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Urednikov kotiček

Preden sem se lotil pisanja vsebine mojega »kotič-
ka« sem se za hip zamislil, ali naj vam spoštovane 
in spoštovani bralci Lipnice izrečem lepe misli takoj 
na začetku, ali naj to storim na koncu teksta. Pa 
naj bo na koncu, sem se odločil, kajti za začetek se 
je treba sprehoditi po dogodkih, ki so tako ali dru-
gače krojili naš vsakdan v občini in državi. In kaj se 
je  zgodilo v času od izida prejšnje številke Lipnice? 
Najprej, drugi krog volitev za predsednika Republi-
ke, volilna udeležba v nedeljo, 2. decembra je bila 
več kot skromna, je prinesel zmagoslavje Borutu 
Pahorju, ki je aktualnega predsednika dr. Danila 
Türka preprosto deklasiral. Tudi drugi dogodek je 
povezan z volitvami; naš župan Alojz Glavač je do-
bil največ glasov elektorjev in s tem postal državni 
svetnik. Za nami je mesec dni, kar se je pričela gra-
dnja otroškega vrtca v Moravskih Toplicah, pa je 
zgradba praktično že pod streho. Občinska uprava 
opravlja še zadnje kozmetične popravke občinske-
ga proračuna za leto 2013, ki bo najverjetneje  do-
živel svetniško potrditev na zadnji decembrski seji. 
Prvo branje proračunskega osnutka je namreč že 
za svetniki, župan Glavač in občinska uprava pa so 
proračunske odhodke uskladili tudi s predsedniki 
KS in vaških odborov. O tem pišemo v tej številki 
Lipnice, pa tudi o dogajanjih v društvih, šolah in 
vrtcih, nekaj prostora pa smo namenili tudi kori-
stnim nasvetom. Tudi na nagradno križanko nismo 
pozabili. Zato naj vam ob koncu mojega kotička 
preprosto zapišem, v svojem in v imenu članov 
uredniškega odbora Lipnice vam želim vesele bo-
žične praznike in srečno novo 2013. leto.

Vaš urednik Boris Cipot

Miklavž obiskal Čisto naravo
No ja, ni bil prav Miklavž tisti, ki je k strojnemu parku javne-
ga podjetja Čista narava dodal traktor znamke John Dee-
re, ki pod zelenim pokrovom skriva motor z močjo 70 kw. 
Potreben denar za lepotca in dodatne priključke so v Čisti 
naravi postrgali, pridobitve pa so se skupaj z županom 
Alojzem Glavačem razveselili dan pred Miklavževim. Ob 
traktorju sta strojni park Čiste narave povečala še dva 
traktorska priključka, in sicer komunalni mulčer Katie z de-
lovno širino 120 centimetrov, njegova delovna roka pa seže 
4,7 metra daleč. Za ta zimski čas, ko je sneg odel tudi našo 
občino, pa je več kot pomembna pridobitev Čiste narave 
snežni plug znamke Lešnik, z delovno površino 280 cen-
timetrov. Krst sta traktor in snežni plug že doživela pred 
dnevi.
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Župan Alojz Glavač 
si ogleduje notra-
njost traktorskega 
lepotca.

Na priložnostni slo-
vesnosti zadovoljstva 

nad pridobitvami ni 
skrival niti direktor 

Branko Šrok.

vrtec pa raste in raste
V prejšnji številki Lipnice smo poročali o pričetku gradnje 
otroškega vrtca v Moravskih Toplicah. Gradbinci Pomgra-
da in njihovi kooperanti so pošteno pljunili v roke, saj je 
novogradnja v enem mesecu tako rekoč že pod streho. 
Prav v dneh, ko boste v branje dobili pričujočo številko Lip-
nice, bodo na objektu že nameščali strešno konstrukcijo. 
Naj spomnimo, tlorisna površina pritličja objekta skupaj 
z zunanjimi pokritimi terasami je dobrih 1200 kvadratnih 
metrov. V mansardnem delu je na voljo še 260 kvadratnih 
metrov. V pritličju bodo prostori za igralnice, garderobe, 
sanitarije, kuhinja, kotlovnica, osrednji prostor pa bo na-
menjen gibalnim dejavnostim otrok. Vrednost naložbe je 
ocenjena na 1,6 milijona evrov, malčki pa se bodo v novo-
gradnjo predvidoma vselili z novim šolskim letom. Mi pa 
bomo ves čas spremljali, kako vrtec raste in raste.

bc
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Uspešni kljUb krizi
Drage občanke in občani. Težko je strniti 
v tem kratkem zapisu vse naše skupno 
delo in dogajanja, ki so zaznamovala 
našo občino v tem odhajajočem letu. Po-
skušal bom našteti nekaj najpomemb-
nejših stvari, ki so se letos dotaknile 
vseh nas. Vsem, ki smo tako ali drugače 
povezani s kmetijstvom je večino pri-
delka sadja odnesla zgodnja pomladna 
zmrzal. Potem je na spodnjem delu obči-
ne suša v drugem delu poletja dodatno 
zdesetkala pridelke na njivah in travni-
kih. Jesen je bila za spravilo vseh pridel-
kov lepa in prava do poznega novembra. 
Hvala bogu je naše kraje zaobšla glav-
nina padavin, ki je jeseni  s  poplavami 
povzročila ogromno škode na infrastrukturi in zasebnem 
premoženju širom po Slovenji.
Škodo ocenjujejo v stotinah milijonov in je ne bo možno 
popraviti v nekaj letih. 
Naše najpomembnejše načrte v tem letu smo uspeli ure-
sničiti. Kraj Berkovci je z novim vodovodom, prenovljeno 
kapelo z okolico in vaško gasilskim domom s ponosom bil 
prizorišče osrednje proslave ob letošnjem občinskem pra-
zniku. Prav vesel sem bil velikega obiska ljudi od blizu in 
daleč na proslavi, da smo se skupaj z domačini veselili teh 
pomembnih pridobitev za kraj in občino.  Izvedli ali začeli 
smo še nekaj večjih ali manjših investicij, ki so bile že opi-
sane v različnih prispevkih v Lipnici. Skoraj polovica občin-
skega proračuna je bila namenjena investicijam ali inve-
sticijskim vzdrževanjem različnih objektov ali komunalne 
infrastrukture. Večino teh sredstev smo uspeli pridobiti 
»na trgu« preko različnih razpisov,  kar  je danes izredno 
težka naloga. Zato se na tem mestu zahvaljujem  tako so-
delavcem v občinski upravi, kakor tudi vsem, ki so pri tem 
pomagali. Ohranjamo veliko mero socialnih programov in  
ukrepov za medgeneracijsko povezanost. Vesel sem, da se 
število rojstev v naši občini povečuje. Letos smo zabeleži-
li 55 rojstev otrok v naši občini. Prav vsak novorojenec je 
deležen enkratnega prispevka staršem v višini 1000 evrov. 
Čeprav obstajajo pomisleki glede višine in smiselnosti ta-
kega ukrepa, saj bi ta denar s pridom lahko uporabili za iz-
gradnjo cest ali druge potrebne infrastrukture. Vedno zno-
va bom poudarjal, da zaman gradimo in vzdržujemo šole 
in vrtce, če dolgoročno ne bomo imeli dovolj otrok, da bi 
jih obiskovali. Komu bi tudi sicer služile ceste, vaški in ga-
silski domovi ter vsa komunalna in druga infrastruktura, 
če bi nam  na dolgi rok prebivalstvo izumiralo in ne bi imeli 
dovolj tistih, ki prihajajo za nami. V takih dilemah se vedno 
odločam  za vlaganja v človeške dobrine in šele potem v 
materialne. Letos smo podelili 34 občinskih štipendij na-
šim študentom, ki niso vezane na socialni status študenta. 
Edini kriterij je uspešnost študija. Najpomembnejša inve-
sticija v tem mandatu je izgradnja vrtca v Moravskih Topli-
cah. Po prvotnih načrtih bi se naj začela kakšno leto kasne-
je. Vendar nam je uspelo zagotoviti interventna sredstva 
iz državnega proračuna in smo letos začeli z gradnjo. Ta 

bo končana prihodnje leto in takrat bo 
priložnost za bolj podrobno  obravnavo 
te prepotrebne pridobitve. Naši starejši 
prebivalci so velika in pomembna sesta-
vina našega življenja. Tisti bolj vitalni so 
tako ali drugače vključeni v delovanje 
društev in organizacij na vseh ravneh. S 
svojimi izkušnjami bogatijo mlajše ge-
neracije, hkrati pa nam s svojim delom 
in sredstvi pomagajo premagovati  te-
žave, ki jih sami ne bi zmogli. Preko po-
moči na domu pomagamo tistim, ki so 
bolni in obnemogli ter ne morejo skrbeti 
sami zase. Mnogo naših občanov biva v 
domovih za starejše in prav vse bomo 
obiskali tudi letos.
V dneh do konca leta bomo  na Občin-
skem svetu sprejemali proračun občine 

za naslednje leto. Najpomembnejši načrti so vezani na za-
četek  projekta izgradnje pomurskega vodovoda krak B ali 
po domače goričkega vodovoda. Izgradnja  naj bi se začela 
v drugi polovici naslednjega leta in končala predvidoma 
leta 2015. V naši občini je skupna dolžina vseh primarnih 
in sekundarnih vodov preko sto kilometrov. Prav tako bo 
v okviru tega zgrajenih nekaj vodohranov in prečrpališč. 
Zato bomo v proračunu zagotovili znaten del sredstev za 
ta namen. Druga velika postavka proračuna je dokončanje 
izgradnje vrtca v Moravskih Toplicah. Dokončana bo preno-
va stare šole na Ivancih in  vaško gasilskega doma v Ratkov-
cih. V drugi polovici leta bomo začeli z večletno investicijo 
v izgradnjo čistilne naprave in kanalizacijskega omrežja v 
Filovcih. V načrtu  je še nekaj večjih ali manjših investicij 
v različnih kraji naše občine pa žal  ni prostora, da bi vse 
naštel. 
Spoštovane občanke in občani. Ker se v teh časih po naši 
domovini  skoraj vsak dan vrstijo razni protesti in demon-
stracije je prav, da nekaj misli posvetim tudi tem dogod-
kom. Ob vsem razumevanju stisk in slabe volje zaradi krize, 
je potrebno izraziti sočutje in solidarnost, do tistih, ki jih 
je kriza najhuje prizadela. Hkrati pa je potrebno najostreje 
obsoditi nasilje in povzročanje vsakovrstne škode.
Taki dogodki lahko hitro prinesejo na površje »lažne pre-
roke« in demagoge, ki z sladkimi obljubami ali preusmer-
janjem čustev in sovraštva ne želijo pravih rešitev temveč 
hitre odločitve. Lažne so namreč obljube, da je z večjim za-
dolževanjem in dvigom DDV mogoče ohraniti standarde,  
ki so veljali pred krizo. Morda je za nekaj časa možno ohra-
niti nekatere privilegije in navade. Vendar  pa kriza od nas 
vseh terja, da prilagodimo svoja ravnanja in pričakovanja 
stvarnim zmožnostim družbe. 
Prepričan sem, da bomo ohranili dovolj razuma in modro-
sti in s svojimi ravnanji prispevali k miru in stabilnosti ter 
na ta način največ naredili za blaginjo državljanov.
Vsem občankam  in občanom, poslovnim partnerjem in 
vsem,  ki ste kakorkoli doživljali v dobrem in slabem življe-
nje naše občine voščim blagoslovljene božične in novole-
tne praznike v krogu najdražjih ter zdravo, srečno in mirno 
novo leto 2013.

Vaš župan Alojz Glavač
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svetniki potrdili rebalans 
obČinskega proraČUna za 
letošnje leto
o lokalu za hitro prehrano na 19. seji

Na 18. redni seji so svetniki občine Moravske Toplice uvo-
doma potrdili sklepe, sprejete na dopisni seji, nato pa so 
po skrajšanem postopku sprejeli odlok o spremembah 
in dopolnitvah odloka o proračunu Občine za letošnje 
leto, in sicer so bile spremembe potrebne zaradi morda 
preoptimističnega načrtovanja gradnje širokopasov-
nega omrežja, propadel pa je tudi nakup bančnega po-
slopja za potrebe občinskega TIC. Bilo je tudi kar nekaj 
prerazporeditev proračunskega denarja v nekatere nove 
projekte, med drugim se je pričela gradnja otroškega 
vrtca, za katerega je Občini uspelo zagotoviti minimal-
na sredstva v višini 564 tisoč evrov. Svetniki so predlog 
odloka  sprejeli z nekaterimi pripombami. Po skrajša-
nem postopku je bil sprejet tudi odlok o spremembi 
odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave za 
Medobčinsko inšpekcijo in redarstvo. 
Poleg tega je občinska uprava seznanila svetnike s po-
tekom gradnje otroškega vrtca v Moravskih Toplicah. 
Svetniki so izdali pozitivno mnenje k imenovanju Jasne 
Horvat za direktorico PIŠK, v svet OŠ Bogojina imenova-
li Ignaca Gaborja, Štefana Hüla in Andreja Baligača,  v 
svet OŠ Fokovci Štefana Kodilo, Draga Balajca in Dejana 
Kočiša, v svet VVZ Vrtci občine Moravske Toplice pa Sašo 
Koca in Bojana Lukač.
Največ časa je svetnikom vzela obravnava pobude za 
spremembo Odloka o ureditveno – zazidalnem načrtu 
za območje zdraviliškega kompleksa v Moravskih Topli-
cah. Spremembo je predlagal podjetnik Aleksander Car, 
ki mu je lani uspelo kupiti poslovno zgradbo nekdanje 
poslovalnice  NLB, ker je tam hotel urediti izposojeval-
nico koles in gostinski lokal s hitro prehrano. Uresni-
čitev njegovega projekta, za katerega naj bi dobil tudi 
nepovratna sredstva iz tako imenovenega pomurskega 
zakona, naj bi omejeval lani sprejeti občinski odlok o za-
zidalnem načrtu, po katerem v objektu, ki ga je kupil Car, 
ni mogoča gostinska dejavnost.

