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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 
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UREDNIKOV KOTIČEK
Cenjene  bralke in bralci! Mesec je naokoli in pred vami je nova 
številka Lipnice. Tokrat je nekoliko »debelejša«, saj smo vanjo 
kot prilogo umestili tudi Uradne objave občine Moravske Topli-
ce, v katerih je poleg odloka o letošnjem občinskem proračunu 
še zaključni račun za lansko leto, razpisi za dodelitev sredstev za 
področje športa, kulture in turizma ter poročilo o izidu naknadnih 
volitev v nekaterih KS. Sicer pa smo na straneh Lipnice skušali 
zajeti čim več dogodkov, ki so tako ali drugače zaznamovali pre-
tekli mesec. Posebej naj izpostavim madžarski kulturni praznik, 
dogajanja okoli pusta in mednarodnega dneva žena. Sodelavci  
občinskih strokovnih služb so pripravili kar nekaj zanimivih in 
aktualnih zapisov, med drugim tudi o dveh sejah občinskega par-
lamenta. Lipnica je bila poleg tudi pri dobro organizirani čistilni 
akciji, v kateri je po vseh krajih naše občine sodelovalo 979 kraja-
nov vseh generacij. Bogat je tudi prispevek društev, šol in vrtcev. 
Le tako naprej, saj bomo s tem Lipnico naredili še bolj všečno in 
berljivo. Boris Cipot

SKUpšČINa OGZ MORaVSKE TOplIcE

V občini Moravske Toplice deluje 27 gasilskih društev, 
povezanih v osrednjo občinsko zvezo. Na redni letni 
skupščini minulo nedeljo so pregledali delo v minu-
lem enoletnem obdobju in sprejeli program dela za 
letošnje leto. O novem predsedniku OGZ Moravs-
ke Toplice bo skupščina odločala v začetku maja, 
kajti po spremembi člena statuta, bodo pripravili 
razpis za novega predsednika, o katerem se mora-
jo opredeliti tudi v posameznih gasilskih društvih. 
Dotlej bo zvezo vodil njen podpredsednik Jože Lipaj. 
O skupščini in novem vodstvu pa več v naslednji 
številki Lipnice.

bc  

pRIDElOValcI IN ODKUpOValcI pšENIcE Za 
SKUpNO MIZO
Ne zgodi se ravno pogosto, da bi v naši občini gostili tako po-
memben skup, ko bi se na enem mestu zbrali domala vsi, ki kaj 
pomeni v slovenski žitni verigi
Skokovita rast cen žit na svetovnem trgu – tudi do 300 €/t in več, 
kar je imelo za posledico tudi pri nas sredi januarja podražitev 
kruha in drugih pekovskih izdelkov do 12 %,  je še en razlog več za 
(končno) organizirano samooskrbo. 
Že konec lanskega leta s strani domala vseh akterjev v pridelavi 
in predelavi slovenske pšenice podpisan Dogovor o boljšem de-
lovanju slovenske žitne verige, je bil razlog, da se je na pobudo 
komisija za odkup in prodajo žit (do lani pogajalske skupine za 
določitev odkupnih cen žit) v vinotoču Marije in Mirana Erniše v 
Suhem Vrhu le-ta sestal še z odkupovalci pšenice. 
   Geza Grabar

Po končanem sestanku je zbrane goste gospodar Miran povabil v klet na degustacijo 
v njihovih vinogradih pridelanih vin. 

MORaVSKE TOplIcE Z OKOlIcO SO 
SE pREDSTaVIlE V SRBIJI
Na mednarodnem turističnem sejmu IFT v Beogradu, ki 
je bil med 24. in 27. februarjem, smo predstavili destina-
cijo Moravske Toplice z okolico, ki je bila edina povsem 
samostojno predstavljena slovenska destinacija. 
Na omenjenem sejmu smo se predstavili že drugič. 
Moravske Toplice z okolico so prepoznavne na srbskem 
turističnem trgu, vidni pa so že rezultati predstavitve, 
saj se je povečalo število srbskih turistov v naših ho-
telsko turističnih zmogljivostih. 

Na fotografiji 
predstavniki 
(z leve): 
Terme 3000, 
TIC M. Toplice,
Terme Vivat, 
Relax Srbija 
in LTO 
Prlekije-Ljutomer. 
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pRIREDITEV MaDžaROV V OBČINI 
MORaVSKE TOplIcE OB NacIONalNEM 
pRaZNIKU
Tudi v občini Moravske Toplice smo se  spomnili boja za svobo-
do in revolucije iz leta 1848. Prireditve ob 15. marcu smo začeli 
s polaganjem vencev pri spominskem obeležju v Prosenjakovcih 
in Motvarjevcih. Osrednja proslava je potekala v vaškem domu 
v Motvarjevcih. Vaški dom, okrašen z madžarskimi nacionalni-
mi barvami se je napolnil do zadnjega mesta, kar dokazuje, da 
je sporočilo 15. marca že 163 let živo za vse Madžare. Slavno-
stno prireditev so s svojo prisotnostjo počastili poslanec po-
murske madžarske skupnosti v državnem zboru, László Göncz,  
predsednik PMNSS Ferenc Horvát, podžupan občine Tibor Vöröš 
in predstavniki madžarskih narodnostnih organizacij. Po zvokih 
madžarske in slovenske himne je zbrane nagovorila predsednica 
Sveta MNSS občine Moravske Toplice, Zsuzsa Vugrinec, ki se je v 
svojem slavnostnem nagovoru ozrla na davne marčevske dogod-
ke in med drugimi povedala:  »Četudi ne dojemamo vedno vseh 
dejstev, smo ponosni na vsa plemenita dejanja. 15. marec je sim-
bol enotnosti, skupne misli, skupne volje in skupnih dejanj. Sku-
paj so bila srca, skupna so bila dejanja. Iskrena in jasna odločnost 
je zanihala prestol vladarja, država je končno našla sebe. Skupaj 
drug za drugega. V tem je moč naroda in tudi najpomembnejše, 
še danes aktualno sporočilo leta 1848. V današnjih kriznih časih 
še kako potrebujemo enotnost in sodelovanje. Pomembno, da 
imajo tudi tisti, ki živijo na podeželju, možnost tukaj doživeti 
svojo pripadnost, tukaj zaslužiti za vsakdanji kruh. Pomembno je, 
da se lahko otroci učijo v domačem okolju in pomembno je, da se 
tudi življenje mirno konča tu, v domačem kraju. Iz Motvarjevcev 
sporočamo, da so dejanja zoper podeželje, dejanja zoper državo, 
ne le v gospodarskem, temveč tudi v moralnem pogledu.« V 
svojem slavnostnem nagovoru je poudarila tudi pomen mirne-
ga sožitja Madžarov in Slovencev v teh krajih. Moramo vzajemno 
spoštovati ta mir in sodelovanje, spoštujmo drugačnost, hkrati 
pa omogočimo drugim ohranjanje lastne kulture, izročila in ma-
ternega jezika, s tem pa tudi nacionalne samobitnosti. Ob kon-
cu je vsem zaželela, da bi podobno kot marčevska mladina imeli 
pogum za sanje, da bi bili zazrti v prihodnost,  da bi nas vodilo 
navdušenje, obenem pa dodala, da je kdaj treba tudi kaj žrtvovati 
in doživeti trenutek v vsej polnosti, saj je v tem tudi polnost 
človeškega življenja, skupaj z nami. Ta majhen madžarski narod, 
pa naj živi kjerkoli, med drugim tudi v občini Moravske Toplice, 
je sposoben velikih dejanj. Poskrbimo za to, da bomo ohranjali 
dosežke našega skupnega dela, da bo cvetelo, dokler bo človek 
na Zemlji. 
       Alen Vugrinec

V priložnostnem slavnostnem kulturnem programu so nastopili učenci 
Dvojezične osnovne šole iz Prosenjakovcev, ljudski pevci kulturnega 
društva Ady Endre iz Prosenjakovcev, folklorna skupina kulturnega 
društva József Attila iz Motvarjevcev in recitatorji kulturnega društva An-
tal Ferenc iz Središča. 

a MORaVSKE TOplIcE-I MaGyaRSáG 
MEGEMléKEZéSE a NEMZETI üNNEp 
alKalMáBól
A Moravske Toplice-i községben is méltóképpen megünnepeltük 
az 1848-as szabadságharc és forradalom emlékeit. A március 15-ei 
ünnepély a pártosfalvi és a szentlászlói kopjafa megkoszorúzásával 
indult. A központi rendezvény a szentlászlói faluotthonban volt. A 
nemzeti színekkel díszített faluotthon az utolsó helyig megtelt, ez is 
bizonyítja, hogy március 15-e immár 163 éve fontos üzenetet hordoz 
minden magyar ember számára. Az ünnepélyt jelenlétükkel meg-
tisztelte Göncz László, nemzetiségi parlamenti képviselő, Horvát Fe-
renc, az MMÖNK elnöke, Tibor Vöröš, a község alpolgármestere és 
a nemzetiségi szervezetek képviselői. A magyar és a szlovén him-
nusz elhangzása után Vugrinec Zsuzsa a Moravske Toplice Község 
MNÖK Tanácsának elnöke mondott ünnepi köszöntőt. Beszédé-
ben visszatekintett a régmúlt márciusi eseményekre, és elmondta: 
„Büszkék vagyunk valamennyi nemes tettre, még akkor is, ha né-
mely eseményt illetően kissé értetlenül állunk a megtörtént tények 
előtt. Március 15-e az egység jelképe, amikor egy volt a gondolat, 
egy az akarat és egy a tett. Együtt dobbant a szív és együtt mozdult 
a test. Az őszinte, tiszta szándék erejétől megremegett az uralkodó 
trónja, az ország végre magára talált. Együtt egymásért. Ebben rej-
lik a nemzet ereje. És egyik legfontosabb, máig érvényes üzenete 
is ez 1848-nak. Ma, amikor úgyszintén válságos időket élünk, az 
egységre, az összefogásra ismételten szükség van. Fontos, hogy a 
vidéken élő falusi ember a lakóhelyén élhesse meg a magyarságát, 
itt kereshesse meg a kenyerét, itt tanulhassanak a gyermekei, és 
majd élete végén itt hunyhassa le békességben a szemét. Innen 
Szentlászlóról azt üzenjük, hogy aki a vidék ellen tesz, az ország 
ellen tesz, nemcsak gazdasági értelemben, hanem erkölcsileg 
is” - hangzott a szónoki beszéd. Gondolataiban utalt arra is, hogy 
ezen a vidéken békében élünk együtt magyarok és szlovénok. Ezt a 
békét és az együttműködést becsüljük meg kölcsönösen, tiszteljük 
a másságot, de hagyjuk embertársainknak élni a kulturális életet, 
a szokásokat és az anyanyelvet úgy, hogy az által megőrizhessék 
nemzeti öntudatukat. Az ünnepi beszéd végén mindenkinek azt kí-
vánta, hogy miként a márciusi ifjak legyenek képesek álmodni, a 
jövőbe nézni, lelkesedni, de ugyanakkor ne féljenek az áldozatoktól 
sem, ne féljenek megélni az adott pillanat teljes szélességét, mert 
ebben van az emberi élet teljessége, ebben vagyunk mi magunk 
is. Ez a kis nemzet, a magyar, benne ezek a kis térségek, köztük a 
Moravske Toplice-i magyarság, is nagy tettekre képes. Mindnyájan 
tartsuk szem előtt, hogy a közös munkánk eredménye soha el ne 
vesszen, hanem virágozzék, míg ember él a földön. 
     Vugrinec Alen

A színvonalas és dicséretre méltó kultúrműsorban felléptek a Pártosfalvi KÁI 
tanulói, a Pártosfalvi Ady Endre ME népdalköre, a Szentlászlói József Attila 
ME néptánccsoportja és a Szerdahelyi Antal Ferenc ME versmondói.
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V FIlOVcIH SMO pRaZNOValI 
pRaZNIK žENa IN MaTER 
Tudi letos smo v Filovcih pripravili prireditev 
ob prazniku žena in mater. 
V nedeljo, 20. marca, se  je zbralo  lepo število  
obiskovalcev, predvsem žena in staršev. V 
kulturnem programu so s štirimi skladbami 

nastopili učenci šolskega orkestra iz Bogoji-
ne (16 članov, od tega jih je bilo osem iz Fi-
lovcev), pod vodstvom prof. glasbene vzgoje, 
gospe Valerije Šömen. Za njimi je prisotne, 
predvsem žene in matere, ob prazniku na-
govoril in jim  čestital predsednik KS Fi-
lovci Andrej Baligač. Posebno vzdušje so s 
svojim recitatorskim in plesnim  nastopom 
ustvarili malčki filovskega vrtca z  vzgoji-
teljicama Mihaelo  Žilavec in  Majo Erjavec 
Cigan. Mladi recitatorji Staš, David, Gal, 
Boštjan, Kaja, Luka in Mateja so mamicam 
za praznik voščili s šopkom  otroških pesmic. 
Tudi Filovske pevke so izrazile dobre želje, 
in sicer v dveh lepo zapetih pesmih. Z reci-
talom  o materi nekoč in danes  so dodali 
svoje  voščilo še večji učenci in dijaki Jana, 
Žiga, Barbara, Adrijan in Larisa. Vse dobre 
želje in lepe misli pa je v venčku narodnih 
pesmi združil Nejc Černela, ki je za zaključek 
zaigral na harmoniko.
Program je povezovala Terezija Lenarčič, 
scenarij je delo Marije Domonkoš.  Čudovito 
sceno na odru so pripravile vzgojiteljice iz 
filovskega vrtca in domačinka Petra Ivanič, 
ki je izdelala tudi raznobarvne broške v 
obliki rožice,   in so jih dobile vse žene in 
matere za darilo. Žiga Barbarič pa je tudi 
tokrat poskrbel za vse tehnične stvari na 
odru.
Člani KTD in člani KS so poskrbeli za pogo-
stitev s sladkim prigrizkom in pijačo, člani 
mladinske organizacije, pa so pripravili pro-
stor za proslavo in tudi pomagali pri pogo-
stitvi, ki je bila po proslavi za vse prisotne.
Prijetno druženje ob kramljanju,  prigrizku 
in  dobri domači kapljici je trajalo vse do 
večera.

