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Osrednja občinska slovesnost v počastitev Dneva Rudolfa 
Maistra v Dokležovju

Podjetje BJB lastnika Janeza Balažica je prvi investitor v 
beltinski obrtni coni

Vrteški malčki v družbi župana Milana Kermana in 
predsednika društva čebelarjev Beltinci Štefana Šemna uživajo 

ob tradicionalnem slovenskem zajtrku

Največ pozornosti je letos pritegnila samička planinskega 
orla s premerom kril čez dva metra, ki jo je prinesel lastnik iz 

Hrvaške

Lizika Tot po svečanosti ob prejemu listine Ljudje odprtih src 
v družbi župana Milana Kermana in prijateljev iz številnih 

društev, v katerih aktivno sodeluje

Za spomin na lüšno nouč so se folklorniki KD Marko in njihovi 
gostje skupaj postavili pred objektiv
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Božično novoletna poslanica

»Sreča je čudežni prah,
ki ga narava iz svojih angelskih 

rok strese v naše naročje,
da ga čuvamo in negujemo z 

medsebojno toplino
in razumevanjem, s prijateljsko 

iskrenostjo in pomočjo.
Želim Vam mnogo čudežnega 
prahu, zdravja in izpolnitev 

želja v letu 2016!«

Spoštovane in cenjene občanke 
in občani Občine Beltinci!

Čaroben čas je pred vrati. 
Oziramo se na pretekle dni, 
segamo si v dlani, v očeh pa 
se iskrita veselje in radost. 
Božični čas se odstira v vsej 
svoji veličini. Naj Vam prinese 
obilo blagoslova, z nasmehom 
na licih se srečujmo in si 
zaželimo predvsem trdnega 
zdravja.

Naj bo leto 2016 uspešno, 
zadovoljno, polno modrosti 
in neštetih priložnosti, ki jih s 
pridom izkoristimo.

Našim otrokom pa želimo 
miru in topline v krogu svojih 
družin in najdražjih.

Župan Milan Kerman 
z Občinskim svetom in 

občinsko upravo
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Spoštovane občanke in občani,
cenjeni bralci, leto 2015 se počasi 
poslavlja od nas. Mnogim od nas je 
prineslo nove izzive, zgodbe, ki se jih 
bomo z radostjo v srcu spominjali še 
mnoga leta, pa tudi preizkušnje, ki nas 
oblikujejo in zaznamujejo za zmeraj. 
Vse to je življenje. Včasih kot dekletce 
v rožnatem krilu frfota naokoli in 
prekipeva od radosti, potem pa spet, 
odeto v sivino, seje dvom, žalost in 
vabi solze na lice. Vendar pa ravno 
decembrski čas vsakič prinaša med 
nas tudi novo upanje, da bo po obdobju 
teme in mraza spet posijalo sonce in 
vzklilo novo življenje.

Svet, v katerem živimo, navzven res 
ne kaže preveč prijaznega obraza. Zdi 
se, kot da človek namenoma ignorira 
vsa opozorila, pa naj bodo to naravne 
katastrofe ali strahote, ki si jih človeštvo 
samo prizadeva.  Žal je slednjih veliko 
več. In nič ne kaže, da bo kmalu bolje. 

Le kaj se mora še zgoditi, da bomo 
doumeli, da nam je dan le en dom, naša 
mati Zemlja, in da alternative zaenkrat 
še ni?!

Zimski čas, čas teme, je od nekdaj čas 
kontemplacije, notranjih pogovorov 
s seboj in duhovi prednikov, čas 
obračunov s preteklostjo in čas, ko je 
treba pripraviti novo pot, izravnati 
steze. Drobna luč upanja namreč vsako 
leto znova zaiskri, od nas pa je odvisno, 
ali bo tudi zažarela v vsem svojem sijaju.

Ljudje odprtih src, v katerih svetlobe 
nikoli ne zmanjka, živijo tudi v naši 
bližini. Naj nam bodo dober zgled in naj 
bodo njihova dejanja dobrote popotnica 
vsem, ki v srcu dobro mislimo.  

Želimo vam blagoslovljene božične 
praznike in obilo zdravja v novem 
letu!

Zahvaljujemo se vsem občankam in 
občanom ter ostalim sodelavcem 
Malega rijtara za uspešno in plodno 
sodelovanje v letu 2015, seveda pa vas 
že sedaj vabimo, da svoja razmišljanja 
in mnenja, ki se tičejo naše skupnosti, 
podelite s svojimi soobčani in da nam 
prispevke za 54. številko, ki predvidoma 
izide konec februarja, posredujete do 
petka, 09. februarja 2016 v elektronski 
obliki (do 3500 znakov), s komentarji k 
fotogra�ijam in navedbo avtorja ter v 
ustreznem formatu.

Za uredniški odbor
Simona Cizar

Odgovorna urednica

www.teleing.si            080 35 38

Vsem narocnikom se zahval jujemo za zaupanje
in vam sporocamo, da bomo z vaso pomocjo tudi letos

namesto poslovnih daril, sredstva namenili pomoci potrebnim.

v

v v v

v
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AKTUALNO

Prvi investitor v Obrtni coni v Beltincih

V petek, 20. novembra 2015, je 
predal uradnemu namenu svoje nove 
poslovne prostore podjetnik Janez 
Balažic. 

Kot prvi investitor v obrti coni v 
Beltincih je zbral dovolj poguma, 
moči in pokazal ogromno volje 
za širitev svoje obrti – strojnega 
ključavničarstva. 

Na novi lokaciji mu želimo veliko 
poslovnega uspeha ter mnogo 
zadovoljnih strank!

Lilijana Bežan Horvat

Kako smo opravljali kolesarski izpit

Kot veste, smo se na težko pričakovani 
kolesarski izpit začeli pripravljati že 
pred nekaj meseci. Sprva smo opravili 
spretnostni poligon, v katerem smo 
se naučili spretne vožnje s kolesom. 
Že čez nekaj tednov smo se peš 
odpravili pogledat progo, na kateri 
bomo izvajali kolesarski izpit. Po 
ogledu smo se odpravili domov vadit 
in ponavljat progo. Nekaj dni pozneje 
smo v spremstvu staršev prišli v šolo 
s kolesom in opravili vajo s policistom 

Bojanom Prosičem, ki nas je prijazno 
poučil o varnosti v prometu. Progo smo 
večkrat prevozili v manjših skupinah, 
ki so štele po sedem učencev ter si jo 
vtisnili v spomin. Po vaji se je nadaljeval 
pouk. Po pouku smo odšli domov spet 
v spremstvu staršev in v upanju, da 
bomo čez štiri dni, v ponedeljek, 12. 
10., z odliko opravili kolesarski izpit. 
V ponedeljek dopoldne nismo imeli 
pouka. V šolo  smo prišli popoldne. 
Zbrali smo se na dvorišču pred šolo. Tam 

smo oblekli odsevne brezrokavnike, da 
bomo v prometu bolj vidni. Postavili 
smo se v vrsto in se drug za drugim v 
nekaj minutnem razmaku odpeljali 
na progo v promet. V vsakem križišču, 
ovinku, pri stop znaku in semaforju 
so stali policisti, učitelji, učiteljice ter 
varnostniki, ki so ocenjevali pravilnost 
izpeljane vožnje vsakega posameznika. 
Cilj je bil pri vrtcu in tam so nas počakali 
starši. Končno smo si lahko oddahnili. 
Ko smo čez nekaj dni dobili rezultate, 
smo izvedeli, da smo vsi, kljub malim 
napakam, naredili kolesarski izpit. 
Učitelji in policisti so nam oprostili 
majhne napake.
Zahvaljujemo se vsem policistom, 
predvsem policistu Bojanu Prosiču, ki 
nam je tako prijazno razložil pravilno 
ravnanje v prometu, učiteljem in 
javnim delavcem, da so nas spremljali 
in podpirali med opravljanjem 
kolesarskega izpita. Iskrena hvala tudi 
gospodu Milanu Gjereku, gospodu 
Janezu Kovačiču in gospodu županu. 
Brez njih izpita ne bi mogli opraviti. 

Timotej Tivadar in Jan Slavic Bezjak

Po uspešno opravljenem izpitu smo se z mentorji in učitelji ponosno
postavili pred objektiv

Ob svečanem odprtju nove proizvodne hale podjetja BJB v beltinski obrtni coni je lastnik Janez Balažic iz rok župana Milana 
Kermana prejel spominsko darilo, folklorniki OŠ Beltinci pa so pripravili priložnostni kulturni program
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AKTUALNO

AJPES obvešča
Novosti na področju Poslovnega 
registra Slovenije (PRS)

1. Iskanje po osebah

Vsakdo lahko v Poslovnem registru 
Slovenije (ePRS) od avgusta dalje 
na strani http://www.ajpes.si/prs/
default_osebe.asp  brezplačno in 
enostavno ugotovi, ali je določena 
pravna ali �izična oseba ustanovitelj ali 
družbenik oziroma zastopnik ali član 
organa nadzora v poslovnem subjektu 
in v katerem poslovnem subjektu 
nastopa v tej vlogi. 

Iskanje je omogočeno po kombinacijah 
podatkov, in sicer imenu in priimku ter 
davčni številki ali imenu in priimku in 
EMŠO ali imenu in priimku in naslovu 
za �izične osebe oziroma po �irmi ali 
matični ali davčni številki za pravne 
osebe.

2. Novosti v postopkih registracije s.p. 
in drugih vpisov s.p. v poslovni register

S.p. mora 15 dni pred prenehanjem 
opravljanja dejavnosti na spletni strani 
AJPES objaviti namero o prenehanju, 
ki jo lahko pošlje AJPES-u prek 
aplikacije OOPS, po e-pošti na objava.
prenehanja@ajpes.si ali odda na točki 
VEM. Obvestilo mora vsebovati podatek 
o datumu prenehanja opravljanje 
dejavnosti.

Od 4. 10. 2015 se na spletni strani 
AJPES-a objavljajo vsi sklepi, izdani v 
postopkih vpisov s.p. v poslovni register. 

Izjavo lastnika objekta, da dovoljuje s.p. 
poslovanje na njegovem naslovu, lahko 
od 8. 8. 2015 dalje overi tudi točka VEM 
(prej samo notar ali upravna enota). Če 
izjavo daje državni ali občinski sklad, 
pristojen za stanovanjske zadeve, 
overitev ni potrebna. 

3. Omejitve za registracijo s.p.

Danes s.p. ne more  registrirati oseba, 
ki je objavljena na seznamu davčnih 
neplačnikov ali nepredlagateljev 
davčnih obračunov, ali so na seznamih 
objavljene družbe, v katerih ima oseba 
delež, višji od 25%.  S 1. 1. 2016 bodo 
uveljavljene dodatne omejitve, in sicer 
se bo objava na seznamih preverjala za 
zadnjih 12 mesecev (sedaj se preverja 
samo zadnji seznam). Prav tako s.p. ne 
bo mogla postati oseba, ki je imela več 
kot 50% neposredni delež v d.o.o., ki je 
bil v zadnjem letu izbrisan iz sodnega 
registra brez likvidacije po Zakonu o 
�inančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju.

Novosti na področju postopkov o 
prekrških

Z uveljavitvijo ZGD-1I je kazen za 
nepredloženo letno poročilo  določena 
glede na velikost družbe ali podjetnika, 
AJPES pa lahko, drugače kot doslej, v 
hitrem postopku  izreče višjo globo od 
najnižje predpisane.

Novosti na področju priprave in 
predložitve letnih poročil

Bilančne določbe novele ZGD-1I 
se začnejo uporabljati 1. 1. 2016. 
Slovenski inštitut za revizijo je 
pripravil Osnutke SRS 2016, ki 
poenostavljajo računovodenje in 
prinašajo poenotenje bilančnih shem 
za družbe, zadruge, samostojne 
podjetnike, društva, nepridobitne 
organizacije (odstopanja bodo pri 
kapitalu in čistem poslovnem izidu, 
druge posebnosti bodo organizacije 
razkrile v pojasnilih k izkazom). AJPES 
nadaljuje s poenotenjem bilančnih 
shem pri predložitvi podatkov iz bilance 
stanja in podatkov iz izkaza poslovnega 
izida za namen državne statistike, da 

bo razvijalcem programske opreme 
omogočil izdelavo ene XML datoteke in 
olajšal delo računovodskim servisom. 
ZGD-1I na novo določa predložitev 
zaključnih poročil družb, zadrug 
in podjetnikov, ki so prenehali s 
poslovanjem (stečaj, likvidacija in drugi 
primeri prenehanja), tako za državno 
statistiko kot za javno objavo, ki jo bo 
AJPES opravil brezplačno.

Novela ZGD-1I spreminja tudi prage 
za razvrščanje družb po velikosti, ki 
se uporabljajo za poslovno leto 2016. 
Po novem ne bo več potrebna izdelava 
prilog k računovodskim izkazom za 
mikro kapitalske družbe, priprava 
konsolidiranega letnega poročila bo 
zavezujoča samo za velike skupine. 
Novela ZGD-1I uvaja preiskavo letnih 
računovodskih izkazov za majhne 
kapitalske družbe, ki uporabljajo 
nadomestne metode vrednotenja 
računovodskih postavk in določa 
predložitev popravkov podatkov iz 
letnih poročil za državno statistiko po 
opravljeni reviziji in preiskavi.

Novosti na področju poročanja o 
plačah proračunskih uporabnikov

Proračunski uporabniki z mesecem 
decembrom 2015, tj. pri poročanju 
o plačah za november, AJPES-u 
predvidoma ne bodo več oddajali 
podatkov na obrazcu 1-ZAP/M, ampak 
le v sistem ISPAP. Končno odločitev o 
prenehanju poročanja bosta podala 
Statistični urad Republike Slovenije 
in Ministrstvo za javno upravo, 
proračunski uporabniki pa bodo o 
ukinitvi poročanja obveščeni z dopisom 
SURS-a in z obvestilom na spletni strani 
AJPES-a.
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AKTUALNO

Občina Beltinci v številkah

Po podatkih Poslovnega registra Slovenije 
(stanje 16. 11. 2015) je bilo v občini 
Beltinci registriranih 502 poslovnih 
subjektov, od tega je bilo v obdobju januar 
– oktober 2015 novoustanovljenih:

Društvo, zveza društev  3

Družba z omejeno
odgovornostjo d.o.o.  5

Nosilec dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji  1

Samostojni podjetnik
posameznik (s.p.)  27

V občini deluje 16 podjetij (gospodarske 
družbe oz. samostojni podjetniki), ki se 
na podlagi podatkov iz letnih poročil v 
obdobju 2010-2014 štejejo med hitro 
rastoča podjetja (HRP). Katera so ta 
podjetja in kateri so kriteriji za uvrstitev 
na seznam, lahko preverite na spletni 
strani AJPES (www.ajpes.si) .

 

Novosti
Poslovni register Slovenije (PRS)
AJPES bo z novim letom pri registraciji 
s.p. preverjal, ali je oseba, ki hoče 
registrirati določeno dejavnost, na 

seznamu davčnih neplačnikov za 
zadnjih 12 mesecev. Prav tako s.p. ne 
bo mogla postati oseba, ki je imela več 
kot 50% neposredni delež v d.o.o., ki je 
bil v zadnjem letu izbrisan iz sodnega 
registra brez likvidacije po Zakonu o 
�inančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju. 

Letna poročila
AJPES vsem novoustanovljenim 
poslovnim subjektom (ustanovljenim v 
letu 2015) svetuje, da si pravočasno, še 
pred oddajo letnih poročil za leto 2015, 
uredijo predložitev letnega poročila z 
e-podpisom. To pomeni, da predložitev 
letnega poročila potrdite s kvali�iciranim 
digitalnim potrdilom (KDP). Oddajo 
letnega poročila lahko elektronsko 
podpiše zakoniti zastopnik ali od njega 
pooblaščena oseba, ki ima veljavno KDP 
in pooblastilo, evidentirano v sistemu 
pooblastil AJPES. Vse, kar morate storiti, 
je, da si dodate digitalno potrdilo v svoj 
uporabniški pro�il na portalu AJPES 
oz. kreirate pooblastilo, če bo oddajo 
letnega poročila za vas urejala druga 
oseba.
Tudi poslovni subjekti, ki v letu 2015 
niste poslovali in hkrati ne izkazujete 
nobenega podatka v letnem poročilu, ga 
morate kljub temu predložiti AJPES. 

Olajšajte poslovanje s storitvami in 
podatki AJPES

Zmanjšajte obveznosti z vključitvijo 
v večstranski pobot terjatev in 
obveznosti.
Vam vaši partnerji dolgujejo plačilo 
in zato tudi vi ne morete pravočasno 
poravnati zapadlih obveznosti do 

drugih? AJPES svetuje, da v tem primeru 
zmanjšate svoje obveznosti z vključitvijo 
v večstranski ePOBOT. V ePOBOT-u 
lahko sodelujejo vsi poslovni subjekti, 
vpisani v Poslovni register Slovenije. 
Obveznosti lahko  prijavite v obvezni 
in/ali  prostovoljni pobot. V primeru 
prostovoljnega pobota sklenete z AJPES 
pogodbo za sodelovanje. Pobot se izvaja 
enkrat mesečno.  

Preverite, ali je vozilo, ki ga kupujete, 
morda zastavljeno ali zarubljeno.
Register neposestnih zastavnih pravic 
in zarubljenih premičnin (RZPP) 
vsakomur omogoča vpoglede v (ne)
obstoj neposestne zastavne pravice 
na premičnini. Če nameravate kupiti 
rabljeno vozilo, vam AJPES svetuje, 
da se z vpogledom v aplikacijo eRZPP 
na spletu prepričate, če je vozilo res 
bremena prosto. Vpogled v podatke 
RZPP na spletu je brezplačen. V register 
se poleg zastavljenih in zarubljenih 
avtomobilov in drugih motornih vozil 
vpisujejo še zaloge, oprema in živali. 

 

Ne pozabite

10. 12. 2015: Pričetek sprejemanja prijav 
za pobote
18. 12. 2015: Rok za poročanje o 
izplačanih plačah v javnem sektorju (velja 
za javni sektor)
17. 12. 2015: Rok za oddajo večstranskega 
pobota - obvezni in prostovoljni 
(neobvezni)
31. 12. 2015: Rok za poročanje o 
izplačanih plačah in regresu (velja za 
zasebni)

Živali v zimskem času

Zima je pred vrati, prav tako pa so tu že 
prvi mrzli dnevi. Medtem ko se mi radi 
zadržujemo notri, na toplem s svojimi 
najdražjimi, pa veliko živali ostaja 

zunaj samih, na mokrem in v mrazu.  
Zato je toliko bolj pomembno, da jim 
zagotovimo suho, toplo in varno zavetje, 
da bodo čim bolj znosno preživele zimo, 
ki je pred vrati.

Psom zagotovimo toplo zavetje s hiško, 
ki mora biti izolirana in dvignjena od tal, 
da preprečimo vdor vlage, v notranjost 
hiške pa jim namestimo suho odejo. 
Mačke se v hladnih dneh raje zadržujejo 
v hiši na toplem, kjer brezskrbno spijo. 
Če so mačke zunaj, pa jim zagotovimo 
suho zavetje, kotiček, kjer se lahko 
ogrejejo. Tudi ostale domače živali težko 
prenašajo hud mraz, zato jih pozimi 

namestimo v 
topel, svetel, 
suh in čist 
hlev. Seveda ne 
smemo pozabiti 
na možnost 
izhoda oz. dovolj gibanja. 

Ne pozabimo redno, večkrat na dan 
menjavati vode, saj bo ob nizkih 
temperaturah hitro zmrznila. Ker živali 
čez zimo potrebujejo več kalorij za 
vzdrževanje telesne temperature, jim 
priskrbimo bolj kalorične obroke in jim 
tako olajšajmo spopadanje z najhujšim 
mrazom. 

Naj bo premrzlih in prestrašenih živali 
letos čim manj
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Živalim ob praznikih
Društvo za zaščito živali Pomurja se 
ob prihajajočih praznikih prijazno in z 
veliko mero odgovornosti ter ljubezni 
do živali obrača na vse nas, ki bomo v 
tem mesecu bučno proslavljali prihod 
novega leta. 
V njihovem društvu si želijo, da bi bilo 
pirotehničnih sredstev in posledično 
pokanja petard čim manj, saj s tem pri 
živalih, ki imajo sluh in vid še posebej 
izostren, povzročamo veliko strahu, 
nemira in žalosti. Živali zaradi tega 
begajo okrog in velikokrat več ne 
najdejo poti nazaj, na domača dvorišča. 
Tudi letos so pripravili društveni 
koledar, na katerem so živali, ki so jim 
pomagali do lepšega življenja in do 
novega, toplega doma.
V kolikor Vas zanima nakup, se oglasite 
pri njih ali pa jih pokličite in Vam bodo 
koledar poslali tudi po pošti.

