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Urednikov kotiček
Prazniki so mimo. Bilo jih je kar za majhen dopust, 
zlasti za tiste, ki so velikonočne dni povezali z dne-
vom upora proti okupatorju in mednarodnim de-
lavskim praznikom. Bilo je šunke in pirhov, pa pokanja 
možnarjev, takšnih in drugačnih pohodov, dvigovanja 
mlajev in kresovanj, tudi na humanost in solidarnost 
nismo pozabili. Dogodkov in dogajanj v naši občini  
vsaj za dvojno številko Lipnice, ki ima tokrat okroglo 
zaporedno številko 90. Kaj bi bilo šele, če bi se ozrli 
preko naših občinskih meja, morda v prestolnico Lju-
bljano. Vse kaže, da  vladi Boruta Pahorja bijejo zadnje 
ure in ji niti uspešno izpeljan referendumski šopek ne 
bo podaljšal agonije. Kriza v državi se na delo našega 
občinskega sveta ne pozna kaj dosti, čeprav je treba 
priznati, da bi ob polnejši državni blagajni hitreje in 
lažje rešili tudi kakšen  razvojni problem v naši občini. 
Za nami je uspešno izpeljan projekt Spremenimo črno 
v zeleno, pred nami pa majska akcija zbiranja kosovnih 
odpadkov in posebnih odpadkov. Za prosti čas, ki vam 
bo na voljo, pa vam ponujamo v branje novo številko 
Lipnice, ki ima prvič tudi nagradno križanko.
Ps. Zadnji pomori čebel kažejo, da smo še vedno ne-
odgovorni do narave. Zato…

Boris Cipot

Zagoreli prvomajski kresovi 
Tudi v številnih vaseh občine Moravske Toplice so na 
predvečer mednarodnega praznika dela zagoreli kresovi, v 
nebo pa so s ponosom zrli okrašeni mlaji. Prvomajske kre-
sove so prižgali v Moravskih Toplicah, Sebeborcih, Martjan-
cih, Središču, Prosenjakovcih, Ivancih, Filovcih …v kar nekaj 
vaseh so tamkajšnja društva pripravila tudi prigoden kul-
turni program, v Bogojini pa o že tradicionalno svoje sokra-
jane s prvomajsko budnico prebudili njihovi godci. O prvo-
majskem dogajanju v naši občini bomo obširneje poročali 
v naslednji številki Lipnice.

b.c.

Foto G.G.  

44. eHo podporniCa v moravskiH 
topliCaH
Pod geslom svetopisemske misli Naj nobeden ne gleda 
samo nase, temveč tudi na druge… (Flp 2,4) je bila evan-
geličanska cerkvena občina oziroma gmajna Moravske 
Toplice gostiteljica letošnjega dobrodelnega srečanja 
Evangeličanske humanitarne organizacije (EHO) Podpor-
nica. Ta vsako leto prvo nedeljo v maju poteka v različnih 
slovenskih krajih, v glavnem tam, kjer živijo pripadniki te 
ene od dveh avtohtonih cerkva na Slovenskem.  
 
Pestro tridnevno dogajanje v posebnem šotoru pri cerkvi z 
različnimi glasbenimi koncerti in delavnicami ter progra-
mom za mlade, je svoj vrhunec doseglo v nedeljo, 1. maja s 
slavnostnim bogoslužjem in družabnim delom, ko so tudi 
našteli več kot tisoč vernikov in drugih gostov iz Slovenije 
in tujine. 

Tudi tokrat je bil namen srečanja utrjevanje dobrodelnosti 
in pripadnosti tej cerkvi, v prvi vrsti pa zbiranje prostovolj-
nih sredstev za delovanje in izvajanje programov te hu-
manitarne organizacije. Zbrana sredstva se bodo razdelila 
na tri enake dele: tretjina bo namenjena za gmajne v Slo-
veniji, tretjina za humanitarne projekte EHO Podpornica, 
tretjina pa za tuje humanitarne programe. Med drugim so 
del pomoči razdelili že na srečanju, deležne pa so jih bile 
evangeličanske cerkvene občine Gornji Slaveči, Lendava, 
Domanjševci, Apače in Aradač iz Vojvodine v Srbiji. 
Tudi na letošnjem srečanju so tako predsednik EHO Pod-
pornice Geza Filo, kakor tudi drugi duhovniki in gosti pou-
darili, da je zaradi vse hujše socialne stiske in brezposelnih 
potreba po humanitarni pomoči – zagotavljanju toplih 
obrokov na terenu, posojanjem invalidskih pripomočkov, 
pomoči pri vsakdanjih opravilih, plačevanju položnic, raz-
delitvijo paketov s hrano,…, vse večja, zato je dejavnost 
EHO Podpornica vse bolj razvejano in se ne omejuje zgolj 
na ljudi evangeličanske veroizpovedi. Programi Podpornice 
se financirajo izključno iz prostovoljnih prispevkov verni-
kov iz 13 slovenskih cekvenih občin. 
Neposredno na tem srečanju so samo iz prostovoljnih pri-
spevkov vernikov in drugih posameznikov zbrali več kot 10 
tisoč evrov. Več s srečanja v prihodnji številki Lipnice.      

Geza Grabar



     Lipnica  : : : : : : : : : :   3

IZ DELA OBČINSKEGA SVETA

iZvajaleC Zbiranja in odvoZa 
komUnalniH odpadkov 
še ni iZbran
Aprila so svetniki naše občine opravili 7. redno sejo, 
dnevni red pa je obsegal 11 točk. Brez večjih za-
gat so potrdili zapisnik 6. redne seje, nato pa po 
skrajšanem postopku sprejeli spremembo in dopol-
nitev občinskega odloka o prostorskih in ureditvenih 
pogojih za območje občine Moravske Toplice.  Spre-
memba je bila potrebna, ker obstoječi odlok ni ponujal 
ustrezne podlage za tako velike posege v prostor, kot 
je izgradnja B kraka Pomurskega vodovoda. Svetniki 
so nato prisluhnili ravnateljicam OŠ Fokovci Suzani 
Deutsch, DOŠ Prosenjakovci Jožici Herman in Zavo-
da vrtci občine Moravske Toplice Simoni Kavčič, ki so 
jim predstavile  rezultate poslovanja v lanskem letu 
in problematiko, s katero se srečujejo v tem šolskem 
letu. Svetniki so bili prikrajšani za  poročilo OŠ Bogoji-
na, ker se je njen ravnatelj Ivan Kramperšek opravičil. 
Na vse boljše poslovanje TIC Moravske toplice je opo-
zorila Mateja Pajalič. Svetniki so soglašali s predlogom 
vodstva Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci, da 
njeni podružnični šoli v Domanjševcih in na Hodošu 
tudi v šolskem letu 2011/12 še naprej delujeta, čeprav 
ju  obiskuje manj otrok, vendar pod pogojem, da se 
način financiranja obeh podružnic ne spremeni.
O izbiri izvajalca zbiranja in odvoza komunalnih 
odpadkov bo občinski svet odločal na naslednji seji, 
je bil sklep, ki je sledil daljši in živahni razpravi. Časa 
ni dovolj, saj  podjetju Saubermacher Komunala s 
1. julijem poteče koncesijska pogodba. Ker Zakon o 
gospodarskih javnih službah ponuja več oblik izva-
janja te dejavnosti, od ustanovitve javnega podjetja,  
javnega gospodarskega zavoda, podelitve koncesije 
ali izvajanje dejavnosti v režijskem obratu, se bodo 
morali svetniki odločiti, ali začeti postopek podelitve 
koncesije, ali pa to delo z odlokom prepustiti javne-
mu podjetju. Zanj se zanima  CERO  Puconci, v kate-
rem ima občina Moravske Toplice ustanoviteljski, pa 
tudi lastniški delež. O izbiri izvajalca bodo odločali 
cenovni in kakovostni pogoji.
Svetniki so sprejeli tud nov pravilnik o plačah in 
drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, ki je 
varčevalno naravnan. Vse kaže, da bo imela občina 
Moravke Toplice toliko krajevnih skupnosti, kolikor 
ima naselij, kar pomeni da bo namesto sedanjih 14 
kar 27 krajevnih skupnosti. O tem bo odločila ljudska 
volja, nova organiziranost pa bo stopila v veljavo s 
prihodnjimi lokalnimi volitvami. Skoraj podvojeno 
število krajevnih skupnosti bo ena od sprememb  
novega občinskega statuta. Prvo branje je za svetni-
ki, do naslednje seje bodo morale strokovne službe 
zbrati pripombe in jih umestiti v predlog Statuta. 
Sklepna točka 7. seje je bila najbolj živahna. Pred svet-
niki je bilo vprašanje podpore kandidatom za ravna-
telja OŠ Bogojina, ker se sedanjemu ravnatelju Iva-
nu Kramperšku izteka mandat. Po burni razpravi, so 

svetniki sprejeli odločitev, da se o podpori posameznemu kandi-
datu opredelijo s tajnim glasovanjem. Izmed štirih kandidatov, 
ki so se prijavili za ravnatelja OŠ Bogojina, je več kot polovico 
svetniških glasov podpore prejela le kandidatka  Sabina Juhart 
Vrebac.Sicer pa mnenje občinskega sveta za Svet šole pri njego-
vi izbiri kandidata za ravnatelja ni odločujoče.

Boris Cipot
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sklepna konFerenCa projekta 
“spremenimo črno v Zeleno“
V občini Moravske Toplice v okviru projekta odstranjenih 
okrog 3.500 m³ odpadkov z 28 divjih odlagališč
Na sklepni  konferenci v turistično-destinacijskem centru 
Oaza Tešanovcih so potegnili črto pod projekt Spremeni-
mo črno v zeleno. Na konferenci je direktorica občinske 
uprave Moravskih Toplic Martina Vink Kranjec predstavila 
primere uspešne sanacije črnih odlagališč v občini Mora-
vske Toplice, v okviru katere je bilo z 28 divjih odlagališč 
odstranjenih  kar 3500 kubičnih metrov odpadkov. Sledil 
je terenski del srečanja − prisotni so si ogledali sanirano 
divje odlagališče v Vučji Gomili. Ob tem so predstavili  pre-
ventivne ukrepe, s katerimi rešujejo problem divjih odla-
gališč in pri osveščanju prebivalstva. 
V pozdravnem nagovoru je Alojz Glavač, župan občine Mo-
ravske Toplice, povdaril pomembnost projekta za lokalno 
prebivalstvo in za podobo občine, kajti naša dolžnost je, da  
zanamcem zapustimo čim bolj ohranjeno naravo. Ob tem 
se je zahvalil vsem sodelujočim v projektu, še posebej rav-
nateljem vzgojnih zavodov v občini, ki so aktivno vključili 
v projektne aktivnosti. Odnos do narave se začne pri naj-
mlajših, je še povdaril Alojz Glavač. 
Vodja projekta Martina Vink Kranjec je celovito predstavila 
aktivnosti skoraj dve in pol letnega obdobja, od evidentira-
nja divjih odlagališč do njihove sanacije. Z 28 večjih divjih 
odlagališč (Vučja Gomila, Motvarjevci, Fokovci, Selo itd.) je 
bilo odstranjenih okrog 3.500 m³ odpadkov, po sanaciji je 
bilo zasajenih 200 dreves. Sanirana odlagališča nadzoruje 
Medobčinska inšpekcija in redarstvo občine Moravske To-
plice. Morebitne kršitelje čaka kazen 500 evrov, kršitve in 
kršitelje pa lahko občani prijavijo kar na občini Moravske 
Toplice, lahko pa tudi na  spletno aplikacijo www.crno-
zeleno.si. 
V  času trajanja projekta sta bili organizirani 2 veliki očišče-
valni akciji in več manjših akcij (vključevanje številnih dru-
štev in osnovnih šol iz občine). Vink-Kranjčeva je povdarila, 
da je bila prelomna  vključitev občine Moravske Toplice v 
lansko vseslovensko akcijo Očistimo Slovenijo v enem dne-
vu, ko so se številni vaščani lotili divjih odlagališč v Vučji 
Gomili, v Motvarjevcih in v Selu.  

 Izvedenih je bilo 20 delavnic (Eko zajtrk na travi, gledališka 
igrica na prostem Mlaka ni odpad, Eko skeč, Modna revija 
iz nerabnih oblačil, Spoznajmo spletno aplikacijo www.cr-
no-zeleno.si, Gozd naš prijatelj in ne sovražnik, Pobarvajmo 
čistilno napravo, ipd.), s katerimi skušali potrkati na okolj-
sko zavest občanov. Priredili so 3 razstave fotografij in izda-
li zloženko o divjih odlagališčih v občini Moravske Toplice. 
Poskrbeli so za odvoz kosovnih in nevarnih odpadkov, ure-
dili ekološki otok v vsakem naselju občine,  za domačine in 
obiskovalce uredili  sprehajalno pot ob Lipnici . Vrednost 
projekta, za katerega je 85% denarja prispevala Norveška 
preko Norveškega finančnega mehanizma, preostali del 
pa občina Moravske Toplice, je bila 364.700 evrov, trajal pa 
je od februarja 2009 do  letošnjega aprila.
Na konferenci je Franc Cipot, direktor Centra za ravnanje 
z odpadki (CERO) Puconci, kot nekdanji župan občine Mo-
ravske Toplice opozoril, da je projekt Spremenimo črno v 
zeleno del zgodbe o Oazi zdravja, kot okoljsko-turističnem 
projektu. Na dan zemlje v CEROP pričakujejo čez 1000 obi-
skovalcev (osnovnošolci in otroci vrtcev). Vedno več ljudi si, 
kot navaja Cipot, pride ogledat omenjeni center, ki je zani-
miv zaradi svoje specifike. 
Po konferenčnem delu je sledil ogled saniranega divjega 
odlagališča v Vučji Gomili, ki je potekal pod strokovnim 
vodstvom Branka Šroka, direktorja JKP Čista narava. 
Z izvedenimi projektnimi aktivnostmi se v občini Moravske 
Toplice borimo za zeleno občino in skušamo dokazati, da je 
problem divjih odlagališč lahko rešljiv tudi v našem okolju. 
Zanamci nam bodo za to zelo hvaležni. b.c.

