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Urednikov kotiček
Jesen je nepreklicno tu! Koledarska morda še ne, vendar 
so njeni najbolj izraziti znanilci, mednarodni kmetijsko 
živilski sejem Agra v Gornji Radgoni, njegova 51. izvedba 
je že za nami, oživele so tudi šolske klopi, kajti s pone-
deljkom se je pričelo šolsko leto 2013/14. Za nami je tudi 
pomemben jubilej, stoletnica tržaškega rojaka, pisatelja 
in misleca Borisa Pahorja, za nami je tudi evropski dan 
spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki 
ga demokratična Evropa obeležuje 23. avgusta. Pred nami 
pa je vsekakor vroča jesen, v političnem smislu, ko se bodo 
na državni ravni lomila kopja na številnih vprašanjih, uso-
dno povezanih z iskanjem izhoda iz globoke gospodarske 
krize in recesije. 
Pred nami, občani in občankami občine Moravske Toplice, 
pa je 17. praznik naše občine. Proslavili ga bomo v Ivancih, 
vabilo za vse nas je objavljeno v tej številki Lipnice, zato 
še vabilo z naše strani, da se dogodka udeležite. Povezan 
bo namreč tudi z Zelenjadarskimi dnevi, ki so se tekom 
let udomačili v Ivancih. Pred nami je tudi vrsta dogodkov, 
povezanih z letošnjimi Košičevimi dnevi. Že zaradi skrb-
ne priprave in vloženega truda organizatorjev, na čelu z 
neumornim Ignacem Gaborjem, si dogodki zaslužijo, da 
jih obiščemo. Na dveh je bila tudi Lipnica in od tam so na 
straneh Lipnice krajši zapisi.
Vabim vas, da se »sprehodite« po 116. številki Lipnice, v 
kateri boste našli marsikaj zanimivega. Ob koncu naj vam 
v svojem in v imenu uredništva Lipnice zaželim vse dobro 
ob 17. prazniku občine Moravske Toplice. 

Vaš urednik Boris Cipot

LIPNICA – glasilo občine Moravske Toplice. Uredništvo: Boris Cipot – odgovorni urednik, Sonja Vöröš – urednica prispevkov v madžarskem jeziku, mag. Valerija Danč 
Sabotin – predstavnica MNSS, Anita Čontala Pulič – tajnica uredništva, Štefan Jančarič, Janja Bürmen – TIC MT. Postavitev in tisk – Tiskarna aiP Praprotnik,  2013, naklada 
2200 izvodov. Lipnica ni naprodaj – brezplačno jo prejme vsako gospodinjstvo v občini, drugi zainteresirani pa na sedežu občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica  3, 9226 
Moravske Toplice – tel.: 02 538 15 00, faks: 02 538 15 02, e-mail: lipnica.casopis@gmail.com – internet: www.moravske-toplice.si.

Tradicionalno sveže je minil  
51. sejem AGRA
Tradicionalni 51. kmetijsko živilski sejem AGRA, vrata je imel 
odprta od 24. do 29. avgusta, je tokrat v Gornjo Radgono 
privabil 1730 razstavljalcev iz 29 držav. Sejem AGRA je letos 
prvič v zgodovini odprla ženska - predsednica vlade Alenka 
Bratušek. V svojem nagovoru je poudarila, da je kmetijstvo 
za Slovenijo izjemnega pomena, Pomurje kot regija pa igra 
zelo pomembno vlogo pri zagotavljanju samooskrbe Slove-
nije. Pri tem je izpostavila, da nobena moderna tehnologija 
ne more izpodriniti človeških rok in znanja, odlični kmetijski 
proizvodi pa so bogastvo, ki skupaj s turistično in gostinsko 
ponudbo predstavlja potencial dežele.
Spregovoril je tudi minister za kmetijstvo Dejan Židan, ki je 
poudaril tudi nekatere uspehe na kmetijskem ministrstvu: 
za kmetijstvo bo v prihodnjem obdobju več denarja, za 
neposredna plačila 950 milijonov evrov, za slovensko kme-
tijsko politiko iz programa razvoja podeželja v letih 2014-

Boris Pahor – vse najboljše ob stoletnici 
26. avgusta je tržaški pisatelj Boris Pahor praznoval 100-le-
tnico rojstva. Legenda slovenske pisane besede je v zadnjem 
obdobju nadvse aktiven, zaradi njegovega književnega pri-
čevanja o njegovem preživetju 20. stoletja, prelitega v kultni 
roman Nekropola in druga, predvsem avtobiografsko obar-
vana dela, je bil, celo nominiran za Nobelovo nagrada za knji-
ževnost, Evropska unija pa mu je podelila priznanje Evropska 
osebnost leta 2013. »Pisalnemu stroju želim zaupati še kakšno 
stran,« je v enem od številnih intervjujev dejal Boris Pahor.  