Investitor je zato občinskemu svetu ponudil dve rešitvi. Po 
prvi naj svetniki iz veljavnega odloka umaknili 8.A člen in s 
tem omogočili gostinsko dejavnost v tem objektu, ali pa 
spremeni 8.A člen in s tem odpre vrata spremembi namemb-
nosti obstoječih objektov. Tako župan Alojz Glavač kot občin-
ski svetniki so pred dokončno odločitvijo želeli slišati mnenje 
vodilnih Save turizma, obenem pa so bili mnenja, da je kon-
kurenca dobra, da je treba podpirati lokalno iniciativo zlasti, 
če prinese nekaj novih delovnih mest. Na koncu so svetniki 
sklenili, da bodo dokončno odločitev sprejeli na 19. redni seji, 
dotlej pa se mora o pobudi podjetnika Aleksandra Cara opre-
deliti tudi odgovorni v Termah 3000 oziroma Sava turizmu.

bc 

Vsem občankam in občanom 
občine Moravske Toplice 

želimo vesele božične 
praznike in 

srečno novo leto 2013

Društvo upokojencev občine Moravske Toplice, 
Gasilska zveza Moravske Toplice, 

Občinska športna zveza Moravske Toplice  
Štab civilne zaščite občine Moravske Toplice

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prijetne božične praznike ter uspešno in 
srečno novo leto Vam želi 

 
Svet MNSS Občine Moravske Toplice 

 
 

 
Kellemes karácsonyi ünnepeket és 

eredményekben gazdag, 
 boldog új  esztendőt kíván 

 
a Moravske Toplice Községi MNÖK 
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4. mesto 
Urška Pintarič, Kančevci 
– OSRANSKI BREG

objava rezUltatov nateČaja 

»FotograFija Meseca« - septeMber, oktober in noveMber 2012
Komisija v sestavi Jože Gutman, Goran Pintarič in Jožec Tkalec je izmed prispelih predlogov za fotografijo meseca sep-
tember, oktober in november 2012 izbrala 5 najboljših. Nagrade prejmejo:

1.mesto – 100 €
Avtor:
Leonida ŠANCA,
Naslov fotografije:
Jabolka na polju
(Središče)

2.mesto – 80 €
Avtor:
Leonida ŠANCA,
Naslov fotografije:
Sneženi klobuk v 
jeseni (Središče)

3.mesto – 60 €
Avtor:
Urška LOPERT,
Naslov fotografije:
Čakajoč na zimo
(Noršinci)

4.mesto - 40€
Avtor:
Vanja SEVER,
Naslov fotografije:
Rumeno sožitje
(Moravske Toplice)

5. mesto - 30€
Avtor:
Anja VUČKIČ
Naslov fotografije:
Na jutranjem  
sprehodu (Selo)

Zahvaljujemo se vsem sodelujočim za poslane predloge in vas hkrati obveščamo,  
da je to bil zadnji natečaj za »FOTOGRAFIJA MESECA«.

AKTUALNO

oblikovanje občinskega proračuna
odhodki Uravnani z željaMi ks
Na dveh decembrskih sejah bodo občinski svetniki obrav-
navali in upamo, da tudi sprejeli proračun občine Moravske 
Toplice za leto 2013. V občinski upravi so se pod vodstvom 
župana Alojza Glavača  temeljito lotili njegove priprave na 
prihodkovni, pa tudi odhodkovni plati. Med drugim so na 

posvetu s predsedniki vseh krajevnih skupnosti in vaških 
odborov, bilo je v gostišču Aleksander v Gornjih Moravcih, 
prevetrili želje in načrte porabe proračunskega denarja na 
področju investicij po krajevnih skupnostih. Župan Alojz 
Glavač je izrazil zadovoljstvo, ker načrti krajevnih skupno-
sti in vaških odborov niso le spisek želja, temveč so po va-
seh in KS svoje načrte oblikovali po tehtnem premisleku 

Prednovoletnega srečanja s predsedniki KS in vaških odborov so se poleg 
župana Alojza Glavača udeležili tudi oba podžupana Geza Džuban in Tibor 
Vöröš ml. ter direktorica občinske uprave Martina Vink Kranjec s strokovni-
mi sodelavci.

Srečanje je ponudilo vrsto zanimivih razprav, ki bodo prav gotovo služile kot 
izhodišča za zasnovo in izpeljavo različnih projektov. 

in v spisek želja napisali res le tisto, kar je v teh časih tudi 
uresničljivo. Pri realizaciji številnih želja in načrtov bo, po 
besedah župana Glavača, občina sledila usklajenost z dru-
gimi projekti. Sicer pa naj bi občinski proračun na odhod-
kovni strani težak okoli 9,3 milijona evrov. Med drugim so 
vanj vključene naložba v otroški vrtec v Moravskih Topli-
cah, posegi v javne ceste in razsvetljavo, šolstvo, socialo, 
javne ustanove in civilno zaščito. Na sestanku je beseda 
tekla tudi o racionalizaciji prireditev, ki jih bodo v letu 2013 
organizirala različna društva po KS in vaseh, o učinkovitej-
šem vključevanju medobčinskih inšpekcij in redarske služ-
be zlasti pri odkrivanju in sankcioniranju tistih, ki še vedno 
onesnažujejo naše okolje ter odpadke mečejo na ilegalna 
odlagališča.

bc
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župan alojz glavač izvoljen v državni svet
zastopal bo lokalne interese
V senci predsedniških volitev, na katerih je v drugem kro-
gu prepričljivo zmagal Borut Pahor, so potekale volitve v 
drugi parlamentarni dom 
Državni svet. Med kandidati, 
ki bi zastopali lokalne interes 
prekmurskih občin, je bil tudi 
župan naše občine Alojz Glavač. 
Ob njem sta se za ta položaj po-
tegovala še župan občine Do-
brovnik Marjan Kardinar in do-
sedanji generalni sekretar DS 
Marjan Maučec. Elektorji, ki so 
jih izbrali svetniki prekmurskih 
občin, so na tajnem glasovan-
ju največ glasov (14) namenili 
Alojzu Glavaču, tri manj Marja-
nu Maučecu, dva pa je prejel 
Marjan Kardinar. Konstitutivna 
seja nove sestave DS bo v času, 
ko je pričujoča številka Lipnice v tisku, zato še ne vemo, kdo 
bo naslednjih pet let predsedoval drugemu domu parlamen-
ta. O osebnih pričakovanjih, poslanstvu in njegovih načrtih 
pa smo se pogovarjali z županom Alojzem Glavačem.
Najprej seveda čestitka ob izvolitvi in vprašanje, kaj v 
župansko delo vnaša izvolitev v Državni svet?
»V prvi vrsti bodo to neke nove dimenzije, nekaj dodatne-
ga bremena, delno tudi v občinski upravi, kar samo po sebi 
kliče k večji koordinaciji. Obenem moje članstvo v Ds odpi-
ra možnosti za večji vpliv, ki ga naša občina potrebuje tudi 
zaradi svoje velikosti, kot tudi zaradi vseh investicijskih in 
drugih pričakovanj, ki jih s strani državnih inštitucij imamo 
v bodočnosti. »
V Državnem svetu boste zastopali lokalni interes levega 
brega reke Mure, torej devetnajstih prekmurskih občin. 
Kako si zamišljate koordinacijo med vami in ostalimi osem-
najstimi prekmurskimi župani, da bo lokalni interes čim bolj 
učinkovito slišan v Ljubljani?
»Ubral bom podobno pot, kot sem jo ubiral pri dogovarjan-
ju z občinami in elektorji pred volitvami. Moj rezultat 
(število elektorskih glasov) je bil plod nekaterih dogovorov 
o skupnem sodelovanju in podpori. Nekaj krat letno bo po-
trebna tudi fizična koordinacija, ostalo pa se bo odvijalo 
preko sodobnih komunikacijskih sredstev. Skratka, zago-
tavljam, da bom pri svojem delovanju kot član DS dodobra 
prisluhnil in upošteval lokalni interes Prekmurja. Dobro bi 
bilo, da bi me kot državnega svetnika v svoj klub povabi-
li pomurski poslanci v DZ, kajti v slogi je moč in s tem je 
uresničljivost ciljev večja.«
Z županskimi kolegi na levem bregu reke Mure se boste do-
bivali mesečno ali po potrebi?
»Mislim da po potrebi. V nekaterih primerih se tako ali tako 
dobivamo, sicer morda v nekoliko okrnjeni sestavi, pa ven-
dar. Gre za dogovore okoli pomurskega vodovoda kraka B, 
na ravni Pomurja pa preko Razvojnega sveta regije. Sam DS 
sicer nima kakšne večje zakonodajne vloge, čeprav s nekaj 
govori o ustavnih spremembah, ki bi spremenila njegovo 

aktivosti gasilcev obČine 
Moravske toplice ob MesecU 
požarne varnosti
Mesec oktober, mesec požarne varnosti, je za gasilce še po-
sebej pomemben. Takrat posvetimo še več časa pripravam 
za morebitne intervencije.
Tudi gasilci iz občine Moravske Toplice smo letos, tako kot 
vsako leto, namenili precej svojega prostega časa, da izpo-
polnimo svoje znanje, svoje načrte in  da usposobimo tudi 
ostale občane.
Nekatere naše aktivnosti so bile bolj opazne za ožjo in šir-
šo okolico, nekatere, ki so prav tako pomembne, pa nekoli-
ko manj. V teh dneh je začela veljati nekoliko spremenjena 
kategorizacija, katero je sprejel župan Alojz Glavač na pre-
dlog Gasilske zveze M. Toplice. Tako so vsa društva ažuri-
rala in popravila svoje načrte alarmiranja, posebej pa so 
preverila in dopolnila evidence v programu Vulkan. Načrte 
alarmiranja so marsikje tudi preizkusili, preizkusili so de-
lovanje zvez in pozivanje preko pozivnikov. Pregledana je 
bila tudi oprema in po potrebi opravljena vzdrževalna dela.
V naseljih, kjer imamo javne zavode, predvsem osnov-
ne šole in vrtce, so, skupno z njimi, prostovoljna gasilska 
društva izvedle razne reševalne akcije, prikaze opreme in 

vlogo, vse glasnejše pa so tudi zahteve po njegovi ukinitvi. 
Zato počakajmo, da se nekoliko »zbistri voda« in bomo videli 
pri čem smo.«
Ker je bil DS moteč element pri sprejemanju reformne zako-
nodaje, kar nekajkrat je prav uporaba pravice veta določen 

zakonski predlog vrnila nazaj v 
odločanje v Državni zbor, ideje 
o njegovi ukinitvi niso tako 
nedolžne?
»Pomanjkljiva definicija vloge 
DS izhaja še iz časov, ko smo v 
naši državi še imeli skupščino s 
tremi zbori. Tvorci ustave so se 
leta 1992 morda zbali preveč 
drastičnih sprememb, zato 
so pustili nek »spodnji dom« 
parlamenta, torej Državni svet, 
vanj pa stlačili vse od lokalnih 
interesov do sindikatov, delo-
dajalcev, interesnih združenj 
itd. Za takšno nedorečenost 
gre velika odgovornost Fran-

cetu Bučarju,  enemu od tvorcev ustave, ki je bil  velik na-
sprotnih regionalizacije Slovenije, ker naj bi se bal, da bi tako 
»razkosana« država bila lažji plen tujih interesov. V glavnem, 
s tem je krepko »vsekal« mimo!« 
Čaka vas pet let delovanja v Državnem svetu?
»Ja, dolga doba. Dovolj dolga, da se bo glas Prekmurja slišal 
bolj odločno in artikulirano. V preteklosti smo prav zaradi 
»anemičnosti« naših predstavnikov v DZ in DS zapravili mar-
sikatero  razvojno priložnost.«

bc
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vse udeležence, predvsem pa za poveljnike sodelujočih enot 
in poveljnike sektorjev, se aktivnosti s tem, ko so očistili, posu-
šili in pospravili opremo, niso končale. Praktičnim aktivnosti 
na vaji sledi analiza. Dobro opravljena analiza pokaže vse do-
bre in tudi manj dobre rešitve in je podlaga za usposabljanje 
in dopolnjevanje načrtov. Takšne izkušnje so zelo dragocene 
in to ne  samo za društva, ki so sodelovale na vajah. 
Na vseh vajah so sodelovali najvišji predstavniki Gasilske 
zveze Moravske Toplice, predsednik Dušan Grof, poveljnik 
Jože Čarni in podpredsednik Jože Lipaj.
Vse vaje si je ogledal tudi župan občine Alojz Glavač.

