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Foklorniki Veseli Marki iz OŠ Beltinci so prejeli na državnem 
srečanju zlato priznanje za uvrstitev med sedem najboljših 

skupin in zlato priznanje s pohvalo za prepričljivo vlogo 
mladih godcev v odrski postavitvi Foklorniki Veseli Marki iz 
OŠ Beltinci so prejeli na državnem srečanju zlato priznanje 
za uvrstitev med sedem najboljših skupin in zlato priznanje 

s pohvalo za prepričljivo vlogo mladih godcev v odrski 
postavitvi

15 foklornikov, učenk in učencev 9. razreda OŠ Beltinci, je 
prejelo Maroltovo bronasto priznanje

Obisk delegacije občine Beltinci v občini  Ujazd na Poljskem

Delegacija občine Beltinci vrnila obisk v občini Novi 
Kneževac v Srbiji
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Drage občanke, spoštovani občani
Pred dnevi smo obeležili 
pomemben dogodek in sicer 
proslavo ob dnevu državnosti. 
Grajsko dvorišče je s svojo 
akustiko ob zvokih godbe iz 
Bakovcev dodatno prispevalo k 
obeležitvi tega praznika. Kot nam 
je povedal slavnosti govornik, 
so dogodki, ki so se zgodili pred 
štiriindvajsetimi leti, pomemben 
mejnik v zgodovini Slovenije. V 
teh letih smo na svoji samostojni 
poti dosegli veliko dobrega, 
zgodilo pa se je tudi mnogo napak. 
S skupnimi močmi in trudom 
se lahko stanje izboljša. Za to se 
moramo boriti vsi, kajti to si kot 
narod in ponosni Slovenci poleg 
želja tudi zaslužimo. 

Krepko smo zakorakali v poletje. 
To ni vidno samo iz množice 
prireditev, ki se vrstijo na 
prostem druga za drugo, ampak 
nam poletni čas zrcali tudi 
narava. Pospravljati so se začeli 
pridelki na poljih, vrtovih. S tem 
nas narava že začne opozarjati 
na bližajočo se jesen. Tako 
nehote že razmišljamo o dneh, 
ki sledijo lepemu poletju. Pa 
vseeno se sedaj naužijmo sončne 
svetlobe in toplote, pa naj si bo v 
kateremkoli okolju. 

Pobirajo se sadovi dela. Tako so 
učenci osnovne šole zaključili 
šolsko leto in dobili priznanja za 
svoj celoletni trud. Enako velja 
za srednješolce, razen za tiste, ki 
še čakajo na plačilo, na rezultate 
mature. Brezskrbne počitnice 
so seveda največja nagrada. 
Pri marsikom pa se že porajajo 
pričakovanja in skrbi, kaj bo, ko 
pridejo v drugo okolje srednje oz. 
višje šole. Moje čestitke veljajo 
vsem ob doseženih rezultatih. 
Proste dneve, ki so pred vami, 
preživite čim bolj polno.

V občini se trudimo pripraviti 
dobre in ustrezne projekte, s 
katerimi bi lahko v naslednjem 
letu kandidirali za nepovratna 

sredstva iz evropskih skladov. 
Še vedno ni jasnih in enoznačnih 
usmeritev s strani države, 
razpise lahko pričakujemo šele 
pozno jeseni ali spomladi 2016. 
Ta zaostanek bo zagotovo imel 
ustrezne posledice ne samo v 
občini, ampak tudi na nivoju 
države. Ob začetku finančne 
perspektive bi morali imeti jasno 
zastavljeno vizijo, kaj moramo, 
hočemo in želimo dobiti iz 
Evrope. Na tem področju smo kar 
v krepkem zaostanku. Pa vendar 
-  bodimo optimistični, da se bodo 
stvari obrnile nam v prid.

Dovolite mi, drage občanke 
in spoštovani občani, da vas 
vzpodbudim in zaprosim tudi za 
vaše predloge glede potreb, ki jih 

imamo v občini. Vse vaše pobude, 
predlogi… so dobrodošli
in lahko pripomorejo k napredku 
naše občine. Kot občani 
najbolj poznate svoje okolje in 
razmišljate o izboljšavah. Pridite 
z idejami, predlagajte nam jih 
bodisi v pisni ali ustni obliki.

Želim vam prijetne, tople in 
sončne poletne dni!

Župan Občine Beltinci
Milan Kerman

Mali rijtar
informativno glasilo Občine Beltinci
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Spoštovane občanke in občani, cenjeni bralci
Spoštovane občanke in občani, 
cenjeni bralci, letošnje poletje je v 
našo pokrajino končno prineslo dolgo 
pričakovane tople sončne dni, ki se jih 
najbolj veselijo šolarji na zasluženih 
počitnicah, pa tudi poljedelci, ki imajo 
te dni polne roke dela z žetvijo. V 
društvih se na veliko pripravljajo na 
različne poletne dogodke, ki jih tudi to 
poletje v naši občini ne bo manjkalo. 
Predstavljamo jih tudi v našem glasilu, 
s poudarki na nekaterih tradicionalnih 
prireditvah, ki bodo v naše kraje spet 
privabile številne goste od blizu in 
daleč. Pridružite se jim tudi vi!

Ob dolgih poletnih večerih pa lahko 
prelistate tudi Malega rijtara, ki vam v 
tokratni, že 50. izdaji, ponuja zanimivo 
branje o preteklih in aktualnih 
dogajanjih v naših krajih, pa tudi 
uspehih naših občank in občanov na 
najrazličnejših področjih. 

Ob našem malem jubileju se želim 
zahvaliti vsem vam, ki že vrsto let 
sooblikujete občinsko informativno 
glasilo. Ostanite še naprej z nami, da 
nam bo Mali rijtar pribobnal še mnogo 
dobrih novic in ponesel dobro ime 
občine v širni svet! 

Vabimo pa vas seveda k sodelovanju 
pri oblikovanju vsebine 51. številke 
Malega rijtara, ki predvidoma izide 
05. septembra in vas prosimo, da 
svoje prispevke do petka, 14. avgusta 
2015 posredujete v elektronski obliki 
ter s komentiranimi fotografijami 
(besedilo pod fotografijo in navedba 
avtorja) v ustreznem formatu na naslov 
malirijtar@beltinci.si.

Za uredniški odbor 
Simona Ciza

Jes san Böltinčar!

Naš sokrajan in aktivni sooblikovalec 
kulturne in turistične podobe kraja, 
Nikolaj Szeppesy, dr. med. je med letošnjimi 
prejemniki častnega Valvasorjevega 
priznanja, ki mu ga je za ohranjanje 
premične kulturne dediščine na območju 
občine Beltinci in za donacijo lekarniško-
zdravstvene zbirke Pomurskemu muzeju 
Murska Sobota podelilo Slovensko muzejsko 
društvo. Hkrati pa je razveseljujoče tudi 
dejstvo, da so bili letos Prekmurci v večini. 
Med prejemniki so namreč tudi Metka 
Fujs, Ira Šavel in Jelka Pšajd iz Pomurskega 
muzeja Murska Sobota.  Iz tega sledi, da 
se Prekmurcem ni bati za ohranjanje 
kulturne dediščine, saj poleg profesionalnih 
muzealcev aktivno raziskovalno delo 
opravljajo tudi ljubiteljski raziskovalci. 
Njegovo delo pa še zdavnaj ni končano, saj 
ima še velike načrte z Beltinci in njihovo 
kulturno podobo.

Dr. Szeppesy, odraščali ste v družini, ki 
je imela izoblikovan odnos do kulture. Je 
družina tista, ki vas je najbolj oblikovala?
Moja stara mati je živela na Dunaju in smo jo 
pogosto obiskovali. Ob teh prilikah smo obiskovali 

tudi muzeje. Najprej nas je kot otroke zanimal 
Tehniški muzej, potem Prirodoslovni muzej, 
pozneje pa smo obiskovali tudi Schönbrunn in 
Hoffburg, pa cesarsko zakladnico…
Vendar pa je glavni potisk bil, ko sem še kot mlad 
fant opazoval uničevanje kulturne dediščine v 
Sloveniji, ne da bi kdorkoli to preprečil. Najbolj se 
spominjam uničenja hribčka v beltinskem malem 
parku (nekoč smo imeli v Beltincih dva parka, 
poleg grajskega še malega, kjer je današnje 
Cvetno naselje in Zdravstveni dom), do kamor je 
vodila aleja s striženimi lipami, ki pa so se po vojni 
divje razrasle. Na vrhu hribčka je bila ograja iz 
bele breze s klopcami. Takrat je bilo vse to že v 
klavrnem stanju, vaški otročaji pa smo na hribčku 
pozimi smučali. Nekega dne so se pojavili občinski 
velmožje z miličniki in dvema buldožerjema ter 
začeli hribček podirati. Jaz sem kot najstarejši 
med otroki seveda glasno protestiral, vendar pa 
so mi odvrnili, da gre v tem primeru za ostanek 
buržoazije, saj je na tem hribčku stala grofica 
Marija Ifigenija in nadzorovala svoje tlačane, ki 
so delali na poljih proti Gančanom. Na kar sem 
sam blagovolil pripomniti,  da je bilo v tistem 
času tlačanstvo že zdavnaj odpravljeno. Seveda 
je padlo vprašanje, čigav si pa ti mulec, ki toliko 
gobezdaš? In grožnja z zaporom…skratka, nas 
so pregnali, hribček pa podrli. Pozneje sem očeta 
vprašal, zakaj to počnejo, zakaj brezkompromisno 
uničujejo kulturno dediščino, oče pa mi je odvrnil, 
veš, dragi moj sin, tisti, ki si prej tega niso mogli 
privoščiti, sedaj to uničujejo, da tudi ostali ne bi 
imeli kaj od tega. 
Oplenili so tudi grad, ki je bil po vojni v celoti 
opremljen, še dandanes se spomnim, kako so še 
leta potem na Marofu v jarkih ležali stari grajski 
stolci, jaz pa sem jih pobiral in nosil domov.  
Grofica je namreč pred koncem vojne zaradi 
bombardiranja Budimpešte in Dunaja pohištvo 
dala prepeljati v Beltince, pred prihodom Rdeče 
Armade pa je dala vhode zazidati, sama pa je 
odšla v Avstrijo, najprej v Halbenrein h grofu 
Stürgkhu in tam čakala razplet dogodkov. In ko 
je Rdeča armada prodirala proti Radkersburgu, 
je grofica odšla na Dunaj, kjer pa je prišla v 
Sovjetsko cono in se je zato skrivala pri moji 

stari materi, ki je živela v ameriški coni. Res da 
so rdečearmejci vdrli v grad, vendar pa so ga 
oplenili domačini. Njeni lojalni privrženci so 
sicer že prej nekaj grofičine lastnine poskrili po 
svojih domovih, vendar pa so pozneje vrednejše 
predmete prodali.

Ob pogledu na vaš dom se človek sprehodi 
skozi različne umetnostno zgodovinske 
sloge pohištva pa tudi umetnin. Večino tega 
ste zbrali sami, nekaj je tudi dediščine. Kam 
pa segajo začetki vašega zbirateljstva? 
Nekoč smo na marofu, kjer je bila selekcijska 
postaja in sušilnica sortnih žit,  sušili tudi žimo 
iz žimnic, ki so bile potrebne obnove. In tam sem 
videl krasno mizo jabolčno zelene barve v obliki 
ledvice s pripadajočimi stolčki in kanapejem. 
Takrat mi je oče dejal, glej, to je slog Ludvika 
XVI. In ko je Marof začel počasi propadati, je 
okoli ležalo veliko predmetov iz grajskih soban. 
Jaz pa sem jih nosil domov in smo jih pozneje 
restavrirali… no in tako se je začelo. Moja mati je 
sicer nergala, da bom v hišo prinesel lesnega črva, 
vendar pa je zbirka na podstrešju počasi rasla. Pa 
tudi farmacevtske predmete, ki so jih umaknili iz 
uporabe, sem shranjeval na podstrešju. Največ 
stvari sem pobral takrat, ko se je lekarna selila 
v nove prostore in je sredi našega dvorišča bila 
cela grmada starih posod in drugih predmetov. 
Ker se je pripravljalo k nevihti, naju je z bratom 
mati prosila, naj vendar te reči pospraviva, sicer 
bodo uničene. In spomnim se besed pokojnega 
brata: »Ukradi to, kar je ukradeno…«. Lekarno 
so nam namreč po vojni vzeli in nismo nikoli 
dobili nobene odškodnine. No, in tako je 
nastajala osnova zbirke, ki je danes razstavljena 
v beltinskem gradu. Del zbirke je od mojega 
starega očeta, ki je bil zdravnik v Križevcih pri 
Ljutomeru, ko pa sem že študiral medicino, sem 
po bolnišnici reševal stare zavržene inštrumente 
in jih obnavljal in kar nekaj teh predmetov še 
danes čaka v moji garaži na dan, ko se bo Stalna 
zbirka razširila v obnovljene prostore v gradu. 

Ko sva že pri Stalni razstavi zgodovina 
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zdravstva, ki ste jo pripravljali skupaj s 
Pomurskim muzejem v Murski Soboti, ne 
moreva mimo protitrahomske ambulante, 
ki je edinstvena na področju Slovenije. 
Protitrahomsko ambulanto pa smo našli v 
Beltincih, v t.i. stari občini. Najprej je sicer bila 
v stavbi, kjer danes stoji Mikičeva hiša; to je bila 
podolgovata pritlična hiša, v kateri sta stanovala 
Štausov Poldi in trahomska sestra Ema, ki se je 
pozneje poročila s Temlinovim Pištekom, ta pa je 
potem hišo odkupil in protitrahomska ambulanta 
se je preselila v staro občino. Dr. Pečan je sicer 
v glavnem ordiniral v naši hiši, hujše primere 
pa je naročal v soboški ambulantorij (današnji 
zdravstveni dom je bil dejansko zgrajen za 
potrebe protitrahomskega stacionarija, v 
zgornjem nadstropju pa je bilo stanovanje 
dr. Pečana). Ko pa je bil trahom odpravljen, 
so ambulanto enostavno zaklenili in tako je 
ostalo do rušenja stare občine, ko so ambulanto 
ponovno odkrili. Takrat smo kompletno opremo s 
traktorjem prepeljali v grad, soboški muzej pa se 
je lotil restavriranja. Veliko opreme iz soboškega 
ambulantorija sva pred uničenjem rešila z 
Jožetom Škaličem, ki je bil takrat inštrumentar 
v soboški bolnici. Gre za dragocene predmete 
in v prihodnosti bo treba obstoječo zbirko še 
dopolniti.

Vaša ljubezen do antikvitet pa se ne neha 
pri medicinski opremi. Vse življenje ste 
namreč obdani tudi s stilnim pohištvom in 
drugo notranjo opremo. Vaša hiša je odraz 
vašega odnosa do preteklosti in ljudi, ki so 
to preteklost ustvarjali.
Poglejte samo, koliko ljubezni in znanja so 
mojstri vložili v vsak posamezen kos pohištva. 
Rezbarjenje in izdelava intarzij zahteva 
umetnika. In meni je to imponiralo. Razen tega 
pa želim, da naši zanamci vedo, na kakšen 
način in s kakšnim materialom ter orodjem se 
je nekoč delalo. Žalosti me tudi, da mladi ljudje 
iz medicinske stroke ne vedo, kako so zgledali 
stari narkozni aparati. Stroka je sicer v mojem 
aktivnem obdobju strahotno napredovala, 
vendar pa se mi zdi pomembno, da mladi poznajo 
tudi zgodovino medicine.

Dr. Szeppesy, ljudem kot ste vi, se pogosto 
očita, da živijo v preteklosti. Gre za stereotip 
ali pa se v tem skriva tudi kanček resnice?
Vsekakor ne drži, da živim v preteklosti. 
Moja kuhinja je sodobna, opremljena z vsemi 
sodobnimi aparati, pohištvo pa je staro, saj mi 
je bilo žal zavreči opremo, ki deloma izvira tudi 
iz obdobja secesije. Tudi ko sem še živel v Švici, 
sem imel sodobno opremljeno stanovanje, ki sem 
ga dekoriral s kakim antičnim kosom pohištva in 
druge opreme. Nenazadnje pa uporabljam tudi 
sodobno tehnologijo, tako pri strokovnem delu 
kot tudi zasebno, zato res ne morem reči, da živim 
v preteklosti.

Nadaljujete tudi poslanstvo svojega očeta 
Elemerja, ki je bil svojčas gonilna sila 
kulturnega delovanja v Beltincih.
Glejte, če parafraziram Kennedyjeve besede - 
jes san Böltinčar. Svojega porekla nisem nikoli 
zatajil, tudi govorim v prekmurščini, razen 
takrat, ko me res ne bi razumeli. Smatram pa, da 
se je v Beltincih storilo veliko škode, prvič takrat, 
ko so uničili parke, drugič, ko so uničili grad in 

pripadajočo kulturno dediščino. Tudi cerkev 
je bila po drugem vatikanskem koncilu precej 
prizadeta… Menim, da je resnično potrebno za 
zanamce ohraniti vsaj del te kulturne dediščine, 
zato se tudi trudim, da bi le-ta ostala v Beltincih. 
Vemo pa sicer, da je bilo odtujenih in preprodanih 
veliko dragocenih primerkov kulturne dediščine 
našega kraja, vendar pa moja zbirka, ki je 
nastajala skozi desetletja, mora ostati doma. 
Veste, Beltinci nikoli niso bili neko zakotje, 
dejstvo je, da so bili precej slovansko usmerjeni, 
saj so spadali pod zagrebško nadškofijo in smo 
vedno imeli za razliko od Goričkega duhovnike 
slovanskega porekla. Bili pa so veliko kulturno 
središče, mogoče celo večje od Sobote. Kraj pa 
je začel stagnirati in nazadovati po izgradnji 
železnice, ki je Beltince zaobšla, pospešila pa 
je razvoj Sobote. V Beltincih je živelo precej 
meščanskih družin, ki so živele na visokem nivoju 
in tudi spomin na to obdobje želim trajno ohraniti 
za zanamce. 

Vrednost ohranjenih predmetov zagotovo 
narašča tudi z zgodbami, ki spremljajo 
njihov nastanek, poreklo in pot, kako so 
prišli do vas. 
Jaz poznam provenienco večine predmetov 
iz moje zbirke, razen tistih, kupljenih preko 
posrednikov in na bolšjih trgih, ki jih ni zanimala 
zgodba temveč zgolj materialna vrednost 
starine. Sam imam v lasti umetniško delo, ki ga 
ne bom prodal za noben denar, saj ima krasno 
zgodbo o tem, kako je prišlo do mene. Pred 
kratkim sem tako našel dve sliki, ki sta bili skriti  
v neki drvarnici in ju dal takoj restavrirati. Ena 
prikazuje grad v Avstriji, od koder izvira baron 
Simon Sina, nekdanji lastnik beltinskega gradu. 
Ta slika bo razstavljena v gradu, saj gre za 
pomemben dokument zgodovine Beltinec, tako 
kot dva bakrotiska beltinskega gradu, ki ju je na 
spletni aukciji odkril Ludvik Penhofer, zbiratelj 
starih razglednic in smo jih odkupili ter razstavili 
v občinski stavbi. Kot zanimivost naj navedem, 
da sta od prekmurskih gradov v bakrotisku 
upodobljena le lendavski in beltinski grad, iz širše 
okolice pa Fischerjeva topografija zajema tudi 
apaški in negovski grad. 

Ste tudi aktualni predsednik upravnega 
odbora Zavoda za turizem in kulturo 
Beltinci, ki med drugim upravlja z muzejsko 
zbirko. Veliko je bilo že storjenega,  v katero 
smer pa bo šel nadaljni razvoj zavoda?
Funkcijo predsednika UO ZTK sem z enomandatno 
prekinitvijo opravljal od same ustanovitve, 
vendar pa sem tudi takrat sodeloval z zavodom 
in pomagal po svojih močeh. Glede na dejstvo, 
da Beltinci ne premoremo neke silne industrije, 
se mi zdi edino relevantno razvijati in vlagati v 
turizem. Okolica je čudovita, potrebni so sicer 
določeni posegi v infrastrukturo, vendar pa žal 
slovenska birokracija predstavlja kar precejšnjo 
coklo v razvoju dejavnosti v turizmu. Mi imamo 
na primer težavo pri nabavi domačega kruha. 
Žalostno je, da na Otoku ljubezni pajamo krüj, 
kupljen v pekarni, namesto da bi ga spekle ženske 
iz Ižakovec. Prepričan sem, da bi bilo veliko več 
ljudi samozaposlenih v turizmu, če birokracija 
ne bi bila tako zategnjena.  V primerjavi z 
Avstrijo, kjer je zakonodaja veliko prijaznejša do 
ponudnikov gostinskih in turističnih produktov. 
Kar pa se tiče zavoda, se ta po štirih letih 

izčrpavanja sedaj počasi stabilizira, smo pa tudi 
v pričakovanju evropskih razpisov, tako da upam, 
da bomo lahko kmalu pričeli z novimi projekti 
na področju turizma in kulture. V načrtu imamo 
ohranitev Maričeve urarske delavnice, za kar 
že potekajo dogovori s svojci, prav tako želimo 
ohraniti čevljarsko delavnico, obe pa bi lahko 
uredili v stari panonski hiši zraven občinske 
stavbe. Naša prednost je tudi v tem, da grad stoji 
v centru kraja in je zato tudi dostopnejši in dobro 
obiskan. Prireditve v samem gradu, na grajskem 
dvorišču in v parku so vedno dobro obiskane. 
Urediti pa je potrebno parkirišča in ustrezno 
infrastrukturo, žal pa je vse povezano z denarjem.

Kakšen pa je sedaj status gradu?
Ministrstvo za kulturo in Upravno sodišče sta 
zadevo rešila v našo korist, tako da je lastnik 
gradu Republika Slovenija, upravlja pa ga 
Občina Beltinci. Dediči sicer imajo še možnost 
revizije postopka, vendar pa dvomim, da se 
bodo odločili za to opcijo. Na nas je, da sedaj 
poskrbimo za ureditev parka ter zasadimo nova 
in odstranimo suha in poškodovana drevesa, saj 
je to pomembnejše kot slepo sledenje raznim 
idejam Zavoda za spomeniško varstvo.
Naslednji velik izziv je dopolnitev obstoječe 
zbirke s tematiko ljudskega zdravilstva in 
padarstva. Pionirsko delo na tem področju je 
opravil dr. Jože Zadravec in na podlagi njegovih 
zapisov, zbranega gradiva, ki ga hranijo njegovi 
svojci in se ga je veliko nabralo tudi pri meni 
bomo rekonstruirali in javnosti predstavili 
predmete, instrumente in slikovno gradivo, 
ki predstavljajo nezanemarljiv del zgodovine 
zdravstva. Naslednja faza je zgodovina 
hospitalnega zdravstva, razvoj bolnišnice, za 
katero je prav tako zbranih že veliko eksponatov, 
med drugim tudi eden prvih narkoznih aparatov 
v Sloveniji, dva zelo stara Drägerjeva narkozna 
aparata, enega od teh je poleg operacijske mize 
in svetilke bolnišnici podarila Evangeličanska 
zveza, … vse to bi bilo zanimivo tudi za 
Medicinsko fakulteto v Mariboru, ki bi ji ponudili 
sodelovanje pri izvajanju seminarjev o zgodovini 
zdravstva. Imamo tudi še eksponate iz zgodovine 
zobozdravstva in tako je spodnji severni trakt že 
skorajda premajhen za vse naše načrte.
V gradu želimo opremiti tudi salon s stilnim 
pohištvom, ki bo namenjen fotografiranju 
mladoporočencev in pogostitvah po obredu 
sklenitve zakonske zveze. Razmišljati bo 
potrebno tudi o morebitni zasteklitvi arkadnega 
hodnika in dograditvi porušenega dela gradu, 
ki bi se namenil kulturni dvorani, kot je že bila 
za časa rodbine Ghyka, ene najbolj umetniških 
aristokratskih rodbin, nekoč živečih na 
področju Prekmurja. Menim namreč, da Beltinci 
potrebujejo pravo kulturno dvorano in ne le 
večnamenskega prostora, kot ga imamo sedaj v 
Kulturnem domu.

Grad je potrebno v celoti nameniti kulturi. 

In za konec se dotakniva še vašega osebnega 
izziva za prihodnost.
Uživati v penziji! Delati na vrtu, brati knjige, 
kuhati…

Simona Cizar



6 Mali rijtar - april 2015

AKTUALNO

Častno Valvasorjevo priznanje za leto 2014

prejel Nikolaj SZEPESSY,
dr. med. iz Beltincev

Ob počastitvi mednarodnega muzejskega 
dneva, ki ga vsako leto 18. maja obeležujejo 
muzeji po svetu, je Slovensko muzejsko 
društvo tudi letos namenilo Valvasorjeva 
odličja za izjemne prispevke k razvoju 
muzejske dejavnosti na Slovenskem.
Podelitev najvišjih stanovskih nagrad in 
priznanj za posebne dosežke v muzejstvu 
je potekala v petek, 15. maja 2015, v 
baročni dvorani radovljiške graščine. 

Častno Valvasorjevo priznanje za leto 
2014 je prejel Nikolaj Szepessy, dr. 
med. za ohranjanje premične kulturne 
dediščine na območju Občine Beltinci 
in za donacijo lekarniško-zdravstvene 
zbirke Pomurskemu muzeju Murska 
Sobota. 

