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TISKOVINA
Poštnina plaœana pri pošti 9226 Moravske Toplice 

G l a s i l o  O b č i n e  M o r a v s k e  T o p l i c e

Ob izidu Lipnice se bo splet prireditev, poimenovan Veseli 
december, prevesil v zadnji – finalni del: božično pomirje-
nje in obljube ter obete v novem koledarskem letu.
 Želim Vam, spoštovane bralke in cenjeni bralci, da doži-
vite oboje; zlasti pa, da vsa ta vročica razgretega političnega 
kotla (in politikantstva) ostane nekje daleč daleč za nami.
 Z Lipnico sem zahajal v Vaše domove celih 15 let – 
uredniško sem (so)oblikoval 85 številk. Po najboljših mo-
čeh in z najboljšimi nameni. Včasih z neizmernim užit-
kom, kdaj pa kdaj z velikanskimi mukami.
 Zadovoljen, kaj zadovoljen, presrečen sem, ker so se mo-
jemu vabilu tako čudovito odzvali na občinski upravi, v 
TIC-u in vzgojiteljice naših vrtcev. Če smo skozi »analizo« 
priprav in postopkov uspeli delo na tem občutljivem vzgoj-
nem področju približati tudi drugim, predvsem staršem, po-
tem vem, da moj trud ni bil zaman. 

Lu dvik So čič, od go vor ni ure dnik
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RMire n božič in srečno novo leto 2011!

                                           Urednik

Spoštovani  občani in občanke!

Naj prihajajoči božično-novoletni prazniki 
prinesejo miru, veselja in topline, predvsem pa sreče 

in upanja za Vas in Vaše najdražje.

Župan Alojz Glavač, 

občinski svet in občinska uprava

Tisztelt polgárok!

Adjanak a közelgő karácsonyi-újévi ünnepek békét, 
örömet és meghitt hangulatot, különösen pedig sok-sok 

boldogságot és reményt mindenkinek.

Alojz Glavač polgármester, 

a községi tanács és a községi hivatal
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UREDNIKOV JAGODNI IZBOR 2010

KANDIDAT LETA – Alojz Glavač, rojen 
1960, inženir elektrotehnike, je oktobra 
postal drugi župan Občine Moravske 
Toplice. Že v novembru je moral 
pojasnjevati prvo zelo zoprno zadevo: Zakaj 
je prišlo do zapletov na razpisu pri izgradnji 
širokopasovnega omrežja na Goričkem? 

INVESTICIJA LETA – V Sebeborcih so 
v okviru Dolinske kanalizacije izgradili 
primarno kanalizacijsko omrežje v dolžini 
skoraj sedmih kilometrov in omogočili 
priključitev gospodinjstvom s 485 prebivalci 
in več lokalom v kraju. Ti so prispevali 
lastne deleže sredstev. 

POBRATENJE LETA – Župana Franc 
Cipot in Ivan Knez sta v Moravskih 
Toplicah podpisala listino »prijateljstva 
in sodelovanja« med Biogradom na Moru 
(Hrvaška) in Moravskimi Toplicami. Z njima 
je evangeličanski škof mag. Geza Erniša.

AKCIJA LETA: OČISTIMO SLOVENIJO V 
ENEM DNEVU – Pobudniki (vse)slovenske 
akcije so si zadali nemogočo nalogo. Ker 
se dobro zavedamo teže problema, okolju 
posvečamo permanentno skrb, tudi v okviru 
akcije Spremenimo črno v zeleno. Akcijo 
redno spremljamo v občinskem glasilu.

ZAHTEVA LETA: KMETJE ZAHTEVAJO SVOJE – Iniciativni 
odbor, ki je pri občinskem odboru za kmetijstvo skušal 
vplivati na odkupno ceno pšenice letošnjega pridelka, je hitro 
prerasel v pomurskega in si zadal bistveno širše naloge pri 
reševanju problematike kmetijskih proizvajalcev. Teoretiki 
modrujejo o nujni specializaciji, ampak: o svoji nemoči in 
neznosnih razmerah pripovedujejo tudi pridelovalci mleka in 
drugi »specializirani« proizvajalci kmetijskih dobrin. Ali pa 
bo vsak pridelovalec mleka proizvajal še sire, skuto in druge 
mlečne namaze, jogurte, sirotko in se samostojno prebijal 
na globalizirani trg? Enake težave občutijo zelenjadarji – in 
obupujejo. Bo minister iz naših logov bolje razumel nekatere 
temeljne dileme razdrobljene kmetijske proizvodnje?  

OSEBNOST (DESET)LET(J)A – Franc Čarni iz Sebeborec se vse življenje ukvarja s 
prometno vzgojo in varnostjo udeležencev v prometu. Na njegovo pobudo so stekle številne 
akcije na šolah (Prvi šolski dnevi, Varna pot v šolo, Kolesarski izpiti za učence, tekmovanja 
s področja prometne vzgoje Kaj veš o prometu od osnovnošolskega nivoja do državnih 
tekmovanj …), šestnajst izvedb akcije Vse za varnost prometa, ki potekajo vsako leto v 
okviru prireditev praznika Občine Moravske Toplice (vključeni so tudi paraplegiki iz vse 
države), kot poznavalec je svoj delež prispeval tudi k izboljšanju voznih razmer na naših 
cestah, opravil premnoga predavanja za odrasle udeležence v prometu … »Preventiva 
in vzgoja v cestnem prometu nista le njegovo delo, lahko rečemo, da je to njegovo 
poslanstvo,« je zapisano v obrazložitvi predloga za podelitev Velike zahvalne listine, 
ki jo je g. Čarni prejel ob letošnjem občinskem prazniku.

Besedilo: Ludvik Sočič, fotografi je: Geza Grabar in arhiv občine
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Prav je, da v zadnjem mesecu leta naredimo neke vrste obračun za nazaj na vseh področjih 
našega dela in življenja. Samo tako bomo lahko učinkovito zakorakali v novo leto z izku-
šnjami in nauki iz preteklosti.
 Danes je točno en mesec odkar sem pustil službo na srednji šoli v Murski Soboti in začel 
poklicno delati kot župan. Moji občutki glede novih sodelavcev so dobri in vsi skupaj se vsak 
dan znova lotevamo vseh nalog, ki so pred nami. V tem času je tudi občinski svet opravil 
drugo sejo v tem mandatu in imenoval delovna telesa občinskega sveta. Opravili smo tudi 
večino ustanovnih sej svetov v krajevnih skupnostih, kjer so izvolili nova vodstva. Ob tej 
priložnosti se zahvaljujem dosedanjim vodstvom krajevnih skupnosti in krajevnih odborov 
za vse opravljeno delo v preteklem mandatu. 

LETO, POLNO SPREMEMB, 
V ZNAMENJU PRIHAJAJOŒIH NOVIH IZZIVOV

ŽUPANOVA BESEDA

Znani so tudi obrisi javnofi nančnih razmer v Republiki Sloveniji. 
Državni zbor je namreč prejšnji teden sprejel proračuna za leti 
2011 in 2012. Hkrati s tem smo dobili tudi sklep o višini povpreč-
nine za leto 2011, ki bo nižja za 10 evrov, kot je bila letošnje leto. 
Ker to v osnovi pomeni nižje prihodke v proračunu občine, sem 
se odločil, da bomo varčevali tudi pri izdatkih proračuna občine v 
tistem delu, kjer ne ogrožamo temeljnih nalog občine in obvez-
nosti po zakonu. Zato v izhodiščih za pripravo proračuna predla-
gam za 10 % nižja sredstva za delovanje društev in organizacij v 
občini. Prosim tudi vsa društva in organizacije v občini, da se pri 
načrtovanju svojega delovanja za prihodnje leto ravnajo v skladu 
z realnimi možnostmi. To ne pomeni, da bodo prenehali obstajati 
ali delovati, vendar pa je potrebno sprejeti dejstvo, da moramo na 
vseh področjih življenja spremeniti dosedanja ravnanja. 

Svetovna gospodarska kriza je odprla poleg fi nančnih proble-
mov v vseh državah tudi širša družbena vprašanja. Tudi mi se jim 
ne bomo mogli izogniti. Vedno znova se moramo vprašati, ka-
kšen je naš odnos do okolja? Kakšen je naš odnos do materialnih 
dobrin? Ali lahko trošimo tudi že za naše potomce, da bomo zdaj 
navidezno lepše živeli? Kakšen je naš odnos do javnih dobrin in 
javne infrastrukture? Ali poznamo naše naravne, zgodovinske in 
kulturne znamenitosti ter verske objekte? Želimo si, da bi imeli 
v naših krajih čim več turistov, ki bi si vse to ogledovali. Ali tudi 
znamo za vsak tak objekt ali znamenitost v našem okolju drugim 
z zanosom v očeh povedati, v kakšnih časih je nastajal, kako so 
takrat živeli ljudje, ki so ga ustvarjali in kateri ideali so jih pri 
tem vodili? Prepričan sem, da danes bolj kot vse drugo potre-
bujemo drugačen odnos do soljudi, boljši odnos do narave, več 
duhovnosti, vere in upanja, da mnogo stvari lahko spremenimo 
na boljše, le dovolj vztrajnosti in napora moramo imeti.

Preden je nastopila svetovna fi nančna in gospodarska kriza 
so bili najbolj značilni kazalci uspešnosti neke družbe gospo-
darska rast, dobiček, rast vrednosti delnic na borzah, potrošnja 
prebivalstva, investicije, rast bruto domačega produkta, zaposle-
nost, kupna moč in drugi dejavniki. Kdor je hotel biti uspešen, 
je moral sprejeti taka merila in sodelovati v tej tekmi. Po drugi 
strani se je le malokdo spraševal, ali smo zaradi tega ljudje boljši, 
srečnejši, bolj zdravi. Počasi nam je začelo zmanjkovati časa zase 
in za svoje najbližje. Postali smo ujetniki računalnikov, mobite-
lov in televizorjev, medijev, skratka, postali smo ujetniki uspeha. 
Nismo bili več gospodarji svojega časa, temveč je čas postal naš 
gospodar. Hkrati so se s takšno družbeno klimo začele povečeva-
ti socialne razlike. Nastajale so nove oblike obolenj, kot so stres, 
psihična izčrpanost, depresija, alergije vseh vrst in še mnogo 
drugih, ki jih naši predniki niso poznali.

Očitno je, da je družbeno-ekonomski model liberalnega ka-
pitalizma, kot smo ga poznali, prišel do točke, ko ne more več 
biti uspešen, ker je v svojem bistvu naravnan v škodo človeštva. 

Izkusili smo tudi model socializma oziroma komunizma, ki se 
prav tako ni obnesel. Kaj nam torej ostane? Zaradi medsebojne 
povezanosti in soodvisnosti vsega sveta bo moralo priti do spre-
memb v globalnem smislu. Te spremembe bodo dolgotrajne in 
počasne. Zato bodo tudi učinki posledic gospodarske krize daljši, 
kot se je sprva pričakovalo. 

V tem svojem razmisleku o stanju v družbi nočem biti pesi-
mist ali črnogled. Verjamem, da se marsikdo z mojimi ocenami 
ne bo strinjal. Moja želja je le, da bi na stanje v naši domovini in 
tudi naši občini gledali z več plati in skušali najti odgovore za pri-
hodnost vsakega od nas posamezno kot tudi širše v naši družbi.

V mesecu decembru imamo po naših naseljih tudi srečanja 
s starejšimi občankami in občani. Ker se vseh ne bom mogel 
udeležiti, dovolite, da se vam vsem zahvalim za vaš prispevek v 
kateremkoli obdobju vašega življenja za skupen razvoj v doma-
čem kraju ali širše v okolju. Gotovo mnogi, ki živite v večgene-
racijskih družinah, še danes tako ali drugače pomagate mladim 
družinam, tako materialno kot z delom ali pomočjo pri vzgoji 
in varstvu otrok. Pri tem prenašate svoje bogate življenjske iz-
kušnje na mlajše, ki bodo tako bolje usposobljeni za življenje. 
Mnogokrat pa starejši občani tudi s pomočjo svojih pokojnin 
pomagate lajšati bremena mlajši generaciji v svojih družinah. 
Želim vam, da bi zdravi še mnogokrat skupaj s svojimi vrstniki 
praznovali taka srečanja.

Adventni čas je čas pričakovanja. Pred davnimi časi so ljudje 
pričakovali rojstvo Odrešenika in pri tem upoštevali mnoga zna-
menja takratnih časov. Tudi mi upoštevajmo znamenja sedanjih 
časov v pričakovanju božičnih in novoletnih praznikov.  

Želim vam blagoslovljene božične praznike in srečno ter 
zdravo novo leto, spoštovane občanke in občani.

Alojz Glavač
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PRENEHANJE VELJAVNOSTI ODLOKOV O ZAZIDALNEM 
NAČRTU ZA KOMPLEKS KZ MARTJANCI

S strani Kmetijske zadruge Radgona kot novega lastnika kom-
pleksa KZ Martjanci v Bogojini, Fokovcih, Martjancih in Prose-
njakovcih ter Franca Küčana kot novega lastnika kompleksa KZ 
Martjanci v Tešanovcih je bilo predlagano, da odloki o zazidalnem 
načrtu za kompleks KZ Martjanci v Bogojini, Fokovcih, Martjan-
cih, Prosenjakovcih in Tešanovcih prenehajo veljati, posamezne 
gradnje na teh območjih pa ureja Odlok o prostorskih ureditve-
nih pogojih za območje Občine Moravske Toplice.
 Omenjeni odloki so bili sprejeti leta 2000, zajemali so par-
cele, ki so bile namenjene za dejavnost KZ Martjanci in sicer za 
skladiščenje in prodajo kmetijskih in živilskih izdelkov, gnojil, 
repromateriala in mehanizacije ter pogonskega goriva. Ker je pri-
šlo do stečaja podjetja KZ Martjanci in do spremembe lastništva 
nepremičnin, omenjen odloki več ne služijo svojemu namenu.

OBŒINSKI SVET

2. REDNA SEJA OBŒINSKEGA SVETA  
29. november 2010 ob 14. uri v prostorih Občinske uprave

Dnevni red
  1. Potrditev zapisnika 1.- konstitutivne seje občinskega sveta
  2. Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odlokov o 

zazidalnem načrtu za kompleks KZ Martjanci v Bogojini, 
Fokovcih, Martjancih, Tešanovcih in Prosenjakovcih – 
skrajšani postopek

  3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine 
Moravske Toplice – skrajšani postopek

  4. Pobude, mnenja, predlogi, vprašanja in odgovori
  5. Predlog statutarnega sklepa
  6. Predlog Odloka o izdajanju javnega glasila Občine 

Moravske Toplice
  7. Imenovanje Občinske volilne komisije in Posebne 

občinske volilne komisije Občine Moravske Toplice
  8. Imenovanje nadzornega odbora Občine Moravske Toplice
  9. Imenovanje stalnih delovnih teles Občinskega sveta 

Občine Moravske Toplice
10. Imenovanje v. d. direktorja TIC Moravske Toplice
11.  Razno

SPREMEMBE ODLOKA O PROSTORSKIH 
UREDITVENIH POGOJIH

Občinski svet je sprejel predlagani Odlok o spremembah in dopol-
nitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Ob-
čine Moravske Toplice po skrajšanem postopku. V odloku so bila 
spremenjena določila, ki se nanašajo na prenehanje veljavnosti 
odlokov o zazidalnem načrtu za kompleks KZ Martjanci. Odlok 
je bil dopolnjen tudi z določitvijo arhitektonskega oblikovanja 
objektov za proizvodnjo električne energije do 50 kw.

STATUTARNI SKLEP

S statutarnim sklepom so se začasno do popolnega konstituiranja 
svetov KS na podlagi naknadnih volitev uredile zadeve statutar-
ne narave, ki so potrebne za nemoteno delovanje v tistih KS, v 
katerih člani svetov krajevnih skupnosti niso bili izvoljeni v po-
trebnem številu.
 V naselju Filovci, ki ima v svet KS izvoljenega le enega člana, 
se do konstituiranja sveta KS na podlagi naknadnih volitev, po-
daljša mandat dosedanjim članom sveta KS. 
 Svet KS Selo-Fokovci in svet KS Ratkovci se konstituirata 
kljub temu, da naselji Fokovci in Lončarovci nimata izvoljenih 
predstavnikov v svet KS, naselje Kančevci pa ima namesto dveh 
izvoljenega le enega člana sveta KS. Konstituira se tudi svet KS 
Sebeborci, ki ima namesto sedem članov sveta KS izvoljenih le 
šest članov. 
 Manjkajoči člani sveta KS iz omenjenih naselij se izvolijo na 
naknadnih volitvah in naknadno potrdijo na prvi seji sveta KS po 
naknadnih volitvah. 

ODLOK O IZDAJANJU JAVNEGA GLASILA OBČINE

Doslej veljavni odlok o izdajanju javnega glasila je bil sprejet 
leta 2001. Leta 2006 je bil sprejet Zakon o medijih, ki ureja tudi 
področje izdajanja časopisov, leta 2006 pa tudi Zakon o obve-
znem izvodu publikacij (ZOIPub), po katerem morajo zavezanci 
obvezne izvode vsake publikacije poslati nacionalni depozitarni 
organizaciji.
 Zaradi navedenih sprememb ter zaradi nekaterih drugih 
sprememb je bil občinskemu svetu predlagan nov odlok, uskla-
jen z veljavno zakonodajo in z upoštevanjem tradicije in dose-
danje prakse pri izdajanju glasila. Odlok je bil v predlaganem 
besedilu sprejet.

IMENOVANJE OBČINSKIH VOLILNIH KOMISIJ, NADZORNEGA ODBORA IN DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA
Na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenova-
nja je Občinski svet imenoval Občinsko volilno komisijo, Posebno 
občinsko volilno komisijo, Nadzorni svet ter stalna delovna telesa 
Občinskega sveta Občine Moravske Toplice.
V Občinsko volilno komisijo Občine Moravske Toplice so bili ime-
novani:
1. Andrej Benkovič, Bogojina – predsednik
2. Jasmina Opec, Rakičan – namestnik predsednika
3. Stanislav Gorčan, Fokovci – član
4. Suzana Štefanec Kodila, Martjanci – namestnik člana
5. Anica Peček, Krnci – član 
6. Drago Ivanič, Bogojina – namestnik člana
7. Mojca Horvat, Martjanci – član 
8. Andrejka Kodila, Andrejci – namestnik člana
 Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS dne 10. 12. 2010 in 
začne veljati naslednji dan po objavi. Mandat komisije traja štiri 
leta.
 Ker Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
ni prejela zadostnega števila predlogov za Posebno občinsko 
volilno komisijo, je bil objavljen ponovni poziv za predlaganje 
kandidatov, komisija pa bo imenovana na naslednji seji občin-
skega sveta.

V Nadzorni odbor Občine Moravske Toplice so bili imenovani:
1. Mitja Horvat, Ratkovci
2. Branko Kuzmič, Ivanci
3. Lidija Bohnec, Suhi Vrh
4. Tatjana Gyergyek, Sebeborci
5. Vida Šavel, Bogojina

V stalna delovna telesa Občinskega sveta Občine Moravske Topli-
ce so bili imenovani:
Odbor za kmetijstvo:

1. Tibor Vöröš st., Središče, član OS – za predsednika
2. Štefan Hul, Krnci, član OS – za člana
3. Ladislav Sabotin, Prosenjakovci, član OS – za člana
4. Ignac Gabor, Filovci, član OS – za člana
5. Igor Camplin, Bogojina – za člana
6. Jože Štefko, Ivanci – za člana
7. Viktor Časar Mlajtinci – za člana

Odbor za gospodarstvo:
1. Alojz Trplan, Ivanci, član OS – za predsednika
2. Franc Deutsch, Ratkovci, član OS – za člana
3. Geza Džuban, Moravske Toplice, član OS – za člana
4. Štefan Kodila, Selo, član OS – za člana
5. Andrej Baligač, Filovci, član OS – za člana

Pripravila: Martina Vink Kranjec
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6. Milan Varga, Filovci – za člana
7. Vesna Zadravec, Mlajtinci – za člana
8. Tibor Vöröš ml., Središče, član OS – za člana
9. Slavko Škerlak, Sebeborci – za člana

Komisija za narodnostna vprašanja in mednarodno sodelovanje:
1. Tibor Vöröš ml., Središče, član OS – za predsednika
2. Anita Varga, Filovci – za člana
3. Rajko Janjić, Prosenjakovci – za člana

Odbor za zaščito in reševanje:
1. Štefan Jančarič, Noršinci, član OS – za predsednika
2. Štefan Hul, Krnci, član OS – za člana
3. Štefan Kodila, Selo, član OS – za člana
4. Andrej Baligač, Filovci, član OS – za člana
5. Martin Horvat, Ivanci – za člana
6. Dušan Grof, Martjanci – za člana
7. Franc Gomboc, Martjanci – za člana

Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin:
1. Franc Kodila, Martjanci, član OS – za predsednika
2. Alojz Trplan, Ivanci, član OS – za člana
3. Sašo Koca, Tešanovci, član OS – za člana
4. Mihaela Žilavec, Martjanci – za člana
5. Damir Horvat, Fokovci – za člana

6. Janez Panker, Moravske Toplice – za člana
7. Vlado Vučkič, Selo – za člana

Odbor za družbene dejavnosti, šolstvo, kulturo, šport in turizem:
1. Jožef Vugrinec, Bogojina, član OS – za predsednika
2. Ignac Gabor, Filovci, član OS – za člana
3. Sašo Koca, Tešanovci, član OS – za člana 
4. Majda Đurinek, Moravske Toplice – za člana
5. Darko Plej, Ivanci – za člana
6. Ksenija Halas, Ivanovci – za člana
7. Irena Hüll, Sebeborci – za člana.

IMENOVANJE V. D. DIREKTORJA TIC MORAVSKE TOPLICE

Ker z dnem 18. 12. 2010 poteče mandat v. d. direktorja TIC Mo-
ravske Toplice, svet zavoda na podlagi novega Odloka o ustanovi-
tvi javnega zavoda Turistično-informativni center, ki na podlagi 
javnega razpisa imenuje direktorja, pa še ni konstituiran, je bilo 
predlagano, da ustanovitelj ponovno imenuje v. d. direktorja.
 Občinski svet je za v. d. direktorja Turistično-informativnega 
centra Moravske Toplice za čas do imenovanja direktorja, vendar 
največ za 6 mesecev, ponovno imenoval Matejko Pajalić, usluž-
benko TIC-a Moravske Toplice. Mandat v. d. direktorja ji po tem 
imenovanju začne teči 18. 12. 2010.