Naj bo LETOŠNJI DECEMBER res 
PRIJAZEN ZA VSE ŽIVALI!

Recimo »STOP« pirotehničnim 
sredstvom, 

da bodo tudi  ŽIVALI skupaj z nami v 
miru praznovale in se veselile novega 

dneva!

Lilijana Bežan Horvat

Zagotovimo jim tudi mir. V 
decembrskem času živalim, pa tudi 
veliko ljudem, predstavljajo velik 
stres petarde in druga pirotehnična 
sredstva, ki so ponekod še zmeraj zelo 
priljubljena. V tem času zaradi pokanja 
veliko živali v paniki zbeži od doma 
in pogosto potem ostane izgubljenih, 
nemalo pa jih pristane pod kolesi 
avtomobilov. Zelo trpijo živali, ki so 
zaprte ali privezane in se ne morejo 
nikamor umakniti, predvsem psi in 
hlevske živali. Ves ta strah in nesrečne 
dogodke bi enostavno preprečili s tem, 
da uživamo v veselem decembru brez 
nepotrebnega in motečega pokanja.

Prav tako je to čas, ki ga preživimo 
s svojimi najdražjimi in se z njimi 
poveselimo, tudi z obdarovanjem. Pri 
tem pazimo, da ne bodo zaradi našega 
obdarovanja trpele živali. Veliko ljudi 
ne ve, da določena kozmetična podjetja 

svoje produkte testirajo na živih 
živalih. Žal so te stvari skrite javnosti 
in se o tem ne govori. A na srečo je 
vedno več podjetij, ki na živalih ne 
testira – ta podjetja najdemo na belem 
seznamu. Pred nakupom se prepričajte, 
da s svojim nakupom ne podpirate 
nepotrebnega mučenja živali. 

Nikakor pa svoje prijatelje in znance 
ne obdarujte z živalmi. Živali so živa 
bitja in ne darilo! Pogosto slišimo, da 
ljudje ob praznikih otroke razveselijo 
z nakupom živali. Pri tem pa pozabijo, 
da je žival odgovornost, ki zahteva naš 
čas, našo pozornost in skrb. In veliko 
teh živali, ki so bile »presenečenje«, se 
potem otroci, pa tudi odrasli, naveličajo 
in postanejo nezaželene. Ker so jim 
odveč, na koncu pristanejo kot zavržene 
ali pa kje privezane in osamljene, kjer se 
nihče več za njih ne zmeni.

Izkoristimo praznične dni za nekaj 

dobrega in ustvarimo bolj srečne 
zgodbe. Preživimo jih z najbližjimi, 
ne pozabimo pa tudi na živali, ki so 
naši najzvestejši zavezniki, pa se tega 
pogosto niti ne zavedamo. Veliko živali, 
žal, še vedno živi v izredno slabih 
razmerah. V Društvu za zaščito živali 
Pomurja se trudimo, da bi imele vse 
zagotovljene vsaj osnovne potrebe, a 
tudi to je ponekod težko doseči. Tudi 
vi nam lahko pomagate, da bomo v 
naslednjem letu še naprej delali na tem, 
da bo čim manj živali trpelo. Z nakupom 
naših izdelkov in koledarja boste tako 
osrečili sebe, svoje bližnje in omogočili 
marsikateri živali, da vsaj malenkost 
lepše in lažje zaživi. 

Vse dobro, predvsem pa veliko 
mirnih in prijetnih trenutkov vam 
želi vaše

Društvo za zaščito živali Pomurja!
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Tradicionalni slovenski zajtrk

»Čebelice, čebelice, saj moje ste 
prijateljice, 

pozabi vas nikdar, ta stari čebelar…
(ansambel Lojzeta Slaka)

Čebelarsko društvo Beltinci s 
predsednikom Štefanom Šemenom, 
z županom Milanom Kermanom,  
ravnateljico šole Matejo Horvat, 
vodjo prehrane na OŠ Beltinci 
Lilijano Fujs Kojek, ravnateljico 
Vrtca Beltinci in namestnico vodje 
veterinarske fakultete, gospo mag. 
Lidijo Matavž, so tudi v Občini 
Beltinci izvedli TRADICIONALNI 

SLOVENSKI ZAJTRK. V petek, 20. 
novembra 2015, kot so to storili tudi 
širom naše domovine, so se odpravili 
med osnovnošolce po razredih kot 
tudi med malčke po igralnicah, kjer 
je donela pesem, kjer so se s svojimi 
učitelji in vzgojitelji pogovarjali o 
pomenu zdrave prehrane. 
Na Osnovni šoli Beltinci deluje 
tudi čebelarski krožek, ki je zelo 
lepo obiskan, pa tudi med malčki 
v Vrtcu Beltinci je kar nekaj otrok, 
ki imajo doma starše, ki čebelarijo 
in tudi sami z velikim zanimanjem 
spremljajo nastanek medu v 

domačih panjih. 
Tradicionalni slovenski zajtrk je, kot 
smo opazili skozi obisk razredov 
in enot v vrtcu, pri otrocih že zelo 
dobro poznan. Jabolko, mleko, kruh 
in med…domače dobrote, lokalni 
proizvajalci, zdravja zvrhan koš, bi 
lahko dodali. 
Ta vseslovenski projekt se izvaja z 
namenom, da se izboljša zavedanje 
o namenu in razlogih za lokalno 
samooskrbo, domačo pridelavo 
in predelavo ter v okviru sistema 
javnega naročanja spodbudi 
aktivnosti zagotavljanja hrane, 
pridelane v lokalnem okolju. 
Javnosti se predstavlja skozi projekt 
namen kmetijstva in čebelarstva 
ter se spodbuja – predvsem mlade 
- k pravilni in zdravi prehrani, 
ozaveščanju o pomenu živilsko 
– predelovalne industrije ter o 
pomenu gibanja in ohranjanja 
čistega okolja (www. http://
tradicionalni-zajtrk.si).
Upamo in želimo si, da bi naši mladi, 
ko nekoč odrastejo, spoštovali 
domačo hrano, trud, ki je vložen v 
proizvodnjo in pripravo le –te ter 
da bodo vedno radi posegali po taki 
hrani, ki jim bo zagotavljala zdravje 
in vitalnost dolgo vrsto let.

Lilijana Bežan Horvat

Spoštovani,

humanitarno društvo Pravo za VSE v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Beltinci 
organizira za  občane Občine Beltinci delovanje projekta brezplačne pravne pisarne. 

Pisarna je odprta vsako 1. in 3. soboto v mesecu med 10. in 12. uro v prostorih 
Kulturnega doma Beltinci.

S spoštovanjem, 
Humanitarno društvo Pravo za VSE

Ob tradicionalnem slovenskem zajtrku smo se veliko novega naučili o zdravi prehrani
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V OBČINI BELTINCI NI VEČ ŽELEZNIŠKIH PREHODOV, 
ZAVAROVANIH ZGOLJ Z ANDREJEVIM KRIŽEM
V okviru projekta Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja 
železniške proge Pragersko–Hodoš za hitrosti do 160 km/h; 
Modernizacija nivojskih prehodov in izvedba podhodov na 
železniških postajah se izvaja vrsto posegov, ki bodo znatno 
prispevali k razvoju železniške infrastrukture in s tem krepi-
tvi gospodarstva na celotnem območju Slovenije ter varnosti 
v železniškem in cestnem prometu. Gre za največji infrastruk-
turni projekt v iztekajoči se finančni perspektivi 2007–2013, ki 
je sofinanciran s sredstvi iz Kohezijskega sklada. 
Posegi, ki so bili izvedeni v sklopu največjega infrastrukturnega 
projekta v Sloveniji, imajo velik vpliv na kakovost življenja pre-
bivalcev v občini Beltinci. Prometna varnost je znatno izboljša-
na z novozgrajenim nadvozom, razširje-
no lokalno cesto ter petimi ukinjenimi 
nivojskimi prehodi (dva sta bila locirana 
v Dokležovju, dva v Bratoncih in eden 
v Lipovcih), ki so bili prej nezavarovani 
in označeni zgolj z Andrejevim križem. 
Krajši je tudi potovalni čas, saj ni več ča-
kanja pred spuščenimi zapornicami. Tri-
je nivojski prehodi (Dokležovje, Bratonci 
in Beltinci) pa so urejeni s posodobljeno 

avtomatsko napravo za zavarovanje. Na celotni progi med Pra-
gerskim in Hodošem tako ni več nezavarovanih prehodov, ki bi 
bili označeni le z Andrejevim križem.
Ureditev cestno-železniških križanj je le eden od posegov, ki so 
bili izvedeni med Pragerskim in Hodošem ter nudijo višjo raven 
storitev za uporabnike železnic in cest. V okviru projekta je na 
tem območju potekala tudi rekonstrukcija petih propustov in 
obnova mostu čez potok Dobel. 
Pomemben poseg na železniški infrastrukturi v tem delu Slove-
nije je tudi elektrifikacija proge v skupni dolžini 109 kilometrov. 
Dela so v zaključni fazi. Z uvedbo električnih vlakov, predvido-
ma meseca junija prihodnje leto, bo omogočen okolju bolj pri-

jazen transport, močno pa bo zmanjša-
na tudi raven hrupa.
Investitor omenjenega projekta je Mi-
nistrstvo RS za infrastrukturo, Direkci-
ja RS za infrastrukturo. Vrednost pro-
jekta znaša 465,5 mio €, delež v višini 
231,1 mio € bo prispevala Evropska 
unija iz Kohezijskega sklada.

 
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru 

Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, 
razvojna prioriteta 1 - Železniška infrastruktura – KS.

               Nov nadvoz v Lipovcih

Vesel božič in srečno novo leto Vam želi
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Lizika Tot, prejemnica listine Ljudje odprtih rok

Prijatelji in povabljenci smo se v sredo, 
2. 12. 2015, udeležili slovesnosti, ki 
jo vsako leto pripravlja revija, nekoč 
imenovana Naša žena, sedaj revija 
Ženska. Slovesnost je bila namenjena 
prejemnikom naziva Ljudje odprtih rok.

Letos je bila med nominiranci tudi naša 
krajanka Lizika Tot, roj. Baligač. O Liziki 
je nemogoče povedati vse, kar bi si 
zaslužila, vse, kar je sposobna opraviti 
in je v svojem življenju že naredila. Je 
oseba, na katero se lahko vedno zaneseš 
in tista, ki nikoli ne zna povedati NE, pa 
naj jo prosiš še za tako  težko pomoč.

Vsi jo poznamo kot aktivno turistično 
članico, pevko v vseh mogočih sestavih, 
članico tamburaške skupine  KUD 
Beltinci, plesalko folkornih plesov  v 
KUD-u, pevko v cerkvenem pevskem 
zboru in pri ljudskih pevkah Večernicah, 
prostovoljko v Zavodu Janka Škrabana, 
obiskuje pa tudi glasbeno šolo, kjer 
se uči igranja na cimbale. To je le 
nekaj aktivnosti, ki jo vsakodnevno 
zaposlujejo, poleg vsega pa je še mati, 
žena, gospodinja in dobra gospodarica 
hišnemu ljubljencu.

Ogromno dela opravi na svojem vrtu, 
pomaga prijateljem na vrtnariji v 

Gančanih, obira jabolka pri drugih 
prijateljih in še bi lahko naštevala. Ko ji 
vrt dobro obrodi, na svoj nevsiljiv način 
podarja pridelke vsem prijateljem in 
mimoidočim, rekoč: «Več dam, več mi 
zraste!«

Lizika je tudi nepogrešljiva pri pripravi 
in cvrtju langašev na vseh mogočih 
prireditvah v Beltincih in drugod po 
Sloveniji. Nepogrešljiva je na beltinskem 
Mednarodnem folklornem festivalu, na 
gasilskih veselicah, pri starodobnikih, 
pri odprtju lova s sokoli……

Tako smo bili skupaj z županom 
Občine Beltinci Milanom Kermanom 
prisotni na podelitvi zahval in priznanj 
v Narodni galeriji v Ljubljani, kjer smo 
lahko ob predstavitvah in obrazložitvah 
v posameznih kategorijah spoznavali 
čudovite ljudi, ki so izstopali s svojo 
skromnostjo, vendar z bogatim 
življenjem, ki ga živijo za sočloveka. 
Ponosni smo na to, da so tudi v našem 
okolju prepoznali človeka odprtih rok, 
in hkrati veseli, da je to naša Lizika Tot.

Lizika Zadravec

LOR 2015

Dobrotniki
Elizabeta Tot iz Beltincev

Rada ima življenje in ljudi
Lizika, kot jo imenujejo njeni domači 
in prijatelji, ima življenje zares rada, 
saj bi kdo drug v njeni koži že obupal 
ob vseh zdravstvenih težavah in ope-
racijah. Tudi sicer ji ni bilo nič priza-
nesenega. A se življenja kljub vsemu 
trdno oklepa in s svojimi izkušnjami 
in preizkušnjami daje zgled in oporo 
tudi drugim, ki klecajo pod pezo svo-
jih težav. Je dobrosrčna in odkrita, 
ki pod le navidezno strogostjo skriva 
mehak in ljubezniv značaj. Odlikuje-
ta jo tudi prelep glas in nasploh na-
darjenost za glasbo in umetnost.

Do svojega devetega leta je živela sreč-
no, čeprav skromno v krogu svoje lju-
be družine, z očetom Mirkom, mamo 

Elizabeto in s sestrico Terezijo. Preživljali so 
se s kmetovanjem, sicer pa sta bila tako oče 
kot tudi mama dobra športnika – kolesarja 
in planinca. Oče je gojil še druge športe, tudi 
smučal je, vsi pa so uživali, ko so se spuščali 
s čolnom po Muri. S kolesom so prevozili do-
bršen del Slovenije in redno zahajali v hribe. 
Lizika je bila tako na Triglavu, ko je bila stara 
komaj tri mesece. Nanj jo je oče prinesel v 
košku, kar priča tudi stara fotografija, ki jo 
je posnel fotograf Lado Klar in jo pokazal na 
razstavi v Mojstrani.

Ko je dopolnila devet let, pa ji je dalo ži-
vljenje prvo klofuto. Pri vožnji s čolnom po 
reki Muri se je zgodila nesreča in njen oče 
je pri reševanju utonil. Bilo je hudo, a s po-
močjo dobrih sosedov so vse tri Balagičeve 
kmetijo uspešno vodile naprej. Lizika, še niti 
najstnica ne, se je naučila vseh moških del, 
tudi košnje trave in žit, kar še danes zna in to 
svoje znanje prenaša na mlajše rodove, da ne 
bo šlo v pozabo. 

Kljub trdemu delu na kmetiji pa je imela 
še dovolj volje in moči, da je končala šolo in 
postala krojačica. Zaposlila se je v Muri in de-
lala na vzorčnem oddelku vse do predčasne 
upokojitve, ki pa si je ni želela, saj ne more 
brez ljudi in brez družbe, pravi. Bila je na ope-
raciji, njena zdravnica pa je kar sama od sebe 
uredila vse papirje za invalidsko komisijo in ta 
jo je po sedemindvajsetih letih dela upokojila.

Pri osemnajstih letih je namreč hudo zbo-
lela na možganih in bila kar nekajkrat operi-
rana. Zdravniki ji niso obljubljali, da bo pre-

še na pot starševstva. Njuno ljubezen je okro-
nal sin Andrej, ki je letos dopolnil 33 let, in ju 
razveseljeval s svojimi šolskimi in športnimi 
uspehi. Očitno je podedoval dedkove gene 
in bil uspešen odbojkar v slovenskih klubih, 
ki so posegali po najvišjih mestih v državi, 
in bil tudi državni reprezentant. Žal pa mu 
je poškodba kolena prekinila pot uspešnega 
športnika. Zdaj Totova že nestrpno pričaku-
jeta, kdaj bosta sin Andrej in njegova Mateja 
povečala njihovo družino še s kakšnim dru-
žinskim članom.

Ko so Elizabeto Tot upokojili, ni vedela kaj 
bi, zato se je še bolj intenzivno začela posve-
čati prostovoljnemu delu. Tako nima nobene-
ga časa, saj deluje v številnih beltinških dru-
štvih, pevskem zboru, pri tamburaših, folklori, 
skupini za samopomoč … Seznam je res dolg 
in človek težko dojame, kako ob vseh svojih 
boleznih zmore. »Pokonci me drži šport, vsa-
ko jutro kolesarim vsaj eno uro, če ne dve, 
veliko hodim in si tako nabiram kondicijo. Z 
dobro voljo in dobro netreniranim telesom pa 
človek marsikaj zmore,« je povedala. 

Letos avgusta je doživela še srčni infarkt 
in že po mesecu dni spet delovala kot pred 
tem. »Vem, da bom počasi morala izpreči, a 
za zdaj še čutim, da zmorem in delo me drži 
pokonci. Rada imam ljudi in ne morem si kaj, 
da ne bi pomagala, če le lahko. S prostovolj-
nim delom se ukvarjam že vse življenje in ne 
predstavljam si, da se nekoč ne bi več.«

Se je pa letos vpisala še v glasbeno šolo, 
na cimbale, in tako postala pri šestinpetdese-
tih letih spet »prvošolka«. Pred dvema letoma 
se je naučila delati tudi z računalnikom in še 
je željna kakšnega novega znanja. Zelo rada 
ima etnografijo in dokumentira vse, na kar na-
leti in diši po daljni in bližnji preteklosti. Da ne 
bo šlo kaj v pozabo, pa rada pokaže nekdanja 
kmečka opravila in pripravo jedi po starih re-
ceptih najmlajšim v vrtcu in šoli.

Ob Liziki človeku ne more biti dolgčas, in 
ko jo enkrat spoznaš, jo boš v srcu nosil vse 
življenje. 

Marta Krpič
Fotografija: AFK

Darinka Ščavničar, predsednica Turističnega društva Beltinci: 
»Lizika Tot je dejavna na več področjih, je vsestranska. Hitro vidi, če jo kdo potre-

buje. Deluje v skupini za samopomoč, pri Karitas, v turističnem društvu, planinskem 
društvu, pri tamburaški in gledališki skupini, ljudskih pevkah, pri folklori, obiskuje 
bolne na njihovem domu … Je kot pridna mravljica, ki nikoli ne zna reči ne, če jo kdo 
prosi za pomoč, pa najsi bo to kaj za zašiti, pomagati v vrtu, pri obiranju jabolk … Kot 
članico TD pa jo največkrat srečamo pri pečenju langašev, naše specialitete. Vsi, ki 
jo imamo radi in jo cenimo, pa ji pravimo, da bi morala zaradi zdravja odložiti kakšno 
delo. Vemo, da bo to zanjo zelo težko.

živela, celo napovedovali so ji le še pet let 
življenja. A se ni dala. Borka, kakršna je, je 
našla v sebi moč, da je bolezen premagala in 
je na srečo še danes med nami. 

Zaradi svojega trpljenja pa je vedno razu-
mela in hitro opazila trpljenje in težave drugih 
ter znala v pravem trenutku povedati pravo 
besedo in storiti vse, da jim je bilo lažje. Svojo 
neizmerno dobro voljo pa je prenašala tudi na 
njih.

Seveda si je želela ustvariti »svojo« dru-
žino, a so ji zdravniki to odsvetovali. Ko je 
spoznala moža Toneta, se je pogumno podala 

Lizika Tot med prejemniki listine Ljudje 
odprtih rok
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IZ OBČINSKE HIŠE

Opozorilo občanom
V pričakovanju prvega snega in posledično začetka zimskega vzdrževanja cest opozarjamo vse občane, da je 

metanje snega iz zasebnih površin na javne strogo prepovedano, kar določa Odlok o urejanju javnih in drugih 
površin v Občini Beltinci (Ur. list RS, št. 32/97, 40/01 in 46/06). 

Proti vsem kršiteljem bomo ukrepali v skladu z določili odloka, kjer je predpisana globa za posameznika
83,45 evrov. 

Medobčinska inšpektorica
Alenka Maroša 

_________________SKUPNA OBČINSKA UPRAVA_________________
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT OBČIN

Beltinci, Črenšovci,Odranci, Turnišče in Velika Polana
Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci

                          Tel:  (02) 541-35-64; Fax: (02) 541-35-70; E-mail: medobcinski.inspektorat@beltinci.si

 »DIVJA« ODLAGALIŠČA ODPADKOV

V občini Beltinci  odlaganje odpadkov v naravi še vedno predstavlja velik okoljski problem.
Samo v mesecu oktobru je bilo na območju občine Beltinci najdenih 5 divjih odlagališč.

Odlaganje odpadkov v naravi je strogo prepovedano! 