Utemeljitev
Nikolaj Szepessy dr. med. je zdravnik iz 
Beltincev, ki ga celo življenje spremlja 
zanimanje za lokalno zgodovino, navade 
in običaje, umetnost in umetnostno 
obrt. Zanimanje, zaradi katerega z 
izjemno skrbjo ohranja predmete lastne 
družinske zgodovine in tiste, ki jih kupi 
zato, ker dopolnjujejo zgodbo nekega 
časa in prostora, pa tudi zato, da naredijo 
njegovo bivalno okolje lepše. 
Znanje in spomine, ki  jih je prinesel 
iz družine, nenehno dopolnjuje, da jih 
lahko nesebično deli s svojim okoljem. 
Aktivno je vključen v  bogato kulturno 
dogajanje v Občini Beltinci, predvsem pa 
v  oblikovanje in izvedbo mnogih lokalnih 
projektov, katerih namen je ohranjanje, 
popularizacija in  turistično trženje 
kulturne dediščine občine.  V okviru 
Zavoda za turizem in kulturo Beltinci, 
katerega predsednik upravnega odbora 
je Szepessy, so se v zadnjem pol drugem 
desetletju oblikovale mnoge muzejske 
zbirke in stalne razstave: o »büjraših« 
na reki Muri v Ižakovcih,  o »ciglarjih« 
na Melincih, o  borcu za priključitev 
Prekmurja k Sloveniji - Ivanu Jeriču v 
Dokležovju, o zgodovini pomurskega 
zdravstva v beltinskem gradu, v zaključni 
fazi pa je tudi prekmurska domačija kot 
del projekta »Ekomuzej Mura«.  Pri vseh 
se je zavod povezal s Pomurskim muzejem 
Murska Sobota, sodelovanje pa je dober 
primer, kako je možno veliko kulturne 
dediščine, od materialnih ostankov do 
tradicionalnih znanj in izročila, strokovno 
ustrezno dokumentirati in interpretirati, 
obenem pa ohraniti v lokalnem okolju, 

iz katerega izvira in kjer služi ohranjanju 
lokalnega spomina, izobraževanju in  
bogatenju lokalne turistične ponudbe.
Nikolaj  Szepessy  je leta zbiral  različne 
lekarniške in zdravstvene predmete, 
pri čemer ga je najprej vodila želja po 
ohranjanju lekarniške tradicije družine 
Szepessy, nato pa zanimanje za zgodovino 
zdravstva in umetnostno obrt, ki se 
tako odlično izraža v lekarniški opremi 
minulih časov: v pohištvu, kristalnem, 
porcelanskem, bakrenem in keramičnem 
posodju, v kamnitih ali medeninastih 
terilnikih in možnarjih, v tehtnicah vseh 
vrst in oblik, v listinah in knjigah. Zbiranju 
razsutih kosov lastnega domovanja, ki 
so po nacionalizaciji obležali uničeni 
in pozabljeni od tistih, ki so si jih 
prilastili, se je pridružilo reševanje starih 
zdravstvenih instrumentov in opreme 
iz zdravstvenih ambulant v Pomurju in 
bolnišnice v Murski Soboti.  Rodila se je 
zamisel o  muzejski zbirki, ki so jo podprli 
tudi drugi lekarnarji in zdravniki  ter 
Szepessyju darovali lastno gradivo ali 
poskrbeli  za prenos tistega, ki ni bilo več 
v uporabi. 
Nikolaj Szepessy je zbirko ok. 250 
različnih predmetov  leta 2007 predal 
v  trajno hranjenje Pomurskemu muzeju 
Murska Sobota, ki jih je z njegovo pomočjo 
dokumentiral in združil z gradivom, ki je 
v muzeju že bilo, v posebno  pomursko 
zdravstveno zbirko. Leta 2008 je bil 
v gradu Beltinci odprt prvi del stalne 
razstave Zgodovina zdravstva v Pomurju. 
Ta predstavlja zgodovino pomurskega 
lekarništva, ki zaradi raznolikosti gradiva 

omogoča prikaz  lekarniškega okolja od 
skladišča, priprave zdravil in čajev do 
prodaje. Edinstvena v Sloveniji pa je tudi 
trahomska postaja s prikazom zdravljenja 
trahoma v Prekmurju.  Z razstavo upravlja 
Zavod za turizem in kulturo Beltinci, 
Szepessy pa po njej  strokovno vodi 
obiskovalce, kadar mu le dopušča čas.  
Obenem pa še naprej zbira, dopolnjuje 
zbirko in snuje nadaljevanje postavitve 
stalne razstave o pomurskem zdravstvu. 
V zadnjih letih je Nikolaj Szepessy 
Pomurskemu muzeju Murska Sobota 
daroval tudi več drugega gradiva, ki 
pomembno dopolnjuje njegovo stalno 
zbirko.  Za vsakim kosom tega, kar daruje 
muzeju ali prinese v katero od  muzejskih 
zbirk  v občini,  je vedno  konkreten 
izvor,  konkreten kraj in čas nastanka ali 
konkretna oseba. To daje  predmetom 
in zbirkam posebno muzejsko vrednost, 
prav tako predstavlja posebno vrednost 
njegova strokovna, materialna in človeška 
odprtost za splošno javno korist oz. korist 
lokalnega družbenega okolja in njegovega 
razvoja.  
Muzejske zbirke in muzeji bi bili brez 
ljudi, kot je Nikolaj Szepessy, veliko bolj 
skromni kot so, obenem pa je takšen 
naklonjen odnos do varstva kulturne 
dediščine in muzejev primer najboljše 
prakse, ki si zasluži častno Valvasorjevo 
priznanje za izjemne dosežke na področju 
muzejstva.  

Utemeljitev: Metka Fujs, direktorica 
Pomurskega muzeja Murska Sobota

Dr. Szeppesy ob prejemu Valvasorjevega priznanja v baročni dvorani radovljiške 
graščine
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Vroče prireditveno poletje v občini beltinci

KRAJ IN
DATUM

NAZIV
PRIREDITVE

ORGANIZATOR, 
INFORMACIJE

29. 6. - 5. 7. 2015 Melinci, 
ŠC

Pomurski športni festival ŠD Meteor Melinci, 
041 212 589

4. 7. 2015 
Lipa, igrišče

XXVII. Krumplova noč NK Lipa, 
041 340 380

4. 7. 2015
Lipa, igrišče Občinsko srečanje upokojencev DU Beltinci in NK Lipa, 059 943 780, 041 633 523, 

dubeltinci@siol.net

11. 7. 2015 
Beltinci, športni park

Nogometni turnir za pokal občine ŠZ Beltinci, 041 261 669, pozderec.9@gmail.com

18. 7. 2015
Beltinci, športni park

Igre krajevnih skupnosti v balinanju in vrtnem kegljanju ŠZ Beltinci, 041 261 669, pozderec.9@gmail.com

23. 7. - 26. 7. 2015
grajski park

45. Mednarodni folklorni festival Beltinci KUD Beltinci, 041 784 312, kud.beltinci@guest.
arnes.si

1. 8. 2015
Dan rekreacije občine Beltinci:

pohod, rolanje in kolesarjenje po vaseh občine Beltinci.

Občina Beltinci, ŠZ Beltinci in PD Matica, 041 261 
669, 
041 614 672, 

3. 8. - 7. 8. 2015 Beltinci, 
športni park

Otroške športne delavnice ŠZ Beltinci, 041 261 669, pozderec.9@gmail.com

6. 8. - 9. 8. 2015 Ižakovci, 
Otok ljubezni

XXIV. Büjraški dnevi KS Ižakovci in vsa društva v vasi, 041 431 094, 
td.izakovci@gmail.com

9. 8. 2015 
Krog - Ižakovci, Otok 
ljubezni

VI. Spust po Mlinarski poti Društvo čolnarjev Dokležovje, 
040 292 409, murski.colnar@gmail.com

15. 8. 2015 
Beltinci - Lipa - Turnišče

Romanje (peš) v Turnišče k Mariji pod Logom Župnijska Karitas Beltinci, 031 345 161, milka.
kavas@gmail.com

15. 8. 2015 
Melinci

Občinski spust po reki Muri PGD Melinci, 
031 301 861

16. 8. 2015 Bratonci, kapela Dan spomina na rojaka Štefana Küharja KUD »Štefan Kühar« Bratonci, 031 745 153

17. 8. 2015
Beltinci, 
Kulturni dom

Osrednja občinska proslava ob
19. občinskem prazniku Občina Beltinci, 02 541 3535, obcina@beltinci.si

21. 8. 2015
Beltinci, grajsko dvorišče

Veliki koncert »V parku ZA GRADom«
Vlado Kreslin

Mali bogovi & Beltinška banda
… in gostje

ZTK Beltinci
02 541 3580, 040 835 017, beltinci.info@siol.net

29. 8. 2015 Gančani, ŠRC Športne igre krajevnih skupnosti Občine Beltinci ŠZ Beltinci, 041 261 669, pozderec.9@gmail.com

29.8. 2015 Dokležovje, 
vaški dom

Zaključek počitnic in IV. športno zabavne igre KTD Dokležovje, 031 786 237, irena.muhic66@
gmail.com

Zavod za turizem in kulturo Beltinci
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Vlado Kreslin spet doma ... po 30 letih

Zavod za turizem in kulturo 
Beltinci organizira  VELIKI 
KONCERT Vlada Kreslina v 
Beltincih v petek, 21. avgusta 
2015, ob 20. 30 uri. 
Pripravljamo se z 
velikim navdušenjem in 
pričakovanjem, saj se bo 
Vlado Kreslin domači publiki 
v rojstnem kraju predstavil 
po dolgih tridesetih letih. 

Vabimo vas v čudoviti 
ambient beltinskega gradu, 
na grajsko dvorišče, kjer 
bo Vlado nastopil z Malimi 
bogovi in Beltinško bando. 

Ob koncertu bomo skupaj 
z društvi in restavracijo 
Vučina poskrbeli za bogato 
gostinsko ponudbo z 
domačimi kulinaričnimi 
specialitetami (beltinski 
langaš, …). 
S tem dogodkom pa želimo 
zbrati tudi finančna sredstva 
za beltinski grad, ki ga 
Občina Beltinci kot lastnica 
KONČNO LAHKO obnavlja 
in ureja. Z zbranimi sredstvi 
želimo urediti »Grofičin 
salon« in obnoviti sončno 
uro.    

Prodaja vstopnic:
www.eventim.si in prodajna 
mesta v sistemu Eventim 
si. Vstopnice za koncert so 
že na voljo tudi v pisarni 
ZTK Beltinci (grad Beltinci), 
GSM: 040 835 017, e-pošta: 
beltinci.info@siol.net. 
Cena vstopnice v predprodaji 
stane 10,00, na dan koncerta 
pa 12,00 eur.
V prodaji (ZTK Beltinci) so 
tudi že MAJICE z napisom: 
VLADO KRESLIN, Beltinci 
2015, njihova cena pa je 
8,00 eur.  
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PONEDELJEK  JE DAN ZA DRUŽINE 

CELODNEVNO KOPANJE S KOSILOM (2 odrasla + 2 otroka 
do 15. leta) že od 46 € 
NE SPREGLEJTE:  od 12h do 15h družinske igre v bazenu in 
na suhem, različne delavnice , ob 20h otroška predstava 
»Sončna slika« zaposlenih Term Banovci  v Mlinarjevi 
dvorani (predstava, igre in delavnice so  brezplačne).  
 

TOREK JE DAN ZA LIGNJE 
AKCIJA OB TORKIH - 
CELODNEVNO KOPANJE + 
LIGNJI (ocvrti ali na žaru) S 
PRILOGO 14€ na osebo 
Ponudba je možna tudi v 
ostalih dnevih v tednu. Cena 
takrat, 16€ na osebo. 
 

SREDA JE DAN ZA ODOJKA IN JEDI IZ 
ŽARA 

CELODNEVNO KOPANJE + PORCIJA 
ODOJKA 14€ na osebo 

CELODNEVNO KOPANJE + ŽAR 
KROŽNIK 13€ na osebo 

 

ČETRTEK JE DAN ZA 
UPOKOJENCE 
KOPATA SE 2, PLAČA 1   8,10 € 
KOPANJE + OCVRTI PIŠČANEC S 
PRILOGO ZA 2 OSEBI  SAMO 15,50 
€ 
 
 

PETEK JE DAN ZA  MLADINO 
CELODNEVNO KOPANJE ZA 
ŠOLSKO MLADINO                                   
4 €/osebo 
CELODNEVNO KOPANJE ZA 
SREDNJEŠOLCE IN ŠTUDENTE                 
5 €/osebo 
PESTRA PONUDBA HRANE ZA 
MLADE (hamburgerji, nuggetsi, 
solate, špageti), glasba z DJ- em 
in igre za mlade. 
 

SOBOTA  
- KUHANJE BOGRAČA (med zaposlenimi in gosti) 

od 10.00 ure.  Cena bograča: 5 €/porcija 

- IGRE BREZ MEJA od 14.00 ure 
- ZA VSE NAVIJAČE NA IGRAH BREZ MEJA:  

CELODNEVNO KOPANJE +  NAVIJAŠKI MENI 
(klobasa s prilogo + pivo ali coca cola) samo 
10€ 
SAMO NAVIJAŠKI MENI brez kopanja 6€ 

 

V NEDELJO : 
- NEDELJSKA KOSILA (od 12.00 – 16.00) že od 

11.00€  
     V nedeljo tudi  ponudba ODOJKA. 
VSAKI DAN- CELODNEVNO KOPANJE + SOLATA 

samo 10,50€ na osebo 

Ponudbe veljajo od 24.6. do 31.8.2015 
Informacije in rezervacije: 

Terme Banovci, Banovci 1a, 9241 Veržej 
Tel: 02 513 14 40, faks: 02 587 17 03, e –pošta: terme.banovci@terme-banovci.si 
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Ambrozija. Ena najbolj alergenih rastlin

V Evropi danes poznamo več kot 20 vrst 
ambrozije, pri čemer je najbolj razširjena 
pelinolistna ali kratka ambrozija. 

Hitro širjenje te  vrste v Evropi 
predstavlja vse večji problem za zdravje 
ljudi, v kmetijstvu pa kot plevel povzroča 
dodatne stroške v višini več sto milijonov 
evrov, porabljenih za zdravstveno varstvo 
in kot posledica manjšega kmetijskega 
pridelka. Rastlina zraste od 1,0 do 1,5 m 
višine. Steblo ima pokončno, razvejano 
ter poraslo z gostimi dlačicami. Listi so 
deljeni in prav tako porasli z dlačicami. 
Cvetovi so v obliki grozdastega socvetja 
na vrhu stebla in stranskih vej.

Ambrozija cveti od konca julija do konca 
septembra. Odvisno od vremenskih 
razmer tudi prej. Opraševanje opravlja 
veter. Ena rastlina lahko proizvede več 
kot 60.000 semen ter nekaj milijonov, 
po nekaterih podatkih pa tudi do 
nekaj milijard pelodnih zrn. Pelod 
ambrozije je eden najmočnejših znanih 
alergenov. Osebe, občutljive na cvetni 
prah ambrozije, velikokrat obolevajo za 
alergijskim rinitisom in astmo.

Ambrozija je predvsem plevel 

zapuščenih in neobdelanih površin. 
Največ jo najdemo ob cestah, železniških 
progah, ob bregovih rek in potokov, na 
zapuščenih njivah. V zadnjem času se 
pojavlja tudi pri nas v Sloveniji kot plevel 
v okopavinah ( koruza). 

Za uspešen boj je treba uničiti rastline 
pred cvetenjem. Na vrtovih jih uničujemo 
z ruvanjem. Na neobdelanih površinah 
s košnjo, na obdelanih površinah pa z 
uporabo ustreznih herbicidov.

Prijave najdb rastišč ambrozije, kjer 
imetniki zemljišč niso ukrepali, lahko 
oddate pri Upravi RS za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin, Inšpekcija 
za varno hrano, veterinarstvo in 
varstvo rastlin, Območni urad Murska 
Sobota, Kocljeva ulica 10, 9000 Murska 
Sobota, ali po mailu: OU-MurskaSobota.
uvhvvr@gov.si ali na tel. št. 02 521 43 
40.

Medobčinski inšpektorat

Tradicionalna 11. rekrutacija v Beltincih
V petek, 8. maja 2015, je bilo v Beltincih 
prešerno vzdušje. Uprava za obrambo 
Maribor je povabila 87 vojaških 
obveznikov iz občin Beltinci, Črenšovci, 
Odranci, Turnišče in Velika Polana, da 
se seznanijo z vojaško dolžnostjo. Mladi, 
letnik 1997 iz trinajstih vasi naštetih 
občin, so tako kot veleva tradicija 
nekdanjega prihoda na nabor za vojaško 
službo, okrasili vozove, se pražnje oblekli 
ter se v spremstvu mnogoštevilnih deklet 
pripeljali v Beltince. 
Po prihodu na prireditveni prostor in po 
tradicionalnem petju državne himne sta 
rekrute nagovorila župan Občine Beltinci, 
g. Milan Kerman, ter podpolkovnik Žarko 
Henigman, načelnik sektorja J-1 v GŠSV. 
Med rekruti pa je završalo ob nagovoru 
našega vrhunskega športnika Filipa 
Flisarja.
Sledila je seznanitev z vojaško dolžnostjo, 
predstavitvijo pogojev in možnostjo 
zaposlitve v SV ter prostovoljnega 
služenja vojaškega roka.
Obiskovalcem se je profesionalno 
predstavila tudi SV. Vojaki 72. BR in 
LOGBR so na ogled postavili bojna vozila, 
orožje ter vojaško opremo. 

Sledilo je rajanje ob zvokih mnogih 
glasbenikov, pred koncem pa se je vsem 
prilegel vojaški pasulj, skuhan v kuhinji 

vojašnice v Mariboru.

Aktualni svetovni prvak v smučarskem 
krosu Filip Flisar je bil najbolj oblegana 
osebnost na prireditvi, saj je do zadnjega 

delil avtograme in se fotografiral z 
mladimi.

Branko Mohorič,
Uprava za obrambo Maribor

Fotogra�ije: Slavko Delalut

Slovesnosti ob tradicionalni beltinski rekrutaciji so se udeležili dekleta in fantje iz 
trinajstih prekmurskih vasi
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Opozorilni sistem COPS@ROAD na nevarnem križišču v Beltincih
Beltinci, 4. junij 2015 – Občina Beltinci 
je v sodelovanju z Zavarovalnico 
Triglav in mladim podjetjem Aktivna 
signalizacija Korun nepregledno 
križišče Mladinske in Panonske ulice 
opremila z opozorilnim sistemom 
COPS@road. Sistem s svetlobnim 
signalom voznike opozarja na 
potrebo po večji previdnosti pri 
vključevanju s stranske ceste v času, 
ko se po glavni cesti približuje drugo 
vozilo. Kot je na današnji simbolični 
otvoritvi sistema poudaril župan 
občine Beltinci Milan Kerman, gre za 
pomemben prispevek k izboljšanju 
varnosti prometnih udeležencev na 
tem nevarnem križišču.

V zadnjih treh letih je bilo na križišču 
zabeleženih 11 prometnih nesreč, od 
tega sedem s telesnimi poškodbami. 
Križišče je nevarno predvsem zaradi 
slabše preglednosti ob vključevanju 
z neprednostne na prednostno cesto. 
Zaradi ravnega odseka prednostne 
ceste so dodaten vzrok za pogostost 
prometnih nesreč tudi visoke hitrosti 
vozil na prednostni cesti. COPS@
road (Collision Preventing Safety 
System) je aktivni opozorilni sistem, 
ki vključuje elemente za zaznavanje in 
opozarjanje prometnih udeležencev. 
Centralna enota s prikazovalnikom 
je nameščena na Mladinski ulici pred 
križiščem nad prometnim znakom 
»STOP«. Detektorji zaznajo prihajajoča 
vozila po neprednostni cesti in jih 
z rumenimi utripalci opozarjajo na 
približevanje nevarnemu križišču. 
Na Panonski ulici sta nameščeni 
še dve oddaljeni detektorski enoti. 
Če katera izmed njiju hkrati zazna 
približevanje vozila proti križišču po 
prednostni cesti, začne prikazovalnik 
na Mladinski ulici voznike opozarjati 
na povečano nevarnost z rdečim 
klicajem s trikotnikom. Komunikacija 
med postavljenimi enotami sistema je 
brezžična, poleg tega se sistem napaja 
na sončno energijo. Poudariti je treba 
še, da to ni semafor, ampak dodatni 
opozorilni sistem, ki voznike v realnem 

času opozarja na potrebo po povečani 
previdnosti na nevarnih prometnih 
točkah.

Skupaj za večjo prometno varnost v 
Sloveniji
»V občini se zelo trudimo izboljševati 
varnost z različnimi ukrepi, tako da smo 
zelo veseli tega sodelovanja in skupnega 
financiranja opozorilnega sistema 
COPS@road z namenom zmanjšanja 
prometnih nesreč,« poudarja župan 
Občine Beltinci Milan Kerman.

V sklopu projekta Skupaj za večjo 
prometno varnost v Sloveniji je 
Zavarovalnica Triglav v 40 odstotkih 
finančno podprla postavitve 12 
sistemov COPS@road na nevarnih 
cestnih odsekih v različnih slovenskih 
regijah, kjer obstaja povečana nevarnost 
trkov zaradi nepreglednosti, in tako 
prispevala k aktivnejšemu zmanjševanju 
nevarnosti prometnih nesreč. »V 
največji slovenski zavarovalnici na 
vsakem koraku uresničujemo svoje 
poslanstvo: ustvarjamo varnejšo 
prihodnost. Z akcijami, kot je današnja, 

želimo izboljšati prometno varnost 
v Sloveniji. V devetih različnih krajih 
po Sloveniji smo že podprli postavitve 
opozorilnih sistemov COPS@road na 
nevarnih cestnih predelih, deseto je 
križišče Mladinske in Panonske ulice 
v Beltincih. Verjamemo, da bomo tako 
zavarovali številna življenja, kar je tudi 
največja dodana vrednost skupnega 
projekta,« je povedal Sandi Štefan 
Flisar, direktor območne enote Murska 
Sobota Zavarovalnice Triglav. 

Sistem COPS@road je razvilo mlado 
slovensko podjetje A.s.K. »Zavedamo 
se pomena sodelovanja za povečevanje 
varnosti na slovenskih cestah. Veseli 
smo sodelovanja z Občino Beltinci in 
Zavarovalnico Triglav pri opremljanju 
tega nevarnega križišča. Dosedanji 
rezultati postavitve sistema COPS@road 
kažejo bistveno zmanjšanje prometnih 
nesreč na nevarnih točkah, tako da 
verjamemo, da bo s tem sistemom za 
vse prometne udeležence varnejše tudi 
to križišče,« je povedal Peter Korun, 
direktor podjetja A.s.K.

Peter Korun (A.s.K), Sandi Štefan Flisar (Zavarovalnica Triglav), Milan Kerman 
(župan občine Beltinci), Roman Činč (predsednik KS Beltinci) in Milan Györek  

(predsednik SPV) pred novo pridobitvijo za večjo varnost v prometu
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Odziv na akcijo sterilizacij in kastracij psov in mačkov letos rekorden
Na letošnjo akcijo sterilizacij in kastracij 
se je odzvalo 765 lastnikov psov in 
mačk, skupaj pa je bilo steriliziranih 
in kastriranih kar 906 živali, kar je za 
35,4% več kot lani! Letošnja akcija je 
potekala že sedmo leto zapored, a tokrat 
nekoliko drugače: čas trajanja akcije 
je bil skrajšan iz štirih na dva meseca,  
veterinarske postaje pa so zvišale svoj 
popust na ceno storitve iz prejšnjih 

20% na kar 40%. 
Pomembno vlogo pri uspešnosti akcije 
imajo tudi občine, saj smo razbrali 
najvišji odziv ravno v občinah, kjer 
so občane o akciji obvestili. Beltinska 
občina je bila ena izmed teh, saj je bilo 
na ta račun steriliziranih oz. kastriranih 
kar 55 živali.
 Kljub zelo uspešni akciji pa na terenu 
še vedno pogosto opažamo velike 

populacije živali, ki živijo v neustreznih 
razmerah. Nezaželene mladiče se 
pogosto še ubija ali odvrže, kar je 
neetično, zakonsko prepovedano in 
kaznivo! Zato pozivamo vse lastnike 
psov in mačk, da se čim prej odločijo za 
sterilizacijo oz. kastracijo svojih živali. 
Če potrebujete kakršno koli pomoč, 
tudi pri lovljenju mačk, se obrnite na 
nas. Telefonska številka, na kateri smo 
dosegljivi, je: 040/736-313 
Prednosti sterilizacij in kastracij 
je veliko. Nedolgo nazaj nam je 
starejša gospa, ki smo ji pomagali pri 
sterilizaciji/kastraciji njenih desetih 
mačk, rekla tole: “Če bi znala, ka je to 
tak fajn, ko so vse porihtane, bi jih že 
par let nazaj dala. Zaj pa san brez brige. 
Pa vse so lepo zdrave, pridne in doma se 
držijo. Zakuj ste tak dugo k meni hodili? 
Ge ste prej bilij?” Naj omenimo, da je 
gospa sprva nasprotovala  sterilizaciji  
oz. kastraciji. Sedaj pa tudi sama svoje 
znance, sosede in sorodnike nagovarja 
k tej odločitvi.

Društvo za zaščito živali Pomurja

Naša občanka Fiona Zečiri Evropska prvakinja

30. maja 2015 je na Portugalskem v 
kraju Santarém potekalo tekmovanje 
v karateju IKU zveze, kjer je nastopila 

tudi obetavna športnica  FIONA ZEČIRI 
iz Beltincev. 
V karateju je v svoji kategoriji osvojila 

naziv EVROPSKE PRVAKINJE in tako 
gladko ugnala sotekmovalce. 
Fiona je dokazala, da ji vztrajnost, 
borbenost in samodisciplina, ki so še 
posebej pomembne pri tej zvrsti športa, 
niso tuja. Dosegla je zavidljiv rezultat 
in se povzpela na najvišjo stopničko, na 
kar smo v občini še kako ponosni in ji za 
njen uspeh iz srca čestitamo.
Čestitamo pa tudi njeni družini, ki jo 
vseskozi podpira, bodri in ji stoji ob 
strani. Ob prihodu domov so mlado 
športnico in prvakinjo Fiono prišli 
pozdravit domačini, prijatelji, znanci 
in sorodniki. Čestital ji je tudi župan 
Občine Beltinci, Milan Kerman, in se 
ji zahvalil, da je ime naše občine in 
Slovenije ponesla v daljno državo na 
skrajnem jugozahodu celinske Evrope.  
Želimo ji še veliko uspehov na športnem 
področju in se veselimo njenih 
nadaljnjih zmag.