seznanjale naše najmlajše s požarno nevarnostjo in mo-
žnostjo reševanja ob naravnih in drugih nesrečah.
Za zaključek teh aktivnosti je bila v vsakem od treh sek-
torjev izvedena ena večja vaja. Vse vaje so bile naprej na-
črtovane in tudi udeleženci so bili seznanjeni. Vaje so bile 
poučnega značaja z namenom preveriti do sedaj sprejete 
rešitve v praksi, preveriti in osvežiti znanje in usposoblje-
nost pri gašenju požarov na različnih objektih ter zavaro-
vanju življenj in premoženja.
V sektorju Prosenjakovci je bila vaja v soboto 27. 10. 2012 s 
pričetkom ob 15.uri v Središču. 
Na vaji so sodelovala naslednja društva: 
PGD SREDIŠČE kot domačin in organizator vaje in PGD 
PROSENJAKOVCI ter PGD IVANJŠEVCI. Vsi sodelujoči so 
prikazali primerno znanje in zavzetost pri delu ter sposob-
nost prilagajanja situaciji. Tako kot bi bilo tudi v primeru 
dejanske intervencije, na vaji ni vse potekalo po načrtih 
(nedelovanje zvez, pomanjkljivosti pri koordinaciji…) Na 
podlagi analize bodo te pomanjkljivosti odpravljene in 
tako bo namen vaje dosežen.
V sektorju Martjanci je bila  vaja v nedeljo 28. 10. 2012  z 
pričetkom ob 13.uri v Tešanovcih.  Na njej pa so sodelovala 
naslednja društva:
PGD TEŠANOVCI kot domačin in organizator vaje in PGD 
MORAVSKE TOPLICE, PGD NORŠINCI, PGD MLAJTINCI in 
PGD SUHI VRH.
Večjih nepravilnosti ni bilo, zveze so dobro delovale (seve-
da ju tu teren dosti ugodnejši za prenos signala) in tako je 
bilo delo poveljujočega lažje. Vaja je bila dobro pripravlje-
na in izvedena. 
Vaja v sektorju Bogojina je bila prav tako v nedeljo 28. 10. 
2012,  s pričetkom ob 16. uri v Filovcih. Na vaji so sodelovala 
naslednja gasilska društva:
PGD FILOVCI kot domačin in organizator vaje in PGD BO-
GOJINA, PGD VUČJA GOMILA in PGD IVANCI.
Tudi v Filovcih je bila predpostavka vaje, gašenje sredi vasi. 
Še poseben poudarek je bil dan gašenju ob oteženih oko-
liščinah, saj je bil v bližini objekt, ki je bil pokrit s fotovol-
taičnimi elementi za  sistem sončne elektrarne. Znanje na 
področju gašenja požarov v takih primerih je še vedno šibko, 
zato bomo morali dati mnogo več pozornosti pri pridobiva-
nju znanja in usposabljanju na tem področju. Vadbenci so 
pokazali dobro usposobljenost za delo z gasilsko opremo.
.Vaje so pokazale primerno usposobljenost udeležencev. Za 

sreČanje gasilcev veteranov v 
andrejcih
Gasilska zveza Moravske Toplice je tudi letos organizirala 
srečanje gasilcev veteranov. Tako kot lani, je bilo srečanje 
v Andrejcih.

Srečanja se je udeležilo okrog 130 veteranov iz skoraj vseh 
prostovoljnih gasilskih društev. 
Najštevilčnejši so bili iz PGD Filovci. Njihova struktura 
je takoj pokazala, da ima gasilstvo v tej vasi dolgo tradi-
cijo in, da pri delu PGD sodeluje skoraj cela vas. Polovica 
udeležencev iz Filovcev so bile namreč gasilke veteranke.
Prisoten je bil tudi najstarejši gasilec veteran Koloman Sa-
botin iz PGD Vučja Gomila, ki bo naslednje leto praznoval 
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NAŠI DOMOVINI
Naša prekmurska krajina
kak si lejpa tij edijna,
k tebi spet se vrnil bom, 
saj le tukaj srečen bom.
Kak tu lejpa so dekleta
naše žene prekmurke
naše dobre matere
nekatere pa že babice.
Naša prekmurska krajina
tu prelejpa je ravnina
ge pšenica valovij,
zlato klasje nam že zorij.
Zori zori nam pšenica
iz pšenice bo potica
da zaužil te kmetič bo
ko se s polja vrnil bo.
Gor na brejgaj so gorice
med goricami kletij
notri v klejti sodček vina
čaka na prijatelja.
Daj nam sodček liter vina, 
liter vina dobrega, 
da nazdravimo s prijatli 
in sam Bog nas naj živi.
Naša prekmurska krajina
kak si lejpa tij edijna
ti si mojem srcu mila
saj si moja domovina,
saj si moja domovina…
Martin Horvat

8   : : : : : : : : : :  Lipnica

Za Božič naj se človek umiri, razveseli 
in naj se vsa družina Bogu posveti.

Ob novem letu pa odprto dlan prijateljem, 
znancem podarimo in vse dobro, zdravja, 
sreče v novem letu zaželimo!

Prejemniki plaket in vodstvo

Studio za promocijo    

         in poslovne storitve

Intenzivni tečaji ruščine in angleščine
za odrasle in mladino!

Informacije:
TRIS, 02-538-13-80 ali 031-354-150

e-mail: info@oaza-zdravja.si
www.oaza-zdravja.si

Tečaj se začne 15. januarja 2013.

Februarja bo organiziran
intenzivni dvotedenski tečaj.

VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE IN 
SREČNO NOVO LETO 2013Do you speak english?

Govoriš angleško?

Govorite rusko?

Вы говорите на русском?

svoj 100. rojstni dan. Zelo smo bili veseli, ko smo videli, da je 
še vedno takšen, kot ga poznamo, iskriv, pripravljen tako za 
šalo kot za življenjske resnice in modrosti.
Na začetku je spregovoril domači predsednik in gostitelj 
Štefan Gumilar ter vsem zaželel dobro počutje.
Nato je prisotne nagovoril predsednik Gasilske zveze Mo-
ravske Toplice Dušan Grof. V kratkem je orisal trenutno si-
tuacijo na področju dela pri reševanju ob naravnih in dru-
gih nesrečah. Veteranom se je zahvalil za vso njihovo delo, 

ki so ga opravili skozi čas, ki prav tako kakor sedanji, ni 
bil vedno najbolj ugoden. Obljubil je, da, tako kot so oni 
vztrajali ob raznih krizah, vojnah, v različnih režimih, tudi 
sedaj ne bomo popustili. Prostovoljno delo bo ostalo in 
živelo naprej in vedno smo pripravljeni in bomo poma-
gali sočloveku ob nesrečah v bližnji in daljni okolici.
Gasilce veterane je pozdravil tudi župan Občine Moravs-
ke Toplice Alojz Glavač.
V letu 2012 je 9 gasilcev iz naše občine prestopilo v vete-
ranske vrste, in sicer:
Izidor Camplin in Franc Debelak iz PGD Bogojina, Jožef 
Bohar in Ludvik Rituper iz PGD Ivanjševci, Jožef Franko 
iz PGD Martjanci, Franc Kovač in Ladislav Vöröš iz PGD 
Prosenjakovci, Aleksander Dovidija iz PGD Sebeborci in 
Štefan Kodila iz PGD Selo.
Predsednik GZ M. Toplice Dušan Grof in poveljnik Jože 
Čarni, sta »novim« veteranom čestitala, se jim zahvalila 
za opravljeno delo in jim vročila plakete.
Sledila je pogostitev in druženje. Večina udeležencev je 
izrazila zadovoljstvo, ker gasilska organizacija dobro de-
luje in se tako nadaljuje njihovo delo. Kar nekaj veteranov 
je še vedno precej aktivnih na raznih področjih v domačih 
društvih, tako da trenutno stanje dobro poznajo.
Na koncu so si izrazili marsikatero željo, predvsem pa to, 
da bi se naslednje leto spet vsi srečali.
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Za Božič naj se človek umiri, razveseli 
in naj se vsa družina Bogu posveti.

Ob novem letu pa odprto dlan prijateljem, 
znancem podarimo in vse dobro, zdravja, 
sreče v novem letu zaželimo!

peto leto delovanja Male hiše v 
lukačevcih
število izgUbljenih in 
zapUšČenih živali se 
zManjšUje 
MALA HIŠA zavetišče za živali d.o.o. je meseca okto-
bra 2012 stopilo v peto leto svojega delovanja, saj 
je zavetišče začelo s svojim delom meseca oktobra 
2008. V tem času smo si nabrali že veliko izkušenj, 
povezanih z delom zavetišča. V regiji smo na tem 
področju vsekakor » orali ledino«, saj je bila na 
področju Pomurja do odprtja našega zavetišča skrb 
za zapuščene in izgubljene živali prepuščena vete-
rinarskim ambulantam, ki so v svojih prostorih na 
nek način poskrbele za zapuščene in izgubljene 
hišne ljubljenčke. Pomurske občine se zaradi takih 
in drugačnih razlogov za skupno izgradnjo regijskega 
zavetišča kljub mnogim sestankom in pogovorom 
vse od leta 2003, ko smo začeli s tovrstnimi razgovori, 
niso mogle dogovoriti. Šele konec leta 2007 je VETE-
RINARIA MURSKA SOBOTA d.o.o. našla skupen jezik 
z Občino Moravske Toplice in ustanovili smo družbo 
z omejeno odgovornostjo » MALA HIŠA d.o.o.«, v 
kateri smo družbeniki Veterinaria Murska Sobota 
d.o.o., Čista narava d.o.o. in Občina Moravske Toplice. 
Družba je s svojim projektom uspela tudi na razpisu 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, 
ki je sofinanciral izgradnjo zavetišča v višini 33 % od 
vrednosti gradbenih del. Na začetku leta 2008 je po-
tekalo intenzivno delo v zvezi z lokacijsko in gradbe-
no dokumentacijo, spomladi istega leta pa smo tudi 
že začeli z gradnjo, ki smo jo jeseni 2008 zaključili, 
pridobili vsa potrebna dovoljenja in oktobra 2008 
smo v zavetišče sprejeli prve živali.
Naši začetki so bili vsekakor težki, saj lokalne skupno-
sti novih obveznosti, ki so se pojavile v zvezi z delo-
vanjem zavetišča niso nič kaj rade sprejele. Zakonoda-
jalec je namreč v Zakonu o zaščiti živali določil, da je 
plačnik vseh stroškov v zvezi z oskrbo zapuščenih živali 

lastnik živali, če 
je ta znan, sicer 
pa občina, na 
področju katere 
se je zapuščena 
ž i va l  n a š l a . 
Sčasoma so se 
stvari sprejele 
takšne, kot so in 
do začetka leta 
2010 je zavetišče 
pogodbo o sode-
lovanju podpi-
salo z vsemi 
sedemindvajse-
timi pomurski-
mi občinami in 

to sodelovanje uspešno nadaljuje tudi sedaj.
Po drugi strani pa je zavetišče  s svojim delovanjem naletelo na 
ugoden odziv tako v lokalnem okolju, kakor tudi širše v regiji, to so 
nenazadnje dokazali tudi prebivalci Pomurja, ki še vedno posvojijo 
nad 60 odstotkov živali, ki pridejo v zavetišče. Zavetišče je začelo 
vabiti osnovnošolce in srednješolce na naravoslovne dneve, kjer 
šolarje poučimo, kako se postopa z izgubljeno živaljo, dijaki obeh 
biotehniških srednjih šol iz Slovenije pri nas opravljajo praktični 
del pouka, srednješolci pri nas opravljajo » obvezne izbirne vsebine 
», v delo zavetišča se vključujejo tudi prostovoljci, preko Centra 
za socialno delo se pri nas opravlja tudi družbeno koristno delo. 
Večkrat so nas obiskali tudi oskrbovanci zavoda NAPREJ ( zavod, 
ki se ukvarja z ljudmi s pridobljenimi možganskimi poškodbami 
).Skratka, okolju v katerem delamo, nudimo tako osnovno – 
zavetiško dejavnost, kakor tudi dejavnost ozaveščanja prebivalstva 
v zvezi z Zakonom o zaščiti živali, odgovornim lastništvom živali 
in dobrobitjo živali.
Vsa strokovna opravila ( dnevni nadzor nad zdravstvenim stanjem 
živali, hranjenje in čiščenje ) v zavetišču opravljajo veterinarski 
strokovni delavci iz veterinarske ambulante Veterinaria Murska 
Sobota d.o.o., v zavetišču je vsak delovni dan najmanj štiri ure pri-
soten tudi dr.vet.med., specialist s področja zdravstvenega varstva 
malih živali, neprekinjeno 24 urno dežurstvo, ki ga zavetišče mora 
imeti pa opravljajo prav tako zaposleni iz ambulante Veterinaria 
Murska Sobota d.o.o. Delo v zavetišču torej poteka po najvišjih 
moralno-etičnih standardih, v skladu s kodeksom veterinarske 
etike in kodeksom dobre veterinarske prakse, seveda smo tudi lju-
bitelji živali, toda na prvem mestu je strokovno delo in upoštevanje 
določil Zakona o zaščiti živali in Pravilnika o pogojih za zavetišča 
za zapuščene živali. Če pri delu zavetišča prevlada » ljubiteljstvo« 
in se količkaj zanemari strokovno delo, kaj kmalu pride do velikih 
težav, tako v zvezi s poslovanjem zavetišča, kakor tudi v povezavi 
z zdravstvenim stanjem živali v zavetišču in možnostjo izbruha 
zoonoz ali kužnih bolezni. Zavetišče seveda razpolaga tudi s spe-
cialnimi vozili za prevoz izgubljenih in zapuščenih živali, saj mora 

Utrinki z Lukačevec
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Vsako leto, ko se bliža najlepši praznični čas v letu, čas 
luči, svetlobe in dobrot, v Martjancih na ogled postavimo 
razstavo adventnih venčkov, adventnih aranžmajev in 
drugih izdelkov vezanih na čas adventa in bližajoči se 
božični čas. 
Razstavo v Martjancih prirejamo že tradicionalno in je 
nekakšno naznanilo prihoda adventnega časa, saj jo 
postavimo na ogled zadnji vikend pred prvo adventno 
nedeljo. Na razstavi najdemo predvsem izdelke, ki so re-
zultat dela pridnih rok naših članic in članov ustvarjalno 
rokodelskih delavnic. Tako je prav vsak izdelek unikaten 
in nosi sledi ustvarjalnosti osebe, ki ga je ustvarila. Tako 
je bilo tudi letos in sicer smo razstavo na ogled postavili 
v soboto, 24. novembra v dvorani vaškega doma v Mar-

tjancih. Prav vsak izdelek, ki je bil razstavljen je bil ročno 
delo in teh izdelkov ni bilo malo. Ogledali smo si lahko: 
adventne venčke, adventne aranžmaje sodobnih oblik, 
unikatne izvezene darilne vrečke, ročno izdelane voščil-
nice, okraske za božično drevo iz perlic ali kvačkanih oblik 
(zvončki, snežinke…) in še kaj. Poseben pomen dajemo 
tudi uporabi naravnih materialov in oblik, predvsem pri 
izdelavi adventnih venčkov. Velikokrat oblika ustvarje-
na v naravi služi kot podlaga za prave umetnine, ki ob 
dotiku spretne človeške roke oživi in dobi povsem nov 
pomen. 
Razstava je bila kot vedno zelo dobro obiskana in je vse-
kakor dosegla svoj namen. Ta pa je predvsem izmenjava 
dobrih idej in druženje. 