       Andreja Trajbarič

TROBENTIcE TUDI Za VSE žENE IN MaTERE V VUČJI 
GOMIlI
Skupno praznovanje 8. marca kot dneva žena in 25. marca, materinskega 
dne, so v dvorani obnovljenega vaško-gasilskega doma že po tradiciji pri-
pravili tudi člani KUD Avgust Gašparič iz Vučje Gomile. 
Lončnice trobentic za sleherno obiskovalko prireditve, zelo pester kulturni 
program, v katerem so nastopili člani mešanega pevskega zbora domačega 
društva, učenci OŠ Fokovci, pevci in humoristi Nemaki iz Pevskega društva 
Selo in člani Folklorne skupine Mali rijtar iz Tešanovec, in katerega je tudi 
letos zelo čuteče povezovala Vanja Kocet, ter pogostitev za vse v dvora-
ni, so bile skupne točke večera, ki si jih lahko po krajih naše občine samo 
želimo. Tudi zato, ker se je prijetno druženje ob živi plesni glasbi nadalje-
valo dolgo v noč. 
Eno od številnih razmišljanj brhke Vanje pa se je gotovo vsem v dvorani 
vtisnilo v spomin. Takole pravi: »Letos bi morale biti proslave posvečene 
ženam še bolj posebne. Zakaj? Prav to leto je namreč 100. obletnica 
odkar so se po svetu začele organizirati prve proslave za Dan žena. Leta 

1911 so jih začeli prirejati 
v Avstriji, Nemčiji, Švici 
in na Danskem, takrat še 
na 19. marec. Tudi danes 
smo 19.-ega. In kaj se je 
od takrat do danes spre-
menilo? Moramo priznati, 
da zelo veliko. Ženske niso 
več to kar so včasih bile. 
Mnoge sodobne ženske 
so poslovno uspešne, za-
sedajo položaje kot so jih 

včasih lahko samo moški.. Pa ne le na poslovnem področju. V marsikateri 
hiši je žena šef, ima glavo besedo, se strinjate?«
     Geza Grabar

BaBaBal V TEšaNOVcIH

Z ustanovitvijo domačega kulturno-turističnega društva, v okviru katerega 
kot najbolj aktivna deluje folklorna skupina Male rijtar, so bila oživljene tudi 
prireditve ob 8. marcu, ki so jim tod že od nekdaj pravili Bababal. Letošnja je 
bila posebej veličastna, saj so z njo zaznamovali tudi 10. obletnico delovanja 
folklorne skupine. 
V duhu dosedanjih tovrstnih prireditev so vse ženske in dekleta ob vhodu 
čakale drobne pozornosti tešanovskih folkloristov: vrtnice z okrepčilom, za 
katerega pa so v večini posegali njihovi spremljevalci. Na odru tudi letos na-
bito polne dvorane vaško-gasilskega doma je obiskovalce najprej pozdravil 
Janez Fartalj v vlogi 
Malega rijtarja, po 
nastopu jubilanta – 
domače folklorne sku-
pine, pa so nastopila 
še »naše dece«: Niko-
la, Mileni ter Mojca 
in Jernej, pevci KUD 
Avgust Gašparič iz 
Vučje Gomile, pevke 
ženskega pevskega 
zbora DU Moravske 
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4. MaTERINSKI DaN V FOKOVcIH

Tradicija praznovanja materinskega dne je v 
Fokovcih povezano z ustanovitvijo tamkajšnjega 
Kulturno-turističnega društva Ceker, saj je to letos 
stopilo v 5. leto zelo uspešnega delovanja. 

Niz aktivnosti v tekočem letu so člani društva – na-
tanko 47 je odraslih članov, poleg tega pa še 10 otrok, 
so tudi letos začeli zadnjo soboto v marcu z omenje-
nim praznovanjem v čast žena. 
Tedaj je bila dvorana vaško-gasilskega doma 
pretesna za skoraj 200 obiskovalcev iz Fokovec 
in sosednjih vasi. Društvo, ki ga že drugi man-
dat uspešno vodi Kornelija Kianec, je že ob vsto-
pu v dvorano za vse obiskovalke – od najmlajših, 
do najstarejših, tudi letos pripravilo drobno 
presenečenje: izbirale so lahko med lončnicami 
trobentic in aranžiranimi suhimi vrtnicami. O 
kako množičnem obisku smo bili priča tudi tokrat, 
dokazuje 50 lončnic in 40 vrtnic, ki so pošle v ce-
loti. 
Na odru pa je bil z vsebinskim poudarkom na vlo-
gi žena in mater tudi bogat priložnostni program, 
za katerega so poskrbeli malčki iz tamkajšnjega 
vrtca, otroška folklorna skupina domače šole, hu-
moristi iz Sela, pevci iz Vučje Gomile, folkloristi iz 
Tešanovec ter skupina Selanske frajle. Prireditev 
se je nadaljevala s prijetnim druženjem ob živi 
plesni glasbi ter pogostitvijo za vse nastopajoče 
in obiskovalce v dvorani. Med slednjimi so bili tudi 
podžupan Tibor Vöröš ml. ter občinska svetnika 
Štefan Kodila in Sašo Koca, kar si organizatorji 
štejejo v posebno čast. 
Kot je na koncu povedala zadovoljna predsedni-
ca, bo njihova naslednja odmevna prireditev na 
velikonočni ponedeljek, ko bo na sporedu že 5. 
Velikonočni pohod. Obljublja, da bodo kot organi-
zatorji poskrbeli, da bo ljubiteljem pohodništva zo-
pet na voljo nova trasa ter da bo z vrsto drobnimi 
dodatki, med katerimi so tudi sprotne turistične 
informacije na progi in prijetnim družabnim de-
lom na koncu, v Fokovcih zopet nepozabno. 
    Geza Grabar

IVaNOVcI: SKUpNO pRaZNOVaNJE Za žENE IN 
MaTERE

Prireditve v organizaciji domačega turističnega, kulturnega in športnega 
društva so vedno nekaj posebnega. 
Sporočilo oziroma namen, zaradi katerih jih namreč pripravljajo, vedno 
znajo mojstrsko nadgraditi s samostojnim kulturnim nastopom kakšne 
od gostujočih kulturnih ali dramskih skupin. Če so ob decembrskem 
miklavževanju v dvorani domačega vaško-gasilskega doma gostili slo-
vensko dramsko skupino iz Števanovec v Porabju na Madžarskem, so se 
tokrat, na skupnem marčnem praznovanju žena in mater številni obi-
skovalci do solz nasmejali v dveh krajših veseloigrah KUD Budinci v ob-
čini Šalovci. 
Uvodni del pristne in tradicionalne prireditve, take, kot jih vedo pripra-
viti samo v Ivanovcih, je bil tudi tokrat rezerviran za pozdravni nagovor 
Angele Novak, predsednice društva organizatorice, rekoč, da se ženske v 
številnih vlogah v družini nenehno dokazujejo tudi v družbi, toliko bolj, 
ker so s svojim znanjem, sposobnostjo in komunikacijo pri reševanju po-
membnih odločitev v politiki in gospodarstvu velikokrat uspešnejše od 
moških. 

Na koncu večera so bile vse žene v dvorani obdarjene z lončnicami tro-
bentic, ob pogostitvi in sproščenem druženju z živo glasbo, ob kateri so 
številni tudi zaplesali, pa so neumorni prireditelji pripravili tudi srečelov. 
     Geza Grabar

Toplice Marjetice ter ženska folklorna skupina DU Puconci. 
V imenu občine je zbrane pozdravil podžupan Geza Džuban; kakor 
niti noben doslej, pa tudi letošnji Bababal v Tešanovcih ni minil brez 
nagovora sedaj že nekdanjega župana, sicer domačina Franca Cipo-
ta. V čast 10. obletnice tešanovskih folkloristov pa je spregovoril tudi 
predsednik KTD Tešanovci Franc Vitez, od vsega začetka tudi plesalec 
v skupini. Društvo se je z drobnimi pozornostmi zahvalilo vsem še 
aktivnim, pa tudi nekdanjim plesalkam v skupini, za njihovo podporo 
pa tudi številnim društvom, skupnostim in posameznikom. Sledile so 
tudi čestitke jubilantom. 
Kot je že v navadi, je bila vsebina brezplačne pogostitve za vse prisotne 
v dvorani tudi letos enaka kot pred tremi, štirimi ali še več desetletji na-
zaj: par hrenovke z žemljo ter kokto. S to so se tudi letos izkazali domači 
člani folklorne skupine. 
     Geza Grabar
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5. REDNa SEJa OBČINSKEGa SVETa 
OBČINE MORaVSKE TOplIcE

Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 4. redne seje občinskega sveta občine 

Moravske Toplice
2. Osnutek Odloka o proračunu občine Moravske Toplice za 

leto 2011 (I. obravnava)
3. Predlog Letnega načrta pridobivanja nepremičnega 

premoženja občine Moravske Toplice in Letnega načrta 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Mo-
ravske Toplice za leto 2011

4. Pobude, mnenja, predlogi, vprašanja in odgovori
5. Imenovanje članov sveta zavodov: OŠ Bogojina, OŠ 

Fokovci, DOŠ Prosenjakovci in Vrtci občine Moravske To-
plice 

6. Predlog sklepa o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko 
premoženje v splošni rabi v k.o. Sebeborci 

7. Razno.

Osnutek odloka o proračunu za leto 2011
Občinski svet je obravnaval in sprejel predlagani osnutek 
odloka o proračunu za leto 2011 skupaj s prilogami. Sestavni 
del predlaganega odloka so splošni in posebni del proračuna 
ter načrt razvojnih programov. Načrt razvojnih programov 
se pripravlja za obdobje štirih let, vanj so vključeni projekti, 
za katere so zagotovljena sredstva v tekočem letu in projekti, 
za katera namerava občina pridobiti sredstva po razpisih. 
Proračun je pripravljen tako, da zajema tudi vse z zakonom 
predpisane obveznosti občine, v letu 2011 pa se ne načrtuje 
novih zadolžitev. Poprečnina za leto 2011 je 554,50 EUR na pre-
bivalca.
Predvideni so prihodki v višini 9.398.401 EUR, od tega 
4.946.951 EUR davčnih prihodkov in 2.935.768 EUR transfernih 
prihodkov. Transferni prihodki so prihodki, ki jih občina prejme 
kot transfer iz državnega proračuna oziroma iz naslova sred-
stev EU. Odhodki so predvideni v višini 9.175.401 EUR, od tega 
3.820.180 EUR za investicijske odhodke. Izračunana višina 
sredstev primerne porabe občine za leto 2011 predstavlja pri-
meren obseg sredstev za pokrivanje z zakonom določenih 
nalog občine v višini 4.325.013 EUR, kar je predstavljalo tudi 
izhodišče za izračun zagotavljanja sredstev po posameznih 
področjih, programih in podprogramih proračuna.

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem občine za leto 2011 
Občinski svet je obravnaval in sprejel predlagani letni 
načrt pridobivanja nepremičnega premoženja občine 
za leto 2011. V letni načrt pridobivanja nepremičnega 
premoženja so vključene nepremičnine, ki jih občina po-
trebuje za izvedbo svojih projektov, predvsem v povezavi z 
rekonstrukcijami cest in drugimi projekti.
Prav tako je občinski svet sprejel predlagani letni načrt 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 
2010, v katerega so vključene nepremičnine, ki jih občina ne 
potrebuje. Večina zemljišč je kmetijskih, del zemljišč je tudi 
stavbnih, za prodajo se namenjajo tudi stavbna zemljišča s 
stavbami, ki so bila pridobljena na podlagi dedovanj.

Imenovanje članov sveta zavodov OŠ Bogojina, OŠ Fokovci, 
DOŠ Prosenjakovci in Vrtci občine Moravske Toplice
Na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja je občinski svet imenoval predstavnike usta-
novitelja občine Moravske Toplice v svete javnih zavodov 
- šol in vrtcev v občini. 

Imenovani so bili naslednji predstavniki:
Ladislav Sabotin iz Prosenjakovec in Tibor Vöröš st. iz 
Središča v svet DOŠ Prosenjakovci,
Drago Balajc in Oskar Makari iz Sela ter Ludvik Malačič iz 
Lončarovec v svet OŠ Fokovci,
Ignac Gabor iz Filovec, Štefan Hul iz Krnec in Andrej 
Benkovič iz Bogojine v svet OŠ Bogojina ter
Mateja Žilavec iz Martjanec in Sašo Koca iz Tešanovec v 
svet Vrtcev občine Moravske Toplice.

Občinski svet je sprejel sklep o ukinitvi statusa splošno 
ljudsko premoženje v splošni rabi v upravi OLO Martjanci 
za nepremičnine vpisane v ZK vložku št. xx v k. o. Sebebor-
ci. Vse nepremičnine so bile prenesene v lastništvo občine 
Moravske Toplice. Ker je šlo v tem primeru za poti, se bo 
vknjižila tudi zaznamba, da imajo nepremičnine status 
grajeno javno dobro lokalnega pomena – javne poti.

6. REDNa SEJa OBČINSKEGa SVETa 
OBČINE MORaVSKE TOplIcE

Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 5. redne seje občinskega sveta    
    občine Moravske Toplice 
2. Predlog Odloka o proračunu občine Moravske Toplice  
     za leto 2011 (II. obravnava) 
3. Predlog Zaključnega računa proračuna občine 
     Moravske Toplice za leto 2010 
4. Pobude, mnenja, predlogi, vprašanja in odgovori 
5. Predlog Letnega program športa občine Moravske  
     Toplice za leto 2011 
6. Poročilo o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje na  
     lokalnih volitvah 2010 
7. Razno
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Sprejem odloka o proračunu za leto 2011
Občinski svet je obravnaval in sprejel predlagani proračun občine za 
leto 2011. Njegova višina ostaja ista, kot v prvi obravnavi, spremem-
be so le pri nekaterih proračunskih postavkah. Odlok o proračunu 
objavljamo v Lipnici, njegove priloge in obrazložitve pa so objavljene v 
celoti na občinski spletni strani www.moravske-toplice.si pod rubriko 
občinski svet.

Zaključni račun proračuna občine za leto 2010 
Občinski svet je sprejel predlagani zaključni račun občine za leto 2010. 
Realiziranih je bilo 7,567.624,16 EUR prihodkov ter 7,823.925,74 EUR 
odhodkov, na dan 31.12.2010 pa je bilo 256.248,17 EUR nerazporejenih 
sredstev, skupaj s sredstvi iz preteklih let. 
Zaključni račun občinskega proračuna je akt občine, ki je pripravljen v 
skladu s 96. členom ZJF in upoštevaje strukturo proračuna za preteklo 
leto, prikazuje predvidene in realizirane prihodke in druge prejemke 
ter odhodke in druge izdatke občine.
Zaključni račun občine Moravske Toplice za leto 2010 vsebuje splošni 
del (bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, 
račun financiranja), posebni del (realizacija finančnega načrta s po-
slovnim poročilom), izvajanje načrta razvojnih programov, obrazložitve 
zaključnega računa, računovodsko poročilo in poročila krajevnih skup-
nosti.
Odlok o zaključnem računu proračuna objavljamo v celoti, njegove pri-
loge in obrazložitve pa so objavljene na občinski spletni strani www.
moravske-toplice.si pod rubriko občinski svet.

Letni program športa za leto 2011
Sprejet je bil Letni program športa za leto 2011, ki določa programe, 
razvojne in strokovne naloge v športu ter obseg sredstev, ki jih občina za-
gotavlja za sofinanciranje posameznih vsebin letnega programa športa. V 
skladu z 8. členom Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v 
občini Moravske Toplice, letni program športa pripravi občinska uprava na 
podlagi predhodnega mnenja Občinske športne zveze Moravske Toplice. 
Zneski so usklajeni s sprejetim proračunom Občina Moravske Toplice za 
leto 2011. V letu 2011 se v proračunu zagotavlja skupno 71.330,00 EUR, od 
tega 61.000 EUR društvom in drugim izvajalcem po javnem razpisu, ki je 
objavljen v tej številki Lipnice in na občinski spletni strani www.moravske-
toplice.si.

Poročilo o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje na lokalnih vo-
litvah 2010
Občinski svet se je seznanil s poročilom o delni povrnitvi stroškov volil-
ne kampanje na lokalnih volitvah 2010. Zakon o volilni in referendumski 
kampanji namreč v 19. členu določa, da mora organizator volilne kam-
panje za člane občinskega sveta ali župana v 15 dneh po zaprtju tran-

sakcijskega računa 
poslati občinskemu 
svetu in računskemu 
sodišču poročilo o 
vseh zbranih in po-
rabljenih sredstvih 
za volilno kampanjo. 
Transakcijski račun 
je organizator volil-
ne kampanje dolžan 
zapreti najkasneje 
v štirih mesecih po 
dnevu glasovanja. 

