
35 LET KUD LIPOVCI in 60 LET LJUDSKEGA PETJA V LIPOVCIH 

(scenarij Cvetka Rengeo, poševni tekst med »narekovaji«, voditelj 

Jure Miholič) 

 

V nedeljo 12. 2. 2023 ob 17. uri je Cvetka Rengeo, predsednica KUD 

Lipovci tako začela slavnostno prireditev: »Spoštovani gostje, dragi 

prijatelji, prijazno pozdravljeni v Lipovcih. Tu je danes zelo slovesno, praznujemo 35 let 

organiziranega delovanja KUD Lipovci in 60 let ljudskega petja v našem kraju. Veseli me, da 

smo napolnili dvorano vaškega doma. To je lahko odličen pokazatelj, da nam je v tem času, 

ko se zdi, da marsikaj v tem svetu razpada, za kulturo še vedno mar.«  

Program je profesionalno povezoval Jure Miholič, na začetku je povedal:  

»KUD Lipovci je bilo ustanovljeno pred 35 leti, ko so se 6. februarja 1988 v takrat novi vaški 

kulturni dvorani v Lipovcih, v nekdanji šolski zgradbi, na prireditvi moških pevskih zborov iz 

Gančan, Beltinec in Lipovec člani zbora na čelu z zborovodjem Jožefom Tivadarjem iz Lipovec 

71 odločili dati pobudo za ustanovitev KUD Lipovci. V zapisniku 1. občnega zbora lahko beremo, 

da so v začetku v društvu delovale naslednje sekcije: pevski zbor, folklora, skupina za izrazne 

plese, recitatorska, likovna, instrumentalna ter dramska sekcija. Temelje društvu so postavljali: 

Jože Škafar, Slavko Santro, Jože Kerman, Izidor Horvat Izak, Ivan Zajc ter tisti, ki so kot prvi 

prevzeli delo v posamezni sekciji, v upravnem in nadzornem odboru: Franc Mlinarič, Jože 

Erjavec, Jože Tivadar, Jože Tivadar mlajši, Štefan Forjan, Mihael Mesarič, Ivan Mesarič, Jože 

Lebar, Silva Tratnjek, Suzana Erjavec, Marija Poredoš, Marija Jeneš, Mirko Sraka, Peter Jeneš 

in Roman Jona. Društvo je do zdaj vodilo več predsednikov: Janko Bezjak, Jožef Tivadar, Franc 

Cigan in Janja Žalik Jerebič. Danes v društvu deluje pet sekcij: ljudske pevke, moški pevski zbor, 

vezilje, recitatorska in glasbena sekcija.  

 
Posebno pozornost želimo danes posvetiti ljudskim pevkam, ki so v letu 2022 praznovale 60 let 

delovanja. Nekaj pevk se je zaradi bolezni in let poslovilo, a v lanskem letu so se skupini 



pridružile nove pevke in skupina se je pomladila. Za to je zaslužna vodja ljudskih pevk Vera 

Bezjak. Spoštovane slavljenke, vabim vas na oder!«  

Ob prihajanju Lipovskih Ljudskih pevk na oder so jim obiskovalci namenili velik aplavz;  danes 

je bilo na odru 12 pevk, vodja je Vera Bezjak, za nastope pa jih pripravlja Gorazd Tivadar, ki je 

hkrati tudi zborovodja Moškega pevskega zbora Lipovci. Uvodoma so zapele dve pesmi: 

Spomin na rojstno vas in Venček na glavi, zelo lepo sta zveneli v naši domači dvorani. 

Program je Jure nadaljeval z napovedjo Moškega pevskega zbora Lipovci in sicer: 

»Moški pevski zbor Lipovci je imel prvi organizirani nastop leta 1980 kar s prenosom nacionalne 

televizije (takratne RTV Ljubljana), ko se je krajevna skupnost Lipovci predstavila kot 

prejemnica Bloudkovega priznanja za športna udejstvovanja. Tako moški pevski zbor deluje 

neprekinjeno že več kot 40 let.  