Jasmina Papić

zavetišče vse dni v letu, 24 ur na dan zagotavljati odzivni čas na prijavo o zapuščeni ali izgubljeni živali – v primeru 
poškodovane živali je ta čas 4 ure, sicer pa 24 ur.
Naše zavetišče je bilo s strani MKGP in EKSRP do sedaj že dvakrat predstavljeno kot primer dobre prakse, prvič v sklo-
pu obiska tujih novinarjev na svetovnem prvenstvu v oranju in drugič na Kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji Radgoni, 
ko smo se na razstavnem prostoru Evropske komisije za razvoj podeželja predstavili kot primer dobro izvedenega in 
uspešno delujočega projekta, podprtega z evropskimi sredstvi.

Sedaj pa še nekaj številk, ki predstavljajo delo zavetišča:

Številke same kažejo, da se število izgubljenih in zapuščenih psov v zavetišču zmanjšuje, delež oddanih psov prav tako 
pada ( leta 2008 - 79%, leta 2009 – 82%, leta 2010 – 62%, leta 2011  66% ), kar je na nek način tudi razumljivo, saj več kot 
toliko živali v tem prostoru ni mogoče oddati. Tudi številke za leto 2012 bodo zelo podobne lanskoletnim, nadvse nas vese-
li, da se število zapuščenih in izgubljenih živali v regiji zmanjšuje, kar pomeni, da je ozaveščanje lastnikov o odgovornem 
lastništvu živali obrodilo prve sadove. 
Nekoliko drugačna je slika pri mačkah, kjer pa se močno zvišuje delež steriliziranih / kastriranih živali, ki se v skladu z 
zakonom po opravljenem posegu in okrevanju ustrezno označene vrnejo v okolje, tako, da te živali ne pripomorejo več k 
širjenju mačje populacije. 
Številke same potrjujejo, da nikakor ne drži velikokrat izrečena ali napisana  zlonamerna  (dez)informacija, da živali, ki 
pridejo v zavetišče po zakonsko določenih tridesetih dneh zavetišče samo še uspava. Nasprotno, v našem zavetišču so 
nekatere živali, za katere je obstajalo količkaj upanja, da jih bomo komu lahko oddali, bivale tudi do enajst mesecev. 
Seveda pa pride v zavetišče veliko starih, bolnih in huje poškodovanih živali, kakor tudi prav majhnih, shiranih in bolnih – 
sesnih- mladičev  ki jim zaradi strokovnih razlogov moramo zagotoviti humano usmrtitev.

direktor:
Marjan Ivan KERČMAR, dr.vet.med.

tradicionalno naznanilo prihoda adventnega Časa v Martjancih

- izpust v okolje pomeni, da je mačka sterilizirana/ kastrirana in vrnjena v okolje, kjer je bila  najdena, če je okolje primerno za vrnitev

 

PSI MAČKE

sprejeto oddano pogin evtan. sprejeto oddano pogin evtan. izpust v 
okolje

leto 2008 43 34 2 7 47 23 20 3 1

leto 2009 226 185 18 23 356 134 125 48  49

leto 2010  193 119 33 41 350 99 113 50 88

leto 2011 136 89  10 37 309 59 51 35   164

skupaj 598 427 63 108 1062 315 309 136    302
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diši po praznikih 
Prihajajoči prazniki so priložnost za izkazovanje ljubezni in po-
zornosti, druženje ter nepozabna doživetja. K tem izjem-
nim trenutkom pripomorejo tudi dobrote iz naših domačih 
kuhinj, ki ovite v čudovite, razkošne in nepozabne vonjave 
cimeta, klinčkov, medu… skrivajo mnoga presenečenja, nas 
spominjajo na otroštvo in kuhinje naših mater in babic. 
Potrudimo se in prenesimo to bogastvo na mlajše rodove. 
Na mizah naj prevladuje skladnost barv, okusov in  bogast-
vo, pa ne v količinah, ampak v izbranih in z ljubeznijo pri-
pravljenih jedeh. Ponudimo lahko preproste jedi, značilne 
za našo pokrajino. Lahko pa tudi izberemo kakšno bolj 
»drzno« kombinacijo. Meso je del tradicionalne praznične 
mize.  Mesne rulade, pripravljene z domišljijo so lahko  
svečana in okusna jed.  Pa tudi paša za oči.  Izberimo pu-
ranje, piščančje,  svinjsko,  junčje ali celo zajčje meso.  Rula-
do  pripravimo iz celega kosa mesa ali  mletega mesa.  
V obeh primerih pa h glavnim jedem ponudimo več vrst 
solat.  Na ta način bo naša miza bolj razkošna in zdrava.  Ne 
nazadnje, s solatami ni veliko dela.  
Na praznično mizo sodijo tudi sladice. Specimo peciva, ovi-
ta v vonj cimeta, medu, nageljnov žbic in drugih čudovitih 
začimb. Izberimo bolj zdrave variante.  Klasična peciva najpo-
gosteje vsebujejo veliko sladkorja in maščob, zato  ponudimo le 
majhne koške. Na praznični mizi naj ne manjka sadja - svežega 
in suhega. Dobrote, ki jih bomo zaužili tudi »skurimo«. Hoja v 
dobri družbi je še ena priložnost za prijetno druženje. 

Mesna rulada 
• 50 dag mletega mesa
• 2 rezini polnovrednega prepečence ali  polnovredna 

žemlja (od predhodnega dne)
• 1-2  žlici krušnih drobtin  (po potrebi)

• 1 jajce
• 2 žlici olja 
• 1 srednje velika čebula
• 2 stroka česna 
• 25 dag kuhanega graha
• 20 dag kuhane koruze
• šop sesekljanega  peteršilja
• Sveže mlet poper,  timijan, sol
Mletemu mesu dodamo namočeno in ožeto žemljo, se-
sekljano čebulo, česen, 1 žlico olja, jajce ter toliko drobtin, da 
dobimo primerno maso. Solimo, popramo in dodamo timi-
jan.  Iz pripravljene mase oblikujemo na foliji za peko kva-
drat, velik 30 krat 25 cm. Po polovici mase potresemo kuhan 
grah in koruzo, popopramo z  grobo mletim poprom in obil-
no posujemo s sesekljanim peteršiljem. Previdno zavijemo, 
damo v namazan pekač, premažemo z oljem in spečemo. 
Postrežemo toplo ali ohlajeno kot  del hladnega narezka. 

Mesna rulada z rižem in gobami 
• 1,2 kg junčjega mesa (velik zrezek) 
• korenček, peteršiljev koren
• čebula,česen
• timijan, lovorov list 
• 2 žlice kisa in 3 žlice prekuhane ohlajene vode
Korenček in peteršiljev koren narežemo na kolobarje, 
čebulo na debelejše rezine. Dodamo ostale sestavine  ter 
meso. Mariniramo pokrito v hladilniku 3 ure. 

Nadev:  
• 15 dag riža (skuhamo)
• 20 dag gob
• 1 beljak
• 1 čebula
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• 2 stroka česna 
• sesekljan peteršilj 
• 2 žlici  olja 
• sol, sveže mlet poper 
• sol

Na olju dušimo čebulo. Dodamo narezane gobe in dušimo 
krajši čas. Pomešamo mlačen ohlajen riž in gobe, doda-
mo beljak in začimbe. Premešamo. Velik zrezek  (naj ga 
naredi mesar), rahlo potolčemo in nadenemo. Zavijemo. 
Povežemo s kuhinjsko vrvico. Damo v  namazan pekač in 
pečemo na enak način kot zgornjo rulado. 

Praznični piščanec nadevan s špinačo in gobami 
• 1 piščanec
• sol 
• korenček
• kos zelene
• 1 večje jabolko
• 2 žlici olja
Nadev:
• 15 dag piščančjih prsi 
• 10 dag gob po izbiri
• 10 dag zamrznjene špinače
• 15 dag en dan starega kruha
• 1 žlica krušnih drobtin
• mleko po potrebi
• čebula
• 1 žlica olja
• 1 jajce
• peteršilj
• sol, poper, timijan

Na olju dušimo kratek čas čebulo in gobe. Piščančje prsi  
zmeljemo, dodamo  v mleku namočen in ožet kruh, jajce, 
odmrznjeno in odcejeno  špinačo, dušene gobe, drobtine, 
sesekljan peteršilj, timijan, poper ter sol. Dobro premešamo. 
Piščanca blago solimo, na prsnem košu s prstom dvignemo 
kožo do vratu in do rebrnih kosti. Pod kožo ga nadevamo s 
pripravljenim nadevom.  Damo ga v pekač in  prelijemo z 
vročim oljem.  Okrog piščanca zložimo na večje kose nareza-
no zelenjavo in jabolko. Prilijemo par žlic vode. Pokrijemo s 
folijo. V teku pečenja po potrebi dolijemo par žlic juhe ali 
vode.  Proti koncu pečenja piščanca odkrijemo, da se lepo 
zapeče. Postrežemo z kuhano zelenjavo in solato.  
Namig:  
Z enakim nadev lahko nadevamo  puranje zrezke. Nadev 
položimo na zrezek, zavijemo in pričvrstimo z zobotrebcem.  
Pečemo pokrito s folijo v pečici. Proti koncu priprave odstra-
nimo folijo in jed zapečemo. 

Krompirjev pire z brokolijem
• 40 dag brokoli
• 80 kg mokastega krompirja
• mleko po potrebi
• mleti muškatni oreh, sol

preliv:
2 žlici olja, 5 dag mandljev
Krompir in brstični ohrovt skuhajte posebej, odcedite, vse 
skupaj dajte v skledo, dolijte vroče mleko in naredite pire, 

potem dodajte še malo muškatnega oreška. Na olju malo 
popražite narezane mandlje in polijte po pireju. 

Sladki janež in zelje v solati 
• 15 dag sladkega janeža (koromač)
• 1 manjša čebula
2 • 0 dag fino narezanega zelja
• 18 dag naribanega korenčka
• kumina, sol, poper,svež peteršilj
• 1 žlička limoninega soka 4  žlice lahkega tekočega jogurta
Sladki janež dušimo v vodi in ga ohladimo. Narežemo ga 
na tanke rezine, enako narežemo mlado čebulo in belo 
zelje. Korenček lahko nastrgamo. Vse sestavine zmešamo 
v posodi. Pripravimo jogurtov preliv, jogurtu dodamo limo-
nin sok, in začimbe. Z njim prelijemo solato in ponudimo.
Namig: solato lahko začinimo z oljem in kisom.  Solati se 
lepo poda orehovo olje. 

Dobri  medenjaki tete Jelke 
• 15 dag ržene moke
• 15 dag mehke moke
• 20 dag ostre moke
• 3 jajca
• 1 velika žlica olja 
• 1 skodelica močne črne kave 
(najboljše Nescaffé)
• 2 veliki žlici marelične 
marmelade
• 1 žlička sode bikarbone
• pol pecilnega praška
• 6 žlic vročega medu
• 8 dag sladkorja
• mleta nageljnova žbica, cimet
Stepemo jajca in sladkor, dodamo (postopoma) vroč 
med. Ko je masa penasta, dodamo olje, kavo, marmelado 
in začimbe. Moko presejemo skupaj s sodo in pecilnim 
praškom in jo dodamo zgoraj pripravljeni masi.  Čez noč 
naj počiva. Oblikujemo kroglice in jih polagamo na nama-
zan pekač ter pečemo na zmerni temperaturi. Lahko jih 
poskusimo takoj, ker so mehki.

Rogljiči 
• 37 dag gladke moke
• 1 pecilni prašek
• 18 dag skute
• 0.7 dl mleka, 0.7 dl olja
• 1 beljak
• sol
• premaz
• jajce, žlica mleka
• sezamovo seme, mandljevi  listi, kumina…..
Moko pomešamo s pecilnim praškom ter z dodatkom 
mleka, olja, skute, malo soli  in beljaka umesimo testo. 
Razvaljamo in narežemo na kvadrate. Naredimo rogljičke. 
Položimo jih na pomazan pekač in premažemo s stepenim 
jajcem in mlekom. Potrosimo s sezamovim semenom, ku-
mino, mandljevi listi…  Spečemo jih pri temperaturi  180 OC.