Liljana Bežan

Fiona Zečiri na zmagovalnih stopničkah na Portugalskem

Ljubki, a preštevilni mladiči lahko hitro postanejo težava, zato ravnajte odgovorno in 
poskrbite za kastracijo/sterilizacijo psov in mačk
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Slovenski energent, slovenski izdelek in slovenska delovna mesta
Olje in plin iz uvoza sta riziko
V Evropi in Sloveniji je veliko vrst 
ogrevalnih sistemov in na žalost še 
vedno prevladujejo ogrevalni sistemi 
na fosilna goriva, ki so žal odvisni 
od nihanja cen na svetovnih borzah. 
Dolgoročno je torej ogrevalni sistem 
na fosilna goriva lahko zelo drag, saj 
nikoli ne vemo, kako se bodo dvignile ali 
spustile cene energentov, kot sta olje ali 
plin. Problem pri olju je poleg relativno 
visoke cene tudi onesnaževanje, ki 
ga takšno ogrevanje povzroča.  Plin v 
primerjavi z oljem onesnažuje manj, a 
ni naš.

Cena električne energije je 
dolgoročno neznanka
V porastu so sanacije stavb s pomočjo 
toplotnih črpalk. Takšna vrsta ogrevanja 
spada trenutno med vrsto alternativnih 
vrst ogrevanja in je odlična izbira glede 
na udobno rokovanje in enostavnost 
uporabe ob predpostavki, da bo cena 
elektrike dolgoročno nizka. Toplotna 
črpalka za obratovanje in črpanje 
energije iz zraka ali zemlje porabi tudi 
do 7.000 KwH energije letno. A problem 
je, da velik del električne energije 
pridobimo iz fosilnih goriv (TEŠ 6) ali pa 
ga uvozimo iz tujine in transportiramo 
po dotrajani električni infrastrukturi. 
Dolgoročnost takšne naložbe je torej 
odvisna tudi od tega, koliko bremena za 
obnovo elektro omrežja se bo prevalilo 

na uporabnike.
Les je slovenski nacionalni interes
Zaradi velike površine gozdov, ki pokriva 
Slovenijo in tudi zaradi katastrofalnega 
žledu, ki se je zgodil lansko leto, 
imamo v Sloveniji prekomerne količine 
lesa, ki ga je potrebno uporabiti. Les 
vsako leto znova zraste in spada med 
trajnostne lokalne energetske vire. 
Kotli na biomaso Valher uporabljajo kot 
energent pelete ali polena. Možno pa bi 
bilo seveda tudi kurjenje oljčnih koščic, 
lupin sončničnih semen, papirja ali 
koruznih storžov. Varjeni kotli na pelete 
delujejo popolnoma avtomatsko in so 
veliko bolj priročni kot klasični kotli na 
drva. Dosegajo pa tudi izkoristke okoli 
93% in so v primerjavi z konkurenco 
iz tujine ugodnejši  ter zagotavljajo 
slovenska delovna mesta.

Kako izbrati pravi kotel na biomaso?
Pri odločitvi o opremi kurilnice je 
potrebno upoštevati več dejavnikov. 
Potrebujete pravega mojstra, ki 
vam bo pregledno, neodvisno in 
kakovostno zmontiral naročeno 
opremo. Potrebujete pravi kotel, ki je 
primeren za vaše pogoje in zanesljivega 
partnerja. V prodajnem programu 
proizvajalcev kotlov je več različnih 
modelov, ki izpolnjujejo možnost 
pridobitve Eko sklada. Vi kot stranka pa 
si lahko izberete rešitev na drva, pelete 
ali kombinirano rešitev, ki bo kurila 

tako drva kot pelete.  Bolj ekološko 
osveščene stranke pa si bodo kotlovnico 
uredile še z zalogovnikom tople vode, 
ki bo odvečno toploto iz peči namesto 
v dimnik poslalo v zalogovnik, ki bo 
vodo kasneje razporedil po ogrevalnem 
sistemu hiše. Še bolj tehnološko 
ozaveščeni uporabniki bodo posegli 
po uplinjevalnem kotlu, ki lesa ne kuri, 
ampak uplini. Taki kotli po meritvah 
plinske slike dosežejo tudi do 5* manj 
izpusta monoksida v ozračje kot klasični 
kotli. Vidimo torej, da je izbira med 
kotli velika in da si med seboj vsi niso 
enaki. Osebno priporočam, da se pred 
nakupom posvetujete s strokovnjakom 
in si pogledate tabelo proizvajalcev, ki 
jih je certificiral slovenski Eko sklad 
in tako dobite možnost subvencije 
investicije v višini 25% nakupa.

Miha Vake,
univ. dipl. med. kom

Zasaditev medovitega drevesa v beltinskem parku
Skupaj s Čebelarskim društvom Beltinci, 
ki sodeluje pri vseslovenskem projektu 
»ČLOVEK POSADI, ČEBELA OPRAŠI« 
je Občina Beltinci v beltinskem parku 
v tednu, ko obeležujemo svetovni DAN 
ZEMLJE, zasadila medovito drevo – lipo. 
Lepa gesta je popotnica ob praznovanju 
tega praznika, saj bo drevo nudilo zavetje 
vsem, ki se bodo v parku ob gradu 
ustavljali ob njej. Najbolj pa je bodo v 
teh toplih spomladanskih dneh vesele 
pridne čebele.

Čebelarskemu društvu Beltinci izrekamo 
javno zahvalo!

Lilijana BežanCvetje medovitega drevesa pred beltinskim gradom bo kraju v okras in čebelam v slast
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Nasveti za ločeno zbiranje odpadkov
Zakaj je pomembno ločeno zbiranje 
odpadkov?
Če odpadke zbiramo ločeno, jih predelamo 
in ponovno uporabimo, pomeni to, da 
zmanjšamo:
• količine odpadkov, ki se odlagajo,
• stroške ravnanja z odpadki,
• količino energije, ki je potrebna za 

proizvodnjo novih izdelkov,
• onesnaževanje okolja in porabo naravnih 

virov in
• prihranimo dragoceni deponijski prostor.

Občani občine Beltinci lahko doma 
ločeno zbirate biološke odpadke, papir, 
papirno in mešano embalažo (plastično, 
kovinsko in sestavljeno) ter mešane 
komunalne odpadke. Frekvenco odvoza 
posamezne frakcije določa Občinski svet 
Občine Beltinci s potrditvijo Elaborata 
o oblikovanju cene izvajanja obvezne 
občinske gospodarske javne službe zbiranja 
določenih vrst komunalnih odpadkov.

MEŠANA EMBALAŽA
Gospodinjstvo, ki je vključeno v organizirano 
zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, 
prejme 1x letno 24 tipiziranih vreč za 
zbiranje mešane embalaže (plastične, 
kovinske in sestavljene). V primeru, da v 
vašem gospodinjstvu nastaja večja količina 
mešane embalaže, lahko kupite dodatno 
količino tipiziranih vreč za mešano 
embalažo. Ne pozabite, da je potrebno 
prazno in čisto embalažo pred oddajo v 
vrečo razstaviti in stisniti. Netipiziranih 
vreč ne pobiramo.

BIOLOŠKI ODPADKI
Število in velikost zabojnikov za biološke 
odpadke lahko mesečno prilagajate vašim 
dejanskim potrebam. Pri spomladanskih 
in jesenskih opravilih nastaja večja
količina biološko razgradljivih kuhinjskih 
odpadkov in zelenega vrtnega odpada, kot 
je običajno volumen zabojnika za biološke 
odpadke. V primeru občasno povečanih 
količin bioloških odpadkov lahko proti 
plačilu naročite njihov dodatni odvoz 
ali kupite tipizirane vreče za biološke 
odpadke. Polne vreče nastavite ob zabojnik 
za biološke odpadke na dan njihovega 
odvoza. Netipiziranih vreč ne pobiramo.

MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI
Število in velikost zabojnikov za mešane 
komunalne odpadke lahko mesečno 
prilagajate vašim dejanskim potrebam. 
V nekaterih gospodinjstvih nastaja samo 
občasno potreba po dodatnem volumnu 
zabojnika za mešane komunalne odpadke. 
Za vas imamo rešitev - tipizirane vreče 
za mešane komunalne odpadke. Polne 

vreče nastavite ob zabojnik za mešane 
komunalne odpadke na dan odvoza mešanih 
komunalnih odpadkov. Netipiziranih vreč 
ne pobiramo.

V zabojnik za mešane komunalne odpadke 
ne smemo odlagati biološko razgradljivih 
odpadkov. Le-ti ob razkrajanju povzročajo 
neprijetne vonjave, še posebej v poletnih 
mesecih. Svetujemo vam uporabo 
biorazgradljivih vreč za zabojnike,
da se znebite neprijetnih vonjav v zabojniku 
in ohraniti le-tega čistega. Imamo jih v 
našem prodajnem programu. Volumen 
vreč je narejen po merah zabojnikov 
podjetja Saubermacher – Komunala. Vreče 
so namenjene za uporabo v zabojnikih 
vseh vrst in jih lahko kupite na sedežu 
našega podjetja. Za plačilo lahko naročite 
tudi pranje in dezinfekcijo zabojnika 
ter kupite odstranjevalce vonja in 
dezinfektorje.

PAPIR IN PAPIRNA EMBALAŽA
V veljavnem standardu ravnanja z 
odpadki, ki zasleduje cilj čim več ločeno 
zbranih komunalnih odpadkov in čim 
manj odpadkov, ki gredo v odlaganje, vam 
nudimo tudi ločeno zbiranje papirja z 
zabojnikom v vašem gospodinjstvu.

Odvoz papirja in papirne embalaže 
poteka enkrat na štiri tedne, storitev pa 
je že vključena v mesečno ceno ravnanja 
z odpadki in vam ne povzroča dodatnih 
stroškov. Sistem zbiranja je zelo preprost, 
saj od vas zahteva le, da papir in papirno 
embalažo odlagate v zelen zabojnik z rdečim 
pokrovom, ki ga na dan odvoza do 6.00 ure 
postavite na vaše odjemno mesto. Pred 
oddajo papirno embalažo razstavite in 
stisnite, sicer bo vaš zabojnik za papir 
prehitro poln. Zabojnik lahko prevzamete 
na sedežu podjetja Saubermacher-
Komunala Murska Sobota d.o.o..

ZBIRNA MESTA
Občani lahko oddajate na zbirnih mestih 
stekleno embalažo, papir, papirno in mešano 
embalažo. Priporočamo vam, da že doma 
pripravite odpadke za oddajo ločeno. 

ZBIRNI CENTER ZA LOČENO ZBIRANJE 
FRAKCIJ
Ob čistilni napravi v Beltincih se nahaja 
zbirni center za ločeno zbiranje frakcij. 

Trenutno je odprt v:
• ponedeljek od 14.00 do 18.00 ure,
• sredo od 10.00 do 14.00 ure in 
• vsako soboto od 8.00 - 12.00 ure. 

Ob prihodu v zbirni center se mora 
povzročitelj odpadkov identificirati 
s pomočjo črtne kode, ki se nahaja 
na odrezku UPN obrazca (položnice). 
Iz odrezka zadnjega računa skrbnik 
zbirnega centra odčita črtno kodo in na ta 
način preveri, če je gospodinjstvo vključeno 
v organizirano zbiranje odpadkov in s tem 
upravičeno do uporabe zbirnega centra.

V zbirnem centru lahko oddate naslednje 
ločeno zbrane frakcije:
• papir in lepenke vseh vrst in velikosti, 

vključno z odpadno embalažo iz papirja 
in lepenke,

• steklo vseh velikosti in oblik, vključno z 
odpadno embalažo iz stekla,

• plastiko, vključno z odpadno embalažo iz 
plastike ali sestavljenih materialov,

• odpadke iz kovin, vključno z odpadno 
embalažo iz kovin,

• les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
• oblačila,
• tekstil,
• čevlje v parih,
• jedilno olje in maščobe, barve, črnila, 

lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih 
snovi,

• detergente, ki ne vsebujejo nevarnih 
snovi,

• baterije in akumulatorje, ki niso 
razvrščeni v skupine 16 06 01, 16 06 02 
ali 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu 
odpadkov, določenem v predpisu o 
ravnanju z odpadki,

• električno in elektronsko opremo, ki ne 
vsebuje nevarnih snovi,

• kosovne odpadke,
• odpadna zdravila in
• izrabljene avtomobilske pnevmatike 

(maksimalno 4 kose letno na 
gospodinjstvo).

Mešani komunalni (nesortirani 
onesnaženi odpadki – smeti), gradbeni, 
biološki, nevarni in posebni odpadki, 
avtomobilski deli ter mokra in 
onesnažena oblačila se v zbirnem centru 
ne sprejemajo.

Tipizirane vreče lahko kupite na sedežu 
našega podjetja, na blagajnah podjetja 
Komunala d.o.o. M. Sobota ali pri vozniku 
vozila v času odvoza odpadkov.

Za dodatne informacije obiščite našo spletno 
stran www.saubermacher-komunala.si, 
pišite na info@saubermacher-komunala.si, 
nas obiščite na Noršinski ulici 12 v Murski 
Soboti ali pokličite na telefonsko številko 
02/526-84-50.
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45. mednarodni folklorni festival Beltinci

Četrtek, 23. julij
• odprtje 45. mednarodnega 

folklornega festivala Beltinci
• predstavitev knjige Böltinci 

inda – Beltinci danes 
avtorjev Petra Šraja in 
Ludvika Penhoferja,

• nastop tamburaške skupine 
KUD Beltinci

 
petek, 24. julij
• celovečerni nastop mehiške 

folklorne skupine BALLET 
FOLKLORICO BRITANICO 
DE TORREON (CIUDAD DE 
MEXICO, MEHIKA)

sobota, 25. julij
• popoldne predstavitev 

krajevnih skupnosti občine 
Beltinci

• Etno večer:
§  Kalinka (Ukrajina)
§  Katice (Slovenija)
§  BeleTinke (Beltinci)
§  Marko Banda (Beltinci)

 
Nedelja, 26. julij
• Le plesat me pelji, prvi del 

državne revije folklornih 
skupin

Poleg domačinov in gostov s 
Hrvaške se bodo predstavili:

 1. AFS Ozara - mladinska, 
KD AFS Ozara Kranj
2. FS Jurovčan KD Ivan 
Cankar Jurovski Dol
3. FS KUD Oton Župančič 
Vinica
4. FS Kajer Bučečovci
5. AFS Ozara - vodilna, KD 
AFS Ozara Kranj
6. FS KD Podgorci
7. FD Leščeček KD Slavko 
Osterc Veržej
8. AFS KUD Študent Maribor
 

V petek bodo za slovesno vzdušje poskrbeli tudi godbeniki pod taktirko Stanka Peterke, v 
nedeljo pa Prekmurska godba Bakovci pod taktirko Željka Ritlopa.

Slovesen podpis pogodb s podelitvijo štipendij v občini Beltinci za 
leto 2015

»Življenje naj ne bo roman, ki so nam ga 
podarili, marveč roman, ki ga pišemo!«

(Novalis, mislec)

V petek, 8. maja 2015, smo prisostvovali 
slovesnemu podpisu pogodb s 
podelitvijo štipendij  za leto 2015. 
Svečanosti sta se udeležila župan 
Milan Kerman in predsednik uprave 
Pomurske izobraževalne fundacije, 
dr. Mitja Slavinec, ki sta študentom in 
študentkam Občine Beltinci namenila 
nekaj spodbudnih besed in jim ob 
podpisu iskreno čestitala. Prisotne je 
pozdravil tudi podžupan Roman Činč.

Letošnji štipendisti so:  
BLAŽ BALAŽIC, študent strojništva na 
Falkulteti za strojništvo v Mariboru;  
SAŠA BERDEN, študentka predšolske 
vzgoje na Pedagoški fakulteti v 
Mariboru; KAJA CIGAN, študentka 

Nova generacija štipendistov Občine Beltinci – želimo si njihovega uspeha in dobrega 
sodelovanja z lokalno skupnostjo

AKTUALNO / IZ OBČINSKE HIŠE 
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Zaključek Jeričevih dnevov v Dokležovju
Zaključek Jeričevih dnevov v Dokležovju 
s sveto mašo za domovino in položitvijo 
venca k spomeniku domoljuba in 
kanonika Ivana Jeriča smo v soboto, 6. 
junija 2015, zaznamovali tudi z osrednjo 
prireditvijo v dvorani v Dokležovju. 
Organizatorji prireditve so bili Občina 
Beltinci, KS Dokležovje in DPM 
Dokležovje.
Skozi kulturni program, ki so ga 
pripravili dijaki in dijakinje Gimnazije 
Murska Sobota s svojimi mentorji, smo 
spoznali življenje in delo našega rojaka 
Ivana Jeriča. Sodelovali sta tudi Vrtec 
Beltinci - enota Sonček Dokležovje in 
Osnovna šola Bakovci - POŠ Dokležovje.  
Slavnostni govornik je bil župan Občine 
Beltinci, gospod Milan Kerman. Mladi so 
v teku teh dni pripravili razstavo svojih 
del, ki je bila na ogled  obiskovalcem.
Ivan Jerič je v svoji knjigi Moji spomini 
zapisal: “To je sedaj taka domovina, za 
katero smo se svojčas borili, trpeli zanjo 
in jo ljubili. Dobila je lepi slovenski obraz!”

managementa in marketinga na 
Ekonomsko poslovni fakulteti v 
Mariboru;  MITJA CIGAN, študent 
sociologije in filozofije na Filozofski 
fakulteti v Mariboru;  PETRA ERJAVEC, 
študentka razrednega pouka na 
Pedagoški fakulteti v Mariboru;  PETRA 
LOVŠIN, študentka gradbeništva na 
Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo 
v Ljubljani;  VITO VINKOVIČ, študent 
strojništva na Fakulteti za strojništvo v 
Mariboru. 
Trije štipendisti se zaradi študijskih 
obveznosti žal niso mogli udeležiti 
podpisa in so pogodbe podpisali 
naknadno. To so:
KATJA HARC, študentka farmacije 

na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani; 
TADEJA VOROŠ, študentka veterinarstva 
na Veterinarski fakulteti v Ljubljani; LEA 
VOROŠ, študentka slovenskega jezika 
in književnosti na Filozofski fakulteti v 
Mariboru.

V imenu Občine Beltinci in Pomurske 
izobraževalne fundacije prejemnikom 
štipendij iskreno čestitamo in jim 
želimo na  nadaljnji izobraževalni poti 
veliko uspehov in poguma.

Lidija Baligač

Lea Vöröš je zaradi študijskih obveznosti 
pogodbo o štipendiranju podpisala 

individualno

Venec ob spomeniku Ivanu Jeriču so položili župan občine Beltinci Milan Kerman, 
predsednica KS Dokležovje Lidija Ropoša in kaplan Boris Kučko
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Dan državnosti proslavili tudi v občini Beltinci
V ponedeljek, 22. junija 2015, smo 
se zbrali na grajskem dvorišču in v 
prijetnem ambientu obeležili in počastili 
državni praznik naše domovine – DAN 
DRŽAVNOSTI.
Slavnostni govornik na osrednji 
slovesnosti je bil Jožef HORVAT, poslanec 
Državnega zbora RS, podpredsednik  
Nove Slovenije, predsednik Odbora 
za zunanje zadeve Evropske unije, ki 
je poudaril pomen praznika in vsem 
ob tem iskreno čestital. Za občanke 
in občane občine Beltinci je povedal-
citiramo:

Bil je to zelo poseben junijski večer. Večer 
poln napetega pričakovanja in sreče. 
Poletna noč se je pred poslopjem tedanje 
republiške skupščine, danes Državnega 
zbora, tiho spuščala nad valovanje ljudi.
In vmes so, kot slaba slutnja, kot nočna 
mora, priletele železne in zle ptice. A 
spomnim se, da niso prinesle strahu. 
Vzbudile pa so močno ogorčenje.
To je bil tako silovito zgoščeni 
trenutek slovenske zgodovine, da ga 
je bilo z vznesenimi čustvi komaj moč 
razumeti in dojeti. In vse je bilo tako 
zelo dostojanstveno. Slovenija je bila 
pripravljena, da se zbudi v novo poglavje 
svoje zgodovine.

Spoštovane državljanke in državljani 
Republike Slovenije,
spoštovani župan Občine Beltinci gospod 
Milan Kerman s soprogo,
spoštovane svetnice in svetniki,
občanke in občani Občine Beltinci,
drage rojakinje, dragi rojaki!

V skoraj 1400 letni zgodovini slovenskega 
naroda je bilo veliko pomembnih 
dogodkov in obdobij, v katerih so naši 
predniki z modrimi in pogumnimi 
odločitvami zavarovali naš obstoj in 
razvoj.

Mednje nesporno spada tudi dogodek, ki 
se je 17. avgusta leta 1919 odvijal prav 
tukaj, pri vas v Beltincih. Dogodek, ki ste 
mu celo posvetili vaš občinski praznik. 
Združitev prekmurskih Slovencev z 
matičnim narodom je Beltince zapisala 
na zemljevid najpomembnejših dogodkov 
v razvoju slovenskega naroda in je v letu 
2005 upravičeno našla mesto na oltarju 
slovenskih državnih praznikov.
Pred dobrimi 95. leti se je torej uresničila 
vizionarska misel Jožefa Klekla, ki mu jo 
je Müra je zašepetala:

Ne me Večni zato stvoro, 
da bi val moj brate ločo, 
Jaz vezalje sem za nje, 
ki kre strani mi žive.

V naši zgodovini je veliko podobnih, 
dobrih dogodkov, vendar pa je bila 
osamosvojitev Slovenije v zgodovinskem 
procesu Slovencev izjemno in prelomno 
dejanje brez primere.
Priljubljenega slovenskega pesnika 
Toneta Pavčka si bomo zapomnili tudi po 
Majniški deklaraciji, ki jo je 8. maja 1989 
prebral na Kongresnem trgu v Ljubljani 
in tako vesoljnemu svetu sporočil, 
da hočemo živeti v suvereni državi 
slovenskega naroda.
Osamosvojitev Slovenije torej ni bila le 
utrinek ene poletne noči. Zalet je dobila 
sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja, 
da bi potem počasi, ne brez problemov, ne 
brez nasprotovanj, ne brez pomislekov, 
postala naš skupni cilj.

Ta se je uresničil 25. junija 1991, ko je 
Skupščina Republike Slovenije na osnovi 
plebiscita sprejela Temeljno ustavno 
listino o samostojnosti in neodvisnosti 
Republike Slovenije in ustavni zakon 
za njeno izvedbo ter “Deklaracijo o 
neodvisnosti Republike Slovenije’’ in 
nekaj s tem povezanih zakonov.

Dragi prijatelji,
bili smo obdarovani z darom državnosti. 
Z darom naše lastne države, ki praznuje 
svoj 24. rojstni dan.
Z vojno za Slovenijo smo obranili 
domovino.
S tem pa se ni začela, še manj končala 
zgodovina Slovenije. Čaka nas še veliko 
nalog, ki jih moramo uresničevati z 
vso srčnostjo in z zavedanjem, da se 

človek ne rodi samo zase, temveč tudi za 
domovino. Marsikaj moramo postoriti 
za boljši materialni in duhovni standard 
državljank in državljanov Slovenije, ki 
smo tudi državljani Evrope. Tiste Evrope, 
za katero so temelje postavili očetje 
Evrope, krščanski demokrati: svetniški 
kandidat Robert Schuman, Konrad 
Adenauer, de Gasperi, Jean Monnet in 
drugi. V družini evropskih narodov pa 
bomo toliko močni, kolikor bomo držali 
skupaj doma.

Slovenci smo v zgodovinsko usodnih 
trenutkih znali stopiti skupaj. Z nekaj 
težavami, a nezadržno Slovenci 
vendarle spoznavamo, da imamo v svoji 
zgodovini veliko sijajnih dogodkov, ki 
so nas združevali in ki jih lahko iskreno 
skupaj praznujemo. Danes ponovno 
močnó potrebujemo plebiscitarno 
enotnost. Turbulentni časi, nestabilna 
Evropa, nemirni svet, 60 milijonov 
beguncev, terorizem, verske vojne, 
postavljajo pred nas, tako kot pred 24. 
leti, veliko težkih vprašanj in izzivov. 
Verjamem v naš slovenski narod, zato 
sem prepričan, da bomo zmogli vsak 
v sebi in skupaj kot narod najti moč, 
medsebojno zaupanje, zaupanje v 
institucije države in optimistični pogled 
v našo skupno prihodnost, v kateri bomo 
poleg ‘’republika Slovenija’’ vse večkrat 
govorili tudi ‘’domovina Slovenija’’.

Pomembno je, da se končno zavemo, 
da je Slovenija - kljub svoji geografski 
majhnosti - velika, a raznolika celota, 
ki je v zgodovini mnogokrat razdeljena 
doživljala različno usodo. Pa vendar je 
že dolgo hotela biti tako skupaj, kakor je 
končno danes.

Z vstopom Slovenije v EZ smo pred 11 
leti na svoji dolgi poti naredili še zadnji 
korak domov. Domov, ker smo doma 
v Evropi, ker smo - tudi Slovenci člani 
evropske družine narodov, ki je nastala 
na prav istih krščanskih oz. občečloveških 
vrednotah, ki so bile ključnega pomena 
za ohranitev Slovencev skozi več kot 
tisočletno viharno zgodovino.