Fokovsko črno odlagališče je sanirano, zato naj fotografija opozarja, da ne 
smemo biti neodgovorni v odnosu do narave

Po besedah Martine Vink Kranjec, vodje projekta, je bilo z 28 divjih odlagališč 
odstranjenih 3500 kubičnih metrov odpadkov

Udeleženci sklepne konference so z zanimenjem prisluhnili izkušnjam 
občine Moravske Toplice pri sanaciji divjih odlagališč.
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Zbiranje posebniH odpadkov v občini 
moravske topliCe v soboto 14.5.2011

Od 8.00 do 9.00 ure Martjanci (za vaškim domom)
Od 9.00 do 10.00 ure Moravske Toplice (gasilski dom)
Od 10.00 do 11.00 ure Tešanovci (pred vaškim domom)
Od 11.00 do 12.00 Bogojina (pred zbiralnico mleka)
Od 12.00 do 13.00 ure Fokovci (pred šolo)
Od 13.00 do 14.00 ure Čikečka vas (gasilski dom)
Od 8.00 do 9.00 ure Motvarjevci (vaško gasilski dom)
Od 9.00 do 10.00 ure Prosenjakovci 
(pred zadružnim domom)
Od 10.00 do 11.00 ure Ratkovci (gasilski dom)
Od 11.00 do 12.00 ure Sebeborci (gasilski dom)
Od 12.00 do 13.00 Noršinci (gasilski dom)

ZBIRANJE BO LE ZA GOSPODINJSTVA IN JE BREZPLAČNO.

ribe tUdi v lipniCi
 Za oživitev Lipnice, najdaljšega vodotoka v naši občini, zlasti v njenem 
toku skozi Moravske Toplice, se že polna tri leta od zgodnje pomladi do 
pozne jeseni trudi ljubiteljski ribič Dejan Šemen iz Moravskih Toplic. 
Kot 20-letni člani Ribiške družine Murska Sobota se je namreč odločil, 
da bo v Lipnico (ponovno) naseljeval ribe. Kot pravi, je doslej v ta po-
tok na razdalji okrog 500 metrov - med glavnim mostom na cesti ob 
vstopu v kraj iz smeri Martjanec oziroma od domačije Bojnec do začetka 
igrišča za golf, naselil že okrog 80 kilogramov rib vrste rdečeperka, ze-
lenika, androga in babuška. Do njih pride pri ribolovu v gramoznici pri 
Ivancih,  novo naseljene ribe pa tudi redno krmi. Kot velik ljubitelj na-
rave, si Šemen prizadeva, da bi bila brežine Lipnice vsaj na tej razdalji 
bolj urejene,  pogosteje košene, saj se tod giba veliko turistov. Če bi vsaj 
nekaj sto metrov Lipnice redni kosili, ne bi prihajalo tudi do razrasta alg, 
ki ribam iz vode odvzemajo prepotrebni kisik. Meni, da je bila regulacija 
struge na tej razdalji pred nekaj leti opravljena nestrokovno,  preklade za 
upočasnitev njenega toka so prenizko postavljene, zato ob večjih nalivih 
voda ribe odplavi daleč po Lipnici navzdol. Številni se čudijo, da ribe v 
tem potoku sploh živijo, saj že z njenem zgornjem toku iz Term Sončni 
park Vivat tod konča bazenska voda. Zaradi termomineralne vode z viso-
kimi koncentracijami žvepla, drugih kovin in mineralov, ki jo izpuščajo iz 
Term 3000, nizvodno življenja  žal že nekaj desetletij praktično ni. 
     Geza Grabar

Zbiranje kosovniH 
odpadkov 

v občini moravske topliCe
od 09.05.2011 do 18.05.2011   

ZBIRANJE KOSOVNIH ODPADKOV (stari 
štedilniki, pralni stroji, staro pohištvo,...) bo 
potekalo po naslednjem urniku:

PONEDELJEK, 9.5.2011
Tešanovci, Martjanci, Noršinci

TOREK, 10.5.2011
Moravske Toplice, Suhi vrh

SREDA, 11.5.2011
Mlajtinci, Lukačevci, Ivanci, Sebeborci

ČETRTEK, 12.5.2011
Krnci, Ivanovci, Andrejci, Fokovci, Selo

PETEK, 13.5.2011
Lončarovci, Ratkovci, Središče

PONEDELJEK, 16.5.2011
Vučja gomila, Berkovci, Ivanjševci, Kan-

čevci

TOREK, 17.5.2011
Prosenjakovci, Motvarjevci, Pordašinci, 

Čikečka vas, Bukovnica

SREDA, 18.5.2011
Bogojina, Filovci

Odsluženih avtomobilov ali njihovih delov, 
gum, azbestnih plošč, gradbenega mate-
riala in bioloških odpadkov ne odvažamo. 
Gospodinjstva v omenjenih vaseh 
naprošamo, da KOSOVNE ODPADKE na dan 
odvoza, NAJKASNEJE DO 6 URE ZJUTRAJ, 
postavijo na rob cestišča. Na Goričkem 
delu gospodinjstva naprošamo, da ko-
sovne odpadke odložijo na ROB GLAVNE 
CESTE.
ZBIRANJE KOSOVNIH ODPADKOV JE ZA 
GOSPODINJSTVA BREZPLAČNO.

Za dodatne informacije glede KO-
SOVNIH ODPADKOV smo dosegljivi na 
telefonski št. 02/ 526 84 50.

USTVARJAMO ZDRAVO OKOLJE! 

in občina
Moravske Toplice
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goričko še nekaj let breZ 
širokopasovnega omrežja 
elektronskiH komUnikaCij
Sodobno urejena infrastruktura je pogoj za gospodarski in si-
ceršnji razvoj nekega območja. Še posebej to velja za gospo-
darsko zaostala in manj razvita območja, ki se prav zaradi tega 
soočajo z  begom možganov, potencialni investitorji pa jih tudi 
zaradi tega mimogrede spregledajo. To velja tudi za Goričko, 
ki je prav na področju moderne komunikacijske infrastrukture 
povsem podhranjeno. Ugotovitev velja tudi za pretežni, gorički 
del občine Moravske Toplice, saj sodi v tako imenovano obmo-
čje belis lis, za katere sicer nacionalni operaterji niso izkazali 
niti najmanjšega komercialnega interesa. Prav izgradnja ši-
rokopasovnega omrežja je bila razvojna prednostna naloga 
novega občinskega vodstva, z županom Alojzem Glavačem 
na čelu. Deset goričkih občin je  oblikovalo konzorcij, ki bi se 
potegoval za nepovratna evropska sredstva, ki jih ja razpisalo 
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregorja 
Golobiča. 
S prijavo goričkih občin na prvi razpis ni bilo nič, kajti za za-
plet je poskrbel Telemach Murska Sobota d.d., ki ni bil izbran 
na javnem razpisu za izvajalca in je vso zadevo prijavil državni 
revizijski komisiji. Po vsem zapletih je konzorcij goričkih ob-
čin pripravil nov razpis, izbral izvajalca projekta, težkega okoli 
20 milijonov evrov, od tega skoraj desetina vrednosti odpade 
na občino Moravske Toplice in vso potrebno dokumentacijo 
poslal na Ministrstvo za visoko šolstvo. Sedaj je povsem na 
dlani, da bomo na Goričkem še dolgo sanjali idejo o internetu 
v vsako gospodinjstvo. Zalomilo se je namreč v Ljubljani!
»Usodo širokopasovnega omrežja je zapečatilo Ministrstvo 
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, ker je le dva dni po 
tistem, ko smo v Ljubljano poslali popolno prijavitveno do-
kumentacijo, drugi razpis preprosto razveljavilo. Vse skupaj 
je bilo sumljivo že, ko so ta razpis na ministrstvu prestavili  
iz januarja na 15. februar, nato pa na 28. april,« pravi mora-
vskotopliški župan  Alojz Glavač, ki zaradi nerazumljive in ne-
razumne odločitve ministra Gregorja Golobiča o razveljaviti 
razpisa  pesimistično zre v komunikacijsko prihodnost obči-
ne. »V tem mandatu, ob tej Vladi, so obeti  slabi oziroma ni-
kakršni.« Je torej prazna državna blagajna kriva, da se bomo 
odrekli nepovratnemu evropskemu denarju in Goričko ne bo 

klotianidin, čebelji morileC?
Več kot dva tisoč čebeljih družin v Pomurju je priza-
detih zaradi pomora, ki smo mu priče v zadnjih dveh 
tednih. Čebelarji, ki bodo letos ostali brez velikega dela 
letošnjega sladkega pridelka, so odgovorne takoj opo-
zorili, da naj bi za pomor njihovih čebeljih družin bilo 
krivo neprevidno, morda tudi nestrokovno škropljenje 
posevkov oljne ogrščice, ki je začela cveteti. Kaj hitro pa 
so ugotovili, da gre krivdo iskati v koruznem semenu, ki 
je bilo razkuženo s kemično substanco klotianidin.  Se-
tev koruze se je letos pokrila s cvetenjem oljne ogrščine, 
prve obsežne čebelje paše letos. Verjetno  je v sušnem 
vremenu ob setvi koruze kemična snov klotianidin in ni-
keonikotinidi ter nekateri drugi pescitidi s pomočjo ve-
tra okužila cvetočo oljno ogrščico. Zaradi obsega pomo-
ra čebeljih družin so se hitro odzvali tudi na Ministrstvu 
za kmetijstvo. Minister Dejan Židan je zato že začasno 
prepovedal promet in uporabo fitofarmacevstskih sred-
stev poncho FS 600 rdeč, crusier FS in cruiser 70 WS, ozi-
roma vse fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo klotia-
nidin, imikadloprid in nriametoksan na semenu koruze. 
Minister Židan je napovedal tudi preiskavo o tem, kako 
je prišlo do vnovičnega dovoljenja za uporabo klotia-
nimida. Ta je pred tremi leti že moril pomurske čebele, 
zato ga je nekdanji minister Iztok Jarce prepovedal, v 
času ministra Milana Pogačnika pa so njegovo uporabo 
vnovič dovolili.
Zato spoštovani 
kmetovalci, setve 
se lotite z vso 
odgovornostjo 
do čebel in s tem 
tudi do okolja, 
kajti čebele so 
najboljši indi-
kator tega, v 
kakšnem okolju 
živimo.

Boris Cipot 

dobilo internetne avtocestne povezave s svetom? »Po 
eni strani prazna državna blagajna, po drugi strani pa si 
ne smemo zatisniti oči pred dejstvom, da ta vlada sledi 
nekim svojim prioritetam, zaradi katerih slabše črpa-
mo nepovratna evropska sredstva, kratko pa potegnejo 
predvsem manj razvita slovenska območja, kar po svoje 
kaže tudi nabir krajev, ki so bili uspešni na prvem razpi-
su. Tam skorajda ne najdete manj razvitega območja.« 
Po besedah župana Alojza Glavača se v tem trenutku 
ne da storiti prav ničesar. Načrti so sicer narejeni, neke 
možnosti se kažejo na kmetijskem ministrskem resorju, 
kjer pa so sredstva omejena, v vsakem primeru je denar-
ja premalo za realizacijo projekta, vrednega okoli 20 mi-
lijonov evrov. Če se pokaže vsaj majhna možnost, bo ob-
čina Moravske Toplice kandidirala le s svojim projektom 
izgradnje širokopasovnega omrežja, katerega vrednost 
je nekaj manj kot dva milijona evrov. 

Boris Cipot 
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NAŠI UPOKOJENCI

do konCa mandata bo drUštvo 
vodil rajko janjiĆ

Glavna nit nedavnega občnega zbora Društva upokojen-
cev (DU) Moravske Toplice v Martjancih je bilo ob dejstvu, 
da se prebivalstvo tudi v naši občini stara, zato mu je z 
vključitvijo čim več novih članov v njihov vrste potreb-
no ponuditi različni spekter vsebin za njihovo aktivno 
delovanje v tem najštevilčnejšem društvu v naši občini. 
Uradno namreč šteje 732 članov. Po podatkih pa je v naši 
občini kar 998 občanov, starejših od 69 let, kar pomeni, da 
število upokojencev krepko presega številko tisoč. 

Kot je v poročilu navedla Nada Veren, namestnica 
predsednika – dosedanji Karel Mekicar je po lanskem 
občnem zboru iz zdravstvenih razlogov odstopil, tudi 
moravskotopliško društvu upokojencev deluje predvsem 
z namenom povezovanja članov na kulturnem in 
družabnem področju. Med vsemi je najbolj aktiven 
društveni ženski pevski zbor Marjetice, ki nastopa na vseh 
društvenih in drugih prireditvah v občini in širše, enako 
pa tudi na koncertih. Zlasti šahovska sekcija in pikado je 
aktivna tudi na športnem področju, člani pa z vsakoletnim 
ocenjevanjem najlepše urejenih domačij svojih članov de-
lujejo tudi na področju ekologije. Kot je še dejala Verenova, 
ki je ob ožjem upravnem odboru vodila društvo po odstopu 
predsednika, so v društvu organizirali tudi obiske svojih ju-
bilantov in bolnih članov društva. Enako so v minulem letu 
pripravili tradicionalni društveni piknik, izlete, martovanje 
in druga srečanja. Tudi poročila tajnice Irene Ferencek, ki 
je podala tudi poročilo inventurne komisije in komisije za 
ekologijo, blagajnika Martine Lihtenvalner, predsednika 
nadzornega odbora Rudolfa Čarnija, častnega razsodišča 
in komisije za izlete Rajka Janjića, komisije za šport Igna-
ca Gabora in pevskega zbora Marjetice Terezije Gergorič, 
potrjujejo, da je bilo društvo uspešno in zelo aktivno na 
številnih področjih. 
To potrjuje tudi ocena župana Alojza Glavača, ki pravi, da 
so s sodelovanjem z njimi zadovoljni tako v občinski upra-
vi, kakor v strokovnih službah, zato pričakuje, da bo tako 
tudi v prihodnje. Člani društva upokojencev so tudi tisti, 
je dejal župan, ki prenašajo svoje izkušnje na mlajše gene-

racije v društveni dejavnosti in seveda pomagajo s svojim 
delom mlajšim. Zahvalil se je vsem za dosedanje delo in 
obljubil, da bo občinska uprava s tem najbolj številčnim 
društvom v občini sodelovala tudi v prihodnje. Ob številnih 
gostih se je zbora udeležil tudi predsednik Pomurske zveze 
društev upokojencev Murska Sobota Mirko Lebarič. 
Po tradiciji je program dela tudi za leto 2011 zelo pester. 
Ob organizaciji treh izletov, bodo že ta mesec pripravili tra-
dicionalni spomladanski piknik, podobno letno srečanje 
članov bo septembra, martinovanje novembra; po zelo 
uspelih kulturnih večerih v prejšnjih letih pa naj bi z njimi 
nadaljevali tudi letos. Za člane društva bodo razpisali tudi 
natečaj Moj dom lep in urejen ter trem najvišje ocenjenim 
domačijam podelili priznanja ob občinskem prazniku. Na 
športnem področju bosta aktivni šahovska sekcija in sekci-
ja pikado, junija pa bodo pripravili tudi pohod.
Ker je – kot smo že omenili, v začetku lanskega leta iz 
zdravstvenih razlogov odstopil predsednik, so na njego-
vo mesto do konca mandata, to je za dobo dveh let, na 
občnem zboru izvolili Rajka Janjića. Ta je društvo pred 
odstopljenim Mekicarjem vodil dva polna mandata, zato 
mu ta funkcija ni tuja. Nova članica upravnega odbora 
društva je postala Slavica Balažic iz Sela, za poverjenika pa 
je bil izvoljen Janez Prelec iz Središča. 
     Geza Grabar

natečaj Za  najlepše 
Urejeno Hišo
Društvo upokojencev občine Moravske Toplice 
razpisuje natečaj za najlepše urejeno hišo. Pravico 
sodelovanja na natečaju imajo samo člani Društva 
upokojencev občine Moravske Toplice. Prijavi se 
lahko vsak sam oz. vas lahko prijavijo tudi drugi.
Prijave zbira tajnica du – Irena Ferencek, Tešanovci 
101; ali po telefonu 031 680 414. Rok zbiranja prijav je 
do 30.05.2011. Vsem prijavljenim želim veliko uspe-
ha!
    Rajko Janjić

Rajko Janjić (v ospredju) je spet prevzel predsedniške dolžnosti. 
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trgovina in biFe ka-3
V prostorih vaško-gasilskega doma v Martjancih je po 
krajšem premoru ponovno odprta trgovina z živili, poleg 
je tudi okrepčevalnica. Kot je povedal novi najemnik Jože 
Karoli, so se z ženo Metko in sinom Tadejem odločili, da 
odprejo še svojo tretjo trgovinsko-gostinsko lokacijo v 
upanju, da odločitev zaradi splošne gospodarske krize in 
slabše kupne moči potrošnikov ni preveč rizična. Da bi 
strankam kar najbolj ustregli, si želijo tudi njihovih povrat-
nih informacij. V številu dosedanjih Karolijevih lokacij se 
skriva tudi ime -  KA-3. Tega bi ga lahko razumeli tudi kot 
trije (so)lastniki dejavnosti. 