Prim. mag. Branislava Belović, dr. med.
Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota
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Martinovanje v prosenjakovcih
Dan sv. Martina praznujemo predvsem kot praznik vina. 
Do tega dne se mošt obravnava kot nečisto in grešno novo 
vino, ki se ob blagoslovitvi spremeni v pravo vino. V skladu 
s šegami in navadami lahko blagoslov opravi nekdo, ki se 
preobleče v škofa. 
In tako je bilo tudi v soboto, 10.11.2012 v Prosenjakovcih, 
kjer smo imeli že tretje Martinovanje, ki ga je organizirala 
sekcija vinogradnikov, ki deluje v okviru KTD »Ady Endre«. 
Na začetku prireditve je vse navzoče pozdravila predsedni-
ca KTD »Ady Endre« Suzana Kovač, sledila sta pozdravni 
govor predsednika sekcije vinogradnikov Ladislava Vöröša 
in nato kratki kulturni program. Program sta popestrila 
učenca DOŠ Prosenjakovci Grega Bedič in Aleš Toth, nato 
pa je zapel ženski pevski zbor, pod  vodstvom zborovodkinje 
Mojce Györek Karas.

Po končanem kulturnem programu je sledil krst mošta, 
ki ga je opravil njegova ekscelenca, kardinal Veritasimo, 
direktor direktorata za tekoče zadeve pri Svetem sedežu. 
V uvodnem govoru je povedal, da naj bo to večer pesmi, 
veselja in dobrega razpoloženja. Nadaljeval je z molitvijo, 
da naj mošt postane vino vredno vinogradnikov, ki dobro 
razlikujejo vino od vode ter dodal, da naj bo vino kvalitetno 
za prodajo, da vinogradniki ne bodo obubožali in ga,  bog 
ne daj, bili prisiljeni samo spiti.
Ko je mošt prejel blagoslov Sv. Martina, je kardinal Veritasi-
mo vsem zbranim zaželel veliko užitkov ob konzumiranju 
letošnjega letnika, z željo, da ga pijemo za dušo in telo, za 
veselje in za dobro voljo.

Zapisala: Bernarda Koroša Pantović
Fotografiral: Izidor Koroša

Márton napi rendezvény 
pártosFalván
Szent Márton napját a bor ünnepeként is szoktuk ünnepel-
ni, mivel eddig a napig a must tisztátalan és bűnös újbor-
nak minősül, majd a megáldásával valódi borrá válik. A 
hagyományok és szokások jegyében az áldást püspöknek 
öltözött személy végezheti el. 
Ez történt 2012. november 10-én, szombaton, Pártosfalván is, 

tradicionalni slovenski zajtrk 
tUdi v vrtcU Martjanci
Pri projektu Tradicionalni slovenski zajtrk, ki je vseslovenski 
projekt, smo tudi v našem vrtcu želeli približati otrokom 
pomen kmetijstva, čebelarstva in domače pridelane hrane. 
Vsa živila, ki so bila otrokom ponujena na ta dan, so bila 
tako izključno domačega izvora.
Pri samem zajtrku pa so se nam v našem vrtcu pridružili 
tudi župan občine Moravske Toplice,  Alojz Glavač, ravna-
teljica Simona Kaučič ter vodja prehrane Nataša Kučan.
Pred zajtrkom smo se vsi zbrali v »veliki« igralnici ter 
pričakali prvi obisk – gospo Ülen, ki ima še edina v Martjan-
cih krave. Gospa Ülen je stopila v igralnico s  »kanglico« v 
eni roki, in s polno košaro dobrot v drugi roki. V košari je 

ahol az Ady Endre Idegenforgalmi és Művelődési Egyesület 
keretén belül működő borászati tagozat immár harmadik 
alkalommal szervezte meg a Márton napi rendezvényt. Az 
egybegyűlteket Suzana Kovač, a művelődési egyesület elnö-
ke köszöntötte, majd a rendezvény Ladislav Vöröš, a borásza-
ti szekció elnökének szavaival és alkalmi kultúrműsorral 
folytatódott, amelyben Grega Bedič és Aleš Toth, a párto-
sfalvi kétnyelvű általános iskola tanulói léptek fel. Végezetül 
a Mojca Györek Karas vezetésével a női énekkar lépett a 
közönség elé. 

A kultúrműsort a must keresztelése követte, a keresztelést 
“őexcellenciája Veritasimo bíboros, a Szentszék folyó 
ügyekkel foglalkozó főigazgatóságának igazgatója” celebrál-
ta. Bevezető köszöntőjében kérte, legyen ez az est a dal, a 
jókedv és az öröm estje. Aztán fohásszal folytatta, és kérte, 
változzék a must olyan borrá, amely méltó lesz a bort és a 
vizet egymástól jól megkülönböztető borászokhoz, hogy 
legyen a minőségi bornak piaca, nehogy szegény borászok 
elszegényedjenek, és netán egyedül keljen meginniuk a bo-
rukat. 
Miután a must elnyerte szent Márton áldását, Veritasimo 
bíboros mindenkinek sok élvezetet kívánt az idei évjárat 
fogyasztásához, hogy szívvel és lélekkel, jó hangulatban és 
jókedvvel fogyasszuk az újbort. 

Lejegyezte: Koroša Pantović Bernarda
Fotók: Koroša Izidor
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bil domači jogurt, doma narejeno maslo, domača  skuta, 
sirotka, smetana. Predstavitvi vseh dobrot, je sledilo še po-
vabilo – povabila nas je na ogled svoje kmetije. Povabilo smo 
seveda z veseljem sprejeli.
Tik pred samim zajtrkom se nam je pridružil tudi gospod 
Forjan – čebelar, ki nam je prinesel med. Zdaj smo res imeli 
prav vse, kar smo potrebovali za naš zajtrk.  
Otroci so z navdušenjem mazali domače maslo in med na 
domač črn kruh  ter  pili pravo domače kravje mleko. Počutili 
so se zelo pomembni, ker sta z njimi zajtrkovala tudi župan 
in ravnateljica. Po zajtrku so se otroci županu zahvalili za 
njegov obisk  z majhno pozornostjo.   
Župan se je poslovil od nas, ko se je naš dan v vrtcu šele prav 
začel. Polni navdušenja po »dobrem« zajtrku, so se otroci 
iz vseh skupin zbrali v igralnici, kjer nas je že čakal  gospod 
Forjan – čebelar, ki je s sabo prinesel kup zanimivih stvari. 
Satje, vosek, sveče iz čebeljega voska, medenjake ter nena-
zadnje naravni žvečilni gumi. Gospod Forjan nam je na zelo 
prijeten način predstavil, kako pridemo do medu in tudi kaj 
vse potrebuje, ko se odpravi k čebelnjaku. S sabo je prinesel 
tudi pokrivala, ki jih uporablja pri čebelarjenju. Otroci so se 
postavili v vlogo čebelarja in si pomerili pokrivala. Izvedeli 
smo veliko novega – med drugim tudi to, kako se vedemo, ko 
nas obleti čebela: počepnemo in mirno počakamo, da čebela 
odleti. Na  koncu nas je čebelar vse pogostil še s slastnimi 
domačimi medenjaki, otroci pa so se čebelarju zahvalili s 
pesmico o čebelarju ter mu v spomin podarili risbico. 
Po odhodu čebelarja, smo si hitro nadeli oblačila in že smo 
bili vsi, veliki in mali, v koloni in pripravljeni na odhod. Ve-

liki, majhni in najmanjši koraki so stopali po najvarnejši poti 
do kmetije Ülen. Na dvorišču nas je že čakala gospa Ülen s 
svojim očetom. Z velikim veseljem sta nam odprla »velika« 
vrata hleva, kjer so se že oglašale krave. Starejši otroci so zelo 
pogumno stopali po hlevu in opazovali krave in spraševali: 
»Od ge prijde mlejko?«,  pogumni pa so bili tudi najmlajši, ko 
so videli za njih tako veliko žival. 
Gospa Ülen pa je za nas pripravila še eno presenečenje: 
domače pecivo in čaj. Gospe in gospodu smo se zahvalili z 
majhno pozornostjo ter jima obljubili, da ju bomo še obiskali. 
Polni vtisov smo se z majhnimi, večjimi in največjimi koraki 
odpravili proti našemu vrtcu.
Iskrena hvala vsem, ki ste nas obiskali in nam na kakršen 
koli način polepšali ta dan.

 Klaudija Goldinskij

sreČanje starejših vašČanov 
Moravskih toplic
Na prvo adventno nedeljo je Svet Krajevne skupnosti Mo-
ravske Toplice pripravil tradicionalno srečanje starejših 
vaščanov Moravskih Toplic. Srečanje je bilo v gostišču 
Vila Šiftar v Moravskih Toplicah. Pozdravni govor je imel 
g. podžupan Geza Džuban in predsednica KS Moravske 
Toplice ga. Cvetka Davidovski. V kratkem kulturnem pro-
gramu so se predstavili moravski osnovnošolci pod men-
torstvom učiteljice Mojce Golob – Antolin. Kot vsako leto 
smo s skromnim darilom počastili najstarejša udeleženca 
srečanje. Tokrat sta bila to ga. Irma Bertalanič in g. Anton 
Draškovič. 

Jože Herman  
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javni razpis za Ukrep 112
poMoČ MladiM prevzeMnikoM 
kMetij za leto 2012
Kmetijska svetovalna služba obvešča vse zainteresirane, 
da je bil dne 30.11.2012 objavljen javni razpis za pomoč 
mladim prevzemnikom kmetij.
Predmet podpore je enkratna  finančna pomoč mladim 
prevzemnikom kmetij za prvi lastniški prevzem kmetije. 
Vlagatelji so lahko skladno z 12. členom Uredbe PRP fizič-
ne osebe , ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju 
Republike Slovenije, so starejši od 18 let in mlajši od 40 let 
v letu prijave na javni razpis in prvič prevzamejo kmetijo.

Pogoji
• Kmetija mora biti vpisana v register kmetijskih gospo-

darstev.
• Nosilec je moral v tekočem letu  v roku za kmetijo od-

dati zbirno vlogo po prepisih, ki določajo izvedbo letnih 
ukrepov kmetijske politike.

• Kmetijsko gospodarstvo mora biti registrirano na oze-
mlju Republike Slovenije.

• Lastniški prevzem kmetije z vsemi pripadajočimi kme-
tijskimi in gozdnimi zemljišči, vključno z gospodarski-
mi poslopji in stroji.

Obveznosti
Končni prejemnik sredstev se obvezuje, da bo še naj-
manj pet let po datumu izdaje odločbe o pravici do 
sredstev:
• ostal nosilec kmetijskega gospodarstva in lastnik  

kmetije,
• opravljal kmetijsko dejavnost v skladu s poslovnim 

načrtom ter
• ohranil ali povečal obseg kmetijskih zemljišč v uporabi 

oziroma obseg staleža rejnih živali najmanj v obsegu, 
kot ga je imel ob vstopu na ukrep iz naslova tega jav-
nega razpisa. 

Obvezuje se tudi , da bo pred iztekom petih let od da-
tuma izdaje odločbe o pravici do sredstev, izpolnil vse 
naložbene cilje, ki si jih je zadal v poslovnem načrtu in 
sicer  najmanj v višini prejetih sredstev.

Za vse dodatne informacije se  lahko obrnete na nasle-
dnje telefonske številke:
 Franc  Škalič  02/539 14 46,  031 703 639
 Štefan Bogdan  02/544 90 52,   031 703 615
 Daniel Puhan 02/542 15 04,   031 703 631

nyilvános pályázat a Fiatal 
gazdák részére a 2012 – es évben
A mezőgazdasági szaktanácsadó szolgálat értesíti a gazdá-
kat, hogy 2012 november 30-án nyilvános pályázat jelent 
meg a fiatal gazdálkodók részére.
A pályázók Szlovénia területén mezőgazdasággal foglalko-
zó személyek lehetnek, akik 18 és 40 év között  vannak 
és először veszik át szüleiktől a gazdaságot.

Feltételek:
• a gazdaságnak be kell lenni jegyezve Szlovénia területén 

a parasztgazdaságok nyilvántartásába,
• az állami támogatást a jelenlegi tulajdonosnak a megjelölt 

határidőben kellett kérvényezni,
• a gazdaság telekkönyvi átírása a földek, épületek és gé-

pezet átvitelét tartalmazza.

A fiatal gazdák átvitel utáni kötellességeiről valamint a többi 
feltételről részletes tájékoztatást kaphatnak az érdeklődők 
a mezőgazdasági szaktanácsadó szolgálat munkatársainál.

dan odprtih vrat doš 
prosenjakovci
V ponedeljek, 12. novembra 2012, smo na široko odprli vra-
ta staršem, starim staršem in občanom naših vasi. Povabili 
smo jih, da se nam pridružijo pri urah pouka od 1. do 9. 
razreda ter na ta način vidijo in izkusijo, kako poteka pouk. 
Starši so tako spoznali  način dela na nižji stopnji, pri na-
ravoslovnih in družboslovnih predmetih ter pri jezikih. Pri 
urah so tako spoznavali rabo IKT tehnologije, interaktivne 
table, medpredmetno sodelovanje, uporabo bralnih stra-
tegij … Ugotovili so, da se je pouk od časov njihovega šola-
nja močno spremenil, tako tehnološko kakor tudi po obse-
žnosti znanj, ki jih morajo njihovi otroci danes obvladati.
Veseli smo, da se je veliko staršev odzvalo našemu povabi-
lu, saj se zavedamo, da lahko skupaj dosežemo več. Iz ra-
zredov smo šli vsi s prijetnimi občutki: učenci, ker je prišlo 
veliko staršev in so jim pokazali, kako delajo; starši, ker so 
pokukali v svet svojih otrok; učitelji, ker so spoznali, da nji-
hovo delo zanima tudi starše.
Poslovili smo se z željo, da se naslednje leto spet srečamo 
in odpremo vrata v delček dejavnosti na šoli.

