
EDITA PAHOR, UČITELJICA V LIPOVCIH 

Po koncu 1. svetovne vojne so se prebivalci iz slovenske Primorske, ki jo je z rapalsko pogodbo 

zasedla Italija, množično izseljevali po svetu, tudi v Jugoslavijo. Begunci iz Primorske in Istre 

so se naselili tudi ob madžarski meji v Prekmurju. Tam je nova jugoslovanska oblast ustanovila 

kolonije zanje, na zemlji, ki je bila z agrarno reformo po 1. svetovni vojni odvzeta madžarskemu 

veleposestniku Esterháziju proti plačilu. (Jugoslovanska vojska grofov ni razlastila, ampak je 

njihovo zemljo odkupila.) Madžarske oblasti pa so poleti 1941 razlastile vse koloniste in druge 

naseljence. Junija 1942 so jih internirali v taborišče Sárvár na Madžarskem. (FB Projekt 

Okupacijske meje, 8. 1. 2021) 

Vsi za delo sposobni so morali hoditi na delo, največ na kmetijska sezonska dela na grofijah, in 

so se na zimo vračali v taborišče. To ni bilo uničevalno taborišče, vendar pa so bile razmere 

takšne, da so ljudje obolevali in umirali. Posebej težko je bilo za otroke. Srbska pravoslavna 

cerkev Bačka eparhija je, da bi rešila otroke iz taborišča, organizirala zanje rejništvo v Bački. 

Večina staršev se je odločila za to možnost. Otroke so odpeljali v Bačko in jih nastanili pri 

kmečkih družinah, kjer so dočakali konec vojne. (Povzeto po doc. dr. Mojca Ravnik: »Sprejeli 

so nas za svoje«. Otroci internirancev iz taborišča Sárvár na Madžarskem v reji pri kmetih v 

Bački med 2. svetovno vojno, dostop: file:///C:/Users/Uporabnik/Downloads/1035-

Article%20Text-2842-1-10-20141023.pdf, 8. 1. 2021) 

Tako usodo je doživela tudi Edita Pahor. Njene korenine izvirajo iz Nove vasi pri Opatjem selu. 

To je naselje 100 m od italijanske meje. Zaradi bližine Soške fronte je bila družina Pahorjevih 

z drugimi prebivalci teh krajev izseljena na Češko, leta 1922 pa pristala v Petišovcih. Oče Alojz 

Pahor se je poročil s Čehinjo Jožefo Pahor, rodili so se jima štirje otroci: Jožef leta 1919, Alojz 

leta 1920, Milan leta 1923 in hčerka Edita 31. maja 1927. 

 

Foto 1: Družina Pahor leta 1933 pred hišo v Petišovcih 

Ko je bila Edita Pahor stara 14 let, je vojna prvič, njenim staršem pa drugič, posegla v življenje. 

Skupaj s še 589 Slovenci iz Lendavskega kota je pristala v taborišču Sarvar na Madžarskem. V 
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taborišču je bilo že od prejšnjega poletja interniranih okrog 7000 Srbov iz Bačke. Pozneje je 

bila med 206 slovenskimi otroki (vseh otrok je bilo 2812), ki jih je rešila Srbska pravoslavna 

cerkev in jih namestila pri rejniških družinah v Bački. Akcijo reševanja otrok iz taborišča je 

sprožil novosadski episkop (škof) Irenej Ćirić, operativno pa dr. Kosta Hadži, tajnik novosadske 

cerkvene občine. Pri tem niso delali razlik med slovenskimi in srbskimi otroki in ne med 

pravoslavnimi in katoliškimi otroki. Nekaj otrok te sreče ni imelo in danes počivajo na 

sarvarskem pokopališču, kjer je zabeleženo 752 imen. Križev je nekaj manj, ker so nekateri 

umrli izven taborišča Sarvar. Med vpisanimi je okrog 370 otrok do 15 let starosti, med temi 4 

Slovenci, 2 Slovenca pa sta umrla izven taborišča. 

Pri dobri srbski družini v Bački je Edita dočakala osvoboditev in se po koncu vojne vrnila na 

svoj dom v Petišovcih. Po vrnitvi domov so se za mlade odprle nove možnosti. Edita se je 

odločila za učiteljišče. Pot jo je vodila na šolanje v Maribor, potem pa je po dekretu – ukazu 

ministrstva za šolstvo – šla v kraje, katerim je bila potrebna – tudi v Vratišinec in Mursko 

Središče na Hrvaškem, potem pa v Veliko Polano, Lipovce in za dalj časa v Lendavo.  

 

Foto 2: Edita leta 1947 na učiteljišču v Mariboru 

 

Foto 2a: Zapis na fotografiji, ki jo je Edita poslala staršem 

Ko si je že lahko sama izbirala kraj službovanja, se je odločila za Gorišnico pri Ptuju, zadnjih 

10 let aktivnega dela učiteljice pa je posvetila otrokom slovenskih staršev v Nemčiji. Po 

upokojitvi 1. septembra 1982 se je vrnila v svoje Petišovce.  

