.
Seveda pa bomo rezultate svojega dela
in matere narave videli in predvsem
okusili že kmalu. V kakovost ne
dvomimo. Sicer pa še vedno velja
tista….
….Dobro, boljše, najboljše vino in MOJE
vino!
Lep vinogradniški pozdrav!
Slavko Horvat   

DRUŠTVA
Člani medobčinskega društva slepih in slabovidnih Murska Sobota
na zahvalnem dnevu v Mariboru

Člani medobčinskega društva slepih in slabovidnih Murska Sobota
na zahvalnem dnevu v Mariboru
Letos je potekal že deseti jubilejni
zahvalni dan slepih in slabovidnih
Slovenije. Slepi in slabovidni, njihovi
svojci, sopotniki in vodja skupine
za samopomoč MODRI smo se 25.
maja zbrali na lepo sončno soboto v
Mariboru. Organizacija in zborovanje
tovrstnih srečanj je vedno na drugem
koncu Slovenije in tako je ta čast
tokrat pripadla Mariboru. Tudi člani
Medobčinskega društva slepih in
slabovidnih Murska Sobota smo se
udeležili srečanja in tradicionalne
maše v baziliki Matere Usmiljenja v
Mariboru.
V dopoldanskih urah smo se zbrali
v Murski Soboti, od koder smo z
organiziranim avtobusnim prevozom

krenili proti Mariboru. Med 43 potniki
na ta zahvalni dan smo bili tudi člani
skupine za samopomoč MODRI, ki
delujemo v okviru Medobčinskega
društva slepih in slabovidnih Murska
Sobota. Tovrstni zahvalni dnevi so
namenjeni tako slepim in slabovidnim
osebam, kot tudi njihovim svojcem,
spremljevalcem,
sodelavcem,
prostovoljcem – skratka našim
sopotnikom. Zato se nas je tudi tokrat
zbralo veliko število iz našega društva
in naše pokrajine. Naši člani se radi
udeležujejo zahvalnih dni, saj so bili
doslej navzoči na vseh desetih. Ker je
to vseslovensko srečanje in so prišli
obiskovalci iz vse Slovenije, smo se
veselili ponovnega srečanja z njimi, saj

Moški pevski zbor Lipovci je 19. 6. 2019
sodeloval pri maši za domovino ob
državnem prazniku, dnevu državnosti, v
ljubljanski stolnici Sv. Nikolaja: Daroval
jo je ljubljanski nadškof metropolit
in predsednik Slovenske škofovske
konference, msgr. Stanislav Zore, skupaj
s slovenskimi škofi in duhovniki. Poleg
drugih predstavnikov družbenega in
političnega kroga se je maše udeležil
tudi državni politični vrh (predsednik
države Borut Pahor, predsednik
vlade Marjan Šarec, predsednik

državnega sveta Alojz Kovšca).
Glavno pridigo je imel murskosoboški
škof, msgr. dr. Peter Štumpf, kateri je
besedo navezal tudi na 100. obletnico
pridružitve prekmurskih Slovencev
k matični domovini in poudaril, da
so ključno vlogo pri tem odigrali
prekmurski in prleški duhovniki,
predvsem neomajna želja in volja
prekmurskega življa, ki je s pesmijo in
besedo na levi ohranjal stik s svojimi
brati na desni strani Mure.
Navajamo del pridige škofa Štumpfa:

smo lahko poklepetali in si izmenjali
izkušnje. Tudi tokrat je bilo tako. V
Mariboru so nam tako pripravili pester,
zanimiv in čustven program. Ob prihodu
v baziliko Matere Usmiljenja nas je
sprejel in nagovoril pater Franc Kovše.
Povedal nam je veliko zanimivega iz
zgodovine bazilike, ki že stoletja stoji
sredi Maribora. Sledilo je druženje
ob pogostitvi in nekaj prostega časa.
Nato smo se ponovno zbrali v baziliki,
kjer je potekal kulturni program, ki
je bil tokrat posvečen blaženemu
Antonu Martinu Slomšku. Sodelujoči
v programu so bili slepi in slabovidni
člani ter člani Zavoda za cerkveno
glasbo Maribor. V popoldanskih urah
je sledila zahvalna sveta maša za slepe
in slabovidne, ki jo daroval mariborski
nadškof msgr. Alojzij Cvikl. Vsi skupaj
smo tako delili radost vzajemnosti in
lepoto hvaležnosti. V večernih urah
smo se polni prijetnih vtisov in novih
spoznanj vrnili v Mursko Soboto.
Ta dan je bil za vse udeležence dan
lepote in novih izkustvenih doživetij,
dan, ki se ga bomo radi spominjali, si
ga vtisnili v spomin in o njem še kdaj
razmišljali.
Zapisala:
Marta Volmut,
vodja skupine za samopomoč MODRI