Alenka Maroša, medobčinska inšpektorica
Petra Cvetko, strokovna sodelavka
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Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč

»Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,

a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo!« 

(Goethe)

V nedeljo, 15. novembra 2015, smo se 
v Bratoncih ob vaški kapeli (nedavno 
smo v tej KS uradnemu namenu predali 
tudi novi opozorilni merilec hitrosti) 
spomnili vseh tistih,  ki so bili žrtve 
prometnih nesreč, torej vseh umrlih 
in poškodovanih, skupaj  z njihovimi 
svojci, prijatelji, znanci. 

Britanska nevladna organizacija ROAD 
PEACE organizira ta svojstven dogodek 
že od leta 1993. Občina Beltinci se 
skupaj z Svetom za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu in Policijo temu 
dogodku pridružuje že kar nekaj let. 
Soorganizator v slovenskem prostoru 

je zavod Varna pot - organizacija, kjer  
se trudi za učinkovit, varen in strpen 
cestno-prometni sistem.

Prisotne je ob tem svečanem dogodku 
nagovoril župan Milan Kerman. V 
programu so s svojimi glasbenimi 
točkami sodelovali pevci in pevke 
mešanega pevskega zbora KUD Štefan 
Kühar iz Bratonec. Na harmoniki je 
skladbe zaigral tudi glasbenik David 
Sabo iz Glasbene šole Beltinci. 

Odnos javnosti do smrti, poškodb, 
nastalih ob nesrečah, in žrtev nesreč 
naj bi s tovrstnimi prireditvami nekako 
dal priznanje vsem, ki zaradi izgube ali 
trajnih posledic v nesrečah psihično 
hudo trpijo.

Prisotnim na prireditvi smo prebrali 
tudi statistične podatke iz poročila 

Policijske uprave Murska Sobota – 
rajonskega policista Bojana Prosiča, ki 
je za leto 2015 zapisal-citiramo: 

»V tekočem letu 2015 se je na cestah v 
občini Beltinci do 7. 11. 2015 zgodilo 38 
prometnih nesreč, od tega 2 prometni 
nesreči  s hudimi telesnimi poškodbami, 
12 prometnih nesreč z lahkimi telesnimi 
poškodbami ter 24 prometnih nesreč 
z materialno škodo. V teh prometnih 
nesrečah sta bila 2 udeleženca hudo 
telesno poškodovana, 17 oseb je 
bilo lahko telesno poškodovanih, 42 
udeležencev v prometnih nesrečah ni 
utrpelo telesnih poškodb. Tako lahko 
z veseljem ugotavljamo, da na cestah 
občine Beltinci v zadnjih štirih letih ni 
ugasnilo niti eno življenje, kar je dejansko 
odraz  vloženih naporov vseh nas, ki 
se na kakršen koli način ukvarjamo z 
varnostjo v cestnem prometu, kot tudi 
vseh udeležencev v cestnem prometu. 
Zaradi vsega naštetega se splača vlagati 
trud v preventivne aktivnosti in denar v 
prometno infrastrukturo!«
Po mnogih krajih domovine, naše 
regije in tudi sveta so tega dne ali 
dan prej zagorele lučke, ki pomenijo 
svetlobo, ki simbolizira upanje in 
tolažbo. S svečkami, ki so zagorele ob 
vaški kapelici, smo izrazili globoko 
spoštovanje in sočustvovanje. 

Krajevni skupnosti Bratonci in vsem, ki 
so kakorkoli pomagali, iskrena hvala, da 
je ta že tradicionalna slovesnost v naši 
občini tako lepo uspela.

»SPOMNIMO SE – RECIMO »NE« 
ZLOČINOM NA CESTAH!«

Lilijana Bežan Horvat

V spomin na žrtve prometnih nesreč vsako leto prižgemo tudi sveče, tokrat so 
zagorele v Bratoncih pri kapeli
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Osrednja občinska slovesnost v počastitev državnega praznika 
Dneva Rudolfa Maistra (1874-1934) 

»Mladi! Da ste pripravljeni:
meča ne dajte nikoli iz desnice,

naše pravice nikoli iz zenice!
Vranec naj zoblje osedlan,
da se kot strela zaprašite

in prevalite lažnike kamnite,
da se ukreše – vaš dan!«

V soboto, 21. decembra 2015, 
smo se v dvorani kulturnega 
doma v Dokležovju poklonili in se 
spomnili enega največjih Slovencev 
vseh časov – prvega slovenskega 
generala, generala slovenske vojske, 
Rudolfa Maistra. 

Njegovo ravnanje in vodenje 
slovenske narodne vojske ob 
razpadu Avstro-Ogrske monarhije 
ter boj za slovensko severno mejo 
v obdobju 1918-1920 so njegova 
največja dejanja. Ogromno je naredil 
v smislu narodnega buditeljstva 
med Slovenci, kot tudi za slovensko 
kulturo. Je velikan 20. stoletja. 
Njemu se je potrebno zahvaliti, da 
je danes slovenski Maribor, da je 
slovenska Štajerska, da je slovensko 
Prekmurje in žal le majhen del 
Koroške. Brez Rudolfa Maistra in 
njegovega osebnega prispevka bi se 
zgodovina pisala bistveno drugače.  
Tako so zapisali na spletni strani 
o tem borcu in narodnemu heroju 
http://www.hervardi.com/kdo_
smo.php).

Na osrednji slovesnosti nas je s 
svojim obiskom počastil dr. Alojz 
Šteiner, slovenski generalmajor, 
ki je bil tega večera naš slavnostni 
govornik. O generalu Rudolfu 
Maistru je povedal – citiramo:  

Spoštovani podžupan občine 
Beltinci gospod Roman Činč,  
spoštovani občinski svetniki, 
spoštovani predstavniki veteranskih 
in domoljubnih organizacij,  cenjeni 

gostje in udeleženci današnje 
slovesnosti, lepo pozdravljeni.

V pripravah na današnji govor, sem 
poskušal ugotoviti, koliko slovesnosti 
v počastitev državnega praznika 
ob dnevu generala Maistra se bo 
odvilo v teh dneh. V glasilu Zveze 
društev general Maister – Maistrov 
glas, so poleg osrednje slovesnosti v 
Celju, navedene še tiste v Kamniku, 
v Ravnah na Koroškem, Mariboru, 
Zagorju ob Savi, Dornavi, Metliki in 
na Uncu. Gotovo vseh niso zapisali, 
med njimi je tudi ta na katero ste me 
povabili kot govornika. Zato se vam 
zahvaljujem in si štejem v čast, da 
lahko ob tej priložnosti spregovorim 
kot predsednik Zveze Slovenskih 
častnikov in general Slovenske vojske. 
Spoštovani Slovenci nismo številčno 

velik narod, smo pa narod velikih 
posameznikov. Med njimi posebno 
mesto zavzemajo pesniki, pisatelji 
ter vizionarji, ki so v svojem času 
in ob prelomnih zgodovinskih 
trenutkih, začutili priložnost za 
uresničitev narodovih hotenj in sanj. 
Naj izpostavim Primoža Trubarja, 
Franceta Prešerna in Ivana Cankarja. 
Eden izmed njih je tudi general, 

pesnik in domoljub Rudolf Maister – 
Vojanov.

Rudolf Maister je ob razpadu Avstro-
Ogrske monarhije, v viharju 1. 
svetovne vojne, začutil priložnost 
za nastanek slovenske nacionalne 
države ter svoja hotenja in vojaške 
izkušnje usmeril v uresničitev tega 
cilja. Zavedal se je, da lahko kot vojak 
pomembno prispeva k uresničitvi 
sanj o slovenski državi. Naloga pa 
ni bila lahka: v kaosu razpadajoče 
večnacionalne monarhije je bilo 
treba vzpostaviti novo, slovensko 
vojsko, ter jo uporabiti v akcijah za 
zaščito etničnega prostora. Maister 
je pravilno ocenil, da bo ob razpadu 
Avstro-Ogrske ključna postavitev 
in zavarovanje severne meje, 
pri čemer je bilo odločilno ali bo 
Maribor v slovenskih rokah. S svojim 
pešpolkom, v katerem so bili zavedni 
slovenski fantje, je novembra 1918 
leta razorožil nemško Zeleno gardo, 
ter z nadaljnjimi akcijami začrtal 
slovensko severno mejo. Zavedal pa 
se je tudi, da je slovenski živelj še 
med reko Muro in Rabo. Tako je s 
svojim pogumom in vizionarstvom 
ter akcijami, ki jih je vodil, vplival na 
potek zgodovine na tem prostoru.

Ob tem omenimo še Ivana Jeriča iz 
Dokležovja, kasnejšega kaplana, 
župnika in kanonika, ki je bil član 
prekmurske osvobodilne legije, 
ki so jo 1919 leta na Maistrovo 
pobudo ustanovili v Ljutomeru. 
Tudi dr. Mitja Slavič, kot član 
jugoslovanske pariške mirovne 
delegacije, verjetno ne bi uspel, če ne 
bi imeli za sabo zvestih slovenskih 
domoljubov in ljudi, ki so verjeli, da 
je prekmursko ozemlje slovensko, 
ki v stoletjih tuje nadvlade ni bilo 
asimilirano. V Maistru, Slaviču 
in Jeriču lahko prepoznavamo 
vsestranske borce za slovenstvo. 
Vprašanje je, kateri jezik in kultura 
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bi danes prevladovala v pokrajini 
ob Muri, če ne bi bilo omenjenih 
osebnosti in njihovih sodelavcev.

Rudolf Maister ni bil le slovenski 
častnik in domoljub. Poznamo ga kot 
poznavalca in uživalca lepega. Bil 
je pesnik, ljubiteljski slikar, ljubitelj 
in zbiralec knjig in bibliograf. Kot 
drzen in romantičen bojevnik in 
narodno zavedni častnik Avstro-
ogrske vojske, sodi med velike 
slovenske vojaške osebnosti. Nanj 
smo upravičeno lahko ponosni, nam 
vojakom pa je še vedno lahko vzor. 
Njegovo domoljubje in narodna 
zavednost pa sta uporabni tudi za 
današnji čas, v dobi globalizacije, kot 
izziv sedanji generaciji. Zgodovinski 
spomin na Maistra ni le spomin na 
izjemnega Slovenca, ampak tudi 
spomin na tiste domoljube, ki so v 
prelomnih zgodovinskih trenutkih 
dali svoj prispevek, da so se uresničila 
narodova hotenja, ter smo se Slovenci 
ohranili in preživeli v zgodovinskih 
viharjih na križišču tujih interesov.

Pomen generala Maistra in njegovih 
dejanj pa je predvsem v osvoboditvi 
slovenskega duha, ki si je v boju za 
slovensko narodnostno ozemlje prvič 
drznil dejavno, tudi z orožjem, poseči 
po svoji pravici, k čemur so predhodni 
rodovi le pozivali ali sanjali. General 
Maister in njegovi borci so storili 
prva odločna dejanja k osamosvojiti 
Slovenije.

Odločilnost in pomembnost dogodkov 
iz let 1918 in 1919 lahko primerjamo 
s tistim iz obdobja 1941 do 1945 in 
1990 do 1991. Med temi obdobji je moč 
najti mnoge podobnosti, predvsem v 
Maistrovem načrtnem oblikovanju 
slovenske vojaške moči, ter drznih, 
a premišljenih vojaških akcijah. Le 
malokdo je verjel, da se bo priložnost, 
kot jo je ob koncu prve svetovne 
vojne zaznal Maister, pred generacijo 
pojavila tudi v začetku devetdesetih 
let prejšnjega stoletja. Priložnost za 
več stoletni sen slovenskega naroda 
po lastni državnosti je bila spet tu. 

A bila je le priložnost, ki jo je bilo 
treba izkoristili. Na plebiscitu o 
samostojni slovenski državi izpred 
četrt stoletja so ljudje to vedeli in 
tudi nedvoumno izražali. Tisto kar 
so Maister in njegovi borci začeli in 
uporniki iz obdobja druge vojne v 
štiridesetih nadaljevali, so uporniki 
z razlogom v devetdesetih prejšnjega 
stoletja zaokrožili. Zato bomo lahko 
prihodnje leto praznovali 25-letnico 
slovenske samostojnosti. Če ne bi 
imeli generala Maistra in njegovih 
dejanj, bi pred štiriindvajsetimi leti 
bili brez pomembnega zgleda.

Mlajše generacije Slovencev v zadnjih 
dveh desetletjih in pol šele prav 
spoznavajo vlogo generala Maistra in 
njegovih borcev pri prizadevanjih za 
osamosvajanje slovenskega naroda. 
To je pomembno, ker je sporočilo 
Maistrovega duha živo tudi danes. 
Opominja nas, da si mnogokrat 
sami postavljamo ovire, ker se 
bojimo uresničiti svoje cilje. Prav 
tako opozarja, da je izpostavljanje 
majhnosti mnogokrat samo priročen 
izgovor, da se ne bi z drznimi dejanji 
izpostavljali sodbi zgodovine. A ta 
zgodovinska sodba je neizprosna 
in se ji ni mogoče izogniti. Danes 
pa lahko izpostavimo še nekaj, kar 
mogoče pogrešamo. To je občutek 
pravega trenutka in voditeljstvo, ki 
zna v izzivih in grožnjah katerim smo 
priča, najti in pokazati pravo pot in 
opozoriti na primerno ravnanje.

Spoštovani.
Naj zaključim z besedami s katerimi 
sem začel. Ko sem prelistal letni 
koledar prireditev v občini Beltinci 
sem ugotovil, da pomemben del 
aktivnosti odpade na kulturno in 
etnološko področje in ohranjanje 
zgodovinskega spomina. Iz tega bi 
si upal trditi, da so Maistrove ali 
Jeričeve korenine globoko zarasle v 
prekmursko prst in ravnico današnje 
občine Beltinci, prijele pa so se tudi 
med tistimi, ki skrbite za to podobo 
in med mladimi, ki vam sledijo. 
Zato izkoriščam to priložnost in se 

zahvalim, vam spoštovana gospa 
Marija Zver in vašim članom v Društvu 
prijateljev mladine Dokležovje. 
Prepričan sem, da bi Maister, pa 
tudi Jerič, še bi vas in nastopajoče 
na slovesnosti danes lahko videla, 
bila ponosna na vas. Tako kot vi s 
ponosom ohranjate spomin naju. Naj 
se ve, da ne bo pozabljeno.

Cenjeni zbor, čestitam k prazniku 
generala Maistra in hvala vam, zato 
da ohranjate spomin na slovenske 
domoljube. Slava Maistrovemu 
spominu.

V programu, ki ga je pripravilo 
Društvo prijateljev mladine 
Dokležovje pod vodstvom Marije 
Zver, ki je celotni program tudi 
povezovala, so se predstavili 
glasbeniki in glasbenice iz Glasbene 
šole Beltinci, učenci POŠ Dokležovje. 
Uvod v prireditev so s slovensko 
himno pričeli pevci Moškega 
pevskega zbora KUD Lipovci, ki so 
v nadaljevanju zapeli še dve pesmi. 
Predstavile so se tudi pevke DPM 
Dokležovje »Jesensko listje«, tako da 
je bila celotna prireditev zelo lepo 
zaokrožena. Slavnostni govornik dr. 
Alojz Šteiner je ob koncu v svojem 
govoru zelo lepo povedal, da bi bila 
Rudolf Maister in domačin Ivan 
Jerič, če bi vedela, kako lepo se 
obuja v Dokležovju spomin nanju, 
upravičeno ponosna in še kako 
vesela. 

Sama bi dodala, da bi tudi v šolah 
morali mnogo več poudarka dajati 
spominu vseh teh velikih mož - 
narodnih buditeljev, ki so zaslužni, 
da danes živimo v miru in svobodi. 

Lilijana Bežan Horvat
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Sprejeti sklepi iz 11. redne seje občinskega sveta občine Beltinci

Na 11. redni seji Občinskega sveta 
Občine Beltinci, ki je bila 26. 
novembra 2015, so bili sprejeti 
naslednji sklepi:

Sklep št. 99/VI:  Sprejme se zapisnik 
10. redne seje Občinskega sveta 
Občine Beltinci v predlagani obliki 
in vsebini.

Sklep št. 100/VI: Sprejme se vsebina 
dnevnega reda 11. redne seje 
Občinskega sveta Občine Beltinci:
1. Sprejem zapisnika 10. redne seje 
Občinskega sveta Občine Beltinci 
in realizacija sklepov 10. redne seje 
Občinskega sveta
2. Spremembe in dopolnitve Statuta 
Občine Beltinci – 2. obravnava
3. Rebalans proračuna Občine 
Beltinci za leto 2015
4. Odlok o denarni socialni pomoči 
Občine Beltinci – 1. obravnava          
5. Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o predmetu, 
pogojih in postopku dodeljevanja    
koncesije na področju javne službe 
socialne pomoči – pomoč družini na 
domu na območju Občine Beltinci – 
1. obravnava 
6. Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč in 
podlagah za odmero komunalnega 

prispevka za komunalno opremo za 
območje Občine Beltinci – skrajšani 
postopek
7. Pravilnik o kriterijih za obročno 
plačilo dajatev za priključitev na 
javno komunalno infrastrukturo v 
Občini Beltinci
8. Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o načinu 
�inanciranja političnih strank v 
Občini Beltinci – skrajšani postopek
9. Pravilnik o sredstvih za delo 
svetniških skupin in samostojnih 
svetnikov v Občini Beltinci
10. Sklep o določitvi višine in 
številu štipendij v Občini Beltinci za 
študijsko leto 2015/2016
11. Pobude in vprašanja članov 
Občinskega sveta Občine Beltinci
12. Poročilo župana o pomembnejših 
dogajanjih v Občini Beltinci

Sklep št. 101/VI: Občinski svet 
Občine Beltinci sprejme Spremembe 
in dopolnitve Statuta Občine Beltinci 
v predlagani vsebini in obliki, v 
drugi obravnavi.

Sklep št. 102/VI: Sprejme se 
rebalans proračuna Občine Beltinci 
za leto 2015 v predloženi obliki  in 
vsebini.

Sklep št. 103/VI: Občinski svet 
Občine Beltinci sprejme Odlok o 
denarni socialni pomoči Občine 
Beltinci v predloženi vsebini, v 1. 
obravnavi.

Sklep št. 104/VI: Občinski svet 
Občine Beltinci sprejme Odlok 
o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o predmetu in postopku 
podeljevanja koncesije na področju 
javne službe socialne storitve - 
pomoč družini na domu na območju 
Občine Beltinci v predloženi vsebini 
- v prvi obravnavi.

Sklep št. 105/VI: Občinski svet 
Občine Beltinci sprejme Odlok 
o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč in podlagah za 
odmero komunalnega prispevka 
za komunalno opremo za območje 
Občine Beltinci v predlagani obliki 
in vsebini, v skrajšanem postopku.

Sklep št. 106/VI: Občinski svet 
Občine Beltinci sprejme Pravilnik o 
kriterijih za obročno plačilo dajatev 
za priključitev na javno komunalno 
infrastrukturo v Občini Beltinci v 
predlagani obliki in vsebini, v eni 
obravnavi. 

Sklep št. 107/VI: Občinski svet 
Občine Beltinci sprejme Odlok o 
spremembah in dopolnitvah Odloka 
o načinu �inanciranja političnih 
strank v Občini Beltinci v predlagani 
vsebini in obliki, v skrajšanem 
postopku.

Sklep št. 108/VI: Občinski svet 
Občine Beltinci sprejme Pravilnik o 
sredstvih za delo svetniških skupin 
in samostojnih svetnikov Občine 
Beltinci v predlagani obliki in 
vsebini, v eni obravnavi.

Sklep št. 109/VI: Občinski svet 
Občine Beltinci sprejme:
1. Višina štipendije Občine Beltinci 
v študijskem letu 2015/2016 znaša 
120,00 evrov/mesec.
2. Razpiše se skupaj 10 občinskih 
štipendij za študijsko leto 
2015/2016.