OBČINSKI pROSTORSKI NaČRT 
OBČINE MORaVSKE TOplIcE (OpN)

Občinski prostorski načrt občine Moravske 
Toplice (OPN) je temeljni prostorski razvojni 
dokument, ki bo nadomestil obstoječe pro-
storske akte in sicer prostorske sestavine 
planov iz leta 1986, sprejete še v bivši občini 
Murska Sobota in prostorske ureditvene po-
goje za občino M. Toplice iz leta 1998. Občina 
Moravske Toplice je pričela s postopki pripra-
ve novih planskih aktov v začetku leta 2008. 
Občina je v osnutek OPN želela vključiti vse 
pobude za spremembo osnovne namens-
ke rabe, ki jih je pridobila v času od zadnjih 
sprememb in dopolnitev prostorskih sesta-
vin. Teh pobud je bilo v začetku obdelave cca 
200 in so se nenehno dopolnjevale tako, da 
je bil osnutek OPN pripravljen šele februarja 
2009 in posredovan v smernice (30 nosilcev 
urejanja prostora – ministrstva in upravljavci 
gospodarske javne infrastrukture). V osnutku 
je bilo predlaganih skupaj cca 280 pobud, 
od tega kar 98 sprememb namenske rabe 
najboljših kmetijskih zemljišč, ki zavzemajo 
površino 183 ha. Glede na tako veliko število 
pobud in veliko površino, ki jo zavzemajo, 
je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano (MKGP) v svojih smernicah večino 
novih posegov zavrnilo. To pomeni, da se teh 
pobud za spremembo rabe ne bi smelo prika-
zovati v dopolnjenem osnutku OPN. Vendar 
je občina zaradi strateških potreb (predvsem 
gre za širitev v lokalnem središču Moravs-
ke Toplice za nadaljnji razvoj turističnih 
dejavnosti) in zaradi ohranitve poselitve 
na Goričkem v dopolnjen osnutek vključila 
kar 40 neusklajenih posegov. Večino je sicer 
zmanjšana na racionalno velikost. Te pose-
ge bo treba v fazi pridobitve mnenj dodatno 
utemeljiti, za večje posege (nad 5000 m2) pa 
zagotoviti nadomestna kmetijska zemljišča. 
V osnutek OPN je bilo vključenih tudi pre-
cej posegov (skupaj 80) za izbris zemljišč 
iz poselitvenih območij. Predvsem gre za 
zmanjšanje vseh vinogradniških območij, ki 
so v prostorskih sestavinah bila opredelje-
na kot stavbna zemljišča, pa se v zadnjih 10 
– 15 letih niso pozidala. Po površini je izbri-
sov za 122 ha, približno 60 ha je primernih za 
nadomeščanje najboljših kmetijskih zemljišč.  
Od vseh obravnavanih pobud se 49 pobud 
nanaša na zgrajene objekte oziroma na izve-
dene ureditve (velikost 6,7 ha). Občina je v 
postopku pridobivanja smernic pridobila 
tudi odločbo o tem, da je za OPN treba izvesti 
postopek celovite presoje vplivov na okolje, 
za kar je bilo treba izdelati okoljsko poročilo. 
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Okoljsko poročilo je izdelala firma OIKOS iz Domžal. Že v pridobljenih 
smernicah, dodatno pa še iz okoljskega poročila izhaja, da bo treba pri 
pripravi predloga OPN upoštevati tudi nekatere pogoje v zvezi s posegi 
na območja varstva narave in na poplavna območja. Občina je na zahte-
vo MOP naročila izdelavo poplavne študije, s katero se bodo uskladila po-
plavna območja v občini in določila območja poplavne ogroženosti. Šele 
na podlagi določitve območij poplavne ogroženosti bo znano ali bodo 
nekatera zemljišča, ki so že zazidljiva  in zemljišča, ki so na novo vključena 
v naselja in so obenem na poplavnih območjih, tudi dejansko zazidlji-
va. Ker je del občine v območju varstva narave (krajinski park Goričko) 
je treba pri načrtovanju, predvsem pa pri spremembah namenske rabe, 
upoštevati območja prednostnih habitatov. To so predvsem travniške 
površine, ki jih je treba v primeru pozidave nadomestiti. Nadomešča se 
jih na njivskih površinah, ki se jih prepusti v travniško rabo. Dopolnjen 
osnutek Občinskega prostorskega načrta in Okoljsko poročilo sta bila 
javno razgrnjena v času od 26. januarja do konca februarja, 23. in 24. fe-
bruarja so bile izvedene tudi javne razprave. V postopku javne razgrnitve 
je bilo pridobljenih cca 200 novih pobud za spremembo namenske rabe 
zemljišč. Te pripombe bodo obdelane in razvrščene glede na strokovne 
kriterije v tiste, ki se bodo vključile v predlog OPN in na tiste, ki jih ne 
bo možno vključiti. Stališča do pripomb bo obravnaval občinski svet, na 
podlagi stališč bo pripravljen predlog OPN. V času javne razgrnitve je bilo 
podanih precej dodatnih pobud za spremembo nepozidanih stavbnih 
zemljišč v vinogradniških območjih. Ker za območja niso bile izdelane 
strokovne podlage, se bodo te izdelale do predloga OPN. V strokovnih 
podlagah bodo preverjena vsa še nezazidana zemljišča in na podlagi pro-
storskih kriterijev izločena iz območij možne pozidave. To pomeni, da na 
teh zemljiščih v prihodnje ne bo več možna gradnja. Izbris nezazidanih 
zemljišč je nujen, saj predstavljajo ta zemljišča v bilanci površin skoraj 
200 ha nezazidanih stavbnih zemljišč, kar neposredno ovira nove širitve 
naselij. Poleg tega bodo vsa ta zemljišča v prihodnje tudi obdavčena kot 
stavbna zemljišča, ne glede na to, da na nekaterih ni možna gradnja in da 
nekaterih območjih ni potrebne infrastrukture. Vsi lastniki teh zemljišč 
na vinorodnih območjih bodo še enkrat povabljeni, da se o teh namerah 
pisno izjasnijo. Na predlog se pridobijo mnenja od nosilcev urejanja pro-
stora (vsa ministrstva) in upravljavcev javne gospodarske infrastruktu-
re. Vsa mnenja morajo biti pozitivna, v nasprotnem primeru ni možno 
pridobiti sklepa ministra o ustreznosti OPN, brez sklepa pa občina pro-
storskega načrta ne mora sprejeti. V primeru negativnih mnenj bo treba 
OPN s posameznim resorjem usklajevati tako dolgo, da se pridobi pozi-
tivno mnenje ali pa sporne posege izločiti iz predloga OPN. 

   Mag. Milan Šadl

pOROČIlO  O  KValITETI  
pITNE  VODE Za lETO 2010

Poročilo je pripravljeno v skladu s Pravil-
nikom o pitni vodi (Ur. list RS št. 19/04, 
35/04, 26/06, 92/06 in 25/09), ki v 34. členu 
določa, da mora upravljavec najmanj enkrat 
letno uporabnike obvestiti o kvaliteti pit-
ne vode, ugotovljeni v okviru notranjega 
nadzora.
Vodna zajetja so na lokacijah Krog, Fazaneri-
ja in Črnske meje. Največja količina vode se 
načrpa v Krogu, zajetji Črnske meje in Faza-
nerija se uporabljata v večjih količinah samo 
v primeru večje porabe v poletnem času. V 
letu 2010 je bilo načrpano 2.372.911 m3 , od 
tega 61,6 % iz Kroga, 28,0% iz Črnskih mej 
in 10,4 % iz Fazanerije. Povprečna dnevna 
načrpana količina vode je bila 6.501 m3. 
Priprava vode se ne izvaja. Za dezinfekcijo 
s plinskim klorom sta v črpališčih Krog in 
Črnske meje klorirni napravi, ki se z minimal-
nim doziranjem klora (približno 0,1mg/l),  
vzdržujeta za primer večjih del na omrežju 
ali drugih nepredvidenih dogodkov (v pri-
meru večjega bakteriološkega onesnaženja 
vode med poplavami). V črpališču Fazanerija 

je naprava za dezinfekcijo s tekočim klorom.
Vodovod Murska Sobota oskrbuje približno 
29.000 prebivalcev ter gospodarstvo v 
občinah M. Sobota,  Moravske Toplice, Pu-
conci in Cankova. Skupno število odjemnih 
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mest je 8.142, od tega 1058 podjetij, 110 blokov z 2.747 stanovanji in 6.974 
individualnih objektov. V letu 2010 je bilo skupno v vse občine prodano 
1.968.445 m3 vode, od tega gospodarstvu 921.220 m3 in gospodinjstvom 
1.047.225 m3. 
Na cevovodih vodovodnega omrežja, je bilo v letu 2010 ugotovljenih 35 
večjih okvar, ki so bile tekoče odpravljene v skladu s smernicami notranje-
ga nadzora po načelih  HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), ki 
omogoča identifikacijo oz. prepoznavanje, oceno, ukrepanje in nadzor nad 
morebitno prisotnimi agensi v živilih ali stanjih, ki lahko ogrožajo človeka. 
V skladu z načeli HACCP potekajo tudi vsa redna vzdrževalna dela.
Skladnost pitne vode z veljavno zakonodajo kontrolira ZZV M. Sobota, ki 
na omrežju  tedensko odvzame tri vzorce za redne mikrobiološke preiska-
ve in enkrat mesečno en vzorec za kemijske preiskave, zlasti na vsebnost 
nitratov in pesticidov. Nadzor nad kvaliteto pitne vode se v obliki občasnih 
preskušanj izvaja v okviru državnega monitoringa. Vsi ostali izredni pojavi 
v pitni vodi pa se spremljajo v okviru izrednega nadzora, katerega vrsta in  
obseg se prilagajajo glede na vzrok in lokacijo.
 V letu 2010 je bilo v okviru notranjega nadzora na omrežju odvze-
tih 155 vzorcev za mikrobiološka  in 14 vzorcev za kemijska preskušanja. 
Mikrobiološka preskušanja so pokazala, da dva vzorca nista bila skladna 
s pravilnikom zaradi prisotnosti koliformnih bakterij, eden pa zaradi 
povečanega števila mikroorganizmov pri 37°C. V vseh primerih je bilo 
ugotovljeno, da je vzrok v zastajanju vode v cevovodu. Ukrepali smo v 
skladu s smernicami HACCP in vzrok neskladnosti takoj odpravili. Pri ke-
mijskih preskušanjih sta bili ugotovljeni dve neskladnosti s Pravilnikom o 
pitni vodi, zaradi prisotnosti metolaklora-ESA.
V okviru državnega monitoringa je bilo odvzetih 34 vzorcev za 
mikrobiološka in 34 vzorcev za kemijska preskušanja. Pri mikrobioloških 
preskušanjih so bili vsi vzorci skladni, pri kemijskih pa štirje vzorci niso bili 
skladni s pravilnikom, zaradi prisotnosti metolaklora-ESA. Podrobnejše 
poročilo ZZV M. Sobota je dostopno na spletni strani upravljavca (www.
komunalams.si).
Problematika metolaklora in njegovih razgradnih produktov v pitni vodi, je 
razvidna iz ocene tveganja za zdravje ljudi, ki jo je leta 2009 izdelal ZZV Ma-
ribor in je dostopna na spletni strani upravljavca (www.komunalams.si).

Boris Petric, Vodovod d.o.o.

KValITETa pITNE VODE V 
pROSENJaKOVcIH V lETU 
2010
V letu 2010 je bilo v okviru rednega no-
tranjega nadzora vodovoda Prosenjakovci 
odvzetih 19 vzorcev za mikrobiološka 
preskušanja in štirje vzorci za kemijska 
preskušanja. Od tega je bilo 8 odvzetih 
vzorcev za mikrobiološka preskušanja  ne-
skladnih s Pravilnikom o pitni vodi (Ur.l. RS 
št 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09), 
in sicer 6 vzorcev zaradi prisotnosti koli-
formnih bakterij, en vzorec zaradi prisot-
nosti povečanega števila kolonij pri 37 °C 
(MO37°C), 1. vzorec pa zaradi prisotnosti 
Clostridium perfringensa. Zaradi ugotovlje-
nih neskladnosti mikrobioloških preskušanj 
se je izvedlo kloriranje in dodatno izpiranje 
vodovodnega omrežja.
Vzorci odvzeti za kemijska preskušanja so 
bili skladni s Pravilnikom o pitni vodi (Ur.l. 
RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).
V letu 2010 sta bila v okviru izrednega 
nadzora odvzeta 2 vzorca za mikrobiološko 
preskušanje. Od tega je bil 1. vzorec za 
mikrobiološko preskušanje neskladen s 
Pravilnikom o pitni vodi (Ur.l. RS št 19/04, 
35/04, 26/06, 92/06 in 25/09), zaradi prisot-
nosti koliformnih bakterij. Zaradi ugotovlje-
nih neskladnosti mikrobioloških preskušanj 
se je izvedlo kloriranje in dodatno izpiranje 
vodovodnega omrežja.
V okviru državnega monitoringa so bili 
odvzeti 4. vzorci pitne vode za redna 
mikrobiološka preskušanja in 2 vzor-

ca za občasna mikrobiološka 
preskušanja ter 4 vzorci za redna 
kemijska preskušanja in 1 vzorec 
za občasna kemijska preskušanja.
Vsi odvzeti vzorci za redna in 
občasna mikrobiološka in ke-
mijska preskušanja so bili skladni 
s Pravilnikom o pitni vodi (Ur.l. RS 
št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 
25/09).
Potrebno je dosledno upoštevati 
režim predpisan za vodovarstve-
ne pasove sprejetem v Odloku o 
vodovarstvenih območjih vodnih 
virov na območju vodnega za-
jetja VP-1/2000 v Prosenjakovcih 
v občini Moravske Toplice, sprejet 
na Občinskem svetu občine Mo-
ravske Toplice 26.08.2002. 
Zaradi premajhne porabe vode se 
svetuje tudi občasno izpiranje vo-
dovodnega omrežja na hidrantih.

Nova kmetijska trgovina

www.semenarna.si

Prodajalna Tešanovci,
Tešanovci 45, 9226 Moravske Toplice 
T: 02 / 512 44 47

Profesionalni 
kmetijski program:

krma, gnojila, sredstva za 
varstvo rastlin, semena poljščin itd. 

Vrtnarski 
in hobi program:

semena in sadike vrtnin in cvetlic, 
travne mešanice itd.

Gradnja 
in mehanizacija:

gradbeni material, kmetijska 
mehanizacija, barve, laki itd.
Odkup živine in pridelkov Rodovita je specializirana veriga 

kmetijskih centrov in trgovin
s štirinajstimi lokacijami v 

Sloveniji.

Obiščite nas in se prepričajte
o kvalitetni ponudbi!
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Oglas-Rodovita-180X122mm+3mm-Tešanovci.pdf   10.3.2011   13:48:11

Otvoritev v soboto,
16. aprila ob 10 h 
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SpOMlaDaNSKa OČIšČEValNa aKcIJa 
OBČINE MORaVSKE TOplIcE
Tradicionalna občinska spomladanska očiščevalna akcija, ki 
vsako leto poteka v organizaciji občine Moravske Toplice, TIC-
a Moravske Toplice, JKP Čista narava in krajevnih skupnosti ter 
vaških odborov, je bila 26. marca. Vreme je bilo naklonjeno, kar 
je pripomoglo k številnejši udeležbi prostovoljcev v primerjavi 
z lani. V akcijo so se vključile krajevne skupnosti in vaški od-
bori, sodelovali so tudi člani raznih društev v občini: kulturno-
turističnih, gasilskih, športnih in drugih, številna je bila tudi 
udeležba učencev in učiteljev iz osnovnih šol. 

Kljub sorazmerno čisti podobi naše občine, k čemur so v 
poldrugem letu pripomogle različne očiščevalne akcije in 
sanacije v sklopu projekta Spremeniti črno v zeleno, se je v 
in izven naselij v občini našlo še mnogo različnih odpadkov, 
ki so kazili sicer dokaj urejeno podobo občine. 
Marljivi udeleženci akcije so v naseljih očistili tudi okoli-
co gasilskih domov, jarke, potoke, še posebej ob Lipnici, 
ponekod so uredili javne površine in poskrbeli za ureditev 
cvetličnih gredic …

Najbolj množična udeležba glede na število prebivalcev tudi letos v Krncih

Za čisto okolico v Filovcih skrbijo že od malih nog 

Čiščenje v Čikečki vasi 

Še posebej aktivno so k akciji pristopili bogojinski 
osnovnošolci z učitelji (slednji so bili  koordinatorji šolskih 
skupin), ki so se k akciji priključili po naseljih. Prosenja-
kovski in fokovski osnovnošolci in učitelji pa so okolico šole 
očistili en dan pred akcijo, se pravi v petek. 