MoPZ Lipovci pri maši za domovino ob dnevu državnosti v
ljubljanski stolnici
“Pred sto leti so se prekmurski Slovenci
odločili za združitev z matičnim
narodom tudi zaradi hrepenenja po
slovenski pravičnosti, ki je takrat bila
še pregovorno značilna in poznana
tudi drugim narodom. Čeprav nekateri
takratni voditelji Slovencev v Ljubljani
še niso vedeli, kje sploh je Prekmurje,
prekmurskih narodnih buditeljev to
ni zaustavilo pri njihovem delu za
združitev; jih pa je to ignoriranje zelo
bolelo in žalostilo. V teh sto letih smo
čez Muro zgradili kar sedem mostov
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– od Petišovec pri Lendavi do Gornje
Radgone. Za nas Prekmurce so to zlati
mostovi, prek katerih vsakodnevno na
tisoče ljudi potuje v druge dele Slovenije,
pa na Hrvaško, v Avstrijo ali pa od tam
prihajajo k nam. Radi smo v Sloveniji,
vendar nas boli in smo žalostni, ko
mnogi ljudje iz drugih krajev Slovenije
še niso bili v Prekmurju. Nekateri
celo mislijo, da se Slovenija konča pri
Mariboru ali vsaj pri Gornji Radgoni
oziroma v Radencih. Pred sto leti so
se naši slovenski predniki združili z
matičnim narodom tudi zato, da bi si
delili kruh z drugimi Slovenci. Danes pa
morajo mnogi Prekmurci, predvsem iz
Goričkega, ponujati svoje zelo kvalitetno
delo ljudem v sosednji Avstriji, da jim
tamkajšnji delodajalci režejo vsakdanji
kruh. Pa vendar smo v Prekmurju
prepričani, da nismo nikomur v breme
in še vedno bi bili radi gostoljubni
in radodarni. Čisto sami pa vsega ne
zmoremo. Če je madžarska država pri
raznih oblikah pomoči pozorna do svojih
sonarodnjakov v Prekmurju in drugod
po svetu, potem bi morala tudi slovenska
država vsaj z enako pozornostjo iskati
načine, kako ohranjati slovenstvo ter
spodbujati gospodarski in kulturni
razvoj Prekmurja.”
(konec citata, celotna pridiga je
na:
http://vfokusu.com/…/pridigasoboskega-skofa-dr-petra-stump… ).
O tem je čustveno navezanost na

slovensko grudo v pesmi Ka je Müra
šepetala izpovedal Jožef Klekl st.,
pesem je pred leti harmoniziral prof.
Ivan Florjanc, častni član MoPZ Lipovci,
na sami maši pa jo je zapel Moški pevski
zbor Lipovci, pod vodstvom zborovodje
Gorazda Tivadarja. Na koncu maše je
zbor zapel še prekmursko narodno
Marija, nebeška kraljica; k zboru
je ob tej pesmi pristopil tudi škof
Štumpf in pel skupaj z nami v zahvalo
za domovino. Pozdravila sta nas
tudi prekmurska rojaka: dr. Hotimir
Tivadar, častni član zbora in Jože
Horvat, poslanec državnega zbora.

3x3 Pomurje24 z visokimi cilji v novo sezono
Sezona dvoranske košarke se je v
večini državnih lig že zaključila,
toplejše vreme pa napoveduje selitev
košarkarjev na zunanja igrišča. Ulična
košarka oziroma 3x3 košarka v
Sloveniji pridobiva na priljubljenosti,
z uvrstitvijo tega športa na olimpijske
igre v Tokiu 2020 pa zajema tudi vse
večji del mednarodne pozornosti.
Na mednarodnem prizorišču bo v
prihajajoči sezoni nastopala tudi
pomurska ekipa ulične košarke
3x3 Pomurje24. Moštvo, ki je že v
pretekli sezoni pod drugim imenom
posegalo po visokih uvrstitvah na
28
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Po maši je nadškof Zore priredil
sprejem za sodelujoče, po Zdravljici
smo na druženju zapeli še nekaj
prekmurskih pesmi in vsem skupaj
»na znanje dali«, da smo Prekmurci
bili, smo in zmeraj bomo – Slovenci.
Sodelovanje Moškega pevskega zbora
Lipovci pri maši za domovino je
podprla Občina Beltinci z županom
Markom Viragom, hvala velja tudi vsem
ostalim, ki so na kakršen koli način
podprli, pomagali in tako omogočili
naše gostovanje v slovenski prestolnici.