Med nekajtedenskim bivanjem v Zdravilišču Radenci je Boris Pahor v tam-
kajšnjem parku zasadil drevo rdeči javor v spomin na vse slovenske žrtve  
nacističnih in fašističnih  taborišč.

2020 1,1 milijarde evrov in delež države v višini 200 do 300 
milijonov evrov. Izpostavil je tudi dogovor trinajstih držav EU, 
da bodo povečale proizvodnjo beljakovinskih komponent ter 
se s tem uprle uvažanju gensko spremenjenih organizmov 
na tem področju.
Sicer pa je v skladu s tradicijo sejemsko dogajanje bolj ali 
manj spremljal dež, ki pa ni preveč vplival na obisk letošnje 
51. Agre.                                                                                               bc
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Opravljeni veliki premiki so lahko 
razlog za zadovoljstvo v  letošnjem in 

prihodnjih 
letih

Spoštovane občanke, 
občani, poslovni par-
tnerji in vsi, ki tako ali 
drugače živite z obči-
no Moravske Toplice. 
Letos praznujemo se-
demnajsti rojstni dan 
občine. Morda pri-
merjava s človeškim 
življenjem ni najbolj-
ša, časovno  pa lahko 
kljub temu pomeni 
neke vzporednice. 

Naša« mladenka« počasi postaja polnoletna. S svojo lepoto, 
energijo in zunanjimi čari je vse bolj atraktivna za bližnjo in 
daljno okolico. Kljub mladostnim muham , hibam, težavam 
pa je pomembna  za njeno prihodnost tudi njena  duša. To 
dušo občine predstavljajo predvsem ljudje. Ljudje od malih 
nog  pa do pozne starosti. Povezani v različne organizacije 
in društva. Delujejo na različnih funkcijah in odgovornih 
mestih tako v zasebni  sferi  kot v javnem življenju. Predol-
go bi trajalo, da bi našteval  vse institucije v občini, ki na 
tak ali drugačen način zaznamujejo življenje skozi celo leto. 
Gotovo pa prav ti ljudje oblikujejo podobo naše občine in 
naš način življenja. Nekaterih se bomo spomnili  ob leto-
šnjem občinskem prazniku z nagradami in priznanji občine 
za njihov prispevek.  Vedno se dogaja, da mnoge take ljudi  
predlagatelji in komisija vidijo različno ali ji celo spregledajo. 
Prepričan sem pa, da se delo za skupno blaginjo in dobro 
dolgoročno vedno obrestuje. Tako se v svojem imenu in v 
imenu vseh občank in občanov vsem zahvaljujem za vaš 
prispevek k rasti prepoznavnosti in ugleda občine. 
Zgornji naslov  sem izbral predvsem zaradi treh stvari, ki so 
se zgodile v lanskem in letošnjem letu. V Moravskih Topli-
cah smo lani začeli z gradnjo otroškega vrtca. Ta največja 
posamična investicija v tem mandatu bo zaključena v leto-
šnjem letu. Vrtec je zgrajen in letos pričenja z delovanjem. 
Je zelo lep in bo v veliko veselje tako otrokom in staršem, 
pa tudi vsem zaposlenim, saj so dolgo delali v neprimernih 
razmerah. Tako smo rešili problem predšolske vzgoje v na-
selju Moravske Toplice za dolga desetletja naprej. Ob tem 
se moram za pomoč pri pridobitvi interventnih sredstev za-
hvaliti evropskemu poslancu Dr. Milanu  Zveru in Tomažu 
Rozmanu z ekipo na Ministrstvu za šolstvo. Brez njihove 
pomoči  verjetno vrtca v tem mandatu ne bi mogli zgraditi. 
Ob tem se moram posebej zahvaliti tudi Evangeličanski cer-
kveni občini v Moravskih Toplicah in škofu mag. Gezi  Ernišu, 
ker so našim malčkom mnoga leta prijazno nudili zavetje v 
njihovi zgradbi starega župnišča.
Drugi velik premik v letošnjem letu se je zgodil na področju 
prostorskega načrtovanja in urejanja prostora občine. Ob-
činski svet je potrdil stališča do pripomb na Občinski pro-