Tešanovci, 24. 11. 2010 – Izvedba projekta desetih občin na obmo-
čju Goričkega, s katerim bi zmanjšali razvojni razkorak z ostalim 
delom Slovenije, je zaradi pritožbe neizbranega ponudnika Tele-
mach Murska Sobota d.d. in odločitve Državne revizijske komisije 
resno ogrožena.
 Pred približno letom in pol je konzorcij 10 goričkih občin pri-
stopil k pripravi projekta za izgradnjo odprtega širokopasovnega 
omrežja elektronskih komunikacij na območju Goričkega. Občina 
Moravske Toplice je kot nosilka projekta vodila postopke in pripra-
vo dokumentacije za dolgo pričakovani razpis Ministrstva za visoko 
šolstvo, znanost in tehnologijo. Ker je bilo znano, da bo kot eno 
izmed sestavin vloge potrebno priložiti tudi pogodbo z izbranim 
zasebnim partnerjem, se je sočasno vodil tudi postopek izbire za-
sebnega partnerja. Na poziv so se prijavili štirje ponudniki, s kate-
rimi je bil izveden konkurenčni dialog. Na podlagi dialoga so vsi 
štirje ponudniki oddali končne ponudbe. Po natančnem pregledu 
in oceni končnih ponudb je strokovna komisija na podlagi meril 
opredeljenih v razpisni dokumentaciji ocenila, da je ekonomsko 
najugodnejša ponudba GVO d.o.o. Ponudba GVO d.o.o. je prav tako 
omogočala najboljše možnosti za uspeh na razpisu MVZT-ja.
 Neizbrana ponudnika Elektro Maribor d.d. in KOMO d.o.o. sta 
zahtevala dodatno obrazložitev izbire in vpogled v dokumentacijo. 
Po posredovani obrazložitvi in opravljenem vpogledu se neizbrana 
ponudnika nista odločila za postopek revizije.
 Sočasno je neizbrani ponudnik Telemach Murska Sobota d.d. 
takoj, ne da bi vpogledal v dokumentacijo, vložil zahtevo za revi-
zijo. Državna revizijska komisija je od 12 očitanih nepravilnosti 
Telemachu pritrdila le v eni (vloga je bila formalno nepopolna, sta-
lišče komisije pa je bila, da je vsebinsko nepopolna), zaradi česar 
je bil sklep o izbiri zasebnega partnerja razveljavljen. Potrebno je 

TELEMACH MURSKA SOBOTA D.D. OGROZIL 
IZGRADNJO ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA NA GORIŒKEM

poudariti tudi, da je pri neformalnem pregledu končne ponudbe 
ponudnika Telemach Murska Sobota d.d. strokovna komisija poda-
la mnenje, da bi tudi ob predpostavki, da bi bila ponudba vsebinsko 
popolna, na podlagi meril, opredeljenih v razpisni dokumentaciji, v 
nobenem primeru ne mogla biti izbrana kot ekonomsko najugod-
nejša (najnižji vložek zasebnih sredstev od vseh ponudb). Kot taka 
tudi ne bi imela možnosti za uspeh na razpisu MVZT.

 Zaradi pomembnosti projekta za eno izmed najslabše razvitih 
območij v Sloveniji bodo občine pri projektu vztrajale tako dolgo, 
dokler Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ne bo 
izdalo sklepa o zaprtju razpisa oziroma dokler ne bodo porablje-
na vsa predvidena razpisana sredstva. Zato je konzorcij občin že 
sprožil novi postopek za izbiro zasebnega partnerja, vloga pa bo 
še enkrat oddana na MVZT v okviru drugega odpiranja vlog, ki bo 
13. 1. 2011.  

OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU

SPOROŒILO ZA JAVNOST GOØO GORIŒKO

 OBČINA OBČINA OBČINA OBČINA OBČINA OBČINA OBČINA OBČINA OBČINA
 CANKOVA GRAD GORNJI PETROVCI HODOŠ KOBILJE KUZMA PUCONCI ROGAŠOVCI  ŠALOVCI

Sodelujoče občine: Občina Moravske Toplice, Občina Cankova, 
 Občina Grad, Občina Gornji Petrovci, 
 Občina Hodoš, Občina Kobilje, Občina
  Kuzma, Občina Puconci, Občina Rogašovci,
 Občina Šalovci 
Število gospodinjstev na belih lisah 
brez širokopasovnega priključka: 4058

Okvirna ocenjena vrednost projekta: 20.000.000 EUR
ESSR: 12.000.000 EUR
Zasebni partner: 8.000.000 EUR
Predvideni rok izvedbe: 30. 09. 2012

OBČINA
MORAVSKE TOPLICE

Pripravila: Martina Vink Kranjec
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Ernest Novak, pobudnik za ustanovitev DV Prekmurskih goric 
Goričko in vse od začetka njen predsednik, natančno postreže z 
dejstvi, ki govorijo o tem, da je društvo v četrt stoletja odigralo 
neprecenljivo vlogo na področju strokovnega izobraževanja in 
praktičnega usposabljanja članov, prepoznavnosti goričkih vin, 
dvigu kakovosti, razvoju dejavnosti, družabnih in tekmovalnih 
prireditvah … Življenje in delo društva je močno povezano tudi 
z našo občino, saj so si ob koncu 90. let svoje zavetišče oziroma 
lastni vinogradniški center uredili prav v naši občini, v kupljeni 
kmečki hiši v Ivanovcih. 

Med tistimi, ki so se takoj po končanih jesenskih opravilih na 
polju – ta so se, kot smo že zapisali, močno zavlekla v november -  
lotili intenzivnega čiščenja kmetijske mehanizacije in traktorjev 
so tudi Časarjevi iz Mlajtinec. To  jesen so zasejali 40 hektarov 
pšenice, 20 hektarov ječmena in še pred tem prav toliko tudi 
oljne ogrščice. 
 Da gre tudi na njihovi 120-hektarski poljedelsko-prašičerejski 
kmetiji s 630 prašičjih pitancev oziroma tekačev v turnusu  za 
ustaljeno in zelo pomembno opravilo pred vsako zimo, potrjujejo 
tudi besede gospodarja Viktorja Časarja: »Stroji so predragi, da jih 
ne bi vzdrževali in čistili!« S sinom Romanom, ki je mladi pre-
vzemnik kmetije, pa tudi vnukom Nikom, so se čisto na koncu 
lotili še čiščenja škropilnice in traktorja, s katerima so zaključili z 
jesenskim škropljenjem proti plevelom v  omenjenih žitih. 

Geza Grabar

VSE FELE

Moravske Toplice
ADVENTNO SENJE IN KONCERT

25 let Društva vinogradnikov Goričko
PRIZNANJI TUDI ZA NAŠA VINOGRADNIKA 

Na adventnem senju so se predstavili: Društvo evangeličanskih 
žena Moravske Toplice z veronaukarji, Aktiv žena Selo, TD Martin 
Martjanci, Župnijska Karitas Martjanci, TD Filovci, DU Moravske 
Toplice ter drugi domači ponudniki različnih obrti (čebelarstvo, 
sadjarstvo, medičarstvo, vezenine, oljarstvo, izdelava nakita).

Prvi adventni vikend je minil v znamenju senja pred evangeli-
čansko cerkvijo v Moravskih Toplicah ter adventnega koncerta v 
izvedbi Mešanega pevskega zbora KUD SCT iz Ljubljane. Ome-
njena dogodka sta uvedla pester in zanimiv praznični program, 
ki smo ga v Moravskih Toplicah z okolico pripravili v praznič-
nem decembru in januarju ... 

Društvo vinogradnikov (DV) Goričko z nedavnim srebrnim jubile-
jem ni samo najstarejše, pač pa z več kot 200 člani tudi najštevilč-
nejše tovrstno društvo v Prekmurju. V prekmurskem vinorodnem 
okolišu, ki so si ga tukajšnji vinogradniki težko izborili, namreč 
danes deluje kar 13 tovrstnih društev z več kot tisoč člani. Po ura-
dnih podatkih ti obdelujejo okrog 600 hektarov vinogradov. Slaba 
polovica površin odpade na podokoliš Goričko, preostala dva sta še 
Lendavske ter Strehovsko-dobrovniško-kobiljske gorice. 

  Tradicionalni adventni koncert so tudi letos izvedli s pesmijo 
navdihnjeni člani MePZ KUD SCT iz Ljubljane. S svojim skrbno 
izbranim repertoarjem koncertnih pesmi in vmesnim recitalom, 
ki je vseboval tudi besedila našega avtorja Ferija Lainščka, so po-
lepšali nedeljo poslušalcem oziroma tudi nam, ki si omenjeni tra-
dicionalni vsakoletni koncert štejemo v posebno čast in veselje. 

Janja Bürmen

 Spominski priznanji ob jubileju za vsestransko sodelovanje in 
gostiteljstvo na številnih društvenih prireditvah prejela tudi vino-
toča Mirana in Marije Erniša ter Vino Jani Erniša s Suhega Vrha.

Geza Grabar

Kot je to že v navadi, so tudi ob 
tem pomembnem dogodku v čast 
Jožeta Sepa pripravili priložnostno 
slovesnost na enoti za transfuzijsko 
dejavnost UKC Maribor v Splošni 
bolnišnici Murska Sobota. Poleg naj-
bližjih – sina Jureta in bodoče snahe 
Mateje Podlesek, oba sta prav tako 
krvodajalca in sta to storila hkrati 
z očetom oziroma bodočim tastom, 
so mu zahvalo za njegova plemeni-
ta dejanja izrekli direktor soboške 
bolnišnice, zdravnik Bojan Korošec, 

Jože Sep iz Moravskih Toplic
100-KRATNI DAROVALEC KRVI

Po nam znanih podatkih je Jože Sep tretji darovalec krvi iz 
naše občine, ki je to svojo humano gesto opravil že stokrat. 
Pred tem sta se v klub šestnajstih 100-kratnih darovalcev krvi 
iz naše občine vpisala Ivan Žerdin iz Krnec in Bela Železen iz 
Moravskih Toplic. 

sekretarka območne organizacije Rdečega križa Murska Sobota 
Albina Knapp in številni drugi. Kot je zagotovil jubilant, zapo-
slen v soboški enoti Elektra Maribor, bo – če mu bo seveda to 
dopuščalo zdravje – kri daroval tudi v prihodnje.

Geza Grabar

Časarjevi V Mlajtincih
SKRB ZA KMETIJSKO MEHANIZACIJO

Letošnje jesensko vreme z obilico padavin, ki so botrovale tu-
di enomesečnim zamikom pri spravilu pridelkov in posledično 
tudi setvi ozimin, se tudi v zadnjih tednih ni ustavilo. Že konec 
novembra je padel za ta čas prav neobičajno visok sneg, le teden 
ali dva zatem pa ga je v hipu pobrala močna odjuga. Tudi v času 
božično-novoletnih praznikov vremenoslovci ne napovedujejo 
pravega zimskega vremena …
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KGZ Murska Sobota

ZAPRLI PISARNO SVETOVALNE SLUÆBE

2000 zlatih zrn za novo tisočletje

TEŠANOVŒARI NA CVEN S KOLAŒEM KRUHA

Tešanovci

PIONEERJEV DAN KORUZE PRI KÜŒANOVIH

PROTESTNO PISMO

V dopisu, naslovljenem na matični KGZS, zagotavlja, da z ukinitvi-
jo pisarne v Martjancih, primestnem kraju, ki je od Murske Sobote 
oddaljen le nekaj kilometrov, kmetje ne bodo v ničemer prikrajša-
ni. Prav nasprotno: na enem mestu – na sedežu zavoda v ulici Šte-
fana Kovača v Murski Soboti jim bo nuden kakovosten strokovni 
servis z različnih področij. Tega se je večina kmetov s tega območja 
posluževala že doslej oziroma v času predavanj, tečajev in delavnic, 
ki jih v Martjancih zaradi prostorske stiske že nekaj časa niso izva-
jali. Prostore pisarne je namreč po prodaji premoženja stečajne KZ 
Marjanci na javni dražbi kupila KZ Radgona. 
 Predsednik občinskega odbora za kmetijstvo Moravske Toplice 
Tibor Vöröš v protestnem pismu, ki ga je naslovil na Franca Re-
žonjo, direktorja KGZ Murska Sobota, pa tudi na KGZS in MKGP, 
pravi, da je nad to odločitvijo odbor zelo ogorčen, saj je sedaj že za-
prta pisarna ves čas od nastanka zelo dobro delovala, z njenim de-
lom pa so bili zadovoljni tudi uporabniki – kmetje, ki so večinoma 
prihajali iz te občine, zaradi ugodne lege Martjanec pa tudi številni 
starejši kmetje z avtobusom iz precejšnjega dela Goričkega. 

Z GOTOVIM DEJSTVOM SE NE BODO SPRIJAZNILI

Ob pomenu prisotnosti kmetijskih svetovalcev za to izrazito kme-
tijsko območje, kjer je na kmetiji pomemben vsak pridobljeni cent, 
za boljši dohodkovni položaj kmetij pa da je potrebno uvajati tudi 
dopolnilne dejavnosti – a teh se bodo brez kmetijske stroke tukaj-
šnji kmetje težko odločali, je Vöröš v imenu občinskega odbora 
prepričan, da je bil način postopka zaprtja nezakonit. »Kmetje s 
tega področja plačujejo isti zbornični prispevek kot ostali kmetje 
po Sloveniji,« očita KGZ Murska Sobota predsednik občinskega 
kmetijskega odbora in jim sporoča, da bi morali o njihovih name-
rah obvestiti kmete in jim razložiti tudi vzrok ukinitve. Poudarja, 
da »v nobenem primeru vaše odločitve ne bomo sprejeli in bomo 
iskali pomoč pri ustreznih državnih inštitucijah«. Občinski odbor 
pričakuje, da bo vodstvo soboškega KGZ odločitev spremenilo in 
da izguba sedanjega prostora, kjer je pisarna delovala, ni vzrok za 
njeno ukinitev. Številni prizadeti pa zavodu očitajo še, da so se za 
zaprtje odločili v zase najugodnejšem trenutku: v času županskih 
volitev oziroma menjave občinske oblasti. 
 Razgrete strasti je skušal pomiriti direktor soboškega zavoda 
Franc Režonja, ki pa smo ga ujeli na bolniški, rekoč, da je to le 
začasna rešitev in da ne izključuje možnosti ponovne vrnitve, ko 
bo nekdanje poslovne prostore novi lastnik preuredil in če bo de-
javnost v njih primerljiva s kmetijskim svetovanjem. 
 Kapun je odločen, da pisane v Martjancih več ne bodo odprli. 
Ob združitvi kakovostnega servisa z različnih področij, potrebnih 
za kmete, v Murski Soboti pa bo zavod z njenim zaprtjem letno 
privarčeval 2.500 evrov.  

Na tokratni simbolični setvi so bili poleg številnih udeležencev do-
sedanjih gostiteljev projekta prisotni tudi člani KTD Tešanovci, ki 
so novemu organizatorju izročili tudi kolač kruha iz moke pšenice, 
ki so jo v Tešanovcih poželi letos poleti. Iz moke preostale požete 
pšenice – gre za skupno količino 5,05 kilogramov – pa bodo spekli 
kruh in druge pekarske dobrote za eno od domačih prireditev. 
 Že ob žetvi so Tešanovčari novemu gostitelju izročili 2.668 zrn 
pšenice. Lani prejetim 2.595 zrnom iz rok prejšnjih gostiteljev (TD 
Šentjanž na Dolenjskem) so dodali 73 novih, kolikor je na tešano-
vski žetvi dal največji izbrani klas.

Potem ko je Pioneerjev promotor Gorazd Bagola predstavil značil-
nosti posameznega hibrida in vpliv vremena na letošnji pridelek, 
je sledilo javno spravilo. Vlažnost zrnja je bila ob spravilu relativno 
visoka, gibala se je med 27,8 do 24,1 %, predelki sveže koruze pa so 
bili visoki, deloma zaradi visoke vlažnosti, po drugi strani pa so bili 
posledica ugodne letine za pridelavo koruze, saj je bilo veliko pada-
vin. Ne smemo namreč pozabiti, da je koruza kultura, ki potrebuje 
veliko vode in toplote. 

»V zadnjih dvajsetih letih so se na področju kmetijstva zgodile 
velike spremembe, temu pa bo potrebno prilagoditi delo kmetij-
ske svetovalne službe in tudi najverjetneje ponovno porazdeliti 
teren med kmetijskimi svetovalci,« je bilo razmišljanje in hkrati 
tudi argumentiranje dr. Stanka Kapuna, vodje oddelka Kmetij-
ske svetovalne službe (KSS) KGZ Murska Sobota ob ukinitvi 
ene od 13 terenskih pisarn oddelka, ki ga vodi oziroma ene od 
dveh, ki delujeta v naši občini. 
 Svetovalca so premestili: terenski Franc Škalič bo delal v po-
dobni službi na matičnem zavodu v Murski Soboti, svetovalka za 
dom, družino in dopolnilne dejavnosti Anica Petrovič pa je na 
voljo v Beltincih.

Oktobra lani so bili Tešanovčari gostitelji 11. setve v okviru pro-
jekta 2000 zlatih zrn za novo tisočletje, ki so ga z namenom sode-
lovanja med turističnimi društvi po Sloveniji začeli v Turističnem 
društvu Babinci pri Ljutomeru. Julija letos smo bili pri čigi v Te-
šanovcih tudi priče simbolične in zelo uspešne žetve. Pšenico za 
12. žetev so medtem že posejali na Grüntu na Cvenu. 

Med natanko 140 poskusniki, kolikor jih je imela ta vodilna sve-
tovna semenska hiša na področju ponudbe hibridov koruze v 
Sloveniji letos, so bili tudi Küčanovi iz Tešanovec. Mnoge morda 
preseneča število poskusov, a politika semenarjev je, da se preiz-
kusijo na kar največ njivah, ki imajo različno strukturo zemlje. 
Slogan Pioneerja je namreč, da za vsako njivo najde najprimer-
nejši hibrid. V naši občini Küčanovi niso edini Pioneerjev posku-
snik, a se s tem ukvarjajo že skoraj 15 let. Zasejali so 16 hibridov 
koruze zrelostnega razreda 290 do 370. 

KMETIJSTVO

 Če si še malce nadrobneje ogledamo rezultate ob javnem spra-
vilu koruze pri Küčanovih, vidimo, da je bil po vlažnosti najuspe-
šnejši hibrid PR38B12 (24,1 % vlage), absolutno najvišji pridelek 
na hektar pa je navrgel hibrid P9317, in sicer 16.389 kg, kar prera-
čunano na 14-odstotno suho zrnje znaša 13.835 kg. Povprečna vla-
žnost 16 hibridov je bila 26,3-odstotna, povprečen pridelek požete 
koruze je bil 14.789, suhe pa 12.671 kg. 

Pripravil: Geza Grabar
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MARTINOV POHOD

Tokrat pohodnikov na cilju ni pričakala samo »nevihta jesenske-
ga žutoga listja«, temveč predvsem žeja, ki jo je spodbujalo toplo 
jesensko vreme. Na cilju so se pohodniki okrepčali z enolončnico 
in dobrim moštom ter vinom, sledilo je žrebanje kuponov za Mar-
tinove dobrote oziroma glavno nagrado – wellness storitve Term 
Vivat. Nagrade za Martinove dobrote so prispevali podjetje Panvita 
Rakičan, Mlinopek Murska Sobota, Pekarna Figaro Andrejci, Dru-
žina Horvat Skakovci, Gostišče Oaza, TIC Moravske Toplice. 

Na tradicionalnem, tokrat 11. Martinovem pohodu, se je na 
osemkilometrsko pohodno pot podalo le nekaj manj kot 400 re-
gistriranih pohodnikov, ki so krenili iz Martjanec oziroma Mo-
ravskih Toplic do prvega postanka na Rumičevem bregu (Džu-
banova klet) in naprej do Suhega Vrha (Jelovškov breg). 

 Pohodniki so se poveselili tudi ob krstu mošta. Ker je pri-
reditev namenjena predstavitvi lokalnih ponudnikov, so se tudi 
tokrat na stojnicah predstavljali ponudniki kakovostnega doma-
čega vina in mošta (Vinotoč Passero, Vinogradniška kmetija Jani 
Erniša, Vinski hram Miran Erniša) ter domačih pristnih dobrot 
(KTD Male rijtar Tešanovci, TD Martin Martjanci, TD Filovci, 
Medičarstvo Celec Jožica s. p.). 
 Posebna zahvala velja družini Džubana za gostoljubje in 
KMN Suhi Vrh ter KS Moravske Toplice za ves trud pri izvedbi 
prireditve. (Janja Bürmen)

LJUDSKI PRAZNIKI – MARTINOVO, MIKLAVÆEVANJE, ADVENT

PETNAJSTI KRST MOŠTA VINOGRADNIŠKO-SADJARSKEGA DRUŠTVA FILOVCI

Vse do vključno 13. martinovanja je v okolici najbolj znana skupi-
na za krst mošta – iz Društva vinogradnikov Dobrovnik – simbo-
lični obred blagoslovitve mladega vina prirejala pri vinskih kleteh 
članov društva v Filovskih goricah, a ker je pogosto ponagajalo 
slabo vreme, so se odločili, da obredno dogajanje preselijo v dvo-
rano. In tako naj bi ostalo tudi v prihodnje. 
 Priložnostni program na vselej dobro obiskani prireditvi so 
začele neumorne Filovske pevke, obredni krst pa je tudi letos 
pripadel znani skupini dobrovniškega vinogradniškega društva. 
Po uvodni vinski molitvi Marjana Kardinara je besedo prevzel 
»župnik«, sv. Martin Dobrovniški II., v vlogi katerega že 19 let 
vsebinsko šaljive obredne krste mošta po vsej Sloveniji opravlja 
József Varga. 
 Pred njim je klečal celotni upravni odbor društva, vključno 
s tekmovalno skupino iz društva, ki je že trikrat zapored osvoji-
la prvo mesto na vinogradniško-vinarskem kvizu, vrč z mladim 

Člani Vinogradniško-sadjarskega društva Filovci, ki so letošnjega junija počastili 10-letnico zelo uspešnega delovanja, se ob marti-
novem niso izneverili tradiciji. V dvorani vaško-gasilskega doma so pripravili že 15. martinovanje – krst mošta v mlado vino. Sliši se 
dokaj nenavadno, a vendarle je društvo kar za pet let mlajše od prireditve, saj so s prirejanjem martinovanj v Filovcih začeli že veliko 
pred formalno ustanovitvijo društva, pravi Alojz Berden, predsednik društva od njegove ustanovitve.

vinom pa je, kot se spodobi za vinsko družbo, držala desna roka 
predsednika domačega društva in članica zmagovalne ekipe Ma-
nica Barbarič. (Geza Grabar)  

PETI PRIHOD MIKLAVŽA V FILOVCIH 

Ob tej priložnosti so starši otrok iz vrtca tudi letos pripravili in 
zaigrali igrico, tokrat vsem otrokom poznano Rdečo Kapico, ven-
dar v sodobnejši različici. Zamislila in napisala jo je mama dveh 
otrok fi lovskega vrtca, Martina Škerget Kustec. Po njeni zamisli 
je imela Rdeča Kapica mobilnik in prenosni računalnik in je bila 
povabljena na pico, babica je svoje želje, kaj ji naj prinese vnuki-
nja v gozd – tudi lekadol za bolnega lovca, svoji hčerki povedala 
po telefonu, volk pa se je po gozdu vozil s skirojem … Kot že reče-
no, so igrico odlično zaigrali starši otrok Valerija Šinkec, Helenca 
Rakar, Aleksandra Zelko, Darja Toplak in Janko Felicijan. 