Sandra Kontrec

nyÍlt nap a pártosFalvi kái-ban
2012. november 12-én, hétfőn, szélesre tártuk kapunkat a 
szülők, nagyszülők és falunk minden lakója előtt. Meghívtuk 
őket, vegyenek részt az 1-9. osztályos tagozatok óráin, tapa-
sztalják meg személyesen, hogyan is zajlik nálunk a tanítás. 
A szülők így megismerkedhettek az alsó tagozatos, természet- 
és társadalomismereti, valamint nyelvtanulási munkamódsze-
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rekkel, továbbá az információs-kommunikációs technológia 
alkalmazásával, az interaktív tábla használatával, a tantárgyak 
közötti együttműködéssel, az olvasási stratégiák alkalmazásával, 
és sok más érdekességgel.  Megállapították, hogy sok minden 
változott azóta, hogy ők jártak iskolába, hogy gyerekeiknek, 
mind a technológia, mind pedig a tudás mértéke szempontjából, 
egészen más feladatokat kell teljesíteniük. 
Örömünkre szolgál, hogy nagyon sok szülő elfogadta a me-
ghívást, hiszen tudjuk, közösen sikeresebbek lehetünk. Kelle-
mes érzésekkel hagytuk el az osztálytermeket: a tanulók azért, 
mert megmutathatták a szüleiknek, hogyan is dolgoznak, a 
szülők pedig betekinthettek gyerekeik világába, a pedagógusok 
pedig örömmel nyugtázták, hogy a szülők igenis érdeklődéssel 
kísérik munkájukat. 
Azzal a kívánsággal és ígérettel köszöntünk el egymástól, hogy 
jövőre újra találkozunk, és bemutatjuk az iskolánkban folyó te-
vékenység egy szeletkéjét. 

Kontrec Sandra

rokodelsko drUštvo vrtnica 
pripravilo peto saMostojno 
razstavo
Članice rokodelskega društva Vrtnica so zadnji vikend 
oktobra pripravile peto samostojno razstavo ročnih del, ki 
je spet privabila veliko število obiskovalcev. V soboto so raz-
stavo pričeli s kratkim kulturnim programom v katerem so 
nastopili Leja Lajnšček in Lana Dolinar, učenki Dvojezične 
osnovne šole Prosenjakovci ter članice plesne sekcije Frajle 
iz Sela. Med govorniki so bili župan občine Moravske Topli-
ce, Alojz Glavač, predstavnica zavoda za kulturo madžarske 
narodnosti Lendava, Simona Vida in mentorica rokodelske-
ga društva Vrtnica, Margita Horvat. Vsi so nad razstavo bili 
navdušeni, vsem članicam pa so zaželeli obilo uspehov 
še naprej – te so se novih izdelkov že lotile, v prihajajočih 
dolgih zimskih večerih pa bodo vesele tudi vaše družbe. 
Srečanja potekajo vsako drugo nedeljo v starem gasilskem 
domu Prosenjakovci.     Denis Malačič

a rózsa kézMűves egyesület ötödik 
önálló kiállÍtása
Október utolsó hétvégéjén ugyancsak sok látogatót von-
zott a Rózsa kézimunka egyesület tagjainak immár ötödik 
önálló kiállítása. A kiállítás szombaton alkalmi kultúrműsorral 

kezdődött, amelyben Leja Lajnšček és Lana Dolinar a párto-
sfalvi kétnyelvű általános iskola tanulói, valamint a seloi Frajle 
tánccsoport tagjai léptek a közönség elé. Az egybegyűlteket 
Alojz Glavač, Muravske Toplice Község polgármestere, 
Vida Simona, a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési 
Intézet képviselője és Horvát Margit, a kézimunka egyesület 
szakmai vezetője köszöntötte. A kiállított tárgyak mindenki-
nek nagyon tetszettek, a szorgos hölgyeknek pedig további 
sok sikert és további gyönyörű hímzéseket kívántak. Persze, 
az előttünk álló hosszú téli estéken bizonyosan folytatódik a 
nemes munka, amelyhez mindenkit szeretettel meghívnak. 
Az egyesület tagjai kéthetente, vasárnaponként, a pártosfalvi 
régi tűzoltóotthonban találkoznak. 

Malačič Denis

glasbeni dan
Otrok že takoj po rojstvu ob najbližjih začuti glasbene pr-
vine, ki mu odpirajo vrata v svet glasbe. Neprecenljivo je 
materino petje v prvih mesecih življenja…
V vrtcu Bogojina smo se malčki v skupini 1. starostnega 
obdobja seznanili s pesmico Mire Voglar Polžek. Pesmico 
smo tudi gibalno uprizorili.

Ob četrtkih nas obiskuje dijakinja Martina. Odločili smo se, 
da ji pripravimo presenečenje. Otroci so bili na blazini, sama 
sem vzela harmoniko in zaigrala pesem Polžek. Ob zvokih 
harmonike in petja smo Martini pokazali, kaj smo se naučili.
Skupaj smo zapeli še nekaj znanih otroških pesmi (Majhna 
sem bila, Kuža Pazi, Miška, Čebelica, Zajček Dolgoušček, 
Račka plavačka, Metuljček cekinček,…) ob spremljavi har-
monike.
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Ob petju pesmic so se otroci seznanili z instrumentom, ki 
je velik, težak in ima veliko gumbov in tipk, iz katerih zve-
ni čudovita melodija. Za konec smo jim ponudili še male 
ritmične instrumente, da so še sami preizkusili svojo gla-
sbeno nadarjenost.   

Blanka Tomašić

zbiraMo zaMaške za siMona
Tako kot že nekaj let zapored, smo se v našem vrtcu tudi 
letos odločili, da bomo sodelovali v humanitarni akciji - 
zbiranje zamaškov. Letošnja akcija se imenuje »Zbirajmo 
zamaške za Simona«. 
Iz uprave smo dobili plakat, ki smo ga izobesili na hodniku na 
vidno mesto. Še preden smo otrokom uspeli razložiti, zakaj 
smo izobesili ta plakat, so vprašanja otrok kar »deževala«. 
Zanimalo jih je, kdo je »stric« na plakatu in zakaj bomo 
zamaške zbirali prav zanj. 

Strokovne delavke smo jim razložile, da je bil Simon akti-
vni padalec in da je po nesreči na Jahorini ostal brez nog. 
A mu to ni vzelo volje do življenja. Čeprav je na začetku 
odklanjal pomoč, je zdaj le spoznal, da si bo sam le stežka 
privoščil nožni protezi, ki ju rabi. Njegovi bližnji in prijatelji 
so zato stopili skupaj in organizirali zbiralno akcijo, s kate-
ro bi Simonu zagotovili dovolj kakovostno življenje. Simon 
potrebuje eno nadkolensko in eno podkolensko protezo. Po-
trebne bodo tudi adaptacije njegovega doma, ki mu bodo 
omogočile, da bo lahko zaživel samostojno.
In tako je stekla akcija zbiranja zamaškov, ki je že obrodila 
prve sadove. Denar od zbranih zamaškov, ki jih bo odkupi-

lo podjetje za recikliranje odpadkov, bo šel v sklad za nakup 
nožnih protez. 
Veseli in ponosni smo, da v akciji zbiranja zamaškov lahko 
sodelujemo tudi mi. Naši otroci vsak dan prinesejo kakšen 
zamašek in ga dajo v škatlo, saj se zelo dobro zavedamo,  da 
bomo tako prispevali k čim hitrejšemu okrevanju Simona.
Še nadalje  se bomo vsi skupaj trudili, da jih zberemo čim 
več in tako pridemo do želenega cilja. In ta cilj je – pridobi-
tev nadkolenske in podkolensko proteze za Simona.

Zapisala vzgojiteljica Bernarda Koroša Pantović
iz dvojezičnega vrtca Prosenjakovci

siMon részére kUpakokat 
gyűjtünk 
Már több éven keresztül kupakokat gyűjtünk az óvodánkban. 
Az idén is úgy döntöttünk, hogy részt veszünk a kupakok gyűj-
tése humanitárius akcióban. Az idei akció címe ”Gyűjtsünk ku-
pakokat Simon részére”. A plakátot kiragasztottuk a folyosóra, 
hogy mindenki számára látható legyen. Mielőtt a gyerekeknek 
elmagyaráztuk volna, hogy miért is van ez a plakát, ők egyből 
kérdéseket tettek fel. Érdekelte őket, ki az a személy a plakáton 
és miért az ő részére gyűjtjük a kupakokat.
Mi óvónők elmondtuk a gyerekeknek, hogy Simon ejtőernyős 
volt, aki Jahorinán elveszítette mind a két lábát. Kedve az élet-
hez viszont megmaradt. Az elején visszautasított mindenféle 
segítséget, de később belátta, hogy egy kis segítséggel mégis 
könnyebb lesz lábprotézishez jutni. Rokonok és barátok ösz-
szefogásával gyűjtési akciót szerveztek, hogy Simonnak minő-
ségesebb életet tudjanak biztosítani. Simonnak szüksége van 
egy térd feletti és egy térd alatti protézisre, de az otthona is 
felújításra szorul, hogy önállóan tudjon élni és közlekedni.
Elkezdődött a gyűjtő akció, amely már most mondhatni, hogy 
meghozta az első eredményeket. A pénz, amit a kupakokért 
kapunk a feldolgozó vállalattól egy alapba kerül, amiből mű-
végtagokat vásárolnak majd. Örülünk és büszkék vagyunk, 
hogy mi is részt vehetünk ebben a gyűjtőakcióban. Simonnak 
a gyerekek úgy segítenek, hogy minden nap kupakokat hoz-
nak az oviba, amelyeket egy dobozba helyeznek el.
Továbbra is együtt arra fogunk törekedni, hogy sok-sok kupa-
kot gyűjtsünk és így elérjük a kiszemelt célt. A célunk pedig 
az, hogy Simon protézishez jusson. 

Lejegyezte: Bernarda Koroša Pantović, óvónő
Fordította: Gal Silvija, óvónő

pohod z dedki in babicaMi
Ko babica me poboža po laseh
in dedku skrijem se v toplih dlaneh. 
Takrat sem srečen in vesel 
kot bi na nebu sonce objel; 
in svet vse lepši se mi zdi, 
ko privijem se k dedku in babici.

Tako je bilo zapisano na vabilu, katerega so otroci z najve-
čjim veseljem izročili svojim dedkom in babicam. Na ta do-
godek – pohod z dedki in babicami so se otroci skrbno pri-
pravljali. Izdelovali so lanterne pri katerih so uporabili vso 
svojo ustvarjalnost, da bi bile čim lepše. Otroci so namreč 
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vedeli, da bo ob vrnitvi s pohoda tema in bomo rabili lučko 
katera nam bo razsvetljevala pot.
Na dan našega druženja  smo se zbrali pred vrtcem ter kre-
nili proti nemčavskemu igrišču. Pot je hitro minila, veselje 
pa je nastalo, ko so otroci na cilju zagledali igrala – hišico 
s toboganom, kamor so se tudi podali. Druženje se je na-
daljevalo s slastnim okrepčilom, pogovori ter na koncu s 
kratkim nastopom. Otroci drugega starostnega obdobja 
so z deklamacijo povedali kako dedek zadremlje in kako 
babica išče očala. Nato smo skupaj z dedki in babicami za-
rajali »Abaraham ma sedem sinov«. Vse lepo hitro mine, 
tako tudi naše druženje. Prižgali smo lučke ter se napotili 
proti martjanskemu vrtcu. Pot osvetljena z lučkami je bila 
čarobna. Lepo nam je bilo. 

Zapisala: Mihaela Žilavec, vzgojiteljica

Miklavž v Filovcih
Ob obisku prvega dobrega moža v decembru so tudi v vrtcu 
Filovci, dne 07. 12.2012, za najmlajše pripravili veselo urico 
druženja. Starši so tako pripravili igrico, v kateri so gozdne 
živali v pohvale vrednih kostumih, pričakale Miklavža ob 
čaju. Po prihodu Miklavža s »parklini« in angelčki so na-
stopili tudi otroci iz vrtca, ki so se predstavili s pesmico in 
deklamacijo. Njihov nastop je pohvalil tudi sam Miklavž, ki 
jim je nato razdelil darila, tistim ki pa so bili čez leto tudi 
kaj poredni, pa je podaril tudi šibe. Po koncu obdaritve se 
je vzgojiteljicama ter staršem zahvalil tudi predsednik 
krajevne skupnosti Filovci, Andrej Baligač, ki upa, da bodo 
tudi naslednje leto pripravili tako čudovito praznovanje 
Miklavža za najmlajše kakor letos. 

Tekst in foto: Marina Benkovič 

zobna asistentka
Zob je del telesa. Tako kot od rojstva negujemo otrokovo 
telo, je treba takoj po izrasti prvega zobka začeti z redno 
ustno nego. Če zobe redno čistimo, se ta higienska navada 
utrdi in postane avtomatizirana. Pri otrocih, ki jim umivanje 
zob ni najljubše opravilo, naj starši večkrat na dan, po počit-
ku in obroku, umivajo zobe. Starši morajo biti dosledni pri 
izvajanju ustne higiene. Treba je veliko potrpežljivosti, iznaj-
dljivosti in fantazije, da dosežemo cilj. 