storski načrt (OPN). Ta izredno obsežen dokument je zdaj v 
potrjevanju in usklajevanju z desetinami usklajevalcev, dajal-
cev mnenj in soglasij. Pet let je minilo od začetka postopka 
izdelave OPN. Načrt zajema kar 28 k.o. z vsemi prostorskimi 
sestavinami. Lahko si predstavljamo  za kako obsežno mate-
rijo gre, če samo pomislimo na postopke pri urejanju meje ali 
lastništva na svojem zemljišču. Opravljeno je bilo res veliko 
delo tudi v občinski upravi. Ob tem ne gre prezreti dejstva, 
da smo največja občina v severovzhodnem delu Slovenije 
po površini z več deset tisoč parcelnimi številkami. OPN bo 
predvidoma dokončno sprejet po novem letu.
Tretji razlog za zadovoljstvo pa predstavlja dejstvo, da smo 
se župani in občine uspele dogovoriti in tudi  opraviti vse 
postopke povezane z začetkom izgradnje sistema B- pomur-
skega vodovoda. Za našo občino predstavlja izgradnja tega 
sistema v naslednjih dveh letih rešitev največjih težav v oskr-
bi s pitno vodo v nekaterih naših krajih. Ujeli smo zadnji vlak  
tudi zaradi črpanja  sredstev Evropskega kohezijskega sklada 
v finančni perspektivi 2007-2014. V občini Moravske Toplice 
predstavlja vrednost  izgradnje vodovoda okrog 8 milijonov 
Evrov. Ob današnjih finančnih težavah predstavlja ta projekt 
res veliko olajšanje, saj si ne predstavljam izgradnje takega 
sistema z lastnimi sredstvi.
V naših naseljih  pa potekajo še mnoge večje ali manjše inve-
sticije. Nekaj jih je predstavljeno tudi v tej praznični številki 
Lipnice. Za vse opravljeno delo se zahvaljujem vsem članom 
VO in vodstvom KS. Ob občinskem prazniku se zahvaljujem 
tudi članici in članom občinskega sveta ter obema podžu-
panoma za podporo in sodelovanje. Kljub včasih zelo ču-
stvenim in polemičnim ravnanjem smo najpomembnejše 
odločitve sprejemali z občutkom za našo skupnost. Za konec 
tega prispevka čestitam vsem nagrajencem občine za njihov 
prispevek k naši skupni rasti. Prepričan sem, da bo vse  kar 
smo dobrega storili za našo skupno blaginjo tako ali drugače 
poplačano. Nagrade so le zunanji znak, da so ljudje to tudi 
opazili. Iskrene čestitke vsem ob 17. občinskem prazniku.

Vaš župan  Alojz Glavač  

Sprehod po doseženem v enoletnem obdobju
Od praznika do praznika
Ob jubileju, 17. prazniku dnevu naše občine, smo se spreho-
dili po dosežkih, ki so zaznamovali minulo enoletno obdobje 
in zavoljo katerih se je po svoje dvignila tudi kakovost na-
šega bivalnega okolja. Podatke o samih pridobitvah in njih 
stroških, so pripravili sodelavci v občinski upravi Moravskih 
Toplic. 

Trim steza Moravske Toplice
V gozdičku Čreta so se obnovile in izgradile zunanje športne 
površine v sklopu Trim steze Moravske Toplice. Urejena je 
bila tekalna pot v dolžini 1.000 m, okrog manjšega kroga 
pa so bila postavljena telovadna orodja in table s prikazom 
vaj. Prav tako se je postavilo klopi ter uredilo razsvetljavo, 
tako da je uporaba steze možna tudi v večernih terminih. 
Nova Trim steza Moravske Toplice že predstavlja priljubljeno 
točko tako za tekače kot za sprehajalce. Vrednost celotne 
investicije je znašala  52.500 EUR, projekt je sofinanciran s 
strani Fundacije za šport.
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Kulinarično podeželsko jedro Ratkovci
Obnova Vaško gasilskega doma in vzpostavitev kulina-
ričnega podeželskega jedra Ratkovci je zajemala izvedbo 
investicijsko vzdrževalnih del, s katerimi se omogoča izva-
janje aktivnosti in dejavnosti različnih vsebin. Poleg obnove 
obstoječega objekta površine 283 m² in zamenjave strešne 
kritine se je funkcionalno uredila tudi okolica, tako da je 
objekt primeren za organizacijo prireditev, obenem pa za 
vsakodnevno druženje vseh starostnih generacij domačinov 
in obiskovalcev. Celotna vrednost investicije znaša 150.900 
EUR, projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega skla-
da za razvoj podeželja.