Spoštovani,
nikoli ne smemo iz svetišča spomina 
izbrisati dogodkov pred 24. leti, ko se 
je samozavest vrnila v slovenska srca, 
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ko je upanje napolnilo slovensko dušo, 
ko je enotnost prišla nazaj v slovenski 
narod. Vse to troje: samozavest, upanje 
in enotnost je oblikovalo novo moč, ki je 
ni mogel zlomiti nihče. Rodila se je naša 
in samo naša država - R Slovenija. 
V skoraj četrt stoletni zgodovini naše 
države smo veliko dosegli, a tudi marsikaj 
spregledali, najbrž v ihti čimprejšnjega 
doseganja evropske razvitosti in 
standarda. Ko smo s predsedovanjem 
Svetu EU v letu 2008 dosegli kulminacijo, 
smo z letom 2009 začeli strmo padati, 
ne samo v gospodarskem pogledu 
ampak tudi v moralnem in tudi v stanju 
duha. Lansko leto smo kljub 2,6% 
gospodarski rasti ustvarili še vedno manj 
kot leta 2008, kar pomeni, da že sedmo 
leto stagniramo, potrebujemo vsaj 
60.000 novih delovnih mest, kmetje se 
pritožujejo nad razmerami v kmetijstvu, 
zaupanje v pravosodni sistem je rekordno 
nizko, skladni regionalni razvoj je še 
vedno zgolj želja periferije in podeželja, 
del politike z vmešavanjem v državna 
podjetja uspešno odganja domače in 
tuje vlagatelje, Zakon o razvojni podpori 
Pomurju zaradi pomanjkanja sredstev v 
državnem proračunu do konca letošnjega 
leta ne bo realiziran – pa bi moral biti, 
zato si pomurski poslanci prizadevamo 
za njegov podaljšek do leta 2017.
Nekateri vplivni politiki s socialno 
demagogijo po vzoru grške politike še 
vedno razmišljajo le o tem, kako deliti, 
ne pa o tem kako ustvariti. Tovrstno 
razmišljanje smo nekoč že poznali 
in sicer v času družbeno političnega 
sistema, ki je propadel in za katerega je 
Margaret Thatcher dejala, da je dober 
samo tako dolgo dokler vam ne zmanjka 
denarja drugih ljudi.
Usoda naše mlade države pa gotovo ni 
samo v rokah politike. Je v rokah vseh nas. 
Je odvisna od naših skupnih prizadevanj. 
Ko vsa ta prizadevanja seštejemo, bo 
naša dobra prihodnost zagotovljena. 
Pred leti smo v Sloveniji že dosegli 92%-
no razvitost EU. Z modrimi odločitvami, 
z zaupanjem, z besedo, ki velja, smo 
sposobni ta nivo ponovno doseči.
Zato si srčno želim, da bo današnji 
praznik notranja spodbuda za ponovno 
obujanje tistega hrepenenja in moči, 
ki sta nas družila leta 1991. Slovenci 
imamo v zadnjih stoletjih zgodovine eno 
samo obdobje, v katerem smo se uspeli 
toliko povezati in združiti okrog svojih 
nacionalnih vrednot, da smo dosegli 

rojstvo in tudi dokončno mednarodno 
priznanje lastne države. Slovenija je 
danes lahko topel in pravičen dom 
vseh svojih državljank in državljanov 
in zanesljiv partner v evropski družini 
narodov.

Nič nam ni bilo in nič nam ne bo dano 
samo po sebi. Ne država, ne trajni 
obstoj našega slovenskega naroda. 
Zdi se mi, da se včasih sramujemo s 
ponosom povedati, da smo Slovenci. 
Poglejmo okoli sebe in videli bomo veliko 
primerov samozavestnih narodov. Če 

bomo malodušni in bomo v slovenski 
samozavesti izpraznili prostor, ga bodo 
zelo hitro zapolnili drugi. Ko bomo 
to opazili in se prešteli, bo prepozno. 
Zato vas vabim, da na vaše domove ob 
dnevu državnosti in ob drugih državnih 
praznikih izobesite slovenske zastave. 
Znano je namreč, da je država toliko 
močna, kolikor je močna na svojem 
obrobju oziroma na svojih mejah.

Spoštovani,
redkim generacijam v zgodovini 
človeštva je bilo dano, da lahko 
praznujejo obletnice dobrih odločitev, ki 
so bile sad njihovega lastnega spoznanja 
in poguma.

Mi smo ena od teh generacij.  
Danes smo lahko upravičeno ponosni. 

Hvala vam vsem za vaš pogum, ki je 
dokončno ustvaril Slovenijo.

Naj ta pogum, upanje in samozavest 

ponovno privabijo na naša lica več 
prešernosti in optimizma.
Iskreno vam čestitam ob dnevu 
državnosti, dragi prijatelji, rojakinje 
in rojaki, državljanke in državljani 
Republike Slovenije!

Spoštovani,
obeta se praznična noč. Tudi tukaj, v 
Beltincih.

Nocoj ne bo črnih in zlih ptic.
Pot do zvezd je prosta in odprta.

Bog blagoslovi predrago Slovenijo!

V kulturnem programu pa smo 
prisluhnili PREKMURSKI GODBI 
BAKOVCI pod taktirko dirigenta in 
profesorja Željka Ritlopa. Z njimi je bila 
glasbenica iz Prekmurja, Tjaša Cigut. 
Več kot 50 glasbenikov sestavlja enega 
najstarejših in najbolj prepoznavnih 
orkestrov v Pomurju, njihova zasedba 
pa vključuje tudi člane, ki obiskujejo 
srednjo glasbeno šolo in tudi akademijo. 
Oblikujejo ga klasična dela, priredbe 
svetovnih uspešnic različnih zvrsti, 
kakor tudi priredbe domačih ljudskih 
skladb ter koračnic.  Orkester se 
vsako leto udeležuje gostovanj v tujini 
(Avstrija, Nemčija, Italija, Srbija ter na 
Madžarskem in Slovaškem). Zaigrali so 
nabor čudovitih skladb domače in tuje 
glasbene scene in tako lepo zaokrožili 
praznovanje našega Dneva državnosti.

Lilijana Bežan

Ob Dnevu državnosti smo v občini Beltinci prisluhnili Prekmurski godbi Bakovci, pri 
kateri sodelujejo tudi naši glasbeniki
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Sprejem najboljših učencev OŠ Beltinci in POŠ Dokležovje ob 
zaključku osnovnošolskega izobraževanja

»Če človek le sledi množici, ne bo prišel 
nič dlje od nje.

Človek, ki hodi sam, se bo verjetno znašel 
na mestih, kjer ni bilo še nikogar drugega.

V življenju imate dve izbiri: lahko se 
potopite  v množici. Ali pa ste nekaj 

posebnega.
Da ste nekaj posebnega, morate biti 
drugačni. Da ste drugačni, si morate 

prizadevati biti to,
kar ne more biti nihče drug!«

V torek, 23. junija 2015 smo v dvorani 
beltinskega gradu opravili svečanost 
sprejema najboljših učencev in učenk pri 
županu Občine Beltinci.
Devetošolci, ki letos zaključujejo svojo 
osnovnošolsko izobraževalno pot so se 
zbrali skupaj s svojimi učitelji ob 10.00 
uri, kjer jih je nagovoril župan Milan 
Kerman in jim ob njihovih izjemnih 
dosežkih in uspehih iskreno in iz srca 
čestital. 
Za učence in učenke se odpirajo na jesen 
nova vrata življenja, ko bodo prestopili 
prag srednjih šol in tako nadgrajevali 
to bogato znanje, ki so si ga pridobili v 
domačem okolju. Vsak začetek je težak 
to vsi še kako dobro vemo, pa vendar v 
mladi rod ne dvomimo in smo prepričani, 
da boste še naprej v svojih življenjih 
samozavestni, uspešni in pogumni, 
kot ste bili doslej. Bodite še naprej 
pozitivno naravnani in vztrajni tako v 
svojih besedah kot v svojih dejanjih in ne 
dvomimo, da vam ne bi uspelo vse kar si 
boste zadali.

Najboljši med najboljšimi v tem šolskem 
letu so:

Iz Osnovne šole Beltinci:
Anja Gregorec (Ižakovci 86 a, 9231 
Beltinci) 
Dosegla je izjemen učni uspeh v vseh 
razredih. Sodelovala je pri folklori v 7., 8. 
in 9. razredu.

Amadeja Prša (Ižakovci 75 a, 9231 
Beltinci)
Dosegla izjemen učni uspeh v vseh 
razredih. V  7. razredu prejela: slovenska 
bralna značka,  zlato priznanje pri 
nemški bralni znački, angleška bralna 
značka Knjižni molj, udeležba na 
literarnem natečaju DPM Beltinci – 
poezija, bronasto Cankarjevo priznanje, 
sodelovala pri folklori, pridobila 
priznanje za prizadevnost pri pouku ter 
vzorno vedenje.  V 8. razredu:  bronasto 
priznanje iz fizike, bralna značka, 
sodelovala pri folklori. Prejela priznanje 
za prizadevnost pri pouku in vzorno 
vedenje.
V 9. razredu:  angleška bralna značka 
Knjižni molj, naziv Zlati bralec. 
Sodelovala pri folklori ter prav tako 
prejela priznanje za prizadevnost pri 
pouku in za vzorno vedenje.

Sanja Šaruga (Pot ob črncu 1a, Beltinci, 
9231 Beltinci) 
Dosegla izjemen učni uspeh v vseh 
razredih. Prejela je v 7. razredu: bronasto 
priznanje Genius Logicus, bronasto 

Cankarjevo priznanje,  bronasto 
priznanje iz logike,  zlato priznanje 
pri nemški bralni znački. V 8. razredu: 
bronasto priznanje Genius Logicus,  
bronasto priznanje  iz astronomije, 
bronasto priznanje matematični kenguru 
ter prejela pohvalo za prostovoljno delo. 
V 9. razredu: bronasto priznanje Genius 
Logicus,  naziv Zlata bralka.
 
Primož Tratnjek (Bratonci 36, 9231 
Beltinci)
Dosegel je izjemen učni uspeh v vseh 
razredih. Prejel je:  V 7. razredu:  
FIT 1 , zlato priznanje iz nemške bralne 
značke,  bronasto priznanje Genius 
Logicus. Prejela priznanje za prizadevno 
delo pri pouku. V 8. razredu: FIT 2, 
bronasto priznanje iz fizike, bronasto 
priznanje iz astronomije ,  bronasto 
priznanje iz geografije,  prejela priznanje 
za prizadevno delo pri pouku. V 9. 
razredu: bronasto priznanje iz nemščine,  
bronasto priznanje iz zgodovine,  srebrno 
priznanje iz nemščine,  srebrno priznanje 
iz geografije, priznanje za sodelovanje na 
računalniškem tekmovanju Mladi bober 
(9. razred), prav tako prejela priznanje 
za prizadevno delo pri pouku.

Maja Vučko (Bratonci 127, 9231 Beltinci)
Dosegla izjemen učni uspeh v vseh 
razredih.
Prejela je: V  7. razredu:  FIT 1,  prejela 
priznanje za prizadevno delo pri pouku. 
V 8. razredu: FIT 2, tretje mesto na 
državnem pisnem natečaju Rastline 
navdušujejo, bronasto Cankarjevo 
priznanje, prejela priznanje za 
prizadevno delo pri pouku. V  9. razredu: 
bronasto priznanje iz nemščine, bronasto 
priznanje iz angleščine,  bronasto 
Cankarjevo priznanje,  bronasto priznanje 
iz geografije, srebrno priznanje iz Vesele 
šole ter prav tako prejela priznanje za 
prizadevno delo pri pouku.

Sara Zver (Panonska ulica 62, Beltinci, 
9231 Beltinci)
Dosegla izjemen učni uspeh v vseh 
razredih.                                                                                            Prejela 
je: V  7. razredu: FIT 1, zlato priznanje iz 
nemške bralne značke, srebrno Vegovo 
priznanje iz matematike ter prejela 
priznanje za prizadevno delo pri pouku. 
V 8. razredu: FIT 2, zlato priznanje Genius 

Najboljši med najboljšimi na svečanem sprejemu pri županu občine Beltinci Milanu Kermanu



20 Mali rijtar - april 2015

IZ OBČINSKE HIŠE

Logicus, zlato priznanje za nemško bralno 
značko, zlato priznanje Genius Logicus, 
srebrno priznanje iz znanja o sladkorni 
bolezni, srebrno Vegovo priznanje iz 
matematike, bronasto priznanje iz 
astronomije, bronasto priznanje iz logike 
ter priznanje za prizadevno delo pri 
pouku.  V 9. razredu: bronasto priznanje 
iz nemščine, bronasto priznanje iz 
angleščine,  srebrno priznanje iz 
nemščine,  zlato priznanje iz znanja 
o sladkorni bolezni,  srebrno Vegovo 
priznanje iz matematike, priznanje 
za sodelovanje na računalniškem 
tekmovanju Mladi bober (9. razred), 
naziv Zlata bralka ter prejela priznanje 
za prizadevno delo pri pouku.
Sara je izjemna glasbenica, ki je na 
glasbenem področju dosegla izjemne 
rezultate, naj naštejemo:
Zlato priznanje na klavirskem 
tekmovanju “Štrkci za klavirjem” v 
Murski Soboti leta 2009, 2010, 2011 in 
2012;
1. nagradi na mednarodnih tekmovanjih 
pianistov v Šabcu in Aranđelovcu leta 
2009;
3. nagrado mladih pianistov v Gradežu v 
Italiji leta 2010;
1. nagrado na mednarodnem tekmovanju 
“Camillo Togni” v Bresci (Italija) leta 
2010;
1. nagrado na mednarodnem tekmovanju 
pianistov v Trevisu (Italija) leta 2012;
Srebrno priznanje na Mednarodnem 
Koroškem klavirskem tekmovanju leta 
2014.

Urška Zver (Kmečka ulica 9, Beltinci, 
9231 Beltinci)
Dosegla je izjemen učni uspeh v vseh 
razredih. 
Prejela je: V 7. razredu: zlato priznanje iz 
nemške bralne značke,  angleška bralna 
značka Knjižni molj, bronasto Cankarjevo 
priznanje ter sodelovala pri projektu ŠKL. 
V 8. razredu: bralna značka. V 9. razredu: 
bronasto priznanje iz angleščine.

Katarina Berden (Ravenska cesta 18, 
9231 Beltinci)
Dosegla je izjemen učni uspeh v vseh 
razredih. V 7., 8. In 9. razredu je prejela 
priznanje za sodelovanje pri folklori. 
Osvojila je v 9. Razredu zlato priznanje 
Turizmu pomaga lastna glava, Fit 1 ter 
naziv Zlati bralec.
       
Petra Munđar (Bratonci 117 a, 9231 
Beltinci)
Dosegla je izjemen učni uspeh v vseh 

razredih. Prejela je:  V 7. razredu : 
bronasto priznanje iz Vesele šole, 
bronasto Cankarjevo priznanje, bronasto 
priznanje Genius Logicus, bronasto in 
srebrno Vegovo priznanje ter slovensko 
bralno značko. V 8. Razredu:  bronasto in 
srebrno Stefanovo priznanje, bronasto in 
srebrno Cankarjevo priznanje, bronasto 
priznanje iz geografije, slovenska bralna 
značka, priznanje za sodelovanje na 
območnem tekmovanju Prvaki znanja 
ter FIT1. V 9. razredu : bronasto Vegovo 
priznanje, bronasto in srebrno Stefanovo 
priznanje,  bronasto Cankarjevo 
priznanje,  bronasto priznanje iz 
geografije, bronasto priznanje iz 
tekmovanja v računalništvu Bobri, 
pohvala za sodelovanje v Naravoslovku, 
naziv Zlati bralec, FIT2 ter bronasto 
priznanje iz logike.

Tjaša Rojnik (Gančani 176, 9231 Beltinci)
Dosegla je izjemen učni uspeh v vseh 
razredih. Prejela je: V 7., 8. In 9 razredu 
priznanje za sodelovanje pri folklori. V 
8. razredu: bronasto priznanje iz Vesele 
šole, bronasto priznanje iz znanja o 
sladkorni bolezni. V 9. razredu:  bronasto 
Cankarjevo priznanje, bronasto priznanje 
iz Vesele šole, bronasto priznanje iz 
geografije. 

Luka Vegič (Lipovci 259, 9231 Beltinci)
Dosegel je izjemen učni uspeh v vseh 
razredih. Prejel je: V 7. razredu : zlato 
priznanje iz nemške bralne značke, FIT 2. 
V 8. razredu:  zlato priznanje iz nemške 
bralne značke, bronasto Stefanovo 
priznanje, bronasto Vegovo priznanje, 
bronasto priznanje iz geografije. V 9. 
razredu: bronasto Dominkovo priznanje,  
bronasto priznanje iz geografije. Luka je 
v 7., 8. In 9. Razredu prejel priznanje za 
sodelovanje pri folklori.
Kaja Cukjati (Lipovci 271, 9231 Beltinci)
Dosegla je izjemen učni uspeh v vseh 
razredih.
Prejela je:  V 7. razredu: bronasto 
priznanje iz Vesele šole ter bralno 
značko. V 8. Razredu: bronasto Vegovo 
priznanje ter bronasto priznanje iz Vesele 
šole. V  9. razredu:  bronasto priznanje 
iz angleščine, bronasto priznanje iz 
geografije ter bronasto priznanje iz 
Vesele šole.

Nino Erjavec (Gančani 79, 9231 Beltinci)
Dosegel je izjemen učni uspeh v vseh 
razredih.
Prejel je:  V 7. razredu: bronasto priznanje 
iz Vesele šole,  sodeloval je na projektu 

Evropska vas, osvojil bralna značka in 
prejel zlato priznanje iz nemške bralne 
značke. V 8. razredu: srebrno priznanje iz 
geografije, srebrno Cankarjevo priznanje, 
srebrno priznanje iz kemije, srebrno 
priznanje – Zlata kuhalnica, bronasto 
priznanje iz kemije, bronasto priznanje 
iz zgodovine, bronasto priznanje iz 
geografije, bronasto priznanje iz znanja 
o sladkorni bolezni, dosegel je  FIT1, 
bronasto priznanje iz fizike, bronasto 
priznanje iz astronomije, bronasto 
Cankarjevo priznanje ter bronasto 
priznanje iz Vesele šole. V 9. razredu:  
bronasto priznanje iz kemije, bronasto 
priznanje iz geografije, bronasto 
priznanje iz zgodovine, bronasto 
priznanje iz znanja o sladkorni bolezni, 
bronasto priznanje iz Vesele šole.
Saša Maučec (Lipa 109, 9231 Beltinci)

Dosegla je izjemen učni uspeh v vseh 
razredih. Prejela je  - v 7. razredu: zlato 
priznanje - Turizmu pomaga lastna glava, 
bronasto Cankarjevo priznanje, literarni 
natečaj - 3. Mesto, atletika - 1. mesto 
na regijskem tekmovanju, atletika - 2. 
mesto na področnem tekmovanju, zlato 
priznanje iz angleške bralne značke. V 
8. razredu : srebrno priznanje - Turizmu 
pomaga lastna glava, srebrno priznanje 
- Zlata kuhalnica, bronasto priznanje iz 
znanja o sladkorni bolezni, FIT1, zlato 
priznanje nemška bralna značka, atletika 
- 1. mesto na regijskem tekmovanju,  
atletika - 3. mesto na področnem 
tekmovanju. V 9. razredu: tri zlata 
priznanja - Turizmu pomaga lastna glava,  
bronasto priznanje iz znanja o sladkorni 
bolezni, atletika - 3. mesto na regijskem 
tekmovanju, FIT2.

Barbara Pal (Lipa 60, 9231 Beltinci)
Dosegla je izjemen učni uspeh v vseh 
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razredih.
Prejela je:  V 7. razredu: srebrno Vegovo 
priznanje , srebrno priznanje iz Vesele 
šole, bronasto priznanje - Genius logicus,  
bronasto priznanje za doseženo prvo 
mesto na šolskem tekmovanju iz logike v 
skupini 7. Razred,  bronasto Cankarjevo 
priznanje , bronasto priznanje iz 
astronomije, priznanje za uspešno 
opravljeno bralno značko. V 8. razredu:  
zlato priznanje iz astronomije,  srebrno 
Stefanovo priznanje , srebrno priznanje 
iz Vesele šole, bronasto priznanje iz 
geografije, bronasto priznanje - Genius 
logicus , bronasto Vegovo priznanje. 
V 9. razredu: srebrno priznanje iz 
matematike, srebrno priznanje iz 
astronomije, srebrno priznanje iz 
Vesele šole,  bronasto priznanje iz 
astronomije, bronasto priznanje iz logike, 
bronasto priznanje na Mednarodnem 
matematičnem tekmovanju – kenguru, 
bronasto priznanje iz fizike, bronasto  
Cankarjevo priznanje, bronasto 
priznanje iz kemije, bronasto priznanje 
iz znanja o sladkorni bolezni, bronasto 
priznanje iz zgodovine, bronasto 
priznanje iz geografije, FIT1, prejela je 
pohvalo za sodelovanje na kulturnem 
področju  ter priznanje za sodelovanje na 
računalniškem tekmovanju Mladi bober 
(9. razred).

Grega Ružič (Gančani 89 b, 9231 Beltinci)
Dosegel je izjemen učni uspeh v vseh 
razredih.
Prejel je: V 7. razredu: priznanje za 
sodelovanje na projektu Evropska 
vas. V 8. razredu: bronasto priznanje 
iz astronomije, bronasto Preglovo 
priznanje, FIT1, bronasto priznanje 
iz Vesele šole. V 9. razredu: bronasto 
priznanje na Mednarodnem 
matematičnem tekmovanju – kenguru, 
bronasto priznanje iz astronomije, 
bronasto Preglovo priznanje, 
FIT2, bronasto priznanje iz Vesele 
šole, priznanje za sodelovanje na 
računalniškem tekmovanju Mladi bober 
(9. Razred).

Lara Vinkovič (Lipovci 105, 9231 
Beltinci)
Dosegla je izjemen učni uspeh v vseh 
razredih.
Prejela je:  V 7., 8. in 9. razredu priznanje 
za sodelovanje pri folklori. V 9. razredu 
je prejela bronasto priznanje iz znanja o 
sladkorni bolezni ter dosegla FIT1.

Alja Zver (Na Kamni 24 a, 9231 Beltinci)
Dosegla je izjemen učni uspeh v vseh 

razredih.
Prejela je:  V 7. Razredu: bronasto 
Stefanovo priznanje.  V 8. razredu: 
bronasto priznanje iz angleškega jezika, 
zlato priznanje za nemško bralno značko.  
V 9. razredu:  tri zlata priznanja - Turizmu 
pomaga lastna glava, bronasto priznanje 
iz geografije, bronasto priznanje iz Vesele 
šole.

iz OŠ Bakovci:
Nina Perdigal (Dokležovje, Nova 39, 
9231 Beltinci)
V njeni obrazložitvi so zapisali takole:
Dosegla je izjemen učni uspeh v vseh 
razredih.
Osvojila je srebrni Vegovi priznanji v 
vseh letih osnovne šole, kar dokazuje da 
je dobra matematičarka.
Osvojila je srebrno priznanje na 
tekmovanju iz znanja o sladkorni bolezni 
in srebrno priznanje na tekmovanju iz 
fizike in kemije tako v 8 kot v 9. razredu. 
Nina je sodelovala vsako leto pri Veseli 
šoli in to nikakor brez osvojenih priznanj 
– na teh tekmovanjih je prejela tri 
bronasta priznanja iz Vesele šole. Postala 
je ZLATI BRALEC, saj je zvesta prijateljica 
knjige. Vsako leto je prav tako osvojila 
angleško- 3 zlate, nemško – 2 zlati in eno 
srebrno ter eko značko.
V 8. In 9. Razredu se je z ekipo sošolcev 
uvrstila na državno tekmovanje Prvaki 
v znanju in na 20. Mesto v državi na 
tekmovanju iz Memoriade v 9. razredu.  
Na občinskem tekmovanju iz atletike in 
v skoku v daljavo je osvojila 3. mesto. 
Nina je najbolj izstopala na šoli s svojim 
sodelovanjem v angleškem krožku. 
Vsako leto je v šolskih predstavah 
odigrala glavne vloge. S predstavami so 
gostovali tudi izven šolskih prostorov, 
kjer je bila sprejeta z navdušenjem. 
Pogosto je nastopala tudi kot voditeljica 
in povezovalka na različnih prireditvah. 
Ima izreden čut za odgovornost in 
delavnost, je prijazna učenka, ki zmeraj 
priskoči na pomoč. 
Ob koncu srečanja nam je glasbenica 
Sara, ki je tudi bila sprejeta pri županu 
na klavirju zaigrala čudovito skladbo in s 
tem zaokrožila to naše lepo druženje.