Trgovina z živili in galanterijo je na 110 kvadratnih metrih 
samopostrežna, zraven pa sodi tudi velik skladiščni pro-
stor. Za zagonske stroške trgovine in bifeja so namenili 
okrog 20 tisoč evrov. V novi trgovini in okrepčevalnici je 
pet redno zaposlenih, od tega so štirje iz domačega kraja. 
Novo pomembno pridobitev za Martjance in občino sta 
pozdravila tudi župan Alojz Glavač in predsednik domače 
krajevne skupnosti Jože Lipaj. 

Geza Grabar

nova trgovina rodovite v 
tešanovCiH
V soboto, 16. aprila 2011,  je Semenarna Ljubljana v prosto-
rih nekdanje Osnovne šole v Tešanovcih odprla novo kme- gZ moravske topliCe: gasilCev ni 

preveč!
Tudi redna letna skupščina za leto 2010 v gasilskem domu 
v Moravskih Toplicah je potrdila, da je največja težava 
večine od 27 gasilskih društev v občini »dota« iz preteklo-
sti – namreč kategorizacija, ki je po prepričanju številnih 
diskriminatorna zlasti do najmanjših društev. 
V poročilu upravnega odbora zveze – podal ga je 
podpredsednik Jože Lipaj, je bilo med drugim povedano, 
da vsa društva –   sedem jih je povezanih v društvo II. kate-
gorije, sedem v društvo I. kategorije in preostalih 13 v sku-
pino I. A kategorije,  redno skrbijo za zaščito in reševanje na 
svojem območju. Zveza je skoraj v celoti izpolnila zadani 
program dela, odpadlo je le nekaj zimskih izobraževanj, 
vzrok temu pa je bilo zdravstveno stanje, danes žal že 
pokojnega predsednika zveze Štefana Kuharja, in pa 
manjko pri predavateljskem kadru. 

tijsko trgovino Rodovita. To je že štirinajsta prodajna enota 
v sklopu maloprodajne mreže Rodovita.  Na približno 140 
m2 notranjih in 900 m2 zunanjih prodajnih površin po-
nuja izdelke za obdelovanje kmetijskih površin: semenski 
krompir, semensko koruzo, jara žita, semena vrtnin, cvetlic 
in čebulic, gnojila in substrate, sredstva za varstvo rast-
lin, krmila in surovine za krmo, kmetijsko mehanizacijo in 
opremo, gradbeni material ter širok program izdelkov za 
vrtnarjenje in urejen dom. 
Trgovino sta slovesno odprla g. Alojz Glavač, župan občine Mo-
ravske Toplice in g. Jure Vončina,direktor kmetijsko-proizvodne-
ga področja, ki upravlja tudi poslovno divizijo Rodovita.
Ob otvoritvi se je Jure Vončina lokalnim oblastem  zahvalil 
za podporo, da lahko skupaj razvijajo dolgoročno sodelo-
vanje in gradijo medsebojno zaupanje.
Župan Alojz Glavač je izrazil veselje nad odločitvijo o 
odprtju kmetijske trgovine v Tešanovcih in podjetju zaželel 
uspešno poslovanje. 
Kmetijska trgovina Rodovita v Tešanovcih 45 je odprta od 
ponedeljka do petka od 8.00 do 15.00 ure, v soboto od 8.00 
do 12.00 ure. Za kupce pripravljajo mesečne ugodnosti, po-
sebne ponudbe in strokovna svetovanja. 

Foto: bc

Trak sta prerezala župan Alojz Glavač in direktor Jure Vončina
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Podobno je bilo razmišljanje poveljnika Jožeta Čarnija, ki je 
prepričan, da 1.400 gasilcev različnih starosti, kolikor jih je 
včlanjenih v društva-članice zveze, redno skrbijo za požarno 
varnost v svojem okolišu. Opozoril pa je na pomanjkanje 
mladega kadra, kar je še zlasti opazno pri manjših društvih. 
Sicer pa je GZ Moravske Toplice ob izobraževanjih – člani 
društev so se udeležili tečajev za strojnike v Murski Sobo-
ti in za nosilce izolirnih dihalnih aparatov v republiškem 
izobraževalnem centru na Igu, pripravila tudi svojo redno 
letno aktivnost: preglede društev, sektorska ter občinsko 
tekmovanje. Za mlade je v Martjancih potekal tabor Mladi 
gasilec, konec leta je bilo v Selu še srečanje gasilskih ve-
teranov. Po njegovih podatkih so krotila društva samo tri 
manjše požare, ki so bili pogašeni v zelo kratkem času. K 
sreči so jih neurja, ki so pustošila po Sloveniji, zaobšla. 
Čarni je svoje poročilo zaključil z besedami: »V naši gasilski 
zvezi je dosti gasilcev. Nekateri menijo, da nas je preveč. 
Vendar temu ni tako! Ko nas potrebujejo, pa nas je prema-
lo. Vzemimo si samo primer celjsko in ptujsko regijo ter 
Ljubljano. Koliko gasilcev je bilo potrebnih pri odstranje-
vanju posledic po septembrskih poplavah  v osrednji in 
zahodni Sloveniji, kjer je bila s svojo silo udeležena tudi 
pomurska regija.«
Poročila predsednice mladinske komisije Valerije Horvat, 
nadzornega odbora, ki ga je podal Zvonko Špilak, in komisije 
za priznanja in odlikovanja Draga Ivaniča, so bila spodbudna.
V razpravi je poveljnik občinskega Štaba CZ Štefana 
Jančariča med drugim povdaril, da bi bilo potrebno ljudi v 
občini, ki je turistično bogato obiskano, osveščati tudi o ne-
varnosti požarov v naravi; Dušan Grof, predsednik odbora 
za razpolaganje s sredstvi iz požarnega sklada, pa je pono-
sen na prostovoljce v občini ter izrazil željo po uspešnem 
nadaljnjem delu, enako pri obnavljanju članstva. V bran 
obstoječi kategorizaciji v občini pa se je postavil častni 
predsednik Gasilske zveze Slovenije Ernest Eory, rekoč, da 
je kategorija 1. A potrebno uvesti tam, kjer ne morejo za-
gotoviti polno operativno desetino, hkrati pa ta katego-
rija prinaša odprto vprašanje glede njihove udeležbe na 
tekmovanjih. Menil je tudi, da je potrebno v skladu z merili 
pregledati okoliš, in ugotoviti, ali ima posamezno društvo 
od 8 do 10 operativcev, da bi se lahko obdržalo v 1. katego-
riji. Sicer pa v kategoriji 1. A vidi možnost, da tudi manjša 
društva živijo še naprej. 

Župan občine Alojz Glavač pa je dejal, da je omenjena 
skupščina prelomna, saj nas je predsednik, ki je poosebljal 
gasilstvo v občini, žal zapustil. Tudi zato mora skupščina po-
meniti pregled v dosedanjem delovanju zveze in si začrtati 
nove dimenzije. Spregovoril pa je tudi o lastni ideji profe-
sionalizacije ali polprofesionalizacije, ki pa zaenkrat ne bo 
uresničljiva. Meni pa tudi, da velikost občine onemogoča 
vzpostavitev enega samega gasilskega centra, odkoder bi 
potem »gasilsko« obvladovali celotno občino, zato da so 
policentri ena od možnih rešitev. V nadaljevanju je izpo-
stavil še, da z njegovega zornega kota nobeno društvo ni 
privilegirano, zato tudi želi ustanoviti posvetovalno delo za 
področje zaščite in reševanja. 
V burni razpravi med delegati skupščine, ali na tej skupščini 
opraviti volitve novega predsednika – pred tem bi bilo po-
trebno spremeniti tisti člen statuta, ki bi dal možnost kan-
didiranja za predsednika vsem članom gasilskih društev in 
ne samo tistim s činom gasilskega častnika, a ker o uvr-
stitvi te točke na dnevni red skupščina ni glasovala, so vo-
litve prestavili. Kljub vsemu pa je skupščina kot najvišji or-
gan zveze izglasovala omenjeno spremembo statuta. Da bi 
imeli vsi kandidati za novega predsednika enake možnosti 
na volitvah, pa je bil sprejet sklep, da se bo skupščina s 
ponovno razpisano kandidaturo za predsednika in z eno 
samo točko – volitvami predsednika, nadaljevala v petek, 
6. maja.  
     Geza Grabar

28 noviH gasilCev
Po nekaj letih premora so v PGD Tešanovcih vnovič orga-
nizirali osnovni tečaj za izprašane gasilce. Ker mladih v 
gasilskih vrstah, zlasti pa v operativi,  vselej primanjkuje, 
pa tudi številne druge aktivnosti jih vključujejo v druga 
področja delovanja, zato je bila organizacija tovrstnega 
tečaja do neke mere pričakovana in tudi nujno potrebna. 
Pa tudi pravilno usposobljen in izobražen gasilec je lahko 
kos vsem nalogam uspešnega varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, kakor tudi pri samih intervencijah. 
Enako pa tudi pri pravilni uporabi osebne zaščitne opreme, 
rokovanju z gasilskim orodjem ter vse sodobnejšo gasilsko 
tehniko. 
Zaradi racionalizacije dela in stroškov so se tečaju v 
Tešanovcih pridružili tudi številni mladi iz drugih so-
sednjih gasilskih društev (Bogojina, Ivanci, Mlajtinci, 
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Noršinci, Martjanci in Suhi Vrh) in formirala se je skupina 
kar 28 tečajnikov. Z osnovami iz področja gasilstva sta jih 
v teoretičnem delu seznanila poveljnik in podpoveljnik GZ 
Moravske Toplice Jože Čarni in Drago Ivanič, v praktičnem 
pa podpredsednik zveze Jože Lipaj. Tečaju je sledil še pisni 
izpit, ki so ga vsi tečajniki uspešno opravili. 
Po dveh letih »stažiranja« jih čaka nadaljevalni tečaj za 
izprašane gasilce, potem pa tudi tečaji za različne oblike 
specialnosti in drugega osebnega usposabljanja.  

    Geza Grabar

Civilna zaščita: natečaj pomoč ob nesrečah
odmevna priZnanja tUdi Za oš 
bogojina
Soboška izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje je 
tudi v letošnjem šolskem letu, že XIV. po vrsti, razpisala 
regijski natečaj za najboljša likovna in literarna dela, in si-
cer na temo Naravne in druge nesreče – Kdo in kako nam 
pomaga ob različnih nesrečah. Le-ta je del vseslovenskega, 
saj se bodo najboljši udeležili zaključne nacionalne prire-
ditve. 
V telovadnici OŠ III Murska Sobota je bila ob koncu natečaja 
svečanost z razglasitvijo rezultatov najboljših. Nagrajena 
dela pa si je bilo mogoče v času prireditve na priložnostni 
razstavi tudi ogledati. 
Da se mladi, kakor tudi njihovi mentorji nevarnosti nesreč, 
kakor potem tudi nujnosti nudenja pomoči vse bolj zave-
dajo, priča tudi velika odzivnost na tokratnem natečaju. 
Iz Pomurja je na natečaju po zaslugi 86 njihovih men-
torjev sodelovalo 22 osnovnih šol in 15 vrtcev, ki so komisiji 
posredovala 242 del kar 238 avtorjev. V štirih kategorijah 
(predšolski otroci, učenci 1., 2. in 3. triletja osnovnih šol) 
je  bilo uradno pregledanih 202 likovnih ter 40 literarnih 
del, po navedbah mentorjev pa je na ravni šol oziroma 
vrtcev ustvarjalo vsaj petkrat toliko mladih. Natečaja so 
se tudi letos izven konkurence udeležile šole iz sosednjih 
obmejnih županij Hrvaške in Madžarske (19 šol, 23 men-
torjev s 27 likovnimi deli). Od nagrajenih del iz osnovnih 
šol naše občine velja posebej izpostaviti velike uspehe 
učencev OŠ Bogojina. 
V skupini literarni izdelki II. kategorije – učenci 1. triletja 
osnovnih šol omenjamo prvo mesto za literarno delo Požar 
v gozdu učenke 2. razreda Neje Kosi Lovrenčec z mentorico 
Mileno Pozderec. V enaki skupini, vendar za likovni izdelek 
pod naslovom Pomagamo lačnim otrokom pa 4. nagrado 
učenke 3. razreda Maruše Paučič. Njena mentorica je bila 
Nataša Kuhar. Vsi za literarne izdelke – v III. kategoriji – 
učenci 2. triletja osnovnih šol, je 2. mesto za delo Dobrota 
je vedno poplačana z dobroto (mentorica Marjetka Erdelji) 
pripadlo učenki 6. razreda Larisi Rac, 5. mesto pa učenki 5. 
razreda Sari Tratnjek za prispevek Tudi živali nam lahko po-
magajo. Njena mentorica je bila Melita Piberčnik. Za delo 
Nevarnost ima na desetine oblek, na stotine pokrival in na 
tisoče mask pa je bila v IV. kategoriji-učenci 3. triletja, s 5. 
mestom nagrajena tudi učenka 8. razreda Mojca Mesarič 
(mentorica Marjetka Erdelji).     
                           Geza Grabar

pgd prosenjakovCi bogatejše Za 
novo voZilo
V soboto, 16.04.2011 je bila v Prosenjakovcih slavnost-
na predaja novega gasilskega vozila GVM1 za prevoz 
oseb svojemu namenu. Na prireditvi so se poleg gasilcev 
sektorja Prosenjakovci zbrali še gasilci iz drugih sektorjev, 
gostje in vaščani. Med vabljenimi gosti so bili prisotni g. 
Alojz Glavač, župan občine Moravske Toplice, g. Jože Lipaj, 
podpredsednik Gasilske zveze občine Moravske Toplice, g. 
Štefan Jančarič, predsednik Civilne zaščite  občine Moravs-
ke Toplice ter ostali. Vse zbrane je na prireditvi v obeh jezikih 
pozdravila ga. Suzana Kovač, ki je bila voditeljica programa. 
Slavnostni govor je imel predsednik PGD Prosenjakovci, g. 
Zvonko Špilak. K novi pridobitvi društva so se čestitkam 
pridružili še župan, podpredsednik občinske Gasilske zveze 
in predsednik Civilne zaščite občine s svojimi govori. Kul-
turni program so popestrili učenci DOŠ Prosenjakovci in 
ženski pevski zbor KTD »ADY ENDRE« iz Prosenjakovec. Po 
uradni predaji vozila, so predsednik PGD Prosenjakovci g. 
Zvonko Špilak, poveljnik  g. Štefan Kovač in tajnik društva 
g. Evgen Kranjec podelili zahvalne listine vsem društvom 
in organom, ki so prispevali za nabavo vozila. 
  Suzana Kovač