ŠPORT
turnirjih v tujini pod okriljem krovne
košarkarske organizacije FIBA, se v
novo sezono podaja v zasedbi izključno
domačih, pomurskih igralcev. Ekipo
bodo zastopali Niko Bačvić, ki je v
pretekli sezoni igral v 2. SKL, Leon
Zver (pomurska košarkarska liga &
liga PARKL), Mitja Gomboc in Marko
Irgolič (3. SKL) ter Grega Farkaš (PKL).
V pripravljalnem obdobju so igralci po
odigrani sezoni dvoranske košarke šli
skozi obdobje prilagajanja na ulično
košarko, ki se razlikuje po krajšem
času napada, manjši dimenziji igralne
žoge ter ostalih razlikah v pravilniku,
ki delajo to igro tako dinamično in
vznemirljivo za gledalce. V zadnjih
dneh pred prvimi turnirji ekipa dela

predvsem na taktični pripravi, fantje
pa pravijo, da je timski duh ter vzdušje
na treningih že od samega začetka na
visokem nivoju.
V klubu 3x3 Pomurje24 imajo pred
sezono jasne in visoke cilje; na turnirjih
si želijo posegati po najvišjih mestih ter
ponosno zastopati Pomurje in Slovenijo
izven meja naše države. Ekipa, ki bo v
letošnjem tekmovalnem obdobju prvič
tekmovala v sedanji zasedbi, si želi
ohraniti jedro ekipe tudi v prihodnjih
letih in delati na promociji ulične
košarke in zdravega načina življenja v
lokalnem okolju, kakor tudi partnersko
sodelovati s klubi, društvi in igralci
drugih športov.
Zakaj Pomurje24? Z željo po

popularizaciji športa v Pomurju,
kakor tudi promoviranje regije izven
meja države, 24 pa zaradi želje najti
skupno 2 generalna in 4 srednje velike
sponzorje ali 24 manjših sponzorjev in
donatorjev, ki bi pomagali sooblikovati
mednarodno zgodbo 3x3 Pomurje24.
Igre in uspehe kluba spremljajte
preko socialnih omrežjih na Facebook
strani 3x3 ter Instagram profilu
3x3pomurje24, kjer boste deležni
reportaž iz turnirjev na Madžarskem,
Slovaškem, Hrvaškem, v Nemčiji, že
prejšnji vikend pa so osvojili prvi turnir
na Dunaju v Avstriji.

Otroci so tekmovali v osmih različnih
zabavnih športnih igrah, ki so jih
pripravile njihove vzgojiteljice:

najbolj pa otroci. Po igrah sta se v
vrtnem kegljanju pomerili ekipi župana
in ravnateljice vrtca. Po napetem boju
in bučnem navijanju otrok je zmagala
ekipa župana, za katero so tekmovali:
župan Marko, Darinka, Marijana in
Tadej. Za ekipo ravnateljice so se borili:
ravnateljica Martina, Nadica, Žan in
Barbara. Obe ekipi sta na koncu dobili
priznanji, ki so jim ju podelili otroci.

Grega Farkaš

Mini olimpijada v Beltincih
V torek, 21. maja 2019, je Športna zveza
Beltinci organizirala tradicionalno
športno prireditev za najmlajše –
Mini olimpijado. V športnem parku
v Beltincih se je zbralo 132 otrok iz
vseh enot vrtcev beltinske občine,
ki so jih spremljali njihovi vzgojitelji
in vzgojiteljice. Pred začetkom iger
so otroke in vzgojitelje pozdravili:
župan občine Beltinci Marko Virag,
ravnateljica vrtca Martina Vidonja
in predsednik ŠZ Beltinci Andrej
Pozderec. Potem je igrala olimpijska
himna, napovedovalec je bil Bojan
Jurkovič, prireditev je vodil predsednik
ŠZ Beltinci Andrej Pozderec, posebna
atrakcija prireditve je bil lisjak FOKS,
ki so se ga otroci zelo razveselili in jih
je veselo zabaval skozi celo prireditev.
Poseben gost prireditve je bil vrhunski
nogometaš iz naše občine, Tadej Apatič.
PROGRAM MINI OLIMPIJADE 2019:
- torek, 22. 5. 2018
- prihod otrok vrtcev občine Beltinci do
9. ure, avtobusni prevozi
- otvoritev Mini olimpijade med 9. in
9.15
- pričetek iger ob 9.15
- konec iger ob 10.45
- vrtno kegljanje
- podelitev priznanj do 11.30
- razvoz otrok ob 11.30 s šolskimi
avtobusi

1. Podajanje žoge nad glavo
2. Tigrov rep

3. Skakanje v vreči

4. Prenašanje jajčk z žlico

5. Tek s časopisnim papirjem
6. Števila od 1 do 10

7. Preskakovanje ovir

8. Slalom med stožci

Vsi, ki smo se zbrali v športnem parku,
smo uživali v napetih in zabavnih igrah,

Na koncu so otroci dobili sladki
prigrizek, nogometne žoge in priznanja
olimpijskega komiteja Slovenije.