Saša Maučec je za to priložnost napisala 
spis, ki ga je prebrala ob nedavni valeti. 
Objavljamo ga v celoti in ga posvečamo 
vsem, ki se z novim šolskim letom 
podajate na novi del svoje življenje poti:
»KAM OBLAKI, PREKO POLJA, KAM?
 Kot vsak otrok, ki skozi igro spoznava 
samega sebe, si ustvarja želje ter odrašča 
v človeka, ki mora sprejemati odločitve, 

si zadati cilje in jih skušati doseči, sedaj 
tudi jaz stojim na prelomnici v devetem 
razredu osnovne šole, vrata v svet pa so 
mi že na veliko odprta. Kaj sedaj? Je moja 
odločitev pravilna, bom zmogla? To so 
vprašanja, ki se vsak dan porajajo v moji 
glavi. Vem, da je to odločitev, ki me bo 
spremljala tako rekoč vse življenje. Toda, 
če dobro pomislim, se mi zdi, da sem se 
odločila prav. Odhajam v Ljubljano, daleč 
stran od domačega okolja, prijateljev 
in družine, vendar mislim, da je to zame 
tudi izziv. Odločila sem se za športni 
oddelek gimnazije Šentvid. Velikokrat so 
prisotna vprašanja drugih ljudi, kot npr.: 
Zakaj ravno tja? Zakaj tako daleč? Te 
ni strah? Odgovor je lahek. V življenju ni 
lahkih poti, so le težka in ta prehodimo s 
trdim delom in vztrajnostjo, včasih pa je 
potrebno tudi nekaj sreče. Strah? Seveda, 
zame bo vse novo, toda skozi šport sem 
se naučila veliko. Veliko sem prepotovala, 
bila dobesedno na drugem koncu sveta 
in nabirala izkušnje. Včasih moramo biti 
drzni, si upati in mogoče bomo le tako 
dosegli cilje. Vse lepo in prav, vendar 
nečesa ne smemo pozabiti, podpore. Jaz 
jo imam v družini, ki me podpira že od 
samega začetka. Zame storijo kolikor 
lahko. Z brezpogojno ljubeznijo ter 
podporo, ne bi bila to, kar sem in dosegla 
tega, kar sem dosegla sedaj. Vseeno pa je 
odločitev samo moja in za njo bom morala 
še naprej trdo garati. Čeprav velikokrat 
pridem pozno s treninga, vsa utrujena, 
vem, da moram na prvo mesto postaviti 
šolo in svojo poklicno pot, zato se usedem 
za mizo in učim, kdaj pa kdaj tudi pozno 
v noč. Želim končati srednjo šolo, naprej 
pa moji cilji segajo na fakulteto za šport. 
Veliko se lahko še spremeni, o izbiri 
poklica še nisem povsem prepričana. Vem, 
da imam vse, podporo, dobre ocene v šoli, 
uspehe na atletskih stezah, le dvomov 
nimam. Imam cilj, vizijo, za katero trdo 
delam, da ne bom žela uspehov samo 
na atletskih stezah, ampak tudi na vseh 
poteh svojega življenja. Počasi, korak za 
korakom, vztrajno!« 

Saša Maučec, 9.c

Vse dobro, naši osnovnošolci – srečno in 
pogumno naprej!

Lilijana BEŽAN



22 Mali rijtar - april 2015

KRAJEVNE SKUPNOSTI

Spoštovane krajanke in krajani KS Gančani,
minilo je že skoraj osem mesecev, odkar se 
je na konstitutivni seji sestal novi svet KS 
Gančani. Večina članov sveta je prvič v taki 
vlogi, med njimi tudi jaz kot predsednik, ki 
zato še posebej čutim(o) odgovornost do 
zaupanja, ki ste nam ga dali na volitvah.
Najprej smo se seznanili s stanjem v vasi 
po mandatu prejšnjega Sveta krajevne 
skupnosti in ugotovili, katere naloge so in 
katere niso bile izpeljane do konca.Tako se 
je svet KS Gančani do sedaj sestal na eni 
konstitutivni in štirih rednih sejah. Na naših 
sestankih iščemo poti, kako nam krajanom 
narediti bivanje v vasi čim bolj prijetno. 
Seveda smo pri vsem tem finančno omejeni 
in včasih so pričakovanja večja od zmožnosti, 
zato tudi vsega naenkrat ni mogoče izpeljati. 
Največji del finančne pogače, ki jo dobimo od 
Občine Beltinci, gre za vzdrževanje objektov 
in zemljišč v lasti Krajevne skupnosti. V 
tem kratkem času smo uspeli gredirati 
poljske poti in zavoziti cesto skozi “pinkavo”. 
Naročili smo še dve dodatni ogledali za večjo 
varnost v cestnem prometu in prepleskali  
malo dvorano v vrtcu. Organizirali smo dan 
starejših krajanov in dan žena ter finančno 
pomagali pri postavitvi majoša. Končno nam 

je uspelo, da so popravili ceste v vasi po 
izgradnji kanalizacije.  Pohvalimo se lahko, 
da so bili rekruti iz Gančanov (letnik1997) 
izbrani kot nosilci zastave Republike 
Slovenije na prireditveni prostor na osrednji 
proslavi Slovenske vojske v Rakičanu, ki je 
bila 15. 5. 2015.
Zavedamo se, da je še mnogo stvari, ki jih 
moramo urediti. Na vas, dragi krajani,  se 
obračamo s prošnjo, da nam pomagate s 
svojimi predlogi, pobudami, pripombami, 
morda s kakšno pohvalo, poveste lahko tudi, 
kaj vas moti. Na voljo smo vam na telefonski 
številki 041 896 734 (predsednik), preko 
elektonske pošte ks.gancani@gmail.com in 
na facebook strani, najbolj veseli pa bomo, 
če se oglasite osebno pri katerem koli našem 
članu.
Svet KS Gančani daje prednost interesom 
kraja kot celote pred interesi posameznika, 
zato bomo poizkušali javni lastnini povrniti 
pomen in izboljšati odnos do nje. Prepričan 
sem, da je uspešno funkcioniranje skupnosti 
ljudi, kot so krajani Gančanov, odvisno od 
tega, kako se različnosti sprejema in razume, 
kako se jih tolerira in kako jih znamo zbližati.
Bodimo zadovoljni s tem, kar imamo, hkrati 

pa si prizadevajmo, da doseženo dogradimo 
in nadgradimo. Zaupajmo si in se spoštujmo 
in bodimo ponosni na naš kraj.

Predsednik sveta KS Gančani
           Igor Bakan

Gančki rekruti so bili izbrani kot nosilci 
slovenske zastave na prireditveni 

prostor na osrednji proslavi Slovenske 
vojske v Rakičanu

PONUDBA OGLAŠEVANJA
V GLASILU MALI RIJTAR

www.s-tisk.com

info@s-tisk.com

Tiskarna S-tisk

02 / 542 28 70

Cene ne vsebujejo DDV (22%)

Velikost oglasa

1/8 strani

1/4 strani

1/2 strani

1 stran

zunanja zadnja stran

Cena

45,00 EUR

80,00 EUR

150,00 EUR

300,00 EUR

370,00 EUR
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V zaspanih zimskih mesecih na Melincih nismo počivali
Krajevna skupnost in društva na 
Melincih smo pripravili nekaj 
dogodkov, odziv krajanov pa je 
bil odličen.

Na kuharskem tečaju, ki ga je 
obiskovalo 16 udeležencev, smo 
izvedli sedem delavnic, ob koncu 
pa pripravili družabno srečanje, 
na katerem smo pogostili naše 
partnerje. V sklopu tečaja 
smo se seznanili s pripravo 
jedi, serviranjem le- teh ob 
različnih priložnostih, s pripravo 
pogrinjka in serviranjem vin. 
Med našim druženjem je vladalo 
odlično vzdušje, kar je dokaz, da 
je tudi to je eden od načinov, kako 
popestriti dolge zimske večere. 
Glede na dober odziv bomo 

kdaj v prihodnje naše znanje še 
nadgradili.
30 udeležencev se je udeležilo 
enodnevnega tečaja varnega 
ravnanja z motorno žago. 
Ob kulturnem prazniku smo 
povabili v goste člane KD Ferdo 
Godina iz Bistrice, ki so nam 
pripravili veseli večer.
Sledila je proslava ob dnevu 
žena, kjer so za dekleta in žene 
nastopili otroci iz vrtca in šole, 
folklorna skupina osnovne šole in 
moški pevski zbor. Po kulturnem 
programu je sledilo druženje z 
zabavo, na katerem smo gostili 
100 naših krajank. 

Od dogodkov, ki se nam obetajo na 
Melincih v poletnih mesecih, velja 
vsekakor omeniti ciglarske dneve 
20. in 21. junija v organizaciji 
TD Brod ter novost- Pomurski 
športni festival, ki se bo odvijal 
med 29. junijem in 5. julijem v 
športnem parku. Preverite, kaj 
za vas pripravlja organizator ŠD 
Meteor in nas obiščite! 

Ob koncu naj dodam še, da lahko 
zanimivosti, novice, obvestila in 
še kaj spremljate na naši novi 
spletni strani www.melinci.si, ki 
je zaživela pred kratkim. 

Tina Zver – Vlaj,
Svet KS Melinci

Izvleček iz Pogodbe o najemu žarne niše na pokopališču Beltinci

POGODBA O NAJEMU ŽARNE NIŠE V 
ŽARNEM ZIDU Z OZNAKO IV/1

1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
• da Krajevna skupnost Beltinci upravlja 

in vzdržuje oz. izbere vzdrževalca 
pokopališča v Beltincih,

• da je na navedenem pokopališču zgrajen 

žarni zid z žarnimi nišami, v katerih je 
mogoče hraniti dve žari,

• da najemnik s to pogodbo najame eno 
žarno nišo v žarnem zidu za obdobje 
desetih (10) let,

• da bosta ravnali  v skladu s pokopališkim 
redom in drugimi predpisi, ki urejajo to 
področje,

• da je sestavni del te pogodbe tudi Priloga 

1, v kateri so določeni standardi mer 
žarnih plošč, skupaj s pripadajočimi 
policami za sveče oz. vaze.      

3. člen
Žarno nišo iz 2. člena te pogodbe z 
montirano marmorno ploščo brez napisa 
prevzame najemnik v najem za plačilo 
v enkratnem znesku 500,00 EUR, ki ga 
poravna ob podpisu te pogodbe. V ceni je 
vključen DDV.

Pogodbeni stranki se lahko dogovorita 
za obročno odplačevanje najemnine v 
petih (5) zaporednih mesečnih obrokih. 
Posamični mesečni obrok zapade v plačilo 
osemnajstega dne (18.) v mesecu. 

Če najemnik pride v zamudo z začetnim 
obrokom, se šteje, kot da je pogodba 
sklenjena brez možnosti obročnega plačila, 
torej je potrebno najem plošče plačati v 
enkratnem znesku in v roku 15 dni od 
prejema obvestila. Ravno tako se šteje, 
da je pogodba sklenjena brez možnosti 
obročnega plačila, če pride najemnik 
v zamudo s plačilom z najmanj dvema 
zaporednima obrokoma. 

4. člen
Najemnik žarne niše nadalje plačuje vsako 
leto upravljavcu najemnino v skladu z 
veljavnim cenikom, ki ga sprejme organ 
upravljanja. Najemnik je dolžan za vsako 

Žarni zid na pokopališču Beltinci

KRAJEVNE SKUPNOSTI
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Medgeneracijsko srečanje
V vrtcu Beltinci, natančneje pri malčkih v 
oddelku 3 - 4 let, smo tudi v šolskem letu 
2014/15 organizirali medgeneracijsko 
srečanje. Naše druženje  se je začelo v 
parku pred beltinskim gradom z uvodno 
mislijo, da bi si tudi odrasli vsaj en dan v 
letu privoščili biti otroci. 
Za pohod in dejavnosti smo se športno 
ogreli. Zavili smo po poti do ribnika 
in hodili ob stadionu. Na poti so nas 
pričakale ovire iz elastike, ki jih je bilo 
potrebno premagati. 
Sodelovali so vsi člani družine: otroci, 
starši, babice in dedki, ki so se udeležili 
pohoda, vsak od naštetih pa  je poiskal 
čisto unikatno rešitev za premagovanje 
ovir.  
Pot smo nadaljevali okrog stadiona. Tam 
je bila nova postaja z nalogo. Staršem 
smo razdelili fotografije otrok. 

Na njih so bile v obliki pravokotnika 
izrezane oči in usta. Vsak posameznik 
jih je moral poiskati na mreži ob igrišču 

in vstaviti v fotografijo svojega otroka. 
Na obraze so se prikradli nasmehi in 
začelo se je veselo iskanje manjkajočih 
delov. Družine so prepoznavale dele 
obraza svojih otrok, se posvetovale 
in izbirale. Sledilo je  preverjanje in 
lepljenje manjkajočih delov.
 Na naslednji postaji, ob čebelarskem 
domu, nas je pričakala »čebela«. Želela 
se je poigrati, zato je otroke spremenila 
v čebelnjake, ki so zbirali cvetni prah, 
mame pa v pridne čebele, ki so cvetni 
prah na žlicah prinašale v čebelnjake 
– k otrokom. Otroci so mame glasno 
vzpodbujali in zanje navijali. Vsi, ki so  
zbrali cvetni prah v svoj čebelnjak, so 
bili nagrajeni z medenjaki.

Po skupnem sladkanju smo se 
odpravili nazaj v park. Otroci so vse 
zbrane presenetili s predstavo »Pod 
medvedovim dežnikom«. 
Zaključila se je s skupnim rajanjem in 
delitvijo zaklada, ki ga je medved našel 

za grmom.
Sledil je najslajši del srečanja z igrami in 
druženjem na igrišču. 

Skozi igro in skupne dejavnosti smo 
želeli poudariti pomembnost vseh 
članov družine in njihove povezanosti v 
življenju in pri vzgoji otroka.

 Cilka Opaka in  Janja Škraban,
vzgojiteljici

leto najema plačati letno vzdrževalnino po 
ceniku Komune Beltinci.  

Najemnik je dolžan račun plačati v osmih 
(8) dneh od izstavitve računa.

V primeru zamude s plačilom, upravljavec 
najemniku zaračuna z zakonske zamudne 
obresti. Če najemnik s plačilom zamuja 
več kot tri mesece, upravljavec zoper njega 
vloži predlog za izvršbo pred sodiščem ter 
mu zaračuna še vse stroške, ki nastanejo v 
zvezi s tem.

5. člen
Najemnik se zavezuje, da na žarni niši v 
žarnem zidu, ki je predmet te pogodbe 
ne bo brez predhodnega pisnega soglasja 
upravljavca vršil nikakršnih sprememb v 
notranjosti ali na zunaj te žarne niše.

Vso škodo, ki nastane na žarni niši, žarnem 
zidu ali na pokopališču zaradi ravnanj 
najemnika,  mora plačati najemnik. V 
primeru hujših kršitev določb te pogodbe 
ima upravljavec pravico to pogodbo 
razdreti. 

6. člen
Najemnik ne more brez predhodne pisne 
odstopne izjave, katero poda upravljavcu, 
dati žarno nišo, ki je predmet te pogodbe v 
najem tretji osebi.

7. člen
Najemnik je dolžan upravljavca najkasneje v 
30 dneh, odkar je sprememba nastala, pisno 
obvestiti o spremembi naslova, na katerega 
prejema pošto upravljavca ter o datumu, s 
katerim odpoveduje to pogodbo oziroma se 
sklene pogodba z drugim najemnikom.

8. člen
Najemnik je upravičen do povrnitve 
stroškov iz naslova morebitne škode, 
ki bi nastala na žarni niši v primeru 
nevestnega ravnanja upravljavca pri delih 
na pokopališču. Višino odškodnine določita 
prizadeti stranki z dogovorom.

9. člen
Najemna pogodba se sklepa za dobo 10 let, 
če nobena od pogodbenih strank ne odpove 
te pogodbe pisno pred njenim iztekom. 

Po izteku pogodbe (po desetih letih 
najema) se z najemnikom podpiše nova 
pogodba, namenjena ažuriranju podatkov 
o najemniku, ki je potem v nadaljevanju 
dolžan plačevati položnice vzdrževalcu 
pokopališča v skladu z njegovim cenikom. 
Obnovitev pogodbe o najemu je za 
najemnika, ki je že enkrat plačal najem niše 
brezplačna.

10. člen
V primeru, da najemnik ne izpolnjuje s to 
pogodbo določenih obveznosti, posebej v 
primeru, če ne plača najemnine v skladu s 4. 

členom te pogodbe, mu upravljavec odpove 
to pogodbo.

V tem primeru, upravljavec na stroške 
najemnika odstrani marmorno ploščo z 
žarne niše v žarnem zidu.

Če se najemnik osebno ne zglasi na sedežu 
upravljavca, najkasneje v roku treh mesecev 
(3) od dneva odstranitve marmorne 
plošče in predhodnega pisnega obvestila 
upravljavca, upravljavec to žarno nišo 
proda in kupnina se nameni za vzdrževanje 
pokopališča. Žaro/žari pa upravljavec 
prenese na za to določen skupni prostor na 
pokopališču.

11. člen
Najemnik lahko odstopi od pogodbe s 
trimesečnim (3) odpovednim rokom, brez 
navajanja razlogov tako, da odstop poda v 
pisni obliki.

V tem primeru lahko upravljavcu pisno 
sporoči naslov osebe - pravnega naslednika, 
ki nadaljuje pogodbeno razmerje s 
sklenitvijo nove najemne pogodbe za isto 
žarno nišo.

Za vsa dodatna vprašanja in informacije 
se oglasite na sedežu KS oziroma pišite 
na elektronski naslov ks.beltinci@gmail.
com.

Krajevna Skupnost Beltinci

Naše druženje je prispevalo k večjemu 
medsebojnemu razumevanju vseh 

generacij v družini
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Dialekta na OŠ Beltinci

Od 28. do 30. 5. 2015 se je v Veliki Polani 
odvijal 6. festival slovenske narečne 
književnosti Dialekta, ki povezuje 

ustvarjalce in poustvarjalce slovenske 
narečne besede ter strokovnjake, ki 
se ukvarjajo z narečnostjo. Program 

festivala vključuje tudi obiske literarnih 
ustvarjalcev na osnovnih šolah. 

Veseli smo, da smo v šolski knjižnici OŠ 
Beltinci v četrtek, 28. 5. 2015, gostili 
prekmurskega pesnika in pisatelja 
Milana Vincetiča in vsestranskega 
kulturnega ustvarjalca iz Kočevja 
Romana Zupančiča. Predstavila sta 
svoje delovanje. Naše učence 8. in 9. 
razreda sta opozorila, da je jezik živ 
in gibljiv in da je beseda najmočnejše 
orožje. Vzpodbudila sta jih tudi k temu, 
da živijo po navdihu, da razmišljajo s 
svojo glavo in da so s svojimi dejanji 
revolucionarni, nikakor pa ne anarhični. 

Šolska ura je bila prekratka za vse, kar 
smo si želeli še povedati, zato si želimo, 
da se na podoben način še kdaj srečamo.

Cvetka Rengeo

Bližnjice in triki učenja, program za nadarjene sedmošolce in 
osmošolce

Za nami je že tretji tabor za sedmo in 
osmošolce OŠ Beltinci, ki je potekal od 
6. do 8. maja 2015 v Olimju. Na taboru 
je bilo štiriindvajset učencev. Pri njegovi 
izvedbi so sodelovali mag. Darko 
Hederih, Snežana Šeruga in Angela 
Svenšek. Program  »Bližnjice in triki 
učenja” je namenjen učencem, ki jim 
primanjkuje časa za učenje ali pa bi radi 
izboljšali učinkovitost le-tega. Na taboru 
so bile obravnavane vsebine o dejavnikih 
in metodah učenja, mnemotehnikah za 
izboljšanje spomina, nastop pri ustnem 

ocenjevanju in taktike reševanja testov 
znanja. Učenci so tako spoznali, da se 
s pomočjo posebnih tehnik da doseči 
»super spomin«, da obstajajo učinkovite 
vaje za koncentracijo, da je pri nastopu 
pomembna samozavest in nebesedna 
komunikacija.
Udeleženci tabora so bili z izvedbo zelo 
zadovoljni, v evalvaciji pa so navedli 
tudi željo, da naj bi bil tabor več dni.
                                                                                                                                          

Angela Svenšek

Drevo češnja

V našem oddelku smo se 
odločili, da naredimo češnjevo 
drevo, ker so ta trenutek češnje 
zelo aktualne.
Deblo smo naredili iz kartona, 
veje pa so čisto prave.

Otroci so liste izrezovali iz 
kartona, češnje pa oblikovali iz 
plastelina in upognjene žice.

Simona, Nadica
vrtec Lipovci

Nadarjeni so zavzeto iskali bližnjice in 
trike učenja

Avtorja Milan Vincetič in Roman Zupančič sta učence spodbudila k razmišljanju in 
poslušanju lastnega navdiha
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Vrtec na obisku
V četrtek, 23. 4. 2015, so OŠ Beltinci 
obiskali malčki iz vrtca Lipovci 
z vzgojiteljicama Nado Koren in 
Simono Vöröš.
Z velikim navdušenjem in 
zanimanjem so si ogledali šolske 
prostore, se sprehodili po dolgih 
hodnikih, pokukali v učilnice 
prvošolcev in drugošolcev, pa tudi 
v njihove zvezke. V šolski knjižnici 
so prisluhnili pravljici Lisjaček noče 
spati, ki nas je naučila, da imamo 
prijatelje za to, da se lahko z njimi 
igramo. Srečanje smo izkoristili tudi 
za to, da smo se spomnili svetovnega 
dneva knjige, ki ga praznujemo 
vsako leto 23. aprila. Ob koncu so 

se posladkali s piškoti in sokom v 
šolski jedilnici.
Srečanje je minilo v sproščenem in 

prijetnem vzdušju z željo, da se še 
kdaj srečamo.

Cvetka Rengeo

Učenje jezikovnih sposobnosti preko gibanja
Gibalni razvoj otrok je najpomembnejši 
del otrokovega razvoja. Na njem 
namreč gradimo vsa ostala področja 
razvoja in vzgoje otroka. Gibanje je 
otrokova osnovna potreba, nekaj, kar 
mu je prirojeno. V vrtcu čedalje bolj 
ugotavljamo, kako pomembno je, da 
v otrokovo igro vključujemo  veliko 
gibanja, kajti otrok preko tega posrka 
vase veliko več znanja, kot če bi to 
znanje pridobival brez lastne aktivnosti, 
le sede in ob opazovanju. 

V mesecu januarju smo si v oddelku 
predšolskih otrok zadali prav posebno 
nalogo. Učili smo se predbralnih in 
predpisalnih sposobnosti in spretnosti 
ter se urili v pravilnem izgovoru  glasov. 
Vsega tega pa nismo počeli  s pomočjo 
papirja in svinčnika ali s klasičnim 
branjem pravljice, kot bi si to na prvi 
pogled predstavljali. Izbrali smo 
gibanje. Z gibanjem smo ponazarjali 
črke – uporabili smo roke in noge, 
oponašali smo različne glasove, jim 
dodali gibanje, se učili deklamacije in 
jih gibalno spremljali, črke smo pisali 
v pesek, jih izrezovali iz plastelina, 
oblikovali iz vrvi, žice, jih med sabo 
povezovali s pomočjo gibanja, jih lovili 
in določali s pomočjo nog. Izbrali smo 

veliko novih iger in oblik učenja. Otroci 
so se zabavali in brez posebnega napora 
preko igre in zabave dobili veliko 
znanja, ki jim bo v pomoč pri prvih 
korakih branja in pisanja.

Ko so se otroci že veliko naučili, pa smo 
jim ponudili prav posebno vadbeno 
uro, kjer so utrjevali vse, kar so novega 
spoznali. V vrtec smo povabili učence OŠ 
Beltinci, jih vključili v vadbeno uro, igro 
in učenje jezikovnih dejavnosti v našem 
oddelku, pokazali smo jim, kaj vse že 
znamo, oni pa so otrokom pomagali 
pri gibalno-jezikovnih igrah. Otroci 
iz vrtca in osnovne šole so sodelovali 
pri učenju jezika preko gibanja. Vsi so 
bili navdušeni, starejši otroci ponosni, 
ker lahko pomagajo in učijo mlajše, 
mlajši otroci, ker imajo ob sebi starejše 
otroke iz šole, ki jim predstavljajo 
velik in pomemben vzor. Med otroki 
so se zelo hitro - v enem dopoldnevu 
- stkale pristne prijateljske vezi, lepo 
so sodelovali, se zabavali. Ponosni so 
bili nase in drug na drugega, opaziti 
pa je bilo tudi veselje in zadovoljstvo 
šolskih otrok, ki so podoživljali svoje 
dni v vrtcu. Skupno dopoldne v vrtcu je 
minilo v prijetnem vzdušju, z bogatimi 
izkušnjami, znanjem in poglobljenimi 

socialnimi stiki in spoznanjem, kako 
zelo lepo se lahko imamo, ko se učimo, a 
hkrati zabavamo.
 

Helena Vargazon,
vzgojiteljica

Ko gibanje pripomore k učenju, zna biti 
celo zabavno

Obisk šole je bil za malčke posebno doživetje
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Učimo se učiti

V mesecu marcu in aprilu smo se v 4. 
razredu POŠ Dokležovje začeli aktivno 

ukvarjati z učenjem učenja. Najprej 
smo s pomočjo vprašalnika ugotavljali 

svoj primarni zaznavni stil – ali pri 
sprejemanju informacij in učenju 
dajemo prednost vidu, sluhu ali pa se 
najbolje učimo ob telesni aktivnosti. 
V nadaljevanju smo eksperimentirali 
z našimi možgani in spominom 
ter tako spoznavali zakonitosti 
njihovega delovanja. Ugotavljali smo, 
da si zapomnimo več, če pri učenju 
povežemo delovanje desne in leve 
možganske polovice. Uspešno smo 
ponazorili učinek začetka in konca ter 
von Restorffov učinek. Vse raziskovalne 
rezultate smo seveda sproti praktično 
osmislili in povedali, kako nam naše 
raziskovalne ugotovitve lahko pomagajo 
izboljšati učinkovitost lastnega učenja. 
                                                                                                                                                      

         Klavdija Zver

Memoriada

Vsako leto prinese kakšno novo 
aktivnost. Razpisi se kar vrstijo in izbira 

je pestra. Tako nas je pritegnil razpis 
o vključitvi naše šole v povsem novo 
aktivnost. 
Med zimskimi počitnicami smo se 
odzvali povabilu in postali MemoŠOLA.  
A že 5. in 12. marca je potekalo prvo 
šolsko tekmovanje v pomnjenju, 
na katerega je bilo prijavljenih 22 
tekmovalcev naše šole. Tokrat še 
niso tekmovali v vseh disciplinah. 
Učenci lahko začnejo s tehnikami 
pomnjenja in tekmovanji, ko dopolnijo 
8 let. Osnovnošolci se delijo v dve 
kategoriji: otroci in juniorji. Na državno 
tekmovanje so se uvrstila kar tri naša  
dekleta: Samira Škraban (otroci) iz 4. 
b POŠ Dokležovje ter Nina Perdigal in 
Laura Buzeti (juniorji) iz 9. a razreda 
OŠ Bakovci.
 7. odprto državno prvenstvo v 
pomnjenju je bilo v soboto, 21. 3. 2015, 

v Celju. Tekmovanje je potekalo od 9. 
do 15. ure. Udeleženci so tekmovali v 
sedmih disciplinah: imena in obrazi, 
hitra števila, abstraktne slike, binarna 
števila, besede, datumi zgodovine 
in hitre karte. Ker so naša dekleta  
tekmovala v vseh disciplinah, je bilo to 
zanje zelo naporno. Kljub temu so se  
dobro odrezala,  saj za vajo in učenje 
novih tehnik pomnjenja ni bilo dosti 
časa.  Zato jim lahko za dosežene prve 
točke na takem tekmovanju iskreno 
čestitamo. Sklenili smo, da bomo 
tehnike pomnjenja še naprej razvijali 
in se tudi v prihodnje udeležili tega 
tekmovanja. Vse o memoriadi pa si 
lahko ogledate na spletni strani www.
memoriada.eu .