Új gvm1 tűZoltókoCsival 
bővült a pártosFalvi Önkéntes 
tűZoltóegylet
Szombaton, 2011. 04. 16-án ünnepélyes körülmények kö-
zött került sor az új tűzoltókocsi átadása rendelkezésére 
Pártosfalván. Az ünnepélyen megjelentek a helybeli és a 
környékbeli tűzoltókon kivül még Glavač Alojz úr, Moravske 
Toplice község polgármestere, Lipaj Jože úr, A Moravske 
Toplice Község Tűzoltószövetségének alelnöke, Jančarič 
Štefan úr, a Moravske Toplice Község Honvédelem elnöke 
és mások. Ünnepi beszédet Őpilak Zvonko úr, a pártosfalvi 
ÖTE elnöke mondott, aki beszédében köszönetet mondott 
mindazoknak, akik bárhogyan segítkeztek az új kocsi be-
szerzésében. A jókívánságokhoz csatlakoztak még a közsé-
gi tisztviselők is. A kultúrműsorban résztvettek a pártosfalvi 
KÁI tanulói és a helybeli „ADY ENDRE” MTE női énekkara.  
A műsor végén a tűzoltóegylet elnöke Špilak Zvonko úr, pa-
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FS Male rijtar, Tešanovci
prviH 10 let 
»Leto 2001 pijsalo se je,/ gda uradno naše drüjštvo usta-
novleno je. /V tej 10 lejtaj puno vzponov, pa tüj punov 
padcov doživele smo. / Eni člani odijšle so, drüjge zraven 
prišle so./ Žalostno je, da tüj dva člana zgüjbele smo. 
Večijnoma zdajšnjeh članov pa že od vsega začejtka vztra-
jamo,« je le izsek iz uvodnega nagovora Maloga rijtara 
(Janeza Fartelja) na prireditvi, na kateri so zaznamovali 
10. obletnico svojega delovanja. Pravzaprav je njegov na-
stop vselej zanimiv uvod v plesni del, ki ga na poti na oder 
spremlja glasbeno-pevska spremljava. 

Čeprav 10 let ni dolgo časovno obdobje, v človeškem življenju 
že predstavlja pomemben izsek, v katerem se je ponavadi 
zgodijo zelo pomembni dogodki. To velja tudi za tešanovsko 
folklorno skupino, ki je s formalno registracijo uradno začela 
delovati 18. januarja 2001. Na pobudo Majde Lipič, Zorna 
Domjana in Franca Viteza je bilo društvo sicer ustanovljen 
že novembra leta 2000. Kot se spominja Franc Vitez kot se-
danji predsednik – pred njim je bil prvi predsednik in njihov 
plesni učitelj Domjan, v tej nalogi pa ga je uspešno nado-
mestila Mojca Bauman, so v društvu kmalu zatem začeli z 
vajami in že marca so imeli prav na prvem tešanovskem Ba-
babalu, ki so ga ponovno oživeli in ga ves ta čas pripravljajo 
prav oni, svoj prvi uradni nastop. 
»Na začetku smo bili kar številčni, saj nas je plesalo kar 
osem parov, občasno pa tudi več,« se spominja Vitez, ki tudi 
s ponosom pove, da je kljub nekaterim nevšečnostim, ki so 
se v njihovih vrstah dogajala minula leta, za njimi deset let, 
prežetih s številnimi lepimi trenutki in še lepšimi spomini. 
Do njihovega prvega jubileja je folklorni skupini po na-
vedbah predsednika ostalo zvestih le devet članov in članic 
(Darja in Franc Vitez, Lea in Janez  Fartelj, Ivanka in Drago 

Balaško, Branko Bauman, Dušan Tivadar in Erika Pozvek), ki 
so dokazali, da lahko s pravo mero zaupanja, spoštovanja 
ter strpnosti drug do drugega, preskočimo sleherno oviro. 
»Zahvala pa gre tudi vsem družinskim članom in članicam 
plesalcev v skupini, ki so postorili dela, ko so bili naši člani 
odsotni zdoma zaradi društvenih obveznostih ter jim stoji-
jo ob strani.« 
Vzrok, da so v društvu ostali brez nekaterih članov ali članic 
niso samo službene obveznosti, preselitev v drugi kraj, pač 
pa žal tudi prezgodnja smrt. Obakrat v začetku marca jih 
je leta 2005 zapustil bobnar Jože Maučec, leto zatem pa 
tudi plesalec Vlado Vitez, ki je bil zato jubilejni večer tudi 
spomin na njiju. 
Iz statistike, ki jo vodijo v društvu, je razvidno, da so 
tešanovski plesalci, ki pa tačas prihajajo tudi iz drugih kra-
jev – Mlajtinec in Murske Sobote, v preteklosti pa tudi iz 
številnih drugih krajev v Prekmurju, v 10 letih opravili čez 
250 plesnih nastopov doma in v tujini, čez 400 večerov 
pa so namenili vajam. Sodelovali so tudi na svojih stojni-
cah na pohodih, ki jih ob Prešernovem prazniku z drugi-
mi domačimi društvi  organizirajo vsako leto, turističnih 
tržnicah v Moravskih Toplicah ter drugih krajih. Velik pečat 
pa so s svojimi domiselnimi nastopi, ki so bili vedno nagra-
jeni z najvišjimi nagradami, dali tudi maškeradam v Mo-
ravskih Toplicah. »Skratka, bilo je pestro in lepo, zahvaljujoč 
tudi vaši pomoči od začetka do danes. Zato se vsem skupaj 
zahvaljujem za pomoč, spodbude in seveda vedno številne 
obiske v dvorani. Za nas je vedno največje plačilo polna 
dvorana veselih obrazov,« je sklenil predsednik Franc Vitez. 
     Geza Grabar

v martjanCiH smo poZdravili 
pomlad
Naše Turistično društvo že tradicionalno pripravlja razsta-
vo velikonočnih izdelkov. Letos smo se odločili, da bomo 
tematiko razstave nekoliko razširili in jo posvetili letnemu 
času namenjenemu prebujanju narave in simboličnemu 
novemu rojstvu.
Tako smo 16. in 17. aprila na ogled postavili razstavo 
izdelkov s spomladansko in velikonočno motiviko. V dvo-
rani je bilo veliko cvetja, metuljčkov, piščančkov, zajčkov in 
seveda remenk/pisanic. Na razstavi smo lahko videli vse 

rancsnoka Štefan Kovač és titkára Kranjec Evgen kiosztották 
a köszönet lapokat az egyleteknek és szerveknek az adomá-
nyokért. A pártosfalvi tőzoltók, mint a lakosság is büszkék az 
új szerzeményre. Remélik, hogy a kocsit csak inkább gyakor-
latokra való személyszállításra fogják használni, mint pedig 
tűzveszély esetén. 

 Kovač Suzana

Poleg že omenjenih v tekstu trenutno v skupino nastopajo še Mojca 
Bauman, Mira Uzelac, Boris Velnar in Robert Tibaut. Pozdrav pomladi - obiskovalci razstave.
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od lično izdelanih pisanic okrašenih z rožicami iz herbarija 
in dinozavrovih jajc, ki so delo otrok iz vrtcev, do resnično 
strokovno in precizno izdelanih drobnih umetnij spretnih 
človeških rok. Naši razstavljavci  so bili: Društvo upokojencev 
Murska Sobota, KTD Ceker Fokovci, KTD Ady Endre Prosenja-
kovci, Vrtec Martjanci, Vrtec Moravske Toplice in seveda smo 
na ogled postavili tudi umetnine, ki nastajajo kot rezultat 
rokodelskih delavnic domačega turističnega društva. Kot 
vsako leto so se nam z velikim veseljem s svojimi krasnimi 
izdelki pridružili tudi nekateri posamezniki iz vasi.
Razstava nam je resnično pričarala pomladno vzdušje 
in kar čutili smo, kako se budi narava in dehti pomlad.  
Zahvaljujemo se vsem razstavljavcem in obenem vabimo 
vse ljudi spretnih rok, da se nam pridružijo na razstavi na-
slednje leto. 

ženski svetek
Na vabilu je bilo zapisano: „Drage ženske, mame, hčere, 
babice...
Vabimo Vas, da se nam pridružite v nedeljo, 27. marca ob 
15.00 uri v dvorani Vaškega doma v Martjancih, kjer Vam 
bomo v počastitev dneva žena in materinskega dne pripra-
vili Ženski svetek.“
Prireditev „ženski svetek“ je nastala iz združenih praznikov 
dneva žena in materinskega dne. Pripravilo ga je TD Mar-
tin Martjanci.
V uvodnem delu prireditve, ki je vsebovala kulturni pro-
gram in družabni del, je vse prisotne prijazno pozdravila 
in nagovorila predsednica TD Martin Martjanci ga. Jasmi-
na Papić. Po njenih spodbudnih besedah so na svojo točko 
že komaj čakali naši otroci (šolarji), ki so program posebej 
prijetno popestrili. Predstavili so se v treh delih, in sicer: 
pripovedovanje pesmic, oz. verzov, igranje na inštrumente 
ter s plesno točko. Prvi in drugi del kulturnega progra-
ma sta se nekako prepletala, saj je pesem, verz inspiriral 
inštrument harmonike in violine. S plesno točko so otroci 
ustvarjalno – gibalno uprizorili Nagajivo pomlad.
Ženske kot take pa imamo rade tudi kakšne majhne po-
zornosti. Da pa je ne bi manjkalo na prireditvi „ženskega 
svetka“ so za to poskrbeli naši vrli moški, ki niso pustili, da 
bi katera odšla domov praznih rok – vsaka je prejela cvet. 
Druženje se je nadaljevalo ob sproščenem klepetu in do-
brotah, ki so jih pripravile marljive roke naših vaščank.
  Mihaela Žilavec

Fokovci: zamenjava tretjega zvona z novim
priprave na 100 let Zvonika 
na pokopališčU
Pisalo se je daljno leto 1911, ko so na najvišji točki na 
pokopališču v Fokovcih – ta šteje 325 metrov nad morje, 
začeli z zidanjem zvonika s spremljajočim prostorom za 
shranjevanje orodja in drugih potrebščin. Zvonik morda 
ne bi bil nič posebnega, če se na njem vse do danes ne bi 
ohranila judovska oziroma Davidova zvezda. 
Kot pravi predsednik krajevnega odbora Tihomir Kržanko, 
gre za te kraje za redko znamenje, saj sta v naši soseščini 
le še dva takšna zvonika: na skupnem pokopališču za kraj 
Kukeč-Panovci in na cerkvi v Križevcih v Prekmurju. Pravi, 
da je takšno znamenje značilno za judovske zvonike, in iz 
tega lahko posredno povežemo dejstvo, da so zvonik na 
fokovskem pokopališču najverjetneje sezidali Judje, ki so se 
po zgodovinskih podatkih v teh krajih začeli iz Madžarske 
množično naseljevati v 19. stoletju in jih je bilo že leta 1880 
več kot 20.  
Kržanko še pravi, da so imeli s I. svetovno vojno slabe 
izkušnje tudi v Fokovcih, saj je takratna Ogrska oblast dva 
zvona snela in ju odpeljala za potrebe izdelovanja topov, 
litino za katero so dobili prav s taljenjem zvonov. 
Krajani so leta 1923 na novo leseno konstrukcijo namestila 
dva velika zvona, ki sta bila narejena v livarni v Mariboru. 
Kot še navaja Kržanko, je bil prvi uglašen na C-2, drugi pa na 
E-2. II. svetovna vojna oziroma slabe izkušnje v I. so krajane 
spodbudile v odločitvi, da so obstoječa zvona kot morebitni 
vojni plen sneli in ju zakopali, na njuno mesto pa namestili 
okrog 20 kilogramov težak zvon. Po vojni so na običajno 
mesto namestili tudi skrita zvona in vse do letos so služili 
svojemu namenu. Leta 1997 so krajani pristopili k temeljiti 
obnovi objekta, ob pomoči podjetja Digit Geze Temlina iz 
Veščice pri Murski Soboti, pa so zvonove tudi elektrificirali. 
Velika zvona sta na svojem mestu še danes, mali zvon pa so 
predvsem zaradi posodobljene elektrifikacije, ki je mimo-
grede tako kot pri vseh elektrificiranih zvonovih, daljinsko 
krmiljena, in posledično s tem tudi njegove preglasitve od 
dveh večjih, zamenjali z novim. Ob posredovanju Temli-
na  so na podlagi melodične slike strokovnjaki iz Nemčije 
predlagali in zatem tudi izdelali 100-kilogramski zvon s 
premerom 550 mm, ki je bil v razmerju 78 % kroma in 22 % 

bakra ulit v znani livar-
ni za zvonove v mestu 
Passau v Nemčiji. Kot 
še pravi natančen in s 
številnimi zanimivimi 
podatki »oborožen« 
Kržanko, je novi zvon 
uglašen na G-2. Stari 
zvon bo shranjen v že 
omenjenem prostoru 
ob zvoniku. 
Nekaj tisoč evrov 
vredni projekt, sta v 
razmerju 2/3 : 1/3 pokri-
la Krajevna skupnost 
Selo-Fokovci in občina 
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Moravske Toplice ter pomeni eno zadnjih dejanj temelji-
te priprave na 100. obletnico zvonika, kateremu svečanost 
bodo pripravili prihodnje leto.  
Svečane blagoslovitve novega zvona sta se ob škofu mag. 
Gezi Erniši udeležila še dva evangeličanska duhovnika 
(del geografsko zelo razmetanega kraja sodi v cerkveno 
občino Selo, del pa v Križevce) ter katoliški pater Bernard. 
Binkoštna cerkev, ki je v Fokovcih prav tako močno zasto-
pana, pa svojega predstavnika na pokopališču uradno ni 
imela, saj ta cerkev materialnih dobrin ne blagoslavlja. 
Še ena simbolika je v novem zvonu, ki vsekakor ima v sebi 
pomembno zgodovinsko sporočilo, po drugi pa izraža 
enotnost vaščanov: v letu, ko so dobili novi zvon in je le-ta 
zamenjal starega, ki je dolga leta služil tudi za obveščanje 
(alarmiranje) krajanov ob nesrečah, so na vaško-gasilski 
dom namestili tudi računalniško, torej daljinsko krmiljeno 
sireno za alarmiranje. 