Filovska enota zavoda Vrtci občine Moravske Toplice je v kul-
turni dvorani vaško-gasilskega doma ob miklavžu tudi letos pri-
pravila priložnostno prireditev, na kateri je Miklavž ob pomoči 
domače krajevne skupnosti in turističnega društva obdaril vseh 
62 otrok v kraju. Glavno breme prireditve sta tudi letos nosili 
vzgojiteljici vrtca Marija Ivanič in Maja Erjavec Cigan. 

Prvi od dobrih mož je obiskal in obdaril otroke v Filovcih. Še prej 
so mu malčki iz vrtca pokazali, česa vse so se zanj naučili.

 Zelo prisrčno prireditev so popestrili še s predprazničnim božič-
no-novoletnim bazarjem, ki so ga v glavnem pripravile vzgojiteljice 
iz vrtca in na njem za prostovoljne prispevke ponujale praznične 
aranžmaje, voščilnice in drugo. Za ponudbo domačega peciva so 
prav tako poskrbeli starši otrok iz vrtca in fi lovske gospodinje. 
 Nad prisrčno prireditvijo sta bila navdušena predsednik sveta 
KS Filovci in svetnik Občine Moravske Toplice Andrej Baligač ter 
članica sveta Manica Barbarič, zagotovo pa tudi vsi zbrani v pre-
polni dvorani. (Geza Grabar)

Množica pohodnikov med postankom pri Džubanovih.
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Ivanovci
VESELI DRUŽABNI VEŒER – 

MIKLAVŽEVANJE

Delovni in družabni Ivanovčarji in Ivanovčarke so s prisrčno pri-
reditvijo ponovno dokazali, kako malo je potrebno v teh predpra-
zničnih dneh v prijetno topli dvorani, kjer v zakurjenih pečeh 
prasketajo drva, in ko zunaj pod nogami škripa sneg in je pokra-
jina odeta v njegovo debelo belo odejo, da je na koncu zadovolj-
stvo slehernega posameznika popolno. 
 Potem ko je predsednica nadrobila številna zgodovinska dej-
stva, povezana z Miklavžem – bil je grški škof dobrotnik Nikolas, 
ki so ga po njegovi smrti razglasili za svetnika, med številnimi 
legendami pa je omenila tisto o možu s tremi hčerami brez dote, 
ki jim je v noči s 5. na 6. december skozi dimnik njihove hiše 
spustil tri kepe zlata. 
 Ta dobri mož je nekaj deset otrok v dvorani tudi obdaril. 
Tudi najmlajšo, mesec in pol staro Tio Čarni. Kajpak se je v Mi-
klavževem spremstvu v opozorilo, da bo prijel malo manj pridne 
otroke, znašel tudi parkelj, ki pa je bil tokrat enako radodaren 
kot Miklavž. 

Vse od ustanovitve pred dvema letoma zelo dejavno Turistično, 
kulturno in športno društvo Ivanovci, ki ga vodi neumorna An-
gela Novak, sicer poznana tudi kot soboška občinska svetnica in 
predsednica tamkajšnjega društva upokojencev, je v duhu pet-
letne tradicije pripravilo veseli sobotni družabni večer. Že pred 
leti so začeli s srečanjem starejših in drugih krajanov, kakor 
tudi tistih, ki so s tem slikovitim goričkim krajem na kakršen-
koli način povezani, letos pa so prijetnemu dogajanju v dvorani 
domačega vaško-gasilskega doma prvič dodali še obisk prvega 
od treh dobrotnikov otrok v decembru – Miklavža. 

Aktiv žena pri Pevskem društvu Selo
BOŽIŒNO-NOVOLETNE DEKORACIJE

Predsednica aktiva Sonja Dovidija nam zaupa, da se je v njihovo 
skupino doslej vključila le peščica žena in deklet. Poglavitni ra-
zlogi za formiranje nove skupine znotraj zelo aktivnega društva 
pevcev so bili druženje, negovanje ljudskih običajev in tradicije 
ter osvojitev novih znanj. Vsaka članica se lahko pohvali z vrsto 
znanj in ročnih spretnosti, ki jih s ponosom deli z drugimi, še 
zlasti so veseli starejših, ki so jim lahko pri njihovem delu zani-
mivi vodniki. 
 Skupina žena je bila med letom zlasti aktivna pri pripravi in 
ponudbi »langašev«, ocvrtkov iz krompirjevega testa. S ponud-
bo so bile prisotne na tekmovanju v ročni košnji, ki ga je maja 
pripravilo njihovo društvo, prav tako na vseslovenskem srečanju 
vasi Selo, Sela, Sele v juniju ter na septembrski prireditvi »lüjpa-
nje kukorce«. 

PO LANGAŠIH ZAČELE Z DELAVNICAMI

Da pa ne bi vse ostalo samo pri langaših, so že v začetku no-
vembra začele z delavnicami – pripravo venčkov in božično-no-
voletnih aranžmajev. Kot še dodaja predsednica, se dobivajo vsak 
petek med 17. in 18. uro. In kako dolgo ostanejo skupaj? »Enkrat 
dalj, drugič spet nekoliko manj časa,« pojasni. 
 Iz katerih materialov izdelujejo na svoji prvi tematski delav-
nici? »V prvi vrsti iz naravnih materialov, ki so kar okrog nas in 
so tudi najcenejši. Spomnile smo se na storže iglavcev, posušeno 
sadje, pušpan, mah, ciprese, koruzno ličje, suho trsje vinske trte 
… Pa tudi ideje za aranžmaje dajejo v glavnem naše članice, kom-
biniramo pa jih tudi sproti,« je povedala Dovidija. 

V adventnem času (s prvo adventno nedeljo se je začel 28. no-
vembra), ki napoveduje najlepše obdobje v letu z vrhuncema 
- božičem in novim letom, so se z vezenjem adventnih venčkov 
in izdelovanjem drugih božično-novoletnih dekoracij uspešno 
ukvarjali v številnih društvih. Mednje morama vsekakor uvrstiti 
tudi od letošnje pomladi delujočo skupino žena in deklet pri 
Pevskem društvu Selo. 

Svoje izdelke bodo najprej 
ponudile na srečanju žena 
evangeličanske cerkve na 
Slovenskem, ki bo konec 
meseca v cerkvi v njiho-
vem kraju, potem pa ra-
čunajo tudi na svoje prvo 
sodelovanje na že tradici-
onalnem razstavno-pro-
dajnem adventnem sejmu 
v Moravskih Toplicah. 

ZIMA BO DOLGA …

S tem se zimske aktivnosti 
selanskih žena in deklet – 
nekatere delajo na kmeti-
ji, številne pa so zaposlene 
drugod – ne bodo končale, 
pač pa šele začele. »Vse tja 
do pomladi ali pa še kak 
mesec dlje se bomo ob petkih še naprej dobivale v vaško-gasil-
skem domu ter poleg delavnic ročnih del – tudi na temo dneva 
žena in materinskega dneva, velike noči … – organizirale tudi 
kakšno predavanje, kuharski tečaj, tečaj različnih oblik ročnih 
del. Kot že rečeno, si želimo medse pritegniti čim več članic, tudi 
iz drugih krajev v občini, zelo vesele pa bomo tudi starejših, saj 
nas različna znanja in izkušnje bogatijo,« prijazno sklene svoje 
(po)vabilo predsednica Sonja Dovidija.

 Kamenček v mozaik, kot je dejala Novakova, bližajočega se 
časa veselih zgodb, prijaznih besed in toplih stiskov rok z naj-
lepšimi željami, ko si je narava vzela čas za počitek in ko se tudi 
ljudje zatekamo v zavetje toplega doma, bližajoči prazniki pa v 
nas zbudijo željo po bližini sorodnikov in prijateljev, so v Iva-
novcih dodali tudi v nadaljevanju. Sledila je namreč veseloigra 
amaterske gledališke skupine iz Števanovec v Porabju, ki deluje 
pod okriljem Zveze Slovencev na Madžarskem, Đemo na mourđe 
(Gremo na morje), prijetno družabno dogajanje številnih obisko-
valcev od blizu in daleč pa se je zatem ob živi glasbi in domačih 
dobrotah nadaljevalo pozno v noč.

LJUDSKI PRAZNIKI – MARTINOVO, MIKLAVÆEVANJE, ADVENT

Pripravil: Geza Grabar

Sonja Dovidija
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V KOTU ZA OMARO

Otroci so sposobni, radovedni in motivirani za raziskovanje in 
odkrivanje, zato smo se začeli pogovarjati o pajkih in jih bolj 
načrtno opazovati ter iskati njihove mreže. Na sprehodih smo 
pajke fotografi rali - tudi otroci sami so fotografi rali, nato pa smo 
si fotografi je ogledovali na računalniku. V potujoči knjižnici smo 
si izposodili veliko knjig o pajkih, knjige in fotografi je pajkov pa 
so otroci prinašali tudi od doma. Vzgojiteljica Suzana s pomočjo 
episkopa fotografi je pajkov celo povečala, tako da smo lahko zelo 
razločno videli, koliko nog imajo pajki, kje imajo oči, odkrili pa 
smo tudi, da so nekateri pajki poraščeni z dlako. Otroci so ves čas 
raziskovanja zelo uživali. 

Že sam naslov nam pove, o čem bo govoril članek. Po navadi se 
tam nekje, v kotu, za omaro, skrivajo majhne živalce z osmimi 
nogami, ki pri gospodinjah niso najbolj priljubljene. Seveda gre 
za pajke.
 Z vzgojiteljico Suzano sva se trudili, da bi bili z otroki v 
tem lepem jesenskem času čim več na svežem zraku. Tako smo 
veliko časa preživeli na dvorišču vrtca, kjer smo grabljali listje 
in pobirali orehe, velikokrat pa smo šli tudi na sprehod in opa-
zovali, kako se spreminja narava. Vedno, ko smo bili zunaj, so 
otroci, ki so zelo dobri opazovalci okolja, videli kakšnega pajka. 
Te živali so preprosto občudovali in kar niso mogli stran od 
njih. Posebno pozornost jim je vzbudila »velikanska« pajkova 
mreža, ki se je vsako jutro lepo lesketala na grmu pred oknom 
igralnice. Na njej se je bohotil velik, debel pajek, ki nas je ne-
štetokrat zmotil, ko smo zajtrkovali. In to je bil tisti ključni 
trenutek, ko smo se z vzgojiteljico Suzano in pripravnico Petro 
odločile, da je treba za otroke narediti nekaj več na tem podro-
čju, saj jih pajki zares zanimajo. 

Vzgojitelj ni ekspert in vseved in otrok ni pasiven sprejemnik 
njegovega znanja, temveč sta sodelavca v skupnem 
raziskovanju in iskanju odgovorov, delita si informacije 
in tudi odgovornost.

 D. Krnel, november 2009

IZ NAØIH VRTCEV

 Naslednja naloga otrok in njihovih staršev je bila prinesti žive 
pajke v vrtec. Našlo se je kar nekaj korenjakov, ki so izpolnili na-
logo in tako smo v vrtcu imeli na voljo precej različnih pajkov, ki 
smo jih lahko opazovali ves ljubi dan. Gledali smo, kako se pre-
mikajo, kako si pletejo mrežo, nekaj otrok pa je celo videlo, kako 
se je pajek ''pokakal''. Proti koncu dneva so otroci začeli spraše-
vati, kaj bomo naredili s pajki, ko bomo šli domov. Na prosto jih 
niso želeli spustiti, radi bi jih obdržati v igralnici. Z otroki smo 
se pogovarjali in dogovarjali in na željo otrok se je začelo obliko-
vanje našega naravoslovnega kotička s pajki. Skupaj z otroki smo 
ugotavljali, kam bi dali pajke: v vedro, stekleno posodo ali škatlo. 

Enota Prosenjakovci 
GLASBENO DOPOLDNE Z MAMICO MOJCO

V vrtec ni prišla sama, s seboj je prinesla »sintesajzer«. Nekateri 
otroci so ga videli prvič, zato je bilo vse skupaj toliko bolj zanimi-
vo. Otrokom je dovolila, da so si ga ogledali od blizu, pa tudi, da 
so sami kaj »zaigrali« nanj. Zvok, ki je prihajal iz njega, je bil za 
otroke prava čarovnija, zato se vsak posebej potrudil, da bi ravno 
on »zaigral« najlepšo melodijo.
 Po predstavitvi »sintesajzerja« nam je mamica Mojca najprej 
zaigrala nekaj pesmic, ki jih že poznamo. Otroci in strokovne de-
lavke smo zraven tudi zapeli in vse je zvenelo zelo ubrano. Ker 
se je mamica Mojca na »svoj nastop« pred tako pomembnim ob-
činstvom, kot smo mi, dobro pripravila, nam je predlagala, da bi 
nam zaigrala nekaj novih otroških pesmic, mi pa se bomo odloči-
li, katera nam je najbolj všeč, in se je tudi naučili. Zaigrala nam 
je koračnico »Leva, desna, ena dve …«, »Zajček« in pesmico o 
»Sončku«. Otrokom je bila najbolj všeč koračnica »Leva, desna, 
ena dve …«, zato smo mamico prosili, da nam pesmico zaigra 
večkrat, mi pa bomo peli in korakali. Korakali smo majhni in ve-
liki in se ob tem neznansko zabavali.

V našem dvojezičnem vrtcu zelo radi pojemo, tako slovenske 
kot madžarske pesmice. Da pa bi se naučili še kakšno novo pe-
smico, smo v vrtec povabili Tadejevo mamico Mojco, ki je po 
poklicu glasbenica. Z veseljem se je odzvala našemu povabilu.

 Ker mamica Mojca ne pozna vseh rajalnih igric, ki se jih igra-
mo v vrtcu, smo »zarajali« na njeno željo, ona pa se nam je pri-
družila v krogu. Moramo priznati, da si je melodijo in besedilo 
zelo hitro zapomnila in nam aktivno sledila pri petju in plesu.
 Kako lepo nam je bilo to glasbeno dopoldne, vam ne moremo 
»pričarati«, lahko pa si ogledate nekaj fotografi j, ki vam jih ponu-
jamo na ogled, in videli boste, da smo v glasbenem dopoldnevu 
z mamico Mojco resnično uživali. Ob tej priložnosti se mamici 
zahvaljujemo za obisk in upamo, da nas bo v vrtcu še obiskala.
 

Bernarda Koroša Pantović, vzgojiteljica

Ugotavljali smo, kaj moramo narediti, da nam pajki ne bi ušli, 
spraševali smo se, kaj pajki potrebujejo za preživetje, kam bomo 
postavili posodo s pajki, kdo bo skrbel za njih … Na koncu smo 
izdelali terarij: vzeli smo stekleno posodo, v katero smo dali ne-
kaj peska, vej, listja, orehov in polno pajkov. V začetku jih je bilo 
le nekaj, a otroci jih še kar prinašajo. V našem terariju zdaj živi 
veliko pajkov različnih velikosti in debeline. Veselo se sprehajajo 
v svojem novem domu in pridno pletejo mreže, ki jih nato mi ob-
čudujemo. Naši »sostanovalci« se zaenkrat prehranjujejo samo še 
z muhami, ki jih vsi skrbno lovimo na svojih domovih. V kratkem 
pa pričakujemo obisk, ko bomo izvedeli še marsikaj o pajkih. Kdo 
in kdaj nas bo obiskal, pa naj za zdaj ostane še skrivnost.

Martina Lipaj, pom. vzg.  
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IZ NAØIH VRTCEV

TEDEN MOBILNOSTI: 
»POTUJ PAMETNEJE, ŽIVI BOLJE!«

EVAKUACIJA 2010

Vzgojiteljica Tea Varga je poklicala na telefonsko številko 112 in 
jim povedala, da je v naši kuhinji nastal požar in da ga je potrebno 
pogasiti, nas, ki smo v vrtcu, pa rešiti. Kmalu po klicu so se zasli-
šale sirene gasilskih avtomobilov in reševalna akcija se je začela. 
Nekaj otrok so rešili skozi glavni vhod, Tijana, Erona in Meliso pa 
skozi okno. Vzgojiteljico Bernardo, ki jo je zajel dim in je omedle-
la, sta gasilca v primerni opremi z nosili odnesla iz »zadimljene 
igralnice«. In tako smo bili vsi udeleženci rešeni, živi in zdravi. 
 V vaji so sodelovali gasilci PGD Prosenjakovci in PGD Motvar-
jevci. Otrokom so pokazali tudi, kako bi vrtec gasili z vodo, če bi 
do požara zares prišlo; tega so se otroci najbolj razveselili. Tisto, 
kar je pri brizganju vode vzbudilo pozornost naših otrok, pa je 
bila mavrica, ki se je pojavila, ko je sonce posijalo na izbrizgano 
vodo. Otroke je takoj zanimalo, kako nastane mavrica in kdaj se 
pojavi. Strokovne delavke smo jim razložile na najbolj enostaven 
način. V strokovnih razlagah je zapisano, da je mavrica svetlobni 
(optični) ali meteorološki pojav, ki nastane zaradi loma sončne 
svetlobe na vodnih kapljicah, bodisi da dežuje ali ko brizgamo 
vodo, kot se je zgodilo pri gasilcih. Svetloba se »lomi« ali bolje 
rečeno spremeni smer pri prehodu iz ene snovi v drugo. Bela sve-
tloba se razdeli na mavrični spekter (rdečo, oranžno, rumeno, 
zeleno, modro, indigo in vijolično), ki ga mi vidimo kot mavrico. 
Mavrica lahko nastane tudi ob vodometu ali slapu, ki ga obseva 
sonce. Gasilci so nam ta dan pomagali, da smo se naučili tudi 
nekaj zanimivega o mavrici.

Kljub temu, da je bil mesec oktober – mesec požarne varno-
sti – za nami, smo se v našem vrtcu temeljito pripravljali na 
evakuacijo, ki smo jo izvedli v prvih novembrskih dneh. Ob tej 
priložnosti smo še prej v vrtec povabili prav posebna gosta. Na 
obisk sta prišla gasilca Zvonko in Ernest. Pripeljala sta se z no-
vim gasilskim avtomobilom in v popolni gasilski opremi. Otroci 
so bili nad njunim prihodom navdušeni, tudi opazovali so ju 
zelo pozorno. Zvonko in Ernest sta otrokom predstavila delo ga-
silcev, nato pa sta jim pokazala tudi nekaj orodja, ki ga ti možje 
uporabljajo pri svojem delu. Otroci so v pogovoru spoznali, da 
delo gasilca ni samo gašenje požarov, ampak še marsikaj druge-
ga. Gasilci pomagajo tudi pri naravnih nesrečah, kot so poplave, 
toča, pri prometnih nesrečah itd., zato je njihovo delo še kako 
pomembno. Prišel je dan evakuacije. Otroci so nestrpno čakali 
na trenutek, ko se bodo na ploščadi pred našim vrtcem pojavili 
gasilski avtomobili. Pred začetkom evakuacije je prišel povelj-
nik PGD Prosenjakovci Štefan Kovač, ki je otrokom povedal, 
kako bo evakuacija potekala in kaj moramo narediti.

Sestavni del vzgoje predšolskih otrok sta prav igra in gibalna 
dejavnost. Temelj otrokovega gibalnega razvoja je prav pred-
šolsko obdobje, kadar moramo otroku nuditi čim več ustreznih 
gibalnih dejavnosti, ki so ključnega pomena za celostni razvoj 
otroka. Pri izvajanju gibalnih aktivnosti oziroma dejavnostih 
se vzgojitelji poslužujemo in vključujemo naravne oblike gi-
banja, ki zajemajo hojo, tek, skoke ipd., prav tako pa občasno 
tudi kompleksnejše športne dejavnosti, ki zajemajo kolesarje-
nje, rolanje ipd. V ta namen uporabljamo različne metode in 
oblike dela, različne pripomočke in rekvizite primerne otrokovi 
starosti. Otroci tako prek igre spoznavajo športno vzgojne de-
javnosti in aktivnosti, pri katerih pripomoremo k oblikovanju 
otrokovega značaja, rasti in zorenje otroka. Otrok z nabiranjem 
različnih gibalnih izkušenj doživlja hitrejšo in intenzivnejšo in-
terakcijo z okoljem, kjer si nabira lastne izkušnje, pri čemer ima 
pomembno vlogo njegovo zorenje. Zorenje opredeljujemo kot 
vidik razvoja, ki posega na področje kvalitativnih sprememb. Od 
otrokovega zorenja, ki je dedno pogojeno, je odvisen vrstni red 
pojavljanja sposobnosti in pripravljenosti za dejavnosti. Z vpli-
vom okolja vplivamo na hitrost in intenzivnost pojavljanja po-
sameznih vedenjskih oziroma gibalnih oblik otroka. Na tempo 
pojavljanja gibalnih aktivnosti pa močno vplivajo izkušnje, ki si 
jih otrok nabira v procesu rasti in odraščanja. 