Metka Behek

Samira Škraban se je uvrstila na 
državno tekmovanje

Tudi učiti se je treba znati
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Kolesarjenje ob svetovnem dnevu družin
Nekateri pravijo, da je mesec 
maj najlepši mesec v letu. V njem 
obeležujemo tudi mednarodni dan 
družine, ki je 15. maja. V okviru  
tega dne v Enoti Mlinček Ižakovci 
vsako leto organiziramo srečanje 
družin otrok. Tako je bilo tudi letos. 
Pripravili smo kolesarjenje otrok 
skupaj s starši v sosednjo občino 
Odranci. S kolesi smo se odpravili 
izpred Vrtca Mlinček Ižakovci proti 
Beltincem in po poti ob potoku   
Črncu kolesarili do vasi Odranci. 

V Odrancih smo se ustavili pri 
Muzeju kovaštva in žganjarne. 
Prisrčno so nas sprejeli in nas 
povabili na ogled njihove turistične 
točke. Ogledali smo si muzejsko 
zbirko in mlin. Preizkusili smo 
otroška igrala, se posladkali in se 

družili. S starši in otroki smo skupaj 
doživeli urico ali dve zgodovine, ko 
smo si ogledovali muzejsko zbirko, 

in hkrati kakovostno preživeli čas 
ob svetovnem dnevu družine.

Monika Tkalec,
Vrtec Beltinci, enota Mlinček Ižakovci

Akcijske urice na OŠ Bakovci
Na matični OŠ Bakovci in podružnični 
šoli v Dokležovju smo učitelji skupaj 
z učenci izvedli t. i. »akcijske urice«, s 
katerimi smo želeli sporočiti: “Zemlja, 
še vedno te imamo radi!”.

V okviru akcijskih uric smo izvedli več 
aktivnosti, ki so se dotikale različnih 
tematskih področij. Tako so učenci prvega 
razreda pod vodstvom učiteljice zasadili 
in posejali različne vrste zelišč. Učenci 
drugega razreda so izdelali vetrnice 
in jih tudi preizkusili na šolski stezi. 
Učenci podružnične šole so se podali 
na raziskovanje okolja in pod budnim 
očesom mentorjev prisluhnili ptičjemu 
petju, regljanju žab, duhali pomladno 
cvetje in bližnji gozd, opazovali barve 
neba, zemlje, rastlin, čutili mehkobo 
listja in grobost gramozne poti.

Učenci tretjega razreda so samostojno 
pripravili in pobarvali odpadne koše, v 
četrtem razredu pa so raziskovali čebeljo 
družino, medonosne rastline in posejali 
semena facelije pred učni čebelnjak. 
Na šolskem vrtu so deklice petega in 
šestega razreda zasadile sivko, posejale 
semena rdeče pese in okrasne sončnice. 
Na predmetni stopnji so učenci posadili 
murvo in lipo, prav tako so se preizkusili 
v kvizu znanja z različnimi vprašanji na 
temo Zemlja.

Da bi bolje spoznali Zemljo in njeno 
postavitev v vesolju, so učenci pod 
mentorstvom ponazorili planete v 
vesolju v zmanjšanem merilu, v dolžini 
64 m. Nikakor pa niso pozabili na zdravje 
in gibanje, saj so jih mentorji z različnimi 
aktivnostmi spodbujali h gibanju za 
zdrav razvoj in življenje. Svetovni dan 
Zemlje je tako bil obeležen z različnimi 

aktivnostmi, ki so učence spodbudile 
k razmišljanju, kamor je spadalo 
tudi raziskovanje številnih koristnih 
informacij, povezanih z nastajanjem 
odpadkov in možnostjo recikliranja.

Alenka Mujdrica Rožman, 
ekokoordinatorka

Na skupnem kolesarskem izletu smo obiskali tudi odranski mlin na potoku Črncu

Z delom lastnih rok in s skupnimi močmi  nastaja čisto pravi zelenjavni vrt
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Vrtecovo senje 2015

Pravijo, da je v vrtcu vse mogoče. V 
vrtcu prah domišljije lahko doseže 
prav vsak kotiček. Tako zelo zelo je v 
vrtcu vse mogoče, da nam je v četrtek 
uspelo ustaviti čas. Ja, v četrtek ob pol 
petih, pisal se je četrti junij 2015, smo 
na Jugovem za hip ustavili čas. 

Začela se je naša velika zaključna 
prireditev VRTECOVO SENJE, ki je 
pognala zarjavelo kolesje časovnega 
stroja in nas zavrtela tja nazaj, v čas 
naših babic in dedkov, celo prastricev in 
sosedov, ki so »inda« sedeli v senci pred 
cimpranimi hišami in si krajšali čas s 
pletenjem košar. 
Danes je vse drugače. Danes si več 
ne krajšamo časa, ker ga skorajda 
nimamo več kje krajšati, za tablice več 
ne potrebujemo krede, ker kar s prstki 
»pišemo« na njih in vse prevečkrat 
pozabimo, »kak je inda fajn bilo«.
Vrtecovo senje je zaključilo naš veliki 
projekt, v katerem smo vse leto pridno 
obujali spomine majhni in veliki, oživljali 
kulturno dediščino našega kraja, stkali 
mnogo vezi med generacijami, spletli 
številna prijateljstva, se veliko naučili, 
mnoge razveselili, si z drobtinicami 
nostalgije lepšali dneve in postali 
bogatejši za mnoge lepe stvari, ki jih je 
izbrisal čas, leta, naše hitenje in dejstvo, 
da živimo danes čisto drugače.

Na dvorišču vrtca, na Jugovem v 
Beltincih smo se začeli zbirati, še 
preden je rijtar visokodoneče razbobnal 
začetek VELIKEGA VRTECOVOGA 
SENJA. Tamburaši so na hribu zagodli 
glasno in veselo, da so iz sosednjih 
hiš odpirali okna in radovedno zrli 
na stojnice, ki so se šibile pod vsemi 
pisanimi zanimivostmi.

Ob stojnicah so se namesto dinarjev ali 
eurov tokrat svetile očke od dobre volje 
in široki nasmehi ob čisto posebnem in 
neponovljivem druženju. 

Dimeki so nekoliko zamudili, pravijo, 
da niso vajeni tako gladkega asfalta, 
so pa glasno »prizvonili« s svojo 
znano himno. Ko smo že mislili, da so 
zamudniki »vsi prisotni in prisebni«, je 
priropotal PUFKAČ, ki ga prav tako ni 
več videti vsak dan na beltinskih ulicah 
in je bil zato prava atrakcija. 

Harmonikaš je raztegnil meh in nekaj 
več kot 600 majhnih podplatov se je 
zavrtelo na melodijo  MARKO SKAČE. 
Takrat smo si starši zaželeli, da bi 
časovni stroj imel gumbek OFF in bi ta 
trenutek shranili za vedno. 
Med tistimi, ki smo večji od enega metra, 
je bil med najbolj radovednimi gospod 
Boštjan Rous, ki se je s koordinatorko 

Romano prijazno sprehodil med vsemi 
stojnicami in tistim, ki marsičesa nismo 
vedeli, prihranil prenekatero vprašanje. 
Na »ulicah senja« smo vsi srečali znane 
obraze, se pozdravljali in poklepetali, 
kot se za pravo senje spodobi. Med 
stojnico društva Jarice, kjer so izdelovali 
lesena korita, in postajo društva BROD, 
kjer smo po »indašnje« packali cigle iz 
gline, sta se srečala tudi ravnateljica 
vrtca in gospod župan. Kakšno sta rekla 
in se skupaj sprehodila do stojnice 
Zavoda za kulturo in turizem Beltinci, 
nato pa jo mahnila še na melisin sok in 
ocvirkove pogače. 

Niti perjadi, koz in ovčic ni manjkalo. 
Pri njih se je mudilo veliko število 
radovednih malčkov, ki so veselo 
hranili živali. Niti pokanja z biči se niso 
prestrašili ti naši majhni pogumneži. 
Navdušilo je tudi Društvo prijateljev 
mladine GUMLA, ki je prikazalo življenje 
kmečke družine. Luščili smo koruzo, 
prali perilo, kot so ga prali nekoč, krpali 
vreče in nogavice… kakšno doživetje!

Tudi sodarji so imeli na senju svoj košček 
neba. Pokazali so nam, kako so nekoč 
kurili sode. Videli smo, kako izdelati 
rože iz krep papirja, na našem dvorišču 
je zaplapolal čisto pravi mlaj, spoznali 
smo, kako kvačkati prtičke in kako 
predelati lan, veselo so se med  nami 
vrteli tudi folklorniki. Iskrena hvala 
vsem, ki ste pristavili svoj kamenček v 
pisani mozaik VRTECOVEGA SENJA.

Med postajami so se mudili številni 
mediji, fotografi in snemalci, ki niso bili 
prav nič »indašnji«, vendar so uspeli 
ujeli nekaj čudovitih trenutkov za vse 
vas, ki ste zamudili vrtecovo senje. 
Zagotovo boste začutili, kako smo se 
imeli lepo in kako smo, s ščepcem 
nostalgije in precejšnjo mero humorja, 
skupaj zavrteli čas spet nazaj v 2015 
in se poslovili s čudovitimi spomini na 
nepozabno potovanje tja, nekam daleč 
nazaj.

Urška Raščan
Vrtec Beltinci

Inda so dela na polju in pri spravilu pridelka pomenila tudi druženje vseh generacij
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Telovadba v jeseni življenja
Zadnje čase le še hitimo in s tem 
pretirano izčrpavamo duha in telo. 
Zato je iskanje notranjega miru, 
ravnovesja med dušo in telesom, eno 
izmed pomembnih teženj vsakega, ki 
želi zdržati današnji pospešen ritem 
življenja, ohraniti čvrstost telesa in 
lastno zdravje. Kako malo je potrebno, 
da spremenimo vse na bolje! Verjetno 
ni človeka, ki ne bi razmišljal o tem, 
kako bi bil videti mlajši, kot pa je 
dejansko star. Strokovnjaki so mnenja, 
da na upočasnjenost staranja vplivajo 
številni dejavniki. Izrednega pomena 
sta krvni obtok oziroma stanje ožilja 
in hrbtenica. Lahko bi dejali, da je 
človek star toliko, kolikor je star 
njegov krvni obtok. Enako velja za 
hrbtenico, ki je osnova telesa. Da bi 
ostali dlje časa čili in zdravi, že tretje 
leto od jeseni do pomladi, natančneje 
do konca meseca marca,  v naši 
lokalni skupnosti Bratonci telovadimo. 
Srečujemo se enkrat tedensko eno uro 
v dvorani gasilskega doma. Vaje so 
preproste, primerne za našo starost 
in zato dostopne vsakomur. Dobivamo 
se upokojenke, pa tudi tiste, ki so 
še zaposlene. Dobrodošel je vsak, ki 
ima veselje do druženja in telovadbe. 
Z vsakotedenskim izvajanjem vaj si 
človek pridobi ugodno psihofizično 

počutje, organizem pa postane bolj 
odporen na stresne situacije, bolje 
zaznava potrebe lastnega telesa. Redno 
izvajanje vaj je tudi zagotovilo uspeha.  
Zagotovo bo manj bolečin v kosteh in 
mišicah, izognemo se hitro napredujoči 
osteoporozi, naše splošno počutje pa 
bo veliko boljše.

Cilj naše telovadbe ni prinesti le več let 
našemu življenju,
temveč predvsem omogočiti več 
življenja našim letom.

Srečno do jeseni, ko se ponovno 
srečamo!

 Ida Vinkovič,
telovadna skupina Bratonci

V dedkovi delavnici
Naša igralnica je za nekaj časa postala 
prava dedkova delavnica. V kotiček smo 
namestili majhno tesarsko mizo, različne 
vijake, vodovodni material, pa tudi 
nekaj orodja in lesa. Obiskal nas je tudi 
dedek Štefan, ki nam je pokazal, kako 
nastane pručka iz lesa. Ob vsem tem so 
otroci spoznali še razno orodje za ročno 
obdelavo lesa. Preko privijanja, izvijanja 
ter zabijanja so si urili ročne spretnosti 
in fino motoriko. 
Kotiček je bil zelo dobro obiskan, saj je 
bila tovrstna dejavnost za otroke nekaj 
novega. V vrtcu stremimo k temu, da 
malčkom ponujamo vedno nove izzive in 
dejavnosti, ki jih pritegnejo, ob njih pa se 
tudi kaj novega naučijo.
                                                                        

Gordana in Romana,
Vrtec Beltinci Ko bomo veliki, bomo znali uporabljati orodja naših dedkov

Telesna aktivnost je tudi v zreli dobi vir dobrega počutja in zabave
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Ekipa Vrtca Beltinci uspešna na športnih igrah Slovenskih vrtcev
Skupnost vrtcev Slovenije je letos že tretjič 
zapored priredila športne igre slovenskih 
vrtcev. Tokrat je prireditev potekala v 
Termah 3000 v Moravskih Toplicah. Skupno 
je bilo prijavljenih 44 ekip iz celotne 
Slovenije. Iz pomurske regije so sodelovali: 
Vrtec Beltinci, Vrtec Murska Sobota in vrtci iz 
občine Moravske Toplice. Ekipe so tekmovale 
v šestih različnih igrah. V skupnem seštevku 
je zmagala OŠ Vuzenica, Enota vrtec, ekipa 
Vrtca Beltinci pa je osvojila prvo mesto v 
kategoriji mokra igra – prenos vode. Ponosni 
smo na naš uspeh, še posebej zato, ker je 
bila  ravno pri tej igri potrebna največja mera 
medsebojnega sodelovanja vseh tekmovalcev 
znotraj ekipe. 
Iskrene čestitke članom ekipe Vrtca 
Beltinci: Alenki Balažic, Tanji Zver, Darinki 
Gruškovnjak, Romani Jeneš, Dejanu Pozdercu 
in Gregorju Zveru.
    

Martina Vidonja, 
ravnateljica Vrtca Beltinci

Zakaj “Kak je inda fajn bilou”?

Enkrat pri malici otroku pade kos 
kruha na tla. Rečem mu: »Ko bi nekoč 
padel kruh na tla, bi ga hitro pobrali in 
poljubili, ker je kruh vrednota.« Otrok 
me malce nejeverno pogleda in s tem 
sva zaključila pogovor. Drugi dan pride 
otrok v vrtec in reče:« Moj dedi pravi, 
da je res, kar si včeraj povedala. Ko je 
on bia mali, je poljubil kruh, če mu je 
dol spadno. In ka je fajn, ka se o tom 
pogučavlemo v vrtci.«
Zakaj sem se zdaj spomnila te zgodbice?
Vsak dan lahko slišimo, da smo 
družba izgubljenih vrednot, da 
govorimo o čustvenem hladu, ko 
primanjkuje spoštovanja, strpnosti, 
morale, etičnosti. Naši otroci rastejo 
v taki družbi, kjer iz okolja, medijev, 
sovrstnikov in starejših dobivajo takšne 

in drugačne informacije. Vzgajati otroke 
v odgovorne osebe je zelo pomembno, 
saj jih že v rani mladosti vzgajamo 
z besedo, dejanji in vzgledom. Zelo 
pomembno je, da jih seznanimo tudi s 
preteklostjo. Želimo si, da bi današnje 
generacije otrok tudi nekoč rekle: »Kak 
je inda fajn bilou!« Kolikokrat smo že 
slišali, da brez preteklosti ni sedanjosti 
in da je zgodovina učiteljica življenja.
Otroci radi poslušajo zgodbe iz 
preteklosti. Ko stari starši obujajo 
spomine, jih preplavijo pozitivna čustva 
in radi povedo: »Kak je inda fajn bilou.« 
Mislim, da ne mislijo pri tem samo na 
predmete in skromnost življenja, kajti 
ni vse v materialnih dobrinah.
Mi in otroci našega vrtca imamo 
srečo, da živimo in delujemo v 
krajih, ki imajo pozitiven odnos do 
tradicionalnih vrednot. V vaseh naše 
občine so zelo dejavni posamezniki, 
društva in organizacije, s katerimi se 
ohranja in krepi kulturna dediščina 
panonskega kraja. Tako naravnano 
okolje daje otrokom v vrtcu temelje, 
da bodo spoštovali tradicijo kraja. To 
se izraža tudi skozi ohranjanje naravne 
in kulturne dediščine, saj vrtci nosijo 
imena po značilnosti krajev. In zakaj to 
ne bi izkoristiti?
Vrtec, ki obstaja že več kot 60 let, 
spremlja dejavnosti in je reden 
soustvarjalec dogajanja v kraju. Tako 

ti otroci sodelujejo pri oblikovanju 
praznovanj prednovoletnega časa, 
velikonočnih razstav, postavljanja 
majoša, bujraških in ciglarskih opravil, 
mednarodnega folklornega festivala. 
Tako lahko trdimo, da so naši otroci 
od majhnega seznanjeni s tradicijo in 
rastejo s čutom negovanja preteklosti.
Celostnemu projektu našega vrtca v tem 
šolskem letu »Kak je inda fajn bilou« 
smo se pridružili in vključevali tudi mi, 
čisto majhni. Sodelovali smo glede na 
zmožnosti.
Tako smo se pogovarjali o igri in igračah 
nekoč. Pri tem so nam pomagali starši 
in stari starši. V vrtec so prinašali stare 
fotografije, igrače in knjige. Obiskali sta 
nas prababica in babica. Pripovedovali 
sta nam, kako so se igrali nekoč. Tiina 
prababica nas je naučila «rajalno igrico« 
iz svojega otroštva, Nikina babica pa 
nam je podarila igrače in delila z nami 
spomine na čase, ko je sama obiskovala 
vrtec.
In na koncu babičin nasmeh, solza 
zalesketa se v očeh, ko ji še komaj 
triletni otrok pove: »Prideš spet jutri, ka 
mo se igrali?« 
Zato, ker babica pove, in ker bom tudi 
jaz nekoč, ko bom velik, rekel: »KAK JE 
INDA FAJN BILOU!«

Zdenka Mujić,
Vrtec Beltinci

Člani ekipe Vrtca Beltinci sprejemajo čestitke ravnateljice Martine Vidonja

Tiina prababica nas uči igrico iz svojega 
otroštva
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Počastili smo dan Zemlje

Skoraj vsak dan v letu je namenjen počastitvi 
kakšnega izrednega dogodka ali stvari. 

Tako sta v  razmaku dobrega meseca dni 
Gregorjevo, ko se ženijo ptički, in dan Zemlje.

Veseli smo, da naše pridne vzgojiteljice v 
vrtcu z malčki obeležijo tudi tiste praznike, ki 
niso čisto pravi prazniki.
Včasih si za podporo ali potrditev izberejo tudi 
zunanje sodelavce. Letos so za Gregorjevo 
povabile medse g. Branka BAKANA, ki je 
predstavil ptice iz domače okolice, ljudske 
pevke VEČERNICE pa smo zapele nekaj 
pesmi o pticah.
Ob dnevu Zemlje smo obisk ponovile. Skupaj s 
posameznimi skupinami smo peli o pomladi, 
pticah, zemlji in veselju. Malčki so z veseljem 
sodelovali, v zahvalo so nas celo obdarovali. 
Vsaka pevka je dobila ekološko pridelano 
sadiko paradižnika. Moj paradižnik že cvete! 

Ker smo pevke za vse priložnosti, rade 
pridemo, če nas le pokličete!

Milena Makovec

Cvetoči maj

“Čebelice, čebelice, saj moje ste prijateljice,
pozabi vas nikdar ta stari čebelar.”

                                                         Lojze Slak

Mesec maj je mesec mladosti, ljubezni 
in cvetja, a nam je žal letos postregel s 
številnimi padavinami. Pridne čebele so 
imele do sredine maja obilno pašo, čebelarji 
pa so bili ob tem zelo zadovoljni. Akacija, ki 
je je v Prekmurju največ, je odločno medila 
in čebele so od jutra do mraka pridno polnile 
satje v čebelnjaku.

V Sloveniji ima čebelarstvo že zelo dolgo 
tradicijo in pomembno je, da se prenaša tudi 

na mlajše generacije. Veliko šol se je odločilo 
za uvedbo krožka o čebelarstvu, kjer se mladi 
seznanjajo o življenju čebel ter o pomenu 
čiste in neokrnjene narave, ki je ključna 
za obstoj “pridnih delavk”. Že v davnini so 
poznali izreden pomen čebel za opraševanje 
ter koristne učinke uživanja medu. Lepo 
je, da se vsako leto v vrtcih in šolah odvija 
slovenski zajtrk, kjer otroci med drugim 
uživajo slovenski med.

Prav gotovo pa ima največ zaslug za 
čebelarstvo v Sloveniji naš slavni rojak 
Anton Janša, katerega pa žal Slovenci 
premalo poznamo. Anton Janša je bil rojen v 
Brezovici na Gorenjskem, 20. maja 1734. Bil 
je velik strokovnjak na področju čebelarstva, 
pisec, inovator ter slikar. Zelo ga je cenila 
in spoštovala cesarica Marija Terezija, ki je 
krojila usodo in zgodovino Slovencev. Uvedla 
je številne reforme, med katerimi je bila ena 
najpomembnejših uvedba obveznega šolanja 
na podeželju, kjer so bili ljudje večinoma 
nepismeni. Leta 1770 je bila na Dunaju 
ustanovljena čebelarska šola in Anton 
Janša je bil prvi cesarsko kraljevi učitelj. V 
avstrijske dežele je širil izkušnje gorenjskega 
čebelarstva ter prevažanje čebel na pašo. 
Izboljšal je čebelji panj, izumil vršo za 
prestrezanje rojev ter uvedel številne druge 
novosti. Cesarica Marija Terezija je zaradi 
njegove inovativnosti in velikega znanja 
priporočala, da so tudi druge čebelarske šole 
uporabljale njegov priročnik.

Zaradi številnih omenjenih zaslug in pomena 
Antona Janše na področju čebelarstva so 

slovenski čebelarji predlagali, da bi 20. maj 
postal svetovni dan čebel. Projekt, ki ga je 
podprlo tudi kmetijsko ministrstvo, je postal 
nacionalni projekt in so ga predstavili tudi 
v Bruslju, kjer so bili nad njim navdušeni 
poslanci številnih evropskih držav. Ob 
omembi predloga svetovnega dneva čebel so 
slovenski predstavniki s slovenskim zajtrkom 
promovirali kranjsko čebelo in slovenski 
med, ki sodi po kakovosti v sam vrh. Končna 
odločitev o uvedbi praznika je v rokah OZN, 
ob tem pa si vsi želimo, da bo predlog podprt 
in uresničen. Naša država bi ob tem postala 
še bolj prepoznavna, hkrati pa bi bilo to 
tudi priznanje našim čebelarjem ter “očetu” 
kranjske čebele, Antonu Janši.

Naša dežela je res prelepa in s svojo 
raznolikostjo cvetja ter drevesnih vrst 
ponuja čebelam hrano, za kar nam bogato 
poplačajo s svojim pridelkom. Prizadevati si 
moramo, da bomo bolj skrbeli za neokrnjeno 
in čisto naravo, ki je bistvenega pomena 
za obstoj čebel na našem planetu. Na ta 
način bomo svojim zanamcem lahko pustili 
bogato dediščino, za kar so si prizadevali 
naši predniki, med katerimi ima pomembno 
in častitljivo mesto tudi Anton Janša. Samo 
tako se bomo lahko tudi v prihodnosti veselili 
cvetočih majev in brenčanja čebel, ki so naše 
prijateljice ter zaveznice. Za vse to pa se je 
potrebno potruditi, saj bomo na ta način 
upravičili predlog svetovnega dneva čebel.

                                                                                                                
Marija Zver,

DPM Dokležovje

Večernice smo se ob petju in zgodbah o naravi prijetno družile z malčki

Anton Janša, pionir slovenskega 
čebelarstva
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2. Chilijada v Beltinskem parku
Društvo za kolesarstvo in umetnost 
Beltinci je letos že drugič pripravilo 
Chilijado, katere se je udeležilo 19 ekip. 
To je kuharsko tekmovanje v pripravi 
jedi »chili con carne«, ki v zadnjem času 
tudi pri nas pridobiva na popularnosti. 
Tekmovalci so pred gledalci  pripravili 
8 porcij chili con carneje v kotličku. 
Jedi je potem ocenila komisija, ki je 
ocenjevala pripravo, vonj, videz in okus 
jedi in na koncu odločila, da je najbolj 
slasten “chili con carne” skuhala ekipa 
Kluba mladih Turnišče. 2. mesto je 
pripadlo ekipi Kolesarskega kluba Tim 
Mlin Beltinci, 3. mesto ekipi Marskasto-
gorički zgrablenci in 4. mesto ekipi, ki si 
je za to priložnost nadela prav posebno 
ime, »Dos Mosquitos Hambrientos«. 
Prav tako so ocenjevali tudi urejenost 
in pripravo delovne površine, potek 
dela, čistočo in red na delovnem mestu, 
prikaz inovativnosti in usklajenost 
časa priprave. Pri tem so bili najboljši 
»Dos Mosquitos Hambrientos«, 2. 
nagrado je prejela ekipa Anobel pub 
Beltinci. Za zabavno vzdušje med 
prireditvijo je  poskrbel glasbenik El 

Tinčo – Martin Mertük, ki je nastopil 
v pravi meksikanski opravi in z 
glasbo, primerno za ta dogodek. Tudi 
tekmovalci so se zelo potrudili, tako pri 
okraševanju miz kot pri  oblačilih. 
Za sodelovanje na prireditvi se prav 

lepo zahvaljujemo vsem ekipam, 
gasilcem iz Beltincev, podjetju Teleing, 
ki je omogočilo ogled tekme in vsem, 
ki ste kakorkoli pripomogli k uspešni 
izpeljavi tega dogodka.