Geza Grabar

akCija steriliZaCije in kastraCije 
psov in mačk 
Društvo za zaščito živali Pomurja je pobudnik akcije steriliza-
cije in kastracije psov in mačk, v kateri sodelujejo vse veteri-
narske postaje v Pomurju, trajala pa bo do 31. maja letos. Ve-
terinarska stroka pravi, da so sterilizirane in kastrirane živali  
varnejše pred spolno nalezljivimi boleznimi. V času parjenja 
niso zvočno moteče za okolico, poleg tega pa ne uhajajo od 
doma in zato na ogrožajo varnosti v prometu. Sterilizacija in 
kastracija varujeta žival pred nekaterimi oblikami raka.
Mačke še vedno lovijo miši in psi še vedno čuvajo svojo 
družino in posest. Kastrirani psi so bolj vodljivi in manj agre-
sivni, mački pa ne označujejo teritorija.
V Sloveniji se skoti več živali, kot jih lahko dobi dom. Mnoge 
živali, ki jih ljudje ne morejo oddati, pristanejo na cesti in nato 
v zavetišču. Preplašene in sestradane imajo 30 dni časa, da 
spet začnejo zaupati ljudem. Če jih v tem času nihče ne po-
svoji, jih je po Zakonu o zaščiti živali dovoljeno evtanazirati. S 
sterilizacijo oz. kastracijo svoje živali lahko tudi vi pripomore-
te, da bo teh zavrženih živali, za katere se le težko najdejo novi 
lastniki, manj!
Tisoče živali vsako leto protizakonito izgubi življenje v prvih 
urah svojega življenja. Narava žene samico, da 
poskrbi za svoj naraščaj – če ji ga odvzamemo, 
ji povzročimo velik stres. Poleg tega težko verja-
memo, da se vam tako pobijanje zdi naravno ali 
celo etično? Z globo od 800 do 1.200 eurov se 
kaznuje posameznik, ki naklepno usmrti žival. 

Skrbnik hišnih živali mora 
preprečiti rojstvo neželenih mladičev    

Preobremenjevanje živali 
(če med dvema kotitvama ne preteče 
najmanj 290 dni).                 

ZA OBE KRŠITVI JE PREDPISANA
GLOBA 400-800 €

KUPON ZA 20 % POPUST PRI CENI STORITVE 
STERILIZACIJE / KASTRACIJE  PSA / MAČKE
PO PREDHODNEM NAROČILU LAHKO UVELJAVITE 
PRI VETERINARSKIH ORGANIZACIJAH:
1. Veterinarska postaja LENDAVA (02/578-85-87) 
2. Veterinarska postaja GORNJA RADGONA (02/564-85-90)
3. Veterinarska ambulanta ŠANTL (02/564-39-24)
4. Veterinarska ambulanta LJUTOMER (02/584-85-55)
5. Veterinaria MURSKA SOBOTA (02/521-38-57)
6. Veterinarski inženiring NABERGOJ MORAVSKE TOPLICE (02/548-12-30)
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Dolžnost vas, lastnikov živali je, da preprečite, da bi se vaše živali nekontrolirano 
razmnoževale׃ ″Skrbnik hišnih živali mora z zagotovitvijo osamitve, kontracepcije, 
sterilizacije ali kastracije živali preprečiti rojstvo nezaželenih živali.″ (11. člen Zakona 
o zaščiti živali)

pooblaščenCi Za oCenjevanje škode 
na kmetijskiH in goZdniH kUltUraH
Lovska družina Prosenjakovci, ki upravlja z loviščem na 
območju k. o. Berkovci, Čikečka vas, Fokovci, Ivanjševci, 
Kančevci, Lončarovci, Motvajevci, Pordašinci, Prosenjakovci, 
Radkovci, Selo, Središče in delno Ivanoci in Vučja Gomila, v 
skladu s 56.členom Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list 
RS, št. 16 z dne 20.02.2004 in št. 17 z dne 12.02.2008) obvešča 
imetnike kmetijskih in gozdnih kultur na območju Lovs-
ke družine Prosenjakovci, da so imenovani pooblaščenci 
upravljalca lovišča za ocenjevanje škode na kmetijskih in 
gozdnih kulturah. 
Imenovani pooblaščenci so:
Ludvik Berden, stanujoč Berkovci 12, 9207  Prosenjakovci,  
telefon 02 544 11 12, GSM 041 328 255;
Marjan Burjan, stanujoč Mladinska 1, Rakičan, 9000 
Murska Sobota, telefon 02 524 10 56, GSM 051 352 565;
Ernest Kovač, stanojoč Domanjševci 101, 9206 Križevci v 
Prekmurju, telefon 02 554 11 65, GSM 031 472 721;
Davorin Novak, stanujoč Štefana Kovača 15, 9000 Murska 
Sobota, telefon  02 532 13 32 in GSM 041 765 325;
Ludvik Rituper, stanujoč Jakobovo naselje 23, 9000 Murska 
Sobota, telefon 02 530 47 65, GSM 041 671 038.
Oškodovanec je dolžan po 56. členu Zakona o divjadi in 
lovstvu škodo na kmetijskih in gozdnih kulturah prija-
viti v treh dneh od dneva, ko je škodo opazil in to pisno 
pooblaščencu upravljalca.
Prijava mora vsebovati parcelno številko, katastersko 
občino, št. gerka in kulturo.

LOVSKI ZDRAVO!
Ludvik RITUPER,l.r.

predsednik LD Prosenjakovci

LD je vpisana v register društev pri UE Murska Sobota, št. 
odločbe 024-11/69-7 z dne 15.01.1970
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(IZVOD ZA DRUŠTVO) 
Po zaključku akcije S/K bomo izžrebali 5 nagrajencev, katerim bomo podelili nagrade z motivom društva! 

PODATKI O LASTNIKU ŽIVALI (vpišite):
Ime in priimek: ___________________________________________
Naslov: _________________________________________________
Občina: _______________ e-naslov:___________________
Tel.št.:  _________________
Pes / psica :  __________     (obkroži in vpiši število) 
Maček / mačka:  __________      (obkroži in vpiši število) 

P O M E M B N O ! 
Z enim kuponom lahko popust uveljavite za več živali. Pred sterilizacijo oz. kastracijo mora biti 
vaša žival zdrava in razglistena. 
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prometne nesreče in prekrški na območjU 

občine m. topliCe v letU 2009 in  2010
LETO NESREČE S 

SMRTNIM 
IZIDOM

HUDA 
TELESNA 
POŠKOD-
BA

LAHKA 
TELESNA 
POŠKOD-
BA

SAMO 
MATE-
RIALNA 
ŠKODA

SKUPAJ 
NESREČE

2009 1 2 19 16 38
2010 0 3 16 22 41

Kot povzročitelji prometnih nesreč prednjačijo:
 Vozniki osebnih avtomobilov:
V letu 2009  = 35;  v letu  2010 =  32
Kolesarji:
V  letu 2009 = 1; v letu  2010 = 2
Vzroki za nesreče:
Neprilagojena hitrost: v letu 2009 =9, v letu 2010 =17;
Neupoštevanje prednosti: v letu 2009 =9; v letu 2010 =6;
Nepravilna stran/smer vožnje: v letu 2009= 7; v letu 2010 = 6;
Premiki z vozilom: v letu 2009 = 3; v letu 2010 =3;
Nepravilno prehitevanje: v letu 2009 = 2, v letu 2010 = 2
Prometni  prekrški – vzroki:
NEPRAVILNA HITROST:  leto 2009 = 405, leto 2010=210;
NEUPORABA VARNOSTNEGA PASU:  leto 2009 = 39, leto 
2010=46;
VOŽNJA POD VPLIVOM ALKOHOLA:  leto 2009 = 65, leto 
2010=31;
VOŽNJA BREZ VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA:  leto 2009 = 26, 
leto 2010=16;
VOŽNJA Z NEREGISTRIRANIM VOZILOM:  leto 2009 = 20, 
leto 2010=12;
Skupaj je bilo ugotovljenih v letu 2009 -657 prekrškov in v 
letu  2010-520 prekrškov.
Spoštovani občani to so podatki o prometnih prekrških in 
prometnih nesrečah, ki so po podatkih postaje policije iz 
Murske Sobote storjeni na cestah občine Moravske Toplice 
(2009 in 2010).Stanje se je nekoliko popravilo, čeravno je za 
tako malo območje to še vedno preveč.  V letu 2010 beležimo 
41 prometnih  nesreč in 32 povzročiteljev. Storjenih je bilo 
510 registriranih prekrškov. To so številke, ki nam povedo, da 
moramo vsi skupaj poskrbeti za večjo varnost na cesti.

 Franc ČARNI 

Organizirano pohodništvo po gričkih in dolinah

poHodi po goričkem
Redko bi našli slovensko pokrajino ali območje, kjer bi 
premogli toliko pohodov, kot jih gričevnato Goričko. Po 
nekaterih informacijah se jih tam vsako leto zvrsti vsaj 60. 
Da bi jih smiselno povezali v celoto oziroma bi udeležba 
na le-teh imela nekaj skupnega, po drugi strani pa bi na-
grajevala tiste, ki so redni udeleženci kar nekaj pohodov, 
se je že lansko leto Sekcija za pohodništvo pri Goričkem 
drüjštvu za lepše vütro premierno odločila za izdajo 
Izkaznice pohodnika/pohodnice po Goričkem. 
Čeprav je namen pohodov zgolj rekreacija, krepitev zdravja, 
medsebojno druženje in spoznavanje lepe goričke pokraji-
ne in dobrih ljudi, ki tam živijo, in ne tekmovalnost, so 
v izkaznicah  pohodniki pridno nabirali žige kot potrdila 
organizatorjev o udeležbi. In tisti, ki je prehodil in zbral 10 
potrdil organizatorja, je bil na pohodu okoli Sebeščana v 
Pečarovcih, ki je veljal za zaključnega v letu 2010, deležen 
posebnega priznanja. 
Podobno akcijo sekcija pelje tudi letos, ko je v izkaznico 
vključenih že 41 pohodov (lani 36). Prvi pogoj za vključitev je 
bila pripravljenost samega organizatorja, da sodeluje v tem 
projektu, druga tudi ustrezen organizacijski nivo, tradicija 
pohodov, ustrezen termin … Kot ocenjuje koordinator poho-
dov Janez Škalič iz Sela – pri tem projektu pa so še številni 
drugi člani društva (predsednica Marta Horvat, in Jože Ritu-

per, ki je bil idejni pobudnik projekta), se 
je izkaznica med pohodniki že prvo leto 
zelo dobro prijela. Skupaj je bilo namreč 
lani izdanih kar 642 izkaznic, kar je za prvo 
leto lepa številka. Sicer pa je po podatkih 
Škaliča na posameznem pohodu bilo lani 
z izkaznico 37 pohodnikov; 137 pa je bila 
najvišja številka pohodnikov z izkaznico 
na enem pohodu. Skupna udeležba vseh 
na večini pohodov – njihova povprečna 
dolžina je znašala 12 kilometrov, je pre-
segala številko sto, so pa bili tudi taki z 
več kot 200 ali celo 300 pohodniki. Med 
njimi je bil lani med najštevilčnejšimi 
tudi pohod po Sladki poti (uradno število 
udeležencev 340). 

Z novinarske konference (od leve: Janez Škalič, Marta Horvat, Jože Rituper, 
Jožef Pušenjak iz Šalovec, kjer so v začetku leta organizirali Pohod trej kralof 
na Pouti po dolaj, pa bregaj, in Štefan Puhan, TD Bogojina, organizatorji 
Blaževega pohoda. 

(IZVOD ZA VETERINARSKO POSTAJO)

AKCIJA S/K 2011
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Kot so letošnji projekt predstavili na novinarski konfe-
renci v sejni sobi občine, se je na tem seznamu znašlo 
veliko pohodov tudi iz naše občine: Pohod sv. Treh 
kraljev, Filovci (08. 01.), Blažev pohod s prikazom rezi 
vinske trte, Bogojina (29. 01.), Prešernov pohod 2011, 
Tešanovci (05. 02.), 8. Pohod po Sladki poti, Ratkovci (06. 
03.), Spoznavajmo občino Moravske Toplice, Tešanovci 
(25. 06.), 5. Ivanocyjev pohod, Ivanovci (27. 08.), 11. Pohod 
gostilne Marič, Sebeborci (03. 09.), 21. Košičev pohod po 
poteh kulturne dediščine, Bogojina (25. 09.), 12. Marti-
nov pohod, Martjanci (12. 11.), 6. Miklavžev pohod, Selo 
(27. 11.), Štefanov pohod, Vučja Gomila (26. 12.).
   Geza Grabar

štrka  imata novo gneZdo
Pomlad je tisti letni čas, ko se narava prebuja iz zimskega 
spanja, ko vse ozeleni in zacveti, ko se vrnejo k nam ptice in 
ko narava dobiva popolnoma drugo podobo. 
Tudi v Prosenjakovcih se veselimo pomladi, pa ne samo za-
radi brstenja in cvetenja, ampak tudi zato, ker se veselimo 
novih sosedov – to je štorkelj, ki nas vsako leto obiščejo na 
koncu marca. Letos smo bili že malce v skrbeh, saj štorkelj 
v marcu ni bilo. Vsi, ki stanujemo blizu štorkljinega gnezda, 
smo zvedavo opazovali gnezdo, ki je na starem električnem 
drogu, a štorklje ni bilo od nikoder. Sobotno jutro, prvega 
aprila pa se je prva štorklja le vrnila in se usedla v svoje 
gnezdo.  
Ker pa je električni drog že načel zob časa, so iz JZ Krajinske-
ga parka Goričko skupaj s podjetjem »Elektro Maribor 
OE Murska Sobota« menili, da ga je potrebno zamenjati 
z novim – betonskim, s tem pa tudi obstoječe štorkljino 
gnezdo. Gospod Anton Gjergek je pod vodstvom Kristjana 
Malačiča in Gregorja Domanjka iz JZ Krajinskega parka 
Goričko »zvaril« nov podstavek za štorkljini gnezdo. Seve-
da se nam je takoj porodilo vprašanje, kaj bo s štorkljinim 
gnezdom? Ali bodo štorklje želele stanovati na novem dro-
gu in v novem gnezdu, ali pa se bodo kar odselile.
Priprave za zamenjavo električnega droga in nastavitev 
novega gnezda je bila skrbno in natančno načrtovana in 
izvedena. Delavci iz podjetja »Elektra Maribor OE Murska 
Sobota«, so najprej postavili betonski drog, čez nekaj dni 
pa se je začela namestitev novega štorkljinega gnezda. 
Namestitev gnezda je trajala celo dopoldne in sosedje 
smo vse skupaj zelo pozorno opazovali. Delavcev pa ni-

smo opazovali samo mi, ampak tudi štorklja sama, saj si 
svojega gnezda ni mogla urejati dalje. A tudi štorkljina 
potrpežljivost se je izplačala, saj je dobila mnogo večje 
gnezdo, kot ga je imela do zdaj. 
Ko so delavci končali s svojim delom, smo vsi opazovali 
štorkljo, saj nas je zanimalo, ali se bo usedla v gnezdo, ali 
ne. A čez nekaj minut se je štorklja le usedla v svoje gnezdo 
in ponosno opazovala »domači kraj«. Ponosni pa smo tudi 
mi Prosenjakovčarji, da imamo tudi mi v naši vasi štorklje, 
ki je simbol Prekmurja, ki ga imamo tako radi in smo po-
nosni nanj.
Na koncu naj se v imenu vseh vaščanov Prosenjakovcev 
zahvalim podjetju »Elektra Maribor OE Murska Sobota« in 
gospodoma Kristjanu Malačiču in Gregorju Domanjku iz JZ 
Krajinskega parka Goričko za uspešno selitev štorkljinega 
gnezda in za posluh, ki so ga imeli.