Pobudnik, ustanovitelj in zborovodja zbora v obdobju od 1980 do 1995 je bil Jožef Tivadar, 

danes pa zbor prav tako zelo uspešno vodi Gorazd Tivadar. Zbor poje na vseh prireditvah doma, 

v občini Beltinci, gostoval pa je po mnogih krajih v Sloveniji in na tujem. Najpomembnejše 

postaje so bile: Rim, Vatikan, Tinje, Rijeka, Piran, Porabje … » 

 
MoPZ Lipovci skupaj z zborovdjem Gorazdom Tivadarjem šteje danes 16 članov, zapeli smo 

Vrtec ogradila bodem in Moj dom. 

V nadaljevanju je napovedovalec programa povedal, da KUD Lipovci podpira tudi založništvo, 

izdane so bile 4 pesniške zbirke in sicer: Najdevanja leta 2004, to je zbirka pesmi enajstih 

ljubiteljskih pesnikov Občine Beltinci, ter tri pesniške zbirke Franca Cigana Cakija z naslovi: 

Rosenje (2005), Zavetje (2011) in Princeska (2022), ki je izšla lani ob slovenskem kulturnem 

prazniku, predstavljena pa bo letos skupaj z odprtjem nove fontane za lipovsko kapelo Sv. 

Petra in Pavla, kjer se nahaja Spominski park park z doprsnima kipoma lipovskih slikarjev Karla 

Jakoba in Izidorja Horvata Izaka.  Marko Rengeo je iz te zbirke zrecitiral pesem Stari kufer. V 

KUD Lipovci in nasploh v Lipovih, še kar nekaj članov piše pesmi, v nadaljevanju je Jan Slavic 

Bezjak prebral pesem Nikoli ne vprašaj (avtorica Vera Bezjak), Marko Rengeo pa pesem Ko si 

tišino govoriva (avtor Lujz Sraka). 

Program se je nadaljeval s predstavitvijo vezenja, s katero se v KUD Lipovci ukvarja sekcija 

Vezilje. »Vezenje je spretnost in umetnost s širokim naborom tehnik ter motivov. V Lipovcih so 



se žene z veseljem do vezenja prvič zbrale leta 2011, v letu 2013 pa so se kot samostojna sekcija 

pod imenom “Vezilje” pridružile kulturno-umetniškemu društvu Lipovci. Danes sekcija šteje 12 

članic, vodi pa jo Marija Stanko. Svoje izdelke vsako leto predstavijo na razstavi, ki 

tradicionalno poteka v soboto pred cvetno nedeljo in to dvorano v vaškem spremenijo v 

čudovito galerijo. Delček tega je na ogled tudi danes pred odrom. Ob tem pa si boste pozneje 

lahko ogledali tudi nekaj iz ostale zgodovine KUD Lipovci.« 

Zimzelena pesem Dan ljubezni, ki jo je zapela vokalistka Naja Magdič ob spremljavi na klavirju 

(Jan Slavic Bezjak) in kitari (Timotej Tivadar), je bila kot nalašč  uvertura v prihajajoči dan 

zaljubljencev, Valentinovo. 

 
Vera Bezjak je spregovorila o zgodovini Lipovskih ljudskih pevk, poimensko je naštela vse 

sodelujoče pevke iz preteklosti in sedanjosti, izpostavila je njihove vodje: Srakovo Tilko, 

Srakovo mamco, Forjanovo Kristiniko, več kot dve desetletji pa je vodja Vera Bezjak. Zahvalila 

se je vsem županom občine Beltinci, predsednikom KS Lipovci, vsem simpatizerjem, 

prijateljem in podpornikom, izpostavila pa je: zborovodji Jožefa in Gorazda Tivadarja, 

predsednico KUD Cvetko Rengeo, Janka Bezjaka, Milana Zrinskega, ljudskega pevca in pesnika 

Frančeka Rudolfa od Male Nedelje, šoferja Boštjana Krauthakerja, Branka Novakoviča, Matijo 

Mlinariča) in druge. S posebnim veseljem in ponosom pa je povedala, da je zelo vesela 

regeneracije skupine in da sta se povabilu odzvali najstarejši pevki Katica Mlinarič in Anika 

Sraka, skupaj so zapele pesem Lepa hišica in Bela, na hamrmoniki jih je spremljal Jože Tivadar. 