Vaščani Mlajtincev in Lukačevcev so naselji čistili skupaj.V 
akciji je sodelovalo 979 občanov (15,55 % vseh prebivalcev 
občine ), največje število udeležencev so zabeležili v Fi-
lovcih (183), najvišji odstotek so dosegli v Krncih, kjer se je v 
akcijo vključilo 48 občanov oziroma 78,68 % vseh prebival-
cev naselja.  JKP Čista narava je na Cero Puconci odpeljalo 
6.580 kg mešanih komunalnih odpadkov, zbranih v po-
sebnih vrečah (oddanih je bilo 2.510 vreč). 
Več podrobnejših informacij v zvezi z občinsko akcijo 
bomo posredovali naslednjič, ko bomo prejeli vsa poročila 
o očiščevalnih akcijah, prav tako vas bomo obvestili o 
najstarejšem in najmlajšem udeležencu akcije. 
Občina bo nagradila naselji z najštevilčnejšo udeležbo (gle-
de na število prebivalcev) ter najmlajšega in najstarejšega 
udeleženca občinske čistilne akcije. 

Številna udeležba bogojinskih osnovnošolcev in učiteljev
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OČISTIlI DIVJa ODlaGalIšČa V MaRTJaNcIH, SEBEBORcIH, FOKOVcIH IN V SElU 

V okviru projekta Spremeniti črno v zeleno, katerega nosilec je občina Moravske Toplice, in  je podprt z donacijo Norveške 
preko Norveškega finančnega mehanizma, je JKP Čista narava konec januarja očistilo štiri divja odlagališča, in sicer v 
Martjancih, Sebeborcih, Fokovcih in v Selu. Tokrat objavljamo fotografije s čiščenja. 

Divje odlagališče v Fokovcih pred sanacijo                                                                        … in po sanaciji

Med odpadki se je znašel celo avtomobil, težak cca. 700 kg

PRIJAVA KRŠITELJEV 
Glede na ugotovitve o ponovnem odlaganju odpadkov na že saniranih divjih odlagališčih pozivamo vse občane, da 
kršitelje nemudoma prijavijo občini Moravske Toplice oz. sporočijo Medobčinski inšpekciji in redarstvu. 
Na divjih odlagališčih v občini bo v bodoče poostren nadzor. 

Količinsko se je odstranilo približno 3000 kg azbesta, mešanih komunalnih 
odpadkov z okvirno težo 8600 kg, zavržene opreme, hladilniki ipd. v skupni 
teži 150 kg, plastike za 2000 kg, zavržene električne in elektronske opreme 
za 160 kg, odstranili so tudi železo v skupni teži 780 kg. 

ZBIRANJE NEVARNIH IN 
POSEBNIH ODPADKOV
V OBČINI MORAVSKE 

TOPLICE
V SOBOTO 14.05.2011

ZBIRANJE KOSOVNIH
ODPADKOV V OBČINI 
MORAVSKE TOPLICE
OD 09. - 18. 05.2011 

Podrobno v naslednji številki Lipnice 
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KOlEKTIVNa BlaGOVNa ZNaMKa 
»KRaJINSKI paRK GORIČKO«
Javni zavod Krajinski park Goričko je registriral kolektivno blagov-
no znamko »Krajinski park Goričko«.
Namen uporabe kolektivne blagovne znamke »Krajinski park 
Goričko«je označevanje območja, lokacije, objektov, porekla, izvora 
in pridelave dobrin,  proizvodov, blaga in storitev ter pomeni ozna-
ko geografskega  porekla oz. izvora parkovnih dobrin, prehranskih 
izdelkov, izdelkov domače in umetne obrti gostinsko – turističnih, 
kulturno-informativnih in drugih javnih ter zasebnih storitev, or-
ganiziranih prireditev, dogodkov in izdelanih informacij različnih 
medijskih namenov na zavarovanem območju narave in kulturne 
krajine – znotraj območja Krajinskega parka Goričko.
Kolektivna blagovna znamka je znak priznanja, dosežene kakovos-
ti in porekla s katerim proizvajalci in ponudniki navedenih vsebin, 
ki so pridobili pravico do uporabe kolektivne blagovne znamke 
oz. njenih znakov, v okviru veljavnih predpisov, pod materialno in 
moralno odgovornostjo ter pod zakonitimi kazenskimi sankcijami 
zagotavljajo porabnikom poreklo in dosežene  kakovosti izdelkov 
in ponudbe skladno z oznakami za  kolektivno blagovno znamko 
za parkovne proizvode, storitve, objekte, lokacije oz. območje  s po-
nudbo in pri izvajanju  vodenja na območju parka.
Namen podeljevanja znaka kolektivne blagovne znamke »Kra-
jinski park Goričko«, je povezovanje proizvajalcev ustreznih pre-
hranskih pridelkov, priprave in ponudbe hrane in pijač, proizvo-
dov ter izdelkov domače in umetne obrti,gostinsko-turističnih 
storitev in ponudbe nastanitve in bivanja, storitev vodenja in 
interpretacije narave, ter drugih vsebin v območju Krajinskega 

parka Goričko. 
Na podlagi določb 7. člena Pravilnika o kolektivni blagovni znamki 
»Krajinski park Goričko« in pogojih podeljevanja pravice do upo-
rabe kolektivne blagovne znamke «Krajinski park Goričko« so 
potencialni upravičenci do podelitve pravice uporabe kolektivne 
blagovne znamke «Krajinski park Goričko« proizvajalci oz. ponud-
niki produktov, izdelkov ali storitev z območja Krajinskega parka 
Goričko (stalno bivališče, sedež reg. dejavnosti, poslovalnica ali 
pretežno izvajanje dejavnosti vKrajinskem parku Goričko), ki ima-
jo vsaj eno od oblik registrirane dejavnosti (so ustanovitelji oz. 
solastniki  gospodarske družbe, imajo status s.p. ali registrirano 
dopolnilno dejavnost na kmetiji oz. so člani zadrug ali društev, ki 
jim bo podeljena pravica).
Na osnovi izjave oz.  izpolnjene prijave - zahtevka za vpis, bo Javni 
zavod Krajinski park Goričko vzpostavil in vodil register uporabni-
kov kolektivne blagovne znamke, kot ažuren seznam z vsemi po-
trebnimi in veljavnimi podatki o uporabnikih.
Vsi interesenti, ki še nimate registrirane oblike poslovne oz. dopol-
nilne dejavnosti, v okviru katere bi se prijavili za dodelitev pravice 
do uporabe kolektivne blagovne znamke, dejavnost lahko registri-
rate  preko pristojne Upravne enote Murska Sobota oz. Lendava.
Zlasti za kmečka gospodarstva, ki že opravljajo osnovno kme-
tijsko dejavnost, je zelo enostaven  in manj zahteven postopek 
registracije dopolnilne dejavnosti na kmetiji, po taki registraciji 
pa so že izpolnjeni pogoji za dodelitev pravice do uporabe kolek-
tivne blagovne znamke «Krajinski park Goričko« in vpis v register 
uporabnikov, tudi če še nimajo možnosti oz. sredstev za dejansko 
izvajanje take dejavnosti (priprava investicije, gradnja, nabava 
opreme, pridobivanje drugih dovoljenj, soglasij  itd, strokovne 
kvalifikacije, zaposlitev).
Za postopke registracije  poslovne ali dopolnilne dejavnosti, za 
vlagatelje z območja Krajinskega parka Goričko nudijo tudi po-
trebno strokovno in administrativno pomoč.
Kontaktna oseba za kolektivno blagovno znamko »Krajinski park 
Goričko«: Janko Halb, univ. dipl. oec, 
tel. 551 88 62, fax. 551 88 66, GSM 041 626 802 in 041 395 975, e-
mail: janko.halb@goricko.info 
         Janko Halb

SREDI pREKMURJa SE BIVšE SMETIšČE V 
pUcONcIH SpREMINJa V ZElENI RUDNIK
Potem ko je bila dokončana I. faza regijskega centra za 
ravnanje z odpadki Puconci oziroma Pomurje, skrajšano 
CEROP, je javno podjetje Center za ravnanje z odpadki 

JAVNO PODJETJE CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI PUCONCI d.o.o.
Vaneča 81/b, 9201 PUCONCI

Telefon: 02 545 93 10; faks: 02 545 93 16
E-mail: info@cerop.si; internet: www.cerop.si

Puconci d.o.o. prevzelo zelo pomembno funkcijo izvajalca 
javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov in 
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunal-
nih odpadkov.Že prvo leto delovanja tega centra in javnega 
podjetja smo dosegli pomembne rezultate, predvsem na 
področju obdelave mešanih komunalnih odpadkov in sor-
tiranja ločeno zbranih embalažnih in drugih materialov.
Imamo t.i. Čisti kompost, pridobljen iz bioloških odpadkov, 
ki ga v tem času intenzivnega začetka vrtnarjenja in sa-
jenja nasadov po zelo ugodni ceni ponujamo v vrečah ali v 
razsutem stanju. Ponujamo tudi možnost dostave kompo-
sta na dom po ceni 2,00 EUR/km (do 50 km) oziroma 1,00 
EUR/km (nad 50 km).
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šTEFaNU KUHaRJU V SlOVO
Šele, ko se na pokopališčih kot vrtovih spominov na tiste, ki 
jih ni več med nami, poslavljamo od ljudi, s katerimi smo v 
primerjavi z neskončno večnostjo delili trenutek tega časa in 
prostora, se zavemo, kako minljivi smo. Tudi na pragu pomla-
di, v ponedeljek, 14. marca, ko smo na zadnjo pot pospremili 
Štefana Kuharja, našega velikega gasilskega tovariša,  je bilo 
tako. 
Nepričakovano in veliko prezgodaj je zastal njegov korak, pre-
trgala se je nit življenja človeka, ki je bil in bo ostal svetel vzor 
številnim generacijam. Tako na družbenem, političnem in 
verskem področju, nenazadnje pa tudi v gasilstvu. 

Štefan, rojen 12. maja 1941 v Moravcih, je bil Človek z veliko 
začetnico. Pomagati sočloveku je bila stalnica v njegovem 
življenju, zato se je že kot 15-letni mladenič vključil v gasils-
ke vrste v domačem kraju, kjer se je vestno izobraževal in se 
strokovno izpopolnjeval. Isto leto, ko je vstopil med gasilce, je  
opravil tečaj za gasilca, leto pozneje za strojnika.   
Leta 1973 je opravil izpit za čin nižjega gasilskega častnika, leta 
1975 je napredoval v čin nižjega gasilskega častnika I. stopnje. 
Kar je bila njegova želja in volja po novih znanjih takorekoč 
neusahljiva, si je že naslednje leto z izobraževanjem pridobil 
čin za gasilskega častnika, še leto zatem je opravil še tečaj za 
sodnika gasilskih in gasilsko-športnih disciplin. Čez 5 let,  leta 
1982 pa še izpit za višjega gasilskega častnika. Leta 1996 je 
napredoval v čin višjega gasilskega častnika I. stopnje ter leta 
2004 v čin višjega gasilskega častnika II. stopnje.
Ves čas dela v gasilski organizaciji je bil aktiven tako na opera-
tivnem kot organizacijskem področju. Od leta 1966 do 1975 je 
bil podpoveljnik domačega gasilskega društva, zatem pa vse 
do leta 2003, torej polnih 28 let,  poveljnik. Dolga desetletja 
je bil eden od najbolj aktivnih gasilcev v sektorju Martjanci 
ter z ustanovitvijo Občinske gasilske zveze Moravske Toplice 
tudi v njej. Med leti 1998-2003 je bil sektorski poveljnik, med 
leti 2003 in 2005 pa poveljnik gasilske zveze. Ko zaradi sta-
rostne omejitve ni več mogel opravljati operativnih nalog in 
funkcij, je bil aktiven na organizacijskem področju. Tako je bil 
zadnji sedem let predsednik domačega društva, od leta 2005 
pa tudi predsednik GZ Moravske Toplice. Kruta bolezen mu ni 
dopustila, da bi dokončal mandata na obeh funkcijah. 

Vedno je bil  na strani opremljanja s sodobno opremo, ki je 
bila in je še vedno velik pozitiven dejavnik pri uspešnosti ga-
silskega društva pri opravljanju javne gasilske službe. Tudi za-
radi Štefanove zagnanosti za delo in napredek na področju 
gasilstva se je tako domače društvo, kakor so se številna v 
občini postopoma razvijala in nabavljala sodobno opremo, 
skladno s potrebami društev glede zagotavljanja požarne 
varnosti v svojem okolišu. 
Za svoje uspešno delo v gasilski organizaciji je bil tudi večkrat 
odlikovan. Je dobitnik značk Gasilske zveze Slovenije za dolgo-
letno delo v gasilstvu in gasilski operativi, od 10 pa vse do 40 
let. Bil je tudi prejemnik vseh treh stopenj gasilskih plamenic 
nacionalne gasilske zveze, enako tudi gasilskega odlikovanja 
te vrste I. stopnje, odlikovanja GZS za posebne zasluge, bro-
nastega znaka Civilne zaščite Slovenije ter plaketo gasilskega 
veterana z značko.
Ker je bilo slovo od njega nepričakovano, smo mu vsi – tudi 
gasilski prijatelji, ostali za vse, kar je storil za gasilstvo v svojem 
društvu, v naši občini, Pomurju, pa tudi Sloveniji, še veliko dolžni.  
Žal najvišjega priznanja v gasilstvu – priznanja Matevža Ha-
ceta, za katero smo ga hoteli tudi kot nagrado za njegovo 
skorajšnjo 70. obletnico predlagati letos, ni dočakal. Tudi na-
ziv častnega občana naše občine, za katerega smo ga tudi kot 
prvega predsednika občinskega sveta predlagali lani, mu ni 
bil usojen. 
Roko na srce: vsi skupaj smo mu ostali veliki dolžniki, zato se 
mu bomo za vse to lahko oddolžili z negovanjem njegovih 
plemenitih idej, posnemanjem njegove ponosne gasilske 
drže, zagovarjanjem pravičnosti, za katero si je močno priza-
deval na vseh področju ter nenazadnje tudi spoštljivim spo-
minom nanj. 
Hvala ti, naš Pišta. V gasilskih vrstah te bomo močno pogrešali. 
  

Prijatelji gasilci

pOGODBO pODpISala TUDI GZ 
MORaVSKE TOplIcE
Med podpisnicami pogodbe o organizaciji, delovanju in fi-
nanciranju pomurske gasilske regije je med 19 občinskimi 
in medobčinskimi gasilskimi zvezami tudi Gasilska zveza 
(GZ) Moravske Toplice. Kot so dejali zbrani, gre za mejnik 
s ciljem boljšega in homogenejšega delovanja gasilstva 
na nivoju celotne regije, to pa je tudi dokument, ki odpira 
novo poglavje tudi na nivoju učinkovitejše organiziranosti 
gasilstva v posameznih regijah na državnem nivoju. Doslej 
take pogodbe naj ne bi imela še nobena regija.  
V imenu GZ Moravske Toplice sta pogodbo na marčni seji v 
Murski Soboti podpisala podpredsednik in poveljnik zveze 
Jože Lipaj in Jože Čarni. Na njej so predstavili tudi program 
dela in finančni načrt za leto 2011, v skladu z novo pogodbo 
pa so sprejeli tudi sklep o primopredaji sedeža Gasilskega 
regijskega sveta za Pomurje iz Ljutomera v Mursko Soboto. 
Do naslednjega kongresa Gasilske zveze Slovenije leta 
2013 bo naloge predsednika opravljal Bogdan Šajnovič iz 
Gornje Radgone. Poveljnik pa ostaja Dušan Utroša. 
      G.G.
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10 lET DRUšTVa GaJ
Jožef Horvat, prvi in doslej edini predsednik Društva Gaj, 
vinogradniško-turističnega društva iz Filovec, se spo-
minja, da so si lastniki vinogradov v Gaju, enem od treh 
vinorodnih gričev v Filovskih goricah, že od nekdaj pri-
zadevali, da bi temu gričku vdahnili neko novo življenje, 
ki bi šlo vštric s korakom sodobnega časa. Potem, ko se 
je iz leta v leto postopoma uresničevala izgradnja komu-
nalne infrastrukture, so pred desetletjem ustanovili tudi 
društvo. 