Izvlečke sklepov iz zapisnika 11. 
redne seje Občinskega sveta Občine 
Beltinci  povzela

Lilijana Bežan Horvat
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Novice iz KS Melinci

Minilo je dobro leto od volitev jeseni 
2014 oziroma nastopa mandata novih 
članov Sveta KS Melinci. Nekaterih 
so ostali isti, nekateri novi. Nekateri 
delovanje občine že razumejo, nekatere 
še vedno presenečajo posamezne 
odločitve. Krajevna skupnost kot ožji 
del občine je seveda v marsičem odvisna 
od ustanoviteljice: v funkcionalnem, 
organizacijskem, premoženjsko-
�inančnem in pravnem smislu. A vendar 
smo vsi, bodisi na občini bodisi v krajevni 
skupnosti, tukaj zgolj in predvsem 
zaradi krajanov, ki so nenazadnje tudi 
občani. Ki so na volitvah svoj glas oddali 

tistim, za katere so menili, da bodo 
delali dobro, da bodo delali za njih. 
In že smo pri predvolilnih obljubah…. Že 
znana in poznana zgodba, boste rekli. 
Že večkrat, prevečkrat videna in slišana. 
Res je, po volitvah je marsikatera 
obljuba pozabljena, odrinjena na stran, 
ali pa se stvari odvijajo drugače od 
pričakovanj krajanov in občanov. Nismo 
prav razumeli, nam pravijo včasih; še 
večkrat pa, da je kriza in ni sredstev. 
A obljube ostajajo. Napisane ali zgolj 
beseda, niti ni pomembno. Volilvi ne 
pozabijo. In še prehitro se bo kolo spet 
zavrtelo…kampanja, obljube, glasovi…

Na Melincih se trudimo, da stvari ne 
bi delovale tako črno, kakor so videti v 
uvodu tega članka. Res se ne moremo 
pohvaliti z investicijami na vasi. Zato pa 
se trudimo, da za krajane pripravljamo 
različne aktivnosti in upamo, da vam vsaj 
z njimi popestrimo dneve, predvsem pa 
dolge zimske večere. O nekaterih ste 
že bili seznanjeni v preteklih številkah, 
zato jih ne bom ponovno navajala.
Člani Odbora za družbene dejavnosti 
Sveta KS Melinci smo začrtali 
dejavnosti, s katerimi bomo nadaljevali. 
Nekatere od njih so že za nami. Pa naj 
jih naštejem:
- ob koncu oktobra smo 
povabili dr. Marjeto Maroša Meolic, 
ki je pripravila predavanje na temo 
nalezljivih bolezni;
- 8. novembra smo z družino 
Šemen pripravili dan odprtih vrat 
pri čebelnjaku na Melincih, kjer so se 
obiskovalci seznanili z apiterapijo;
- v petek, pred prvo adventno 
nedeljo, smo v sodelovanju z gospo 
Dubravko Skuhala iz Kalie pripravili 
delavnico izdelovanja božične 
dekoracije;
- 29. novembra smo pogostili 
naše starejše krajane.
Odvile so se še nekatere aktivnosti 
v organizaciji društev iz vasi. Lahko 
povem, da so delavnice in prireditve 

VABILO NA NOVOLETNI POHOD KK TIM MLIN 2016
KDAJ: Sobota, 2. januar 2016, ob 9.30

KJE: Okrepčevalnica DUH, Belti nci. Štart ob 10.00
POT: Ob potoku Črnec in Dobel (cca 10 km)

Na Melincih skrbimo tudi za duhovno rast svojih krajanov

Pristojbina: 7,00 €.
Zaželjene predprijave na: ti mmlin@gmail.com ali 031 343 033



19Mali rijtar - december 2015

KRAJEVNE SKUPNOSTI / ZAVODI

Spet v šoli
Šolsko leto je že krepko zakorakalo v 
prvo četrtino. Počitnice so že zbledele, 
dela je veliko. Pričenjajo se dnevi 
preverjanja in ocenjevanja znanja. A 
teden otroka je še vedno v vlogi otrok, 
zato je za takrat planiranih več poučnih 
in sprostilnih aktivnosti. Ker  nas novi 
skupni vhod z vrtcem zelo povezuje, smo  
za to šolsko leto dali v naš načrt še več 
aktivnega sodelovanja in povezovanja z 
vrtcem. Že v teh mesecih  smo se družili 
na skupnih prireditvah kar nekajkrat. 
Družili smo se na pravljičnih urah v 
šoli in vrtcu, na športni olimpijadi v 
mesecu športa, pekli kostanje za vse 
otroke,  povabili otroke vrtca k našemu 
otroškemu pevskemu zboru. Učenci 
1. b razreda pa se udeležujejo tudi 
gledaliških predstav v Beltincih skupaj 
z otroki vrtca.
Ob tednu otroka pa so za naše učence 
in otroke vrtca dokležovske žene in 
DPM pripravili pravo predstavitev 
življenja nekoč. Žene so nam povedale 
pripovedko o  »cumprnicah«  v 
Dokležovju z naslovom Sakačice, ki jo 
je zapisal veterinar Rešek. Zraven so 
zapele prekmurske pesmi iz življenja  
naših babic in povedale še kakšno 
anekdoto za povrh. Vse seveda v 
prekmurščini. Saj je prav, da jo ob 
knjižnem jeziku ohranjamo.  Predšolski 
otroci so nato v vrtcu ustvarjali izdelke 
iz listov, prvošolci in drugošolci so 
izdelali metle iz koruzinja za cumprnice, 
tretješolci in četrtošolci pa kar cele 
cumprnice z metlo vred. Seveda tudi te  
iz koruzinja, saj so tudi nekoč izdelovali 
igrače iz naravnega materiala. Izdelke 

smo tudi razstavili. Tako smo združili 
vrteški projekt spoznavanja preteklosti 
z našim učnim načrtom in programom. 
Druženje na to tematiko se bo tekom 
leta še nadaljevalo. Zavedamo se, da 
je preteklost  naša kulturna dediščina, 
ki je pomembna tako za sedanjost 
kot prihodnost. Druženje pa krepi  
prijateljstvo, povezanost, trdnost in 
pripadnost kraju in šoli. 
 To pa ni bila edina aktivnost v času 
tedna otroka. Prvošolčki so bili sprejeti 
v šolsko skupnost, vsi učenci pa smo si 
ogledali animirani �ilm Domov v kinu v 

Murski Soboti. 
Seveda nas čaka ob učenju še veliko 
drugih zanimivih in poučnih dogodkov. 
Slovenski tradicionalni zajtrk, gledališke 
in lutkovne predstave, veseli december 
z druženjem z dedki in babicami pod 
geslom Berimo skupaj, koncert in še kaj. 
Vse dogodke pa lahko sproti spremljate 
na naši šolski spletni strani  v sliki 
in besedi, saj se vedno potrudimo in 
objavimo zanimivosti.

Metka Behek

dobro obiskane in tudi odziv krajanov 
je dober, kar nam vsekakor daje novega 
zagona za delo vnaprej.
Takoj po praznikih bomo v novem 
letu pripravili vadbo v sodelovanju s 
Simono Kolarič, v goste pa povabili KUD 
Goričko, ki bodo pripravili veseli večer. 
Na oba dogodka vas vabimo že sedaj.
Velja omeniti, da je v preteklem letu 
pričela z delovanjem tudi spletna stran 
na naslovu www.melinci.si. Na strani 
se trudimo biti ažurni, poročamo o 

dogodkih, objavljamo obvestila, hkrati 
pa je obiskovalcem strani na voljo tudi 
kontakt, kamor lahko naslovijo svoja 
vprašanja, pobude, pripombe, pohvale… 
V novem letu želimo na strani dodati 
tudi rubriko »gospodarstvo«, zato 
vabimo podjetnike in posameznike, ki 
bi želeli predstaviti svojo dejavnost, da 
nas kontaktirate in tako sooblikujete 
spletno stran.
V imenu članov Sveta KS Melinci, kakor 
tudi v svojem imenu, želimo vsem 

bralcem mirne božične praznike, v 
novem letu pa zdravja in osebnega 
zadovoljstva.
Ob koncu še misel, ki naj vas spremlja v 
letu 2016. Pa srečno!

»Svet pripada tistim
ki verjamejo v svoje sanje.«

Tina Zver-Vlaj

V tednu otroka smo za učence pripravili številne aktivnosti, v katerih so sodelovale 
tudi dokležovske žene in DPM
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Obisk v muzeju

Fantje in dekleta iz 9. razreda, 
ki obiskujejo izbirni predmet 
RAZISKOVANJE DOMAČEGA KRAJA, 
in učenci od 7. do 9. razreda, ki so si 
izbrali predmet ZGODOVINA,  da bi 

ga nadgrajevali z dodatnim znanjem 
tudi izven pouka, so se v sredo, 11. 11. 
2015, z mentoricama Simono Vusič 
in Jelko Breznik udeležili delavnic v 
Pokrajinskem muzeju v Murski Soboti, 

ki so potekale v okviru Dnevov evropske 
kulturne dediščine, ki letos poteka 
pod naslovom Praznovanja, častni 
pokrovitelj pa je predsednik Republike 
Slovenije Borut Pahor.
Izdelovali smo naprsne poročne šopke, 
ki so bili v preteklosti del poročnega 
obredja. S pomočjo žice, krep papirja, 
papirja in drugih pripomočkov ter naših 
spretnih prstov so z veliko potrpljenja 
in dobre volje nastali lepi izdelki. 
Ustvarjali smo s pomočjo upokojenk, ki 
se v muzeju družijo vsak mesec v okviru 
ročnih del.
Medgeneracijsko sodelovanje 
nam je prineslo veliko dobre volje, 
medsebojnega spoštovanja in 
spoznavanja preteklosti.
Na delavnici smo spoznali tudi Anico 
Crnkovič, ki prihaja iz Beltincev in je 
s svojimi izdelki že pomagala našim 
folklornikom. Dogovorili smo se, da 
bomo z njo z veseljem še sodelovali.

Jelka Breznik

Ura zgodovine malo drugače

Pametnejši od nas so rekli, da je 
zgodovina učiteljica življenja in zato 
se je potrebno spomniti prelomnih 
dogodkov v zgodovini človeštva. Leta 
1914 se je začela 1. svetovna vojna, 

se končala leta 1918, zaznamovala 
človeštvo in tudi pokrajino ob Muri. 
Evropa na posebne načine obeležuje 
dogodke iz tistega časa.
Devetošolci folklorniki so se lansko 

šolsko leto pridružili temu s postavitvijo 
V boj za domovino, vero in cesarja, s 
katero so prikazali odhod fantov in 
mož na fronto. V letošnjem šolskem 
letu poskušamo malo drugače. Učenka 
9. razreda Maša Žižek je vnukinja g. 
Bojana Bohneca, ki je velik poznavalec 
in strokovnjak, predvsem pa ljubitelj na 
področju zbiranja in ohranjanja naše 
preteklosti. V njegovi zbirki je veliko 
materialnih virov iz časov 1. svetovne 
vojne. Nekatere je Maša prinesla k pouku 
in nam razložila, kaj so pomenili. Njej in 
g. Bohnecu se najlepše zahvaljujemo. 
Upam, da se bo v Beltincih čim prej našel 
prostor za razstavo njegove zbirke.
Devetošolci in osmošolci ter tisti učenci, 
ki so si zgodovino izbrali kot predmet, ki 
ga želijo še dodatno izpopolnjevati, pa si 
bodo ogledali razstavo v Pokrajinskem 
muzeju v Murski Soboti z naslovom 
Mi smo tü. Tako bodo nadgradili 
svoje znanje in mogoče v bodočnosti 
prispevali k temu, da se vojni dogodki 
ne bodo več ponovili.

Jelka Breznik

Na delavnici v Pomurskem muzeju smo izdelovali poročne šopke iz krep papirja, 
tipične za našo pokrajino

Fotogra�ije vojakov iz 1. svetovne vojne iz zbirke ljubiteljskega zbiratelja Bojana 
Bohneca
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Praznovanja v Splošni bolnišnici Murska Sobota
V bolnišnici smo imeli v jesenskih mesecih 
dve pomembni praznovanji. V mesecu 
septembru smo odprli nov urgentni center, 
v oktobru pa smo praznovali 50- obletnico 
otroškega oddelka. 
Obe praznovanji pa so obogatili s kulturnim 
programom naši občani iz Beltincev, za kar 
se jim v imenu vodstva bolnišnice in vseh 
zaposlenih iskreno zahvaljujemo. 

Prostori urgentnega centra so že kar 
klicali,  da se delo v njih začne, čeprav se 
je organizacija dela v vseh novozgrajenih 
centrih v takšni obliki, kot je bila v začetku 
predvidena s strani države, pomaknila v 
prihodnost. Še posebej, ker je delo v naši 
bolnišnični internistični urgentni ambulanti 
potekalo v utesnjenih in neprimernih 
prostorih za celoten tim, bolniki pa so čakali 
na pregled in izvide na hodniku internega 
oddelka. Bili smo dovolj drzni in smeli in 
pristopili smo k organizaciji nove urgentne 
službe. Otvoritev je bila v sklopu obiska 
vlade v Pomurju.

Kot sem že omenila, so kulturni program 
kot že večkrat v preteklosti pripravili  
člani Kulturno umetniškega društva 
Beltinci. Zaplesali so folklorniki in zaigrali 
beltinskih tamburaši, kar je dalo svečani 
prireditvi poseben čar, saj so našim 
gostom in predstavnikom vlade pričarali 
naš prekmurski melos. Trak je prerezala 

ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc, 
že takoj po otvoritvi pa se je v popoldanskem 
času  pričelo delo v novih prostorih. 
In kaj je drugače? Vseh sprememb v 
organizaciji delovanja UC, ki so bile 
napovedane s strani Ministrstva za zdravje, 
ne bo, ker novi Pravilnik o organizaciji službe 
nujne medicinske pomoči ni bil sprejet in 
usklajen. Tako je  nov odprti UC vsebinsko 
in funkcionalno morda res nekoliko okrnjen, 
ker osnovno in bolnišnično zdravstvo 
v UC nista združena v celoti, kot je bilo 
načrtovano. 
Za bolnišnico pa je UC velika pridobitev, 
saj smo na enem mestu pridobili poleg 
urgenci namenjenih in opremljenih 
prostorov še enodnevno bolnišnico za 
internistične bolnike, prostor za nov 
bolnišnični laboratorij, simulacijski center, 
ki je v nastajanju, in nekaj zdravniških sob. 
Največje prednosti pridobitve UC in nove 
organizacije pa so skupni reanimacijski 
prostor s sodobno opremo in prisotnostjo 
reanimacijskega tima ob najtežjih bolnikih in 
poškodovancih, triaža po manchesterskem 
sistemu, ki jo izvaja za to usposobljen 
negovalni kader in opazovalnica, kjer so 
nameščeni  pacienti, ki potrebujejo nadzor.

Ob 50 –letnici otroškega oddelka pa je 
bila svečanost v gledališču Park v Murski 
Soboti, ki so se je udeležili številni gostje iz 
strokovnega področja in javnega življenja.

V kulturnem programu so sodelovali 
učenci skupine Veseli Marki OŠ Beltinci 
pod vodstvom mentorice Jelke Breznik in 
pripravili skupaj z ostalimi nastopajočimi 
nepozaben večer. Ob prekmurski glasbi, 
petju in plesu so prikazali otroške igre in 
življenje prekmurskih otrok  v preteklosti. 
Udeležence svečanosti so otroci navdušili 
s svojo igrivostjo in spontanostjo. Tako so 
praznovanju Anbrahama otroškega oddelka 
pustili poseben pečat, za kar se jim iskreno 
zahvaljujemo.
Za vse nastope še enkrat vsem iskrena hvala!

Metka Lipič Baligač, mag. zdr. nege
Pomočnica direktorja za področje 

zdravstvene nege

Z izbranim programom so na slovesnosti 
ob 50. obletnici otroškega oddelka 
nastopili Veseli Marki OŠ Beltinci

Utrinki iz dejavnosti Zavoda za turizem in kulturo Beltinci
Predstavitev Občine Beltinci na 
Festivalu regij z mednarodno kulinariko, 
Zehnerhaus, Bad Radkersburg
Zavod za turizem in kulturo Beltinci je 24. 
in 25. oktobra 2015 sodeloval na Festivalu 
regij v avstrijskem Bad Radkersburgu. 
Odmevna prireditev je bila namenjena 
promociji kulinarike in običajev sosednjih 
regij v Avstriji in Sloveniji. V dveh dneh 
smo obiskovalcem predstavili značilne 
prekmurske kulinarične dobrote, domačo 
obrt pletenje izdelkov iz slame, nastopil 
je prekmurski pozvačin, ves čas pa smo 
ponujali promocijski material in informacije 
o znamenitostih v Občini Beltinci, Prekmurju 
in Prlekiji. V predstavitvi so sodelovali:
• prekmurski pozvačin – pozdrav ob 

odprtju festivala ob 10. uri  
• Turistično društvo Beltinci – kulinarična 

specialiteta LANGAŠ
• Turistično društvo Sodar Gančani –  

prekmurske domače sladice (GIBANICA, 
JABOLČNI IN MAKOV RETAŠ, KUKARČNE 
POGAČE)

• Turistično društvo Bratonci  – kulinarična 
specialiteta KRAPCI, DOMAČE 

MARMELADE IN LIZIKE 
• Tradicionalna domača obrt pletenje 

izdelkov iz slame (Nada in Ivan Žižek iz 
Lipovcev)

Bogata ponudba predstavitvenega prostora ZTK Beltinci
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Odprtje 8. lova s sokoli v Pomurju
V parku pred beltinskim gradom je Zavod 
za turizem in kulturo Beltinci organiziral  že 
8. Odprtje lova s sokoli v Pomurju. Svečani 
dogodek je zavod organiziral tudi letos 
skupaj s Sokolarskim društvom Pomurja in 
Slovensko zvezo za sokolarstvo in zaščito 
ptic ujed. 
V programu so sodelovali Prekmurski 
rogisti, Vrtec Beltinci in Radenska konjenica. 
V imenu zavoda je zbrane obiskovalce 
dogodka nagovoril dr. Nikolaj Szepessy, s 
pozdravnimi nagovori pa še župan Občine 
Beltinci Milan Kerman, Roman Savič in 
Dragan Zemljič, ki je lov tudi uradno odprl. 
Pred svečanim odprtjem lova je Zavod za 
turizem in kulturo Beltinci obogatil beltinski 
park z zasaditvijo dveh novih dreves - ginka 
in cedre.  Tradicionalno fotogra�iranje organizatorjev in udeležencev lova pred beltinskim 

gradom

Priznanje Pomurske turistične zveze 
prejelo Društvo čolnarjev Dokležovje
Pomurska turistična zveza je v sredo, 2. 
12. 2015 v lendavski sinagogi organizirala 
20. Srečanje turističnih delavcev Pomurja. 
Na srečanju so podelili priznanja, plaketi 
in kipec štorklje. Priznanje Pomurske 
turistične zveze je prejelo tudi Društvo 
čolnarjev Dokležovje ob 10. obletnici 
delovanja. 

Obrazložitev priznanja: Društvo čolnarjev 
Dokležovje je bilo ustanovljeno 23. 8. 2005 
in tako praznuje letos 10 let nepretrganega 
in uspešnega delovanja. Kljub temu, da gre 
za čolnarsko društvo, kot izhaja iz njegovega 
imena, deluje društvo ves čas od ustanovitve 
predvsem na področju turizma. V občini 
Beltinci je eno izmed najbolj aktivnih 
društev nasploh. Dejavnost društva je 
bogata in raznolika: 
• organizira tradicionalne prireditve s 

čolnarjenjem po reki Muri (Velikonočni 
spust, Spust po Mlinarski poti, Kostanjev 
spust, Kresovanje na vodi...),

• sodeluje pri izvedbi  spustov (Mednarodni 
spust murskih ladij, Spust za Dimek- 
Hrovatov memorial, Spust ob občinskem 
prazniku Občine Beltinci, Novoletni spust, 
…),

• pomembno sodeluje pri dogodkih in 
prireditvah v naselju Dokležovje in na 
prireditvah, ki so občinskega pomena,

• organizira promocijske spuste za 
novinarje, turoperaterje, idr.,

• izvaja različne promocijske aktivnosti 

(predstavitve, tiskana gradiva, digitalni 
mediji,…).

Društvo vsa leta tesno sodeluje z  Zavodom 
za turizem in kulturo Beltinci in s Pomursko 
turistično zvezo. Zelo je aktivno tudi na 
področju trženja svojih storitev s ponudbo 
rečnega turizma – posebnih doživetij reke 
Mure, s katero bogati turistično ponudbo 
SV Slovenije.  Vsa leta skrbi za razvoj svoje 
dejavnosti z urejanjem izletniške točke s 
privezom za čolne ob reki Muri v Dokležovju, 
z urejanjem društvenih prostorov (tudi 
za čolne in čolnarsko opremo), organizira 
zanimiva predavanja oz. delavnice, skrbi 
za čisto in urejeno okolje in je vztrajen 
pobudnik turističnega razvoja v naselju 
Dokležovje. 
Zavod za turizem in kulturo Beltinci čestita 
Društvu čolnarjev Dokležovje  ob 10. 
obletnici delovanja in za prejem priznanja 
Pomurske turistične zveze.