Rada je imela svoj poklic in otroke. Z veseljem in tudi nostalgijo se je v poznih letih svojega 

življenja spominjala dogodkov in nekdanjih učencev. V času vojne ni bila borka, za to je bila 

še premlada. Toda dovolj stara, da je bila žrtev vojne. Tako je bila proti vsaki vojni, ki povzroča 



ljudem samo trpljenje. Tako je postala tudi članica Zveze borcev za vrednote NOB, katere 

glavna nit je mir, svoboda in tovarištvo.  

Zadnja leta življenja so jo pestile zdravstvene težave, ki jih je premagovala v Domu starejših 

Lendava. Umrla je 9. avgusta 2018. (Vir: Jože Vidič, Kamovci, govor na pogrebu Edite Pahor 

v Lipovcih) 

Edita Pahor je v Lipovcih poučevala najprej v šolskem letu 1950–51.  

 

Foto 3: Zapis v šolski kroniki iz šol . l. 1950-51 

1. 9. 1951 so jo premestili na osnovno šolo v Domanjševce, 1. marca 1952 pa so jo znova 

»dodelili« v Lipovce, kjer je do konca šolskega leta učila 1. in 2. razred. 

 

 

Foto 4, 4a: Iz šolske kronike v šol. l. 1951-52 

Edita Horvat je učila v Lipovcih tudi v šolskem letu 1952–53.  



 

Foto 5: Iz šolske kronike za šol. l.. 1952–53 

Učiteljica Edita Horvat je bila v šolskem letu 1953-54 premeščena na šolo v Lendavo. 

 

Foto 6: Zapis o odhodu Edite Pahor iz Lipovec v šolski kroniki iz šol. l. 1953–54 

V začetku službovanja v Lipovcih je učiteljica Edita Pahor stanovala pri družini Rengeo v 

Lipovcih 55. V hiši je imela svojo sobo, prehranjevala se je skupaj s člani družine, v prostem 

času pa poučevala tudi lipovske otroke. Močno vez je vsa poznejša leta ohranjala z Marto 

Rengeo, roj. Bobovec vse do njene smrti leta 1990, pozneje pa z ostalimi člani družine, in 

Marijo Tratnjek, roj. Rengeo, danes stanujočo v Lipovcih 151.  

V času službovanja v Lipovcih je spoznala domačina Janeza Horvata, s katerim se je poročila 

(o tem priča tudi zapis v šolski kroniki iz šol. l. 1950–51), po štirih letih pa sta se ločila.  

 

Foto 7: Zapis v šolski kroniki 1950-51 

Njun sin Dalibor je umrl kot dojenček in na Editino željo skupaj počivata na lipovskem 

pokopališču. 



 

Foto 8: Grob Edite Pahor v Lipovcih 

Ohranjena je razglednica, ki jo je Editi pisala njena mama, ko je službovala v Lipovcih. Kot že 

omenjeno, je mama bila po rodu Čehinja, tako sta mama in hčerka komunicirali v češčini, Edita 

pa češkega jezika nikoli ni pozabila govoriti, poznala je češke pesmi in brala češke knjige. 

      

Foto 9, 9a: Razglednica, ki jo je mama poslala Editi Pahor v šolo v Lipovce leta 1953 

Nečak Edite Pahor, g. Alojz Pahor, ki danes živi v Lendavskih Goricah, ima veliko spominov 

na teto.  

 

Foto 10: Pred rojstno hišo Edite Pahor v Petišovcih: Jože Vidič (levo) in Alojz Pahor,  

10. 1. 2022 

 

Pripoveduje, da je bila pogumna, odločna, razgledana, imela je veliko knjig in pesmaric. 

Pahorjevi so bili glasbena družina, zato se je pri njih veliko pelo in igralo. Edita Pahor je hitro 



opravila vozniški izpit. Tudi moj otroški spomin sega v čas, ko se je na obisk v Lipovce 

pripeljala z belim fičkom. 

 

Foto 11: Edita Pahor s svojim fičkom 

Bila je tako pogumna, da se je pred tem, ko si je kupila avto, vozila z mopedom in tako potovala 

celo v Novo vas na Primorskem, rojstno vas svojih staršev, ob hrvaški obali pa nato potovala 

vse do Dubrovnika. V otroških letih sem tudi sama nekaj počitniških dni preživela v Petišovcih. 

Edita Pahor me je peljala na kopanje v reko Muro, kjer je sama brez težav premagovala Murine 

brzice, sama pa se nisem mogla načuditi njenemu pogumu. Ob slovesu pa mi podarila nekaj 

mladinskih knjig, ki so še danes na moji knjižni polici. 

 

Foto 12: Moj spomin na Edito Pahor 

Ko človek postaja starejši, mu pogosteje v misli prihajajo ljudje, dogodki, doživetja iz otroštva 

in mladosti. Z raziskovanjem njihove življenjske zgodbe ponovno oživijo in lahko postanejo 

nov navdih za naše razmišljanje in dojemanje sveta. 

 

Cvetka Rengeo, prof. slov. in soc. 

 

Opomba: Zahvaljujem se g. Jožetu Vidiču in g. Alojzu Pahorju za vse informacije, razlage in 

fotografije, brez katerih tega zapisa ne bi bilo. 