Text in foto: Bernarda Koroša Pantović 

Olga Gutman iz Vučje Gomile
nova nagrada Za njene Zgodbe
Upokojena učiteljica Olga Gutman iz Vučje Gomile se vse 
bolj uveljavlja kot uspešna pisateljica, ki pa jo številni v 
domačem okolju v tej vlogi še vedno ne poznajo dovolj.

Da gre za zelo plodno pisatelji-
co, ki je bila vrsto let tudi tajnica 
Društva upokojencev Moravske 
Toplice, sedaj pa vodi literarno 
sekcijo pri podobnem društvu v 
Murski Soboti, priča tudi poda-
tek, da je Olga doslej izdala dve 
knjigi kratkih zgodb: Pravljična 
košarica (1998, založba DRUMAc 
v Mariboru) in Korenine in sol 
(2008, založba KATR, Ljubljana). 

Njena prozna dela pa so izšle v vseh šestih letnih zbornikih 
Shojene poti, ki jih izdaja prav literarna sekcija že omenje-
nega društva. Njena dela pa zasledimo tudi v letnih 
Evangeličanskih koledarjih, v zbornikih   piscev seniorjev 
pri literarnem klubu LIKUS v Mariboru, doslej pa je sodelo-
vala tudi  z društvom Lipa v Domžalah, kjer sta bili objavlje-
ni dve njeni zgodbi, njena krajša dela pa so izšle tudi v   
zborniku U-3, Zrelo žito, Ljudska univerza Murska Sobot. 
Dvakrat zapored sta bili njeni zgodbi izbrani kot najboljši 
na literarnem natečaju priloge Nika, za svojo zgodbo pa je 
dobila tudi srebrno priznanje Pevskega društva Selo in OŠ 
Fokovci ter tretjo ob obletnici omenjene šole. Olga pa je 
dobila tudi 1. nagrado za aforizem v prekmurščini, katerega 
literarni natečaj je razpisal Krajinski park Goričko.
Na zadnjem, lanskem literarnem natečajih Organizacije 
združenih narodov (OZN) za Slovenijo za zgodbe za otroke na 
temo za miljejske cilje (borba proti revščini in neizobraženosti 
ter naravne katastrofe v Sloveniji), je namreč za svojo Zgodbo 
o deklici Iris prejela drugo nagrado. Njeno delo, ki ga tokrat 
objavljamo tudi v Lipnici, pa bo objavljeno tudi v skupni knjigi, 
ki jo bo izdal organizator natečaja.  
Na podobnem natečaju je sodelovala tudi leta 2009. 
Takrat je bila s svojo pravljico Srečna vas izbrana v skupi-
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no za objavo v knjigi. Da je postala Olga s svojimi doživljajskimi, 
poučnimi in zanimivimi zgodbami vse bolj prepoznavna, priča 
tudi njeno lansko sodelovanje na natečaju piscev iz ozemlja 
nekdanje Jugoslavije v Zrenjaninu v Srbiji.).  
Doslej je bilo že veliko njenih kratkih zgodb objavljenih v medi-
jih: največ v oddaji Srebrne niti na radiu Murski val, kmalu naj bi 
začele izhajati tudi njene zgodbe v tedniku Kmečki glas.  
Na vprašanje, kaj vse načrtuje v letošnjem letu, pravi, da v prvi 
vrsti želi sodelovati na literarnih natečajih, domačih in medna-
rodnih, kamor jo povabijo ali pa zanje izve. Pripravlja tudi gradivo 
za 7. številko Shojenih poti. 
Še naprej pa želi objavljati zgodbe na svojem blogu na RTV, kjer 
se je tam od leta 2009 zvrstilo že več kot 40 njenih zgodb. Da 
bi lahko katero tam prebrali tudi bralci Lipnice, morajo v iskalnik 
Google vtipkati njeno ime in priimek in odprla se bo njena stran 
na blogu RTV. Ta čas pa pripravlja slikanico za otroke, za katero 
založnika še išče. Mogoče pa se bo pokazala tudi kakšna možnost 
za izid katerega od dveh njenih romanov. 
  Geza Grabar

poUčno in inFormativno
V zadnjih nekaj mesecih je občina Moravske Toplice poskrbela za 
izdajo dveh zanimivih, obenem pa tudi zelo poučnih knjižic. Že 
lansko leto je luč sveta ugledala kronika vasi Tešanovci, v kateri se 
je njen kronist Štefan Kuhar sprehodil skozi zgodovino kraja. Tako 
med drugim zvemo, da je bila po bogatem ljudskem izročilu  lo-
kacija prvotne vasi, imenovala naj bi se Streblanci, v času turških 
vpadov na drugi lokaciji. Sprehodu skozi zgodovino vasi Štefan 
Kuhar doda tudi nekaj razmišljanj o tem, kako naprej.
Prav zanimivo branje pa ponuja knjižica Karoline Zrim Moji spo-
mini na družino Matzenauer, ki je živela v dvorcu v Prosenja-
kovcih. Gre za osebno izpoved avtorice, zgodbo njene družine, 
znane po grofu Karlu  Matzenauerju, plemiču in diplomatu, ki se 
je v prosenjakovci dvorec preselil med obema svetovnima vojna-
ma. Karolina Zrim v knjigi, ki je izšla tudi v madžarskem jeziku, 
opisuje člane družine, ljudi, ki so prihajali v dvorec, opozori pa tudi 
na zgodovinski pomen mize z dvorca, za katero je mednarodna 
komisija po prvi svetovni vojni odločala o usodi Prekmurja. Mize 
žal že zdavnaj ni več v dvorcu. 
Obe knjižici si velja prebrati, ker sta poučni in informativni.

bc  

Olga Gutman:        

Zgodba o dekliCi iris
V zahodnem delu Slovenije, pod veliko planino, je 
bila vas. Hiše so bile kot prilepljene na vznožje pla-
nine. V dolini se je vila reka, ob njej pa so bile njive 
in travniki. V tej vasi je, med drugimi živela družina: 
oče Pavel, mati Liza in hčerka Iris. Bili so revni in zato 
so morali živeti zelo skromno. 
Oče je hodil na delo v dolino, v bližnje mesto. Bil je 
navaden delavec, brez poklica in njegova plača je 
bila majhna. Komaj je zadoščala za preživetje od 
meseca do meseca. Včasih pa je je zmanjkalo že na 
polovici meseca. Takrat se je družina morala znajti, 
kakor se je vedela in znala. 
Mati je bila doma, gospodinjila je in obdelovala edi-
no njivico, ki so jo imeli. Že nekaj let je zaman iskala 
delo. Kjerkoli se je potegovala zanj, so jo odslovili, 
ker ni imela niti dokončane osnovne šole. Vedno so 
sprejeli katero drugo žensko in ne njo. Zato je pogo-
sto govorila hčerki Iris: »Uči se otrok moj! Uči, da ne 
boš brez dela kot jaz! Če boš imela šole, boš dobila 
boljše delo in več plače. Pa ne boš revna, kot smo 
mi.«
In Iris se je učila. Bila je pametna in pridna. Vse razre-
de je izdelovala z odličnim uspehom. Razen tega je 
imela zelo lep glas in je zelo lepo pela. Učitelji so 
materi svetovali, naj Iris pošljeta z očetom, v glasbe-
no šolo.Ko sta se o tem pogovorila, sta sklenila, da 
bosta nekje prihranila, ali zaslužila potreben denar 
in Iris bo šla v glasbeno šolo. To se je tudi zgodilo.
Nekega dne pa se je pri njih oglasil stari sovaščan 
Peter, ki je živel na drugem koncu vasi. Zaradi sta-
rosti je le redko zašel v njihov konec vasi. Sedaj pa 
je bil tu. Pod  pazduho je nosil  kitaro.  Zato so ga vsi 
čudno pogledali, ko je stopil na dvorišče.
»Dober dan!« je pozdravil. »Najbrž se čudite, kaj me 
je prineslo k vam? Zvedel sem, da Iris hodi v glasbe-
no šolo in se uči petje. Prinesel sem ji svojo staro 
kitaro. Mene prsti več ne ubogajo in mi ne služi nič 
več. Njej pa bo prišla prav. Na, Iris, vzemi jo in upo-
rabljaj! Tako bom vsaj vedel, da je v pravih rokah.« je 
rekel in kitaro izročil Iris. 
Iris je bila presrečna. Še rajši je hodila v glasbeno 
šolo, se pridno učila in še rajši pela, ko se je lahko 
spremljala na kitari.
Po končani osnovni šoli, se je Iris vpisala v gimnazijo. 
Starša ji nista nasprotovala.
»Naj se uči, da ji bo v življenju boljše , kot je nama. 
Bomo že kako.«
Iris se je učila in sošolcem, katerim je učenje delalo 
težave, rada pomagala. Poleti je v šolo hodila peš ali 
s kolesom, v slabem vremenu in pozimi pa z avto-
busom. Vsak dan si ni mogla privoščiti avtobus, ker 
je bilo denarja premalo. 
Dijaki so na gimnaziji ustanovili šolski ansam-
bel. Vanj so povabili tudi Iris. Nastopali so povsod 
po okolici in poželi lepe uspehe. Posebno je ljudi 
navdušila Iris, s svojim petjem. Ker je tako tudi sama 
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zaslužila kak evro, je to staršem nekoliko olajšalo denarne skrbi.
Neko popoldne, med šolskimi počitnicami, pa so se na nebu pričeli 
kopičiti temni oblaki. Bilo jih je vedno več in vse bolj so se bližali 
vasi. Ko so prišli do vasi, je začelo grmeti. Bliski so parali nebo in 
skoraj popolnoma se je zmračilo. Ljudje so se strahoma ozira-
li v nebo. Čez dobre pol ure je začelo liti kot iz škafa. Deževalo je 
brez prestanka cel teden. Reka v dolini je narasla in prestopi-
la bregove. Poplavila je polja in travnike in odnašala vse, kar se ji 
je znašlo na poti.Zemlja je bila razmočena in vsepovsod je bilo 
polno luž. Ljudje niso mogli nikamor iz vasi, saj je reka odne-
sla most, edino povezavo z drugimi kraji. Borili so se s podivjano 
reko in reševali pred njo, kar se je rešiti dalo ter drug drugemu 
pri tem pomagali.Irisin oče je že nekajkrat zaskrbljeno pogledal 
na planino za hišo in rekel sosedu, s katerim sta gradila nasip: 
»Samo, da se ne utrga še plaz.Zdi se mi, da slišim , da nekaj poka, 
gori na planini.«
»Misliš, da bi se še to lahko zgodilo?«
Oče je poklical Iris in ženo in jima naročil, naj čimhitreje povežeta 
v cule najnujnejše stvari in prideta k njemu. Nič nista spraševali, 
le naredili sta, kar jima je naročil. Komaj sta, Iris in mati, prišli do 
očeta, se je na planini, za njihovo hišo, zaslišalo prasketanje, kot da 
se lomi drevje, takoj nato pa zamolklo bobnenje. Vsi so pogledali v 
tisto smer. Po planini navzdol se je valila ogromna gmota zemlje, 
drevja in skalovja. Plaz zemlje je lomil pred seboj vse, kar mu je bilo 
na poti. Ko je prilezel do njihove hiše, jo je privzdignil od tal, kot 
bi bila igrača in nato se je sesula, kot  hišica iz kart. Kmalu ni bilo 
videti več ničesar od nje. Ostanke je prekrila debela plast zemlje. 
Od takrat naprej je družina živela v stari shrambi, kjer  so nekoč 
stiskali jabolka, a sedaj je stiskalnica že dolgo samevala, ne da bi 
jo uporabljali. Sedaj pa je družini služila za mizo, klop in posteljo 
hkrati, saj drugega pohištva več niso imeli. Vse je bilo uničeno in 
prekrito z debelo plastjo zemlje. Družino je skrbelo, kaj bo, saj de-
narja, za novo hišo niso imeli.
Počitnice so minile in Iris se je kljub nesreči, ki jih je doletela, spet 
podala v šolo. Prvi dan pouka , ko je stopila na šolski hodnik, so jo 
obstopili sošolci. Vsak ji je hotel stisniti roko in ji pokazati, da čuti 
z njo. Mnogi so ji rekli: » Iris povej, če boš kaj rabila! Pomagali ti 
bomo.«
Iris je neprenehoma razmišljala, kako bi staršema pomagala, da bi 
zbrali dovolj denarja, da bi lahko zgradili novo hišo. Neko noč, ko ni 
in ni mogla zaspati, se je spomnila.
 Ko je naslednje jutro prišla med sošolce, jih je ogovorila:
»Rekli ste, da bi mi bili pripravljeni pomagati. Sedaj bi rabila vašo 
pomoč.Mi res hočete pomagati?«
»Seveda Iris! Samo povej, kaj naj storimo?«
»Prosila bi vas, če bi mi hoteli pomagati organizirati in izvesti kon-
certe. Kar nekaj bi jih moralo biti. Ne njih bi zbirala denar za novo 
hišo. V luknji, v kateri sedaj živimo, ne moremo ostati čez zimo. Pa 
tudi učiti se tam ne morem.«
»Seveda ti bomo pomagali Iris. Ti vodi, mi pa bomo delali kar bo 
potrebno.«
Pa so se takoj lotili dela. Spet so sestavili glasbeni ansambel. Šli so 
od vasi do vasi, od mesta, do mesta in prirejali koncerte. Ko so za 
njihovo akcijo zvedeli glasbeniki iz bližnjih in daljnih krajev, so se 
jim pridružili. Minila je jesen in zima. Prišla je spet pomlad. Iris je 
imela dovolj denarja za novo hišo. Dala ga je očetu. Kmalu je začela  
rasti nova hiša, na drugi strani reke, na varnem kraju, ki jo plaz ne 
bo mogel doseči. In preden se je začelo novo šolsko leto  se je Irisina 
družina vselila v nov dom.    