Elica Horvat

Zavod za turizem in kulturo Beltinci nadaljuje z zanimivim programom predstav in �ilmov v Kulturnem domu Beltinci. Z Brechtovo 
dramo Opera za tri groše se je predstavila mlajša gledališka skupina KPD Sele, ogled �ilma ŠIŠKA DELUXE pa sta popestrila gosta 

igralec Žiga Födransperg in asistent producenta Aljoša Kovačič, s katerima se je pogovarjal Benjamin Horvat

Priznanje Pomurske turistične zveze 
je na svečanem dogodku prevzel 

predsednik Društva čolnarjev Dokležovje 
Marko Žižek
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Praznično tudi v domu Janka Škrabana v Beltincih
Tudi v domu starejših - v domu Janka 
Škrabana v Beltincih - je letošnji veseli 
december zelo pisan in pester. 
Advent smo začeli z delavnico izdelave 
adventnih venčkov, tej pa se je pridružila 
tudi božična delavnica, kjer smo 
izdelovali božične okraske, voščilnice, 
praznične lampijončke in dekoracije. 
Pod krošnjo stare jablane je naslov 
knjige, katere predstavitvi smo 
prisluhnili na literarnem popoldnevu. 
Avtorica, misijonarka Marija Sreš, 
nam je skozi knjigo in z dolgoletnimi 
izkušnjami predstavila njen pogled na 
življenje v Indiji. Življenje v Beltincih, 
kot se ga spomnijo naši stanovalci in 
osebje ter Beltinci, kot jih vidimo danes, 
pa sta nam avtorja knjige Bӧltinci inda, 
Beltinci danes,  Ludvik Penhofer in  Peter 
Šraj, kot velika poznavalca navad in 
običajev približala v še eni od zanimivih 
predstavitev. Na kulturnem področju 
naj omenim še razstavo, ki jo  gostimo v 
avli našega doma. S svojimi deli se nam 
predstavljajo amaterski slikarji Društva 
upokojencev Gornja Radgona. 
Že v začetku decembra smo se udeležili 
otvoritve razstave jaslic Božična 
Prlekija 2015 v Veržeju, kjer  tudi letos 
sodelujemo s svojim izdelkom. Z našimi 
izdelki in veliko dobre volje pa smo se 
prvič predstavili tudi na Miklavževem 
sejmu v Murski Soboti, kjer smo kljub 
nekoliko nižjim temperaturam preživeli 
lep dan. 
Miklavža smo letos srečali kar dvakrat: 
v Murski Soboti in v našem domu. 

Stanovalci doma in otroci zaposlenih 
so uživali v gledališki predstavi Maša 
in medved, ki so jo posebej za nas v 
veliki domski jedilnici uprizorili člani 
gledališča Ku-kuc.  Po predstavi  je  
Miklavž obdaril vse otroke in stanovalce 
ter jim zaželel vse dobro. 
Letošnja praznična miza bo, kot 
običajno, polna dobrot. Kar nekaj jih je 
nastalo v naših kuharskih delavnicah, 
kjer je zmeraj veliko pridnih rok. Pridnih 
rok, tako malih in velikih, saj  tudi v 
veselem decembru nismo pozabili na  
medgeneracijsko sodelovanje. Udeležili 
smo se  delavnice v Vrtcu Beltinci, s 
katerim zelo dobro sodelujemo in se 
radi odzovemo njihovemu povabilu.

Pričakovanje velikih praznikov, božiča 
in novega leta ter drugih, pa bomo 
popestrili tudi z božičnim nastopom 
oddelka za solo petje naše glasbene 
šole in s polnočnico, ki bo na sporedu v 
četrtek, 24. 12. ob 10 uri, ter z velikim 
silvestrovanjem, kjer ne bo manjkal 
tudi ognjemet. Gurmanske mojstrovine 
izpod rok našega kuharskega osebja in 
še  veliko pridnih rok, ki bodo pomagale 
pri organizaciji dogodkov, bo tudi letos 
poskrbelo, da se bodo naši stanovalci 
kar najbolje počutili in zadovoljno 
vstopili v novo leto, ki je pred vrati!

Mario Šilec

Praznično pričakovanje v vrtcu »Sonček« Dokležovje
Že nekaj let zapored starši otrok 
našega vrtca okrasijo igralnice in tako 
pripravijo svojim otrokom prijetno 
presenečenje.
Zbrali smo se prvega decembra in 
se vneto lotili dela. Med prijetnim 
druženjem so starši otrok prvega 
starostnega obdobja izdelali praznične 
pogrinjke za svoje otroke in okrasili 
igralnico. Starši starejših otrok so 
okrasili njihovo igralnico in v avli vrtca 
postavili čarobno jaso. Pri pripravi 
rekvizitov in materiala so nam pomagali 
zunanji sodelavci in vzgojiteljice, 

pri postavitvi pa sta sodelovala tudi 
praktikanta Žan in Aljoša. Ob koncu 
delavnice je starše obiskal pravljični 
jelenček Rudolf in se jim zahvalil.
Pravljica se je začela naslednje jutro. 
Ob prihodu so otrokom zažarele oči, 
nekateri so opazovali spremenjen vrtec 
z odprtimi usti in govorili: «Palček je 
okrasil vrtec!« Drugi spet:« Jelenček je 
bil!« Deklice so govorile: « Vile so prišle 
v vrtec.« Otroke so presenetile lepe 
okrasne krogle, prijazne sove, zvezde, 
najbolj pa jih je pritegnila čarobna 
gozdna jasa. Brezove veje so v njihovem 

domišljijskem svetu postale pravljična 
drevesa, votli panji so votline, kjer 
prezimijo živali, panji ob stenah so boljši 
za sedenje kot vsi stoli v igralnicah, 
najraje pa sedijo na klopeh, ki jih je iz 
vej in debel izdelal stric Milan. 
Vsa pomembna dogajanja v vrtcu smo 
prenesli na našo čarobno gozdno jaso. 
Tu se srečujemo, tu beremo pravljice, 
pojemo, se pogovarjamo in iščemo 
najrazličnejša presenečenja. 
Tudi pravljičarko Metko smo povabili, 
da nam je predstavila zgodbe na jasi. 
Včasih jo obišče še katera od gozdnih 

S svojimi izdelki smo se prvič predstavili tudi na Mikoševem senju v Murski Soboti
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Mejica 

Živa meja ali mejica je pas lesnate 
vegetacije (grmovja oziroma drevja) v 
pretežno odprti kulturni krajini, širok 
do 10 metrov, pestre botanične sestave 
in pomemben življenjski ter varovalni 
prostor za živali in rastline. Večinoma 
poteka ob mejah GERK-ov, vodotokov, 
cest, kolovozov in ob melioracijskih 
kanalih. 

Pozitivna funkcija mejic je vir energije, 
saj lahko izkoristimo lesno biomaso, 
ki nam jo nudijo. V njih raste veliko 
plodonosnih rastlin (leska, gozdna 
jagoda, robida), med njimi pa je tudi 
veliko zdravilnih zeli. 

Pri mejici velikokrat pozabljamo njeno 
krajinsko vrednost. Mejice so osnovni 

gradnik pokrajine. V obliki robov in 
mej členijo krajino na manjše enote. To 
daje značilnost slovenskim pokrajinam, 
prebivalcem pa vzbuja domačnost. 
Za sonaravno gospodarjenje pa so 
neobhodne. 

Nega mejice
• Pomlajevanje in obnova s sečnjo na 

panj vsakih 10-15 let, 
• sečnjo do 1/3 mejice opravimo v 

zimskem času,
• pustimi posamezne tako imenovane 

»osamelce« (češnja, hrast), 
• z ustrezno nego se ohranjajo 

strukturni elementi v krajini ter 
številne funkcije mejice,

• ohranja se življenjsko okolje za 
raznovrstna živa bitja.

Kaj ogroža mejice? 

Mejice ogrožajo:
• komasacijski postopki (pri zložbi 

zemljišč se velikokrat mejice 
obravnavajo kot zarast, namenjena 
za sanacijo ; tako mejice po navadi 
med manjšimi parcelami po združitvi 
izginejo) 

• nepravilno vzdrževanje melioracijskih 

kanalov
• goloseki brežin vodotokov
• zloraba �itofarmacevtskih sredstev, 

odlaganje odpadkov in kurjenje

Ohranjanje mejic 
V programu razvoja podeželja na 
območju Natura 2000 (Goričko, Mura) 
se izvaja operacija KRA_MEJ ohranjanje 
mejic, določena v skladu s predpisom, 
ki ga ureja Register kmetijskih 
gospodarstev. 

Za operacijo KRA_MEJ velja, da se mora 
vsako leto izvajati na delu površine 
mejice v tekočih metrih, vendar na 
celem GERK-u.

Upoštevana mora biti dolžina mejice 
vsaj 20 metrov, širina pri tleh pa 2 do 
4 metre. Dolžine in širine mejice ni 
dovoljeno zmanjševati. Vsako drugo 
leto je treba mejico obrezovati in redčiti. 
Redčenje je treba izvesti tako, da se ne 
prekine zveznosti njene krošnje.   

Mojca Klemenčič, dipl. inž. agr. ekon.
strokovna sodelavka

živali, tudi jelenček Rudolf. Na eni 
izmed vej pa spleta svojo mrežo velik 
pravljični pajek. Otroci pričakujejo, da 
bo našo jaso obiskal še kdo, mogoče 
Miklavž, božiček?
Na sprehodu v gozd so si otroci ogledali 
pravo gozdno jaso, a je naša v vrtcu 
lepša, saj je pravljična, ker je postavljena 
z veliko ljubezni. Božično žito v lončkih 
na obronkih jase hitro raste, še bolj 
pa hvaležnost nas vseh, da so nam 
starši pomagali polepšati decembrsko 
pričakovanje.
Okrašen vrtec, čarobna gozda jasa 
in obiski dobrih mož bodo otrokom 
prijetno doživetje in lep spomin. Vsem, 
ki so nam pri tem pomagali, želimo, da 
bi bili tudi njihovi prazniki čarobni.

Bernarda Erjavec
S svojim obiskom je malčke razveselil tudi pravljični jelenček Rudolf
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Društvo za varovanje okolja - REC
»Dober den, mij smo prišli samo malo 
poglednot, ka vij tou tü mate…«, besede, 
s katerimi se začne večina pogovorov v 
naši trgovini.
Da ne bi prihajalo do zmede in širjenja 
napačnih informacij, smo se v Društvu 
za varovanje okolja- REC so.p. odločili, 
da napišemo nekaj besed o nas samih in 
našem poslanstvu.
Kot že sam napis na trgovini opozarja, 
je naša primarna dejavnost trgovina 
z rabljenim pohištvom.  Vendar to ni 
običajna trgovina, na kakršno smo 
navajeni. Pri nas se ukvarjamo s  
prodajo, kar pomeni, da našo ponudbo 
ustvarjamo skupaj z vami in  okoljem, 
ki nas obdaja in v katerem živimo in 
ustvarjamo.
V naši trgovini na Panonski ulici 26 
(v prostorih nekdanjega »Tašeka«) ne 
boste našli samo rabljenega pohištva, 
pri nas je moč kupiti tudi manjše 
gospodinjske aparate, okrasje za 
polepšanje doma, v mesecu decembru 
pa so naše police dobro založene tudi z 
vsem potrebnim za okrasitev božičnega 
drevesa. No, pa tudi kaj za pod jelko 
boste našli pri nas.
V prostorih naše trgovine vam ponujamo 
možnost, da razstavite in poskušate 
prodati manjše kose pohištva, ki so vam 
v napoto, vendar se vam zdi, da so še v 
predobrem stanju, da bi romali v smeti. 
Take kose pohištva pri nas sprejemamo 
in s skupnimi močmi poskušamo najti 
nekoga, ki mu bo tak kos polepšal 
domovanje.
Ker smo prostorsko omejeni, zaenkrat 
sprejemamo manjše kose pohištva, 
vendar vam ponujamo tudi pomoč 
pri prodaji preko interneta. Načeloma 
sprejemamo pohištvo in notranjo 

opremo ne glede na starost, pogoj je 
le, da je izdelek čist in nepoškodovan, 
primeren za takojšnjo nadaljnjo 
uporabo.
Zadali smo si nalogo, da poskušamo pri 
ljudeh vzbuditi občutek odgovornosti do 
okolja, v katerem živimo, zato želimo s 
svojim delovanjem biti vzgled in upamo, 
da se bo našlo čim več posameznikov, 
ki se zavedajo, kako pomembno je 
bivati in delovati v čistem okolju. 
Zato poskušamo v našem društvu in 
trgovini ponovno uporabljati materiale, 
ki nekomu predstavljajo odpad, nam 
pa odličen vir surovin in navdih za to, 
da nastane nekaj novega, lepega in 
uporabnega. Eden takih primerov je 

tudi stol na priloženi fotogra�iji.
Preko leta bomo organizirali različne 
dogodke, kot so garažne razprodaje in 
različne delavnice, na katerih nas boste 
lahko pobližje spoznali in se seznanili z 
našim poslanstvom. Seveda pa vabljeni 
v prostore naše trgovine; vrata so za 
vas odprta vsak delovnik med 12:00 in 
20:00, ob sobotah, nedeljah in praznikih 
pa imamo zaprto.
Vljudno vabljeni v naše prostore, 
zagotavljamo vam, da se bo za vsakega 
nekaj našlo.

Društvo za varovanje okolja - REC 
so.p.

Marko Makovec

V prodajalni Društva za varovanje okolja – REC se najdejo tudi zelo
zanimivi kosi retro pohištva

Akcija Znanilci upanja 2015
“Če bi vsakdo vsaj enkrat na leto

storil eno nesebično dejanje
in nekomu nekaj daroval,

storil nekaj, kar bi se povrnilo
le z zavestjo, da je nekomu pomagal,

bi bil svet boljši. In koliko boljši bi 
šele bil, če bi nam vsem to prišlo v 

navado?”

(M. S. Fontaine)

Prav gotovo spadajo v zgoraj omenjene 

ljudi vsi, ki so letos postali nominiranci in 
prejemniki priznanj Znanilci upanja. Vsem 
njim je bila namenjena zahvala za srčnost 
in toplino ob bolniški postelji ter v težkih 
trenutkih, ko se bolniki prvič soočijo 
z boleznijo današnjega časa: z rakom. 
To so zdravstveni delavci vseh pro�ilov, 
ki prvi ponudijo roko nebogljenim in 
prestrašenim.

Akcija je letos potekala že drugič. Bolniki 
z rakom in njihovi svojci so spet izbirali 

“najbolj srčnega” zdravnika/zdravnico, 
medicinsko sestro/medicinskega tehnika 
in drugega zdravstvenega delavca. Znotraj 
vsake kategorije so bili izbrani trije �inalisti, 
ki so se širši javnosti predstavili 18. junija 
2015 v unionski dvorani v Ljubljani. 
Pokrovitelj akcije je bil predsednik 
republike Slovenije Borut Pahor. Komisijo 
za nominacijo so sestavljaje: Marija Vegelj 
Pirc (Društvo onkoloških bolnikov), 
Kristina Modic (Slovensko združenje 
bolnikov z limfomom in levkemijo), Lorna 
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Zadravec Zaletel (Ustanova Mali Vitez) 
in Ivanka Glas (Europacolon Slovenija). 
Komisija je na svoji spletni strani sproti 
objavljala nominirance in skrbela, da je 
vse potekalo po pravilih. Med nominiranci 
je bil tudi Toni Brinjovc, diplomirani FTH 
, univ. dipl. teolog, ki je do nedavnega štiri 
leta opravljal duhovno službo Bolniške 
župnije v Ljubljani na UKC, sedaj pa je 
prevzel mesto župnika v Turnišču.

Znanilci upanja so postali dr. Erik 
Brecelj in dr. Jernej Benedik, medicinski 
tehnik  Nedeljko Grgić, informator na 
Onkološkem inštitutu pa Bernard Šutić. 
Dr. Erik Brecelj, ki je že drugič prejemnik 
tega laskavega priznanja, se je ob tej 
priložnosti zahvalil vsem sodelavcem 
na onkološkem inštitutu in poudaril, da 
nagrado čuti kot obveznost, da nekaj 
spremeni na bolje. Predsednica Marija 
Vegelj Pirc pa je v svojem nagovoru dejala: 
“Lani smo sklenili, da slovensko javnost 

opozorimo na dobre plati zdravstva, 
na to, da številni posamezniki delajo 
dobro in v odnosih z bolniki ohranjajo 
človeško toplino ter pristen medsebojni 
odnos. Verjamemo, da Znanilci upanja 
spodbujajo tudi bolj razumevajoče, 
skrbne in pozorne odnose v slovenskih 
zdravstvenih institucijah, ki bolnikom z 
rakom v času zdravljenja pomagajo, da 
lažje pridobivajo upanje. Dokaz, da je 
akcija zaživela, je večje število nominacij, 
ki so prispele z vseh koncev Slovenije, 
ne le iz osredje.” Predsednica društva se 
je zahvalila vsem, ki akcijo podpirajo oz. 
drugače sodelujejo pri njeni izvedbi.

Podelitev častnih nazivov Znanilci upanja 
2015 je potekala v čudoviti dvorani Grand 
hotela Union, kjer sta program povezovala 
in vodila Maja Martina Merljak in Boštjan 
Romih. Ob glasbeno-plesnem programu 
pa so nas razvajali vrhunski umetniki, med 
katerimi sta bili operni pevki Irena Preda 

in Alenka Gotar, virtuoz na harmoniki 
Janez Dovč, plesalec Jan Ravnik, legendi 
slovenske glasbene scene Lado Leskovar 
in Oto Pestner, vrhunski pianist Uroš Perić 
ter mladi in nepozabni glasbeni talent 
Žiga Lakner.

Ministrica za zdravje, ga. Milojka Kolar 
Celarc, ki se zaradi službenih obveznosti 
ni mogla udeležiti slovesnosti, je v 
svojem pismu čestitala vsem dobitnikom 
priznanj ter se jim zahvalila za njihovo 
plemenitost. Tudi letošnje steklene �igure, 
ki so jih prejeli nagrajenci, je oblikovala 
mednarodno priznana oblikovalka stekla 
Maja Zaplotnik. Prireditveni prostor so 
krasili prekrasni origami - žerjavi, ki so jih 
naredili znani Slovenci v mestni hiši, pod 
okriljem župana Zorana Jankoviča.

Za vse udeležence in obiskovalce, med 
katerimi je bilo veliko pomembnih gostov, 
je večer ostal v nepozabnem spominu. 
Ponosni smo lahko, da imamo v našem 
zdravstvu toliko plemenitih ljudi, ki 
pomagajo, čutijo in spoštujejo bolnike, 
ne da bi v ospredje postavljali sebe. 
S tovrstnimi akcijami lahko pokažejo 
in dokažejo, da ni vse tako črno in 
alarmantno, kot velikokrat slišimo v 
medijih. Upamo in želimo, da bi bilo 
vsako leto več takšnih ljudi, zato je prav, 
da se o njih piše in govori. Tudi z naše 
strani iskrene čestitke z željo, da bodo 
kljub težkemu delu in razmeram, ki jim 
velikokrat niso naklonjene, zmogli svoje 
poslanstvo opravljati še naprej.

“Življenje na Zemlji je kratkotrajno, toda 
lekcije, ki se jih naučiš, življenje, ki se 

ga dotakneš in spremeniš ter čudovita 
priznanja, ki jih dobiš, trajajo večno.”

(M. S. Fontaine)

Marija Zver
DPM Dokležovje

Dogodki v Društvu upokojencev Beltinci
Počastili smo jubilante in obeležili 
mednarodni dan starejših
Oktobra smo  že četrtič pripravili 
kulturno prireditev  v okviru  
Mednarodnega dneva starejših 
(komisija za kulturo: predsednica, 
Viktor Tkalec, Marija Horvat). V prvi 
vrsti je  namenjena  članom, ki  v tekočem 
letu praznujejo visok življenjski  jubilej - 
80. ali 90. rojstni dan - ter vsem  ostalim. 
Med člani DU Beltinci v letu 2015 

beležimo 6 članov,ki so bili stari 90 
let in 26 članov, ki so ali še bodo stari 
80 let. Na prireditev  posebej povabimo  
tudi pare, ki  v tem letu praznujejo 50 
let skupnega življenja. Teh podatkov 
nimamo, zato jih pridobijo poverjenice 
in poverjeniki, ki člane obiskujejo 
čez celo leto. Letos beležimo 8  zlato 
poročenih parov  in 1 par, ki je 
praznoval biserno poroko – 60 let 
skupnega življenja. 