Spočitega in sitega otroka je lažje pritegniti k sodelovanju. 
Hrana naj ne ostaja na zobeh, še posebej, če ta povzroča ka-
ries. Otrok se v predšolskem obdobju uči s posnemanjem in 
poistovetenjem. Omogočite mu, da vas posnema tako, da si 
sam umiva zobe. Vendar to umivanje ni dovolj učinkovito, da 
bi odstranilo vse zobne obloge, vseeno pa pozitivno vpliva 
na otrokovo samozavest. Dokler otrok ne zna izpljuniti vse-
bine, mu zobe čistite brez zobne kreme. Ko pa vsebino zna 
izpljuniti iz ust, lahko uporabite tudi zobno kremo. Vsekakor 
pa zobozdravniki svetujejo, da naj starši otrokom pomagajo 
čistiti zobe do 10. leta starosti.
V vrtcu Moravske Toplice zobozdravstveno vzgojo organizi-
ramo s sodelovanjem z Zdravstvenim domom Murska So-
bota – šolsko zobno ambulanto, ki zagotavlja redne preven-
tivne preglede in vrši nadzor nad umivanjem zob. Izvajalke 
tega programa smo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic, ki 
skupaj s starši tudi določimo obliko izvedbe projekta. 
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V mesecu novembru smo tako v oddelku II. sta-
rostnega obdobja začeli s ščetkanjem zob. Za 
začetek smo na obisk povabili zobno asistentko 
Majo Kaudila. Preko pravljice nas je seznanila s 
pomembnostjo osebne, predvsem ustne higiene, 
nato pa nam na modelu zobovja pokazala kako se 
pravilno ščetkajo zobje. Z vsakim otrokom pose-
bej je opravila »prvo« ščetkanje zob in nam za ko-
nec povedala še kako pomembno je tudi pravilno 
čiščenje in shranjevanje zobne ščetke.
Otroci so bili nad »novo dejavnostjo« zelo navdu-
šeni. Skupaj s sodelavko upava, da bo tako tudi 
ostalo in da jim bo ta higienska navada postala 
avtomatizirana. Tekom leta nas bo zobna asi-
stentka prišla še večkrat obiskat in pregledat naše 
zobe, vsi skupaj se pa že zelo veselimo obiska zob-
ne ambulante v Murski Soboti.

Zapisala in fotografirala: Martina LIPAJ

Miklavževanje v Martjancih
V TD Martin Martjanci smo se odločili, da bomo 
letos prvič skušali organizirati Miklavževanje v 
dvorani Vaškega doma, ki bo namenjeno vsem 
otrokom naše vasi. Tako smo v soboto, 8. decem-
bra v zelo velikem številu pričakali prvega de-
cembrskega dobrega moža. Miklavževanja se je 
udeležilo več kot 50 Martjanskih otrok v sprem-
stvu staršev, starih staršev … in dvorana je skoraj 
pokala po šivih. V posebno veselje nam je, da smo 
lahko videli toliko otrok ene vasi na kupu. Vsak 
otrok je prejel skromno darilce, ki je rezultat dela 
naših pridnih udeleženk ustvarjalno-rokodelskih 
delavnic. Le-te so posebej v ta namen ročno izde-
lale unikatne darilne škorenjčke in vrečke za vse 
otroke. Seveda je k izvedbi Miklavževanja veliko-
dušno priskočilo na pomoč tudi več posamezni-
kov iz naše vasi, ki jim gre iskrena zahvala.
Otroci so bili navdušeni in upamo, da njihovi star-
ši tudi. Po obdaritvi otrok smo se še malo podru-

žili ob dobri jedači in pijači in so obljubili, da se zagotovo vidimo na 
Miklavževanju naslednje leto in upamo, da bo postalo tradicionalno.

Jasmina Papić

pred prazniki …
(doš prosenjakovci)
Na DOŠ Prosenjakovci po navadi devetošolci krasijo božično jelko. Le-
tos pa smo okraske izdelovali skupaj, učenci 8. in 9. razreda. Veliko 
smo lepili, rezali, saj smo jih izdelovali iz lesa in papirja. Okraski so 
čudoviti in že visijo na božični jelki. Nekaj posebnega so, saj smo jih 
naredili sami in to z veseljem. Izražajo pa toplino in bližino, ki sta dva 
občutka izmed mnogih, ki bi morali prebivati v vsakem posamezniku. 
Še posebej med prihajajočimi prazniki. 

az ünnepek elŐtt …
(kái pártosfalva)
Idén a nyolcadik és a kilencedik osztályos tanulók együtt készítettük a 
karácsonyi díszeket. Szerintünk ez nagyon jó ötlet volt, hiszen a kará-
csonyfa különleges, mert a díszeket nagy szeretettel készítettük, s így 
melegséget, barátságot sugároznak. A díszek papírból és fából készül-
tek. Sokat kellett ragasztani, vágni, de megérte, hisz a díszek nagyon 
szépre sikerültek és már fent is lógnak a karácsonyfán. Munka közben 
sokat beszélgettünk, nevettünk és sokkal mélyebb barátság fonódott 
közöttünk. 
Mit kívánnak a 9. osztályos tanulók az új évben? 
Osvald Patrick: Én egy boldog új évet kívánok mindenkinek.
Tamaško Sara: Szeretném, hogy ne volna szegénység a világon és hogy 
mindenki óvná a környezetet. 
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Jovišević Goran: Egészséget, szerencsét, bőséget és bol-
dogságot, valamint békét kívánok az egész világon.
Sapač Lea: A szeretet, boldogság, barátság fűzzön össze 
mindenkit.
Beznec Matej: Minden télre akarok sok havat, a világon pe-
dig békét.

gostišČe oaza, oaza kUlinariČnih Užitkov
Dolga desetletja nazaj, ko je preostala Slovenija šele pričela 
spoznavati pokrajino ob Muri, njene lepote, zgodovinske in 
kulturne bisere, ko se nas je še držala vrednostna ocena o 
Pomurcih kot prijaznih, delavnih in gostoljubnih ljudeh,  je 
bilo v pokrajini ob Muri le nekaj dobrih gostiln. Vsega skupaj 
morda za prste ene roke. Minila so desetletja, pokrajina ob 
Muri je zaradi razcveta zdraviliške dejavnosti postala ena naj-
bolj množično obiskanih slovenskih turističnih destinacij, mi 
pa  še vedno pri preštevanju gostiln, kamor bi brez strahu in 
sramu pripeljal goste, ostajamo pri prstih ene roke. Ne gre za 
to, da porcije v pomurskih gostilna ne bi bile prislovično bo-
gate, da kar lezejo čez krožnik, kar je za mnoge goste seveda 
prvi kriterij, ob ceni seveda. V mislih imam drugi tip gostiln, ki 
jih krasi inventivnost ponudbe, vrhunska realizacija v kuhinji 
in seveda temu primerno kvalitetna postrežba. Kar nekaj slo-
venskih medijev  je skozi različne kulinarične patrulje dobre 
gostilne iskalo tudi v pokrajini ob Muri. Kako razočarani so 
bili nekateri, ko jim je lepo samopodobo v hipu zrušil kritičen 
zapis kulinaričnih strokovnjakov.

Robi Šinkec, mladi kuharski mojster,  ki je že tri leta na čelu 
Gostišča Oaza, je kulinarično zgodbo lokala zgradil do te 
mere, da je Gostišče Oaza vključeno v Izbor Nedelovih go-
stiln za leto 2013. Gre za slovenski kulinarični vodič, ki ga je 
pripravil priznani slovenski novinar Uroš Mencinger, sicer 
dolgoletni kulinarični kritik Nedela in v njem zajel 135 go-
stiln in restavracij, ki so po njegovem mnenju »vredni vašega 
obiska.«
Zakaj obiskati gostišče Oaza, Uroš Mencinger zapiše:«Morda 
to še ni Oaza zdravja  (projekt občine Moravske Toplice za 
zdravju prijazno in inovativno preživljanje dopusta, ki hoče 
gostom predstaviti naravno in kulturno dediščino pokrajine 
ter jim ponuditi pestro kulinarično ponudbo…), toda Oaza je 
že zaradi ribnika in lesene terase posebnost, ki jo leskovški žar, 
argentinski bifteki in pomurske ponve uspešno nadgrajuje-
jo.« Zato je Oaza novi prekmurski gostinski hit, je prepričan 
Uroš Mencinger.

Sever Kaja: Mindenkinek sok boldogságot, szép karácsonyi 
ünnepeket és minden jót kívánok.
Šebök Dominik: Csak bár tudnám kitörölni a szegénységet …
Benko Isabela: Mindenkinek boldog új évet kívánok.
Kranjec Patricija: Azt kívánom, hogy eredményes legyek a kö-
zépiskolában is.

V nekaj letih je Robiju Šinkecu ob podpori njegove družine, 
očeta Draga, matere Nade in Robijeve življenjske sopotnice  
Staše uspelo iz prvotnega objekta in začetne skromne ponud-
be uspelo Oazi pridobiti sloves v širšem okolju kot o prvem 
pravem steakhousu sredi prekmurskih ravnic. 
Kulinarična ponudba Oaze temelji na štirih stebrih: pravih 
argentinskih steakih, leskovačkih specialitetah z žara, ribjih 
jedeh, lokalnih jedeh iz svinjskega, govejega in piščančjega 
mesa in seveda picah. Robi, ki je prve kuharske korake opravil 
v Termah 3000, se je najraje gibal okoli žara in odkrival skriv-
nosti tovrstne priprave jedi, zaradi katerih se mu gostje znova 
in znova vračajo. Kar nekaj let si je izkušnje kot kuhar nabiral 
in nabral v Nemčiji, v gostišču Alte Post, ki je slovelo po paleti 
izvrstnih steakov.

Del te ponudbe je družina Šinkec prenesla tudi v lokal ob te-
niških igriščih v Murski Soboti, Oaza sports že leto dni s svojo 
ponudbo razveseljuje Sobočane in druge kulinarične slado-
kusce. Ob mlajtinski Oazi je nastalo otroško igrišče. Otroški 
radovednosti je namenjen tudi mini živalski vrt, v katerem je 
ob kozi, še osel in dva ponija.  Gostišče Oaza ima deset zapo-
slenih, za katere je v svojem Turističnem vodiču po Nedelo-
vih naj gostilnah avtor Uroš Mencinger zapisal, da bi zaradi 
njihove prijaznosti in gostoljubnosti iz Maribora ali Murske 
Sobote skočil do Mlajtinec tudi takrat, ko se »nam zahoče še 
kaj manjšega od debelega kosa mesa«.                b.c
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r a z p i s
ZA IZBOR ŠPORTNIKA, ŠPORTNICE, ŠPORTNEGA 
DRUŠTVA, PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA IN ŠPORTNICE, 
ZASLUŽNEGA ŠPORTNEGA DELAVCA IN ŠPORTNIKA IZ 
VRST UPOKOJENCEV OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA 

LETO 2012
I.
Razglasili bomo najboljšega (-o, -e):
• športnika,
• športnico,
• športno društvo,
• perspektivnega športnika in športnico (letnik 1996 

in mlajši-a),
• zaslužnega športnega delavca,
• športnika iz vrst upokojencev.
II.
Vsi predlogi morajo biti pisno utemeljeni in morajo 
vsebovati podatke o predlagatelju, podatke o predla-
ganem (ime in priimek, letnico rojstva, bivališče, 
športna panoga udejstvovanja in ime društva (klu-
ba), katerega član je predlagani, kratek opis uspehov 
in rezultatov športnika).
Kandidati morajo imeti stalno bivališče v Občini Mo-
ravske Toplice.
Predloge lahko podajo vsa društva, klubi, sekcije in 
šole, ne glede na njihov sedež, in občani občine Mo-
ravske Toplice.
III.
Pisne predloge posredujte najpozneje do 15. januarja 
2013 na naslov:
OŠZ MORAVSKE TOPLICE
KOMISIJA ZA IZBOR ŠPORTNIKA LETA
Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice

OŠZ Moravske Toplice
Komisija za izbor športnika  

toževanj in diskriminacije. HIV se najpogosteje prenaša z 
nezaščitenimi spolnimi odnosi, pogosto pa se pojavi tudi 
med uživalci drog (tistimi, ki le te konzumirajo z iglo), ven-
dar pa je dobro vedeti, da se HIV ne prenaša na primer s 
stiskom roke obolelemu ali s kašljanjem oz. kihanjem.

Poleg tega, da je ta bolezen smrtonosna, pa je tudi samo 
trajanje le te zelo odvisno, vendar pa se lahko vleče tudi po 
14 let, če bolezni ne zdravimo, in v takšnih primerih se naj-
večkrat žal konča s smrtjo bolnika. Proti takšnim primerom 
se bori svetovno zdravstvo vse bolj uspešno, vendar pa je 
kritično tudi to, da včasih oboleli ne zavedajo, da imajo bo-
lezen, saj se ne testirajo in tako nevede bolezen prenesejo 
na partnerja ali koga drugega in zato je resnično najboljši 
nasvet ta, da če imate najmanjši sum, da bi bila kakršna 
koli opcija, da ste oboleli za HIV-om - testirajte se! Bolje je 
vedeti odgovor, bodisi je ta negativen ali pozitiven, vsaj si 
boste na jasnem, če je bil strah odveč ali pa se boste lotili 
zdravljenja v primeru, če so bili vaši strahovi upravičeni. Z 
odgovorom na testiranje pa boste s tem tudi lahko zaščitili 
vaše partnerje ali druge, če obstaja možnost, da so tudi oni 
okuženi s to smrtonosno boleznijo o kateri je bilo že pove-
danega ogromno, pa še vseeno premalo.  
In pa ne pozabite, ne bodite VI tisti, ki boste diskriminirali, 
žalili ali pomilovali obolele, kajti nikoli ne veste, če boste 
kdaj na njihovem mestu. Bodite strpni in pametni, saj je 
HIV lahko zelo prikrita bolezen.