Po zaslugi iznajdljivih in delovnih članov tako doma, kakor 
v tujini, je društvo pustilo vidne sledi svojega delovanja. 
Prav zato ni presenečenje ugotovitev koordinatorja 
prekmurskih vinogradniških društev in enologa Ernesta 
Novaka, ki je v čestitki na slovesnosti ob jubileju dejal, da 
so člani društva iz Gaja naredili raj. Izjemna lega območja, 
lepota in urejenost je zato že od nekdaj ponujalo ime, ki ni 
nastalo slučajno.
Svoje osnovno poslanstvo – da bi ob strokovni pomoči skr-
beli za dogajanje okrog vinske trte – od rezi, varstva vins-
ke trte, predelave grozdja do kletarjenja, so v vsebinskem 
smislu hitro nadgradili. Horvat pravi, da se je njihova 
dejavnost nanašala tudi na čim lepši zunanji izgled grička 
Gaj. Tudi zato, ker je družina Gutman na njenem vrhu 
nekaj let pred tem sezidala kapelico ter je bilo območje z 
elektriko, vodovodom in asfaltom tudi sodobno komunal-
no urejeno. Gaj pa je edinstveno območje, kjer se lahko 
pohvalijo s kar nekaj avtohtonimi oziroma s slamo kritimi 
vinskimi kletmi.  
Vse od ustanovitve je društvo raslo tudi v vsebinskem 
smislu, saj so za svoje edinstvene projekte dobili finančno 
podporo iz mednarodnega programa PHARE, to pa je 
bil tudi razlog, da so odlično sodelovanje s številnimi 
domačimi vinogradniškimi društvi razširili tudi čez mejo, 
v Avstrijo in na Madžarsko. Zlasti s slednjimi iz krajev 
Magyarszombatfa, Ozsko in Györvara sodelovanje tra-
ja že devet let. Kot pojasni Horvat, so v okviru programa 
PHARE izvedli dva programa. Leta 2001 pod naslovom 
Pod slamnato streho in leta 2003 pod naslovom Kruh in 
vino, nova kultura bivanja. V okviru slednjega so zasadili 
tudi edinstveni ampelografski vrt ali društveni vinograd, 
kjer so domala vse sorte vinske trte, ki uspevajo na širšem 
območju Slovenije, Avstrije in Madžarske. Več kot 40 jih je. 
Z javno trgatvijo in meritvami potem vsako leto ugotavlja-
jo pridelke in kakovost grozdja posameznih sort. Pred ka-
pelico v Gaju, mestu kar nekaj vsakoletnih tradicionalnih 
prireditev, so leta 2006 zasadili tudi cepič najstarejše vins-
ke trte na svetu, modro kavčino z mariborskega Lenta. V 
vsebinske projekte društva bi lahko uvrstili tudi leta 2007 
ureditev t.i. križevega pota s 15 vmesnimi   postajami na 
klancu od vznožja do vrha Gaja, kjer stoji kapelica in kjer je 
tudi zadnja postaja.  
Tudi Jože Gutman ml., nosilec in vodja številnih društvenih 
projektov, ki jih lahko nedvomno poimenujemo za prime-
re dobre prakse razvoja podeželja, pravi, da so bili doslej 
člani društva Gaj organizatorji številnih prireditev, srečanj 

vinogradnikov, mladih ustvarjalcev iz osnovnih šol in 
likovne akademije ter etnologov. Vse vsebine so kot dobra 
misel strnjene v reku Vitis Vitae (trta-življenje) kot nova, 
prijaznejša oblika bivanja.  

Na slovesni prireditvi v dvorani vaško-gasilskega doma 
sta bila slavnostna govornika predsednik društva Jožef 
Horvat in župan Alojz Glavač, v kulturnem programu 
pa sta nastopili kvintet Aeternum in Filovske pevke, 
program, za katerega je vezni tekst napisala učiteljica 
Marija Domonkoš, pa je povezovala Andrejka Trajbarič. 
Priznanja ob jubileju so dobili: Občina Moravske Topli-
ce, KS Filovci, Občine Magyarszombatfa, Ozsko, Györ-
var, Jožef Gutman ml., Jožef Tratnjek, Franc Berden ml., 
dr. Stanislav Zver, dr. Jožef Smej, Filovske pevke in KTD 
Filovci; zahvalni listini za življenjsko delo pa Jožef Hor-
vat in Jožef Gutman st. 

       
   Geza Grabar

Vsak na svojem področju so zaznamovali prvih deset let društva (od leve): 
Jože Gutman st., Jože Gutman ml. in Jožef Horvat. 
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TöKMaGKöpESZTéS éS TOllFOSZTáS 
SZERDaHElyEN

„Legyen úgy, mint régen volt” jegyében a szerdahelyi Antal 
Ferenc Hagyományőrző Művelődési Egyesületen belül ha-
gyományos tollfosztást és tökmagköpesztést mutattunk be 
pénteken, 2011. február 25-én.
Két olyan munkát idéztünk fel, amelyet régen szüleink, 
nagyszüleink végeztek a hosszú téli estéken. Sajnos ez a 
szép, régi hagyomány mára már szinte teljesen kihalt, tollat 
már sehol sem fosztanak, és a héjas tökmagot is a héjatlan 
váltotta fel. Hogy egy rövid időre újra felidézzük falunkban a 
múltat, összegyűlt falunk apraja és nagyja, valamint érkeztek 
vendégek a szomszédos falvakból, Hodostól egészen Lend-
váig, de még a határon túli Magyarszombatfából is. Vugrinec 
Zsuzsi köszöntő beszéde után az asztalokra tökmag és toll 
került. Mindenki vidáman, jókedvvel állt neki a munkának. 
Sokan először látták, hogyan kell tépni a tollat és köpesz-
teni a tökmagot, de ez a munka nem is olyan nehéz, vélték 
a vendégek és hamar belejöttek. A teremben vidám volt 
a hangulat. Nemec Ludvik kíséretében régi, szép dalokat 
énekeltünk. Hogy a munka jobban menjen, pálinkával, 
likőrrel és piros borral kínáltuk a kedves vendégeket. A sok 
ügyes kéz hamar kiköpesztette a tökmagot és a toll is jól 
megfogyott. A munka végeztével hazai finomságok kerültek 
bőségesen az asztalokra: pogácsa, kalács, vágott zsíros, tö-
pörtyűs kenyér, kocsonya és finom bor.
Az este nagyon jól sikerült, az idősebbekben szép emléke-
ket csalt elő, a fiatalok pedig, ha csak egy kis időre is, be-
lekóstolhattak a múltba, amit soha nem szabad elfelejteni 
és kitörölni az emlékekből. Becsülni és tisztelni kell őseink 
munkáját, hagyományát és néha-néha fel kell eleveníteni 
őket, mint ahogy mi is tettük ezt, itt ebben a kicsi faluban, 
Szerdahelyen.

 Šanca Leonida 

lUpaNJE BUČNEGa SEMENa IN ČESaNJE 
pERJa V SREDIšČU

»Naj bo tako, kot je nekoč bilo« je bil moto prireditve, v 
okviru katere je Kulturno društvo Antal Ferenc iz Središča, 
25. februarja 2011, organiziralo tradicionalno česanje perja 
in lupanje bučnega semena. 
Obudili smo dejavnosti, ki so jih naši starši in stari starši 
opravljali ob dolgih zimskih večerih. Žal, to staro in lepo 
izročilo vse bolj izginja, nikjer več ne češejo perja, bučna 
semena z lupino so zamenjali bučami ki rodijo seme brez 
lupine. Da bi za kratek čas obudili preteklost, so se za kratek 
čas zbrali veliki in mali naše vasi, prišli pa so gostje tudi iz 
sosednjih vasi, od Hodoša do Lendave in celo iz obmejne-
ga naselja Magyarszombatfa iz Madžarske. Po pozdravnem 
nagovoru Zsuzsi Vugrinec smo na mize nasipali bučna se-
mena in perje. Dela smo se lotili z veseljem in dobro razpo-
loženi. Veliko je bilo tistih ki so se prvič srečali s temi opravi-
li, potem pa so ugotovili, da česanje perja oziroma lupanje 
bučnega semena sploh ni tako težko opravilo in so se nam 
tudi gostje pridružili. Vzdušje v dvorani je bilo resnično pri-
jetno. Ob glasbeni spremljavi Ludvika Nemeca smo zapeli 
stare, lepe pesmi. Da bi pa delo še bolj teklo, smo gostom 
ponudili žganje, liker in rdeče vino. Veliko spretnih rok je 
hitro olupilo bučna semena, tudi perja je bilo vse manj. Po 
dokončanem delu pa so se mize kar šibile pod težo doma-
čih dobrot: pogač, kolačev, kruha z zaseko in ocvirki, žolco 
in seveda dobro kapljico. 
Večer je hitro minil, starejšim je obudil prijetne spomine, 
mlajši pa so dobili vpogled v preteklost, ki je nikoli ne sme-
mo pozabiti oziroma izbrisati iz spominov. Delo in izročilo 
naših prednikov si zasluži spoštovanje in tudi obujanje tradi-
cij, kar smo storili tudi mi v tej naši majhni vasici, v Središču. 

Leonida Šanca 

Čiščenje perja Pogrinjek z domačimi dobrotami
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BalKaNSKI pOKal TEKMOVaNJa V ROČNI KOšNJI TRaVE?  
Čeprav tekmovanje v ročni košnji trave v Selu v primerjavi z nekaterimi podobnimi nima dolge tradicije – 22. maja naj 
bi pri tamkajšnjem športnem centru pripravili šele njeno 7. izvedbo, so v Pevskem društvu Selu kot glavni pobudniki in 
vsakoletni organizatorji, prehodili sila zanimivo pot. 

Občinska prireditev je kmalu prerasla v regijsko in je zadnja 
leta že izbirno za vsakoletno državno tekmovanje. Zara-
di zagnanosti v društvu in dobre organizacije – pa tudi 
odličnih koscev, pa so pred dvema letoma v Selu že gosti-
li državno tekmovanje. Z lanskim nastopom tekmovalcem 
iz Madžarske in Srbije pa je to tekmovanje  prvič postalo 
mednarodno. 
Potem, ko so selanski kosci lani vrnili obisk Srbom iz občine 
Ljig pri Valjevu, s katerimi so tudi hitro navezali zelo pristne 
stike, pa dobiva selansko tekmovanja v košnji trave nove di-
menzije. 
Društvo oziroma njen predsednik Oskar Makari je namreč 
pred dnevi gostil delegaciji organizatorjev iz kar dveh po-
dobnih tekmovanj – poleg iz Ljiga tudi iz Petrovca v Republi-
ki Srbski. Oboji so namreč pokazali velik interes, da bi ta in 
še nekatera druga tekmovanja, tudi iz  Hrvaške, Črne gore in 
Makedonije, pa morda tudi iz Madžarske in Avstrije, poveza-

li v t.i. balkanski pokal. 
Kot sta po obisku povedala župana gostujočih mest, dr. Miroslav Maksimović (Ljig) in Dejan Prošić (Petrovac), je njihov 
velik interes dodati nove dimenzije omenjenim tekmovanjam, ki ne ohranjajo samo to staro kmečko opravilo, pač pa tudi 
ljudska izročila posameznih področij, krepijo turistično sodelovanje, ob tem pa se odpirajo tudi priložnosti za sodelovanje 
na gospodarskem, kulturnem in drugih področjih. 
Ker obe državi kažeta tudi zanimanje za približevanju EU,  tudi preko sodelovanja na ta način vidita priložnosti za razne 
projekte, financirane  iz naslova  črpanja sredstev predpristopnih evropskih skladov. Kot pravita, jim lahko pri tem Slove-
nija kot članica EU veliko pomaga. 
Že dr. Stanko Kapun iz KGZ Murska Sobota prvi dan na skupnih pogovorih v Selu, ter župan Alojz Glavač, ki je s 
podžupanoma in nekaterimi drugimi predstavniki občine goste sprejel, so izrazili pripravljenost za sodelovanje, za 
uresničitev pričakovanj gostov iz držav, ki so bile nekdaj republike rajnke skupne države – Jugoslavije, pa so obljubili tudi 
ves potreben servis. 
Gostje so se mudili tudi v TIC-u Moravske Toplice, Termah 3000, ogledali pa so si tudi nekatere druge destinacije ter se 
popeljali po občini. 
          Geza Grabar

OB SVETOVNEM  DNEVU  cZ  1. MaRca  V OBČINI MORaVSKE TOplIcE
Ob 1. marcu, svetovnem dnevu  Civilne zaščite ,  se vedno znova spomnimo vseh nesreč in drugih dogodkov, ki so prizadeli 
človeštvo in v katerih je prav ta organizacija po svojih močeh in dobri organiziranosti nesebično in požrtvovalno poma-
gala ljudem. Pripadniki te organizacije, skupaj z drugimi, tvegajo tudi svoja življenja, vse z enim namenom, da prizadetim 
olajšajo bolečine, ki so jih prizadele. In prav zaradi tega je dolžnost družbene skupnosti, da se ob tem dnevu spomni tistih, 
ki so se v nesrečnih okoliščinah posebej izkazali, ki že desetletja  pomagajo ljudem in v nesreči.
Ob dnevu CZ so v  občini Moravske Toplice  za svoje nesebično delo prejeli posebna priznanja Civilne zaščite  PGD Martjan-
ci  ZLATI ZNAK  Civilne zaščite, PGD Sebeborci  SREBRNI ZNAK  Civilne zaščite, in Majda Lipič Prosič BRONASTI ZNAK Civilne 
zaščite.  
Vsem dobitnikom priznanj iskrene čestitke v imenu štaba Civilne zaščite občine Moravske Toplice.
Naj spomnim, da si v Štabu Civilne zaščite občine Moravske Toplice prizadevamo, da bi čim bolj združili in organizacijsko 
okrepili vse sile, ki so poklicane za pomoč v nesreči in bi tako bili vedno pripravljeni uspešno nastopiti ob vsakokratni 
nesreči.
Prav gotovo tukaj nosijo levji delež Prostovoljne gasilske organizacije, ki so tudi primerno opremljene in jim zato moramo 
nameniti posebno skrb pri organiziranju, dvigu  množičnosti in  primernem izobraževanju.
Posebnih nesreč razen poplav in neurja v preteklosti na našem območju nismo imeli. Bilo je  nekaj požarov, ki k sreči niso 
povzročili večje škode.To pa nas ne sme zavesti, da tej organizaciji ne bi posvečali ustrezne skrbi. Pojavi v naravi so ne-
predvidljivi, lahko nas preseneti velik vihar, poplava, hude prometne nesreče ali pa obsežni požari in  povsod moramo biti 
prisotni  in pomagati ljudem v nesreči.

                                                                                                                                                                         Štefan Jančarič

Delegacijo z gostitelji je sprejel tudi župan Alojz Glavač.  
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pOHOD IN REZ VINSKE TRTE Na BlažEVO
V turističnem društvu Bogojina so se podvizali tudi 7. po 
vrsti. Pripravili so namreč sedaj že znameniti Blažev pohod 
s simbolično rezjo vinske trte. S tem so samo potrdili svojo 
tradicijo, saj kar za večino vinogradnikov čez Muro pome-
ni sv. Vincenc, je za bogojinski okoliš čaščen sv. Blaž.