Prenova večnamenske dvorane Ivanci
Projekt zajema izvedbo obnovitvenih del, s katerimi se 
omogoča možnosti za razvoj novih kulturnih, turističnih 
in športnih aktivnosti. Poleg obnove stare šole in zamenjave 
strešne kritine na pomožnem objektu, se je funkcionalno 
uredila tudi okolica objektov in dvorišče. Kupila se je oprema 
za izvedbo dogodkov in uredilo otroško igrišče. Vrednost 
projekta znaša 294.600 EUR, projekt je sofinanciran iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Obnova vaškega zvonika Ratkovci
Obnova vaškega zvonika kot objekta nepremične kultur-
ne dediščine je zajemala izvedbo krovsko kleparskih del s 
pokrivanjem zvonika in sanacijo fasade, vsa dela pa so bila 
predhodno usklajena z Zavodom za varstvo kulturne dedi-
ščine. Objekt je dobil novo preobleko in pomeni privlačno 
točko obiskovalcev. Vrednost investicije je znašala 17.000 
EUR, projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega skla-
da za razvoj podeželja.

Ureditev ŠRC Bogojina (3.faza) 
Nadaljevala se je investicija v Ureditev ŠRC Bogojina. 3 faza 
je zajemala nadaljevanje gradnje garderob in sicer izdelavo 
cementnih estrihov, izvedba strojnih in elektro instalacij. Do-
končna izgradnja objekta bo izvedena letos in bo omogočila 
nemoteno izvedbo vseh dejavnosti v ŠRC Bogojina. Vrednost 
3. faze je znašala 58.200 EUR,  projekt je sofinanciran s strani 
Fundacije za šport.

Novogradnja vrtca v Moravskih Toplicah
Zgrajen je nov otroški vrtec v Moravskih Toplicah. V njem 
bo prostora za šest enot, od tega dve enoti za jaslice in štiri 
enote za  igralnice različnih starostnih skupin. Poleg igralnic 
se v objektu nahajajo tudi pripadajoče sanitarije in garderobe 
za zaposleno osebje in otroke, kuhinja in ostali gospodarski 
prostori. V nadstropju se nahajajo prostori za strokovno ose-
bje in upravni prostori zavoda. Ob objektu so projektirana 
parkirišča za zaposlene in stranke ter zelenica. Vrednost zgra-
jenega objekta znaša okoli 1,8 milijona EUR, investicija je bila 
sofinancirana s strani proračuna R Slovenije.

Razširitev mostu v Noršincih
Most v Noršincih je v fazi razširitve. Razširja se vozni del 
mostu na cca 6,14 m, dodatno pa se gradijo tudi obojestranski 
pločniki širine 1,20 m. V fazi gradnje je bilo potrebno oboje-
stransko dograditi nove krajne opornike, ter obojestransko 
razširiti betonsko prekladno konstrukcijo za vozno površino 
ter obojestranske pločnike. Celotna vozna površina mostu se 
na novo izolira in prevleče z dvoslojnim asfaltom. Vrednost 
gradbenih del znaša nekaj manj od 73.000 EUR. 

Kanalizacija in čistilna naprava Filovci
Podpisana je pogodba za izgradnjo fekalne kanalizacije 
in čistilne naprave za naselje Filovci. Predvidena je fazna 
gradnja v letnih mesecih v obdobju petih let s pričetkom v 
mesecu septembru 2013. Vrednost gradbenih del v celotnem 
obdobju bo znašala okrog 1,6 milijona EUR.

Ostali projekti v letu 2013
Po občini je v izvajanju tudi nekaj projektov, ki se bodo za-
ključili v letu 2013. V sklopu ureditve infrastrukture za razvoj 
vasi v Občini Moravske Toplice se bodo uredila avtobusna 
postajališča. V Sebeborci se bo uredilo območje Vaško gasil-
skega doma, v Martjancih pa manjši večnamenski prostori 
v sklopu ŠRC Martjanci. Prav tako se je že začel večletni pro-
jekt – komasacija Prosenjakovci.