Jubilantov se spomnimo med letom, ko 
praznujejo, jim pošljemo čestitko, za 
kar skrbi članica UO Marija Berendijaš. 
Enako ravnamo s pari, ki v letu 
praznujejo zlato poroko. Pri slednjih 
se včasih kaj zalomi, česar nam ne 
zamerite preveč, saj se trudimo, da bi 
bilo vse pravočasno. Ob mednarodnem 
dnevu starejših jih vabimo na kulturno 
prireditev, kjer se  v kulturnem 
programu  predstavijo skupine  iz drugih 

Članice društva – skupina za samopomoč obolelih z rakom iz Murske Sobote v družbi 
predsednice dr. Marije Vegelj Pirc
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društev Pomurja. Tako povezujemo 
društva  in člane v pomurski regiji. 
Letos so bili naši  gostje ljudski  pevci  
iz DU Bakovci pod vodstvom Biserke 
Flegar, ki so pripravili še skeč. Nastopila 
je tudi vokalno- instrumentalna skupina  
našega društva (Viktor in Katica 
Tkalec& Bojan Gomboc).
V društvu že 9 let poteka projekt«Starejši 
za starejše za višjo kakovost življenja 
doma« pod vodstvom koordinatorke 
Ane Marije Vučko. 22 prostovoljk 
pridno  obiskuje starejše občane od 
69 let naprej 1x letno, odvisno od 
starosti in potreb posameznikov. 
Obiskujejo vse toliko stare občane, 
tudi če niso včlanjeni v  DU. Letos smo 
se priključili še projektu »Na zdravje«, 
ki trenutno poteka samo v Pomurju. Z 
njim ugotavljamo zdravstveno stanje in 
gibalne sposobnosti  starejših nad 70 
let, ki so izbrani.
OBISKI IN OBDARITEV STAREJŠIH IN 
DOLGOTRAJNO BOLNIH ČLANOV
V društvu izvajamo še eno humanitarno 
in prostovoljsko nalogo, ki je namenjena 
starejšim od 80 let in dolgotrajno 
bolnim. Med člani, ki so vabljeni na že 
omenjeno prireditev, je veliko takih, 
ki težko hodijo ali jim druge  bolezni  
onemogočajo odhod od doma ( Nekateri 
pa ne želijo priti  iz drugih razlogov, 
vendar  njihovo  odločitev spoštujemo.).
Kar nekaj starejših živi v Domu Janka 
Škrabana ali v Domu oskrbovancev  v 
Rakičanu. Hvaležni smo jim, da ostajajo 
naši člani  in izkazujejo pripadnost 
društvu, ne glede na svoje zdravstveno 
stanje in možnosti druženja. Teh se 
spomnimo z decembrskimi obiski 
in obdarovanjem, da jim vsaj tako 

poplačamo njihov prispevek in željo 
ostati član društva upokojencev do 
zadnjega slovesa z držanjem prapora. 
Komisija članov UO (Milan Horvat, 
Ana Marija Vučko, Marija Berendijaš) 
je pristopila k nalogi, izbrala darila in 
organizirala razvoz do poverjenikov. Ti 
člane obiščejo, jim namenijo svoj čas 
in pogovor ter skromno darilo s strani 
društva. Letos so prvič  prejeli tudi 
pisno čestitko – razglednico z znakom 
društva.

DOGODKI OKROG MARTINOVEGA
IZLET Z MARTINOVANJEM  na Sladki 
vrh je komisija za izlete (Marija 
Berendijaš, Elizabeta Kuzma, Alojz 
Mesarič, Ciril Gregorec) načrtovala in  
izvedla 9. 11. Udeležencev je bilo 39. 
Bili so gostje turistične kmetije Kauran, 
ki je organizirala zanimive oglede v 
bližnji okolici, degustacijo v njihovi kleti 
in res veselo martinovanje. Potniki so se 
vračali zadovoljni.

MARTINOV POHOD  je bil v nedeljo,15. 
11. Vodja pohodništva v društvu, Stanko 
Sraka,  je za 5. zadnji letošnji pohod 
izbral beltinsko trim stezo: skozi park, 
ob potoku Doblu do ribiškega doma, 
po kolesarski stezi do Kmečke ulice 
ter ob Črncu do začetka pohodniške 
poti pri Ledini. Za zaključek  smo 
pekli kostanje ob pomoči prijateljev 
iz DU Melinci, pajali kruh, udeleženke 
so prinesle pogače, na koncu smo še 
zapeli in se dogovorili za 1. vajo novega 
upokojenskega mešanega pevskega 
zbora. Da ni manjkalo tudi tekočih 
zadev, se ve.

DRUŠTVENO MARTINOVANJE  je 
pripravila komisija za prireditve (Štefan 
Jerebic, Milan Horvat, Teja Topoljski) 
ob pomoči  komisije za kulturo in  

predsednice v soboto, 21. 11. Zaradi 
velikega števila prijavljenih ( 140) smo 
se zbrali v Kulturnem domu  v Beltincih. 
Vzdušje je bilo res  prijetno, veselo. 
Ob zvokih« društvenega ansambla« in 
uradnega krsta mošta, (Milan Zrinski, 
Slavko Horvat &Viktor Tkalec) smo 
izbrali  botro Frančiško Smej in botra 
Jožefa Kozlarja, ki sta poizkušala vino in 
povedala, katero bo najboljše za člane 
na vseh srečanjih in druženjih v letu 
2016.

ZDRAVSTVENA DELAVNICA
Da ne izvajamo le družabnih in športno 
rekreativnih dogodkov, je dokaz 
tudi  zdravstvena delavnica v izvedbi  
humanitarno – socialne komisije (Ana 
Marija Vučko, Metka Močnik, Bernarda 
Poredoš), ki je bila v prostorih društva 
25. 11. Izvajalke so članom, ki so se 
delavnice  udeležili, merile krvni 
tlak, holesterol, trigliceride in krvni 
sladkor. Ob meritvah je potekalo tudi  
svetovanje. Tokrat so pri pobiranju 
prispevka  pomagali še  člani UO.

Mira Šömen
predsednica društva DU Beltinci

Jubilanti 80 letniki: Ana Krauthaker – 
Bratonci; Katarina Glavač 90 let, Ivan 
Zver, Marija Maučec – Beltinci; Marija 
Ščap – Dokležovje; Matilda Krapec – 

Ižakovci; Franc Višnjeji, Marija Kavaš - 
Beltinci; Matija Mlinarič – Lipovci

Mnogi  pohodniki  iz sosednjih vasi so 
prvič stopali po beltinski Trim stezi Člani DU  potrpežljivo čakajo  na vrsto 

za merjenja v skrbi za lastno zdravje

Krstitelji in botri krstili mošt  v žlahtno 
kapljico za  leto 2016
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Proslava ob 17. oktobru

Člani KO ZZB Beltinci  in člani 
DRUŠTVA INICIATIVA MLADIH smo ob 

spominskem dnevu, 17. oktobru, ko je 
bil ustreljen narodni heroj Štefan Kovač 

–Marko, pripravili krajšo slovesnost s 
kulturnim programom in polaganjem 
venca ob spomeniku pri Gančanih.
V kulturnem programu so sodelovale 
ljudske pevke Jesensko listje iz 
Dokležovja, recitatorka iz DIM Sabina 
Šajher in Milena Makovec, članica 
ljudskih pevk Večernic iz Beltinec.
Po nagovoru predsednice KO ZZB 
Beltinci Lizike Zadravec smo položili 
venec k spomeniku in prižgali svečko.
Veseli smo, da se je letošnje kratke 
slovesnosti udeležil tudi župan Občine 
Beltinci Milan Kerman. 
 Po končani slovesnosti, smo v prostorih 
Kulturnega doma Beltinci pripravili 
krajši razgovor o pomenu vseh teh 
spominskih dogodkov ter s pesmijo še 
enkrat zaključili lep popoldan.

Lizika Zadravec

Lüšna nouč z Marki

V soboto, 28. 11. 2015, smo člani KD 
»MARKO« Beltinci priredili folklorni 
večer z naslovom »Nocoj je ena lüšna 
nouč«. Poleg domače folklorne skupine 

»MARKO« smo v goste povabili še naše 
zelo dobre prijatelje, folklorno skupino 
iz Markovec in folklorno skupino Veseli 
Marki iz OŠ Beltinci. S plesom, petjem 

in glasbo smo občinstvo popeljali v eno 
lüšno nouč. Spleti vseh nastopajočih so 
se tematsko povezovali, saj je bila rdeča 
nit večera gostüvanje in žetev. Po koncu 
prireditve so se nastopajoči okrepčali  s 
tradicionalno prekmursko jedjo - bujto 
repo in sladicami izpod rok pridnih 
mam, nato pa druženje zaključili s 
pravo prekmursko fešto, saj so domači 
mužikaši poskrbeli za odlično vzdušje 
in plesno glasbo.

Člane kulturnega društva »Marko« že 8 
let druži prijateljstvo, ljubezen in veselje 
do ohranjanja kulturne dediščine. Z 
letošnjim letom so nekateri dopolnili 
petletno udejstvovanje v folklorni 
dejavnosti, zato so iz rok g. Geze 
Kišfalvija, vodje območne izpostave 
JSKD v Murski Soboti, prejeli plaketo 
in bronasto Maroltovo značko. Vsem 
jubilantom še enkrat iskreno čestitamo 
in jim želimo še več Maroltovih značk, iz 
še bolj žlahtnih kovin. 

KD Marko
Špela Rous

Ob spominskem obeležju padlemu narodnemu heroju Štefanu Kovaču Marku se nas je 
zbralo lepo število tistih, ki nismo pozabili njegove vloge in pomena

Redeča nit lüšne noči je bilo gostüvanje in žetev
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Spominski pohod po poti Đemsove čete
V KO ZZB Beltinci smo prvo soboto v mesecu 
oktobru pripravili spominski pohod po poti 
Đemsove čete.
Letos smo se zopet zbrali v Strehovskih 
goricah pri družini Maglica. V uvodu je 
imela predsednica društva kratek spominski 
nagovor, kjer smo se spomnili tudi udeleženca 
Prekmurske čete, Rudija Maglice. Nato  smo 
krenili na pot ob Bukovniškem jezeru, kjer 
smo se razdelili po skupinah, saj nekateri 
pohodniki cele poti do Voglarjeve koče in nazaj 
ne bi zmogli. Ena skupina je šla do Voglarjeve 
koče, ki ima zgodovinsko pomembnost v tem, 
da je bilo tam prvo zasedanje prekmurske 
čete, na katerem je bila prisotna tudi 
partizanska aktivistka ATENA.
Drugi pohodniki smo se sprehodili ob jezeru 
ter skozi prelep gozd, ki ga bogatijo čudovita 
drevesa bukev in gabra, se okrepčali z novo 
gozdno  energijo in krenili nazaj proti vinski 
kleti družine Maglica.
Tam smo pomalicali in se odpravili proti 
domu.

Lizika Zadravec

Prvo leto delovanja na ponovno oživljeni vrtnariji 
v središču Beltincev
Leto 2015 se počasi izteka, s tem pa 
zaključujemo tudi prvo poglavje v 
delovanju Zavoda za raziskovanje in 
razvijanje alternativnih praks, so. p. 
Beltinci. Cilji, ki smo si jih zastavili ob 
začetku leta, so v večji meri doseženi 
in celo preseženi, za kar gre zahvala 
pridnim rokam naših zaposlenih 
ter vsem, ki so nam pomagali 
prostovoljno.
Po tem, ko smo v začetku marca 
prevzeli zapuščeno zemljišče in 
poslopje nekdanje vrtnarije, se je s 
trdim delom začela graditi zgodba o 
uspehu. Že v aprilu so bili vidni prvi 
rezultati našega dela in vedno več 
mimoidočih je z besedami spodbude 
postalo ob vestnih delavcih, ki jim 
niti vročina niti mraz niti suša niti 
plohe niso vzele moči za dosego 
zastavljenega cilja. Obilna letina je 
prinesla tudi prve stranke, ki so se 
zadovoljne vedno znova vračale vse 
do pred kratkim, ko smo našo trgovino 
za letošnjo sezono zaprli. 
Ob delu na vrtnariji smo našli čas 
tudi za nadaljnje faze socialnega 

podjetništva v Beltincih. Jesensko 
vreme je bilo ravno pravšnje za 
postopno obnovo in ponovno 
obuditev delovanja znotraj prostorov 
nekdanje železnine. Za zdaj smo 
uredili okolico in opravili nekatera 
najnujnejša vzdrževalna dela, precej 
temeljitejšo prenovo pa načrtujemo v 
naslednjem letu.
V prvih dneh decembra smo pričeli 
tudi z vzpostavitvijo vzorčnega 
sadno-zeliščnega sadovnjaka s 
starimi sortami sadnega drevja. 
Sadovnjak se nahaja v beltinskem 
»Joušju« ob pasji šoli, kjer bomo s 
posevkom travnih mešanic in sadik 
zelišč praktično prikazali tudi primer 
donosne in okolju prijazne alternative 
spreminjanja travnikov v njive. Pri 
zasaditvi dreves so nam z veseljem z 
veseljem priskočili na  pomoč otroci 
iz bližnjega vrtca, ki so posadili 
svoje drevesce ter se naučili le-tega 
zavarovati pred škodo, ki bi jo lahko 
povzročila divjad.
To pa ni bilo prvič, da so nas vrtčevski 
otroci razveselili s svojim obiskom. Že 

v novembru smo jim predstavili našo 
eko-vrtnarijo ter nekaj rožic, zelenjave 
in zelišč, ki jih do takrat še nismo 
pospravili. S svojim poznavanjem 
posameznih vrst so nas večkrat prav 
prijetno presenetili, ob koncu našega 

Spominski pohod po poti Đemsove čete je letos potekal med Strehovskimi goricami, 
ob Bukovniškem jezeru in vse do Voglerjeve koče

Böltinski čaj je priljubljen ne le pri 
domačinih, temveč širom Evrope
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Ljubljanski maraton

Na Ljubljanskem maratonu so 
bili v soboto, 24. 10. 2015, na 
sporedu osnovnošolski teki.
Beltinsko OŠ je zastopala trojica 
tekačev.
Tretješolka Klara Janža je med 
830 osnovnošolkami od 3. -5.  
razreda pritekla v cilj okrog 50 
mesta.
Maj Janža je med 180 sedmošolci 
dosegel zelo dober čas in je 
zasedel 6. mesto.

Zala Janža je med 240 
devetošolkami dosegla 16. mesto.
Naj dodamo, da Maj in Zala tudi 
na drugih letošnjih državnih 
tekmovanjih dosegata visoke 
uvrstitve. S tem potrjujeta, da sta 
upravičeno dobitnika priznanje 
kot perspektivna mlada 
športnika Občine Beltinci za leto 
2014.

Majda Koren

9. Občinski turnir v pikadu za Občino Beltinci

V Dokležovju je bil odigran 9. Občinski 
turnir za pokal Občine Beltinci. 
Udeležilo se ga je 33 igralcev in igralk, ki 
so se pomerili v posamični konkurenci 

in v dvojicah.
Rezultati so bili sledeči:
MOŠKI : 501 Duble Out:
1. Dejan Škafar  (Ižakovci)

2. Denis Kokol  (Ižakovci)
3. Franc Azola  (Beltinci)
4. Tadej Antonič (Dokležovje)

ŽENSKE : 501 Duble Out
1. Monika Jerebic  (Ižakovci)
2. Mateja Škafar  (Ižakovci)
3. Tina Vuk  (Dokležovje)
4. Nina Tivadar (Dokležovje)

DVOJICE : 501 Master Out
1. Dejan Škafar  (Ižakovci)  in Tadej 
Antonič (Dokležovje)
2. David Lukač  (Dokležovje) in Tomaž 
Bojnec (Lipovci)
3. Damir Lukač (Dokležovje) in Mojca 
Škafar (Ižakovci)

Matjaž Györek

druženja pa smo se okrepčali še s 
sadnimi sokovi ter »pajanin krüjon«. 
Po tem, ko smo junija v sklopu 
dnevov vseživljenjskega učenja z 
»langašijado« otvorili vrtnarijo, sta 
tam letos potekali tudi dve delavnici, 
s katerima smo želeli čim širši krog 
ljudi seznaniti z zeliščarstvom in 
naravi prijaznim kmetovanjem. V 
»Delavnici pridelave lastnih semen 
zelenjadnic in zelišč« nam je Daniela 
Topolovec predstavila postopke, s 

katerimi lahko vplivamo na zdravje 
in želene lastnosti prihodnjih 
posevkov ter opozorila, na kaj vse 
moramo biti pri vzgoji rastlin, ki jih 
semenimo, pozorni, zeliščar Lovro 
Vehovar pa nam je tekom praktične 
delavnice »Sprehod z zeliščarjem« 
razkril zdravilne lastnosti, užitnost in 
uporabnost zelišč. 
Z dodatnim obnavljanjem in širjenjem 
pridelovalne površine na območju 
eko-vrtnarije bomo nadaljevali, vse 

dokler nam bodo temperature to 
dopuščale ; v delu so eksperimentalne 
zelene pregrade ter visoke grede, nato 
pa se bomo posvetili pripravam za 
naslednjo sezono, širjenju prodajnega 
asortimana ter iskanju možnosti za 
čim boljše vključevanje Zavoda v 
Beltinski vsakdan. 

Ekipa Zrirap so.p., Beltinci
Anja Horvat

Zala, Maj in Klara Janža na 
Ljubljanskem maratonu dosegli visoke 

uvrstitve

Dejan Škafar, Mojca Škafar, Monika Jerebic in  Denis Kokol –najboljši pikadisti 
turnirja
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Miklavžev judo turnir
V nedeljo, 6. 12. 2015, je med 9.00 in 
12.00 uro v telovadnici Osnovne šole 
Beltinci potekal Miklavžev judo turnir. 
Pripravili so ga Judo klub Klima center 
Tratnjek Beltinci, Judo klub Štorkljice 
iz Murske Sobote,  Judo vrtec Moravske 
Toplice, Judo klub Turnišče in Judo klub 
Puconci. Udeležilo se ga je 105 otrok iz 
vseh navedenih klubov v starostnem 
obdobju od 2,5 do 12 let. Pomerili 
so se v judo borbah, spretnost pa so 
pokazali na poligonu. Vsi sodelujoči so 
dobili medalje; za nekatere je bila to 
prva medalja in bo imela zato v zbirki 
posebno mesto. Ker je to Miklavžev 
turnir, je mlade judoiste obiskal Miklavž 
in jih obdaril.
Da je vse teklo gladko, so kakor vedno, 
poskrbeli trenerji in vodstva klubov. 
Ob tej priložnosti se jim v svojem 
imenu ter v imenu vseh staršev iskreno 
zahvaljujem za dobro organizacijo. Prav 
tako gre zahvala za dobro delo preko 
celega leta, saj tisti, ki spremljamo 

otroke, vemo,  da dobri rezultati ne 
izostajajo.

Vesele praznike vsem, mladim borcem 
pa še veliko uspehov tudi v novem letu!

Tina Zver-Vlaj

Pomurska liga v pikadu
V polnem teku je tekmovanje v Pomurski 
pikado ligi za sezono 2015/16. Letos v 
ligi sodeluje 14 ekip, ki so razdeljene v 

dve skupini. Tekmuje se po dvokrožnem 
sistemu, prvi dve ekipi iz vsake skupine 
pa na koncu odigrata še pol�inale in 

�inale za prvaka.  Naslov prvaka brani 
ekipa ŠD Dokležovje.
Lestvica po štirih kolih pa je sledeča:

SKUPINA A
ekipa tekem zmage porazi igre seti točke

1. ŠD DOKLEŽOVJE (Dokležovje) 3 3 0 49 : 26   104 : 68 6

2. ŠPICA (Dokležovje) 4 2 2    58 : 42   130 : 106 4

3. KOCKA BAR (Renkovci) 4 2 2 50 : 50 116 : 122 4

4. LEONA (Ljutomer) 4 2 2 47 : 53 118 : 119 4

5. BAR TIFFANY (Črenšovci) 3 1 2 36 : 39 87 : 87 2

6. AC KUHAR (Bakovci) 3 1 2 34 : 41 83 : 97 2

7. BAR MOKOŠ (Bakovci) 3 1 2 26 : 49    69 : 108 2

SKUPINA B
ekipa tekem zmage porazi igre seti točke

1. PICOLO (Melinci) 4 4 0   76 : 24   161 : 73 8

2. TEAM MAŽI BAR (Ižakovci) 4 3 1   63 : 37   144 : 101 6

3. ČARNE VRANE (Ižakovci) 3 2 1   42 : 33   105 : 81 4

4. KOUVRANE (Filovci) 4 2 2   47 : 53 113 : 127 4

5. LEPETITE CAFFE (Beltinci) 3 1 2   22 : 53   76 : 110 2

6. F1 LOPERT (Dokležovje) 3 0 3   27 : 48   70 : 114 0

7. DON MATIJA (Bogojina) 3 0 3   23 : 52   56 : 119 0

Matjaž Györek

Miklavževega judo turnirja se je udeležilo 105  otrok iz vsega Pomurja, obiskal in 
obdaril pa nas je tudi Miklavž
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Spomini na počitnice

“Majhne radosti imajo lahko v življenju 
največji pomen.”