Jože Puhan, predsednik iz društva organizatorja te in po-
dobnih vedno odmevnejših prireditev ter v vsako priredi-
tev z dušo in telesom vpeti Leopold Kočar, sta bila že ob 
prijavah  pri tamkajšnji osnovni šoli, odkoder so potem 
pohodniki v mrzlem sobotnem popoldnevu krenili na 11 
kilometrov dolgo pot, upravičeno zadovoljna. Krepko čez 
110 prijavljenih, ki so že po tradiciji na začetku dobili vrečko 
zeliščnega čaja iz društvenega Bogojinskega ogračeka in 
jabolko, namreč potrjuje, da se ljubitelji hoje od blizu in 
daleč tudi na ta pohod vsako leto zadnjo soboto v januarju 
radi vračajo. 

Mrzlo vreme, ki z redkimi prekinitvami praktično traja vso 
zimo, je poskrbelo, da so lahko organizatorji brez težav 
izpeljali traso, ki je vodila po poljskih in gozdnih poteh, čez 
travnike in skozi gozd. 
Na pohodu vselej izvedejo blaževo, po domače »blažovo« 
rez. Ta je v preteklosti za Bogojino in njen okoliš simbolično 
pomenila prvo rez na vinski trti v letu, iz število odgnanih 
očes na rozgi pa so - tako kot pri vincenčevi rezi, tudi pri 
blaževi vinogradniki lahko ocenili, kakšna letina jih čaka, 
danes pa pomeni oživljanje (prekmurskega) ljudskega 
izročila. Do glavnega vrhunca, ki je bil tokrat na polovici 
poti, so pohodniki po rahlo zasneženi pokrajini premeri-
li pot od šole, mimo kapelice sv. Urbana na vinorodnem 
Vršiču, čez Bukovno, kjer je sredi Bogojinskih goric visok 
leseni razgledni stolp, ter nato mimo čez območjem z 
znamenitim ledinskim imenom Karpati. Pri prečkanju tod 
enega večjih gozdnih sestojev so mimo Babošovih njiv po 
gozdni cesti prispeli do Osišča, vinorodnega sveta na za-
hodu vasice Bukovnica. Kot je ocenil Tomaž Nemec, vaški 
predsednik iz Bukovnice, v tem kraju v vsega 15 hišah živi 
le še nekaj več kot 30 duš. Izdatnemu okrepčilu organiza-
torjev in pridnih domačinov – tudi zaradi tabornega ognja 

je najbolj šel v slast kruh z namazi ocvirkov in zaseke ter z 
dodatkom čebule, pa je v vinogradu pri Francu Zelenku po 
blagoslovu vinske trte in sploh začetka del v vinogradu – 
opravil jo je sam bogojinski farni župnik dr. Stanislav Zver,  
je sledila še simbolična blaževa rez. 
Za predsednikom turističnega društva so si vinogradniške 
škarje pri rezi podajali tudi številni pohodniki. Pred tra-
dicionalnim zaključkom s toplim pravim prekmurskim 
bogračem pri Gutman-Zverovih, ki se uspešno ukvarjajo 
z dopolnilno dejavnostjo turizma na kmetiji, je pohodni-
ke čakalo še polovico poti. Ker so se z gričev spuščali v 
ravninski svet, in so za drugi del poti izbrali glavno povezo-
valno cesto, je pot hitro minila. 
     Geza Grabar

Ob predsedniku društva Jožetu Puhanu, sicer kmetijskemu svetovalcu, so 
blaževo rez  opravili tudi nekateri pohodniki, pa tudi Tomaž Nemec. 

pUSTNO RaJaNJE Na pROSTEM V 
MORaVSKIH TOplIcaH 
 
TIC Moravske Toplice je 9. pustno rajanje na prostem pri-
redil v samem središču Moravskih Toplic, kjer je množica 
pisanih edinstvenih mask napolnila parkirišče. Za pravo 
pustno zabavo sta poskrbela animatorja Bobo in Nataša, 
ki sta prireditev hudomušno povezovala.
Člane komisije za izbor najlepše maske je čakala težka na-
loga, nagradili so le najbolj prepričljive in  izvirne maske. 
 
Kljub poplavi individualnih mask je vidno izstopala sku-
pinska otroška maska skupina otrok z učiteljicami iz 
Osnovne šole Fokovci. Učenci 1. razreda so uprizorili travnik z 
žuželkami, učenci 2. razreda ptičja strašila, učenci 3. razreda 
odpadke, učenci 5. in 6. razreda pa zelene in rdeče mušnice. 
Za trud in množično udeležbo fokovskih osnovnošolcev so 
osnovnošolci v kategoriji skupinske otroške maske osvoji-
li vse tri denarne nagrade, ki jih je prispevala Občina Mo-
ravske Toplice. Poudariti velja, da je nagrajena skupina (čez 
šestdeset mask) bila tudi izjemno živahna na prizorišču in 
si je dobro nabrusila pete za pustni ples. 

Travnik, ki ga je prikazalo čez šestdeset fokovskih osnovnošolcev z 
učiteljicami, je zasedel prva tri mesta v kategoriji otroške skupinske maske
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IZ ŠOL IN VRTCEV

Na tretje mesto se je uvrstila skupina kart iz Bogojine, 
in »šla na vse ali nič, kot pri kartah, in kdor zmaga, pač 
zmaga«. 

V kategoriji odrasle skupinske maske je ko-
misija izbrala tri najbolj prepričljive in jih 
nagradila, denarne nagradila je tudi zanje 
prispevala Občina Moravske Toplice. 
Zmagovalno mesto je pripadlo spekta-
kularni poroki v živo, kjer sta se vzela 
mladoporočenca Mišo Kontrec in Sandra 
Auer. Poroko so pronicljivo in dodelano pri-
kazali člani DKŠT Žlaki iz Sebeborcev ter 
poskrbeli za vse detajle (evangelij z logoti-
pom Pivovarne Laško in tri poročne torte, 
slednje smo kajpak okusili tudi mi  z očmi).
Drugo uvrščena je s svojim spektakularnim 
nastopom v stilu risanke Bacek Jon bila 
»Goričko-ravenska naveza prijateljev«. Pri 
prikazu risane animacije pa nista manjkala 
niti traktor niti zelje. 
Praktične nagrade, ki so jih prispevali 
številni sponzorji, smo razdelili med najbolj 
izvirne posamezne maske Piko Nogavičko, 
Žabjega kralja, princesko, leopardko in 
mnoge druge. 
Na pusta hrusta pa ni manjkalo niti krofov, 
ki jih je (čez dvesto petdeset) TIC Moravs-
ke Toplice razdelil za prostovoljne prispev-
ke. Prisotni na prireditvi so se lahko tudi 
okrepčali in posladkali z domačimi dobro-
tami ter napitki na stojnicah, ki so jih po-
nujala številna društva, med drugim DU 
Moravske Toplice, KTD Ceker Fokovci, TD Fi-
lovci, ki je ponujalo langaš, VSD Filovci vino. 
Tudi na poročni stojnici članov društva 
Žlaki iz Sebeborcev ni manjkalo poročnih 
dobrot. Pravijo, da medenjaki prinašajo 
na poročni dan srečo, zato s ponudbo me-
denjakov ni manjkala niti Jožica Celec. 

Prireditveni prostor sta pustno opremila 
podjetje Funfood in TIC Moravske Toplice.

pUST VESElIH UST
Že teden dni pred 
pustnim torkom, 
ki je letos nanesel 
ravno na 8. marec, 
ko praznujemo tudi 
dan žena, smo se 
z otroki pripravlja-
li in v spoznavali 
kaj PUST je. Pust 
je lahko pustni 
čas, to je čas med 
novim letom in 
pepelnično sredo, 
ali pa pomeni pu-
stno šemo oziroma 
maškaro. Pustni čas 

je premakljiv in je vsako leto na drug dan, odvisno od velike noči. Prava pu-
stna dneva sta dva, in sicer pustna nedelja in pustni torek, ko se našemimo 
tudi v vrtcu in imamo vse »maškare« pustno zabavo. K pomenu bese-
de »maškara oziroma pustna šema« obstajajo še izrazi: pústar, pústnjak, 
pústnik, fášenk in kurent. Predvsem izraza fášenk (mi pravimo fášenek) in 
kurent, sva poskušali s pomočnico vzgojiteljice, tudi približati otrokom in 
jih na njim primeren način tudi seznaniti s tem.  Poleg fotografij oziroma 
slik kurentov, smo nalepili še nekaj drugih slik različnih pustnih maškar. Ob 
vsem tem smo si iz barvnih papirnatih trakov izdelovali tudi »pisano veri-
go«, ki krasi našo igralnico ter garderobne prostore. Otroci so ob tem zelo 
uživali, pa čeprav niso bili najbolj spretni in so si ob tem močno razvijali 
fino motoriko. V torek pa smo se seveda našemili v »pustne maškare« in že 
od zgodnjega jutra naprej rajali ter se skupaj veselili. Vse »maškare« enote 
Moravske Toplice smo se pred kosilom tudi odpravile na pustno povorko 
po vasi. Koga vse smo obiskale in srečale pa si lahko ogledate v priloženi 
fotografiji. Meseca marca pa praznujejo tudi ženske. Letos je praznik dan 
žena sovpadel s pustom. To pa ne pomeni, da smo pozabili nanj oz. na 
ženske. Za vse mame smo tudi pripravili skromno darilce. Upam, da smo 
jim z njim polepšali ta »veseli« dan.

vzgojiteljica Gordana Počič

„SZERESD…” MŰHEly
Szeresd, szeresd az állatokat és a virágokat… így kezdődik az egyik gyer-
mekdal, amelyet minden óvodában szívesen hallgatunk és énekelünk. 
Ugyanígy nevezetük el a moravske toplicei Vivat szállodában szervezett 
foglalkozásunkat is. A rendezvény szervezői az óvodák szakmai munkatár-
sai, a filovci óvodából Mihaela és Maja, a fokovci óvodából Jožica és Ani-
ta, valamint a pártosfalvi kétnyelvű óvodából Tea és Bernarda voltak. A fo-
glalkozás az egyik tanteremben, 16 órakor kezdődött. A szakmai dolgozók 
három különböző képzőművészeti sarkot alakítottak ki, ahol a gyerekek, 
saját ötleteiket valósíthatták meg. Vászonból, bőrből és papírból alkothattak. 
Kezük nyomán csodálatos motívumok keletkeztek, házikók, virágok, lepkék, 
katicabogarak, vagyis minden, ami a tavaszra emlékeztet bennünket. A gye-
rekek rendkívüli motivációval dolgoztak, mindent egyedül akartak elvégezni. 
Csak elvétve fordult elő, hogy egy-egy gyerek egy kis segítséget kért. 
Munkánkat segítette a háttérből szűrődő kellemes zene, amely végigkísérte 
a foglalkozást. Köszönetet mondunk mindazoknak a szülőknek, akik gye-
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IZ ŠOL IN VRTCEV

DElaVNIca »RaD IMEJ…«
Rad imej, rad imej, živali in cvetlice…. Tako se začne 
ena izmed otroških pesmic, ki jo v vseh vrtcih zelo radi 
poslušamo in prepevamo. Tak pa je bil tudi naslov de-
lavnice, ki je potekala v prostorih hotela Vivat v Mo-
ravskih Toplicah. Organizatorke te prireditve smo bile 
strokovne delavke iz vrtca Filovci – Mihaela in Maja, 
iz vrtca Fokovci – Jožica in Anita in dvojezičnega vrtca 
Prosenjakovci – Tea in Bernarda. Delavnica se je začela 
ob 16.00 uri v eni izmed učilnic. Strokovne delavke 
smo pripravile tri različne likovne kotičke, kjer so si 
otroci lahko naredili nekaj po svoji zamisli. Ustvarjali 
so iz platna, usnja in papirja. Nastajali so prečudoviti 
motivi, kot so hišice, rožice, metuljčki, pikapolonice 
oz. prav vse, kar nas spominja na pomlad. Otroci so 
bili pri delu zelo motivirani, saj so prav vse želeli nare-
diti sami. Le tu in tam je bilo potrebno pomagati ka-
teremu izmed otrok. Da nam je delo šlo bolje od rok, 
je poskrbela tudi prijetna glasba v ozadju, ki nas je 
spremljala od začetka pa vse do konca delavnic.Vsem 
staršem, ki so to sobotno popoldne preživeli skupaj s 
svojimi otroki v naši družbi, se iskreno zahvaljujemo, 
da so nas obiskali. Upajmo le, da bodo naše rožice, 
pikapolonice in metuljčki, ki smo jih naredili danes, 
zares prinesli pomlad, ki jo že vsi skupaj tako nestrp-
no pričakujemo. 

V imenu strokovnih delavk iz vrtcev Filovci, Fokovci in 
Prosenjakovci 

zapisala in fotografirala
vzgojiteljica Bernarda Koroša Pantović

rekeikkel, a társaságunkban töltötték el ezt a szombat 
délutánt. Reméljük, hogy a közösen elkészített virágok, 
katicabogarak és pillangók tényleg elhozzák nekünk a 
várva várt tavaszt. 
A filovci, fokovci és pártosfalvi óvoda szakmai munka-
társai nevében lejegyezte és a fényképeket készítette 

Bernarda Koroša Pantović óvónő

DOBRO SODElOVaNJE MED VRTcEM IN 
DOš pROSENJaKOVcI
Kljub temu, da smo se že pred trinajstimi leti odcepili od 
DOŠ Prosenjakovci, ter se priključili zavodu Vrtci Občine 
Moravske Toplice,  še vedno zelo dobro sodelujemo z njimi 
na marsikaterem področju v obojestransko zadovoljstvo.
Vsako šolsko leto nas šolarji večkrat obiščejo v vrtcu in 
njihovega obiska smo vedno zelo veseli. Že nekaj let zapo-
red nas učenci 1. in 2. razreda skupaj s svojimi učiteljicami 
obiščejo v Tednu otroka. Skupaj se igramo na našem 
igrišču, včasih pa pripravimo tudi kakšne tekmovalne igre. 
Skupaj s šolarji smo si pred nekaj leti ogledali lutkovne 
predstave Lutkovnega gledališča iz Jesenic kar v šolski te-
lovadnici. A ker imamo v vrtcu vsako leto mlajše otroke, 
sprehoda do šole ne bi več zmogli. Zato smo se skupaj do-
govorili, da bomo šolarje gostili pri nas v vrtcu in tako je 
že kar dve leti. K nam pa ne pridejo samo šolarji iz DOŠ 
Prosenjakovci, ampak tudi učenci iz PDOŠ Domanjševci in 
otroci iz dvojezičnega vrtca Domanjševci. Skupaj si ogle-
damo lutkovne predstave in se ob njih skupaj zabavamo.
V šoli si vsako leto ogledamo tudi šolsko knjižnico, kjer 
nam prijazna knjižničarka Gabriela David predstavi njeno 
delo in nam pokaže knjige, ki so primerne za našo starost. 
Le-te si z veseljem ogledamo, kakšno pa vzamemo tudi s 
seboj v vrtec. 
Zelo radi se igramo tudi na šolskem igrišču, saj je zelo bo-
gato opremljeno. Na igrišču lahko igramo nogomet, pa 
košarko, lahko se gugamo, plezamo in se spuščamo po vi-
jugastem toboganu. Spuščanje po vijugastem toboganu  
je vsekakor največje veselje vsakega otroka.
Tako kot že nekaj let zapored, pa nas šolarji obiščejo tudi 
v »veselem decembru«. Slovenski in madžarski dramski 
krožek, pod vodstvom svojih učiteljic, pripravita vedno 
kakšno igrico, s katero se predstavita otrokom na dan priho-
da dedka Mraza, pa tudi nekaj dni pred njegovim priho-
dom. Naši otroci jih vedno nagradijo z burnim aplavzom in 
tega so šolarji zelo veseli.
Tako sem v nekaj stavkih strnila naše dobro sodelovanje 
med vrtcem in DOŠ Prosenjakovci. Upajmo, da bomo še 
naprej tako dobro sodelovali, kot smo sodelovali do zdaj. 
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem učiteljicam in 
učiteljem DOŠ Prosenjakovci, kakor tudi ravnateljici Jožefi 
Herman za dobro sodelovanje med obema ustanovama. 
Takšnega sodelovanja si želimo tudi v bodoče.