Foto in tekst: Marina Benkovič

za dekleta iz hokejskega klUba 
Moravske toplice prihodnje leto v 
znaMenjU evropskega klUbskega 
prvenstva challenge iii. na 
portUgalskeM -  
porto od 17. do 20. maja 2013
Da dekleta in ves tim Hokejskega kluba Moravske Toplice že 
vrsto let z ljubeznijo do hokeja na travi izvrstno opravljajo 
svoje poslanstvo ni potrebno posebej izpostavljati. Da si 
dekleta in njihov tim prizadevajo, da bodo prihodnje leto 
zadano lahko uresničili in se odpravili na pokal osmih ekip 

svetovni dan »rdeČe pentlje«
Ker je pred nami december in praznični čas, pa zato ne sme-
mo pozabiti tudi na druge »posebne dni« v decembru, ki 
imajo sicer nekoliko grenak priokus. Morda niti niste vedeli, 
vendar je tudi 1. december dan, ki je vsako leto bolj prepo-
znaven zaradi različnih akcij. Prvi dan decembra je namreč 
svetovni dan AIDS-a oziroma HIV-a in označuje začetek prve 
kampanje, s katero so pobudniki le te, želeli omogočiti izo-
braževanje in preventivno pred to smrtonosno in nalezljivo 
boleznijo. Nekateri so prepričani, da je to bolezen, ki je daleč 
od nas, vednar pa je resnica povsem drugačna. Število oku-
ženih s HIV-om v Sloveniji narašča. V zadnjih desetih letih je 
bilo uradno prepoznanih okoli 400 okužb s tem virusom, od 
tega pa jih je žal 21 preminilo. Samo v zadnjem letu so prejeli 
41 novih bolnikov z HIV-om, žalostno pa je to, da še vedno 
prevladuje strah pred testiranjem za to bolezen in mnenje; 
»Ah, saj pa jaz tega ne morem dobiti.« 
Takšen strah izvira ne le iz nas samih, temveč tudi zaradi 
odnosa ljudi do te bolezni, saj so oboleli večkrat tarče ob-



22  : : : : : : : : : :  Lipnica

ŠPORT

na Portugalsko, pa tokrat z veseljem postavljamo v ospredje.
Hokej na travi ima v Sloveniji več kot 60 letno tradicijo. Naša dekle-
ta, najstnice, študentke, žene, med njimi že tudi mamice, so staro-
stno tako pisane, v razponu od 13 do 28 let, da jim je prav ta razno-
likost v letih skozi vsa leta omogočala, da so (p)ostale tako odlične, 
motivirane in predvsem pripravljene in zagnane za Portugalsko!
Ekipa Hokejskega kluba Moravske Toplice je tudi v preteklosti že 
bila udeleženka na tovrstnih turnirjih, vendar nikoli na tako skraj-
nem koncu Evrope. Prav zato je prihajajoče gostovanje tudi velik 
logistični izziv. Turnir v letu 2013 še prav posebej izstopa tudi po 
zahtevnosti, saj bo tokrat na turnirju takšnega ranga močna kon-
kurenca, saj bo na turnirju tokrat prvič zelo veliko dobrih ženskih 
ekip.
V Hokejskem klubu Moravske Toplice se na turnir na Portugalskem 
pripravljamo z vso resnostjo in zavzetostjo, saj je naš glavni cilj 
obstanek v skupini in s tem možnost, da na prihodnjem tekmova-
nju in v tem rangu ponovno zastopamo naše barve. Želja kluba je, 
da na takšnem turnirju ustrezno predstavlja Slovenijo in lokalno 
okolje od koder prihaja.
Za tovrsten uspeh Hokejskega kluba Moravske Toplice je potrebno 
še prav posebej izpostaviti, da s klubom dihajo in si za tovrstne 
uspehe že vrsto let prizadevajo vsi člani kluba in igralci, saj so srce 
kluba tako naši najmlajši igralci kakor članske ekipe in celotna 
ekipa.
S stenskim koledarjem 2013 se predstavlja 17 deklet 
in tako zbira donatorska sredstva za Portugalsko
Z gotovostjo lahko povemo, da dekletom energije in idej nikoli ne 
zmanjka, zato so se letos odločile, da bodo tudi same (po)skrbele 
za denarna sredstva in si tako omogočile nekajdnevno udeležbo 
na turnirju na Portugalskem.
Zadnjo oktobrsko soboto so se tako dekleta zbrala v športni dvorani 
Osnovne šole 1 Murska Sobota in polne energije, radovednosti in 
pripravljene za akcijo stopile pred fotografski objektiv in vsaka v 
svojem elementu pripomogle k nastanku novega stenskega ko-
ledarja 2013.
S stenskim koledarjem 2013 se dekleta predstavljajo kot osebe, ki 
živijo za hokej, hkrati pa ima vsaka svoje življenje, hobije, obvezno-
sti, skrite želje in pester vsakdan!  Torej, realna življenja 17-ih realnih 
in nad hokejem navdušenih deklet!
Vabimo Vas, da si zagotovite svoj unikatni koledar in dekletom s 
svojim prispevkom pomagate, da se bodo lahko udeležile turnirja 
na Portugalskem prihodnje leto.
Koledarji so na voljo pri vodstvu in članih kluba.

Naslovnica novega koledarja Hokejskega kluba Moravske Toplice, kjer se predstavlja 17 deklet 

Bogojančanka  Gabika kot Rdeča Kapica, volk, obiskovalec iz 
Term Vivat, vmes  lovec Beno

adventni sejeM 
Park pred evangeličansko cerkvijo je bil prizorišče ad-
ventnega sejma, ki so ga ob sodelovanju nekaterih 
društev in posameznikov pripravil občinski TIC. Po-
nudba je bila pestra, ni manjkalo domačih dobrot, pa 
tudi adventnih izdelkov. bc

od sMeha gledalci tUdi jokali – beno 
napolnil dvorano v bogojini  
Beno Sagadin je s svojimi lovskimi in drugimi štosi 
poskrbel, da se je publika v Bogojini še posebej zaba-
vala. »Publika je bila res odlična«, so po predstavi bile 
besede Gorazda Žilavca (Bena). Svojo naklonjenost 
pa niso skrivali niti otroci. Še posebej je v predstavi 
blestel »strelovod« Robert! 

obvestilo
SPREMLJAJTE  NAS   
TUDI  NA FACEBOOKU 

TIC Moravske Toplice je odprl novo 
faceboook stran, kjer vas obveščamo o 
aktualnih dogodkih in drugih aktivnostih 
TIC-a Moravske Toplice. 
Všečkajte nas! V facebook vtipkajte TIC 
Moravske Toplice.

TIC Moravske Toplice
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PROSTI ČAS

PRAVILNA REŠITEV GESLA NAGRADNE KRIŽANKE PREJŠNJE ŠTEVILKE LIPNICE: CERKEV  SVETEGA MARTINA.
Med prispelimi pravilnimi rešitvami smo izžrebali naslednje nagrajence: 1. PIV ŠTEFAN, MARTJANCI 40, 9221 
MARTJANCI, 2. HARI DARINKA, LUKAČEVCI 11B, 9226 MORAVSKE TOPLICE, 3. VLAJ ŠTEFAN, KANČEVCI 35, 9206 KRIŽEVCI. 
Izžrebanim nagrajencem čestitamo, praktične nagrade prispeva TIC Moravske Toplice.

nagradna križanka: gostišČe oaza, Mlajtinci
Pokrovitelj nagradne križanke je  Gostišče Oaza Mlajtinci,  ki bo trem 
uspešnim reševalcem poklonil vrednostne bone.
Geslo križanke, ime in priimek ter naslov pošljite na dopisnici do 
torka, 15. januarja 2013 na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranj-
čeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, s pripisom  nagradna križanka. 
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Bogojančanka  Gabika kot Rdeča Kapica, volk, obiskovalec iz 
Term Vivat, vmes  lovec Beno



KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI MORAVSKE TOPLICE
DECEMBER 2012

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

Naziv in vrsta prireditve Kratek opis prireditve Kraj 
izvajanja Datum prireditve Organizator Info

DECEMBRSKA TURISTIČNA 
TRŽNICA Sejem z izdelki domačih obrti. 

M. Toplice, 
Park pred 
angeličansko 
cerkvijo

Vsak petek 
(7. 12. - 21. 12. 
2012), med 14.00 
in 17.00. 
vsako soboto in 
nedeljo (8. 12. – 
23. 12. 2012)
med 9.00 in 13.00.

TIC Moravske 
Toplice

TIC Moravske Toplice
02 538 15 20 
www.moravske-toplice.com 

2. ADVENTNI POHOD

Pohod, dolg blizu 13 km, bo 
potekal na relaciji Motvarjevci-
Velemér (Madžarska), z ogledom 
cerkve s freskami Janeza Akvile.

Motvarjevci 15.12. 2012, 
start ob 8.00

KUD Jozsef  
Attila 
Motvarjevci

041 210 005, Geza Dora

VESELI DECEMBER 

Zanimive vsebine za vse otroke 
z namenom druženja z vrstniki, 
strokovnimi delavkami in spozna-
vanjem življenja v vrtcu. 

Po enotah 
zavoda vrtci 
občine Mo-
ravske Toplice

17. 12 – 21. 12. 
2012

Zavod Vrtci 
občine Moravs-
ke Toplice

02 538 14 70

BITKA MED SPOLOMA

Radio komedija na odru, ki jo 
igrata Polona Požgan in Sašo Papp. 
Komedija za vse, ki vas zanima 
zakulisje žensko-moških odnosov.

M. Toplice, 
hotel Termal, 
restavracija

20. 12. 2012,
19.00 Terme 3000

Gabriela Feher
051 677 780
Gabriela.feher@terme3000.si

BOŽIČNO-
NOVOLETNIKONCERT 
MePZ CANTATE

Vzdušje, ki ga s svojo vokalno 
simfonijo znajo pričarati člani 
zbora, je res izjemno doživetje.  
Ne zamudite!

Bogojina, 
vaško-
kulturni dom

21. 12. 2012, 
19.00

KUD Jožef Košič 
Bogojina Stanka Sukič, 041 346 529

OBISK ČARODEJA IN 
BOŽIČKA

Dragi otroci! Čarodej Jole Cole in 
Božiček vas vabita na čarovniško 
predstavo. 

M. Toplice, 
Terme 3000, 
Restavracija 
Termal

22. 12. 2012, 
15.30 Terme 3000

Gabriela Feher 
gabriela.feher@terme3000.si
051 677 780

VESELI DECEMBER Praznični kulturni program. Prosenjakovci, 
zadružni dom 23. 12. 2012 KTD Ady Endre 

Prosenjakovci
Suzana Kovač, 
041 351 936

BOŽIČNI KONCERT Božično vzdušje bo pričarala 
pesem. 

M. Toplice, 
med hoteloma 
Ajda in Termal 

25. 12. 2012 Terme 3000 info@terme3000.si

BOŽIČNO-NOVOLETNA 
TURISTIČNA TRŽNICA 

Pestra ponudba prazničnih 
izdelkov domačih obrti. 

M. Toplice, 
Park pred 
angeličansko 
cerkvijo

26. 12. -30. 12. 
2012 
(14.00-17.00)

TIC Moravske 
Toplice 

www.moravske-toplice.com 
02 538 15 20

ŠTEFANOV PLES Zavrtite se v plesnih ritmih! M. Toplice, 
Terme 3000 26. 12. 2012 Terme 3000 info@terme3000.si

ŽIVE JASLICE  Ko jaslice oživijo ob božičnici, 
ognju in prazničnem vzdušju. 

Bogojina,   
pri cerkvi 28. 12. 2012,  17.30 TD Bogojina TD Bogojina in ostala 

društva iz vasi

SILVESTRSKA TURISTIČNA 
TRŽNICA 

Pestra ponudba izdelkov domačih 
obrti tudi zadnji dan v letu. 

M. Toplice, 
Park pred 
angeličansko 
cerkvijo

31. 12. 2012
9.00-13.00

TIC Moravske 
Toplice 

TIC Moravske Toplice 
02 538 15 20 
www.moravske-toplice.com

SILVESTROVANJE Preživite najdaljšo noč v  
Termah 3000. 

M. Toplice, 
Terme 3000 31. 12. 2012 Terme 3000 info@terme3000.si

GALA SILVESTROVANJE V 
HOTELU VIVAT Silvestrovanje z živo glasbo. 

M. Toplice, 
Terme Vivat,   
Restavraciji 
Vivat

31. 12. 2012, od 
19.00 dalje Terme Vivat

Lidija Lajh
02 538 21 07
www.vivat.si

SILVESTROVANJE NA 
BAZENIH

Silvestrovanje v kopalkah na 
bazenih.

M. Toplice, 
Terme Vivat

31. 12. 2012,  od 
20.00 dalje Terme Vivat www.vivat.si, info@vivat.si, 

02 538 21 00

VINOGRADNIŠKO-
VINARSKI KVIZ 

V kviz so vključena vinogradniška 
društva Pomurja. 

Filovci, kultur-
na dvorana 3. 1. 2012, 17.00 VSD Filovci Alojz Berden, 

041 733 946

POHOD TREH KRALJEV Pohod po vinorodnih gričih (Tr-
navski breg, Gaj, Filovski breg).

Filovci, 
start pred 
gasilskim 
domom  

5. 1. 2012, 10.00 VSD Filovci Alojz Berden, 
041 733 946

USTVARJALNE DELAVNICE Spoznajte različne rokodelske 
tehnike. 

Martjanci, 
vaški dom

Vsak ponedeljek 
od septembra do 
junija med 18.00 in 
20.00

TD Martin 
Martjanci jasmina.papic@gmail.com