   Predsednik ŠZ Beltinci                                                                                                                                
Andrej Pozderec
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14. Pohod po Ferijevi in 3. po Jožetovi poti
V soboto, 1. 6. 2019, je v organizaciji
Športne zveze Beltinci in Planinskega
društva Matica potekal že 14. Pohod
po Ferijevi in 3. po Jožetovi poti. V
spomin na Ferija Maučeca in njegovega
velikega prijatelja Jožeta Horvata,
dva nekdanja izvrstnega športnika in
športna delavca, se je v športnem parku
Beltinci zbralo 44 pohodnikov.
Pred pohodom sta udeležence
nagovorila predsednik ŠZ Beltinci
Andrej Pozderec in vodja pohoda Jože
Ružič. Nato smo se podali na pot po
Ferijevi in Jožetovi priljubljeni poti od
Beltincev do Lipovcev. V Lipovcih smo
se okrepčali s hrano in brezalkoholno
pijačo, potem pa nadaljevali pot proti
Gančanom in nazaj v beltinski športni
park. Dolžina prehojene poti je bila
približno 8 km.
Po zaključku pohoda so se udeleženci
okrepčali s hrano in pijačo, na koncu
pa sta se Ferijev sin Marjan in Jožetova
žena Zinka zahvalila vsem udeležencem.

Nato smo odšli položit šopka in prižgat
sveči na grob pokojnikov Ferija in
Jožeta.
Zahvaljujemo se tudi Igorju Sukiču,
ki je v imenu kluba NK Mura prinesel

šopek Feriju v zahvalo za dolgoletno
igranje
v
črno-belem
dresu.

Letošnje leto je za našo vas Gančani
posebno in zelo uspešno: praznovali
smo namreč 100 let postavljanja
majoša, nogometaši NK Gančani pa
so postali prvaki 1. medobčinske

nogometne lige Murska Sobota in se
uvrstili v pomursko nogometno ligo.
Nogomet je v Gančanih že od nekdaj ena
izmed najbolj priljubljenih in obiskanih
dejavnosti v prostem času vaščanov.

Nogometni klub je bil ustanovljen leta
1973 in od takrat neprekinjeno aktivno
deluje. Vmes so bili vzponi in tudi
padci, vedno pa je bila prisotna želja
po napredovanju. Klub je v preteklosti

NK Aluvar Gančani
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Predsednik ŠZ Beltinci      
Andrej Pozderec
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večinoma tekmoval v prvi in drugi
medobčinski nogometni ligi Murska
Sobota, razen zadnjih cca 15 let, ko
je vmes tekmoval v pomurski ligi. V
sezonah 1976/1977 in 1985/1986 je
bil prvak 2. MNZ MS, ko je napredoval
v višji rang tekmovanja. Prvič se je
uvrstil v pomursko nogometno ligo
v sezoni 2006/2007, ko je osvojil
2. mesto in se je po kvalifikacijah s
predstavnikom lendavske zveze uvrstil
v PNL in v njej igral do vključno sezone
2011/2012. Od takrat smo si v klubu
neprenehoma prizadevali za vrnitev v
višji rang tekmovanja. To bi nam skoraj
uspelo lansko sezono, ko smo osvojili
3. mesto in nam je zmanjkala ena sama
točka za napredovanje, kar pa nam je

dalo dodatnega zagona za preteklo
sezono, ko smo osvojili 1. mesto že štiri
kroge pred koncem. Seveda je zato bilo
vloženega veliko truda. Predvsem je
bilo potrebno vzpostaviti dobro delo,
red ter disciplino in morda menjati
miselnost v ekipi, kar je uspelo novemu
trenerju.
Klub ima tudi mlajše selekcije,
ki uspešno nastopajo v različnih
kategorijah, od U-7 do U-15. Za otroke
je uspeh članske ekipe velik motiv za
treniranje, kar so pokazali tudi na zadnji
prvenstveni tekmi, ko so vsi hoteli biti s
prvaki. Hvala vsem igralcem in trenerju
za dosežen uspeh in ostalim, ki delajo
in sodelujejo z ekipo.
Seveda pa pri vsem tem ne gre brez

denarja. Zato se zahvaljujem vsem
sponzorjem, glavnemu sponzorju podjetju Aluvar, Občini Beltinci, KS
Gančani in vsem posameznikom, ki
pomagajo klubu. Zahvala gre tudi
celotnemu UO in NO, vsem staršem
otrok, ki nam jih zaupajo in njihovim
trenerjem. Posebna zahvala pa gre
navijaški skupini Rdeči vragi, ki so
ekipo spremljali tako na domačih kot
tudi na gostujočih tekmah.
Želimo si, da bi v PNL uspešno nastopali
in privabili še več gledalcev v naš ŠRC
Gančani. V to ne dvomimo, zato se bo v
Gančanih nogomet igral še naprej.
					
Štefan Žižek

KS Melinci je v sodelovanju z gibanjem
Šola zdravja v petek, 17. maja, gostila
Nikolaya Grishina, dr. med., ki je pripravil
zanimivo predavanje z naslovom
Gibanje je življenje, mirovanje je smrt.