V vrtcu se poslužujemo 
vsakodnevnih gibalnih de-
javnostih, ki jih izvajamo 
ob igri. Tudi v letošnjem 
šolskem letu smo pripra-
vili različne gibalne dejav-
nosti ob Tednu mobilno-
sti, ki je potekal od 16. do 
22. septembra 2010. Geslo 
tedna mobilnosti je bilo 
»Potuj pametneje, živi 
bolje!«, zato smo se odlo-
čili in večji del pozornosti 
namenili dejavnostim, po-
vezanim s prometom in 
hojo v prometu. V ta na-
men smo povabili v vrtec 
policista Marjana Brunca, 
ki je otroke ogovoril in 
seznanil z varnim vedenjem v prometu. Ob tej priložnosti smo 
si ogledali tudi policijsko vozilo in pripomočke, ki jih uporablja 
policija. Otroci so si tako lahko nadeli čelade in zaščitni jopič, kar 
jim je bilo še posebej v veselje. Najmlajše otroke so razveseljevali 
stožci in velik trikotnik, ki se uporabljajo v prometu za različne 
namene. Po predstavitvi policista Marjana, smo se z otroki odpra-
vili na daljši pohod po Moravskih Toplicah. Nadeli smo si odsev-
ne brezrokavnike in rutice, da so nas vozniki lažje prepoznali v 
prometu. 
 V tednu mobilnosti smo izvedli veliko gibalnih minutk, vad-
beno uro, vsakodnevno pa smo seveda tudi bivali na prostem. Od 
vseh dejavnosti, ki smo jih pripravili za otroke, je bila otrokom 
najbolj všeč igra z avtomobili v peskovniku.
 Ob koncu tedna mobilnosti smo ugotavljali, da se otroci zelo 
radi gibajo in športno udejstvujejo. Strokovne delavke smo ob 
tem sklenile, da bomo še naprej skrbele za gibalne aktivnosti, ki 
vsekakor pripomorejo tudi k našemu zdravju. Vsak teden bomo 
en dan v tednu namenjali samo gibalno-športnim dejavnostim 
oziroma aktivnostim. 

Gordana Počič, vzgojiteljica

 Po končani vaji smo se vsi udeleženci vaje iz dvojezičnega vrtca 
Prosenjakovci zahvalili gasilcem, ki so nas »reševali«. Prav posebna 
zahvala gre poveljniku Štefanu Kovaču, ki je evakuacijo organizi-
ral. Z vajo je bil tudi on zelo zadovoljen. Vsi skupaj, ki smo v vaji 
sodelovali, pa smo prepričani, da smo bogatejši za eno izkušnjo. 
Upajmo le, da gasilcem tega nikoli ne bo treba početi »zares«.

Bernarda Koroša Pantović, vzgojiteljica
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OBISK ŒEBELARJA IN MEDENI DAN V VRTCU

Gospa je iz košare začela dajati na mizo različne vrste medu, kar 
je otroke spet takoj pritegnilo. Vsak med je imel na pokrovčku 
narisano čebelico Majo ali Vilija, ki so ju otroci takoj prepozna-
li. Čebelar je prinesel s seboj tudi nekaj plakatov s čebelami, od 
spočetja do odrasle čebele, ki traja 21 dni. Pogovor s čebelarjema 
je bil zelo zanimiv. Vsi skupaj smo se veliko naučili o čebelah, 
česar prej nismo vedeli. Spoznali smo, kaj dela matica, kaj če-
bele delavke, kdo so čebele-stražarji in kakšna je njihova naloga. 
Dobili smo tudi dober nasvet, kaj narediti v primeru, če nas piči 
čebela. Ali ste vedeli, da je soda bikarbona zelo učinkovita, če jo 
damo na mesto pika? Vsi skupaj smo se tudi posladkali z mehkimi 
domačimi medenjaki, ki nam jih je spekla in prinesla čebelarka. 
Bili so božanski. Dišali so po medu in so se v ustih kar topili od 
mehkobe. Na koncu obiska smo se lepo zahvalili za prečudoviti 
in z novim znanjem obogateni dopoldan v vrtcu. Že vnaprej smo 
se dogovorili, da ju še pokličemo v skupino in izvemo kaj novega 
o čebelah. Mogoče je bila to tudi priložnost, da se kakšen otrok 
odloči, da bo, ko odraste, čebelar s tem lepim poslanstvom. Ob tej 
priložnosti smo se za spomin tudi fotografi rali.

Letos smo v skupino otrok od 4. do 6. leta starosti povabili na obisk čebelarja Štefana in Julijano Klement iz Martjanec, ki sta se 
našemu povabilu veselo odzvala. Ko sta stopila v igralnico, so bili otroci radovedni, saj je iz košare kukalo nekaj zelo zanimivega, kar 
je spominjalo na damske klobuke. Klobuki so bili različnih barv in oblik. Okrog njih je nastala gneča. Predvsem deklice so hotele biti 
lepe, zato so si klobuke hitro nadele na glavo. Ob tem je čebelar povedal, čemu služijo taka pokrivala čebelarjem pri njihovem delu.

Ob tem smo utrjevali znanje, zakaj je med tako zdrav in zakaj ga 
moramo uživati. 
 Po malici smo začeli s peko medenjakov. Tega dne je bil na 
praksi dijak Aleš, ki je z otroki pomagal pri delu v kuhinji. Nadeli 
so si predpasnike, dali kape na glavo. Na delu so bili trije otroci, 
potem so se zamenjali. Pred delom so si umili roke, saj vedo, da 
so čiste roke in primerna obleka pogoj za to, da se hrana pripravi 
zdravo in higiensko. Delo v kuhinji je potekalo gladko, vsi otroci 
so se dobro znašli pri oblikovanju krogov za medenjake. Da se 
pecivo ne bi preveč zapeklo, je skrbela kuharica Suzana.

IZ NAØIH VRTCEV

 Po obisku smo povabili v skupino še našo pomočnico kuhari-
ce, prijazno Suzano, ki nam je iz sestavin za medenjake umesila 
testo. Otroci so naštevali sestavine in jih podajali Suzani v skledo. 
Maso je potem Suzana dala v polivinilasto vrečko in v hladilnik. 
Otrokom je povedala, da se medenjaki lepše oblikujejo, če je testo 
nekaj ur na hladnem. Recept za medenjake smo našli na inter-
netu, ki ga kar veliko uporabljamo za pridobivanje novih znanj. 
Prebrali smo, da imajo dobri medenjaki na vrhu tudi polovičko 
oreha. Odločili smo se, da orehe, ki smo jih pridno nabirali jeseni 
na našem dvorišču, s košaro prinesemo s podstrešja in jih olupi-
mo. Tega dela smo se lotili dan prej. Pri delu je bilo zelo veselo 
in glasno. Kladiva so pela svojo pesem. Ob delu se je deklici R. 
tudi porodila pesmica, ki jo je začela kar naenkrat peti. To je bila 
pesem Čebelar. Veselo smo se ji pridružili otroci in vzgojiteljici. 
Pomočnica Martina je na internetu poiskala pesem, ki smo jo po-
tem še enkrat zapeli s pomočjo spremljave. Bilo nam je zelo lepo, 
delo pa je potekalo še bolj zagnano in veselo.
 V petek smo imeli medeni zajtrk – pridružili smo se vseslo-
venski akciji »En dan za zajtrk med slovenskih čebelarjev«. Otro-
ci so si kruh mazali z medom. Vsak, ki je želel, je dobil še žličko, 
ki jo je napolnil z medom in poizkusil. Bil jim je dober in sladek. 

 Ta dan je otroke vzgojiteljica Katja prosila, da bi mlajšim otro-
kom narisali čebele, ki bi jih ti pobarvali. Otroci so se dela lotili 
z velikim veseljem, saj so vedeli, da lahko z risbicami razveselijo 
mlajše otroke. Po končanem delu smo se posladkali z dišečimi in 
mehkimi medenjaki, katere smo tudi veselo razdelili v obe skupi-
ni otrok v enoti in zaposlenim. Pohvalili so izvrstno pecivo, mi pa 
smo se počutili prijetno in koristno.
 Tako se je končal dan, ki si ga bomo vsi zapomnili po dobrem, 
dišečem in mehkem pecivu, ki se mu reče medenjaki. Za vse, ki 
želite preizkusiti to pecivo, vam ponujamo še recept:

MEDENJAKI

• 40 dag moke
• 15 dag sladkorja
• 10 dag masla
• 2 jajci
• 2 zvrhani žlici medu (kostanjev ali cvetlični)
• 1 čajna žlička sode bikarbone
• 1 vaniljev sladkor
• 1 čajna žlička cimeta
• 1 noževa konica mletih klinčkov

Iz sestavin zamesimo testo in ga zavijemo v polivinilasto 
vrečko. Na hladnem naj počiva vsaj uro in pol. Oblikujemo 
kroglice. Na vrh vsake damo polovico oreha. Pečejo se 10 
minut pri temperaturi 180 stopinj Celzija.
  
Otroci in vzgojiteljici vam želimo dober tek.

Suzana Benčec, vzgojiteljica
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Osnovna šola Fokovci
DAN ODPRTIH VRAT 

Šolski dan se je ta petek začel opoldne. Točno ob dvanajsti uri 
so učenci in zainteresirani starši (žal jih je bilo zelo malo) sedli 
za šolske klopi in začeli s poukom. Predvsem staršem smo želeli 
predstaviti utrip življenja in dela šole, kjer njihovi otroci preživijo 
večji del delovnega dneva. Učitelji so pripravili ure, ki so bile zelo 
zanimive in pestre, saj so uporabljali mnoge oblike sodobnega 
načina pridobivanja znanja. Še posebej je bilo zanimivo na pred-
metni stopnji, kjer so se učitelji različnih predmetov povezali, 
združili in izvedli ure medpredmetnih povezav. Tako so učenci 
9. razreda pri pouku kemije spoznavali baze in kisline ob učenju 
angleščine. Učiteljici Sonja Tot in Tanja Genda sta združili moči 
in učence na zanimiv način prek angleške pesmi popeljali v svet 
kemijskih spojin. Tudi v 7. razredu se je naravoslovje združilo z 
učenjem tujega jezika – tokrat z nemščino. Učenci so pod vod-
stvom učiteljic Sonje Tot in Monike Dobrijevič spoznavali živa-
li v gozdni podrasti - prek raziskovalnega dela in učenja tujega 
besedišča. V 6. razredu pa sta si uspešno podali roki geografi ja 
in slovenščina ob spoznavanju kartografi je. Učenci so prek različ-
nih aktivnosti pri obeh predmetih po vodstvom učitelja Kristjana 
Pertocija in Suzane Panker spoznavali način izdelave zemljevidov 
in se učili branja zemljevida. Tako so pridobivali uporabno znanje 
ter bogatili besedni zaklad v materinščini. 

V petek, 19. novembra 2010, smo na naši šoli že petnajstič odprli vrata staršem, lokalni skupnosti in drugim zainteresiranim. Učenci 
in učitelji vedno radi in z veseljem pokažemo, kaj in kako delamo, v čem smo dobri in na kakšen način skupaj ustvarjamo znanje. 

 Šolo je ob tem dogodku obiskal tudi župan Alojz Glavač v 
družbi Martine Vink Kranjec in mag. Milana Šadla. Ogledali so si 
telovadnico in prostore šole (knjižnico), kjer že nekaj let vztrajno 
zamaka. Obljubili so, da se bodo težave skušali rešiti v čim kraj-
šem času. Upamo, da bodo obljube tudi izpolnili.
 Poleg pouka smo za naše učence tega dne organizirali še »Ba-
zar poklicev«, pri čemer smo k sodelovanju povabili srednje šole 
iz Pomurja in Štajerske. Nekatere šole so svoje programe podrob-
neje predstavile s pomočjo predavanj in diaprojekcij učencem 8. 
in 9. razreda. Poleg klasične frontalne predstavitve so se srednje 
šole lahko predstavile še na stojnicah, kjer so svoje dejavnosti 
tudi praktično prikazale. Za predstavitev na stojnicah so se odlo-
čile:
– Gimnazija Frana Miklošiča Ljutomer – dijaki in profesorji so 

predstavili program vzgojitelja predšolskih otrok s pomočjo 
delavnic, kjer so lahko obiskovalci izdelovali prstne lutke, ki 
so jih vzeli domov.

– Biotehniška šola Rakičan je predstavila svoje programe in 
učence spodbujala k vpisu.

– Srednja zdravstvena šola Rakičan – dijaki so obiskovalcem iz-
merili krvni tlak in svetovali o zdravem načinu življenja, obe-
nem pa predstavili delo in življenje na šoli.

Mladi folkloristi v novih oblačilih po zamisli Nežke Lubej, 
strokovnjakinje za oblačilni videz otroških folklornih skupin.

IZ NAØIH ŠOL

Z učenci so v šolske klopi sedli tudi njihovi starši.

– Ekonomska šola Murska Sobota – dijaki so na slikovit način 
predstavili programe ter življenje in delo v šoli, učence pa mo-
tivirali z nagradno igro.

– Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota – profesorji 
so našim učencem predstavili programe, ki jih izvajajo, še po-
sebej so jih spodbujali k vpisu v defi citarne programe. Učence 
je najbolj navdušil robot, ki se je vozil po progi, ter računalni-
ški programi.

– Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci – dijaki te šole 
so pripravili pogrinjek, predstavili delo natakarja, kuharja in 
drugih poklicev v turizmu. Dijakinji Adrijani Vaš, nekdanji 
učenki naše šole, je čudovito pristajala uniforma natakarice.

– Srednja kemijska šola Ruše – pripravili so DVD predstavitev 
šole in dela v šoli. Janko Nejc, nekdanji učenec naše šole, je 
poskušal vplivati na učence, da bi postali kemiki.

– Elektro in računalniška šola Ptuj – njihova predstavitev je bila 
zelo zanimiva, saj se je vse bleščalo, svetilo, vrtelo. Učenci so 
bili navdušeni nad električnimi napravami, ki so jih izdelali 
dijaki. 

 Po predstavitvah srednjih šol smo se vsi zbrali v telovadnici, 
kjer so nam učenci pričarali prijeten večer ob glasbeno-gledališki 
predstavi z naslovom Pet pepelk, ki je nastala pod mentorstvom 
učiteljic Silvije Sambt in Mojce Györek Karas. Za konec pa so 
nastopili še naši folkloristi, tokrat prvič v novih oblačilih, ki so 
nastala pod spretnimi prsti mojstrice Metke Jošar. Pri izbiri blaga 
nam je bila v veliko pomoč gospa Nežka Lubej, strokovnjakinja 
za oblačilni videz otroških folklornih skupin. Folklorna skupina 
tako sedaj predstavlja oblačilni videz otrok izpred približno 70 let. 
Mladi folkloristi so bili, podobno kot tudi občinstvo, nad svojimi 
novimi oblačili izredno navdušeni. 

 V jedilnici šole so učenci razstavili svoje izdelke, ki so jih na-
redili na tehniških dnevih in pri drugih aktivnostih. Panoje pa so 
krasili plakati TIC-a Moravske Toplice o izvedbi projekta Spreme-
nimo črno v zeleno, v katerem je sodelovala tudi naša šola.
 Petkov večer smo zaključili s prijetnim klepetom ob dobrotah 
naših staršev in z bogatim srečelovom, ki so ga pripravili učen-
ci 8. razreda z razrednikom Simonom Hozjanom. Izkupiček, ki 
so ga zbrali, bodo porabili naslednje leto za valeto ob zaključku 
osnovnošolskega izobraževanja.

Suzana Deutsch
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Prosenjakovci
3. SAMOSTOJNA RAZSTAVA ROŒNIH DEL

Razstavo so popestrili s kratkim kulturnim programom, v kate-
rem so nastopale pevke z imenom »Žlahtna kapljica« KTD Vaneča 
in Dolina z mladim harmonikarjem Gašperjem in družina Lacija 
Červeka iz Madžarske s citrami. 
 Prisotne so pozdravili novi župan Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač, Lili Kepe, direktorica Zavoda za kulturo madžarske 
narodne skupnosti, pa tudi nova predsednica sveta MNSS Morav-
ske Toplice Žuži Vugrinec. Vsi govorniki so članicam sekcije za-
želeli veliko uspehov tudi v bodoče. 

Pod okriljem KTD »Ady Endre« iz Prosenjakovec že od leta 2007 
deluje sekcija za ročna dela. Zbrale so se ženske iz okoliških 
vasi, ki se dobivajo vsako drugo nedeljo in s spretnimi rokami 
vezejo različne motive. Vezilje so vseh starosti, tako mlade kot 
starejše, a vse imajo isto željo – izvesti čim lepši prtiček, ki jim 
bo v ponos. Mentorica sekcije je gospa Margita Horvat iz Čenti-
be, ki s svojim bogatim znanjem oplemeniti vsako srečanje. Ve-
zilje vezejo »heteši« vzorce, »rešelje« vzorce, kaločai, moderne 
in izvirne vzorce. V treh letih delovanja so vezilje pripravile že 
tretjo samostojno razstavo. Na njej se je zbralo veliko ljudi, tako 
domačinov kot tudi obiskovalcev iz drugih oddaljenih krajev. 

A pártosfalvi Ady Endre Művelődési és Turisztikai Egyesület 
keretén belül, 2007 óta működik a kézimunka szakkör. A kör-
nyező falvak asszonyai gyűltek össze, hogy minden második va-
sárnap találkozzanak, és ügyes kezekkel gyönyörű motívumokat 
hímezzenek. A különböző korosztályokhoz tartozó hímzőnők 
közös óhaja, olyan terítőt kihímezni, amely büszkeségükre szol-
gálhat. Szakmai vezetőjük, a csentei Horvát Margit népi ipar-
művész gazdag tudásával nemesíti a találkozókat. A hímzőnők 
hetési, riseléses, kalocsai, hagyományos és modern mintákkal 
dolgoznak. Három év alatt már a harmadik önálló kiállításukat 
szervezték meg, amelyet sok hazai és távolabbról érkezett láto-
gató tekintett meg.

Pártosfalva
HARMADIK ÖNÁLLÓ KÉZIMUNKA KIÁLLÍTÁS

A kiállítást alkalmi kultúrműsorral színesítették, amelyben a fi -
atal harmonikás, Gašper kíséretében, fellépett a vaneča-i és doli-
nai »Žlahtna kapljica« népdalkör, valamint Cservek László citera 
együttese, Magyarországról. 
 Az egybegyűlteket köszöntötte Alojz Glavač, Moravske Toplice 
Önkormányzatának új polgármestere, Kepe Lili, a Magyar Nem-
zetiségi Művelődési Intézet igazgatónője, valamint Vugrinec Zsu-
zsi, a Moravske Toplice Magyar Nemzeti Önkormányzati Közös-
sége Tanácsának új elnöke. A hímzőnőknek mindannyian további 
sikeres munkát kívántak. 

ÆIVLJENJE OB MEJI / ÉLET A HATÁR MELLETT

 Malačič Suzana, a hímző szak-
kör vezetője elmondta, először dön-
töttek a kétnapos kiállítás mellett. 
Az elején ugyan egy kicsit aggódott 
a látogatottság miatt, záráskor vi-
szont örömmel állapította meg, 
hogy nagyon sok volt a látogató. 
 A hímzőnők által készített és 
a 3. önálló kiállításon bemutatott 
hímzések szemet és szívet melen-
gető alkotások, és reméljük, hogy 
jövőre, hasonló élményben részesí-
tenek bennünket. 

 Suzana Malačič, vodja sekcije 
vezilj, je povedala, da so se odlo-
čili, da bo letošnja razstava trajala 
kar dva dni – v soboto in nedeljo. 
Čeprav je bila v začetku skeptična 
glede obiska, pa je bila po razstavi 
presrečna, saj si je razstavo ogleda-
lo veliko ljudi. 
 Veliko lepih vezenin, ki so jih 
vezilje razstavile na 3. samostojni 
razstavi, je bila prava »paša za oči« 
in upajmo le, da nas tudi drugo leto 
čaka kaj podobnega. 

Svet Madžarske narodne samoupravne skupnosti 
(MNSS) po zadnjih lokalnih volitvah vodi Zsuzsi 
Vugrinec. Rodila se je leta 1971, končala srednjo 
konfekcijsko šolo v Murski Soboti, bila zaposlena 
v prosenjakovskem Pletilstvu, sedaj je zavaroval-
na zastopnica družbe Adriatic Slovenica. Je pred-
sednica KUD Antal Ferenc Središče, kar osem let 
je bila članica sveta MNSS. Za Lipnico je zapisala:
»Rada bi se zahvalila članom sveta MNSS, ki so mi 
izkazali zaupanje in podporo. V čast mi je, hkrati 

Bernarda Koroša Pantović

ZSUZSI VUGRINEC – 
PREDSEDNICA SVETA MNSS

VUGRINEC ZSUZSI – A MNÖK 
TANÁCSÁNAK ELNÖKE

je to za mene velika odgovornost, ki prinaša s seboj velik izziv. 
 S pomočjo članov sveta Madžarske narodnostne samoupravne 
Skupnosti se bomo trudili, da bomo uresničevali interese, pravice 
in cilje vseh pripadnikov madžarske narodnosti v Občini Moravske 
Toplice. S kulturo, dvojezičnim izobraževanjem, delom vrtca in 
društev na področju narodnosti bomo največjo pozornost posvetili 
ohranjanju in utrjevanju naše madžarske identitete. Z veliko po-
zornostjo bomo spremljali gospodarstvo in kmetijstvo na narodno-
stno mešanem območju. Želimo tesno sodelovati z Občino Morav-
ske Toplice in z drugimi institucijami v občini. Z matično državo 
Madžarsko želimo ohraniti in utrditi naše dobre odnose, se nadalj-
nje povezovati z drugimi narodnostnimi skupnostmi, s Pomursko 
madžarsko narodnostno samoupravno skupnostjo ter s poslancem 
madžarske narodnosti v parlamentu. 
 In, ne nazadnje, delati in delovati pravično, enakopravno ter 
demokratično.«

A legutóbbi helyi választások után, a Magyar Nem-
zeti Önkormányzati Közösség (MNÖK) Tanácsát 
Vugrinec Zsuzsi vezeti. 1971-ben született, a tex-
tilipari középiskolát Muraszombatban fejezte be, 
majd a pártosfalvi kötödében dolgozott, jelenleg pe-
dig az Adriatic Slovenica társaság biztosítási ügynö-
ke, a szerdahelyi Antal Ferenc művelődési egyesület 
elnöke, nyolc évig volt tagja MNÖK tanácsának. A 
Lipnica számára az alábbiakat fogalmazta meg:
»Szeretnék köszönetet mondani a MNÖK tanácsa 

tagjainak a kinyilvánított bizalomért és támogatásért. Számomra ez 
nagy megtiszteltetés, ugyanakkor pedig számos kihívással járó, nagy 
felelősség.
 A Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa tagjaival 
együttműködve, célunk a Moravske Toplice Községben élő magyar 
nemzeti közösség érdekeinek és jogainak védelme, illetve céljaik el-
érése. Célunk, a kultúrával, a kétnyelvű oktatással, az óvoda és az 
egyesületek működésével, a magyar identitásunk megőrzése és erő-
sítése. Megkülönböztetett fi gyelmet szentelünk a nemzetiségileg ve-
gyesen lakott térség gazdaságának és mezőgazdaságának. Szorosan 
együtt kívánunk működni a Moravske Toplice-i községi önkormány-
zattal és a község egyéb intézményeivel. Úgyszintén ápolni kívánjuk 
kapcsolatainkat az anyaországgal, Magyarországgal, kapcsolatokat 
építeni más nemzeti közösségekkel, valamint a Muravidéki Magyar 
Nemzeti Önkormányzati Közösséggel és a magyar nemzeti közösség 
parlamenti képviselőjével.
 És nem utolsó sorban, igazságosan, egyenjogúan és demokrati-
kus módon kívánunk dolgozni és működni.«
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A 2010-es év vége felé közeledve, 

Moravske Toplice község minden lakosának 

szeretetben gazdag, békés karácsonyt 

és boldog újesztendőt kívánok.