Danilo Lebar

S kolesi v Berlin
Člani Društva za kolesarstvo in umetnost 
Beltinci vsako leto organiziramo večji 
kolesarski podvig po Sloveniji ali tujini, 
s katerim med drugim promoviramo 
društvo, domači kraj in občino.

Do zdaj smo izpeljali že več večjih 
kolesarskih podvigov:
• s kolesi v Benetke (3 dni, 580 km)
• od Hodoša do Kopra (1 dan, 360 km)
• z Bleda v Bled čez Vršič (1 dan, 220 

km)
• Tour de Balaton (iz Beltincev okrog 

Balatona in nazaj, 3 dni, 400 km)
• s kolesi v Zrće (iz Beltincev na otok 

Pag, 2 dni, 390 km)
• s kolesi v Pariz (7 dni, 1428 km)
• s kolesi v Barcelono (9 dni, 1831km)

Po uspešno izpeljanem lanskoletnem 
kolesarskem podvigu smo se odločili, 
da bomo letos prekolesarili še daljšo 
pot, saj je bil lanski dogodek zelo 
odmeven. V živo so nas lahko spremljali 
preko facebook strani, Radia Murski 
val, Radia Maxi, Radia City, Radia 1, ob 
odhodu pa je prispevek naredila tudi 

RTV Slovenija.

Razgibano pot iz Beltincev do Berlina 
in nazaj v razdalji okrog 2100 km 
nameravamo na kolesih prevoziti v 

10 dneh, kar je za nas, rekreativne 
kolesarje, velik podvig. Nekaj dodatnih 
kilometrov bomo zagotovo naredili, saj 
si želimo med načrtovano potjo preko 
Madžarske, Slovaške, Češke, Poljske, 

2. Chilliada je na grajsko dvorišče pritegnila številne kuharice in kuharje, ki so se 
kljub vročemu popoldnevu vešče sukali okrog kotličkov

Danilo Lebar, Bojan Kerčmar in Simon Gjerkeš so pripravljeni na boj s kilometri. 
Srečno, fantje!
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Nemčije in Avstrije ogledati tudi mestne 
znamenitosti nekaterih krajev, skozi 
katere se bomo peljali. 

Predviden dan odhoda je petek, 10. julij 
2015, ob 8.00 uri izpred občinske stavbe 
v Beltincih. Več informacij pred in med 
samim dogodkom bomo objavljali na 
spletni strani
facebook.com/beltinci.berlin.

Ekipo kolesarjev bodo letos sestavljali 
trije člani društva: 
• Bojan Kerčmar
• Danilo Lebar
• Simon Gjerkeš

V spremljevalni ekipi bosta Dejan 
Šumak in Uroš Smej, ki ima že izkušnje 
iz lanskoletnega podviga S kolesi v 

Barcelono.

Za uspešno izpeljavo podviga bomo 
imeli precej visoke finančne stroške 
(najem avtodoma, gorivo, cestnine, 
hrana…), zato se zahvaljujemo vsem, ki 
nas pri izvedbi tega projekta podpirate 
in nam pomagate po svojih močeh. 

Danilo Lebar

S.R.P. d.o.o.
Mladinska ulica 12, 9231 Beltinci

T: +386 (0)2 53 51 886

F: +386 (0)2 54 21 008

E: info@srp.si

PISARNA MURSKA SOBOTA
Noršinska ulica 2, 9000 Murska Sobota

T: +386 (0)2 53 41 152

F: +386 (0)2 53 41 153

URADNE URE ZA STRANKE 
Vljudno Vas vabimo,  

da se oglasite od ponedeljka do četrtka 

od 8.00 - 11.00 ure in od 13.00 - 14.30 ure. 

V petek uradnih ur za stranke ni. 

Ob sobotah, nedeljah in praznikih: zaprto

www.srp.si
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Košnja trave na stari način pri Klemenčičevih v Beltincih
Že nekaj let so se v Društvu ljubiteljev 
stare kmetijske mehanizacije iz Beltincev  
pripravljali, da bi obudili košnjo na stari 
način tudi v Beltincih.
Letos nam je uspelo in to na mednarodni 
ravni. Kosili smo v resnici po stari navadi. 
Na prizorišču smo se zbrali zgodaj zjutraj, 
ko je bila na travi še jutranja rosa in so 
tako kosci lažje kosili.
Gospodar, v tem primeru Ivan Zadravec- 
Vanek, predsednik društva Ljubiteljev 
stare kmetijske mehanizacije, je pripravil 
parcele za košnjo, pripravil je tudi pravi 
zajtrk za kosce in grabljice, na dvorišču 
je razstavil vso staro mehanizacijo  in 
nasploh poskrbel za dobro počutje.
Zbralo se je lepo število sodelujočih, saj 
se je povabilu na košnjo odzvalo dvanajst 
društev. Prišli so  prijatelji iz Koga, Stare 
Gore, iz sosednje Hrvaške so prišli kosci 
iz Štrigove, prav tako iz avstrijskega 
Halbenreina. Manjkali niso niti naši 
starodobniki Dimeki, člani društva 
Ljubiteljev malih živali, predstavnica KUD 
Beltinci, predstavniki Gasilskega društva  
Beltinci, bivši ravnatelj Biotehnične šole 
Rakičan,  predstavniki Društva čebelarjev 
iz Lipe ter seveda člani Društva ljubiteljev 
stare kmetijske mehanizacije.
Prvi kosec je bil župan Občine Beltinci, 
g. Milan Kerman, na katerega smo zelo 

ponosni, saj je dokazal, da mu tudi tako 
delo ni tuje.
Prav tako smo bili veseli, da je vihtel koso 
tudi predsednik KS Beltinci g. Roman Činč.
Bilo je prijetno druženje, saj smo obudili 
veliko spominov in dogodivščin iz 
preteklosti. Posebnost so bile tudi ženske 
predstavnice kosic, saj so kosile tudi 
sosede iz Ravenske ulice. Dogodku je 
prisostvovala tudi najstarejša krajanka, 

ga. Peterka, ki je delo tudi prisrčno 
komentirala, prav tako pa  so košnjo 
spremljali mnogi gledalci.
Veseli in ponosni  smo, da smo  dodali še 
en kamenček v mozaik starih običajev.

Za Društvo ljubiteljev stare kmetijske 
mehanizacije zapisala

 Lizika Zadravec

Vestičke iz delovanja KO ZZB Beltinci
Po letnem zboru članov, ki ga vsako leto 
opravimo v mesecu marcu, smo bili člani 
Krajevnega združenja za ohranjanje 
vrednot NOB Beltinci aktivni tudi v 
mesecu aprilu, saj smo že tretje leto 
zapored pripravili proslavo ob dnevu 
upora. 

V poročni dvorani beltinskega gradu smo 
se zbrali prijatelji in ljubitelji domoljubne 
pesmi in poezije ter lepe ljudske pesmi.

Nastopajoči smo ob udarni pesmi 
harmonikarja Franca Ritlopa iz Turnišča 
» Kovači smo in  naša sila«, prišli na 
prizorišče, nato so nas v dogajanje 
popeljale beltinske ljudske pevke« 
Večernice« s  ponarodelo pesmijo Počiva 
jezero v tihoti ob spremljavi g. Viktorja 
Tkalca.

Sledil je pozdravni nagovor predsednice 
borčevske organizacije Lizike Zadravec, ki 
je v svojem nagovoru prisrčno pozdravila 
vse prisotne, posebej pa še župana Občine 
Beltinci, g. Milana Kermana, in občinsko 

svetnico go. Geno Virag.

Izbrane pesmi so  prebirali člani 
recitacijske skupine KUD Beltinci, ki so 
člani različnih društev iz naše občine, in 
sicer: g. Avgust Farkaš, g. Milan Zrinski, 
ga. Mira Šomen, ga. Darinka Ščavničar, g. 
Boštjan Rous, g. Tomaž Rous, gdč. Sabina 
Šajher, gdč. Nina Tkalec  in ga. Lizika 
Zadravec.

Poezijo je izbrala knjižničarka OŠ Beltinci 
ga. Cvetka Rengeo, fotografija pa je vedno 
delo g. Marjana Makovca.
Bil je lep večer, prežet s spomini in z  
lepo pesmijo, ki je ob skromni pogostitvi 
odmevala še kar nekaj časa.

Za KO ZZB Beltinci
 Lizika Zadravec

Kot se spodobi, kosci in kosice po napornem delu niso ostali ne žejni ne lačni

Ob dnevu upora je v grajski dvorani zazvenela pesem o svobodi, domovini in ljubezni
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Dan zmage, 9. maj v Beltincih

V Krajevnem združenju za vrednote 
NOB Beltinci smo se na pobudo našega 
člana Bojana Bohneca odločili, da 70 - 
obletnico konca druge svetovne vojne 

obeležimo tudi v Beltincih.
Povabili smo člane Kluba veteranov iz 
M. Sobote, da so nam prišli prestavit 
svoje potovanje v Normandijo, kjer so 

se udeležili  spominske  slovesnosti ob 
70. obletnici izkrcanja zavezniških sil v 
Normadiji v Franciji.
Svojo predstavitev so popestrili s 
predvajanjem kratkega filma Reševanje 
vojaka Rayana in obilico slik od začetkov 
poti, vseh podrobnosti potovanja in 
bivanja v Franciji, ter seveda srečne 
vrnitve domov.
Projekt so predstavili župan Občine M. 
Sobota g. Aleksander Jevšek, g. Geza 
Džuban in g. Jančarič,  predsednik 
društva. Predstavitev je bila med 
obiskovalci dobro sprejeta in zato 
deležna  občudovanja in čestitk vseh 
prisotnih.
Ob tej priliki se vsem trem 
predstavnikom Kluba veteranov 
Murska Sobota in ge. Džubanovi, ki so 
kljub slabemu vremenu prišli med nas, 
lepo zahvaljujem.

Lizika Zadravec

Voda - naše bogastvo
nadaljevanje iz 49. številke

Razlogi za pitje vode
Razlogi, zaradi katerih bi morali piti dovolj vode:
• Pitje vode uravnava 

ravnotežje telesnih tekočin.
Ko ima telo premalo tekočine, možgani sprožijo 
v telesu mehanizem žeje. V kolikor ne jemljete 
zdravil, vas resno zažeja.  Če poslušate svoje telo 
in namige, ki vam jih pošilja, potem popijte vodo 
ali sok, le alkohola ne.

• Voda lahko pomaga uravnavati vnos kalorij.
Že leta se voda uporablja kot strategija 
za zmanjševanje teže. Čeprav voda sama 
nima čudežnega učinka na izgubo teže, pa 
zamenjava visoko kaloričnih napitkov z vodo 
vsekakor pripomore k boljši kontroli teže.
Hrana z višjim odstotkom vode je na videz 
večja ; večji volumen zahteva več žvečenja in se 
počasneje absorbira v telo, kar povečuje občutek 
sitosti. Z vodo bogati živili sta sadje in zelenjava.

• Voda poživlja mišice.
Celice, ki ne ohranjajo razmerja tekočin in 
elektrolitov, se skrčijo, kar privede do mišične 
utrujenosti. Dovolj tekočine je pomembno pri 
telesni vadbi. Priporočila športne medicine so, 
da je treba tekočino piti pred, med in po fizični 
aktivnosti. Dve uri pred treningom je potrebno 
popiti pol litra tekočine, med samo vadbo pa v 
rednih intervalih toliko,  da nadomesti izgubo 
tekočine v telesu zaradi potenja.

• Voda lepša kožo.
Koža vsebuje veliko vode in deluje kot zapora, 
ki preprečuje njeno preveliko izgubo. Vendar 
pa na žalost ne morete pričakovati, da bo 
preveliko pitje vode ublažilo gube. Seveda 
lahko dehidrirani ljudje zgledajo bolj izsušeni 
in zgubani. Vendar pa, ko ste enkrat vzpostavili 

pravo razmerje vode v telesu, se vsa odvečna 
voda izloči ali s potenjem ali skozi ledvice z 
urinom, trdijo dermatologi.

• Voda pomaga k dobremu delovanju ledvic. 
Telesne tekočine nosijo odpadne snovi iz 
celic. Glavni toksin v telesu je sečnina, ki se 
topi v vodi in jo ledvice izločijo v obliki urina. 
Ledvice lahko to delo opravljajo tako dolgo,  
dokler je nivo tekočin v telesu ustrezno visok.
Ko je v telesu dovolj tekočine, je urin svetle 
barve, brez vonja in lahko teče. Ko ste 
dehidrirani, se urin koncentrira, postane 
temnejši in okrepi se vonj, saj ledvice zadržijo 
tekočino za delovanje ostalih telesnih funkcij.
Če dalj časa pijete premalo, ste bolj podvrženi 
nastanku ledvičnih kamnov.

• Voda pomaga vzdrževati 
normalno črevesno delovanje.
Ustrezna hidracija zagotavlja, da se snovi 
v prebavnem traktu normalno premikajo. 
Ko je v telesu tekočine premalo, debelo 
črevo potegne vodo iz blata, ki se zato 
zgosti, in rezultat je lahko zaprtje.
Ustrezno razmerje tekočin in vlaknin sta odlična 
kombinacija, saj tekočina črpa vlaknine skozi 
črevesje, ki deluje kot metla, ki ga čisti, in mu 
pomaga k normalnemu delovanju. 

Namigi za pitje vode
Nekaj namigov za pitje vode: 
• pijte pri vsakem obroku
• jejte več sadja in zelenjave, saj visoka vsebnost 

vode pomaga k hidraciji telesa
• imejte steklenico vode, kamorkoli greste: v avtu, 

na mizi ali v torbi 

Zanimivost
Koliko vode na dan potrebujemo? Človek zdrži brez 

vode največ deset dni, brez hrane pa v povprečju 
kar dva meseca. 

Dnevna potreba organizma po vodi je 2,5 litra 
(odvisno od tega, koliko let imamo). Enako količino 
dnevno izločimo. 

Odrasel človek vnese ustrezne količine vode takole 
(za najstnike so številke nižje): 
• 1,3 litra s pijačo, 
• 0,9 litra s hrano in
• 0,3 litra vode, nastale z oksidacijo med presnovo.

Odrasel človek iz telesa v povprečju izloča vodo:
• 1,5 litra z urinom, 
• 0,9 litra z dihanjem in znojenjem in 
• 0,1 litra z blatom, 
kar je skupaj 2,5 litra.
Večina otrok, najstnikov in odraslih popije premalo 
vode. 

Čaj, kava, alkohol in druge umetne pijače ne morejo 
nadomestiti čiste naravne vode . Vsebujejo celo 
snovi, ki odstranjujejo vodo iz telesnih zalog. To 
povzroča pri človeku še večjo žejo. Včasih nastane 
tudi odvisnost od umetnih pijač. Privajenost na 
njihov okus in obilno pitje teh pijač avtomatično 
zmanjšuje potrebo po pitju vode. 

Onesnaževanje voda
Tudi v gospodarstvu igra voda pomembno vlogo, 
saj je neobhodna dobrina, industrijska surovina, 
prinašalka in vir energije, lahko tudi transportno 
sredstvo. To povzroča kvalitativne in kvantativne 
spremembe v oskrbi z vodo, ki ima svoje vplive na 
družbo, način gospodarjenja in na človeka samega. 
Kljub temu, da živimo v Sloveniji, ki ima takšne 
klimatske razmere, da imamo dovolj vode skozi 

Potovanje v Normandijo so predstavili člani Jeep kluba Veteran iz Murske Sobote 
Aleksander Jevšek, Geza Džuban in predsednik Štefan Jančarič
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Rdeči Križ vedno ljudem v pomoč
V prostorih gostišča Zvezda v Murski 
Soboti je v petek, 27. marca popoldne, 
potekal redni letni občni zbor članic 
in članov z volitvami tamkajšnjega 
Območnega združenja Rdečega 
križa, ki sta ga v preteklem letu (in v 
minulem štiriletnem mandatu) vodili 
kot predsednica prim. mag. Branislava 
Belović, dr. med. spec. in kot sekretarka 
Albina Knapp. Podobno bo v prihodnjem 
mandatnem obdobju (2015-2019). 
Zborujoči so ponovno potrdili, da je ta 
najstarejša humanitarna organizacija na 
svetu (leta 2016 bo v Sloveniji prisotna 
že 150 let !) ljudem vedno v pomoč.

Najbolj množična solidarnostna 
akcija državljanov Slovenije je bilo v 
letu 2014 krvodajalstvo, za kar ima 
RKS javno pooblastilo od države. 
Prednostna naloga RK v M. Soboti je 
bilo zagotavljanje zadostnega števila 
krvodajalk in krvodajalcev za potrebe 
Splošne bolnišnice Murska Sobota 
skozi vse leto. Tako ima RK v M. Soboti 
registriranih 5997 prostovoljnih ter 
anonimnih krvodajalk in krvodajalcev, 
od tega 3618 moških in 2379 žensk. 
Skupno število krvodajalskih akcij je bilo 
lani 55 (rednih akcij 46, izrednih pet, 
štiri terenske: Občina Rogašovci dvakrat, 
Občina Cankova in Občina Grad). Število 
tistih, ki so v letu 2014 prvič darovali 
kri, je bilo 131, nad 100 odvzemov pa 
je prispevalo že 28 posameznikov, ena 
posameznica pa je kri darovala nad 70-
krat. Lani so tako pripravili sprejem 

šestim krvodajalcem – rekorderjem, ki 
so kri darovali 100-krat in med temi so 
bili Martin Sočič iz Krajevne organizacije 
RK Beltinci, Franc Mlinarič iz Krajevne 
organizacije RK Lipovci in Vladimir 
Lešnjek iz Krajevne organizacije RK 
Melinci. Srečanj krvodajalcev je bilo lani 
najmanj 20, izvedli so ga tudi v Krajevni 
organizaciji RK Ižakovci in Lipa, kjer so 
pripravili tudi pohod krvodajalcev in 
izlet.
Prva pomoč je tradicionalna naloga RK 
in skoraj ni nacionalnega društva na 
svetu, ki je ne bi izvajalo. Tako je bilo 

izvedenih 22 tečajev in izpitov iz prve 
pomoči za voznike motornih vozil, en 
tečaj na Ekonomski šoli v M. Soboti, 
tečajnikov pa je bilo skupaj 502. Za 
gospodarske in negospodarske službe je 
bilo izvedenih sedem tečajev, iz gasilskih 
društev je bilo 153 tečajnikov, 38 
kandidatov je bilo usposobljenih na dveh 
70-urnih tečajih za bolničarje ter 60 
tečajnikov na obnovitvenih tečajih prav 
tako za bolničarje. Stojnica prve pomoči 
z razdeljevanjem informacijskega 
materiala je bila ob svetovnem dnevu 
zdravja (6. april) v Ižakovcih na Otoku 

celo leto, nastajajo problemi pri oskrbi s pitno 
vodo.
Škodljive snovi pridejo v vodo po različnih 
poteh, predvsem iz atmosfere s padavinami in z 
direktnim onesnaževanjem tekočih voda. V tekoče 
vode in hidrosfero prihajajo predvsem snovi, ki so 
odpadki najrazličnejših dejavnikov, katerih krivec 
je človek. Pri gospodarjenju z vodo velja pravilo, 
da je onesnaževanje odpadnih voda enako vstopni 
količini vode v sistemu. Torej je problem vodnega 
gospodarstva, poleg zagotovitve zdravega vira, tudi 
čiščenje odpadnih voda.
Najbolj pomembno je ločevanje odpadnih voda. 
Najpomembnejši sta dve vrsti: 
• komunalne odpadne vode, ki vsebujejo le 

mikrobiološke razgradljive snovi in
• Industrijske odpadne vode, ki vsebujejo 

predvsem anorganske spojine in težko 
razgradljive ali pa sploh nerazgradljive snovi.

Odpadne vode, ki so posledica komunalnih odplak, 
so z uporabljeno vodo običajno v razmerju 1 : 
1. Nekatere od teh voda lahko brez prehodnega 
čiščenja spustimo v kanalizacijo, druge pa šele 
pred iztokom. Pri industrijskih odpadnih vodah je 

razpon porabe vode na enoto proizvoda (običajno 
na 1 tono) zelo različen, zato ločimo: 
• obrate s tehnološkimi postopki, ki potrebujejo 

veliko vode - rečemo jim 
•            tudi MOKRA INDUSTRIJA,
• obrate s tehnološkimi postopki, ki potrebujejo 

malo vode - rečemo jim          SUHA INDUSTRIJA.
Vse odpadne vode iz živilske industrije imajo 
predvsem visok odstotek organskih spojin. V 
tekočo vodo in podtalnico lahko pridejo tudi 
kemikalije, ki jih uporabljamo v kmetijstvu. 
Običajno gre za herbicide, insekticide, fungicide in 
mineralna gnojila. V primerjavi z drugimi državami 
posvečamo premalo pozornosti podtalnici in 
čistim vodotokom. Premalo tovarn ima vgrajene 
čistilne naprave in druge potrebne stvari. V 
prihodnosti bomo morali veliko več pozornosti 
nameniti smotrni rabi sredstev in predvsem vodi, 
ki je naše bogastvo, brez katerega si ne moremo 
predstavljati življenja.

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

Redeči križ Slovenije bo naslednje leto praznoval 150 let obstoja
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Sedma očesna informativna izobraževalna šola za paciente
“Oči se nikoli ne utrudijo od pogledov na 
svetlo stran življenja.”

M. S. Fontaine

Hotel Vivat v Moravskih Toplicah je 19. 
maja 2015 gostil udeležence Sedme 
očesne informativne izobraževalne šole 
za paciente, prireditelj katere je bil Očesni 
oddelek SB Murska Sobota. Vabilu se 
je odzvalo veliko udeležencev, ki imajo 
najrazličnejše težave z očmi ali pa jih to 
področje zanima. 

Zbrane so v uvodu pozdravili direktor 
SB Murska Sobota, g. Bojan Korošec, 
predstojnik očesnega oddelka, g. Satar 
Baghrizabehi, ter pomočnica direktorja 

za področje zdravstvene nege, ga. Metka 
Lipič Baligač. V kulturnem programu sta 
zbrane z igranjem harmonike razveselila 
učenca GŠ Beltinci, v znanstvenem delu 
pa so sodelovali zdravniki in medicinske 
sestre Očesnega oddelka SB Murska 
Sobota.

Sodobno zdravljenje bolezni mrežnice 
nam je v svojem izvajanju predstavil 
Satar Baghrizabehi, dr. med., spec. 
oftalmolog, ki je poudaril pomembnost 
pravočasnega odkrivanja in zdravljenja 
bolezni za vse bolnike, zlasti pa za tiste, 
ki spadajo v rizično skupino. Statistični 
podatki po svetu kažejo, da bi se ljudje 
najtežje soočali z izgubo vida - s slepoto, 
zato je zelo pomemben pravočasen obisk 
očesnega zdravnika, ki lahko takoj ukrepa 
in se odloči za primeren potek zdravljenja. 
O značilnosti preiskav pri bolezni rumene 
pege (makule) je predaval Mitja Šterman, 
dr. med., spec. oftalmolog. V Evropi ima 
zgodnje simptome starostne degeneracije 
rumene pege več kot 47 odstotkov 
ljudi, starejših od 65 let, rumena pega 
pa je glavni razlog za slepoto, saj je ob 
tem poškodovan centralni vid. Mag. 
zdravstvene nege, ga. Nataša Veren, je 
predstavila postoperativno zdravstveno 
nego pacienta po aplikaciji injekcije ant-
VEGF, Melita Lapoša, dipl. medicinska 
sestra, pa je podrobneje opisala pripravo 
pacienta na omenjeno aplikacijo s strani 
operacijske medicinske sestre in poudarila 
pomen sodelovanje medicinskega osebja 
s pacientom, ki je tako pred, kakor tudi 
po operaciji izrednega pomena. O okvari 
centralnega dela mrežnice in možnostih 
uporabe preostanka njenega preostanka 

pa je sodelujoče seznanil Teodor Ribić, dr. 
med., spec. oftalmolog.
Vsa predavanja so bila predstavljena na 
zelo nazoren in za laika razumljiv način 
ter s pomočjo računalniške aplikacije 
projecirana na platno. Ob tem hvala vsem, 
ki nas seznanjajo in osveščajo o očesnih 
boleznih, od nas bolnikov pa je odvisno, 
ali se izobražujemo, saj bomo na ta način 
lažje razumeli in spremljali spremembe 
lastnega vida. V pomoč so nam lahko 
številne brošure in zloženke, seveda pa 
obstajajo še druge možnosti informiranja 
(internet, televizija,...). Prav je, da se jih 
poslužujemo.

Pomembno je, da sami dovolj zgodaj 
obiščemo očesnega zdravnika in z njim 
sodelujemo, saj je dobra komunikacija 
med bolnikom, zdravnikom in ostalim 
zdravstvenim osebjem pri poteku 
zdravljenja ključnega pomena. 
Pomembno je dosledno slediti 
zdravnikovim navodilom, saj lahko v 
nasprotnem primeru bolezen napreduje 
in v končni fazi pride tudi do popolne 
izgube vida. Prizadevati si moramo, da 
nam bodo oči, ki so naše “ogledalo v svet”, 
še dolgo služile za opazovanje najlepših 
stvari in dogodkov v življenju, čeprav bi 
si včasih najraje zakrili pogled z dlanmi, 
ko so pred nami težje ovire. S pozitivno 
naravnanostjo bomo lažje premagovali 
napore, ki nam jih ponuja življenje in za to 
se je vredno potruditi!