(M. S. Fontaine)

Mesec december je za otroke prav poseben, 
saj se vsi neskončno veselijo daril, ki jih 
bodo pričakala pod smrečico, hkrati pa 
tudi šola za nekaj časa zapre svoja vrata. 
Čeprav se marsikateremu otroku zdi, da 
je počitnic premalo, čas tako hiti, da se te 
vrstijo ena za drugo. Otroci so tako oktobra 
uživali v krompirjevih počitnicah, sedaj 
se bodo z družinami veselili v prazničnih 
dneh, a marsikdo v teh mrzlih zimskih dneh 
pomisli tudi na poletne počitnice, ki so 
vsem najljubše in zanje niso bile potrebne 

rokavice, šal in kapa, saj so lahko bosi tekali 
po travi, plavali v morju,...

Nekateri bi si poletne počitnice vedno 
kar podaljšali, drugi pa komaj čakajo, da 
se ponovno prične pouk. Veliko otrok je 
tako tudi letos poletne počitnice preživelo 
zelo dejavno, saj so prosti čas preživljali 
na različnih taborih in delavnicah, ki so jih 
organizirala društva, nekateri so uživali 
na morju v kolonijah v Baški, na Debelem 
Rtiču,..., spet drugi pa so se vključili v 
različne športne tečaje (košarka, nogomet, 
odbojka, plavanje,...). Ne glede na to, kje, 
kako in s kom so otroci preživeli poletne dni, 
jim bodo zagotovo ostali v lepem spominu 
in jih bodo majhne radosti, ki so jih doživeli 

takrat, reševale in spodbujale v času “krize” 
in pri reševanju težav v šoli.

Ko se v spominih vračam v svoje otroštvo, 
me preveva nostalgija na vse, kar smo 
doživeli takrat. Čeprav smo živeli v povsem 
drugačnih okoliščinah kot živijo otroci 
danes, so bile tudi naše počitnice zelo lepe in 
nepozabne. Pomagali smo staršem pri delu 
in komaj čakali, da “smuknemo” s prijatelji 
na potep, pri čemer smo velikokrat doživeli 
“hladen tuš”, a nam to ni preprečilo naših 
načrtov. Kljub temu, da nismo imeli televizije, 
pametnih telefonov in računalnikov, smo 
prosti čas preživljali s prijatelji, kar nam je 
pomenilo več kot marsikatera materialna 
dobrina. Sama sem imela srečo, da smo 
imeli v kraju kinodvorano in vsako nedeljo 
smo komaj čakali, da si ogledamo kakšen 
�ilm. Denar za vstopnico pa smo si morali 
prislužiti sami z delom (nabiranje polžev, 
zdravilnih zelišč,...), saj nam ga starši niso 
mogli dati. 

Radi smo se vključevali v različne aktivnosti, 
ki nam jih je ponujal domači kraj, imeli pa 
smo tudi knjižnico, kjer smo pridno posegali 
po knjigah in si marsikdaj odnesli knjigo s 
seboj na pašo, da smo si tako krajšali čas. 
Na paši so nam krave tudi velikokrat ušle 
v “sosednjo deteljo” ali pa so se “izgubile” 
ob reki Muri. Presrečni smo bili, ko smo jih 
s skupnimi močmi našli in varno prignali 
domov. Da so družine v tistih časih lažje 
preživele, smo otroci morali že od rane 
mladosti trdo delati, med opravili pa je bila 
najtežja zagotovo žetev in mlačev žita. Prav 
posebno mesto pa imajo v mojem spominu 
“pastirčki”, ki so služili pri bogatih kmetih 
in so bili “iztrgani” iz varnega družinskega 
okolja. Revščina je starše prisilila, da so šli 

Svetovno prvenstvo mladih v karateju
Maribor, 5. - 8. november 2015
Od 5. do 8. novembra  je v Mariboru 
potekalo svetovno prvenstvo v karateju 
za kadete in mladince, svetovne karate 
igre za otroke ter svetovni pokal za 
člane in veterane karate organizacije 
IKU. Zelo uspešni so bili tudi člani 
murskosoboškega karate kluba.
Tekmovanja se je udeležilo 807 
tekmovalcev iz 24 držav, ki so tekmovali 
v katah in športnih borbah posamezno 
in ekipno. V reprezentanci Slovenije so 
nastopili tudi člani Karate kluba Murska 
Sobota, ki so osvojili 11 posameznih ter 
5 ekipnih medalj.
Tekmovanja so se udeležili tudi 
tekmovalci iz Občine Beltinci, ki so 

dosegli izjemne uspehe:
David Tinev, 3. mesto (borbe, malčki - 
40 kg)
Nisa Kocet, 5. mesto (kate, malčki)
Niko Kocet, 3. mesto (borbe, kadeti +77 
kg)
Niko Kocet, 2. mesto (borbe ekipno, 
mladinci)
Jože Bernjak, 2. mesto (borbe ekipno, 
veterani).
Obiščite nas in si oglejte trening vsako 
soboto od 9 -14 ure in vsako sredo 
od 15.30 do 19 ure v telovadnici TVD 
Partizan - Murska Sobota.

Karate klub Murska Sobota

Nisa in Niko Kocet ter David Tinev na 
svetovnem prvenstvu v karateju za 

kadete in mladince v Mariboru dosegli 
visoke uvrstitve

Otroci so bili nadvse veseli prejetih priznanj ob zaključku plavalnega tečaja
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Praznični december
Zakorakali smo v mesec december, 
narava pa kakor da se noče posloviti 
od zelene odeje. Lepo bi bilo, če bi nam 
nebo natrosilo vsaj nekaj bele snežne 
odeje, da bi bilo pridih bližajočih se 
praznikov čutiti tudi v naravi. 
Je pa povsem drugačna slika, ko 
vstopimo v katerega od trgovskih 
centrov, kjer se police že lep čas 
šibijo od vseh mogočih novoletnih 
okraskov in drugih s temi praznovanji 
povezanih artiklov. S potrošniško 
mrzlico, ki se prične že veliko pred 
nastopom praznikov, se lepota in čar 
le-teh povsem razvrednoti. Velikokrat 
v trgovinah opazujem starše z otroki, ki 
morajo imeti kar precej »trdne« živce, 
da svoje malčke vedno znova odvračajo 
od vsemogočih ponujenih artiklov in 
jim ob tem dopovedujejo, da nimajo 
denarja, da bi jim kupili  to in ono. 
Socialna situacija v naši lepi Sloveniji 
je namreč vse prej kot rožnata, vendar 
je otroku težko dopovedati, da mesečni 
prihodki zadoščajo – če sploh – le še za 
položnice in osnovne potrebe, za kaj 
drugega pa že zmanjka. 
Druga plat pa je ta, da danes enostavno 
ne vemo več, kaj današnjim otrokom 
sploh podariti. S kakšnim darilom so 

zadovoljni?  Ali jim podarjeno sploh še 
kaj pomeni? Igrače, ki jih dobijo, so po 
navadi zanimive kakšen teden ali pa še 
manj, potem pa ne več. Kje so tisti časi, 
ko smo se ob obisku Miklavža razveselili 
pomaranč, čokoladne �igurice in šibe, 
ki je bila dana zraven »za vsak slučaj«? 
Današnji otroci bi bili verjetno zelo 
razočarani, če bi jim dobri mož prinesel 
samo to.
Dejstvo je, da imajo otroci danes vsega 
preveč, manjka pa jim več časa, ki bi 
ga lahko preživeli s svojimi starši, ki so 
prezaposleni, preutrujeni, naveličani 
vsega ...
Pa jim podarimo prav to – SVOJ ČAS.  
Nič nas ne stane, je pa zelo dragoceno 
darilo! 
In kaj početi v tem podarjenem ČASU?
Dolgi zimski večeri so kot ustvarjeni za 
to, da skupaj z otrokom:
- naredimo  okraske za otroško sobico in 
jo okrasimo, lahko  tudi druge prostore 
v stanovanju,
- izdelajmo voščilnice, 
- napišemo voščila prijateljem, 
sorodnikom,
- naredimo in spečemo slastne piškote,
- pogledamo kakšno otroško predstavo, 
ki jih v tem času ne manjka,

- pogledamo primerno risanko ali 
�ilm na TV ali pa gremo na obisk 
kinopredstave,
- gremo na  sprehod in izkoristimo čas 
za pogovor, 
- igramo družabne igre, ki jih je doma 
veliko, pa se otrok  sam z njimi ne more 
igrati,
- pregledamo igrače in  izberimo tiste, 
s katerimi se otrok ne igra več in jih 
podarimo otrokom, ki jih nimajo in bi 
jih bili še kako veseli - otroku ob tem 
razložimo, da veliko otrok ne more 
dobiti darila za novo leto, ker starši 
nimajo denarja,
- preživimo čas ob knjigi, beremo 
otroku...

S skupaj preživetim časom ne boste 
poklonili darila le svojemu otroku, 
ampak boste nagrajeni tudi sami. 
Čustva, ki jih boste deležni v družbi 
svojega otroka, so nepozabna. 
Poskusite, presenečeni boste! Otrok 
pa se bo v toplem zavetju čarobnih 
prazničnih večerov decembra počutil 
več kot odlično! 

Zlatka Horvat

Darilo
Vsak nov dan je darilo,

vsak dan je prvi
in vsak dan je rojstni dan –

- je življenje.
Upanje in življenje je darilo,

ko ti je dano videti
kakor otroku:

V zrnu peska cel SVET in NEBO,

v roži na polju pa vsa čuda sveta
in vesolje v letu ptic.

Ko ti je dano
vesoljni čas imeti ujet v hip

in neskončnost obdržati v dlani.
To je darilo!

Nekje globoko v srcu
čutim neizrekljivo hvaležnost

za to čudovito danost,
za vsakdan,

za vsa darila.

Irena Škrajner
članica skupine Društva za 

samopomoč obolelih z rakom

otroci služit drugam, kjer so opravljali težka 
dela, nekateri pa so spali kar v prostoru 
ob hlevu na “slamnjači”, zato ni bilo čudno, 
da so nekateri med poukom v šoli zaradi 
utrujenosti velikokrat zaspali. Že takrat 
so me bolele krivice, ki so se dogajale 
revnim in nebogljenim ljudem, še zlasti pa 
otrokom. Nisem mogla razumeti, da se lahko 
tako izkorišča otroka, ki s svojim delom 
pomaga preživljati mlajše brate in sestre. 
Kljub nekaterim bolj bridkim trenutkom, 
ki smo jih bili takrat deležni otroci, pa smo 
imeli lepe spomine na počitnice in vsi smo 
z veseljem pričakovali prvi šolski dan, da 
se zopet srečamo s sošolci in z učitelji. 

Pomanjkanje in revščina nam nista odvzela 
sreče in zadovoljstva ob preživljanju skupnih 
trenutkov in tako kot današnji otroci smo 
se vedno veselili počitnic, čeprav smo 
vedeli, da bodo zelo delovne. Ob sebi smo 
imeli skrbne starše, ki so nam bili s svojim 
delom in ljubeznijo za vzgled, bodrili so nas 
ter spodbujali. Privzgajali so nam delovne 
navade, spoštovanje do ljudi in narave ter 
nas učili, da se je v življenju za dosego cilja 
potrebno potruditi in velikokrat tudi čemu 
odpovedati.

Ko danes opazujem otroke, med katerimi 
so velikokrat moji vnuki, s katerimi vedno 

doživim veliko lepega, vem, da tudi njim 
ni veliko lažje, kot je bilo nam, saj prinaša 
današnji čas zanje nove ovire ter izzive 
in tudi oni so mnenja, da so počitnice 
prekratke. Zato trikrat hura za počitnice 
in trikrat hura za novo šolsko leto! M. S. 
Fontaine je zapisala: “Če svojim otrokom v 
letih odraščanja dajete pravi vzgled, se vezi 
ljubezni in spoštovanja ne bodo pretrgale in 
vaši otroci bodo postali odrasli, na katere 
boste lahko ponosni.”

Marija Zver
DPM Dokležovje
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Nekaj utrinkov o prometu v Beltincih med prvo in drugo svetovno 
vojno

Prometne zveze so bile pred 
priključitvijo Prekmurja h Kraljevini 
SHS zelo slabe in za današnje čase težko 
predstavljive. Iz Maribora v Mursko 
Soboto so npr. ljudje potovali do Čakovca 
in od tam v Lendavo, iz Lendave pa z 
vozom v Mursko Soboto. Za to pot so 
porabili ves dan. Kdor je hotel naprej 
na Goričko, je moral prespati v Murski 
Soboti in šele naslednji dan nadaljevati 
pot.  S priključitvijo k novi državi se je 
stanje počasi izboljševalo.

Železnica
V času pod Avstro-Ogrsko sta bili 
Prekmurcem najbližji dve železniški 
progi. Proga Murska Sobota – Hodoš 
je bila zgrajena leta 1907, da bi 
povezovala Prekmurce z Madžarsko, 
proga Maribor – Radgona – Ljutomer iz 
leta 1890 pa je povezovala Prekmurce 
z ostalo Slovenijo. Ker je meja med Glavno križišče v Beltincih v času pred 2. svetovno vojno – že takrat je bil urejen 

krožni promet
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avstrijskim in ogrskim delom potekala 
po reki Muri, progi nista bili povezani. 
Po priključitvi Prekmurja k novi 
državi je bila prekinjena železniška 
zveza Maribor – Radgona – Ljutomer 
(Radgona se je znašla v novo nastali 
Avstriji), kar je na obmursko pokrajino 
pustilo težke posledice v prometnem in 
gospodarskem oziru. Prekmurci so bili 
namreč popolnoma odrezani od ostale 
države, niso imeli niti enega varnega 
prehoda čez Muro k ostalim Slovencem.  
70.000 ljudi je ostalo brez železniške 
zveze z ostalo Slovenijo. Ker je bilo 
okrožno sodišče v Mariboru, so morali 
plačati voz do najbližje železniške 
postaje, ki je bila v Ormožu. Poštna 
zveza zaradi ukinitve te proge ponekod 
sploh ni več funkcionirala. Za kratek 
čas je bila zaprta tudi železniška proga 
Murska Sobota – Hodoš.  

Po politični pridobitvi Prekmurja so 
morali politiki v Ljubljani poskrbeti, 
da so ga pridobili tudi gospodarsko. 
Prekmurje, pokrajina z razvito 
živinorejo in poljedelstvom, razen čez 
veržejski most, ki so ga zgradili šele 
leta 1922, ni imelo ugodne možnosti 
za prodajo pridelkov, obstajala pa je 
tudi potreba po dovozu raznega blaga, 
posebej lesa in železa. Dokler so bile 
še slabe zveze in ko še ni bilo proge 
Ormož – Murska Sobota, so se ljudje 
prevažali z vozovi in s kolesi tudi 
do Maribora. Avtobus je npr. vozil iz 
Murske Sobote v Lendavo samo dvakrat 
na teden.  Zveze z območji čez Muro so 
vzdrževali številni brodniki. Ko pa je 
voda narasla zaradi deževja ali taljenja 
snega, se je blato ob njej kopičilo 
in promet z brodovi je bil ustavljen 
vsaj za tovorne vozove.  Z zgraditvijo 
in postavitvijo železniške proge pa 
bi bil problem povezave Slovenske 
krajine z ostalo Slovenijo rešen. Tako 
so leta 1924 zgradili železniško progo 
Ormož – Ljutomer – Murska Sobota.  
Občinski odborniki v Beltincih so pred 
začetkom gradnje enoglasno sklenili, 

da ne sprejmejo nikakršnih stroškov 
za gradnjo te železnice.  Celotna proga 
je merila 38 km, dela pa so trajala 21 
mesecev. Gradili so jo predvsem tujci 
– ruski begunci, bolgarski delavci in 
Bosanci. Domačinov je bilo malo, zato so 
se ljudje pritoževali, ker sami niso imeli 
dela in bi lahko v večji meri pomagali.  
Po zgraditvi je Prekmurcem proga 
pomenila velik gospodarski napredek, 
pospeševala pa je tudi združevanje 
Slovencev z obeh strani Mure. Pojavila 
se je tudi želja, da bi zgradili progo iz 
Murske Sobote v Dolnjo Lendavo, ki pa 
se ni uresničila. 

Ceste
Ceste so bile takrat vse makadamske. 
Prebivalci posameznih občin so morali 
vsako leto prispevati kamenje za 
njihovo utrjevanje. Posestniki s 30 orali 
zemlje so morali navoziti tri kupe, z 20 
orali dva kupa in tisti z 10 orali en kup 
kamenja. Tisti, ki niso ubogali, so morali 
delati 4, 2 ali en težak. Če pa težaka niso 
odslužili, so morali plačati 10 dinarjev.  
Ceste so bile ob daljšem deževju 
podobne blatnemu morju. V Straži so 
se leta 1921 Beltinčani hudovali, češ 
da ne razumejo, kaj dela gradbeni urad 
v Murski Soboti, saj se v Prekmurju 
ceste, namenjene javnemu prometu, 
preveč zapostavljajo.  Prav tako so 
leta 1930 pisali v Novine, da je med 
drugimi glavna cesta Murska Sobota – 
Dolnja Lendava zelo blatna, zato naj se 
pristojni pobrigajo, da vsaj ta ne bo, če 
so že druge, ker niti poštni avto ne more 
voziti.  

Avtomobile je bilo takrat redko 
zaslediti na cestah. Imeli so jih le redki 
premožnejši posamezniki. Leta 1936 
je občinski urad v Beltincih dobil za 
današnje čase zanimivo pritožbo, da se 
je Karel Sraka, trgovec s perutnino in 
jajci iz Gančan, prehitro vozil po cesti 
Beltinci – Gančani. Sklenili so, da ne 
dovolijo prometa z avtomobilom po tej 
občinski cesti I. reda, ker je cesta ozka in 

ni primerna za avtomobile, ker se tako 
poškodujejo zgradbe in cesta. Karel 
Sraka naj se vozi po subvencionirani 
cesti Gančani – Lipovci. 
Zanimiva pridobitev za Beltince v 
začetku tridesetih let je bil avto taksi. 
Že dolgo je bila namreč želja, da bi imeli 
v občini avto, katerega bi si ljudje lahko 
naročili, ko so imeli opravke v Lendavi, 
Murski Soboti, Dobrovniku … Tisti, ki ga 
je rabil, se je moral oglasiti v hiši zraven 
pošte.  
Ena izmed značilnosti Prekmurja so 
bili tudi kolesarji - zaradi ravnih cest, 
goste naseljenosti, denarja sezonskih 
delavcev (kolo si je v tistih časih zaradi 
visoke cene lahko privoščil le malokdo) 
in tudi zaradi slabih prometnih zvez 
ter velike oddaljenosti naselij od 
železniških prog. Kolesa so lahko dobili 
tudi na tombolah, ki so bile dokaj 
pogoste.  

Leta 1922 so v Beltincih zgradili prvi 
cementni most v naselju. Do takrat so bili 
mostovi leseni. To je bil most čez potok 
Črnec pri lekarni. Stal je 35.000 kron. 
Vsak posestnik, ki je imel voz, je moral 
zato pripeljati en voz materiala, tisti, 
ki pa voza niso imeli, so morali delati 
enega težaka.  Leta 1924 so zgradili 
še cementni most čez potok Dobel na 
cesti Beltinci – Ižakovci. Stroške sta si 
razdelili na polovico Občini Beltinci 
in Ižakovci.  Leta 1925 so občinski 
možje na eni od sej sklenili, da se mora 
očistili potok Črnec od Cigutovega do 
sramotilnega mosta, ker ob obilnem 
deževju prevečkrat poplavlja. Občina 
je tako očistila in poglobila Črnec na 
stroške posestnikov, ki so bili prizadeti 
in sicer 2 metra široko in 40 centimetrov 
globoko.  Istega leta je Štefan Košar 
dobil od občine 10.000 dinarjev za 
delo in material, da je naredil še dva 
cementna mosta. 