Predsednica Cvetka Rengeo in Lujz Sraka – podpredsednik KUD Lipovci sta pevkam podelila 

priložnostna darila, še prej pa jih je nagovorila Cvetka:  

»Ljudske pevke imajo v KUD Lipovci najdaljšo zgodovino. Nocoj ste z nami: Katica Sraka, Marija 
Erjavec, Liljana Novakovič, Rozalija Tivadar, Duška Erjavec, Alojzija Luk, Vera Bezjak, Tatjana 
Toplak, Dominika Sraka, Anica Sraka, Dragica Zajc in Mateja Berden. Zelo smo vesela, da z 
nami praznujeta Katica Mesarič in Anika Sraka, ki poje v skupini od vsega začetka, torej od leta 
1962. 



Drage pevke! S svojim delovanjem ste pustile trajni pečat v kulturni dediščini, mnoge pesmi so 

ostale zapisane na kasetah, zgoščenkah in posnetkih prireditev. Bile ste velikokrat gostje v 

radijskih oddajah in aktivne v širšem družbenem prostoru. Lansko leto, ko smo v Lipovcih 

slovesno praznovali 700-let prve pisne omembe našega kraja in 100 let lipovske kapele ste se 

formirale na novo in k temu je veliko prispevala vodja Vera Bezjak. Gospa Vera, hvala za vse, 

kar ste naredili v zadnjih 20 letih in v zadnjem letu, da je skupina obstala. Hvala vsem bivšim 

in sedanjim pevkam. Hvaležna sem vsem, starejšim, ker ste vztrajale leta in desetletja, vam 

mlajšim, da ste zbrale pogum, našle čas za vaje in se pridružile skupini. Lepo vas je gledati in 

poslušati. Iskreno vam čestitam ob visokem jubileju z željo, da bi vztrajale na tej pevski poti. 

Naj vam zdravje služi! … Hvala in vse dobro!« 

 

Sledile so zahvale in čestitke od Nataše Brulc Šiftar, vodje območne izpostave Javnega sklada 

za kulturne dejavnosti in pevkam podelila jubilejne značke, KUD Lipovci pa priznanje ter vsem 

skupaj zaželela uspešno delo še naprej. Župan Marko Virag se je prav tako pevkam in 

celotnemu KUD Lipovci zahvalil za kulturno energijo in priznal nekako tako: »Ja, v LIPOUvci je 

rejsan LIPOU, najlepše …«, kar je občinstvo nagradilo z močnim aplavzom. Mateja Berden, 

nova predsednica KS Lipovci in hkrati tudi ena izmed članic pevk, je v svojem nagovoru 

poudarila zahvalo vsem pevkam in zborovodji za ves trud in čas za pevsko poslanstvo in s tem 

tudi ohranjanje kulturne dediščine, ob jubileju je čestitala tudi KUD Lipovcil. Ob tej priložnosti 

je izročila jubilejno priznanje pevkam in KUD Lipovci. 

Proti koncu prireditve so dobili besedo tudi gostje, najprej je pevkam čestital Janko Bezjak, 1. 

predsednik KUD Lipovci in velik podpornik Lipovskih ljudskih pevk, vsaki je izročil vrtnico, 

potem pa je pevkam na govorno unikaten in posrečen način čestital mladi Marko Rengeo. 

Še na na čisto koncu, je Cvetka Rengeo izrekla zahvalo: 

»Spoštovani gostje, dragi obiskovalci. 

V imenu vseh članov KUD Lipovci se vam zahvaljujem, da ste si ta popoldan vzeli čas in da 

praznujemo skupaj. Tudi zaradi polne dvorane vaškega doma, verjamem, da nam je vsem toplo 

pri srcu. 

Zahvaljujem se vsem nekdanjim in sedanjim članicam in članom društva za ves trud in čas, ki ste 

ga namenili društvu. Ni vedno enostavno in ne samoumevno, včasih je celo zelo težko, priznam, a 

društvo brez članov pač ne obstaja. Skupaj zmoremo več. Dokaz za to so virtualni kulturni, ki smo 

jih, kot eno redkih društev, izpeljali v času epidemije kljub strogim omejitvam in jih preselili na 

splet. 