Občinska uprava
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Spoštovane občanke in občani Občine Moravske Toplice!

Ob 17. prazniku naše občine vas vabim na osrednjo prireditev, ki bo

v soboto, 07. septembra 2013 
od 15.00 ure naprej,

pod velikim šotorom v bližini prenovljene »Stare šole« v Ivancih.

OBČINSKI PRAZNIK 7 OBČINE MORAVSKE TOPLICE

PROGRAM PRIREDITVE:
•  15.00  Otvoritev prenovljene »stare šole«   

v Ivancih
•  15.30 Otvoritev in ogled razstave v sklopu 

zelenjadarskega dneva
•  16.00 Osrednja prireditev s kulturnim programom      
•  Nogometne tekme (župani, občinski svetniki, 

mediji in veterani KMN Ivanci)

V KULTURNEM PROGRAMU BODO SODELOVALI:
• Nicky DRVARIČ in Martin HORVAT - recital
• Barbara HORVAT - prečna flavta 
• Žiga RAUS – harmonika
• Neja KOSI LOVRENČEC – violina
• Marko CEROVŠEK - kitara
• Mihaela HORVAT in Benjamin KOLTAJI-skeč
• Folklorna skupina KUD Jožef Košič Bogojina

Predstavljeni bodo letošnji občinski nagrajenci ter zlata 
maturanta in podeljena bodo priznanja  v sklopu projekta 
»Moja dežela  - lepa in gostoljubna«.

Slavnostni govornik bo 
Alojz GLAVAČ 

župan občine Moravske Toplice
član Državnega sveta R Slovenije

PRISRČNO VABLJENI!
Vaš župan Alojz GLAVAČ

Organizator je za obiskovalce osrednje prireditve pripra-
vil brezplačni obrok, za prijetne trenutke druženja pa bo 
poskrbel glasbeni ansambel WEEKEND BAND.
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VELIKA ZAHVALNA LISTINA
OSKAR MAKARI is Sela 
za organizacijo različnih prireditev, ki delajo vas Selo in Ob-
čino Moravske Toplice prepoznavni v Sloveniji in v medna-
rodnem prostoru.
Kot aktiven član Pevskega društva Selo Oskar Makari skrbi 
za organizacijo različnih prireditev. Najbolj prepoznavni sta 
prav gotovo tekmovanje v košnji z ročno koso v Selu, ki je 
z leti dobilo mednarodni pomen in udeležbo, ter lüjpanje 
kukorce, tradicionalna prireditev z bogato kulinariko, kultur-
nim programom in obilico zabave, katere glavni namen je 
ohranjanje nekdanjih kmečkih opravil in kmečkih običajev 
s poudarkom na ljudskem izročilu. Poleg tega Oskar Ma-
kari povezuje mlade in stare pri delovanju dramske sekcije 
Nimaki, ki pripravlja skeče in kratke dramske igre. S svojim 
požrtvovalnim delom in včasih trmoglavo željo, da doseže 
svoje cilje, je veliko prispeval k temu, da sta vas Selo ter s 
tem tudi Občina Moravske Toplice postali prepoznavni v 
Sloveniji in v mednarodnem prostoru.

NAGRADA OBČINE MORAVSKE TOPLICE
MARJANA MENCINGER in JOŽE ZADRAVEC iz Sela
za humano in plemenito dejavnost rejništva
Marjana Mencinger, trgovka po poklicu, se je v Prekmurje 
priselila pred 20 leti. Temeljito je spremenila svoj življenjski 
slog, s partnerjem Jožetom Zadravcem sta se odločila za 
novi izziv – rejništvo, saj so njuni otroci že odrasli in so za-
živeli s svojimi družinami. Po pripravah sta leta 2008 dobila 
prvi rejenki, Anjo in Aleksandro. Otrokoma sta namenjala 
ves njun čas in ljubezen, ju obravnavala s predanostjo in 
bogatimi starševskimi izkušnjami. Njun trud je v petih letih 
obrodil bogate sadove: odličnjakinja Anja je zdaj že uspe-
šna srednješolka, Aleksandra se je izvila iz prilagojenega 
programa in končuje šolanje na OŠ Fokovci. Dekleti sta se 
aktivno vključili v lokalno okolje, sta veseli, uspešni in zado-
voljni mladenki. Marjana in Jože sta v rejništvo sprejela še 
dva fantka, ki pa sta se zaradi izboljšanih razmer medtem že 
vrnila v lastni družini. Rejniško društvo Slovenije ugotavlja, 
da gre za edino rejniško družino v naši občini, želijo pa, da bi 
v to zahtevno, a humano dejavnost pritegnili še več družin 
na našem območju.