ŠOLA ZDRAVJA, ki že dve leti deluje
tudi v našem kraju. Njihov razpoznavni
znak so oranžne majice - morebiti ste
jih že kje srečali? :)

Predaval je dr. Nikolaj Grishin

dr. Nikolaj Grishin, Vir: Internet

Predavatelj je na preprost način
predstavil delovanje organizma, nekaj
najpogostejših težav in vzrokov zanje,
seznanili pa smo se tudi s preprostimi
vajami, ki so nam lahko v veliko pomoč
pri odpravljanju težav.
Nikolay Grishin je ustanovitelj gibanja

Za vse, ki bi se želeli vadbi pridružiti,
naj dodamo informacijo, da se vadba
izvaja od ponedeljka do petka ob 8.00
uri zjutraj ter v ponedeljek, sredo in
petek ob 19. uri ob Kulturnem domu
Melinci.
Tina Zver-Vlaj

Priznanje in plakete najbolj zvestim in požrtvovalnim krvodajalcem
iz občine Beltinci
1.6. 2019 je potekalo v KS Dokležovje
srečanje krvodajalcev in krvodajalk
iz celotne občine Beltinci, ki so se
izkazali na humanitarnem področju v
darovanju krvi in jo darovali okroglih
20 krat, 30 krat, 40 krat, 50 krat in
tako naprej, vse do 120 krat, kar je zelo
lepa številka, darovalec pa je naš krajan
Franc Mlinarič iz KS Lipovci.
Darovanje krvi reši marsikatero
življenje. Vsako minuto nekdo v Sloveniji
potrebuje kri, zato potrebujemo vsak
dan 300 do 400 krvodajalcev, če želimo
zadostiti potrebo po tej dragoceni
življenjski tekočini. Iz krvi so narejeni
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tudi različni preparati, ki so prav
tako nenadomestljivi pri zdravljenju
različnih bolezni.
Po krajšem kulturnem programu se je
na odru zvrstilo
kar nekaj govorcev, od prim. Belovićeve,
predsednice OZRKMS, župana Občine
Beltinci Marka Viraga, predstavnice
za transfuzijsko medicino UKC
Maribor, predsednika KS Dokležovje
Dejana Klemenčiča, koordinatorja
krvodajalstva iz UKC Ljubljana. Vsi so
poudarjali pomen krvodajalstva in se
zahvalili prisotnim in drugim, ki s svojo
srčnostjo pomagajo mnogim in rešujejo
njihova življenja. Darovanje krvi je
anonimno, brezplačno, vsaka zdrava
polnoletna oseba pa se lahko odloči, da
vsaj enkrat na leto daruje svojo kri.
Priznanja in plakete so krvodajalci
prejeli iz rok prim. Belovićeve, dr.med.
in župana Občine Beltinci, Marka
Viraga.
Iz KS Lipovci so za 20x darovano
krvi prejeli priznanje naslednjim
krvodajalci:

Gomboc Iztok, Graj Jožef, Jona Branko,
Smej Štefan, Sraka- Bakan Peter, Sraka
Mirjan, Ülen Olga.
Za 30x darovano kri so prejeli priznanje
: Forjan Slavko, Jona Roman, Mesarič
Robert, Mlinarič Matija, Slavic Bojan,
Šantavec Franc, Šinko Jožica, Škafar
Anton mlajši.
Za 40x darovano kri sta prejela
priznanje: Legen Simon in Mesarič
Alojz.
Za 50x darovano kri sta prejela
priznanje in plaketo: Baligač Franc in
Benčec Janez.
Za 60x darovano kri je prejela priznanje
Maučec Marija
(Mariška) - zares si zasluži vse
pohvale in čestitke; malo je namreč
žensk, ki dosežejo tolikšno
število
odvzemov. Hvala vam za vaše zavedanje,
saj ste na ta način pomagali mnogim pri
njihovi ozdravitvi.
Za 70x darovano kri sta prejela
priznanje:
Kaučič Stanislav in Križanič Roman.
Za 80x darovano kri sta prejela

priznanje in plaketi: Mlinarič Marjan in
Vöröš Andrej.
Za 120x darovano kri je prejel priznanje
in plaketo Mlinarič Franc, ki je v KS
Lipovci in v občini Beltinci med najbolj
prizadevnimi na tem humanitarnem
področju. Iskrene čestitke!
Tudi vsem ostalim prejemnikom
priznanj in plaket, še posebej pa
krvodajalkam in krvodajalcem iz
KS Lipovci, KORK Lipovci iskreno
čestitamo. Ostanite še naprej zdravi in
srčni ljudje.
Po podelitvi priznanj in plaket je sledil
še družabni del, druženje ob pogovoru,
kara nam pogosto manjka.
Zahvaljujemo se organizatorju te
prireditve, OZRKMS, KORK Dokležovje
in vsem, ki so pomagali pri izpeljavi
take prireditve, da je bilo srečanje za
vse prisotne lep dogodek.