   vzgojiteljica Bernarda Koroša Pantović

pélDaMUTaTó KöZREMŰKöDéS a 
páRTOSFalVI óVODa éS ISKOla KöZöTT
Annak ellenére, hogy már 13 éve nem vagyunk a Pártosfalvi KÁI 
szerves része, még mindig példamutatónak mondható a közremű-
ködés, amelyre az óvoda és az iskola is nagyon büszke.
Tanév közben az iskolások többször is ellátogatnak hozzánk, 
mi pedig nagyon örülünk a közösen töltött perceknek, órák-
nak. Már hagyománnyá vélt, hogy a gyermekhét alkalmával 
az 1. és 2. 
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Az iskolásokkal egy alkalommal az iskola tornatermében kö-
zösen néztük meg a jesenicei bábszínház előadást is. Mivel 
évről évre kisebb gyerekek látogatják az óvodánkat, és mi-
vel az iskoláig tartó út igen hosszú és fárasztó, úgy beszél-
tük meg, hogy ők látogatnak el hozzánk. Ez így van már két 
éve. De nem csak a pártosfalvi kis iskolások látogatnak meg 
minket, hanem eljönnek a domonkosfai kis iskolások és óvo-
dások is. A közös program legtöbbször egy bábelőadás meg-
tekintése. Mennyire jó nagyobb társaságban nevetni a vicces 
helyzeteken!
Az iskolában minden éven megtekintjük az iskola könyvtá-
rát, amikor is az igen kedves David Gabriela könyvtáros néni 
bemutatja a munkáját, valamint a korosztályunknak érdekes 
könyveket. Izgalmasan lapozgatjuk a képeskönyveket, egyet-
kettőt pedig ki is kölcsönözünk.
Az iskolaudvaron is nagyon szeretünk játszani, hiszen renge-

teg mászóka és egyéb érdekes játék található ott. A focipá-
lyán focizni, kosárlabdázni szoktunk, de hintázhatunk, mász-
hatunk és csúszdázhatunk is. A leghosszabb sor mindig a 
csúszdánál van, ezt élvezzük a legjobban.
A vidám decemberi napok sem múlhatnak el az iskolások 
nélkül. A szlovén és magyar színjátszó csoport Télapó érke-
zésekor mutatkozik be, de néha még előtte is ellátogatnak 
hozzánk. Óvodásaink vastapssal köszönik meg a tanulók fi-
gyelmességét. 
Néhány mondatban összefoglalva így néz ki a pártosfalvi óvo-
da és iskola közreműködése. Reméljük, hogy a közreműkö-
dés még továbbra is példás lesz. Ez alkalommal szeretnénk 
megköszönni a tanító nénik, tanárok közreműködését, vala-
mint a két intézmény igazgatójának a lehetőséget. Ilyen jelle-
gű közreműködésre vágyunk a jövőben is.

   Lejegyezte Koroša Pantović Bernarda óvónő

SEBEBORSKI pEVSKI ZBOR SE 
pREDSTaVI
Uradno ime našega pevskega zbora se glasi » Komorni 
ženski  pevski zbor ŽLAKI iz Sebeborcev«. Samo ime zve-
ni zelo glasbeno in strokovno. Naša zborovodkinja gospa 
Marija RITUPER nam je razložila, da komorni zbor označuje 
našo številčnost oziroma majhnost. Naš pevski zbor 
namreč šteje 13 članic in sicer 5 sopranov, 4 prve alte in 4 
druge alte.

Na pobudo Turističnega društva Žlaki Sebeborci smo začeli 
s svojim delovanjem v mesecu januarju leta 2008. Za nami 
je doba tri-letnega delovanja, sicer z manjšimi premori. 
Vodenje zbora je takrat prevzel prof. Jože VUKAN. Naš prvi 
nastop je bil 8. marca 2008 in sicer ob priložnosti prazno-
vanja dneva žena. Skupaj z prof. VUKANOM smo nastopali 
tudi na tradicionalnem srečanju, ki ga pripravlja društvo 
Vrtnica iz Beznovec. Nekje v jeseni 2008 je vodenje našega 
zbora za krajši čas  prevzel Leon Kuzma. Pod njegovim 
vodstvom smo nastopile v Selu, na prireditvi »Lupanje ku-
korce«, v Diani ob priložnosti praznovanja obletnice Avto-
moto zveze, na proslavi za stare občane v domači vasi. 

Po manjšem premoru smo s strani zdajšnje zborovodkinje 
gospe MARIJE RITUPER dobili  odgovor »da smo dober ma-
terial« in da je pripravljena prevzeti vodenje našega zbora. 
Naše skupno delo z gospo Marijo se je pričelo julija 2009, 
saj smo takrat bile pred velikim projektom  in sicer so nas 
čakali nastopi na proslavah ob državnem in svetovanem 
prvenstvu v oranju, ki je bilo septembra 2009 v Moravskih 
Toplicah. Kasneje smo nastopale na martinovanju v Zgornji 
Velki, s svojim petjem smo obogatile dogajanje ob otvoritvi 
prenovljene dvorane v Sebeborcih. S petjem smo razveselile 
stare občane, ki so se zbrali v naši vasi. Za nas je bila tudi 
izjemno lepa in doživeta izkušnja ob božičnem koncer-
tu v Monoštru. V letu 2010 smo opravile veliko nastopov v 
Hotelu Vivat, enega tudi v Hotelu Termal. Gostom hotelov 
smo popestrile njihove večere, sebe pa obogatile z novimi 
izkušnjami in se na ta način urile v petju ter premagovanju 
treme. Tudi v letu 2010 smo sodelovale  na vseh prireditvah v 
vasi, seveda pa je bil najpomembnejši nastop ob priložnosti 
osrednje občinske proslave, ki se je odvijala ravno v vasi 
Sebeborci. Vsaki od naštetih prireditev oziroma priložnosti 
smo posvetile pesmi z primerno in ustrezno vsebino. V času 
našega delovanja se je tako nabralo ogromno pesmi, pri-
mernih za najrazličnejše priložnosti. 
Druži nas veselje do petja, zato svoje udejstvovanje v 
pevskem zboru jemljemo odgovorno in resno, saj redno 
tedensko vadimo. 

Ob tej priložnosti se zato iskre-
no zahvaljujemo vsem dose-
danjim zborovodjem, saj so v 
svoje roke prejeli pevke brez 
glasbenega znanja in izkušenj 
, vendar pa z veliko volje in 
želje po učenju na pevskem 
področju. Posebno zahvalo 
izrekamo gospe Mariji, ki svoje 
znanje in izkušnje s petjem, 
neutrudno in z veliko dobre 
volje prenaša na nas.  

   Vlasta Glavač
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pRVaKINJE HOKEJISTKE IZ MORaVSKIH 
TOplIc
Zveza za hokej na travi je s ciklusom štirih nedeljskih tur-
nirjev v januarju  v telovadnici OŠ I v Murski Soboti izvedla 
že 20. prvenstvo Slovenije. 
Za naše bralce najpomembnejša informacija prihaja za 
žensko člansko vrsto, ki je s trenerjem Jožetom Črnkom in 
vodjem ekipe Aleksandrom Vink v postavi Sandra Dervarič, 
Anja Vučkič, Marina Horvat, Lara Črnko, Tanja Kőnye, Da-
nijela Küčan, Petra Dervarič, Katja Žabkar, Tamara Šnepf, 
Majda Filo, Alja Mesarič in Damjana Zver, osvojila prvo 
mesto in naslov državnega dvoranskega prvaka. V finalni 
tekmi je z 1:0 ugnala vrsto HK Triglav iz Predanovec. To je za 
hokejistke iz naše občine že 4. državni naslov. 
V članski konkurenci je naslov  že 10. po vrsti po pričakovanju 
odšel v Lipovce, ki so v finalu s 5:3 ugnali ekipo Triglava iz 
Predanovec. Tretji so bili igralci HK Moravske Toplice.  
Iz naše ekipe prihajata tudi najboljši posameznici: 
najboljša vratarka prvenstva je postala Sandra Dervarič, 
najboljša strelka pa je Tanja Könje, ki si ta naslov sicer deli 
s še dvema igralkama Triglava. 
Tudi ostale selekcije HK Moravske Toplice so po štirih 
turnirjih in kasnejših finalnih bojih osvojile prav tako 
odmevne rezultate: v kategorijah U-10 in U-12 so mladi ho-
kejisti zasedli 3. mesti, enako tudi v mladinski konkurenci, v 
selekciji U-16 pa so bili naši mladi drugi. 
Kot nas je seznanil predsednik kluba Franc Küčan, so na ne-
davni Interligi v Poreču, kjer tekmujejo klubi iz šestih držav: 
Slovenije, Hrvaške, Avstrije, Madžarske Češke in Slovaške, 
prav tako v dvorani članice osvojile odmevno 2. mesto, 
člani pa so bili 7. 
V Moravskih Toplicah pa se vneto pripravljajo na t.i. evrop-
ski Challenge turnir 3. kategorije za članice, ki bo od 10. do 
13. junija, člane istega kluba pa čaka nastop na enakem 
turnirju, vendar 4. kategorije (od 5) na Slovaškem. 
     

Geza Grabar

Ženska članska ekipa, kasnejši državni prvak, in mešana mladinska ekipa, 
ki je na prvenstvu osvojila 3. mesto. 

šaHISTKE Oš BOGOJINa DRUGE V DRžaVI
Po odličnih posameznih uvrstitvah na regijskih in državnih 
prvenstvih v šahu za dekleta, kjer je Hana Nemec dosegla 
odlično 3. mesto v Sloveniji, so učenke OŠ Bogojina dobro 
nastopale tudi na ekipnem tekmovanju. Čeprav učenke 
Tina Plej, Hana Nemec ter Tjaša Plej obiskujejo 4., 6. in 7. 
razred, so na regijskem ekipnem tekmovanju v kategori-
ji deklic do 15 let v Murski Soboti suvereno zmagale in se 
tako uvrstile na državno tekmovanje. Le-to je bilo 12. marca 
v Novi Gorici in deklice so s svojimi igrami presenetile vse. 
Prav tako v kategoriji do 15 let – ekipno, so osvojile 2. me-
sto v državi, za kar jim iskreno ČESTITAMO!
Sedaj jih čaka še ekipno prvenstvo do 12 let, kjer lahko 
prav tako pričakujemo dober rezultat. Na tekmovanjih jih 
spremlja in vzpodbuja sam ravnatelj Ivan Kramperšek, ki 
je na učenke in njihove rezultate ponosen, prav tako kot 
učenci šole in tudi učitelji.

Ravnatelj OŠ Bogojina:
Ivan Kramperšek

V SVETOVNEM pOKalU TUDI GOMBOc
Društvo modelarjev Pomurja iz Murske Sobote je na poljih 
med Martjanci in Noršinci v prvi polovici marca pripravilo 
tradicionalno, letos že 4. tekmo svetovnega pokala mode-
larjev Mura Cup 2011, kjer so v mladinski in članski konku-
renci tekmovali s štirimi različnimi modeli. Osnovni pečat 
sicer tradicionalno dobro pripravljenega in izvedenega 
dvodnevnega tekmovanja, na katerem  je nastopilo več kot 
sto tekmovalce, so bile zaradi močnega vetra zelo slabe 
tekmovalne razmere.  
Med pomurskimi tekmovalci je dosegel najboljšo uvrstitev 
Andrej Ouček iz domačega društva, ki je med mladinci z 
večjimi prostoletečimi modeli (F1-A) zasedel tretje mesto, 
absolutno pa je bil prav tako odličen šesti. V tekmovanju 
z istimi modeli, kjer je štart mehanski oziroma model v 
višave potegnejo s pomočjo vrvice, je kot edini tekmovalec 
iz naše občine nastopil Dejan Gomboc iz Martjanec. 
Gomboc, ki ima v tekmovalnem smislu letalskih mode-
larjev za sabo že 20 let “staža”, pa se rad spominja leta 
1999, ko je kot član mladinske ekipe Slovenije v Izraelu  
osvojil ekipni naslov evropskega prvaka, posamezno pa je 
bil 5. 
   Geza Grabar
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»SpOšTUJEM VEČJEZIČNOST«
ZGODBIca Za laHKO NOČ

»Mami, mi poveš zgodbico za lahko noč?« me je vprašala moja 
hčerka Zarja. »Seveda,« sem ji odgovorila.
»Veš, ko sem bila stara dvanajst let, se je v vas, kjer sem živela, 
preselila družina. Prihajali so iz Španije,« sem začela z zgodbo. 
»Zakaj pa so se preselili ravno tja?« je radovedno vprašala Zarja. 
»Ker so po poklicu bili vsi cirkusanti. Hodili so okoli po svetu in 
zabavali ljudi,« sem ji odgovorila. Zarja se je nasmehnila in na-
kazala, da čaka nadaljevanje. »Družina je bila velika. Naselili so 
se na velikem travniku. Seveda so prej vprašali za dovoljenje, če 
se lahko. Stanovali so v veliki prikolici, postavili so si pa velikanski 
šotor. 
S prijatelji smo naskrivaj zahajali tja in jih opazovali. Vse se nam 
je zdelo zelo zanimivo. Odločili so se, da bodo otroke poslali v šolo. 
Tako smo mi dobili novo sošolko. Ime ji je bilo Elvira. Imela je črno 
vranje, dolge valovite lase, črne oči in rdeče ustnice. Polt je imela 
bledo, kar je bilo malo čudno, saj so vsi v družini imeli temnejšo 
polt od nje. Zato je izstopala in ker je izstopala, je nihče na šoli ni 
maral. Ampak jaz sem mislila, da je nekaj posebnega.« Umolkni-
la sem, saj sem morala osvežiti spomin. »Mama, kot si mi jo opi-
sala, je verjetno bila zelo lepa,« je rekla Zarja. »Seveda je bila in 
govorila je tri različne jezike, španščino, romščino in madžarščino. 
Slovenščino je govorila zelo slabo. Sošolci so se norčevali iz nje, 
ker je vedela govoriti te tri, za njih čudne jezike in ker je velikokrat 
smešno povedala kakšno besedo v slovenščini. Najhujše je bilo, 
ko so ji skrivali oblačila, si izmišljevali žaljive pesmice, jo postavili 
v krog in je niso pustili ven. Tudi jaz sem bila na začetku takšna 
kot moji sošolci, ampak kar naenkrat se mi je zasmilila. Zavedala 
sem se, da ji ni lahko, zato sem se postavila na njeno stran. Postali 
sva najboljši prijateljici. Naučila me je romščino in madžarščino. 
Ker sem postala njena prijateljica, so tudi mene sošolci izločili. 
Tolažila sem se s tem, da vsaj nisem sama. 
Nekega dne, ko sem se vračala iz šole, me je mama počakala pri 
vhodnih vrati. Gledala me je zelo besno. Ustrašila sem se, kaj sem 
storila narobe. Vprašala me je, če poznam Elviro. Odgovorila sem 
ji, da jo, saj sva najboljši prijateljici. Mama mi je rekla, da so Elviro 
našli pri šoli nezavestno. Nekdo jo je pretepel. Spodaj pa so napi-
sali grozilno pismo. Podpisana sem bila jaz. Tako so vsi misli, da 
sem ji to naredila jaz. Seveda mi nihče ni verjel, da to ni res, razen 
Elvire.«
»Mami, ampak to je grozno,« je žalostno rekla Zarja. »Seveda je, 
kajti sošolci niso hoteli sprejeti tega, da je Elvira drugačna in da 
govori več jezikov.« »No, Elvira je s strahom hodila v šolo. Vedela 
je, da sem ji vedno na razpolago. Ko smo imeli v šoli odmor, sva se 
z Elviro odpravili k ravnatelju. Povedali sva mu resnico. Na srečo 
nama je verjel. To naju je zelo osrečilo. 
Proti koncu šolskega leta je potekal teden jezikov. Vsak razred je 
moral narediti projekt o večjezičnosti. To se nama je z Elviro zdelo 
zelo super, saj bi se tako sošolcem maščevali in jim povedali, kako 
super je to, če govoriš več jezikov. Razredničarka je rekla: »Kdor 
bo v razredu imel najboljši projekt, bo zastopal naš razred.« Tako 
sva se z Elviro spravili na delo. Naredili sva velik plakat. Nanj sva 
nalepili zastave držav in v vsakem jeziku napisali besedo prija-
telj. Povedali sva še, da je super, če človek ve govoriti več jezikov. 
Človek, ki ve govoriti več jezikov, je bolj razgledan, se znajde v 
katerikoli državi, deluje bolj pametno, bolj kul. Razredničarki se 