PRIZNANJE OBČINE MORAVSKE TOPLICE:
ANDREJA TRAJBARIČ iz Filovec
za dolgoletno in požrtvovalno delo v KTD Filovci in drugih 
društvih, KS ter v župniji Bogojina
Andreja Trajbarič že več kot 25 let redno nastopa kot re-
citatorka in voditeljica programov. Njeno nadarjenost za 

javno nastopanje so odkrili na osnovnošolskih proslavah, 
v poznejših letih je še izpopolnila svojo interpretacijo poe-
zije in umetniških besedil, tudi z branjem pri bogoslužju v 
bogojinski cerkvi. Ker jo osrečuje tudi petje, se je že zgodaj 
pridružila pevkam skupine Talita in z njimi nastopa na cer-
kvenih in javnih prireditvah.
Izkazala se je tudi kot sposobna organizatorka. Že tretji 
mandat je predsednica Kulturno-turističnega društva Filovci 
in v tej vlogi si nalaga tako skrb za organizacijo kot tudi za 
vsebinsko zasnovo, saj sama pripravlja scenarije za skorajda 
vse krajevne in društvene prireditve. Veliko si prizadeva za 
širšo predstavitev svojega kraja, njena aktivna prisotnost je 
zaznavna tudi na številnih občinskih prireditvah.

JOŽE ČARNI iz Kančevec
za vsestransko delovanje v gasilstvu
Jože Čarni ima 49-letni staž v gasilstvu, saj je v vrste gasilcev 
stopil že kot mlad fant. V matičnem društvu Kančevci je 
opravljal številne pomembne funkcije, zdaj je predsednik 
PGD Kančevci. Med svojim vsestranskih delovanjem se je 
nenehno izobraževal in dosegel čin višjega gasilskega ča-
stnika II. stopnje. Aktiven je bil že v poveljstvu nekdanje ve-
like zveze Murska Sobota - med drugim tudi kot predavatelj 
-, od ustanovitve Gasilske zveze Moravske Toplice je član 
njenega upravnega odbora, zadnjih osem let je bil povelj-
nik GZ Moravske Toplice. Svoje bogato znanje in izkušnje 
prenaša na mlajše generacije gasilcev, saj je prisoten na 
vseh izobraževalnih akcijah, pri organizaciji tekmovanj in 
kot dolgoletni gasilski sodnik. Jože Čarni je imenovan za 
častnega poveljnika GZ Moravske Toplice. 

ŠD NK ROTUNDA Selo
za 40-letno uspešno delo na področju športa in pri orga-
nizaciji prireditev

Športno društvo NK Rotunda Selo v letu 2013 praznuje 
40-letnico obstoja. V preteklih desetletjih se je v tem 
športnem kolektivu udejstvovalo blizu 500 mladih, ki jim 
nogometno okolje omogočilo, da so na športnih tekmah 
v športnem duhu izživljali svoje potrebe po telesni aktiv-
nosti in druženju, se učili skupnega delovanja v kolektivu, 
doživljali veselje ob uspehih in žalost, potrtost ob pora-
zih, ki so sestavni del našega življenja. Za mnoge mlade 
je bil klub »11 plavih«, poznejša Rotunda, prvi in edini stik 
z družabnim življenjem na podeželju. NK Rotunda je na-
mreč eden izmed nosilcev družabnega življenja v kraju – z 
drugimi društvi in lokalno skupnostjo sodeluje pri izvedbi 
različnih prireditev, ne le športnih tekmovanj, ki jih je v 
Selu veliko.