pot preobraZbe – tUristična 
naloga UčenCev oš bogojina
V okviru Turistične zveze Slovenije je letos potekal 
že 25. festival Turizmu pomaga lastna glava na 
temo IMEJMO SE FAJN – DOŽIVITE NAŠ KRAJ. 
V tem projektu je sodelovalo 5 učencev 8. razreda 
OŠ Bogojina: Janja Benkovič, Zala Smodiš, Nicole 
Janičić Ivanič, Grega Petek in Gregor Bojnec, ki so 
morali napisati turistično nalogo in jo predstavi-
ti na turistični tržnici v Murski Soboti. Tržnica je 
potekala 15. marca 2011 v Mercatorjevem centru 
v Murski Soboti. Učenci so predstavili kolesarsko 
pot preobrazbe od Bogojine do Bukovniškega je-
zera, za katero so prejeli srebrno priznanje. 
Ker živimo v Prekmurju, ki slovi kot najbolj za-
postavljena in gospodarsko nerazvita pokraji-
na, smo se odločili, da vsaj malo pripomoremo k 
prepoznavnosti naše pokrajine, v kateri živimo, 
bivamo in jo soustvarjamo. Naš kraj je bogat z na-
ravnimi danostmi, ki se dopolnjujejo s prekrasni-
mi arhitekturnimi rešitvami, ki so vredne ogleda. 
Začrtali smo si kolesarsko pot, ki je namenjena 
vsakomur z željo po odkrivanju lepot Prekmurja, 
spoznavanju samega sebe in prijetnemu oddihu 
od napornega vsakdana. 
Cilj naloge je bil predstaviti kolesarsko pot z 
izhodiščem pri Plečnikovi cerkvi v Bogojini, nato 
skozi lončarsko vas Filovci, Filovski Gaj vse do po-
stojanke  pri Bukovniškem jezeru. 
V nalogi smo natančno prikazali vse postojanke, 
jih opisali in cenovno ovrednotili. Podali smo tudi 
zanimivosti kraja oz. tiste točke, ki so vredne ogle-
da na kolesarski poti in ob njej. Napisali smo tudi 
predloge, kje se ustaviti na kolesarski poti, kaj si 
ogledati, kje se pozanimati o turistični ponudbi in 
si tako pričarati prijeten vtis o prečudoviti pokraji-
ni in prijaznih ljudeh. Nalogo smo popestrili s 
privlačnimi fotografijami in skico kolesarske poti. 
V turistični nalogi z naslovom Pot preobrazbe 
so predstavljeni tudi načini trženja kolesarske 
poti. Vključili smo izposojo koles, malico, ogled 
lončarske vasi, jahanje konj in športni ribolov na 
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Bukovniškem jezeru. Za uspešno trženje smo se povezali 
z Društvom Gaj v filovskem Gaju, Turističnim društvom Fi-
lovci, Občino Moravske Toplice in Osnovno šolo Bogojina. 
Turistični produkt smo prikazali na stojnici, obogateni z 
izdelki domače obrti (loparji, lončarski izdelki, voda iz Vi-
dovega izvira ...) in propagandnimi zloženkami. Učenci so 
predstavljali lepote Bogojine in širše okolice skozi prizmo 
kolesarske poti preobrazbe. Učenci so s svojimi ustvarjalni-
mi zamislimi zagotovo obogatili turistično ponudbo svoje-
ga kraja in tako pripomogli k večji prepoznavnosti. 
  Mentorja: Jože Gutman
         Slavica Božič

»šopek Za mamiCo« na oš bogojina

Na vrtu rožica cveti,
za mamico ta dan diši.

Za mamico bom tudi jaz
natrgal rož in skril obraz,
ga dobro skril na njeni rami,
da zjutraj sonček
tam me zdrami. 
   (M. Batič) 
Življenje nam prinaša mnogo radosti, veselja, pa tudi skrbi. 
Večkrat zaradi vsakodnevnega hitenja pozabimo na bese-

de zahvale, hvaležnosti in pozornosti našim najbližjim, še 
posebej mamam in babicam. Vsaj malo smo jim želeli po-
pestriti popoldne in jih 18. marca ob 17. uri povabili na prire-
ditev z naslovom »Šopek za mamico« v telovadnico OŠ Bo-
gojina. V šopek smo ta dan povezali ples, petje in recitacije. 
Program so vodile učenke 9. razreda: Urška Votek, Barbara 
Lenarčič in Tjaša Štefko, ki so s svojimi besedami in verzi 
poskusile izraziti zahvalo vsem materam ter jim pokazati, 
kaj vse so se učenci naučili in pripravili zanje. V pestrem 
programu so sodelovali otroški pevski zbor, mladinski 
pevski zbor in šolski orkester pod vodstvom Valerije Šömen. 
Glasbene točke so bile  popolnoma dovršene in suvereno 
predstavljene, kar je zadosten dokaz za njihov marljiv trud 
in predanost glasbi. Številčna zasedba šolskega orkestra 
(29 učencev) se je lepo dopolnjevala z zboroma in tako 
prijetno dopolnila glasbeni del prireditve. Učenci razredne 
stopnje so peli in plesali, svoj umetniški vložek pa so dodali 
plesalci brake dancea  in krožka Ustvarjalni gib. Za konec 
so devetošolci pripravili priredbo pesmi Mi imamo se fajn, 
s katero so sporočili, da kljub mladostniški razposajenosti 
potrebujejo starševsko varstvo in toplino.Prireditev je mi-
nila v prijetnem in sproščenem vzdušju, starši so s pono-
som spremljali nastope svojih otrok, ki so se jim še enkrat 
zahvalili za vso dobroto in zaupanje. Vsak je drugačen, kot 
so drugačne cvetlice v pisanem šopku. In to različnost smo 
povezali v prelep šopek ljubezni za naše mame in babice. 
        Slavica Božič 
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»barvanje jajčk na stari način«
Tako kot že nekaj let zapovrstjo, smo se tudi letos odločili, 
da bomo v vrtcu pobarvali jajčka. Otroci so se tega opra-
vila zelo razveselili. Odločili smo se, da jih bomo pobarvali 
na način, kot so to počele naše babice in prababice in to s 
čebulno lupino. 

Otrokom smo naročile, da prinesejo v 2 surovi jajčki ter 
nekaj čebulne lupine. Preden smo z delom začeli, smo okoli 
vrtca nabrali nekaj rož in trav. Nato smo otrokom razložile 
potek barvanja in delo se je lahko začelo. Jajca smo »zavili« 
skupaj z rožo in travo v nogavico ter vse skupaj dali v veliko 
posodo, kamor smo že predhodno dali veliko čebulne lupi-

ne. Jajčka smo v vodi in čebulni lupini kuhali 20 minut. Ko 
smo jajčka odvili, smo dobili prečudovite motive. 
Ko so se jajčka skuhala in smo jih odvili, so bili otroci  
navdušeni nad zanimivimi motivi, ki so bili na kuhanih 
jajčkih. Vsi skupaj pa smo bili veseli tudi zato, da nam je 
uspelo pobarvati jajčka na drugačen način, kot to počnejo 
otroci doma s svojimi starši.

Zapisala vzgojiteljica 
Bernarda Koroša Pantović

Fotografirale Anita, Bernarda in Marjana

igrajmo se nemško
V šolskem letu 2010/2011 je enota Bogojina vključena v 
interni projekt našega zavoda pod naslovom  IGRAJMO 
SE NEMŠKO.
S tem želimo razvijati »komunikacijske kompetence pri 
otrocih«, ki so vključeni v predšolski program naše enote.
Učenje poteka nezavedno in ob igri, brez slovnice ali 
skladnje. Otroci pa kljub temu spoznavajo tuji jezik v 
»tonu in ritmu«.
Zgodnje učenje tujih jezikov pomaga otrokom razviti 
samozavest ter izgubiti strah pred govorjenjem pred 
drugimi.
Poveča zmožnost koncentracije in izboljšuje slušno ra-
zumevanje.
Otroci bolje razvijejo svoje osebnostne kvalitete, tole-
ranco in družabnost.
Naučiti se nov jezik, je kot darilo za vse življenje. Čim prej 
se ga otroci učijo, lažje jim gre. Učenje jezikov spodbuja 
mišljenje in razvija možgane.
Pri učenju tujega jezika je pomembno, da si pridobi po-
sluh za izgovorjavo tistih glasov, ki jih ni v materinem 
jeziku, da se odziva na zahteve, spodbude in vprašanja v 
vsakdanji situaciji.
Tujega jezika se učimo v skladu z zastavljenimi cilji, 
preko iger (rajalne igre, prstne igre), pesmic, plesa in 
poslušanja pravljic. Učimo se ga pri rutinskem delu (ma-
lici, kosilu,…), spontani igri. Pri tem uporabljamo vedno 
isti vzorec: zaželimo si »dober tek«, znamo poimenova-
ti pribor, ki ga uporabljamo pri hranjenju, da se vemo 
pozdraviti, posloviti ter zahvaliti in še veliko, veliko več 
vsakodnevnih stvari iz naše bližnje okolice, v rastlinskem 
kot tudi v živalskem svetu.
Učenje nemškega jezika pa poteka tudi pri načrtovanih 
dejavnostih. Tako mi je ob naši trenutni temi »VRE-
ME«, padlo na misel, da bi poleg izrazov kot so REGEN, 
WOLKEN, SONNE in REGENSCHIRM, lahko spoznali be-
sedo »DER WETTERFROSCH«. V oddelek sem prinesla tri 
žabice v stekleni posodi, v katero sem vstavila poleg tra-
ve še majhno lestev. Po nekem starem nemškem izročilu, 
pomeni žaba na lestvi, da bo ta dan sončen, žaba na tleh 
pa pomeni, da bo oblačno, žaba skrita v travi pa pome-
ni, da bo na ta dan deževalo. Ob opazovanju žabic smo 
potem vsak dan opazovali tudi naše vreme in vse pridno 
zabeležili v vremenski koledar, ki so ga otroci sami izde-
lali.
Ob pomoči žabic so nekateri otroci premagali strah pred 
dotikom z njimi. Polagali so si jih v roko in opazovali, 
kako so žabe plezale po roki navzgor, ali skočile na glave 
ali na tla. Ob tem smo tudi ugotavljali s čim se žabice 
prehranjujejo in v kakšnem naravnem okolju živijo.
Žabe smo nato po prijetnem bivanju v našem vrtcu 
poslali v vrtec Moravske Toplice, kjer bodo preko igre 
spoznali žabe v angleškem jeziku.
Otroci se radi »igrajo« v tujem jeziku, z vzgojiteljico pa 
se trudiva poiskati takšne TEME, ki jih potem lahko upo-
rabim pri igri – »učenje nemškega jezika«.

                 zapisala pomočnica vzgojitelice 
Martina Gjerek
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raZstava otroškiH risb v 
lendavi
Pred nekaj tedni nas je v vrtcu obiskala uredni-
ca »otroške strani« v tedniku »Népujság« 
Klaudia Abraham s prav posebnim name-
nom. Ker smo eden izmed tistih dvojezičnih 
vrtcev, ki na naslov uredništva pošilja veliko 
risbic, nas je prosila, če bi ji lahko dali nekaj 
risbic naših otrok za razstavo. Vse risbice jim 

namreč pošiljam v elektronski obliki, origi-
nalne risbice pa so skrbno shranjene pri nas 
v vrtcu. 
Uredništvo časopisa Népujság je želelo pri-
praviti razstavo risbic, ki so bile objavljene 
na straneh omenjenega časopisa. Takoj smo 
»pobrskali« po našem arhivu in ji dali tiste ri-
sbice, ki so že bile objavljene v Népujságu, pa 
tudi nekaj takih, ki so »zagledale luč sveta« 
šele pred kratkim.  Kateri izmed otrok bo imel 
risbico razstavljeno na razstavi v Kulturnem 
domu v Lendavi nismo vedeli vse do takrat, 
ko so prišla vabila za omenjeno razstavo. 
»Srečneži«, ki so vabila prejeli so Sara, Melisa, 
Uroš in Tijan. Tako otroci, kakor tudi njihovi 
starši, so se vabil zelo razveseli.
Otroci in njihovi starši, pa tudi obe strokovni 
delavki Tea in Bernarda, smo se udeležili 
razstave risbic v kulturnem domu v Lenda-
vi. Najprej nas je toplo pozdravila novinarka 
tednika Népujság, nato pa smo prisostvo-
vali krajšemu kulturnemu programu. Sle-
dil je skupni ogled razstave in otroci so bili 
presrečni, ko so med množico risb zagledali 
svojo. Čudovite barve in motivi so prikazali 
otroško ustvarjalnost in domišljijo. 
Upajmo, da bo razstava postala tradicional-
na, kajti mi se bomo trudili in še naprej prid-
no ustvarjali v likovnem kotičku ter risbice 
pošiljali na naslov uredništva Népujság. 

vzgojiteljica 
Bernarda Koroša Pantović

skrb Za Zobe
Bolezni zob in ustne votline je mogoče preprečiti z redno in pravilno 
skrbjo za zobe. Otrokom že v ranem otroštvu prebudimo spoznanje o 
pomembnosti in pravi vrednosti zdravja zob in jih čimprej naučimo, 
kako bodo lahko zdravje zob obdržali skozi vse življenje.
V ta namen sta nas v vrtcu Filovci obiskali zobni asistentki ga. Maja 
in ga. Zdenka iz Šolske zobne ambulante v Murski soboti. Sestavni 
del njihovega zobozdravstvenega preventivnega dela je namreč tudi 
obiskovanje vrtcev.

Po zajtrku, pri katerem sta bili prisotni tudi že naši gostji, smo se 
zbrali na preprogi. Pogovarjali smo se o zobeh – zakaj jih imamo, 
kakšna hrana zobem škodi, o pomembnosti rednih obiskov pri zo-
bozdravniku... Obisk zobnih asistentk je sovpadal tudi z našo temo 
v vrtcu: Naše telo. Na vprašanje zobne asistentke Maje, kaj vse ima 
naše telo so otroci pričeli odgovarjati: možgane, žile, kosti, pljuča, kri... 
Ga. Maja je dejala: „Vi pa že vse veste.“ Po končanem uvodnem delu 
pogovora nas je ga. Maja z zgodbico o Zobku Sladkosnedku spomni-
la, kaj se nam zgodi, če jemo preveč sladkarij. Opozorila nas je tudi, 
da moramo redno hoditi k zobozdravniku ter da si je potrebno vsa-
kodnevno umivati zobe. Vendar pa ni pomembno samo to, da si vsak 
dan umivamo zobe, pomembneje je tudi, kako jih umivamo. To smo 
spoznali preko modela zobnega aparata in rumene ščetke velikan-
ke. Ga. Maja nam je zelo nazorno prikazala pravilno  ščetkanje zob, 
otrokom pa dala možnost, da tudi sami preizkusijo. Ob vprašanju ali 
otroci doma ščetkajo, so otroci pritrdili in povedali, da si ščetkajo zju-
traj in zvečer ter da jim starši pri tem pomagajo.
Ga. Maja nam je ob koncu našega prijetnega druženja podarila po-
barvanko o zobku. Skupaj smo popili čaj in se poslovili do naslednje-
ga srečanja.
Ga. Maji in ga. Zdenki se lepo zahvaljujemo za prijetne trenutke v 
našem vrtcu.