Priznanja krvodajalcem iz KS Melinci
Darovanje krvi je gotovo ena
najplemenitejših
oblik
pomoči
sočloveku. Je prostovoljna odločitev
posameznika, za katero ne dobi plačila,
nesebično pa pomaga. Za pridobivanje
in zagotavljanje zadostnega števila
krvodajalcev je zadolžen Rdeči
križ Slovenije, ki je tudi nacionalni
organizator krvodajalskih akcij.
Iz krajevne skupnosti Melinci je na
slovesnost oz. podelitev plaket bilo
povabljenih 17 krvodajalcev. Prav na
vsakega od vas smo ponosni, še posebej
pa na našega sovaščana, ki je kri daroval
že več kot 100 krat!
Ob tej priložnosti vsem iskrene
čestitke z željo, da ostanete zdravi in
nadaljujete s tem plemenitim dejanjem.
Pa privabite še koga v svoje vrste!
Tina Zver Vlaj
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Za KORK Lipovci,
Marica Vučko

OD NAŠIH BRALCEV
Pismo našega misionarja Janeza Mujdrice
muslimanske. Prerok Mohamed uči, da
je Bog naš gospod in mi smo njegovi
sužnji. Sužnji si niso bratje in sestre.
Mi pa smo božji in Marijini otroci in
medsebojni bratje in sestre.
Zanimivo je, da tudi Splošna deklaracija
človekovih pravic, ki je glavni dokument
Organizacije združenih narodov, pravi,
da je bratski odnos med ljudmi najbolj
važen. Citiram:
‘Vsi ljudje se rodijo svobodni ter imajo
enako dostojanstvo in pravice.
Dana sta jim razum in vest in bi morali
drug z drugim ravnati v duhu bratstva.’
Misijonar Janez Mujdrica
Vir: Ognjišče
Ime Bratonci pomeni kraj bratov; to
je eno od najlepših krajevnih imen na
svetu! Zakaj?
Odgovor najdemo v evangeliju kakor
tudi v splošni deklaraciji človekovih
pravic, ki je najbolj pomemben
dokument na svetu.
V evangeliju Jezus pravi svoji mami
Mariji: ‘Glej, tvoj sin!’ in svojemu
učencu: “Glej, tvoja mati!’ Če je Marija
Jezusova in naša mati, je Jezus naš brat
in mi vsi smo si bratje in sestre.
Isto pravi molitev ‘Oče naš’, ki prihaja od
Jezusa. Če je Bog naš oče, je učlovečeni
božji sin nas brat in mi vsi smo si bratje
in sestre.
Tu se naša religija razlikuje od

Izgubljena ljubezen

Sunkovito je odprla vrata sobe in se mi
vrgla okoli vratu. Vsa je drhtela in mi s
solzami močila obraz.
»Kaj se je zgodilo, Jožica?« sem jo
presenečen vprašal. Komaj je zmogla
nekaj besed in mi zaupala, da sta se
pravkar razšla s Petrom, s katerim sta
se pred pol leta poročila.
Vest me je presenetila, saj sem poznal
njeno ljubezensko zgodbo, ki se je zdaj
tako iznenada končala. Kot prijatelji
smo se dobivali in si zaupali vse skrivnosti. Oba sta me imela za človeka, s
katerim se je bilo mogoče pogovarjati
tudi o najbolj zaupnih stvareh, ker sta
vedela, da bodo ostale med nami.

Lepše odnose in lepši svet lahko
gradimo le, če imamo duh bratstva in
sestrstva.
Dobil sem božično čestitko - sliko
Marije z malim babekom, na kateri je
pisalo: ‘Božji sin je postal naš brat, da
skupaj z njim gradimo lepši svet’. Kaj
je značilno za duh bratstva? Predvsem
tri stvari: prijaznost, moder pogovor
in sodelovanje. Citiram tri zambijske
pregovore, da razložim, kaj to pomeni:
1) Kukoma ndi kuonjezera – lepa
beseda lepša odnose. Ni pravega
bratskega odnosa brez prijaznosti.
2) Abali babili na mano yabili – kjer
dva skupaj razmišljata, tam se
modrost podvoji. Skupno moramo
iskati način kako graditi boljši svet.
3) Ciswe cimodzi siciumba culu
– ena mravlja ne more zgraditi

Vsak, ki ju je srečal v lokalu ali na ulici,
je bil prepričan, da gre za veliko ljubezen, saj sta se med pogovorom pogosto
glasno smejala in se na ulici tudi držala za roke. Tisti, ki so ju poznali, so bili
prepričani, da ju ne more nič ločiti, da
sta kot eno bitje in da imata resne namene skupaj živeti.
Peter je diplomirani strojni inženir in je
delal kot vodja raziskovalnega oddelka
v veliki mariborski firmi, ki je izvažala
na vse konce sveta. Pogosto je bil zdoma, največkrat v Ameriki, kamor ga je,
kot je govoril Jožici, vedno vodila službena pot. Nikoli ji ni prišlo na misel, da
bi živel dvojno ljubezensko življenje.

mravljišča. Le s skupnimi napori
lahko spremenimo ta svet na
boljše.