Marija Zver,
DPM Dokležovje

ljubezni. Krajevna organizacija RK Lipa 
je 6. decembra z 12 prostovoljci postavila 
stojnico na Trezinem senji v M. Soboti.

Pomoč ob lanskoletnih poplavah je bila 
nujna. Zbirne akcije za poplavljene so 
se pričele 19. maja. Sedem prevozov s 
14 tonami pomoči je bilo organiziranih 
v Bosno in Hercegovino, za Srbijo in 
Hrvaško sta bila dva prevoza s 24 tonami 
pomoči. Pri tem je sodelovalo 160 
prostovoljcev. Ekipe prve pomoči RK 
M. Sobota so ob lanskoletnih jesenskih 
poplavah obiskale poplavljena območja 
v občini Beltinci;  oškodovane so 
oskrbeli z vodo, oblačili in odejami ter 
zagotovili štiri sušilce prostorov, najhuje 
prizadetim pa iz solidarnostnega sklada 
zagotovili 23.677,50 evrov denarne 

pomoči za odpravo posledic.
Humanitarni program RK blaži revščino 
ter socialno izključenost posameznikov 
in družin, ki si same ne morejo zagotoviti 
socialne varnosti z delom. Prejemnikov 
humanitarne pomoči, brez družinskih 
članov, je bilo v letu 2014 kar 4500. 
Skupno je bilo razdeljenih preko 90 
ton hrane, poleg tega še preko 28 ton 
jabolk, preko 4 tone paradižnika ter več 
kot  12 ton oblačil, obutve, posteljnine, 
bele tehnike in higienskih pripomočkov. 
Finančnih pomoči je bilo preko 30 tisoč 
evrov. Delitev prehranskih paketov je 
lani vsaka krajevna organizacija RK 
opravila najmanj dvakrat.

Predavanja za člane RK, upokojence 
in druge krajane so bila na področju 

občine Beltinci v Lipi in Lipovcih. 
Merjenje dejavnikov tveganja so opravili 
v Krajevni organizaciji RK Lipa. Člani 
te KORK obiskujejo starejše občane 
in bolnike na domu ali v domovih za 
starejše občane.
Brez pretiravanja lahko zapišemo, da 
je dejavnost Območnega združenja 
Rdečega križa v Murski Soboti, delo 
njegovih članic in članov, prostovoljk in 
prostovoljcev, bila resnično »v zenitu«. 
To je še kako spodbudna popotnica v 
150-letno jubilejno leto te najstarejše 
humanitarne organizacije v Sloveniji, ki 
jo bomo slavili v prihodnjem letu.

Filip Matko

Predstojnik očesnega oddelka Satar 
Baghrizabehi, dr.med., spec. oftalmolog
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Regijska prireditev ob Svetovnem dnevu brez tobaka “Dišiš mi po 
pomladi!”
Nacionalni inštitut za javno zdravje  OE 
Murska Sobota in Pomursko društvo 
za boj proti raku sta v soorganizaciji 
pripravila zdravstveno-vzgojno 
aktivnost na temo spodbujanje 
nekajenja med mladostniki. Ciljna 
skupina likovnega  natečaja »Smešna 
plat najstniških zagat «  so bili učenci  
5.  -  9.  razredov  pomurskih osnovnih 
šol. Izdelki so prikazali zanimive scene 
iz življenja mladostnikov, povezane  s 
problemom kajenja, ki so jih prikazali 
kot karikature v eni sliki. 
Na natečaju je sodelovalo 183 učencev 
iz dvajsetih pomurskih osnovnih šol. 
Prejeli smo kar 179   izdelkov. Pri 
ustvarjanju z učenci je sodelovalo 23 
mentorjev. Vsi izdelki so bili edinstveni, 
najboljši  pa so bili naslednji:
1. mesto    Maja Hozjan, 7.r.,  OŠ MIŠKA 
KRANJCA, mentorica: Andreja Štancer
2. mesto   Iva Hajdinjak, 7. r.,  OŠ 
ŠALOVCI, mentorica : Jožica Tratar
3. mesto   Katarina Ivezič, 6.r., OŠ 
RAZKRIŽJE, mentorica Renata Vlaović

Pohvale in priznanja smo podelili na 
tradicionalni zaključni prireditvi z 
naslovom Dišiš mi po pomladi.
Pridružili so se nam tudi člani 

Pomurskega društva za boj proti 
raku, ki so pomurskim učencem, ki so 
sodelovali v akciji Zveze slovenskih 
društev za boj proti raku »Slovesna 
obljuba« in obljubili, da ne bodo prižgali 
prve cigarete, podelili pohvale.
Skupno prireditev ob svetovnem dnevu 
brez tobaka je popestrila gledališka 
predstava Gledališča Ku-kuc  iz Lendave 

z naslovom »Pika in Cene v pravljici«, 
ki jo je vsem udeležencem podarilo 
Pomursko društvo za boj proti raku.

Jadranka Jovanović,
Zdenka Verban Buzeti

Nacionalni inštitut za javno zdravje 
OE Murska Sobota

Tradicionalna prireditev ob zaključku likovnega  natečaja »Smešna plat najstniških
zagat« ob 31.  maju, svetovnem dnevu brez tobaka in zaključku zdravstveno vzgojne 

akcije “Slovesna obljuba” za šolsko  leto 2014/2015

Zmagovalci 11. vaškega turnirja

11. vaški turnir v pikadu 2015
Pikado klub ŠD Dokležovje je organiziral 
že 11. tradicionalni Vaški turnir v 
pikadu za pokal KS Dokležovje. V 
dvorani vaškega doma se je pomerilo 29 
igralk in igralcev, ki so tekmovali v štirih 
kategorijah. Ob prijetnem druženju, 
začinjenim s tekmovalnim nabojem, so 
bili doseženi naslednji rezultati:

Otroci / tekmovali so v igri highscore/:
1. Domen Šebjan       7.649 točk
2. Luka Plej               7.612 točk
3. Pia Hanc                7.593 točk
4. Sandi Špilak          7.390 točk
Dvojice – 501 Master Out:
1. Matjaž Györek in Venčeslav Balažic
2. Andrej Panker in Darko Kuzma
3. Denis Hamler in Matej Zver 
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Pomurska liga v elektronskem pikadu
Končalo se je tekmovanje v Pomurski 
pikado ligi za sezono 2014/15. V njej 

je letos sodelovalo 15 ekip, od tega 6 iz 
naše občine. Prvaki so že tretjič zapored 

postali igralci ekipe ŠD Dokležovje. 
Končna lestvica zgleda takole:

Letošnji prvaki so pripravili tudi zaključni 
turnir za igralce, ki so sodelovali v ligi. 
V vaškem domu v Dokležovju se v treh 
kategorijah pomerilo 46 igralcev in igralk, 
rezultati pa so bili:

Dvojice 501 Master Out:
1. Matjaž Györek (ŠD Dokležovje) in David 

Lukač (Pajdašje)
2. Van Martin (Pupa bar 1) in Zdenka 

Sraka (Kocka bar)
3. Zoran Špilak in Denis Hamler (oba iz ŠD 

Dokležovje)
Moški 301 Duble Out:
1. Davor Horvat  (ŠD Dokležovje)
2. Daniel Duh  (Picolo)
3. Branko Seršen  (ŠD Dokležovje)
4. Primož Kolbl (Team Maži bar)

Ženske 301 Duble Out:
1. Monika Jerebic (Team Maži bar)
2. Mojca Škafar (ŠD Dokležovje)
3. Zdenka Sraka (Kocka bar)
4. Nadja Emberšič (Murphy bar)

Matjaž Györek

ekipa tekem zmage porazi igre seti točke
1. ŠD DOKLEŽOVJE (Dokležovje) 28 27 1     493 : 207    1092 : 584 54
2. TEAM MAŽI BAR (Ižakovci) 28 26 2     452 : 248    1023 : 671 52
3. PUPA BAR 1  (Ljutomer) 28 22 6     445 : 255    1001 : 675 44
4. PICOLO (Melinci) 28 21 7     440 : 260 995 : 678 42
5. P.K. MURPHY (Dokležovje) 28 19 9     390 : 310 903 : 787 38
6. ČARNE VRANE (Ižakovci) 28 17 11     377 : 323 922 : 820 34
7. AC KUHAR (Bakovci) 28 14 14     360 : 340 877 : 837 28
8. BABILONCI (Radomerje) 28 14 14 324 : 376 815 : 903 28
9. BAR TIFFANY (Črenšovci) 28 11 17 321 : 379 805 : 895 22

10. PAJDAŠJE (Dokležovje) 28 11 17 316 : 384 783 : 904 22
11. KOCKA BAR (Renkovci) 27 9 18 284 : 391 716 : 912 18
12. DON MATIJA (Bogojina) 28 5 23 280 : 420 738 : 968 10
13. VIKTORIJA (Filovci) 27 5 22 240 : 435 629 : 984 10
14. MOKOŠ (Bakovci) 28 4 24 258 : 442   688 : 1010 8
15. PUPA BAR 2 (Ljutomer) 28 4 24 245 : 455   677 : 1036 8

Najboljši pikadisti in pikadistke zaključnega turnirja Pomurske pikado lige v sezoni 
2014/15

Moški – 301 Duble Out:
1. Sašo Tkalec 
2. Zoran Špilak 
3. Alfonz Muhič
4. Roberto Farič

Ženske – 301 Duble Out
1. Mateja Farič

2. Alenka Fras 
3. Ines Horvat 
4. Tončka Arvaj 

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo 
našim sponzorjem in donatorjem, ki so 
nam pomagali pri organizaciji turnirjev. 
To so: KS Dokležovje, Okrepčevalnica  

Murphy – Gregor Mladen s.p.,  
Elektroservis Aleksander Miklošič s.p. 
in Dnevni bar in zavarovalno zastopanje 
– Nataša Pirnat s.p.

Matjaž Györek
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Miniolimpijada v Beltincih
V torek, 18. maja 2015, je Športna zveza 
Beltinci organizirala tradicionalno 
športno prireditev za najmlajše – Mini 
olimpijado. V športnem parku Beltinci se 
je v lepem sončnem dopoldnevu zbralo 
več kot 100 otrok iz vseh enot vrtcev 
beltinske občine, ki so jih spremljali 
njihovi vzgojitelji in vzgojiteljice. 
Prireditev je vodil predsednik ŠZ 
Beltinci, Andrej Pozderec. 
Otroci so tekmovali v šestih različnih 
zabavnih športnih igrah, ki so jih 
pripravili njihovi vzgojitelji: podajanje 
žogice nad glavo, tigrov rep, skakanje 
v vreči, prenašanje jajc z žlico, tek s 
časopisnim papirjem in števila od 1 -10.

Ves čas trajanja prireditve je bil z nami 
tudi beltinski župan g. Milan Kerman. 
Po končanem tekmovanju je (kot 
zanimivost naj navedemo, da so se v 
vrtnem kegljanju med seboj pomerile 

tudi tri mešane ekipe, sestavljene iz 
vzgojiteljic, vzgojiteljev in župana) 
skupaj s predsednikom ŠZ podelil 
pokale in darilca vsem udeležencem 

Mini olimpijade.

Andrej Pozderec,
Predsednik ŠZ Beltinci

10. pohod po Ferijevi poti

V soboto, 6. 6. 2015, je v 
organizaciji Športne zveze 
Beltinci in Planinskega društva 
Matica potekal že 10. pohod po 
Ferijevi poti. V spomin na Ferija 
Maučeca, nekdanjega izvrstnega 
nogometaša, športnega delavca 
in novinarja, se je v športnem 
parku Beltinci zbralo preko 50 
pohodnikov.

Na začetku pohoda so udeležence 
nagovorili predsednik ŠZ Beltinci 
Andrej Pozderec, župan Milan 
Kerman  in vodja pohoda Jože 
Ružič. Podali so se po Ferijevi 
priljubljeni poti od Beltincev do 
Lipovcev in Gančanov ter nazaj v 
Beltince. Dolžina poti je približno 
8 km.

Po zaključku pohoda so se 
udeleženci v beltinskem športnem 
parku okrepčali s hrano in pijačo, 
na koncu pa sta predsednik ŠZ 

Beltinci Andrej Pozderec in Ferijev 
sin Marjan položila šopek in 
prižgala sveči na grob pokojnega 
Ferija.

Otroci rabijo gibanje in v njem ob pravilnem pristopu tudi neizmerno uživajo

V spomin na športnika in publicista Ferija Maučeca se po njegovi poti vsako leto 
odpravijo številni pohodniki
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Med prvo vojno je ljudi oskrboval z najnujnejšim, po vojni so mu ti 
izropali imetje
Ignatz Izak Kaufmann 
(1871 – 1954)

»Moji starši so bili Židje, tako sem bil Žid 
tudi jaz. Zdi se mi, da je moja družina 
dolgo živela v Španiji, nato so bili v 15. 
stoletju od tam izgnani in so se naselili v 
renski pokrajini (najverjetneje v Kölnu). 
Med enim od preganjanj Židov, znanih 
»pogromov«, se je družina zatekla na 
Vzhod, v 18. stoletju pa se je prek Litve 
in Galicije vrnila v deželo, kjer govorijo 
nemško - v Avstrijo. Od tam so se preselili 
v vendsko pokrajino, kjer govorijo 
»vendiš« (prekmurščina), v Mursko 
Soboto, kjer je bil moj stari oče okrajni 
rabin. V Beltincih pa je njegov sin,  moj 
oče, dobil mesto rabina. Kmalu je postal 
nadrabin za Beltince, Dolnjo Lendavo in 
Čakovec…« (Iz zapisov Izaka Kaufmanna. 
Vir hrani Bojan Zadravec) 

Trgovec, Žid: vzajemnost 

Ta značilnost, zelo pogosta v zamotani 
pestrosti zgodovine, bi lahko bila 
nepomembna, če ne bi vsebovala drugih 
razsežnosti: boja in upora, tveganja in 
pradavnega preganjanja, bega in stalnega 
barantanja pri ljudskih oblasteh. Leta 
1871, ko se je rodil Ignatz, je preteklo 
šele nekaj časa, odkar je uradna oblast 
cesarstva nehala preganjati Izraelite. 
Izak je bilo njegovo hebrejsko ime. V 
Beltincih so ga klicali Naci. 

Abraham je šel tja, kamor ga je vodila 
roka Gospodova
V Beltince se je mladi rabin Abraham 
preselil z ženo Katarino Rosenberger 
takoj po poroki. Mladi par si je spletel 
gnezdo v vogalni hiši ob sinagogi. Kot zelo 
veren rabin je Abraham predaval članom 
izvoljenega ljudstva versko tradicijo, 
pravila in predpise. K njemu so prihajali 
učenci talmudske šole iz vseh krajev 
in smeri avstro-ogrske monarhije ter 
poslušali nauke, ki so se širili in negovali 

iz roda v rod, prenašali ustno od očeta 
do sina. Njegova žena Katarina je skrbela 
za dvanajst otrok in imela čudežno 
dober sloves v beltinski židovski četrti. 
Prvorojenstvo je po tradiciji pripadalo 
Naciju.
 Družina nikoli ni izgubila svoje veljave, 
ugleda in časti. Ignatz Izak, ki je ostal v 
Beltincih, svojega mesta pod soncem 
kot prvorojenec ni videl v duhovništvu, 
s čimer bi si izboril po očetovem zgledu  
pomembno mesto kot rabin. Ne da bi ga 
silili k temu, je svoje mesto našel v trgovini 
in trgovanju. Duh njegovih prednikov 
ga je obdaril s smislom za humor in 
domišljijo. Na domišljijo židovskega 
ljudstva je močno vplivalo trpljenje, ki je 
pogosto spremljalo življenje v židovskih 
četrtih. Ravno zato je zanje značilen 
izkrivljen humor in ironija. 

»Ne obiraj se, ko kupuješ polje. Vzemi 
si čas, ko si izbiraš ženo.« (hebrejski 
pregovor)

Resnično tvoj je samo ta trenutek
Manca Košir, slovenska novinarka, 
publicistka in javna intelektualka, je 
napisala že 5 knjig dopisovanj in v 
njih se na nas, bralce, obrača z veliko 
modrosti in razmišljanj o različnih 
tematikah življenja.
Pred časom sem prebrala njeno zelo 
znano delo z naslovom Žareti upanje 
– zbirka esejev, ki me je popolnoma 
prevzela. V kar nekaj esejih se pisateljica 
in publicistka na zelo oseben način 
obrača na prebiralca vsebine, saj poseže 
tudi v najbolj skrite kotičke njegove 
duše in notranjosti. 
Naučiti se je potrebno skrivnosti, kako 
biti srečni v svojem srcu, ne glede na 
to, kakšni so ljudje okoli vas in kakšne 
so zunanje okoliščine. Sami sebi recite, 
da je sreča največja božanska pravica 
in zakopan zaklad moje duše. Sreča 
tudi raste s tistim, s čimer jo hranimo. 
Najboljša hrana zanjo je gojenje duha 
ljubezni in služenja drugim. Bodite 
srečni torej zdaj! Ne čakajte na drug 
dan, sedaj je tisti pravi trenutek! 
Posvetite se temu trenutku. Poglobite 
se v njegove podrobnosti.  To boste 
lahko dosegli le, če boste neizprosni 
z ljubeznijo do osebe. Življenje je tudi 

ciklično. Dogajajo se nam tako dobre 
kot slabe stvari – žal bo vedno tako. 
Ko bomo enkrat razumeli, da je v redu, 
karkoli se nam zgodi, potem bo naša bit 
nepoškodovana in bomo resnično lahko 
uživali v sedanjem trenutku. Če pa se 
bomo ukvarjali z mislimi, zakaj se nam 
je nekaj zgodilo, potem nikoli ne bomo v 
duši pomirjeni. 
Kot je znala reči moja, danes že pokojna 
babica Ana, ki je bila zelo modra in 
dobra ženska, ki se je razdajala za vse 
nas: «Vse, draga moja vnukinja, se zgodi 
z namenom. Pomiriti se je potrebno s 
svojim življenjem in dihati s polnimi 
pljuči!«
Poznavalka človeške duše Clarissa 
Pinkole Estes je v eni od svojih knjig, 
ki jo je pisala dolgih 20 let, zapisala, 
da imamo dve ušesi za to, da z enim 
poslušamo zunanji svet, drugo pa 
imamo za poslušanje svoje duše. 
Imamo tudi dvoje oči – eno za običajen 
vid, drugo za jasnovidnost. Prav tako 
ima človek dvoje moči, moč mišic in 
moč, ki je nepremagljiva – moč duše.  
Torej. če bomo poslušali svoje srce, če 
bomo gledali svojo dušo in če bomo 
pazili, da bomo ostali nepoškodovani 

v notranjosti, potem se bomo lažje 
posvetili temu trenutku, ki bo zasijal v 
vsej svoji lepoti. In ko bomo pomirjeni, 
bomo lažje pristopili tudi drug k 
drugemu in tako bomo ob koncu naše 
zemeljske poti pustili najlepše sledi. Če 
pustimo sledi, bodo nekega dne po njih 
stopali tudi drugi in bodo iz njih naredili 
poti. Tako se bomo zapisali v večni krog 
življenja in presegli svojo smrt (Jože 
Pučnik).
Priznana terapevtka, lastnica 
duhovnega ateljeja Potovanje duše, 
Christy Žmahar, v svoji najnovejši 
knjigi Nebesa pripoveduje takole: »Če 
boste ostali zvesti sami sebi, bo vedno 
na koncu solza zasijala iskrica upanja. 
Morda nikoli ne boste mogli nadzorovati 
svoje usode, a vedite, da sledi lastne 
resnice vedno vodijo v življenje ljubezni 
in novih zarij.”

Torej, ta trenutek ni nič lepšega in 
pomembnejšega, kot si ti sam – ČLOVEK!

Lilijana Bežan
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Mladi Kaufmann se je poročil z modrooko 
prelepo mlado beltinsko Židinjo Heleno 
Rotter, hčerko Hermana in Betty. Sezidal 
je trgovino ob glavni beltinski ulici. V 
tistih časih je imela hiša le eno samo 
nadstropje. Šlo mu je dobro. Edini vir 
zaslužka je bila trgovina. Kmalu po 
njenem odprtju so se mu rojevali otroci. 
Vseh skupaj jih je bilo osem.   
Izak se je vse življenje predstavljal kot 
človek, predan svojemu poklicu, prednost 
pa je dal svojemu družinskemu življenju. 
Kot družinski oče je nadzoroval vzgojo 
svojih otrok. Helene je bila njegova 
mladostna strast. Njune odnose sta 
zaznamovali medsebojna naklonjenost 
in popolno razumevanje. 
Njegovo zelo urejeno življenje mu 
je dopuščalo nekaj sprehodov – 
nakup materiala za trgovino ali obisk 
beltinskega grofa Avgusta Zichya. Bila 
sta dobra prijatelja in grof mu je obiske s 
svojo družino vračal. 

Med prvo svetovno vojno je bila Ignacu 
izročena oskrba prebivalstva s tobakom, 
soljo, žveplenkami, sladkorjem in 
petrolejem. 
Po prvi svetovni vojni, 4. novembra 1918, 
so se Židje razbežali že v jutranjih urah. 
Kaufmannovi so našli zatočišče v gradu, 
ko pa so se revolucionarji spravili še tja, 
so se Židje in graščaki skrili v grajskem 
podzemlju. Mnogi domačini so izropali 
židovske trgovine, stanovanja in požgali 
sinagogo. Kaj pa je to za narod, ki uničuje 
verske objekte? Da, to se je dogajalo v 
Beltincih. 
Nekaj mesecev potem sta brata Ignac 
in Henrik Kaufmann vso premoženje 
v Beltincih prodala in se z družinami 
odselila. S to selitvijo je za vedno razpadla 
izraelitska verska skupnost v Beltincih. 
Kaufmanni so se nastanili v mestu Papa 
na Madžarskem, kjer je Izak kupil eno 
najlepših hiš  in začel znova s špecerijsko 
trgovino.

Madžarska: leto 1943
Židje v Budimpešti in drugih mestih so 
živeli v strahu in negotovosti. Napadi 
nanje so se ponavljali vsak dan na ulicah, 
vlakih. Madžarski fašisti so napadali 
židovske trgovine in sinagoge. Položaj je 
postajal resen, vznemirljiv in nevaren. 
Nacisti, njilaši, pijani od sovraštva, so 
hoteli vse uničiti. 

In potem je nastal geto, majhna 
židovska republika
Med holokavstom so Žide pošiljali v 
gete na poti v koncentracijska taborišča. 

Za zidovi geta, izza zaklenjenih vrati 
in bodeče žice, so bili prisiljeni živeti v 
natlačenih in umazanih prostorih. Tam 
sta s kovčki pristala tudi Ignatz Izak in 
njegova žena. Nastanili so ju v majhni sobi, 
kjer je v bedi skupaj životarilo petnajst 
ljudi. Izakova vnukinja Eva: »Z mamo 

sva bili v istem getu kot stara starša po 
mamini strani, zakonca Kaufmann. Tega, 
kako stresno smo živeli, si ne more nihče 
predstavljati. Vsak dan je bilo ustreljenih 
nekaj ljudi, dosti jih je pomrlo od lakote 
ali jih je zdesetkal mraz. Živeli smo med 
Židi, med brati…Splošno mnenje je bilo, 
da bomo v getu ostali do konca vojne, do 
prihoda Rdeče armade. Zatem bo vse kot 
prej. V getu niso vladali niti Nemci niti 
Židje, pač pa iluzija.« 
Ustvarili so židovski svet, židovsko 
policijo, urad socialne pomoči, odbor 
za delo, oddelek za higieno – cel vladni 
aparat. Število ljudi se je zmanjševalo 
predvsem zaradi tega, ker so jih 
transportirali v krematorije. Dolg žvižg 
lokomotive je predrl zrak. Kolesa 
vagonov so zaškripala. V Auschwitz je bil 
namenjen še zadnji transport iz geta v 
mestu Papa. Vagoni so bili polni kot ribje 
konzerve. Med še zadnjimi deportiranci 
je bil nekdanji znani beltinski trgovec. 
Vijugasto kačo na tirnicah v zimski noči 
nekje na Poljskem so ustavili streli Rdeče 
armade. Od nje so bili Židje osvobojeni 
tako, kot nekoč v babilonskem suženjstvu. 
Preživeli Izak se je spopadel s povojnim 
obdobjem in do svoje smrti  z ženo živel v 
svoji hiši v Papi, kjer je trgoval s špecerijo 
še skoraj deset let po vojni. Holokavst mu 

je vzel več kot polovico potomcev, in še ti 
so se odselili v svet. 

V Papi na pokopališču obiskujem grob 
nekdanjega beltinskega trgovca Nacija. 
Napis na nagrobniku je v hebrejščini. 
Pomeni pa:

»Veliki Cohen Izak Kaufmann, spomin naj 
mu bo blagoslovljen, sin rabina Abrahama, 
pobožnega v generaciji, ki je častil Boga v 
veri. Umrl 24. julija 1954 (5714). Naj mu 
bo duša v spomin.«
 
Na grobu njegove žene piše: 
»Gospa Helena Lea, važna žena Izaka 
Kaufmanna, je vzgojila otroke v poštenosti 
in branju Tore. Njena hiša je bila odprta 
revežem. Umrla je 5. julija 1948. Naj ji bo 
duša v spomin.«

Kako čudno je življenje…
Ob vedno novih preganjanjih se 
sprašujemo, kako je Žid postal to, kar je? 
S čim si je zaslužil večno pregnanstvo, 
sovraštvo? Mogoče zato, ker je Žida 
ustvaril Mojzes, ki religije ni razumel kot 
del kreposti, ampak je razglasil druge 
vrline kot del religije – vrline, kot so 
pravičnost, trdnost značaja in zmernost, 
pa tudi vsesplošno razumevanje članov 
skupnosti.

dr. Bojan Zadravec