Naše društvo je odprto za sodelovanje in nove člane. Zato moram tudi na tem mestu povedati, da 

sprejemamo tudi upravičeno kritiko, a hkrati absolutno naspro 

povezovalno in sodelovalno. 

Naša želja je, da bi se nam pridružilo čim več mladih in da bi z veseljem soustvarjali kulturni utrip 

naše vasi. Potem ni strahu, da kulturno-umetniško društvo Lipovci ne bi imelo prihodnosti. 

Zahvaljujem se vsem vodjem sekcij, zborovodjema Gorazdu in Jožefu Tivadarju, predsedniku 

moškega pevskega zbora Lujzu Sraki, mladim, ki se radi odzovete vabilom za sodelovanje na 

prireditvah. Hvala Francu Ciganu za skrb za bogat arhiv društva in urejanje spletne strani ter fb 



profila. Tako so naši skupni in dragoceni spomini zbrani na enem mestu. Hvala Juretu Miholiču za 

tenkočutna vodenja mnogih prireditev. Hvala Alenu Pivarju, ki vedno poskrbi, da smo v tej dvorani 

dobro slišani. Hvala Cvetličarni Valentina za lepo cvetje. 

Iskreno se zahvaljujem vsem predsednikom krajevne skupnosti Lipovci, saj kulturno-umetniškemu 

društvu Lipovci niste nikoli odrekli podpore in smo pri vas vedno naleteli na razumevanje.  

Zahvaljujem se Javnemu skladu za kulturne dejavnosti, območni izpostavi Murska Sobota, Občini 

Beltinci, Zavodu za turizem, kulturo in šport Beltinci, medijem, krajanom Lipovec in vsem 

prijateljem, ki vam je delovanje našega društva blizu. 

Zahvaljujem se vsem, ki ste sodelovali na današnji prireditvi, mladim: Janu, Timoteju, Naji, Marku, 

Živi in Luciji ter pridnim v kuhinji, ki so poskrbeli, da se bomo lahko zdaj takoj po prireditvi družili 

in nazdravili jubileju.  

Prav vsem sem iskreno hvaležna. 

Ob izhodu si lahko vzamete publikacijo, kjer so zbrani najpomembnejši mejniki v razvoju kulturno-

umetniškega društva Lipovci s poudarkom na zgodovini ljudskega petja v našem kraju. Izdajo 

publikacije je finančno podprla krajevna skupnost Lipovci, natisnila pa jo je tiskarna Tilia Print 

Beltinci. Dani Tinev, hvala za potrpežljivost, ko si vnašal moje številne popravke in dopolnila. 

Končujem z besedami Vinka Möderndorferja, pesnika, pisatelja, esejista,in režiserja: "Umetnost 
in kultura nas opredeljujeta. To je naš pravi obraz in naša edina identiteta. Res pa je, da večina 
ljudi brez kulture in umetnosti lahko živi brez težav. In se niti ne zavedajo, kako osiromašeno je 
njihovo življenje. Ne potrebuje vsak človek kulture. Tisti, ki jo, je bogatejši, močnejši, družbeno 
ozaveščen. In takšnih ljudi ni veliko. Vendar prav tista manjšina, ki jo zanima umetnost, in pa tisti, 
ki jo ustvarjajo, pomenijo identiteto naroda." 
Praznujmo skupaj še naprej! Želim vam lepo nadaljevanje večera, v katero nas bo popeljala 

skupna pesem pevk in pevcev KUD Lipovci z zborovodjem Gorazdom Tivadarjem na čelu. 

Hvala in srečno!« 

Po odpeti tenkočutni in sentimentalno obarvani pesmi »Prijateljstvo je dar« se je marsikomu v 

očesu zaiskrilo, v grlu pa nabral cmok … ampak to nič narobe, še več, to signal, da smo na pravi 

poti za pozitivno, veselo in energije polno kulturno nadaljevanje našega poslanstva. Naj traja! 

P.S. 

Seveda, je bila po prireditvi na mizah tradicionalna lipovska pogostitev ob veselem razpredanju 

o preteklosti preko sedanjosti v smelo skupno prihodnost! Imejmo jo za vse Dobro! 
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