Ime Bratonci pomeni kraj bratstva.
Vsebuje tudi formulo za boljši svet.
Le z bratskimi odnosi lahko gradimo
lepši svet: le če smo prijazni, se modro
pogovarjamo in skupaj garamo, lahko
izboljšamo ta svet. Marija naj nam
pomaga, da si bomo res bratje in sestre!
Ona je naša skupna mama. Danes so
tudi volitve za evropski parlament;
prosimo Marijo, naj Evropa, Afrika in
vsi kontinenti postanejo Bratonci - kraji
bratstva, kjer skupaj z Bogom in vsemi
ljudmi gradimo lepši svet! Amen!
-------------------------------------------Tukaj je tudi bratonska himna Marija,
preljuba gospa. Besedilo je napisal
Bratončar Franc Sraka, melodijo pa
Melinčar Andrej Maroša.
Marijina cerkev stoji sred naše
prelepe vasi. Tukaj kraljuje nam vsem
pomočnica, njej pesem naj lepa doni.
- Zvonova veselo zvonita in k Materi nas
vabita, Marija preljuba gospa, častijo te
naša srca.
Zavetnica naše vasi, pri tebi
pomoč vsak dobi, k tebi hitimo, te
vdano prosimo: o varuj nas Mati
vse dni. - Zvonova veselo zvonita in
k Materi nas vabita, Marija preljuba
gospa, častijo te naša srca.

Ko se je nekoliko umirila, mi je zaupala, da jo je Peter, ne da bi ji prej o tem
karkoli govoril, na ulici iznenada presenetil, ko ji je dejal: Odhajam v Ameriko,
kjer imam že dolgo ljubico z otrokom,
ki se jima nameravam v prihodnje v celoti posvetiti. Najin zakon mi bo za vedno ostal v spominu, čeprav te v resnici
nisem nikoli ljubil.«
In potem se je izgubil v množici, ne da
bi ji v slovo podal vsaj roko. Obstala je
kot vkopana. Dolgo je gledala v smer,
kamor je izginil. Spraševala se je, ali je
to naredil zato, ker ni mogla imeti otrok, kar mu je povedala kmalu, ko sta
začela zares hoditi. Tedaj ji je odločno
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zatrjeval, da je tako še bolje, ker je z
otroki veliko skrbi. Potem, ko je nepričakovano odšel neznano kam, se ni mogla odločiti, kaj naj stori. Mimoidoči so
opazili, da krčevito joka in jo spraševali, kaj se je zgodilo. Ni jim odgovarjala.
Bila je potrebna tolažbe nekoga, ki ji je
bil že dolgo blizu.
Tako se je spomnila name in se s pospešenimi koraki napotila proti hiši,
kjer sem tedaj stanoval. Vedela je, da mi
bo lahko zaupala svojo tragično zgodbo. Zbrano sem jo poslušal in se hkrati
spominjal, da sva bila tudi midva pred
mnogimi leti par, vendar je usoda hotela, da se je Jožica zaljubila v Petra, ki
sem ga poznal kot velikega ženskarja.
Kljub temu sem se sčasoma sprijaznil,
da je odšla z drugim, čeprav mi ni bilo
vseeno, kdo ve kako zaljubljen pa niti
nisem bil.
Še vedno smo ostali prijatelji, kar si je
predvsem želela Jožica, ki mi je tudi,

če sva se slučajno kdaj sama srečala,
povedala o njunem skupnem življenju
marsikaj, nikoli pa ni omenjala, da bi
bilo kaj narobe.
Po svoje me je veselilo, da se je zatekla
v hudi stiski k meni in da sem ji lahko
pomagal. Govoril sem vse mogoče stvari, tudi, da je življenje pač včasih kruto
in nepredvidljivo.
Nisem pa pomislil, da bi lahko z Jožico
kdaj spet skupaj živela, še za prijateljsko shajanje mi ni bilo mar.
Zavedal sem pa se, da ji moram nekako
stati ob strani, ker je bila dobra ženska
in si ni zaslužila tega, kar se ji je zgodilo.
Spraševal pa sem se, zakaj naj bi bil jaz
najbolj primeren za reševanje njenih
osebnih problemov.
Tedaj nisem bil intimno vezan z nobeno
žensko. Zato je bilo logično vprašanje,
zakaj ne bi znova poskusil z Jožico, ki
je bila tudi v zakonu po svoje še vedno morda bolj kot prijateljsko vezana

name.
Čez čas sva se slučajno znova srečala.
Namenoma je nisem poiskal. Zaupala
mi je, da se je sprijateljila z žensko, ki
jo je že prej poznala in je doživela podobno usodo kot sama. Tako sta imeli
dovolj razlogov za pogovore ob kavi in
pijači.
Kljub temu je pogrešala moškega, kar
mi je povedala po več mesecih potem,
ko je mož odšel. Nenavadno odločno je
omenila mene kot primernega bodočega partnerja. Ne rečem, da mi ni bila
všeč, vendar se mi je to zdelo premalo
za trden zakon, potem ko sva že živela
skupaj in ko jo je zapustil Peter.
Čez leta sem izvedel, da je umrla čisto
osamljena.
Ni mi bilo vseeno.
				