Vugrinec Zsuzsi

MÉZES NAP AZ ÓVODÁNKBAN
Az ember mindig is élelmiszerként és gyógyszerként becsülte a 
mézet. Évszázadon keresztül a természet ajándékaként tekintett 
rá, hiszen egészen a cukor felfedezéséig, az egyedüli »édes ételt« 
a méz jelentette. A méz aromás, sűrű és ragadós termék, amit a 
méhek virágporból készítenek, illetve a tűlevelű és lombos fákról 
gyűjtik össze.
 A Szlovéniai Méhészek Szövetsége idén Szlovénia szerte »Mé-
zes napokat« szervezett. Óvodánk sem volt kivétel. Csakhogy 
nálunk az esemény rendhagyóan zajlott le, hiszen ezen a napon 
egy különleges vendéget fogadtunk. Ellátogatott hozzánk Maja 
méhecske, aki először is nagyon szépen köszöntött bennünket. 
Elmondta, hogy egészen különleges szándékkal jött el hozzánk, 
az óvodánkba, mégpedig azért, hogy meséljen nekünk a mézről, 
és annak gyógyhatásairól. Nagyon fi gyelmesen hallgattuk Maja 
méhecskét, hiszen óvodánkban gondoskodunk a gyermekek vál-
tozatos és egészséges étkeztetéséről, és arról, hogy minél többféle 
élelmiszert ismerjenek meg. 
 Maja méhecske nagy kosarában mézet hozott magával, a kis 
kiadványokat pedig szétosztotta közöttünk. Meghallgattuk rövid 
magyarázatát és be kell ismernünk, hogy nagyon sok hasznos 
dolgot tanultunk meg tőle. Ezután következett a "mézes reggeli", 
amit Maja méhecske szolgált fel nekünk. Mindenki tudja, hogy 
a méhecskék kivételes szorgalmukról híresek. A mi méhecskénk 
is nagyon igyekezett és mindenkinek elkészítette a mézes tejet, 
kenyerünkre pedig édes és mindenekfelett jó mézet kent. A gye-
rekek többsége nagyon szereti a mézet, de vannak olyanok is, akik 
még a mai napig nem kóstolták meg. Maja méhecske látogatása 
ezt is megoldotta. Óvodánkban, akár mézes kenyér, akár mézes 
tej formájában, minden gyermek megkóstolta a mézet.

A kétnyelvű óvodánkban nagyon szeretünk akár szlovén, akár 
magyar dalokat énekelni. Hogy egy új éneket is megtanuljunk, 
meghívtuk óvodánkba Tadej anyukáját, Mojcát, akinek zenész 
a foglalkozása. Nagy örömünkre, elfogadta a meghívást, és el-
látogatott hozzánk.
 Az óvodába nem egyedül érkezett, magával hozta a szin-
tetizátort, amivel egyes gyerekek most találkoztak először, 
így a közös délelőtt még érdekesebbnek ígérkezett. A gyere-
kek kíváncsian nézegették, a bátrabbak pedig ki is próbálták 
a hangszert. Minden egyes hang igazi varázslatnak tűnt, ezért 
mindenki nagyon igyekezett, hogy éppen ő »csalogassa ki a 
hangszerből a legszebb dallamot«. 

ÆIVLJENJE OB MEJI / ÉLET A HATÁR MELLETT

 »ZENÉS DÉLELOTT MOJCA ANYUKÁVAL«˝

 A hangszer bemutatása után az anyuka néhány ismert 
zeneszámot játszott el. A gyerekek és az óvónők énekkel kí-
sértük őt, így az előadás igen harmonikusra sikeredett. Mivel 
Mojca igen jól felkészült az ilyen fontos közönség előtti sze-
replésére, az ajánlotta, hogy közösen tanuljunk meg egy-két 
új gyermekdalt. Először egy indulót, majd egy nyuszikáról és 
a napocskáról szóló dalt játszott el. A gyerekek leginkább az 
indulót élvezték, mindannyian buzgón lépdeltek, és nagyon 
jól érezték magukat.   
 Mivel az anyuka nem ismeri az összes táncjátékot, amit az 
oviban játszunk, az ő kérésére eltáncoltunk neki néhányat, ő 
meg ügyesen bekapcsolódott a körbe. Be kell, hogy valljuk, a 
dallamot és a szöveget nagyon gyorsan megtanulta, így aktí-
van részt tudott venni az éneklésben és a táncban is. 
 Azt ugyan nem tudjuk idevarázsolni, hogy milyen kelle-
mes is volt ez a délelőtt, de néhány fénykép igen jóra sikere-
dett, és hűen adja vissza az aznapi hangulatot. Tényleg nagyon 
jól éreztük magunkat. Ez alkalommal szeretnénk megköszön-
ni Mojcának, hogy ellátogatott hozzánk, és egy felejthetetlen 
délelőttben lehetett részünk. 

Lejegyezte: Koroša Pantović Bernarda óvónő

 Reméljük, a »mézes reggeli« hozzájárult ahhoz, hogy a gye-
rekek a jövőben is, akár kenyérre kenve, akár italédesítőként, szí-
vesen fogyasztják majd a mézet. Ez azt jelenti, hogy összefogással 
egészségesebbek leszünk, szervezetünk pedig ellenállóbb lesz az 
állandóan és mindenütt leselkedő betegségekkel szemben.

 
Írta: Bernarda Koroša Pantović óvónő, Fordította: Barbara Miholič

Ob izteku tega leta bi rada zaželela 

vsem občankam in občanom Občine Moravske Toplice 

vesele, ljubezni polne in mirne božične praznike 

ter zdravo in uspešno novo leto 2011.

Zsuzsi Vugrinec

u
u  u

u  u  u
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Srečanje veteranov GZ Moravske Toplice v Selu
NJIHOVA VRSTA SE JE PODALJŠALA 

ZA OSEMNAJST ŒLANOV 

Občinsko gasilsko tekmovanje
SEBEBORCI PONOVNO NA VRHU

V imenu gostitelja srečanja je zbrane pozdravil predsednik PGD 
Selo Zlatko Balajc in dejal, da so spoznanje, da gasilci veliko svo-
jega prostega časa namenijo tej dejavnosti, v svojih aktivnih letih 
ničkolikokrat potrdili prav sedanji gasilci veterani. V njihovem 
času je bilo na področju gasilske infrastrukture največ narejene-
ga. »Življenje gasilskih organizacij je že desetletja risalo krivulje 
nenehne rasti in uspehov. Zato nas ne presenečajo rezultati, ki 
se z delom približujejo zastavljenim ciljem: gasilci smo vedno 
pomembni in prepoznavni, ko je potrebno pomagati ljudem v ne-
sreči,« so bile izbrane in spoštljive besede, izrečene več kot sto 
veteranom, ki so prišli na srečanje z vseh koncev in krajev občine. 
Balajc je vsem veteranom izrekel priznanje za njihovo delo v pre-
teklosti ter za trdno položene temelje, na katerih lahko sedanji 
rodovi gradijo prihodnost.
 V pozdravnem nagovoru je častni predsednik GZS Ernest 
Eöry zbranim sporočil, da je ponosen na vse gasilce, saj je spod-
budno in pohvalno, koliko so v smislu javnih objektov in druge 
infrastrukture po vaseh naredili gasilci. »Če še uspete, v gasilskih 
vrstah delajte naprej in mladi vas morajo razumeti,« je pozval 
svoje vrstnike in še veliko starejše gasilce. 
 Domačega občinskega svetnika Štefana Kodilo veseli sporoči-
lo in plemenitost gasilstva. Meni, da se je z novo kategorizacijo 
društev pred dvema letoma gasilstvo v občini postavilo na stran-
ski tir, zato verjame, da se bodo krivice številnim društev z boljšo 
kategorizacijo popravile. 
 Tudi Štefan Kuhar, prvi mož občinske gasilske zveze, je opo-
zoril na plemenito vlogo gasilstva v naši družbi ter spomnil, da 
je preventivno delovanje in opremljanje gasilcev z opremo, ki jo 
ti lahko uspešno uporabijo za zmanjšanje posledic ob morebitnih 
nesrečah, veliko cenejše, kakor pa sama sanacija posledic požara 
ali druge nesreče. Ker je bilo v preteklosti požarov več, so tudi 
sedanji gasilci veterani v 30 in več letih aktivnega delovanja s 
svojim humanim delovanjem reševali, varovali ali pa tudi pre-
prečevali širjenje požarov in povečanje škode, reševali pa so tudi 
človeška življenja. 

Tudi na tekmovanju v Martjancih, ki je kot zaključek predhodnih 
tekmovanj na nivoju občine v teh sektorjih – Bogojina, Martjanci 
in Prosenjakovci, se je potrdilo, da gostitelji niso samo društvo z 
največ ekipami, temveč tudi z največjim tekmovalnim uspehom. 
Med skupaj petnajstimi tekmovalni enotami iz desetih društev so 
namreč gasilci oziroma gasilke iz Martjanec zmagali kar trikrat, 
in sicer med pionirji, mladinci in članicami, ekipa članov pa je 
bila tretja. 

V duhu reka, da kdor ne spoštuje preteklosti, prihodnosti ni vre-
den ali pa nanjo ne more računati, so se ob koncu leta gasilci 
veterani iz 27 društev v občini sešli na tradicionalnem letnem 
družabnem srečanju. Gasilcem, ki so dopolnili 63 let in imajo za 
sabo najmanj 30 let dela v gasilstvu, je vodstvo občinske gasilske 
zveze podelilo plakete gasilca veterana.  

Občinsko gasilsko tekmovanje je potrdilo znano dejstvo, da v 
nekaterih društvih zelo načrtno delajo na množičnosti s ciljem 
zagotoviti si čimveč kadra, drugi pa komaj sestavijo eno društvo. 
Med vsemi 27 društvi v občini izstopajo prav v PGD Martjanci, 
ki so bili tudi gostitelji letošnjega tekmovanja. V društvu, ki bo 
že prihodnje leto obhajalo 120-letni jubilej, namreč že drugo 
leto delujejo kar štiri tekmovalne desetine: pionirji, mladinci, 
članice in člani. Ob Moravskih Toplicah (člani B in pionirji) so 
imeli na občinskem tekmovanju dve enoti tudi gasilci iz Krnec 
(člani in članice).

Plakete veteranov so dobili: Emil Balajc (PGD Suhi Vrh), Viljem Kianec (PGD Fokovci), Janez Časar (PGD Ratkovci), Geza Cifer in 
Ladislav Kerčmar (PGD Prosenjakovci), Štefan Ouček in Elek Albert (PGD Ivanjševci), Štefan Bencak in Ferdo Doma (PGD Moravske 
Toplice), Ludvik Geci (PGD Selo), Tibor Kerčmar, Evgen Lainšček, Štefan Pörš in Štefan Pörš st. (vsi PGD Vučja Gomila), Ludvik 
Berden (PGD Berkovci), Viljem Kocan in Viktor Janko (PGD Motvarjevci) ter Bernard Padovnik (PGD Bogojina). 

GASILSTVO

Pripravil: Geza Grabar

 V najbolj prestižni kategoriji, pri članih A, je zmaga po eno-
letnem premoru zopet odšla v Sebeborce, drugi so bili Krnci in, 
kot že rečeno, tretji Martjanci. Za razliko od lani, ko je bila t. i. po-
daljšana vaja mokre izvedbe z vstopom v objekt, so letos mladinci, 
člani A in B ter članice tekmovali v t. i. vaji z motorno brizgalno 
oziroma v trodelnem napadu suhe izvedbe in v vaji raznoterosti, 
pionirji pa v vaju z vedrovko in v prenosu vode. 

 Vrstni red – pionirji: 1. Martjanci, 2. Moravske Toplice, 3. Teša-
novci; mladinci: 1. Martjanci, 2. Lončarovci; člani A: 1. Sebeborci, 
2. Krnci, 3. Martjanci, 4. Središče, 5. Ivanci, 6. Prosenjakovci, 7. 
Ratkovci; člani B: Moravske Toplice; članice: 1. Martjanci, 2. Krnci. 
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GASILSTVO IVANOVSKE NOVICE

70 let PGD Kančevci
VSE VEŒJI DRUŽBENI UGLED

ŒETRTI IVANOCYJEV POHOD 

SADJARSKO-VINOGRADNIŠKE IGRE 
IN PRVA IVANOVSKA NOŒ

V nadaljevanju je prelistal zgodovino društva v sedmih desetletjih. 
Ob izdatni gasilski opremi, ki so jo kančevski gasilci že ob ustano-
vitvi dobili tudi ob pomoči krajanov, je kot največje mejnike društva 
omenil: gradnja skupnega vaško-gasilskega doma, ki je bil dokončan 
leta 1960, nakup prve motorne brizgalne (1962), druge (1968) in naj-
sodobnejše (1997), prvega orodnega vozila (1984) in sodobnejšega 
(1995), krovne sirene (1985) ter izgradnja požarnih bazenov kot po-
membnih vodnih virov za zagotovitev požarne vode. Ves ta čas pa je 
vodstvo društva skrbelo tudi za strokovno izobraževanje in usposa-
bljanje vseh svojih članov, pohvalijo pa se lahko tudi s sodobno opre-
mo za osebno zaščito gasilcev z izolirnimi dihalnimi aparati. 
 Predsednik Čarni, ki uspešno opravlja tudi naloge poveljnika pri 
GZ Moravske Toplice, pravi, da se zaradi majhnosti vasi, ki leži na 
gričevnatem terenu Goričkega, in zlasti dejstva, da se zaradi iskanja 

Pohod, ki ga je vodil Jože Kranjec, se je tudi letos začel in končal 
pri ivanovskem vaško-gasilskem domu, po dolini Andrejec pa je 
pohodnike pot vodila do prve postojanke pri lovskem domu iva-
novske lovske družine, od tam po cesti do cerkve sv. Benedikta. 
Na bližnjem pokopališču so se ustavili pri Ivanocyjevem grobu, 
po Ivanovskem dolu pa zatem še pri spominskem obeležju sed-
mim knjigam Mikloša Küzmiča, na poti do izhodiščnega cilja pa 
so se pohodniki okrepčali še pri Čahukovih. 
 Kot je povedala predsednica društva Angela Novak, so pri or-
ganizaciji in izvedbi pohoda tako materialno kakor sicer pomagali 
števili domačini, za kar so jim v društvu zelo hvaležni. V dvorani va-
ško-gasilskega doma je pohodnike čakal bograč in dobrote domačih 
gospodinj, za dobro voljo pa so z glasbo poskrbeli člani skupine Pre-
kmurski dečki, ki so prav tod počastili prvo obletnico ustanovitve. 

Ker so pred leti pri vinogradniškem domu Društva vinogradnikov 
pripravljali zelo uspešno sadjarsko-vinogradniške igre, so jih mladi 
v sodelovanju z gostilno Gorički raj, ki je najemnik vinogradniške-
ga doma, letos obudili. V vrsti zabavnih igrah je nastopilo pet ekip, 
najboljši pa je bil Kukeč Team, na drugo mesto se je uvrstila ekipa iz 
Kovačevec, na tretje pa člani Pevskega društva Selo. Po tekmovalnem 
delu je sledil še družabni, saj se je zgodila I. Ivanovska noč. 
 Kot pravi predsednik mladinskega kluba Ernest Hari, si bodo pri-
zadevali, da bi v klub pritegnili čim več mladih s celotnega Goričkega 
in jih opozarjali na to, kakšne prednosti pred drugimi deli Pomurja 
in Slovenije ima ta gričevnati svet. Po drugi strani pa jih bodo pozi-
vali, naj se aktivno vključijo v življenje in dogajanje na Goričkem in 
naj ga ne zapuščajo. 
 Klub si bo prizadeval tudi za obuditev nekaterih starih običajev, 
značilnih za Goričko. V zimskim mesecih se bodo zvrstili glasbeni 
koncerti neuveljavljenih glasbenih skupin na različnih koncih Go-
ričkega. 

»Ko so se zbirali najbolj črni oblaki človeške zgodovine nad 
Evropo in s tem tudi nad našo deželo, ko se je začela morija ter 
najhujše zatiranje človeškega dostojanstva in svobode, pa tudi 
pretnja fašizma za uničenjem celotnih narodov, so v naši vasi bi-
li ljudje, ki so uvideli potrebo po gasilskem društvu kot organi-
ziranem načinu obrambe pred požari in boljšem varovanju svo-
jega imetja,« so bile uvodne beseda predsednika PGD Kančevci 
Jožeta Čarnija na svečanosti ob obletnici ustanovitve društva. 

Tradicionalni Ivanocyjev pohod, ki ga je kljub nekoliko dežev-
nemu in hladnemu vremenu vzorno pripravilo in izvedlo Turi-
stično, kulturno in športno društvo Ivanovci, je navkljub vsemu 
več kot stotim pohodnikom omogočal ogled številnih kulturnih 
in naravnih posebnosti kraja in okolice. 

Mladinski klub Goričko s sedežem v Ivanovcih, ki je bil ustano-
vljen v začetku letošnjega leta, si je med drugim v program dela 
zadal tudi skrb za družabno življenje mladih in vseh Goričancev. 

zaposlitev mladi selijo v mesto, morajo »boriti« za vsakega člana. Z 
dosedanjim delom so si gasilci PGD Kančevi pridobili zaupanje va-
ščanov, zaradi množičnega interveniranja ob vseh nesrečah uživajo 
vse večji družbeni ugled.
 Med številnimi nagovori na svečanosti ob pozdravu tedanjega 
podžupana Alojza Glavača izpostavljamo osrednjega govornika – ča-
stnega predsednika GZS Ernesta Eöryja. Navkljub težkim ekonom-
skim in kadrovskim razmeram je društvo obdržalo svojo samostoj-
nost in popolnost za uspešno delo ob intervencijah. Zavrnil je očitke, 
da je gasilcev preveč. Vse pogostejše ujme in potrebe po intervencijah 
dokazujejo, da temu ni tako, je dejal. »Mi ničesar ne želimo, le mate-
rialne pogoje za delo,« je dejal in ob tem izrazil upanje, da bo kmalu 
urejen dolgo pričakovani status gasilca. Štefan Kuhar, predsednik GZ 
Moravske Toplice, ni mogel mimo neustrezne kategorizacije v občini, 
ki ni bila izdelana s soglasjem občinske gasilske zveze. Ker imajo tudi 
v Kančevcih dovolj gasilcev operativcev in bi lahko v primeru požara 
v domačem kraju hitro intervenirali sami, morajo kot društvo I. A 
kategorije čakati na pomoč društva višje kategorije, kar se mu zdi v 
nasprotju z doktrino gasilstva. 
 Ob jubileju so podelili tudi priznanja GZ Moravske Toplice in pla-
kete GZS. Plamenico II. stopnje GZS je prejelo društvo ob svojem 
jubileju, I. stopnje pa predsednik Jože Čarni. Slednji je ob Evgenu 
Koltaju prejel še značko za 40 let opravljanja gasilske službe, za 50 
let sta ju prejela Emil Panker in Jože Koltaj, za kar 70 let pa Aleksan-
der Malačič. Priznanja III. stopnje GZ Moravske Toplice so prejeli: 
Vinko Vogrinec, Štefan Banfi , Slavko Car, Darko Domainko, Zdenka 
Horvat, Anka Bočkor, Silva Podlesek, Slavica Podlesek, Štefan Vlaj, 
Evgen Koltaj, Simon Vlaj, Kristjan Malačič in Štefan Bočkor.

 Kot posebnost pohoda velja omeniti strokovno vodenje mag. 
Franca Kuzmiča, kustosa Pokrajinskega muzeja v Murski Soboti, 
ki je povedal veliko zanimivega in poučnega o kar štirih velikih 
možeh Ivanovec iz 18. oz. 19. stoletja, ki so bili duhovniki, pisci, 
vzgojitelji in zlasti buditelji slovenske zavesti. Spomnimo, da so 
se v Ivanovcih rodili: evangeličanski pisec Aleksander Terplan ter 
katoliška duhovnika in pisca Jožef Borovnjak in dr. Franc Ivano-
cy, kar 41 let pa je bil župnik pri sv. Benediktu v Kančevcih – in 
tam tudi umrl – katoliški pisec Mikloš Küzmič. 