Danijela Horvat
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Duhovnik iz Beltincev kanonik v ško� ji Oradea (sedaj Romunija)

Szirmai (Steinbeck) Desiderius, 
Árpád, Ladislaus ŠK, rojen 10. 
avgusta 1861 v Beltincih. Starša: 
Jožef Steibeck, provizor zemljiškega 
gospostva in žena Sidonija Lits, oba 
rimokatoliške vere. Krščen 12. avgusta 
1861, krstil ga je župnik Marko Žižek. 
Botri: Antonius Lets, veliki direktor 
szirmainskih posestev in njegova žena. 
V krstni knjigi je pripis: »Z Odlokom 
ministrstva z dne 22. marca 1876, 
št. 12873, se na prošnjo dovoli, da si 
priimke spremenijo v Szirmai, tako 
Jožef Steibeck svoj priimek, kakor tudi 
priimki njegovih otrok; Béla, Árpád, 
Simon in Aladar«. 
Teološke študije je končal na 
Katoliškem duhovniškem institutu 
in bil 28. decembra 1883 posvečen 
v duhovnika ško�ije Veszprem – 
posvečevalec škof Žigmond Kovač. 
Službovanje: kaplan Lengyeltót ob 
Blatnem jezeru (gro�je Zichy so imeli 
tam dvorec), kaplan Iharosberény 
(južno od Nagykanizse) in dvorski 
duhovnik pri grofovski družini Józsefa 
Inkeya. Leta 1886 je prestopil v 
nagyváradsko ško�ijo (Oradea) in je 
bil 13. 8. 1886 nastavljen za župnika 
župnije Szarvas, leta 1895 pa je kot 
redni  župnik prevzel isto župnijo in jo 
vodil vse do 29. 6. 1915. Leta 1905 je 
bil dekan endrődski, leta 1911 je postal 
kanonik, leta 1916 naslovni opat in leta 
1921 glavni kanonik in prelat - kanonik. 
Objavil je različne spise in razprave: 
Poročilo sarvaske meščanske dekliške 

šole (1895), Ženska duhovnost, ideali 
in vera (objavljeno leta 1900 v reviji 
Alkotmány), Zgodovina diktature 
proletariata v Nagyvárady (objavljeno 
1939 v Budimpešti). Umrl je 7. avgusta 
1942 v Budimpešti in je pokopan na 
farkasretijskem pokopališču.
Duhovnik Szirmay je večino svoje 
duhovniške službe (13. 8. 1886 – 29. 
6. 1915) preživel kot župr in župnik 
v župniji Szarvas. Pa poglejmo nekaj 
podatkov iz župnijske kronike iz tega 
obdobja:
-Szarvas leži jugovzhodno od 
Budimpešte proti romunski meji. 
Župnija je imela leta 1891 3000 
vernikov skupaj s Kondoros (ki ga 
je župnija prevzela leta 1888 na 
prošnjo gro�ice Klarisse Geist) z letnim 
številom rojstev 120 - 140 in 133 smrti, 
kar je bilo zaradi množične pljučnice 
nekoliko več kot običajno. Cerkveno 
je župnija spadala pod ško�ijo Oradea 
(danes v Romuniji).
-Duhovnik Szirmay je prišel v župnijo 
Szarvas star 25 let, mlad, izobražen 
in trdoživ, zelo sposoben in z močno 
voljo po aktivnem delovanju. Župnijo je 
našel v precej zapuščenem stanju, saj je 
bil njegov predhodnik g. Gorz vrsto let 
bolan in je po dolgotrajnem zdravljenju 
5. 4. 1886 tudi umrl.
-Prva naloga novega duhovnika je bila 
obnova župnijske cerkve in tako je leta 
1888 po zaslugi Jánosa Adamika dobila 
božji grob, z darovi grofa Géza Golza pa 
tudi popolnoma srebrn kelih. Oboje je 
še danes v uporabi. Tudi župnišče je 
bilo delno obnovljeno: nova okna, nova 
pisarna, dostojna za bivanje duhovnika.
-V spomin na tisočletnico madžarske 
države so siromašni otroci dobili v dar 
obleke in škornje in ta običaj je ohranil 
tudi duhovnik Szirmay.
-Leta 1897 je bila asfaltirana glavna 
ulica in župnik je uredil tudi asfaltiranje 
vhoda pred cerkvijo. Leta 1898 je bilo 
pred cerkvijo s pomočjo grofa Géza 
Golza stopnišče obloženo z rdečim 
marmorjem, leta 1899 pa je Bak Lajos, 
obrtnik iz Kolozsvára, podaril cerkvi 
Marijin oltar, ki ga je naredil Albin 
Jirattko, kipar iz Pečuha.
-Leta 1900 je Kondoros postal 
samostojna duhovnija, župnija Szarvas 

je štela 2400 vernikov, župnik pa je 
zgradil novo šolo v današnji ulici Szék 
(ga. Becz Amália je podarila zemljišče, 
nekaj zemljišča je dodala tudi občina, 
škof dr. Lőrinc Schlauch je daroval 
3.000 kron, preostalo pa je pokrila 
župnija).
-Leta 1902 sta umrla škof Schlauch in 
učitelj ter organist Antal Lichtenverter, 
veliko notranjo nevarnost pa je župnik 
zaznal z uvedbo agrarne reforme, saj 
je bil eden od ciljev voditeljev tudi 
širitev nevere in odvrnitev vernikov od 
cerkve.
Leta 1904 je ga. Simon podarila cerkvi 
kip sv. Antona Padovanskega, leta 1906 
pa je župnik zgradil četrto učilnico pri 
šoli, ker so bile dotedanje tri premajhne. 
Tega leta je sklenil dogovor s trgovcem, 
ki je na župnijskem dvorišču zgradil 
najemno trgovino.
-V letu 1908 je obrtnik Lajos Bak 
daroval za cerkev Marijin oltar in dve 
spovednici, cerkvene klopi pa so dobile 
nov sijaj.
-Leta 1910 je bila opravljena 
zamenjava strešne kritine, obnovljen 
je bil glavni oltar, pozlačena je bila 
prižnica. Naslednje leto je bil obnovljen 
poškodovani drugi zvon, ki pa je bil 
leta 1917 skupaj z velikim zvonom 
odvzet za vojne namene. Leta 1913 
sta bila pri vhodu v cerkev nameščena 
dva marmorna kropilnika, dar ga. 
Kosztolansy.
-Poleg materialnih skrbi v župniji si je 
župnik zelo prizadeval za rast vere. V 
ta namen je ponovno oživil bratovščino 
Češčenja Srca Jezusovega in uvedel 
majniško Marijino pobožnost ter leta 
1915 organiziral prvi misijon v župniji. 
V času vojne se je tudi zelo angažiral 
pri Rdečem križu.

Župnik Szirmay je za svoje nesebično 
delovanje prejel nekaj priznanj, 
povzpel pa se je tudi po cerkveni 
lestvici do kanonika ško�ije. Tako je 
ponesel rojstni kraj Beltinci v širni svet.

(Vir: Magyar Katolikus lexikon, 
Dokumenti Ško�ije Vestprém in Ško�ije 
Oradea, Kronika Župnije Szarvas).

Jožef Tomec
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Proščenjske veselice – spomin na preteklost

Bile so veselice ob različnih 
priložnostih. Kdaj je že to bilo? 
To je za današnjo mladino 
preteklost, za mnoge starejše pa 
nostalgija po starih časih. 
Da, veselice, pa naj so bile 
gasilske ali pa vaška proščenja, 
so bile  kot nalašč za druženje 
vseh generacij. Danes bi temu 
rekli medgeneracijsko srečanje. 
Ni bilo šotorov, fantje muzikantje 
so »špilali« na prostem. Muzika 
je odmevala daleč naokrog in 
dolgo v noč. Spomnim se svojih 
najstniških let. Mladi smo komaj 
čakali čas farnih proščenj, saj 
smo točno vedeli, da bo spet 
veselica. To so bili trenutki, 
ko smo se srečali mladi iz 
različnih krajev. Bili so časi lepih 
zaljubljenih pogledov. Še posebej 
si si zapomnil, če je dekle dobilo 
od fanta v dar lectovo srce, na 
veselici pa črno kokto z rumom. 

To je imelo velik simbolni pomen. 
Plesali smo dolgo v noč ob zvokih 
kitare in harmonike.
Čas hitro mineva. Pravimo, da 
beži svojo pot. Vse je minljivo, 
tudi vaške veselice. Včasih se 

vprašam: Kdo nam je uničil te 
veselice? So še samo spomin?

Francka Zadravec

Če imaš nekoga rad
Vse je treba deliti v življenju,

od veselja do žalosti,
od solz do smeha,

od iskanja do najdenja,
od vzponov do padcev,
od porazov do zmag.

Deliti je treba tudi ljubezen
in na koncu tudi življenje.

In potem je vse lažje – rodi se novo 
upanje…

- Matjaž Tanko

Kot športnica sem se zelo hitro naučila 
deliti poraze in zmage – vzpone in 
padce. Kot športnica sem spoznala tudi 
mnogo novih ljudi, ljudi, s katerimi sem 
odkrivala nova spoznanja ter sklepala 
iskrena prijateljstva, ob katerih sem se 
naučila deliti toliko veselja, smeha in na 
koncu tudi bolečine. 
Ko sem lanskega decembra odhajala v 
Avstralijo, niti slutila nisem, da bom še 

ne leto dni po tem pogrešala nekoga, ki 
me je skupaj s svojo hčerko, zdaj tako 
dobro prijateljico Saro, odpeljal s Ptuja 
na letališče v Zagrebu. Od tam se je 
namreč začel moj let v Avstralijo. 
V tisti megleni noči, ko sem skoraj 
spala, sem slišala Rudijeve besede, v 
katerih je trenerju, ki nas je spremljal, 
opisoval pasti na cesti, ki te v trenutku 

utrujenosti in nepazljivosti zelo hitro 
odnesejo z cestišča. Takrat se me te 
besede niso dotaknile. Vedela sem le, da 
je Rudi izkušen poklicni šofer.
V Avstraliji sem se zelo hitro 
spoprijateljila s Saro, skupaj sva doživeli 
veliko čudovitih stvari. Po vrnitvi domov 
sem spoznala njihovo družino, ki me je 
prijazno povabila v njihov topel dom. 

Radmožanci spomladi 1987. Gasilska veselica. Nastopa daleč naokoli najbolj znana 
in priljubljena skupina Finesse  pod vodstvom Matije Horvata - Tjaša iz Beltinec. Za 
igranje na veselici jih je predlagala Helena Ilona Szomi. Glasbeniki so nastopili na 

traktorski prikolici. Nepozabna veselica

Čudovit sončni zahod – eden zadnjih v Rudijevi družbi
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Zgodba za dobre ljudi
(vir: internet http://www.prisluhni.si)

Dva moža, oba resno bolna, sta skupaj 
ležala v bolnišnični sobi. Eden od njiju 
je lahko vsak dan eno uro sedel v svoji 
postelji, kar je pomagalo odvajanju vode 
iz njegovih pljuč. Njegova postelja je 
bila ob edinem oknu v sobi. Drugi mož 
je moral vse dneve preležati na hrbtu. 

Kmalu sta moža vse ure dneva govorila 
drug z drugim. Pogovarjala sta se 
o svojih družinah, svojih domovih, 
službah, kje sta se vojskovala in kje 
vse sta bila na počitnicah. In vsak dan 
je mož, ki je eno uro sedel ob oknu, 
drugemu opisoval stvari, ki jih je lahko 
videl zunaj. 

Mož na drugi postelji je začel živeti za 
ta enourna obdobja dni, v katerih je 
njegov prijatelj razširil njegov svet z 
dogajanjem in barvitostjo zunanjega 
sveta. Okno je gledalo na park ob 
ljubkem jezeru. Race in labodi so se 
igrali na vodi, medtem ko so otroci po 
jezeru spuščali svoje male čolničke. 

Sara je bila Rudijeva ljubljenka, saj je 
bila poleg treh fantov težko pričakovana 
deklica. Rudi je bil tako čudovit očka, 
poln brezpogojne ljubezni, a je kljub 
vsemu znal postavljati meje in malce 
hudomušno usmerjati na prave poti 
v življenju. Če se je pojavil kakšen 
problem, ni poznal besed ne bom, ne 
morem, ne znam.  Vedno je iskal in tudi 
našel rešitev.
Ko sem prišla februarja k njim na 
kurentovanje, je bila Sara sama doma. 
Rudija je mama zaradi hudih bolečin 
odpeljala k dežurnemu zdravniku. 
Takrat niti slučajno nihče ni pomislil, 
kako zelo je bolan. Začele so se 
preiskave, s katerih je vedno znova 
prihajal s slabimi izvidi, slabimi 
napovedmi za ozdravitev. 
Ko smo konec junija odhajali na 
tekmovanje na  Nizozemsko, ni bil več 
naš šofer. Bolezen ga je tako prizadela, 
da ni mogel več varno sesti na šoferski 
sedež. Ob odhodu na avtobus se mi je 
zazdelo, da se mu je v očeh zasvetila 
solza bolečine v strahu, da nas ne bo 
pričakal ob prihodu domov. Pa nas 
je pričakal. Vidno shiran, brez prave 
barve, brez nagajivega nasmeha. 
Sara je v juliju prišla k meni na počitnice. 
Kljub temu, da je bila njena mama v 
službi, Rudi pa sam doma. Želel je, da 
Sara uživa v počitnicah. Ni dopustil, da 
spremlja njegovo trpljenje, kajti zavedal 
se je, da počasi odhaja. Takrat je začel 
izražati zadnje želje. Ko smo začeli 
opažati, kako bolezen jemlje njegove 
zadnje moči, se je Rudi boril za to, da 
njegova družina uživa z njim njegove 
zadnje trenutke življenja. Dopusta na 
morju niso smeli izpustiti. Še več, z 
njimi sem šla tudi jaz, ker kot je Rudi 
dejal, so njihovi fantje Sari na morju 
vedno le nagajali, jo potapljali. Zdaj pa 
sva bili v njegovi družbi le dve punci. 
Kako ponosen je bil, ko sva zjutraj 
pritekli s treninga – češ, to sta pa moji 

punci. Bili sva kot sestri. Trudil se je 
skrivati slabost, ki ni in ni pojenjala. Po 
vrnitvi domov je spet pristal v bolnici. 
Bil je čas dopustov, tudi moja družina 
se je odpravila na morje. S Saro sva si 
dnevno pošiljali sporočila. Bali smo se, 
da ga izgubljamo, pa je zdržal. Avgusta 
je njegovo življenje viselo na tanki nitki. 
Saro in njeno družino so zdravniki 
pripravljali, da bo odšel, zaspal. 
Sara mi je poslala sporočilo, v katerem 
je bila tiha želja, naj se pridemo poslovit 
od njega, ker sprašuje po nas. Šli smo. 
Kako hudo mi je bilo, ko sem ga videla 
v bolniški postelji, obdanega s cevkami, 
aparati. S Saro sva ga zmogli spraviti 
v smeh. V smeh, v katerem je bila tiha 
prošnja: » Pazi na mojo vihravo Saro, 
ostanita prijateljici.« 
Boril se je vse do prvih septembrskih 
dni. Ker je bilo počitnic konec, sem 
odšla v Ljubljano, v gimnazijo. Prvo 
soboto v septembru je bilo atletsko 
državno tekmovanje v Ljubljani. S Saro 
sva se tega dne veselili, saj sva vedeli, 
da bo ta dan spet najin. Pa se nama je ta 
dan spremenil v dan žalosti in bolečine.
Ko sem se tistega sobotnega jutra 
zbudila v moji dijaški sobici, me je 
zmrazilo Sarino sporočilo: » ATIJA NI 
VEČ.« Zraven je še zapisala, da je ne 
bo v Ljubljano. Še preden sem dojela 
sporočilo, mi je poslala novo. Izpolnila 
bo atijevo zadnjo željo: » Kar koli se 
zgodi, moraš iti na to tekmovanje.« 
Pa je prišla. Tistega dne je zaman 
pogledovala na tribuno in iskala atijevo 
navijanje in spodbudo. Bilo je prehitro, 
da bi dojela, kaj se dogaja. Vajena je bila, 
da je bil na poti dan, dva. Bolezen pa ji 
ga je tistega petkovega večera odnesla 
s ceste življenja. Nemočno sem stala ob 
njej, še vreme je jokalo, saj je ves dan 
deževalo.
Zaradi oddaljenosti med Ljubljano in 
Ptujem nisem mogla na pogreb. Od 
Rudija sta se poslovila le moja starša.

Vedela sem, da bo za Saro prišlo boleče 
spoznanje, da ga je za vedno izgubila. 
Neko nedeljsko jutro je v sporočilu 
izlila bolečino, bes, osamljenost, jezo. 
Potrebovala je nekoga, ki mu lahko zaupa 
in se potoži. Njena mama, ki ji je stala ob 
strani, je trpela kot ona, prav tako njeni 
bratje. Pogreša njenega ljubega atija, ki 
jo je spremljal povsod, doma v kuhinji, 
na sprehodu, na tekmovanju. Nisem se 
spraševala, zakaj. Zakaj Sarin ati? Star 
komaj oseminštirideset let! Enostavno 
nisem želela slišati obrabljenih besed: » 
Takšno je življenje.« Iskala sem besede 
tolažbe, a čutila sem le bes. Bes, ki 
mi je sledil kot lastna senca ob polni 
luni. Bolečine ji ne morem odvzeti, 
le prebroditi ji jo lahko pomagam. 
Nastavim ramo za tolažbo, jo povabim 
na počitnice. Ji povem, kako rada jo 
imam. Atija ji ne morem vrniti, pomagam 
pa jo spomniti, kako rad jo je imel, kako 
ponosen je bil na njo. Jo spomniti, kako 
ji je pletel odejico varnosti, ljubezni, 
prijateljstva, s katero se lahko pokriva 
zdaj, ko njega ni več.

Če imaš res koga rad, mu to le povej, 
morda ga jutri več ne bo…
 Nič več se ne muzam v jutrih, ko si 
moja ljuba starša, še preden zadiši 
po kavi, še preden je zajtrk na mizi, z 
nežnim objemom zaželita dobro jutro v 
zavedanju, da sta skupaj – tukaj in zdaj. 
Raje pristopim, prav tako moja sestra in 
brat, sklenemo obroč kakor pingvini, ki 
tako v mrzli zimi poskrbijo za preživetje 
drug drugega. To so naša jutra, v katerih 
se deli ljubezen, življenje in rojevajo 
nova upanja.
Za Saro in njeno družino teh juter ne bo 
več. Ostali so jim le čudoviti spomini, 
ki jim bodo pomagali preboleti bolečo 
izgubo in živeti naprej, brez njim tako 
ljubečega atija. 

Saša Maučec
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Zlato poročeni pari Elizabeta in Ivan Zadravec ter Matilda in 
Štefan Virag iz Beltinec; Marija in Ciril Černjavič iz Ižakovec; 

Marjeta in Jože Ružič  iz Gančan ter biserno poročenca Angela 
in Janez Špilak iz Bratonec

Na odprtju novega urgentnega centra SB Murska Sobota so 
nastopili tudi veterani in tamburaši KUD Beltinci

Ekipa ZRIRAP je v Eko vrtu Beltinec za vse zainteresirane 
pripravila tudi dobro obiskan dan odprtih vrat

Na slovesnosti ob 50. obletnici Otroškega oddelka SB Murska 
Sobota so nastopili tudi Veseli Marki iz OŠ Beltinci

Mladi ljubimci so se objeti sprehajali 
med cvetlicami in vsemi barvami 
mavrice. Velika, stara, mogočna drevesa 
so lepšala pokrajino, v daljavi pa je bilo 
videti obrise oddaljenega mesta.  
Ko je mož ob oknu opisoval vse to v 
dovršenih podrobnostih, je mož na 
drugi postelji priprl oči in si predstavljal 
slikovite prizore. Nekega toplega 
opoldneva mu je mož ob oknu opisoval 
parado, ki se je premikala ob jezeru. 
Čeprav drugi mož ni slišal godbe, jo je 
videl v svojem umu. Tako so minevali 
dnevi in tedni. 

Nekega jutra je jutranja sestra v sobo 
prinesla vodo za umivanje in ob oknu 
našla telo moža, ki je mirno umrl v 
svojem spanju. Razžalostila se je in 
poklicala bolnišnično osebje, ki je truplo 

odneslo ven. 
Takoj ko je bilo mogoče, je drugi mož 
zaprosil, naj ga premaknejo k oknu. 
Sestra mu je z veseljem ustregla in 
potem, ko je poskrbela, da se je udobno 
namestil, ga je pustila samega. Počasi, 
z veliko težavo, se je mož dvignil na 
komolca, da bi prvič sam ugledal 
zunanji svet. Končno je imel možnost 
sam užiti lepoto zunanjega sveta. Napel 
je vse moči in pogledal skozi okno 
ob postelji. Gledalo je na prazen zid. 
Mož je povprašal sestro, kaj bi mogel 
biti razlog, da je preminuli sosed tako 
čudovito opisoval stvari v zunanjem 
svetu. Sestra mu je povedala, da je bil 
slep in ni mogel videti zidu, ki je stal 
pred oknom. 

Rekla mu je: “Morda je hotel le osrečiti 

vas.” 

Izvirni pisec te zgodbe ostaja neznan, a 
pismo prinaša srečo v srca in mir v dušo 
vsakogar, ki jo prebere.

Tudi Vam naj te zimske večere polepša 
s svojim najlepšim sporočilom: 
Neizmerna sreča leži v osrečevanju 
drugih, ne glede na naše lastne razmere. 
Deljena bridkost se razpolovi, a kadar 
delimo srečo, se ta podvoji.  Če bi se radi 
počutil bogate, samo preštejte stvari, ki 
jih denar ne more kupiti. 
“Danes je dar, zato se imenuje sedanjost”.  

Za Vas izbrala
Lilijana Bežan Horvat



Vesele praznične dni, ter v zdravju in 
sreči doseženih poslovnih in osebnih 
uspehov, Vam v prihajajočem letu 

2016 želi

www.s-tisk.com