je najin projekt zdel zelo super, zato sva predstavljali naš razred. 
Ostali sošolci so bili jezni na naju, ampak so naju pustili na miru.   
Na dan predstavitve razredov sva z Elviro povedali vse, kar sva 
povedali v razredu. Dodali sva še neprijetno izkušnjo s sošolci. Na 
koncu sva obe v en glas zavpili: SPOŠTUJMO VEČJEZIČNOST! Vsi 
so nama ploskali, sami pa sva bili presrečni. Razredničarka nama 
je čestitala in rekla, da se nama bodo ostali sošolci opravičili. 
Naslednji dan so se nama vsi sošolci opravičili. Spet smo postali 
dobri prijatelji kot prej, zdaj so sprejeli tudi Elviro, ki pa se je med 
počitnicami odselila. Prihajala je namreč iz družine cirkusantov 
in ti nimajo večnega obstanka nikjer na svetu. Bila sem zelo 
žalostna. Obljubili sva si, da si bova pisali pisma. Res sva si jih 
in še zdaj si jih piševa. Če hočeš, ti jih kdaj pokažem.« Tako sem 
zaključila zgodbo. 
»Oh, mama, super,« je bila navdušena Zarja. Nasmehnila sem 
se. »Ampak, Zarja, nekaj si zapomni. Nikoli, res nikoli se ne norčuj 
iz ljudi, ki so drugačni, kajti takšni ljudje so ponavadi pošteni, 
modri, ljubeči, res najboljši ljudje. Spoštuj ljudi, ki govorijo več 
jezikov,« sem ji rekla.
»Saj jih spoštujem, eden izmed njih si ti, mama,« je rekla in uto-
nila v spanec. Poljubila sem jo na čelo, pokrila z odejo, ugasnila 
luč in odšla iz njene sobe. Prevzel me je čudovit občutek …

  Tjaša Štefko, 9. a
                                                                                                                                 OŠ Bogojina 

»NaRaVNE IN DRUGE NESREČE«
KDO IN KaKO NaM pOMaGa OB 
RaZlIČNIH NESREČaH
NEVaRNOST IMa Na DESETINE OBlEK, Na STOTINE 
pOKRIVal IN Na TISOČE MaSK 
Nekega dne sva z bratom ostala sama doma. Starši so odšli na 
poslovni sestanek in nama povedali, naj se učiva ali pa gledava 
televizijo. Mama naju je še opozorila, naj se ne igrava z ognjem in 
naj ne počneva norij. Ja, nasvet pred nesrečo je zlato, po njej pa 
manj kot odpadno železo.
Z bratom sva se začela pretepati. Potisnil me je v kuhinjo na 
štedilnik in sprožil izhajanje plina. Bila sem panična, saj sem se 
bala, da bo prišlo do požara. Hitro sem poklicala številko 112, saj 
sta me oba starša naučila, da moram poklicati to številko v pri-
meru požara. Gasilci so hitro prišli in bilo me je strah, kaj bosta 
rekla oče in mama. Ko sta prišla domov, sem jima vse pojasni-
la. Začudena sem bila, ko nista rekla nič, spraševala pa sta me 
čudne stvari, npr.: »Kaj bi storila in na koga bi se obrnila, če bi 
bila v gorah in bi se prijatelj poškodoval.« Seveda nisem vedela. 
Oče in mama sta se odločila, da naju bosta z bratom poučila o 
nesrečah in o tem, na koga se je treba obrniti po pomoč, če pride 
do njih.
Mama je začela pripovedovati: »Si v gorah, s prijateljico hodita 
po nevarnih skalah in naenkrat ji spodrsne. Zlomila si je nogo in 
ne more nadaljevati poti. Na koga bi se obrnila?« Odvrnila sem, 
da bi poklicala gorske reševalce. Seveda je bil to pravilen odgovor. 
Potem pa mi je stvar otežila. Vprašala me je: »Kaj bi storila, če ne 
bi imela telefona ali drugega pripomočka?« Seveda nisem vede-
la odgovora. Nastopil je oče. Povedal je, da bi morala prijateljico 
spraviti čim bolj na varno in odhiteti po pomoč. Povedal je tudi, 
da če bom kdaj šla v gore, naj s sabo vzamem kak signal, s kate-
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rim me bodo lažje zaznali. Bila sem navdušena nad pripovedo-
vanjem, zato sem začela spraševati.
Očeta sem vprašala, kdo nam pomaga ob naravnih nesrečah, kot 
so poplave, potresi, požari ... Oče je odgovoril, da gasilci, zdravniki 
in da si ljudje pomagamo tudi med seboj. Bila sem navdušena, 
saj so ti poklici nekaj posebnega. Kar naenkrat me je prijelo, da bi 
pomagala ljudem. Spraševala sem še naprej: »Kdo pomaga, ko 
strmoglavi letalo, ko se potaplja ladja, ko se kje izgubimo? Kdo 
razrešuje prometne nesreče? Kdo posreduje pri vojnah? Kdo …« 
Oče pa je lepo začel, da nam pri strmoglavljenem letalu poma-
gajo reševalci s čolni in reševalci z letali. Povedal je tudi, da ka-
dar se potaplja ladja, prihitijo reševalci z letali, pomaga pa tudi 
ladja, ki je najbližje ladji, ki se potaplja. Ko se izgubimo, pomagajo 
reševalci in reševalni psi. Najbolj zanimiv pa mi je bil odgovor na 
vprašanje, kdo razrešuje prometne nesreče in kdo nam v pro-
metnih nesrečah pomaga. Očka je povedal takole: »Kakor hitro 
je mogoče, prihitijo reševalci z reševalnimi vozili in odpeljejo 
ranjene v bolnišnico. Tisti, ki niso poškodovani, poskušajo pove-
dati policiji, kaj se je zgodilo in kaj naj bi bil vzrok.« Povedal je, da 
policisti podrobno raziščejo prometno nesrečo in na koncu pre-
sodijo na podlagi dokazov, kdo je kriv.
V vojnah pa pomagajo vojaki in zdravniki.
Ko sva se z očetom pogovarjala, se nama je še pridružila mama 
in rekla, da naj ne pozabim na dobrodelne organizacije, kot so 
Unicef, Karitas ... To so zelo pomembne organizacije, saj pomaga-

Obveščamo vas, da je izšla nova tiskovina, ki po-
drobneje predstavlja destinacijo Moravske Topli-
ce z okolico. V slovenskem, nemškem in angleškem 
jeziku so predstavljene najpomembnejše 
turistične informacije ter aktualne ponudbe 
turističnih ponudnikov v okolici. Tiskovino je 
izdal TIC Moravske Toplice, kjer dobite tudi nati-
snjen izvod, elektronska različica je dostopna na 
spletni strani www.moravske-toplice.com. 

jo ljudem v stiskah in v naravnih ter drugih nesrečah. Prizadetim 
ljudem delijo hrano, jim dajejo oblačila, če je potrebno, jim nudi-
jo medicinsko pomoč, zgradijo jim nova bivališča, pomagajo jim 
v življenje.  
Na koncu pa me je še zanimalo, kako lahko mi pomagamo lju-
dem. Mama mi je povedala, da lahko pošljemo kak SMS, damo 
denar v dobrodelne namene, vsak mesec damo del plače ubo-
gim ljudem, jih obogatimo z lepo mislijo. Mama in oče sta me 
vprašala, če sem se kaj naučila in če je bila njuna ura učenja za-
nimiva. Seveda sem se zelo veliko naučila o nesrečah, na koga se 
obrniti in kdo nam pomaga, če se le-te zgodijo. Oče je še povedal, 
da naj se drugič ne tepeva in naj bova previdna vsepovsod, saj ob 
nepravilnem ravnanju lahko pride do hude nesreče.
Ker je bilo že pozno, sem se odpravila v posteljo in še enkrat vse 
premislila. Ugotovila sem, da res ni dobro počenjati neumnosti. 
Spomnila sem se misli Milana Detela: » Nevarnost ima na dese-
tine oblek, na stotine pokrival in na tisoče mask.« Odločila sem 
se, da bom izbrala tak poklic, da bom lahko pomagala ljudem, ki 
se jim je zgodila nesreča in ki so v hudi stiski. Spoznala sem, da so 
ti poklici zelo pomembni in da nam lahko rešijo življenje. 
    

Mojca Mesarič 
8.  a razred OŠ Bogojina

Mentorica: Marjetka Erdelji
5. mesto na regijskem literarnem natečaju in uvrstitev na 

državno tekmovanje

Terme Vivat vsem občanom občine 
Moravske Toplice tudi v letu 2011 

podarjajo 10% popust na kopanje. 
Tudi v Termah 3000 so za občane in 

občanke občine Moravske Toplice so v 
letu 2011 pripravili posebno ugodnost, in 
sicer 20% popust za celodnevno odraslo 

in celodnevno otroško kopalno karto.
Ugodnost v obeh termah velja do 

31. decembra letos, popust pa lahko 
uveljavite ob predložitvi veljavnega 

osebnega dokumenta.

MORaVSKE TOplIcE Z OKOlIcO - NOVa TURISTIČNO-pROMOcIJSKa TISKOVINa
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USTVARJALNE ROKO-
DELSKE DELAVNICE

Tedenske rokodelske ustvarjalne 
delavnice, uporaba različnih 
rokodelskih tehnik (vezenje, 
kvačkanje, izdelava nakita, izdelki 
iz gline, papirja, fimo mase…)

Martjanci, 
dvorana vaškega 
doma 

Vsak ponedeljek 
od 18h – 20h TD Martin Martjanci

ga. Željka Hoblaj 
031 258 500
jasmina.papic@gmail.
com

STROKOVNO PREDA-
VANJE 

Predavanje o rabi in pomenu 
zelišč (ga. Zita Flisar Novak, ga. 
Breda Vičar)

Ivanci,
gasilski dom 

11. 4. 2010
ob 19.00 Društvo Selenca 

Klavdija Koltaji  041 
852 571
Alojz Trplan 041 357 478

PREVZEM ORODNEGA 
VOZILA PGD PROSE-
NJAKOVCI 

PGD predaja novo orodno vo-
zilo svojemu namenu. Kulturni 
program 

Prosenjakovci, 
gasilski dom 16. 4. 2011

ob 13.00 PGD Prosenjakovci Štefan Kovač 
031 322 316

DITEČI VUZEN V 
TERMAH VIVAT 

Avla, program v restavraciji in 
konferenčni dvorani (Terme 
Vivat)

Moravske Toplice
Terme Vivat (avla) 

16.4.2011
ob 16.00 Vrtci občine Moravske Toplice www.vivat.si, www.

mojvrtec.com 

TRADICIONALNA 
DRAŽBA VELIKONOČ-
NIH IZDELKOV 

Licitacija velikonočnih pirhov. 
Moravske Toplice, 
Terme 3000,
galerija hotela Ajda

16. 4. 2011,
20.00 Terme 3000 Animacija Terme 3000

041 741 778

POZDRAV POMLAD
V počastitev pomladi in prebu-
janju narave – razstava veliko-
nočnih izdelkov in pomladnih 
aranžmajev

Martjanci, 
vaško gasilski dom 

16.4.2011 
od 14.00 do 
20.00 
17.4.2011 
od 9.00 do 16.00

TD Martin Martjanci 
Jasmina.papic@gmail.
com
031 832 997

RAZSTAVA VELIKO-
NOČNIH IZDELKOV Razstava velikonočnih izdelkov Filovci,

kulturna dvorana 
23.  4.  2011 KTD Filovci 

Petra Ivanič
051 314 464
Andreja Trajbarič
051 220 044

DOBRODELNA  3. VELI-
KONOČNA RAZSTAVA 

K sodelovanju vabijo vse 
razstavljavce z izdelki na temo 
velike noči 

Moravske Toplice, 
hotel Ajda, galerija 5. 4. –  26. 4. 2011 Animacija Terme 3000

Anita.skerlak@ter-
me3000.si 
Animacija Terme 3000
041 741 778

6. MORAVSKI TEK 
Tek za osnovnošolce in odrasle 
bo na različno dolgih progah 
(od 200 - 3000 m).

Moravske Toplice
30. 4. 2011
14.00 Občinska športna zveza 

Moravske Toplice 

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

POSTAVITEV MLAJA IN 
KRESOVANJE 

Okrasitev mlaja, kulturni pro-
gram ob kresu 

Sebeborci, 
pred gasilskimi do-
mom in na igrišču 30. 4. 2011 DKŠT Žlaki Sebeborci Irena.hull@hotmail.com

041 841 410

POSTAVLJANJE MLAJA 
IN KRESOVANJE

Tradicionalno postavljanje 
mlaja, kulturni program in 
zvečer kresovanje v počastitev 
praznika dela.

Martjanci, 
Igrišče NK Čarda 30. 4. 2011

TD Martin Martjanci v sode-
lovanju z ostalimi društvi v 
vasi in KS

Jasmina.papic@gmail.
com,
031 832 997 

POSTAVITEV MLAJA 
Prireditev s kulturnim progra-
mom in v sodelovanju s sosedn-
jo vasjo – Magyarszombatfa 

Središče, 
bivša meja  30. 4. 2011 KD Antal Ferenc Središče Zsuzsi Vugrinec

041 921 201

POSTAVLJANJE MLAJA 
Skupaj s sosednjimi Madžari 
postavimo mlaj na bivšem 
mejnem prehodu. Kulturni 
program v sodelovanju z Madžari

Prosenjakovci,
bivši mejni prehod 30. 4. 2011 KTD Ady Endre Prosenjakovci 

in PGD 

Suzana Kovač
041 351 936
Suzana.kovac66@siol.
net

KRESOVANJE 
Tradicionalno kresovanje s 
postavljanjem mlaja in zabavo. 
Zabaval vas bo Drago Jošar, 
sledi še glasbeno presenečenje. 

Moravske Toplice, 
parkirišče pri 
Mercatorju  

30. 4. 2011
ob 20.00

KS Moravske Toplice,
Terme 3000

Cvetka Davidovski
031 702 540
Animacija Terme 3000
041 741 778

KRESOVANJE Kresovanje s postavljanjem 
mlaja Ivanci, pri stari šoli 30. 4. 2011 Društvo Selenca 

Klavdija Koltaji 041 
852 571
Alojz Trplan 041 357 478

KRESOVANJE Kresovanje s postavljanjem 
mlaja, kulturni program Filovci, pri ŠRC 30. 4. 2011 KS Filovci z vsemi društvi Andrej Baligač

051 322 252
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