Pripravil: Geza Grabar
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TEKMOVALCI SKUTERJEV ORJEJO LEDINO RUDI NOVAK IN STARODOBNIKI

Omenjeni mladeniči pri nas orjejo ledino na tem področju. Pe-
ter je med njimi najstarejši in jim je kot izučeni avtomehanik v 
tehničnih »podvigih« v veliko pomoč. Andrej je študent višje eko-
nomske šole, Jože je končal srednjo gostinsko šolo. Slednja torej 
pri svojem temeljnem izobraževanju s tehniko nista imela veliko 
opraviti. Vendar tudi njiju to področje zelo veseli že od malih nog. 
Predelava skuterjev, »friziranje« v motorističnem žagronu, zah-
teva veliko ročnega dela, številni netipski dodatki so bodisi nare-
jeni doma, prek interneta kupljeni v tujini (ponavadi v Nemčiji) 
ali pa so »sposojeni« od drugih skuterjev. Čim bolj lično je skuter 
preurejen, tem uspešneje nastopa na tekmovanjih, kjer ocenju-
jejo prav estetski videz predelave. Funkcionalnost dodatkov prav 
tako ni nepomembna, a je v drugem planu. 
 Mladi nadobudni tehniki nam pojasnijo, da tovrstni skuterji 
načeloma niso za na cesto, saj jih zaradi številih nestandardnih 
dodatkov ni mogoče registrirati. Ker pa gre za fi nančno zahtevne 
vložke, ki se merijo v več tisoč evrih, so jim v veliko pomoč starši, 
velikokrat pa se znajdejo tudi po svoje in vložijo lastne prihranke 
ali pa si denar za ta namen prislužijo na različne načine. Osnov-
na cena skuterja je namreč dva do tri tisoč evrov, cena »sfrizira-
nega« se podvoji ali celo potroji. Po navadi takih skuterjev niti 
ne prodajo: ne zaradi cene, pač pa lastnikov samih, ki se nočejo 
ločiti od vozila, za katerega so posamezne dele predelovali, bru-
sili, barvali in polirali več mesecev. Z njim so praktično živeli 
določeno obdobje. 

Pri restavriranju starodobnih vozil – starodobniki so vozila, stara 
vsaj 30 let ali več – je potrebno še posebej paziti, da imajo iz-
ključno originalne dele oziroma elemente, ki so ostali še iz časov  
njegove tovarniške izdelave, potrebna je velika natančnost.  
 Da pa je naš sogovornik ljubitelj tudi drugih starih predmetov 
in orodja, dokazuje njegova vse bogatejša priročna zbirka zbranih 
in restavriranih predmetov. V domači garaži, ki je že pretesna za 
vso edinstveno obnovljeno starodobno tehniko, stoji tudi povsem 
obnovljen traktor Stayer, 15 KM, z letnico izdelave 1950, pa tudi 
številna druga vozila. Pri njegovem plemenitem konjičku, ki je 
seveda vezan na velika fi nančna sredstva, mu z veseljem pomaga 
tudi sin Boštjan, varilec po poklicu. 

Danes se mladi navdušujejo nad najrazličnejšimi stvarmi, tudi 
nenavadnimi. Mednje sodijo trije (za zdaj) mladi iz naše ob-
čine: Peter Podlesek iz Noršinec, Andrej Petrovič iz Ivanec in 
Jože Počič iz Tešanovec, člani RC Teama. Že več let se namreč 
navdušujejo nad skuterji, pravzaprav nad lepotnimi tekmova-
nji v njihovi predelavi ali zamenjavi nekaterih njihovih delov z 
novimi, netipskimi. O tekmovanju v »stylingu« govorimo. Kot 
pravijo zagnani mladi tehniki in veliki ljubitelji teh italijanskih 
motornih koles – vsak jih premore po tri – je ta športno-teh-
nična disciplina pri nas šele na začetku, v tujini pa je tovrstnih 
tekmovanj zelo veliko. 

Člani Motokluba Veterani iz Murske Sobote so tudi konec le-
tošnjega poletja, že 9. po vrsti, pripravili edinstveno prireditev 
– mednarodni potujoči muzej starodobnikov po štirih državah. 
Med več kot 300 udeleženci-ljubitelji starih motorjev, koles z 
motorjem, motorjev prikoličarjev in seveda avtomobilov, ki so 
v štartom v Murski Soboti čez Avstrijo, Madžarsko, Hrvaško in 
s ciljem v Moravskih Toplicah prevozili kar 150 kilometrov, je 
bil tudi velik ljubitelj starodobne tehnike Rudi Novak iz Cubra 
v Moravskih Toplicah. Kot šoferja po poklicu ga tovrstna teh-
nika zelo zanima. Rezultat tega je v prvi vrsti zelo avtentično 
obnovljen vojaški ruski džip znamke Uaz, letnik 1978. Skupaj z 
ženo Heleno in vnukoma Rajo in Matejom je z njim brezhibno 
prevozil vso dolžino trase. Spominja se, da je džip pred osmimi 
leti kupil od gasilcev iz Doliča in ga temeljito obnovil. 

HOBIJI – TAKØNI IN DRUGAŒNI

Na edinem tovrstnem tek-
movanju v Sloveniji, na 
III. mednarodnem Sco-
oter festu 2010 v Hajdo-
šah pri Ptuju, so ljubitelji 
skuterjev iz naše občine z 
vrsto odmevnih uspehov 
potrdili, da so pri svojem 
delu zelo uspešni. Na tek-
movanju neregistriranih 
skuterjev je namreč Andrej 
osvojil drugo mesto, drugi 
je bil tudi Peter v kategoriji 
registriranih skuterjev. Na 
tekmovanju v pospeševanju 
s skuterji v najmočnejši ka-
tegoriji (70 ccm oziroma 
20 KM) na 150 metrov pa je 

bil drugi tudi Jože, ki se je na tovrstnem tekmovanju letos preiz-
kusil prvič. Prihodnje leto naj bi se s predelavo skuterja v dirkal-
nik poskusil tudi Peter.
 Andrej Petrovič, njegova prijateljica Nuša Kuhar in Peter 
Podlesek so se udeležili tudi tekmovanja Skutermiting @ Cilin-
der.si v Miklavžu na Dravskem polju. Program je vseboval tek-
movanje v stylingu (izbor treh najlepših skuterjev), tekmovanje 
v spretnostni vožnji, izvajanju trikov na skuterju, organizirali so 
bolšji sejem rabljene opreme in fotografi ranje najlepših skuterjev 
za letni koledar. Andrej je prejel pokal za 1. mesto v stylingu.

HI-FI VIDEOSTUDIO, d. o. o., TV AS, Gregorčičeva ulica 6, 
Murska Sobota obvešča spoštovane gledalke, gledalce in po-
slovne partnerje, da je v mesecu decembru 2010 (17. 12. 2010) 
pričela oddajati televizijski signal DIGITALNO na 37. kanalu. 
Lokacija oddajnika je na silosu Mlinopeka v Murski Soboti.
Informacije v zvezi z oddajanjem signala lahko dobite 
na tel. štev. 02 / 521 30 30 ali 031 363 066 (Damijan). 

 Rudi se z velikim veseljem udeležuje številnih srečanj staro-
dobnikov doma in v tujini, saj s tem spoznava somišljenike, pri 
navezavi znanstev pa se širi tudi krog možnih lastnikov določenih 
delov vozil, ki jih potrebuje pri obnovi. 
 Po nam znanih podatkih je število ljubiteljev starodobnih mo-
torjev in vozil v naši občini veliko: spomnimo se samo vojaških 
džipov Geze in Tanje Džuban iz Moravskih Toplic ter Štefana Jan-
čariča iz Noršinec, motorjev s prikolico Simona Kojeka iz Teša-
novec, Gustija Hidiča iz Moravskih Toplic in Štefana Ovsenjaka 
iz Mlajtinec, motorjev Branka Baumana in Branka Vogrinčiča iz 
Mlajtinec, Emila Brunca in Ludvika Harija iz Lukačevec, Pavleka 
Preliča iz Suhega Vrha … Ne smemo pa pozabiti na cele plejade 
ljubiteljev starodobne kmetijske tehnike, v prvi vrsti traktorjev, iz 
Sela, Tešanovec, Ratkovec, Ivanec, Lukačevec …

Pripravil: Geza Grabar
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STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE V OKVIRU 
PROJEKTA MENTAL HEALTH

V okviru EU projekta (čezmejnega sodelovanja Slovenija – Ma-
džarska 2007–2013), imenovanega Mental Health, je vodilni 
partner Občina Moravske Toplice s soizvajalci izvedel strokovno 
izobraževanje namenjeno duševnemu zdravju otrok in mladine, 
ki je potekalo 23. novembra 2010 v prostorih Oaze zdravja v Te-
šanovcih. 
 Izobraževanje je osvetljevalo problematiko odvisnosti pri 
šolskih otrocih in mladini, posebej pa se je dotikalo specifi ke po-
murskih osnovnošolcev. 
 Na dogodek so bili vabljeni strokovni delavci, sodelavci in 
mediji. 
 Za več informacij obiščite www.mental-health.si 

Podprto z donacijo Norveške preko

Norveškega fi nančnega mehanizma

SPREMENITI ŒRNO V ZELENO

Osnovna šola Fokovci
RAZSTAVA O PROJEKTU 

SPREMENITI ŒRNO V ZELENO

OŒISTILI OKOLICO DVEH GRAMOZNIC

Otvoritev razstave je potekala v okviru Dneva odprtih vrat na 
Osnovni šoli Fokovci. V sklopu razstave so predstavili čistilne 
akcije in delavnice, še posebej tiste, kjer so sodelovali predvsem 
učenci Osnovne šole Fokovci.   

Na akciji je sodelovalo 9 ribičev (5 občanov naše občine in 4 ob-
čani občine Beltinci). Prostovoljci so zbrali 25 vreč pločevink in 
20 vreč plastenk in druge plastične embalaže. V Filovcih je bilo 
odpadkov za dve vreči, vse drugo so nabrali na Ivancih.
 Omenjeni očiščevalni akciji sta aktivnosti v sklopu projekta 
Spremeniti črno v zeleno, namen projekta je sanacija divjih od-
lagališč in predvsem pospeševanje skrbi za naše čistejše lokalno 
okolje. 

PROJEKT MENTAL HEALTH PREDSTAVILI PREDSEDNIKU 
DRŽAVE – Občina Moravske Toplice se je kot vodilni partner 
projekta Mental Health na povabilo Urada predsednika 
Republike Slovenije udeležila srečanja z dr. Danilom Türkom, 
ki je bilo v okviru strokovne tematske konference »SOCIALNO  
PODJETNIŠTVO – IZZIVI IN PERSPEKTIVE« v grajski dvorani 
Murska Sobota. Projekt Mental Health sta predsedniku 
priložnostno predstavila Alojz Glavač, župan Občine Moravske 
Toplice, in Zlatka Murtič, strokovna koordinatorica projekta 
Mental Health.

Občina Moravske Toplice je v okviru projekta Spremeniti črno v 
zeleno v sodelovanju z Ribiško družino Murska Sobota (temelj-
na enota Beltinci) sredi novembra 2010 organizirala očiščeval-
no akcijo okrog gramoznic na Ivancih in v Filovcih.

V okviru projekta Spremeniti črno v zeleno je Občina Moravske 
Toplice izvedla razstavo o izvedenih projektnih akcijah in aktiv-
nostih na Osnovni šoli Fokovci. 

V jedilnici šole so učenci razstavili svoje izdelke, ki so jih naredili 
na tehniških dnevih in pri drugih aktivnostih. Panoje so krasili 
plakati TIC-a Moravske Toplice o izvedbi projekta Spremenimo 
črno v zeleno, v katerem je sodelovala tudi OŠ Fokovci.

Pripravila: Janja Bürmen
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PREDSTAVITEV 
V OBŒINI MORAVSKE TOPLICE

Slovensko društvo Hospic, območni odbor Murska Sobota, je 
imelo v ponedeljek, 25. oktobra 2010, predstavitev društva v 
prostorih Oaza zdravja v Tešanovcih. Predstavitev smo organi-
zirali za širšo javnost, natančneje za celotno območje občine 
Moravske Toplice. Občina šteje 28 krajev in v večini le-teh smo 
razobesili plakate, s katerimi smo povabili občane in občanke na 
predstavitev. Koliko je radovednosti za novosti, koliko je želje po 
spoznavanju še neznanega, koliko je poguma v ljudeh za takšne 
predstavitve, kot je bila Hospicova, pripravljenost za pogovore o 
vsakdanjih stvareh, med katere zagotovo spada, če hočemo ali 
ne, tudi smrt, čeprav si eni zatiskajo oči, drugi se soočijo z njo, 
tretji živijo z mislijo in vero, da smo večni, četrti živijo kot jim 
je dano in ne razmišljajo o smrti, peti se zavedajo življenja in se 
zavedajo smrti … Koliko tega je dejansko v ljudeh, nam je živ 
dokaz pičla udeležba na predstavitvi, vendar smo zadovoljni, saj 
smo tega že navajeni. Čeprav je bila udeležba številčno skrom-
na, je bila čustveno bogato obarvana in polna novih izkušenj. 
 Slovensko društvo Hospic je ustanovljeno že 15 let in je 
nevladna humanitarna organizacija. Ustanovila ga je zdravnica 
Metka Klevišar leta 1995 v Ljubljani. Društvo deluje po vsej Slo-
veniji, Murska Sobota je dobila svoj območni odbor leta 2005, 
tako bomo letos decembra praznovali 5-letnico delovanja s ča-
janko in spomini. Poslanstvo Hospica je pomoč in podpora dru-
žinam in posameznikom v najtežjih trenutkih njihovega življe-
nja, ko nastopi huda bolezen in umiranje, ob izgubi ljubljene 
osebe, v času žalovanja. Hospic smo ljudje, ki nudimo psihično 
oporo, duhovno in čustveno. Društvo je sestavljeno iz štirih po-
dročij: spremljanje hudo bolnih in umirajočih ter zastopništvo 
bolnikov, žalovanje odraslih in otrok (tabor za žalujoče otroke), 
detabuizacija smrti in prostovoljstvo. Izvajamo izobraževanja in 
usposabljanja, delavnice in predstavitve. 
 Ne morem povedati, o čem vse so razmišljale naše štiri ude-
leženke v Tešanovcih (poleg štirih prostovoljk Hospica, ena je 
predsednica in mene), kakšne poglede na svet, okolje, življenje, 
smrt imajo, če so zadovoljne z predstavitvijo … Vem le, da so 
našle pogum, voljo in željo po spoznavanju Hospica – društva 
in njegovega delovanja. Pohvala in zahvala udeleženkam v ime-
nu tima Hospic Murska Sobota, ki jih nočem in niti ne smem 
imensko izpostaviti, za njihovo podporo in podelitev njihovih 
osebnih izkušenj, zahvala gospe Radovanović za uvodni govor 
in prostor v Oazi zdravja.
 Na koncu pa misel Metke Klevišar za moje soobčane in soob-
čanke: Smrti se bojimo, življenja pa tudi ne znamo uživati.

Daniela Henzel, občanka Občine Moravske Toplice

 DRUŠTVO ZA ZAŠŒITO ŽIVALI
Veliko ljudi se ob tem, ko slišijo ime našega društva, Društvo za 
zaščito živali, obrne in zgraža. Ljudje se zgražajo, ker mislijo, da 
smo neki nori skrajneži. Skrajneži, ki delamo proti tradiciji, proti 
družbi in proti človeku. A to je ravno nasprotno temu, kar mi 
dejansko smo! 
 Člani društva nismo nobeni skrajneži; včlanjeni smo čisto 
normalni ljudje z družinami, obveznostmi in službami. Smo 
ljudje kot vi vsi, ki se jezimo na politike in se radi zabavamo v 
dobri družbi. Kar nas združuje, pa je ljubezen do živali. Radi se 
nasmejimo razigranemu mačku, ki zganja norčije, in ponosno 
stopamo poleg našega psa, kot naš pes ponosno stopa poleg nas. 
 Nikar ne mislite, da ne maramo ljudi. Nič nas ne užalosti 
bolj kot ko nam kdo zabrusi: »Rajši se brigajte za ljudi, kot pa 
za živali!«, ali pa »Za živali ja, za ljudi pa ne!«. Če bi poznali naše 
delo, ne bi tako mislili! Mi pomagamo ravno ljudem – in sicer na 
področju živali. Zato, ker imamo radi oboje, ljudi in živali. In ker 
vemo, da jih imate radi tudi vi. 
 Verjetno ni treba posebej poudarjati, da je pobijanje živali 
slabo. Tega se zavedamo vsi. In vsi vemo tudi, da ko je mačka 
spet breja – in to že tretjič to leto, ni nihče posebej vesel. Ker ne 
vemo, kam z mladiči. Nikamor z njimi! Ko se enkrat že skoti-
jo, jim moramo pustiti živeti, ker je vsako življenje sveto. Ko je 
mačka breja, smo prepozni. Zato pa lahko storimo nekaj že prej; 
sterilizirajmo mačko (psičko)! Sterilizacija je poseg, ki ga opravi 
veterinar in po kateri samička več ne more zanositi. Sterilizacija 
je najboljša pot za vse; za samičko (če ji prehitro odvzemamo 
mladičke, lahko pride do vnetja dojk, izčrpanost zaradi nepres-
tane brejosti in še in še ...), za mladičke, ki se izognejo prehitri in 
predvsem prekruti smrti, ter za vas, ki ste enkrat za vedno rešeni 
problemov kam z mladiči, oz. kako nahraniti vse te mladiče.
 Če vam to ni bilo zadosti, naj vas samo opomnim, da je 
kakršnokoli nasilje nad živaljo prepovedano in kaznivo. Vsekakor 
pa slab zgled za vaše otroke, vnuke, sosede in celotno okolico. Še 
posebej bi vas rada spomnila na 11. člen Zakona o zaščiti živali 
(Ur. l. RS, št. 43/2007), ki pravi: »Skrbnik hišnih živali mora z 
zagotovitvijo osamitve, kontracepcije, sterilizacije ali kastracije 
živali preprečiti rojstvo nezaželenih živali.« 
 Člani Društva za zaščito živali vas zato pozivamo, da date svo-
jo žival čim prej sterilizirat ali kastrirat. Za kakršnokoli vprašanje 
ali nasvet se lahko obrnete na nas – saj, zato pa smo! Obrnite se 
na nas tudi, če boste kje videli mučenje živali – ne pustite, da 
nedolžna bitja trpijo! Vsekakor pa o mučenju obvestite tudi pris-
tojni organ – veterinarsko inšpekcijo v Murski Soboti na naslov: 
VURS OBMOČNI URAD MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul. 10, 9000 
Murska Sobota, tel. št.: 02 / 521 43 40, 
E-pošta: ou-murskasobota.vurs@gov.si.
 Pustite živalim, da narišejo nasmeh na vaših ustnicah, ka-
kor vidite, da nasmejijo malega otroka. Pustite živalim, da vam 
pokažejo, da vas občudujejo in vi pokažite njim, da vam lahko 
zaupajo!

Ana, članica Društva za zaščito živali Pomurja

DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI POMURJA
Trg zmage 8, p.p. 30, 9000 Murska Sobota
Tel. št.: 031 / 528 396, 070 / 879 212, 040 / 736 313 
www.dzzpomurja.si, e-pošta: dzzpom@gmail.com 

Kontaktirate nas lahko v Murski Soboti, Slovenska ul. 42, 
tel.: 02/530 20 90, GSM: 051 442 636, email.: hospic.ms@siol.net, 
vsak delovnik med 9. in 13. uro, v torek med 11. in 17. uro, 
pogovori za žalujoče so vsak zadnji četrtek v mesecu ob 17. uri 
s predhodno najavo na GSM: 051 456 470.

PREDSTAVITVE
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PODJETNIKI ZADOVOLJNI Z VSEBINO IN IZVEDBO EVITA SEMINARJEV  

NAMENJENIH MALIM IN SREDNJE VELIKIM PODJETJEM (MSP-JEM)

Razvojna agencija Sinergija je vključena v projekt Evita, katere-
ga namen je izboljšati regionalne politike za mala in srednje ve-
lika podjetja v regijah z nizko stopnjo IKT in e-poslovanja. Cilj 
projekta je izboljšanje dostopa do znanja in podpore za sprejetje 
informacijske tehnologije, za usposabljanje malih in srednje ve-
likih podjetij v e-poslovnih praksah in digitalni ekonomiji. Ker 
gospodarska situacija v Pomurju ni zavidljiva, je nenehno uspo-
sabljanje podjetnikov nujno, da ohranijo sposobnost prilagaja-
nja hitrim spremembam na področju e-poslovanja ter ostanejo 
konkurenčni, tržno zanimivi in postanejo ob vsebinski podpori, 
ki jo nudi Evita, še konkurenčnejši in prepoznavnejši. 
 Kot eden izmed 12 projektnih evropskih partnerjev sodeluje 
RA Sinergija pri določanju in prenosu pobud najboljših praks 
regionalne politike, ki so jih druge regije uspešno izvedle, po-
sebej na področjih informacijske tehnologije malih in srednje 
velikih podjetij in e-poslovanja. RA Sinergija pričakuje koristi 
pomurske regije od izmenjave najboljših praks z razvojem regi-
onalne strategije usposabljanja na področju IT.
 Sodelovanje pri projektu Evita ter prenos dobrih praks iz 
drugih regij v našo se je pokazalo kot zelo dobra odločitev, saj 
prinaša MSP-jem veliko uporabnih vsebin, znanj in gradiv, ki 
jim bodo v pomoč pri izboljšanju poslovanja v prihodnje.
 V mesecu oktobru sta bila z namenom informiranja ciljnih 
skupin (mikro, mala in srednja podjetja) o ciljih, namenu in 
koristih, ki jih projekt prinaša, izvedena dva diseminacijska 
dogodka; prvi v Moravskih Toplicah in drugi v Litiji. Na njih 
smo podjetnike informirali o aktivnostih, ki potekajo v okviru 
projekta EVITA ter jih povabili k (upo)rabi Evita platforme in 
gradiv na njej – namenjene izboljšanju učinkovitosti elektron-
skega poslovanja podjetnikov (http://vle.ftz.org.mt/login/index.
php/), k sodelovanju pri nadaljnjih aktivnostih v okviru projek-
ta, predvsem pa k udeležbi na t.i. Evita MSP seminarjih, ki so 
potekali v mesecu novembru 2010 v Martjancih. 
 MSP seminarji so bili v bistvu usposabljanja, na katerih so se 
podjetniki vsak pri svojem računalniku in pod strokovnim vod-
stvom usposobljenega kadra učili, kako izboljšati vsakodnevno 
elektronsko poslovanje, spoznavali nova orodja, se učili kako 
spremeniti spletne stike v poslovne, se učili kako optimizirati 
svoje spletne strani, kako narediti svoje podjetje oziroma de-
javnost čim bolj prepoznavno na spletu ter mnogo drugih upo-
rabnih stvari, ki lahko bistveno pripomorejo k temu, da bodo 
uspešnejši, učinkovitejši in ne nazadnje tudi konkurenčnejši. 
Udeleženci MSP seminarjev so bili z vsebino, izvedbo in organi-

 Vse omenjene projektne aktivnosti bodo prispevale k oboga-
titvi in nadgradnji obstoječega e-znanja podjetnikov, povečale 
uporabo informacijske tehnologije, posebej na področju e-po-
slovanja ter v končni fazi tudi k izboljšanju učinkovitosti MSP-
jev, saj spodbujajo inovativnost, konkurenčnost in gospodarsko 
rast v regiji.
 Več informacij o projektu EVITA najdete na spletni strani: 
www.evita-interreg4c.eu.

