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ZAHVALA GASILKAM, GASILCEM IN PRIPRADNIKOM CIVILNE ZAŠČITE, KI SO OB NEDAVNIH POPLAVAH V
OBČINI BELTINCI LJUDEM V STISKI PRISKOČILI NA POMOČ
Pomoč ljudem v stiski je plemenito dejanje, ki ostane v srcih tistega, ki jo prejme, pa tudi tistega, ki jo na pravi in lep način ponudi. To se je
pokazalo ob nedavnih poplavah, ki so prizadele občino Beltinci.

(Beltinci, 3. oktober 2014) – Župan dr. Matej Gomboši je včeraj, 2. oktobra 2014, v grajski dvorani v
Beltincih sprejel in se zahvalil gasilkam, gasilcem ter pripadnikom Civilne zaščite občine Beltinci, ki
so ob nedavnih poplavah v občini Beltinci občankam in občanom nudili pomoč.
Sprejema so se udeležili tudi visoki gostje – poveljnik Civilne zaščite za Pomurje Martin Smodiš,
regijski gasilski poveljnik za Pomurje Dušan Utroša, predsednik GZ Občine Beltinci Andrej Vöröš in
poveljnik CZ Občine Beltinci Alojz Vinčec.
Gasilci so vedno tisti ljudje, ki vsak v svoji vasi poznajo razmere, poznajo ljudi in nikoli jim ni žal časa
in vedno radi priskočijo na pomoč. S svojim čutom za sočloveka so tisti, ki jih odlikuje znanje,
prenekatere izkušnje v situacijah, ko pride do elementarnih ali drugih naravnih nesreč. Hitro
reagiranje in aktiviranje v sitauciji, ki je ob nedavnih poplavah zajela občino Beltinci, so se izkazali
maksimalno, za kar jim je župan dr. Matej Gomboši čestital in se jim kar najiskreneje zahvalil. Veliko
ur požrtvovalnega dela za pomoč ljudem v stiski je bilo vloženega v dneh, ko je voda zalivala domove,
poslopja in onemogočala promet, veliko prostega časa. Vsi skupaj so dokazali, da ko je najbolj
potrebno, znajo stopiti skupaj in pomagati. Mnogokrat se premalo zavedamo koliko je pomoč
sočloveka vredna v stiski. To se izkaže vedno takrat, ko do izjemnih situacij pride.
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