Zapisala: Mihaela Žilavec
Fotografija: Maja E. Cigan
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vadbena Ura ob petkiH
Potrebi po gibanju in igri sta primarni otrokovi potrebi. Ko 
otrok začne obvladati svoje roke, noge in trup, sčasoma 
začenja čutiti veselje, varnost, ugodje, dobro se počuti, pri-
dobi si samozaupanje in samozavest. Z gibanjem si otroci 
razvijajo tudi intelektualne sposobnosti. Igra in gibanje 
imata pomembno vlogo tudi pri socialnem in emocio-

nalnem razvoju. Tudi v naši dvojezični enoti Prosenjakovci 
posvečamo veliko pozornosti gibalnemu razvoju otrok, saj 
se veliko gibamo tako v igralnici, kakor tudi na prostem. 
Vsak petek izvedemo »Vadbeno uro« ali »dolgo telovadbo«, 
kot smo jo poimenovali mi. Vadbeno uro izvedemo v igral-
nici, pa tudi na prostem, ko je za to primerno vreme. Seve-
da se pred vadbeno uro preoblečemo, odpremo okno, da 
dobimo »sveži zrak«, nato pa se vadbena ura lahko začne. 
Najprej se ogrejemo, zato pretečemo nekaj krogov po igral-
nici. Sledijo gimnastične vaje, ki jih izvajamo z različnimi 
rekviziti: ruticami, obroči, palicami, trakovi, blazinicami, 
tulci itd…. Po gimnastičnih vajah sledi premagovanje 
različnih ovir, ki jim pravimo »poligoni«. Poligone sestavi-
mo iz različnih sredstev, kot so klopi, obroči, kiji, pručke itd… 
Otroci se trudijo po svojih najboljših močeh, a če je potreb-
no jim pri premagovanju ovir pomagamo tudi strokovne 
delavke.
Ko vsi otroci uspešno »premagajo« vse ovire, pa sledi igra 
za umiritev. Največkrat izberemo kakšno rajalno igrico in 
tako je naša vadbena ura končana.

Bernarda Koroša Pantović

poslovalniCa tiC selo odprla vrata 
Poslovalnica TIC-a Moravske Toplice na Selu, tik pred ro-
mansko rotundo, izjemnem kulturno zgodovinskem 

spomeniku,  posluje vsak dan med 10.00 in 17.00, ob po-
nedeljkih je zaprta. Več informacij: TIC Moravske Toplice, 
www.moravske-toplice.com. 
 
velikonočno senje
TIC Moravske Toplice je tudi tokrat pred evangeličansko 
cerkvijo priredil tradicionalno Velikonočno senje, ki je po-
tekalo med 21. in 22. aprilom. Ponudba izdelkov domačih 
obrti na temo velike noči je tudi tokrat bila bogata. 
Društvo upokojencev občine Moravske Toplice pa so s svojo 
velikonočno stojnico, na kateri je bilo na ogled in naprodaj 
veliko domačih dobrot, ki so jih pripravile vrle upokojenke, 
popestrilo dogajanja v hotelu Vivat. 

promoCijske aktivnosti na sejmU lov 
Tudi tokrat so bile v ospredju promocijske aktivnosti TIC-
a Moravske Toplice, ki je na sejmu LOV (15.4.-17.4.2011) v 
Gornji Radgoni predstavil destinacijo Moravske Toplice z 
okolico v okviru promocije pomurskih naravnih zdravilišč, 
aktivnega oddiha, kulinarike in domače obrti. TIC Moravske 
Toplice je svojo ponudbo promoviral kot edini predstavnik 
levega brega reke Mure. Sejem LOV je potekal v okviru 1. 
mednarodnega sejma aktivnosti in oddiha v naravi (7. 
mednarodnega sejma lovstva in ribištva). 
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drUštveno oCenjevanje 
vin vsd FilovCi
Vinogradniško sadjarsko društvo Filovci 
je že enajsto leto zapored organizira-
lo društveno ocenjevanje vin. Ocenje-
vanje je bilo 16. marca 2011 v prostorih 
Vaško gasilskega doma v Filovcih. Že 
peto leto zapored z nami sodelujejo tudi 
vinogradniki iz Društva vinogradnikov 
Strehovci.  Komisija je ocenila 80 vzor-
cev, od tega  so  37 vzorcev prispevali vi-
nogradniki VSD Filovci. 15 vzorcev vina je 
pridobilo zlato medaljo, kar pomeni, da 
so bili ocenjeni z oceno višjo od 18,10. To 
so: družina Lenarčič za zvrst, Alojz Berden 
za traminec in beli pinot, Martin in Ma-
rija Berden za chardonay,  Martin Horvat 
za chardonay, Josip Švenda za rumeni 
muškat, Ivan Malačič za renski rizling in 
laški rizling – izbor 2007, Andrej Benkovič 
za renski rizling – izbor 2008, Olga Gabor 
za muškat otonel in Vina Klar za modri 
pinot, sivi pinot, laški rizling – ledena tr-
gatev 2009 in cabernet sauvignon – le-
dena trgatev 2009. Na ocenjevanju je 
bila dosežena visoka povprečna ocena, 
18,07. Čestitke vsem vinogradnikom,  do-
bitnikom medalj. 

Manica Barbarič

krepitev sodelovanja 
s pobrateno občino 
biograd na morU
Svetovno prvenstvo oračev pred dve-
ma letoma, katerega gostitelj je bila 
naša občina, je bilo »krivo«, da sta maja 
lani občini Moravske Toplice in Biogra-
da na moru podpisali listino o prija-
teljstvu in sodelovanju. Pobrateni občini 
v letošnjem letu načrtujeta kar nekaj 
skupnih aktivnosti. Tako bomo v začetku 
junija gostje Biograjčanov na njihovi pri-
reditvi Etno gastro stol, ki jo obišče nekaj 
tisoč obiskovalcev. Skupaj s petimi po-
bratenimi občinami je Biograd na moru 
v program Evropa za državljane prijavil 
tri dogodke: Etno gastro stol v Biogradu 
na moru, Zelenjadarsko folklorni festi-
val v občini Moravske Toplice  in sklepno 
konferenco v občini Grubišno polje. Našo 
občino in s tem tudi pokrajino ob Muri 
bodo v Biogradu na moru predstavljala 
kulturna društva, za promocijo občine, 
njenih naravnih in kulturnih danosti ter 
turistično gostinske ponudbe pa bo v 
Biogradu na moru skrbel TIC.

bc

raZstava velikonočniH iZdelkov v FilovCiH
Letošnja velika noč je bila ena naj bolj poznih. Pa nič zato. Narava je v tem 
času pokazala prave lepote življenja, praznik Velike noči pa je dal vsemu 
temu le svoj blagoslov.
V našem KTD smo se načrtno pripravljali na praznik. Že zelo zgodaj smo 
delali načrte za tradicionalno razstavo Velikonočnih izdelkov. Teden prej 
smo organizirali delavno srečanje, ki jo je vodila naša članica KD Filovci Pe-
tra Ivanič. Pripravila je veliko različnega materiala in tudi idej za izdelavo 
velikonočnih aranžmajev. Ker pa je žal bila udeležba na delavnicah majhna, 
vsega načrtovanega nismo mogli izvesti. Osredotočili smo se na izdelavo 
“remenic” v različnih tehnikah. 
Največ zanimanja je bilo pri otrocih – šolarjih. Z velikim navdušenjem 
so opazovali tehniko risanja z voskom in tehniko praskanja. Tehnike so 
preizkušali tudi sami in ugotovili, da pri tem moraš biti spreten in vstrajen.
Druženje pa je imelo poleg “dela” še en poseben pridih. Družili smo se stari 
in mladi, spretni in malo manj spretni. Izmenjavali smo si ideje, povedali 
svoje izkušnje, se smejali našim “nerodnostim” in obujali spominena na mi-
nule dogodivščine.

Remenice, ki 
smo jih uspeli 
narediti na de-
lavnicah, so bili 
razstavljene v 
soboto, 22.04 
2011, ki jo prav 
tako pripravila 
Petra Ivanič, 
jaz, kot njena 
“desna roka” 
pa sem ji tako 
kot pri izvedbi 
delavnic tudi 
pri razstavi po-
magala s svoji-

mi nasveti in izkušnjami.  Svoj doprinos k pisanosti in raznolikosti razstave 
so dodali izdelki otrok iz tukajšnjega vrtca. Poleg pobarvanih jajačk so se 
predstavili z različnimi izdelki iz papirja. 
Našo razstavo smo predstavili tudi na radiu Maksi, kjer sem v direktnem te-
lefonskem pogovoru opisala kaj vse je bilo možno na razstavi videti in kako 
smo se na razstavo tudi pripravljali, hkrati pa je bil ta pogovor in predstavi-
tev vabilo za ogled razstavljenega.
Škoda, da vse to skupaj ni pripomoglo k večjemu zanimanju za ogled raz-
stave. Posebej smo na razstavo vabili starše in njihove otroke iz vrtca, ki so si 
prišli razstavo izdelkov svojih otrok ogledat le v manjšini. 

Tudi takšne razstave 
otroka vodijo v same 
začetke spoznavanja in 
seznanjanja s kulturo in 
kulturno dediščino naše 
bližnje in širše okolice. 
Pri tem pa ne pozabimo, 
da smo jim mi odrasli 
vzgled. Otroci nas dobro 
opazujejo, poslušajo in 
posnemajo. Omogočimo 
jim, bogato in kvalitetno 
posnemanje.                                                                                    

Marija Ivanič
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nagradna križanka
Geslo križanke, svoje ime in priimek ter naslov nam pošljite do petka, 27. maja 
2011 na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske To-
plice, s pripisom Križanka. Izmed prejetih pravilnih rešitev bomo izžrebali pet 
nagrajencev, ki bodo prejeli nagrade Term 3000, in sicer 3 celodnevne vstopni-
ce v doživljajski bazenski kompleks Term 3000 in 2x po 20 EUR sladkih dobrot 
v slaščičarni

LIPNICA – glasilo občine Moravske Toplice. Uredništvo: Boris Cipot – odgovorni urednik, Sonja Vöröš – urednica prispevkov v madžarskem jeziku, Valerija Danč – 
predstavnica MNSS, Anita Čontala Pulič – tajnica uredništva, Štefan Jančarič, Janja Bürmen – TIC MT. Postavitev in tisk – Tiskarna aiP Praprotnik, april 2011, naklada 2300 
izvodov. Lipnica ni naprodaj – brezplačno jo prejme vsako gospodinjstvo v občini, drugi zainteresirani pa na sedežu občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica  3, 9226 
Moravske Toplice – tel.: 02 538 15 00, faks: 02 538 15 02, e-mail: obcina@moravske.toplice.si – internet: www.moravske-toplice.si, naslovnica - Bernarda Puhan, Bogojina
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2. mesto TOMAŽ GALIČ iz Lendave. Večerni sij - Bogojina 3. mesto TADEJ PUŠNIK iz Filovec. Gladina - Moravske Toplice 

KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI MORAVSKE TOPLICE
MAJ 2011

Pripravlja: TIC Moravske Toplice, www.moravske-toplice.com

USTVARJALNE 
ROKODELSKE 
DELAVNICE

Tedenske rokodelske 
ustvarjalne delavnice.

Martjanci,
vaški dom 

Vsak 
ponedeljek v 
mesecu maju, 
od 18.00 do 
20.00

TD Martin Martjanci
jasmina.papic@gmail.com
ga. Željka Hoblaj, 
031 258 500

PREVZEM 
GAISLKEGA VOZILA 
PGD VUČJA 
GOMILA 

Prevzem gasilskega avta 
GVM-1 s priklopnikom. 

Vučja Gomila, 
pred gasilskim 
domom

7. 5. 2011
ob 14.30 PGD Vučja Gomila

Darko Perš 
darkopers@gmail.com 

www.pgd-vucjagomila.lrf-pomurje.si 

DAN DRUŽENJA 
IN GIBANJA VSEH 
GENERACIJ 

Pohod po nekdanjih 
šolskih poteh. Fokovci in okolica 14. 5. 2011 OŠ Fokovci ravnateljica@guest.arnes.si

041 798  722

DRUŽINSKI 
ŠPORTNI DAN

Dan druženja 
in športnega 
udejstvovanja vseh 
generacij. 

Martjanci, 
igrišče NK Čarda 28. 5. 2011 TD Martin Martjanci 

jasmina.papic@gmail.com,
031 832 997 

ŠPORT ŠPAS – DAN 
DRUŽENJA TREH 
GENERACIJ

Medgeneracijsko 
sodelovanje. Aktivnosti 
s področja varstva 
okolja, zdravja, gibanja 
in humanitarnosti. 

Moravske Toplice 14. 5. 2011
ob 9.00

Zavod Vrtci občine 
Moravske Toplice in Terme 
3000

02 538 14 70 
www.mojvrtec.com 

BORZA 
NUMIZMATIKOV, 
FILATELISTOV IN 
KARTOFILOV 

Tradicionalno srečanje 
za vse ljubitelje in 
zbiralce kovancev, 
znamk, razglednic. 

Moravske Toplice, 
hotel Ajda, Terme 
3000

14. 5. 2011, Terme 3000 Animacija Terme 3000
041 741 778

DAN MLADOSTI 

Vodne igre, animacija 
za otroke, športne igre 
za odrasle, posebna 
ponudba…

Moravske Toplice, 
Terme Vivat, 
Kopališče  

22. 5. 2011, 
od 14. ure dalje Terme Vivat www.vivat.si 

7. MEDNARODNO 
TEKMOVANJE V 
KOŠNJI Z ROČNO 
KOSO

Stojnice domačih 
izdelkov iz KP Goričko, 
folklora, pesmi, ples, 
kulinarika za to priliko. 

Selo

21. 5. 2011  
(Noč koscev)
22. 5. 2011, ob 
10.00 
(Tekmovanje v 
košnji z ročno 
koso) 

Pevsko društvo Selo 
makari@siol.com, 
www.dp-selo.com
031 329 758

PROSLAVA OB 
50-LETNICI OŠ 
BOGOJINA 

Prikaz šolstva skozi 
pesem, igro, recital in 
ples.

Bogojina, 
Osnovna šola, 
telovadnica  

27. 5. 2011 OŠ Bogojina 02 547 90 80 

21. KOLESARSKI 
MARATON AJDA

Tradicionalni maraton 
z dolžinami 58, 41, 22 in 
10 km.

OŠZ Moravske 
Toplice 

29. 5. 2011,
start ob 10.00 Moravske Toplice

Branko Recek
branko.recek@gmail.com,
041 389 905