   RAZVOJNA AGENCIJA SINERGIJA,
slovenski partner pri projektu Evita

Utrinek iz enega izmed treh MSP seminarjev, ki so v novembru 
2010 potekali v Martjancih. Podjetniki so bili z vsebino in izvedbo 
Evita seminarjev za mikro, mala in srednje velika podjetja zelo 
zadovoljni, kar potrjuje tudi izvedena evalvacija. Želijo si več 
takšnih »uporabnih« seminarjev, delavnic in usposabljanj.

zacijo seminarjev zelo zadovoljni, kar je pokazala tudi izvedena 
evalvacija ob koncu seminarjev. To kaže na to, da EVITA zares 
pomeni prenos in implementacijo novih ter nadgradnjo obsto-
ječih znanj, vsebin in veščin vezanih na elektronsko poslovanje 
podjetij. Uporabnost le-teh pa vodi k izboljšanju učinkovitosti 
MSP-jev ter njihovi večji uspešnosti v našem ruralnem pomur-
skem okolju. 
 Zadovoljni smo tudi z dobro obiskanostjo EVITA platforme, 
kjer najdejo podjetniki različna gradiva, uporabne vsebine in 
primere dobrih praks, tematsko vezane na elektronsko poslo-
vanje ter izboljšanje rabe le-tega v MSP-jih Pomurja. Vabljeni k 
ogledu: http://vle.ftz.org.mt/login/index.php.

RAZVOJNA AGENCIJA SINERGIJA
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ØPORT

Lestvica po jesenskem delu tekmovanja
Mesto KMN Krog Zmage Izenačenja Izgube Dani goli Prejeti goli Točke

1. Prosenjakovci 8 6 2 0 32 18 20
2. Ivanci 8 5 1 2 46 22 16 
3. Noršinci 8 5 1 2 27 17 16
4. Vučja Gomila 8 4 1 3 38 26 13
5. Filovci 8 3 1 4 31 25 10
6. Tešanovci 8 2 4 2 24 27 10
7. Sebeborci 8 3 1 4 23 33 10
8. Mlajtinci 8 1 1 6 27 54 4
9. Motvarjevci 8 1 0 7 15 41 3

Pred startom maratona je župan Franc Cipot izrazil zadovoljstvo, 
da imajo v Moravskih Toplicah kot občinskem središču na voljo 
toliko različnih turističnih destinacij, da lahko menjujejo njihovo 
začetno in sklepno dogajanje. Kolesarje je pozdravil tudi Geza 
Šanca, direktor družbe Sončni park Terme Vivat, pod okrilje ka-
terega sodi tudi omenjeni hotel. Najboljši strelci jesenskega dela občinske lige KMN:

19 zadetkov: Gordan Gergorec (KMN Vučja Gomila) 
10 zadetkov: Bojan Klanfar (KMN Ivanci) in Ernest Malačič 
 (KMN Prosenjakovci) 
8 zadetkov: Tomaž Čarni (KMN Noršinci), Iztok Kerčmar
 (KMN Sebeborci), Kristjan Kulčar (KMN Filovci) 
 in Daniel Plej (KMN Ivanci) 
7 zadetkov: Blaž Kološa (KMN Prosenjakovci) 
6 zadetkov: Tivi Bojnec (KMN Mlajtinci) itd.

V tem času poteka tekmovanje KMN v zimski ligi.

OBŒINSKA LIGA KMN KOLESARSKI MARATON VIVAT

Jubilejnega, 15. kolesarskega maratona ob občinskem prazniku 
se je na treh progah (51, 31 in 10 km) – vse pa so bile speljane 
po občini – skupaj udeležilo 170 kolesarjev, ki so se neposredno 
prijavili na štartno-ciljnem prostoru pred hotelom Vivat, 25 pa 
je bilo takih, ki so kolesarjenje na maratonu že imeli vključeno 
v hotelski aranžma.

 Najstarejša kolesarja na maratonu sta bila 81-letni Sigi Schu-
bert iz Sv. Tomaža in 77-letna Jožica Petelinšek iz Maribora, naj-
mlajša udeleženca so bili 2-letni Luka Kreže iz Velenja ter 5-letni 
Eva Tibaut iz Moravskih Toplic in Lučka Glažar iz Murske Sobote. 
Najštevilčnejša ekipa je bila tudi letos iz Kolesarskega kluba Ton-
dach iz kraja Boreci pri Križevcih pri Ljutomeru. (G. G.)

VADBENI IN ŠPORTNI CENTER – Na severni strani depandanse 
hotela Vivat v Moravskih Toplicah nastaja nov vadbeni in športni 
center. Za ogrevanje terena je uporabljena odpadna topla voda iz 
zdraviliščnega sistema.

FTIČ MLAJTINCI – V zadnjih letih smo večkrat poročali o razvejani 
dejavnosti Modelarskega kluba Ftič Mlajtinci, ki se je pod vodstvom 
Boruta Talijana uveljavil kot odličen organizator tekmovanj, zelo 
opazni pa so tudi dosežki njihovih tekmovalcev na tekmah v državi 
in zunaj njenih meja.

UVRSTITVE NEKATERIH NAŠIH 
KLUBOV V EKIPNIH TEKMOVANJIH

MALI NOGOMET
KMN Suhi Vrh je s 30 točkami osvojil vrh lestvice Pomurske lige 
v malem nogometu po jesenskem delu s točko prednosti pred eki-
po KMN Apače.

NOGOMET
Nogometaši NK Čarda Martjanci so po jesenskem delu tekmova-
nja v 3. Slovenski nogometni ligi pristali na 7. mestu z 19 osvo-
jenimi točkami (5 zmag, 4 remiji, 4 porazi, razlika v zadetkih 
15:15). Na prvem mestu bodo prezimili Odranci z 32 točkami.
 NK Bogojina je v Pomurski nogometni ligi zbrala 17 točk (5 
zmag, 2 neodločena izida, 6 porazov, razmerje v golih 29:22) in se 
po prvem delu tekmovanja uvrstila na 8. mesto.
 ŠD NK Rotunda je v II. Medobčinski nogometni ligi Murska 
Sobota zasedla 4. mesto s 16 točkami, Bel-teh Čarda je peta z 
8 točkami.

HOKEJ NA TRAVI
Osnovnošolska (U-10) in druge mlajše ekipe moravskih hokeji-
stov (kadeti, mladinci) nastopajo v ligaškem tekmovanju v družbi 
klubov Pliva Lipovci in Triglav Predanovci, ekipi članic in članov 
pa ob državnem prvenstvu nastopata še v Interligi s klubi iz Av-
strije in Slovaške, Češke in Madžarske. Glede na izjemno široko 
razvejanost dejavnosti in tekmovalnih sistemov predlagam, da si 
uvrstitve in druge podatke o klubu ogledate na spletni strani klu-
ba Hokejski klub Moravske Toplice (www.hkmtoplice.si).
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Naziv društva Leto Trenutni predsednik Skupno Sekcije 
 ustanovitve   št. članov

KULTURNO UMETNIŠKO     mladinski pevski zbor
DRUŠTVO »AVGUST     mešani pevski zbor 
GAŠPARIČ« VUČJA GOMILA 1981 Stojan Horvat   32 dramska skupina  

KULTURNO TURISTIČNO 
DRUŠTVO TEŠANOVCI 2001 Franc Vitez   22 folklorna skupina 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
MORAVSKE TOPLICE 1997 Nada Veren 754 pevski zbor 

DRUŠTVO ZA KULTURO, ŠPORT IN    pevski zbor
TURIZEM »ŽLAKI« SEBEBORCI 2007 Irena Hüll   56 dramska skupina
    folklorna skupina 
 enkrat   mešani pevski zbor »Ignacija Maučeca« 
KULTURNO UMETNIŠKO  po drugi   ljudski pevci
DRUŠTVO »JOŽEF KOŠIČ« svetovni   dramska skupina
BOGOJINA     vojni Stanka Sukič   32 košarica ročnih del 

KULTURNO TURISTIČNO 
DRUŠTVO »ADY ENDRE« 
PROSENJAKOVCI – MUVELODESI    ženski pevski zbor
ES TURISTAEGYESULET     ročna dela
»ADY ENDRE« PARTOSFALVA 1982 Suzana Kovač   25 vinogradniška sekcija

    ljudski pevci 
    humoristična skupina NEMAKI 
    sekcija žena 
PEVSKO DRUŠTVO SELO 2003 Oskar Makari   43 sekcija koscev 

    sekcija za kulturo 
KULTURNO TURISTIČNO     sekcija ročnih del
DRUŠTVO »CEKER« FOKOVCI 2007 Kornelija Kianec   38 športna sekcija 

    Filovske pevke 
KULTURNO TURISTIČNO    dramsko-recitatorska skupina mladih 
DRUŠTVO FILOVCI 1998 Andrejka Trajbarič 105 mladi glasbeniki 

KULTURNO DRUŠTVO »JOZSEF 
ATTILA« MOTVARJEVCI    folklorna skupina 
JOZSEF ATTILA MUVELODESI     recitatorska sekcija
EGYESULET SZENTLASZLO 1979 Geza Dora   25 pevska sekcija 

KULTURNO DRUŠTVO 
»ANTAL FERENC« SREDIŠČE    recitatorska sekcija 
ANTAL FERENC MUVELODESI     lončarska sekcija
EGYESULET SZERDAHELY 1999 Zsuzsi Vugrinec   25 sekcija za ohranjanje madžarske identitete 

DRUŠTVO ZA OHRANITEV 
NARAVNE IN KULTURNE     
DEDIŠČINE »SELENCA« IVANCI 1999 Klavdija Koltaji   35  

TURISTIČNO DRUŠTVO »MARTIN« 
MARTJANCI 2002 Jasmina Papič 109  

TURISTIČNO, KULTURNO     kulturna sekcija
IN ŠPORTNO DRUŠTVO IVANOVCI 2000 Angela Novak   55 športna sekcija   

    turistična sekcija 
    sekcija vinogradnikov 
    sekcija za zdravilna zelišča 
TURISTIČNO DRUŠTVO     pohodništvo
BOGOJINA 1993 Jože Puhan   73 ohranjanje starih običajev 
DRUŠTVO GAJ VINOGRADNIŠKO 
TURISTIČNO DRUŠTVO FILOVCI 2000 Jože Horvat   43  
VINOGRADNIŠKO SADJARSKO     sadjarji
DRUŠTVO FILOVCI 2000 Alojz Berden   76 vinogradniki 
»BRV« DRUŠTVO ZA PROMOCIJO    ni
IN NAPREDEK GORIČKEGA 2001 Janez Škalič podatka  
KULTURNO TURISTIČNO 
DRUŠTVO »BETLEHEM« SELO     
(društvo je v mirovanju) 1997 Dejan Grabar   

PREGLED KULTURNIH IN TURISTIŒNIH DRUŠTEV 
(stanje 30. november 2010)

PODATKI O OBŒINI MORAVSKE TOPLICE

Pripravila: Majda Lipič Prosič
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NA POTI DO SREŒE

SMO LAHKO ETIŒNI DO SAMIH SEBE?

Besede Dalajlame nam tokrat odpirajo vprašanje etičnosti. Notra-
nji mir naj bi si lahko zagotovili samo tako, da živimo etično. Kaj 
pa pomeni živeti etično? Etično delovanje lahko razumemo interp-
sihično, torej kot dogajanje med ljudmi. Tako etično deluje nekdo, 
ki s svojim ravnanjem ne škodi drugim ljudem okoli sebe. Vendar 
lahko etično ravnanje razumemo tudi na intrapsihični ravni, torej 
znotraj posameznika. Tudi do samih sebe lahko ravnamo etično ali 
neetično. Etično ravnanje do samega sebe bi v tem kontekstu po-
menilo, da si s svojim vedenjem ne škodimo. Kot pogosto poudarja 
Dalajlama, sočutje (ki ga lahko razumemo kot pogoj etičnega rav-
nanja) moramo znati izkazati drugim in tudi, ali predvsem, sami 
sebi. Zdi se, da je večini veliko lažje pokazati sočutje do drugih, celo 
do živali in namišljenih likov (npr. se raznežiti ob smrti knjižnega 
junaka v knjigi, ki jo beremo, ali jokati ob nesrečnem fi lmskem 
koncu) kot do samega sebe. Vendar, ali ni, kot je rekel neznani av-
tor, človekova prva dolžnost podati roko samemu sebi? 
 Zakaj je tako težko imeti rad samega sebe? Zakaj nedolžno raz-
vajanje sebe velja za nekaj nedopustnega? Težko je razumeti vzro-
ke, ki so pripeljali do tega. Nekatere so gotovo povezani z vzgojo v 
skupnosti: da bi lahko živeli v skupnosti, se moramo držati določe-
nih pravil. Vsaki naši želji ne more biti vedno in takoj zadovoljeno. 
Otroci ne morejo spati, dokler se jim zljubi, ker morajo biti pravo-
časno pripravljeni za prvo šolsko uro. Delovni proces bi bil moten, 
če bi sodelavce motili z glasnim poslušanjem priljubljene glasbe. 
Starši so nam v dobri veri, da nam bodo s tem olajšali življenje, 
vzgojili sposobnost nepodleganja željam. Otrok se hitro nauči, česa 
vsega ne sme, ker ga sicer drugi ne bodo imeli radi. Na žalost pride 
pri vzgoji pogosto do napake, ko starši kot pogoj za ljubezen izpo-
stavljajo pridnost. Pridnost pa velikokrat pomeni, da se naučimo, 
da so drugi ljudje bolj pomembni od nas, da so boljši od nas in zato 
vrednejši ljubezni. Otrok se nauči, da je slab in poreden, in dokler 
je tak, ga bodo starši kregali in ga ne bodo imeli radi. 
 Razvoj otrokove identitete poteka tako, da otrok ponotranja 
pomembne osebe okoli sebe. Če mu starši in drugi govorijo, da je 
dober in ga imajo radi, bo o sebi mislil kot o dobrem človeku in bo 
imel sebe rad. Če mu dopovedujejo, da je slab, poreden, da so dru-
gi otroci boljši od njega, da ga nimajo radi, bo otrok o sebi mislil 
slabe strani, sovražil se bo in se pogosto trpinčil na zelo prefi nje-
ne načine. Veliko tako razširjenih prehranskih motenj ima izvor 
v slabem mnenju o sebi. Ker otroci in mladostniki mislijo, da so 
predebeli, hkrati pa vedo, da so samo lepi (torej suhi) ljudje vredni 
spoštovanja in naklonjenosti s strani drugih. Stradanje (včasih tudi 
do smrti) ali prenažiranje in bruhanje so po eni strani kaznovanje 
samih sebe zaradi tega, ker niso lepi in vredni ljubezni, po drugi 
strani pa gre za obupane poskuse, da bi si izborili to, da bi jih imeli 
drugi radi.
 »Občutki krivde, sramu, strahu in nespoštovanja samega sebe, 
ki jih prinesemo s sabo v odraslost, so ponavadi posledica majhnih, 
nedolžnih dogodkov, ki so zasukali naše življenje v tako smer. Vam 
je mama kdaj rekla, da ste nebodigatreba? Bila je slabe volje, vi pa 
ste se ji motali med nogami in iskali topel objem. Saj ni mislila 
tako, a v otroški duši se je že prelomilo. In tako prelomljeni ste 
rasli naprej. Na dogodek ste že pozabili, a občutek in strah, ki ste ga 
občutili za tistih nekaj sekund, je ostal. Mama me ne mara. So vam 
govorili, da je očka zaradi vas slabe volje? Občutek krivde, ki se je 
rodil tisti trenutek, je rasel z vami in če ga niste izkopali, pobožali 
in odpustili, ga v srcu nosite še zdaj. Seveda ne v tej isti obliki. Zdaj 
se počutite krive zaradi drugih stvari. Ampak temeljni kamen vaših 
občutkov je bil položen takrat. Dokler se ga boste spomnili in ga 
podoživeli, lahko pojeste na gore tablet in antidepresivov, pa ne bo 
nič pomagalo,« pravi Renata Ažman, novinarka, ki se je vrsto let 

»Smisel življenja je biti srečen, toda sreča ima dva obraza. Veselje in radost nam lahko zagotovijo čuti, tu nam denar lahko pomaga. 
Toda sreča je tudi mentalno zadovoljstvo, je notranji mir, ki ga ne moremo kupiti, a je nujen tudi za naše zdravje. Zagotovimo si ga 
le, če živimo etično,« pravi njegova svetost Dalajlama, ko tako neutrudno in smehljaje uči umetnosti sreče.

borila z manično-depresivno motnjo in o tem pisala knjige.
 S tem med temi vrsticami ne želimo kriviti staršev za težave in 
nesrečo njihovih otrok. Opozarjamo le na dejstvo, da tako – kot na 
splošno vsi ljudje - tudi starši naredijo osnovno napako, ko pome-
šajo vrednost človeka samega po sebi z zmožnostmi in sposobnost-
mi tega človeka. Kajti, vredni smo ljubezni že samo zato, ker smo 
ljudje, ker smo na tem svetu! Naša vrednost ni odvisna od tega, 
kako uspešni smo v primerjavi z drugimi! Ker je temu tako, ker 
smo vredni že sami po sebi zato, ker smo enkratni in dragoceni, 
naredimo napako, ko svojo vrednost povezujemo s tem, kaj zmore-
mo. Tudi če na kakšnem področju nismo uspešni, to ne pomeni, da 
nismo vredni ljubezni. Sposobnosti ne smemo enačiti s tem, koliko 
ljubezni in spoštovanja si zaslužimo. Če je Tina v šoli zelo uspešna, 
Jasna pa komaj izdela razred, to ne pomeni, da je Tina vrednejša 
ljubezni s strani staršev in prijateljev, kot je tega vredna Jasna. Ker 
sta različno uspešni v šoli, to pomeni samo, da imata na tem do-
ločenem področju različne sposobnosti. Jasna je lahko uspešnejša 
športnica kot Tina, lahko je prijaznejša do starejših ali lepo riše. 
Ampak, kako uspešen je nekdo na posameznem področju, sploh ni 
pomembno za to, koliko ljubezni si zasluži. Vsak od nas si zasluži 
ljubezen, ne glede na to, kako uspešen je. Vsak od nas je vreden 
sam po sebi. Kajti vsak od nas je enkraten, neponovljiv, unikaten in 
zato dragocen! Našega dela, tega, kar počnemo, naših sposobnosti, 
tega, kolikor zmoremo, ne smemo enačiti z našo lastno vrednostjo. 
Kot smo že poudarili: Če smo uspešni, to ne pomeni, da si zaradi 
tega zaslužimo, da nas imajo ljudje radi. Tudi če nismo uspešni, to 
ne pomeni, da nas morajo drugi nehati imeti radi. Da nas imajo 
radi in da imamo – še pomembneje – radi sami sebe, je naša pravica 
že zato, ker smo tu, na tem svetu. Ker smo neponovljivi in enkra-
tni. In ne zato, ker smo odličnjaki v šoli, ker zabijemo največ golov 
na tekmi, ker smo uspešni v službi ali ker zaslužimo veliko denarja. 
Kajti napačno je razmišljanje, da bomo ljubezni vredni takrat, ko 
bomo zadosti uspešni. 
 Vredni smo je že zdaj, ne glede na našo trenutno ali prihodnjo 
uspešnost.

Simona Gomboc

OBVESTILO

Lovska družina Moravci v skladu s 56. členom Zakona o div-
jadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16 z dne 20. 2. 2004) obve-
šča imetnike kmetijskih in gozdnih kultur na območju lovske 
družine Moravci, da so imenovani pooblaščenci upravljavca 
lovišča za ocenjevanje škode na kmetijskih in gozdnih kultu-
rah za dobo štirih let in sicer
za k.o. Martjanci, Moravci, Tešanovci, Vučja Gomila, Fokovci 
in Suhi Vrh:
JOŽE KREGAR, stanuje Černelavci, Tavčarjeva 22, 
9000 Murska Sobota, telefon: 525 11 98; GSM 031 398 946
FRANC BRUNER mlajši, stanuje Dolga ulica 84, 
9226 Moravske Toplice, telefon: 548 18 79, GSM 041 260 910
ŠTEFAN MAKOTER mlajši, stanuje Dolga ulica 46, 
9226 Moravske Toplice, telefon: 548 12 13, GSM 031 559 871
Oškodovanec je dolžan po 56. členu zakona o divjadi in lovstvu 
prijaviti škodo na kmetijskih in gozdnih kulturah v treh dneh od 
dneva, ko je škodo opazil in to pisno pooblaščencu upravljavca.