14. poglavje

solzami v očeh mu Julka odgovori:
“Joj, striček, ali sploh veš, da pri naši
hiši ni nikogar za delo. Mati se je kar k
Ani preselila in ji pomaga pri dojenčku.
Oča se itak samo v štali držijo, Tinč
pa veselo popiva in pripravlja vse za
krst. Čez tri tedne bomo imeli krst in
zopet bo zmešnjava v hiši, tako da bom
šla s teboj šele čez mesec dni. Lepo
lepo pozdravi Martina in mu reči, da
mislim nanj…,” je z žalostnim glasom
zaključila Julka. Oči je imela polne solz
in Naci je dobro vedel, kako zelo si želi k
Martinu. Tiho je zmajal z glavo, jo objel
in brez besed zapustil dvorišče svojih
sorodnikov...
Teden dni pred krstom novega člana
družine so spet romale košare v hišo.
Zopet so najete gospodinje pekle
darvanjsko pecivo in spet je nastajal
direndaj v hiši in okrog nje. Micka
in tri oprošene vaške gospodinje so
pod Julkino taktirko pekle pecivo ter
pripravljale krstni menu.
Julka je stricu naročila, da za malega
fanta kupi darilo. Krstna botra bo
postala Anina mlajša sestra, tako kot
je bilo v navadi, boter pa Nacijev sin iz
Melinec.
Čas pred krstom je minil z nadzvočno
hitrostjo. V soboto pred krstom, ki

bo v nedeljo pri rani maši v beltinški
župnijski cerkvi, se je vrnil tudi stric
Naci s prelepimi darili za malega
slavljenca. Vsi so občudovali beli
pajacek s pripadajočo čepico in toplo
belo jopico, še bolj pa kratno oblekico,
ki jo je dala kupiti Julka. Ta krstna
oprava je postala dragocenost hiše; še
dolgo po tem krstu so si jo sposojali
sorodniki in tudi drugi sovaščani za
svoje novorojence.
Mali Matija je po krstu postal
polnovreden član cerkvene in domače
družine. Seveda je bilo to potrebno spet
obeležiti z izdatnim praznovanjem. V
krogu okrog šestdesetih povabljencev,
predvsem botrine ter ožjega sorodstva,
se je svečano kosilo odvijalo nekako
tako kot gostija pred dobrim mesecem.
Okrog polnoči se je Julka borila z
zadnjimi kosi umazane posode. Težak
teden je bil za njo, a fizično delo je ni
toliko obremenjevalo kot dejstvo, da
ni vedela, kako naj vse uredi, da bo
lahko šla k Martinu in da ne izneveri
družine....

Nedokončano iskanje
Ana, Tinčeva novopečena soproga, je
hitro po gostiji zgodaj zjutraj naredila
velik krik in vik. Tinče je od strahu
skoraj ponorel in si ves izgubljen divje
praskal glavo. Mati ga je poslala po
vaško babico Rozino in čez šest ur
trpljenja in beganja po hiši gor in dol je
Tinče postal očka. Dobil je naslednika.

Vsekakor je bil to velik dogodek v hiši
in spet je bilo na obzorju veseljačenje.
Tinče se še od gostije ni docela streznil,
že je imel spet idealen vzrok za pitje.
Oče je skoraj ves dan prečepel v hlevu
(štali), mati pa se ni ganila od snahe in
dojenčka. Julki ni preostalo drugega, da
je poprijela za vsa gospodinjska dela
ter za delo v hiši in okrog nje. K temu
je spadalo tudi delo v svinjaku in še
marsikaj.
Neko zgodnje jutro se je na dvorišču
ustavil stric in povprašal Julko: “Dekle,
povej, kdaj planiraš nazaj na delo? Vsi
te pogrešajo, posebej Martin, kateremu
več ne vem, kaj naj še rečem. Veš, jaz v
ponedeljek odhajam in me tri tedne ne
bo nazaj. Kaj sporočaš Martinu? Ustavil
sem se, da te povprašam, ali greš z
menoj?”
Z žalostnim in zlomljenim glasom ter s
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Tone Štefanec

Se nadaljuje...

Irena Šrajner                          

Delovni sestanek - dogovori z Občino Črenšovci
o priložnostih sodelovanja

Obisk Milana in Vlada Kreslina pri županu

Predaja vabila za valeto županu Občine Beltinci

Udeležba delegacije Občine Beltinci na občinsklem prazniku
Občine Novi Kneževac v Srbiji

Uspešno zaključen projekt YouinHerit

V skrbi za naše živali - srečanje z Društvom za zaščito
živali Pomurja
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