Starešina LD Moravci:
Štefan MAKOTER
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ODGOVORNOST ZA LASTNO SREŒO

V knjigi z naslovom »Načrt za srečo – Zakaj sem se leto dni trudila 
z jutranjim petjem, pospravljanjem omar, pravičnim prepiranjem, 
branjem Aristotela in uživanjem na splošno« avtorica popisuje 
lastne poskuse, kako spremeniti življenje in doseči srečo. Čeprav 
se je venomer zavedala, da ima veliko srečo: ljubečega moža, dva 
čudovita otroka in uspešno pisateljsko kariero, pa se ji je še vedno 
zdelo, da bi bila lahko bolj srečna. Odločitev, da si mora vzeti čas za 
projekt Sreča, je padla nekega aprilskega jutra na avtobusu, ko je v 
popolnosti dojela dve stvari: »Nisem bila tako srečna, kot bi lahko 
bila, in moje življenje se ne bo spremenilo samo od sebe. V trenut-
ku teh spoznanj sem se odločila, da posvetim eno leto svoji sreči.«
 Simpatična, a resna zgodba ženske, nam lepo prikazuje, kako 
lahko in moramo prevzeti odgovornost za svojo srečo. Ljudje smo 
nagnjeni k prenašanju odgovornosti na druge: »Moj šef je kriv za 
mojo nesrečo, ker mi ne da višje plače. Moja žena me dela živčnega. 
Moji otroci me jezijo. Moj mož je kriv za najin nesrečni zakon.« 
Takšna strategija je zelo privlačna; če so drugi krivi za našo nesre-
čo, to pomeni, da nam ni potrebno in ne moremo ničesar naredi-
ti. Lahko se smilimo sami sebi in ostajamo pasivni. Igranje žrtve 
nas odveže nuje po aktivaciji sebe, vlaganju energije in truda, da 
bi dosegli željeno – srečo. V enem izmed prejšnjih prispevkov smo 
govorili o starših, ki so nas vzgajali v dobri veri, a pri tem delali 
napake in nas tako opremili s škodljivimi mislimi. A ne smemo iti 
tako daleč, da bi svoje starše krivili za to, da smo nesamozavestni 
in nesrečni. Ključni vidik odraščanja je prevzemanje odgovornosti 
zase. Samostojnost ne pomeni le to, da imamo lastne dohodke, da 
sami skrbimo za lastno preživetje. To so samo zunanji vidiki samo-
stojnosti. Resnično smo samostojni in odgovorni takrat, ko znamo 
tudi sami skrbeti in poskrbeti za svojo lastno srečo.
 Kako je avtorica prevzela odgovornost za lastno srečo? Kakšen 
je bil njen načrt za srečo? 
 Prva faza njenega projekta osrečiti sebe je obsegala iskanje 
stvari, ki ji prinašajo radost, zadovoljstvo in izpolnitev ter tistega, 

»Vedno sem na tihem upala, da bom presegla svoje omejitve. Da bom nekega lepega dne nehala z ovijanjem las okrog prstov, no-
šenjem športnih copat in jedenjem ovsenih kosmičev tako za kosilo kot večerjo. Da ne bom pozabljala na rojstne dneve prijateljev. 
Da se bom naučila uporabljati program za urejanje fotografi j. Da ne bom dovolila hčerki gledati televizije že ob zajtrku. Da bom 
brala Shakespeara. Da si bom vzela več časa za smeh in zabavo. Da bom vljudnejša. Da bom pogosteje obiskala kakšen muzej. Da 
me ne bo strah voziti avta.« Tako začne svojo knjigo pisateljica Gretchen Craft Rubin. 

kar ji prinaša občutke jeze, krivde, obžalovanja. Ko je to ugotovi-
la, je sledilo določanje konkretnih dejanj, ki bi spodbudila občutek 
sreče. In nazadnje, faza vztrajanja. Kajti, kot smo ugotavljali že pri 
motivih za prenašanje odgovornosti za lastno srečo na druge ljudi 
in na zunanje okoliščine; ljudje smo nagnjeni k pasivnosti, vztraja-
nju pri poznanem, k izmikanju aktivnemu delu na spremembah v 
svojem življenju. In zato potrebujemo načrte, sezname in še pose-
bej, zato se moramo zavestno posvetiti vztrajanju pri odločitvah in 
spremembah, za katere smo se odločili. 
 Najbolj temeljna in najpomembnejša odločitev je zato odločitev, 
da želimo in bomo delati na tem, da postanemo srečni. Nihče tega 
ne bo naredil namesto nas. Ne naši starši, ne naš partner, ne naši 
otroci. In tudi zakaj bi to želeli od njih? Si ne bi raje želeli, da tako 
kot mi prevzamejo odgovornost za srečo v svoje roke in imajo polne 
roke dela s svojimi projekti sreče, tako kot jih imamo mi s svojimi? 
Kako bi bilo, če bi vsak iskreno in odgovorno skrbel za svojo srečo? 
Ne bi bil svet lepši, prijaznejši in bolj prijeten kraj za živeti? Kaj-
ti, iskreno srečni ljudje ne bi imeli nobene potrebe škoditi drugim 
ljudem: zakaj bi bili škodoželjni, zakaj bi si želeli pridobiti nekaj na 
račun nesreče drugih, ko pa imamo vse, kar si želimo – srečo? Tak-
šna je bila tudi Gandhijeva vizija: ne z nasiljem, ampak z ljubeznijo 
srečnega srca lahko ustvarimo prijazen svet za vse.
 Pomemben korak pri razvijanju lastne sreče in grajenju lepše-
ga sveta, je usmerjanje naše pozornosti na naše misli. Te so namreč 
tiste, ki bistveno določajo našo srečo oziroma nesrečo, kajti misli 
so tiste, ki vplivajo na naša življenja. Če imamo negativne misli, 
mislimo o sebi kot o nesposobnem in slabem človeku, nas to hromi 
v življenju: ker nas je strah poraza, se ne udeležimo tekmovanja. 
Misel o neuspehu nam preprečuje spanec pred pomembnimi izpiti. 
Žalostni smo, ker smo prepričani, da nas nekdo ne mara, čeprav 
nam tega ni nikoli povedal. Pozorni smo na vse naše majhne napa-
kice, neuspehe in nesposobnosti, pri tem pa zanemarimo vsakršen 
obstoj pozitivnih lastnosti. Posledično postanemo vse manj gotovi 
v lastne sposobnosti in lastno vrednost, kar spet vpliva na potek 
našega življenja: na medsebojne odnose, na aktivnosti, s katerimi 
se ukvarjamo, in na naše počutje. 
 Temeljna napaka, ki jo delamo in si zaradi nje po nepotrebnem 
grenimo življenje, je nerazumevanje pomena naše interpretacije 
zunanjih dogodkov. Bolj pomembno od tega, kar se nam zgodi, je, 
kako te dogodke razumemo, kako si jih razlagamo, kako jih torej 
interpretiramo. Kakšna bodo naša čustva in kakšno bo naše ve-
denje, ki bo sledilo nekemu zunanjemu dogodku, je odvisno od 
tega, kaj nam ta dogodek pomeni. Poglejmo si primer: Padli smo 
na šolskem izpitu in zaradi tega smo žalostni in potrti. Vendar naša 
neuspešnost na testu ni vzročno povzročila potrtosti in žalosti. Do-
godek v zunanjem svetu ne more povzročiti ali ustvariti čustva. Če 
bi bilo temu tako, bi moral vsak, ki pade na testu, biti žalosten in 
potrt. Pa temu ni tako. Samo spomnimo se kolegov, ki ob vesti, da 
so padli na izpitu samo skomignejo z rameni. 
 Ko razumemo, da pomen dogodka bolj ustvarja oseba kot pa 
zunanja realnost, je naslednji korak naučiti se prepoznati napake v 
svojem prepričanju ali razmišljanju. Prepoznavanje miselnih izkri-
vljanj pa v večini primerov ni lahka naloga, saj so le-ta avtomatična 
in se jih pogosto sploh ne zavedamo. Zato si bomo naslednjič po-
gledali različne vrste škodljivih misli, da bi nam to olajšalo njihovo 
prepoznamo. Ta bo potem omogočila, da jih bomo znali popraviti 
in tako naredili pomemben korak k lastni sreči. 

Simona Gomboc

NA POTI DO SREŒE

Vsem občankam in občanom občine Moravske Toplice. 
Vsem članom SLS.

Veliko sreče in lepih sanj,
naj vam prinese božični dan.

In novo leto naj zaživi,
radosti polno brez solz in skrbi.

In lepe božične praznike.

Lepo praznovanje ob dnevu samostojnosti naše domovine.

Prilagam pesem Slovenca iz Argentine:

DOMOVINI

Beseda sladka domovina, ne prideš več mi iz spomina,
kot iskra živa v meni tliš, ljubezen v meni ti budiš.
Ko sonca žar na tebe sije, srce veselo v meni bije,
a žalost trga mi duha, ko te megla nesreč obda.

Če jasno je obličje tvoje, veselo moja struna poje,
a če oko se ti solzi v solzah moje se topi.

Oj sijaj sijaj sonce milo, na ljube domovine krilo,
obličje jasni ji temo in krasi s cvetjem jo ljubo.

 

Občinski odbor Slovenske ljudske stranke.
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Gasilski tabor mladih v Martjancih
DA BOMO JUTRI ŠE USPEŠNEJŠI

33 mladih iz Moravskih Toplic (12), Martjanec (10), Bogojine 
(5), Berkovec (3), Fokovec (2) ter Andrejec (1) je v štirih dneh 
v gasilski šoli na poljuden način spoznavalo gasilsko opremo, se 
seznanilo z osnovami gasilstva, v programu pa so bile tudi različ-
ne športne igre, orientacijski pohod, ogled pernatih živali … ter 
kajpak, kopanje v Moravskih Toplicah. Po večerji je na velikem 
platnu obvezno sledil še ogled televizije, saj se je v času tabora 
odvijalo svetovno prvenstvo v nogometu v Južnoafriški republiki. 
 Med predavatelji na taboru sta bila tudi predsednik in poveljnik 
GZ Moravske Toplice, Štefan Kuhar in Jože Čarni. Vodja tabora je 
bil Jože Lipaj, mentorji pa so prihajali iz društev, od koder so prišli 
mladi – Jože Solar, Emil Hari, Martina Lipaj, Igor Camplin in Da-
nijel Horvat. 

Romana Kumin, PGD Ber-
kovci: »Tudi jaz sem na taboru 
prvič, med vsem pa me je naj-
bolj pritegnila gasilska šola, ko 
smo govorili o gasilski opremi. 
Na taboru je tudi moja mlajša 
sestra Mateja, tako da se me 
tudi domotožje ne loteva. Hi-
tro sem spoznala nove prija-
telje in prijateljice, tako da je 
res fajn. Tudi hrana je dobra, 
pa mentorji, tako da bom pri-
hodnje leto zagotovo spet tu.«

GZ Moravske Toplice je z namenom, da bi v gasilske vrste pritegnila čim več mladih, iz teh pa bi se z leti formirali tudi nosilci razvoja 
v društvih in zvezi, v športnem centru v Martjancih sredi poletja pripravila že svoj 8. tabor gasilske mladine, starih od 7. do 14. leta. 

ZAPOZNELA REPORTAÆA – TABOR MLADIH GASILCEV

Fotografi ji: Bernarda Koroša Pantović, vzgojiteljica

Blaž Puhan, PGD Bogojina: 
»Mentor v našem društvu, 
Igor Camplin, nam je članom 
pionirske ekipe pripovedoval, 
koliko novega bomo spozna-
li in zanimivega doživeli, če 
bomo šli na tabor gasilske 
mladine. Številni smo ga ubo-
gali in meni, zagotovo pa tudi 
ostalim, ni žal. Med vsemi mi 
je bil najbolj zanimiv pohod, 
pa vezanje vozlov. Da o kopa-
nju, ki je največjega veselje 
vsakega, niti ne govorim.«

Tjara Gergorič, PGD Mora-
vske Toplice: »Tabora sem se 
letos udeležila prvič, tako da 
sploh nisem vedela, kaj vse me 
tu čaka. Prav dobre izkušnje 
mojih vrstnikov, ki so bili že 
na taborih prejšnja leta, so bile 
tisti razlog, da sem s prijate-
ljicami in prijatelji iz našega 
društva – kar 12 nas je, letos 
prišla tudi jaz. Vse je zanimivo 
in zame novo, zato prav nobe-
no stvar ne bi izdvojila.«

Alen Andrejč, PGD Martjanci: 
»Čeprav sem že drugo leto član 
naše pionirske enote, sem na 
taboru prvič. Dobro je in zani-
mivo, saj nam mentorji v do-
mačem društvu zaradi pomanj-
kanja časa vsega tega ne morejo 
ponuditi in pokazati tako kakor 
tukaj.  Med vsemi novimi prija-
telji mi je najboljši postal Blaž 
iz Bogojine. Za tabor me je nav-
dušil mentor Jože Lipaj, sicer 
pa so doma prav vsi gasilci, zato 
izbira ni bila težka.«

Še ena zapoznela fotoreportaža 
OTROCI PROSENJAKOVSKEGA VRTCA S STARŠI V ŽIVALSKEM VRTU SIKALUZOO BORAŒEVA

Pripravil: Geza Grabar
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NOVEMBER 2010 – JANUAR 2011 – Pripravlja: TIC Moravske Toplice, tel.: 02 / 538 15 20, www.moravske-toplice.com

KOLEDAR PRIREDITEV V OBŒINI MORAVSKE TOPLICE

NAZIV IN VRSTA  KRATEK OPIS KRAJ DATUM ORGANIZATOR INFO
PRIREDITVE PRIREDITVE IZVAJANJA PRIREDITVE PRIREDITVE

20. - 24.  12. 2010

23. 12. 2010
ob 16. 00

23. 12. 2010
ob 18.00 

24. 12. 2010
start ob 22.00

24. 12. 2010
ob 17. 00 

25. 12. 2010
ob 20.00 
26. 12. 2010
ob 10.00 

26. 12. 2010
ob 11.00 
26. 12. 2010
ob 20.00 
27. 12. 2010
ob 18.00 
2. 1. 2011
ob 11.00

 
7. 1. 2011
ob 17.00

 
8. 1. 2011
zbor ob 9. 30 
8. 1. 2011
ob 16.00

 
22. 1. 2011
ob 19.00

 
29. 1. 2011
ob 13.00

VESELI DECEMBER 
– DAN ODPRTIH 
VRAT V VRTCIH 
PRIHOD DEDKA 
MRAZA, IGRICA 
RDEČA KAPICA, 
BOŽIČNI ZBOR
GLEDALIŠKA IGRICA 
RDEČA KAPICA 

POHOD Z BAKLAMI 
K POLNOČNICI
BOŽIČNA NOČ 

BOŽIČNI KONCERT – 
SKUPINA UPANJE  
ŠTEFANOV POHOD 

PRAZNIČNI  KONCERT 
MePZ CANTATE  
ŠTEFANOV PLES 
 
POZDRAV JASLICAM 
 
KONCERT PZ E.C.O. 
M. TOPLICE IN 
OTROŠKEGA ZBORA 
METULJČEK 
VINOGRADNIŠKO- 
VINARSKI KVIZ

 
POHOD TREH 
KRALJEV   
LUTKOVNA 
PREDSTAVA »KAKO 
SI JE SNEŽENI MOŽ 
ISKAL ŽENO« 
KARTANJE V 
ŠNOPSU ZA POKAL 
OBČINE M. TOPLICE 
BLAŽEV POHOD Z 
REZOM VINSKE TRTE 

Program z obiskom Dedka 
Mraza, vključi se tudi otroke, 
ki ne obiskujejo vrtca

Igrica v izvedbi staršev vrtca 
Filovci, božični zbor OŠ 
Bogojina in prihod Dedka 
Mraza

Igrico izvajajo starši otrok 
vrtca Filovci 

Tradicionalni pohod 
k polnočnici

Prihod Božička in okraševanje 
božičnega drevesa 

Več o skupini najdete na 
 www.upanje.net  
Pohod po obrobju Vučje 
Gomile; dolžina 15 km 

Praznični koncert poteka po 
bogoslužju. Praznični sejem  
Tradicionalni praznični ples

 
Žive jaslice, praznični program

 
Praznični koncert in praznični 
sejem. Vstopnine ni

 
Tekmovanje ekip 
vinogradniških društev 
Prekmurja v znanju s področja 
vinogradništva in vinarstva 
Potek poti – Filovci (Trnavski 
breg, Gaj, Filovski breg) 
Lutkovno predstavo
pripravljajo strokovne delavke 
iz enote Martjanci

 
Tradicionalna prireditev 
za vnete kvartopirce

 
Tradicionalni zimski pohod

po enotah vrtcev v 
občini Moravske Toplice

Moravske Toplice – 
Terme Vivat 

Moravske Toplice
Terme 3000 -
hotel Ajda

Ivanci, 
start pred kapelo

Moravske Toplice – pred 
hotelom Ajda 

Moravske Toplice – hotel 
Ajda, Terme 3000 
Vučja Gomila, start
pred gasilskim domom 

Moravske Toplice – 
evangeličanska cerkev  
Moravske Toplice – 
Terme 3000 
Bogojina – pri pilu 

 
Moravske Toplice – 
evangeličanska cerkev

 
Filovci – kulturni dom 

 
Filovci – start izpred 
kulturnega doma 
Moravske Toplice – 
Terme Vivat

 
Krnci – 
gasilski dom

 
Bogojina – start 
pred OŠ Bogojina

www.mojvrtec.com 
02 / 538 14 70 

www.moravske-toplice.com
02 / 538 1 5 20

TIC Moravske Toplice
www.moravske-toplice.com 

Klavdija Koltaji
041 852 571

animacija@terme3000.si
041 741 778 

animacija@terme3000.si
041 741 778 
stojan.horvat@gmail.com
041 276 337 

www.moravske-toplice.com
02 / 538 15 20, TIC M. Toplice 
martina.roudi@terme3000.si
02 512 2256 
 Jože Puhan
 031 703 605 
mag. Geza Erniša
041 689 191
TIC M. Toplice
 www.moravske-toplice.com 
Alojz Berden
041 733 946

 
Alojz Berden
041 733 946 
www.vivat.si 
 www.mojvrtec.com

 
Štefan Hul
 hul.stefan@gmail.com
 041 600 227 
Puhan Jože
031 703 605

Vrtci Občine 
Moravske Toplice

TIC Moravske 
Toplice
Terme Vivat 

Terme 3000 in 
TIC Moravske 
Toplice 

KTD Selenca 
Ivanci 

Terme 3000 

Terme 3000

 
KUD Avgust Gašparič 
Vučja Gomila 

E.C.O. M. Toplice

 
Terme 3000

 
TD Bogojina 
in OŠ Bogojina 
E.C.O. M. Toplice

 
VSD Filovci

 
VSD Filovci

 
Vrtec Martjanci, 
Terme Vivat  

 
KS Krnci

 
TD Bogojina

Pripravila: Janja Bürmen

IZ DELA TIC-a MORAVSKE TOPLICE – 11. Martinov pohod ...               ... in adventno senje kot uvod v praznični december.
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FOTOGRAFIJA MESECA – OKTOBER 2010 FOTOGRAFIJA MESECA – NOVEMBER 2010

 Čeprav se je »veseli december« šele pričel, verjamem, da praz-
nično vzdušje ne bo pojenjalo, temveč se bo samo še stopnjevalo. 
Zatorej, veselite se in si »pričarajte« čim več lepih trenutkov.

Gordana Poč ič, v zgojiteljica                                                                                                                                   

 LIPNICA – glasilo Obœine Moravske Toplice • izdajateljski svet: Andrej Baligaœ, Matjaæ Cerovøek, Marjanca Granfol, Vida Øavel (predsednica), Slavko Økerlak, 
Tibor Vöröø ml., Tibor Vöröø st. • ureja: uredniøki odbor v sestavi: Geza Grabar, Sonja Vöröø (urednica prispevkov v madæarøœini), Ludvik Soœiœ (odgovorni urednik) 
• prelom in fotoliti: Atelje za œrko in sliko • tisk: S-tisk d. o. o., Beltinci – december 2010 • naklada: 2.300 izvodov • Lipnica ni naprodaj – vsako gospodinjstvo v obœini jo 
dobi brezplaœno, drugi zainteresirani pa na sedeæu Obœine Moravske Toplice, Kranjœeva 3, 9226 Moravske Toplice – telefon: 02 / 5381 500, faks: 02 / 5381 502, e-mail: 
obcina@moravske-toplice.si – internet: www.moravske-toplice.si

ZADNJA STRAN

Kristjan Malačič: Jesenski šepet Lučka Bačič: Snežno obsijane gorice

 VESELI DECEMBER VESELJE NA SNEGU

Da bi bil res vesel, strokovne delavke zavoda Vrtci Občine Mora-
vske Toplice vsako leto pripravimo igrico, s katero otroke, starše 
in vse tiste, ki nas obiščejo na naši tradicionalni prireditvi prvo 
soboto v mesecu decembru, popeljemo v čarobne trenutke vese-
lega pričakovanja. Letos smo se predstavili z igrico Trije prašički. 
Otroci so bili nad igrico navdušeni, vsi nastopajoči pa smo bili 
deležni bučnega aplavza, ki nam je dal potrditev za naše delo 
in trud, dal pa nam je tudi ponovnega zagona za delo vnaprej. 
Po končanem nastopu smo se vsi skupaj sprehodili do vrtca v 
Moravskih Toplicah. Sprehod smo si polepšali z laternami, ki 
smo jih nato položili pred pravljične like v Pravljični deželi, ki so 
sijali v soju žarometov. V Pravljični deželi je otroke že pričakal 
Miklavž s spremstvom parklja. Pogumnejši so stopili k njemu 
in se z njim fotografi rali, manj pogumni pa so se raje stisnili k 
mamicam in atijem. Prav vse pa je dobri mož obdaroval.

Tam so lovili snežinke, hodili po sveže zapadlem snegu, v njem 
puščali sledi, jih opazovali, se valjali, delali kepe; iz dveh majh-
nih sta nastali dve veliki. Naenkrat so naju z učiteljico prese-
netili, saj so vzkliknili: »Naredimo snežaka!« Kmalu so naleteli 
na težavo, kako spraviti veliko kepo na velikansko kepo. Obe z 
učiteljico sva jim priskočili na pomoč, vendar smo bili nemočni. 
Sneženi kepi sta morali ostati zunaj, mi pa smo odhiteli nazaj 
k pouku. Popoldan smo se pri podaljšanem bivanju odločili, da 
bomo združili moči in snežaka le dokončali. Za pomoč so otroci 
prosili učence višjih razredov, ki so nam z veseljem pomagali. 

 Otroci so bili zelo veseli, da jim je uspelo narediti snežaka, 
zato so okrog njega zarajali s pesmicama: Jaz sem Snežak in 
Hóembernek se keze se lába. Svoj trud in veselje smo obeležili s 
fotografi jo, na kateri manjka učenka, ki je bila bolna. 

učiteljica Liljana Gal in vzgojiteljica Štefania Takač

Čeprav se koledarska zima začne šele 21. decembra, je sneg že 
v začetku decembra pobelil vse hribe, griče in doline. Mesec de-
cember je tudi čas, ko nas obiščejo kar trije dobri možje. Radi 
ga poimenujemo tudi »veseli december«. 

V prvih decembrskih dneh nas je razveselil sneg.  Učenci 1. in 
3. razreda DOŠ Prosenjakovci so oblekli topla in nepremočljiva 
oblačila, se zavili v šale, si nadeli kape in rokavice, obuli škornje 
ter odšli na šolsko dvorišče. 

OBIL O VESELJA T U DI V LET U 2011