Občinski svet Občine Moravske Toplice je na 24. redni seji 
dne 29.08.2013 sprejel sklep o podelitvi velike zahvalne li-
stine, nagrade in priznanj Občine Moravske Toplice.
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Spoštovani podjetniki in obrtniki  
občine Moravske Toplice!
Svet podjetništva predstavlja svet hitrih in dinamičnih 
sprememb. Podjetje, ki se ni sposobno prilagajati ter 
hitro in učinkovito odzivati na potrebe trga, hitro za-
ostane v razvoju. Zaostajati za uspešnimi pa pome-
ni biti nekonkurenčen, za potencialne kupce/stranke 
nezanimiv. Vsak podjetnik, ki si dnevno prizadeva za 
uspešno doseganje zastavljenih ciljev ter povečanje 
prepoznavnosti na trgu, si tega ne sme in ne more 
privoščiti! Nenehno usposabljanje ključnih kadrov v 
podjetju predstavlja pomemben dejavnik uspeha. Ljudje 
postajajo s svojimi znanji, veščinami in sposobnostmi, 
ključni dejavniki razvoja.
RA Sinergija je (poleg RRA Mura) ostala še kot edina, ki 
izvaja projekt /aktivnosti programa VEM na območju 
Pomurja. VEM točka z izvajanjem celovitih podpor-
nih storitev VEM, med drugim pokriva tudi celotno 
območje občine Moravske Toplice. To pomeni, da za vas 
brezplačno izvajamo:

•  osnovno svetovanje namenjeno potencialnim 
podjetnikom ter delujočim podjetjem

•  postopke registracije ter postopke statusnih spre-
memb ali izbrisa podjetij

•  različne tematske delavnice 
•  vas redno obveščamo o aktualnih podjetniških razpi-

sih, delavnicah, seminarjih ter drugih podjetniških 
dogodkih ter

•  aktivno sodelujemo na različnih podjetniških do-
godkih na lokalnem, regionalnem in/ali nacionalnem 
nivoju.

Razvojna agencija Sinergija bo v septembru in okto-
bru 2013 s pomočjo različnih strokovnjakov, izvedla 
več tematsko različnih delavnic namenjenih poten-
cialnim podjetnikom in delujočim podjetjem. Ključni 
namen delavnic je prispevati nova znanja, nadgraditi 
obstoječe znanje ključnih kadrov v podjetjih, izboljšati 
konkurenčnost (predvsem) mikro, malih in srednje veli-
kih podjetij ter pomagati pri kreiranju in uresničevanju 
novih podjetniških idej. Več konkretnih informacij o 
datumih in vsebini delavnic ter kontaktne podatke za 
prijavo najdete na povezavi: http://www.ra-sinergija.
si/ ali če pokličete na 02 538 13 50 (ga. Jožica Toplak). 
Vsi, ki aktualnih podjetniških informacij še ne prejema-
te, se lahko prijavite tako da pošljete mail na jozica@
ra-sinergija.si in napišete v zadevo Prijava VEM. Na svoj 
naslov boste prejemali med drugim tudi obvestila o vseh 
delavnicah, seminarjih in izobraževanjih, ki bodo orga-
nizirana v prihodnje.
Izvajanje storitev v okviru točke VEM je financirano s 
strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
zato je koriščenje VEM storitev za vse brezplačno.

                                                                            Jožica Toplak                                                                                                                                           
         Razvojna agencija Sinergija

Člani Likosa postavili  
svoja dela na ogled
Veronauška učilnica župnije v Bogojini se je za nekaj časa 
spremenila v galerijski prostor. Svoja dela so namreč na 
ogled postavili člani Likosa, društva, ki povezuje ljubiteljske 
slikarje v pokrajini ob Muri. Kot je ob otvoritvi dejal predse-
dnik Likosa Jože Puhan, je v društvo povezanih 21 aktivnih 
članov. Ljubiteljski so se slikarji lotili tematike, povezane z 
naravo in pokrajino v Bogojini in okolici. Na ogled 22. raz-
stave je tokrat 17 del. bc

Hubertova maša kot uvod v  
Košičeve dneve
Pri lovskem domu v Bogojini so lovci tamkajšnje lovske dru-
žine pripravili že 14. Hubertovo mašo, ki nosi ime po sv. Hu-
bertu,  zavetniku lovcev, matematikov, optikov  in kovinarjev. 
Mašo sta darovala beltinski župnik Alojz Benkovič, ki je tudi 
predsednik-starešina lovske družine Bogojina in domači žu-
pnik dr. Stanko Zver. Pri mašni daritvi je pel mešani pevski zbor 
župnije Bogojina, program pa so popestrili tudi Prekmurski 
rogisti. Prireditev sodi v sklop letošnjih Košičevih dnevov.
Sveti Hubert, imenovan tudi apostol Ardenov, se je rodil sredi 
7. stoletja.  Še kot mladeniča so ga starši poslali na plemiške 
dvorce v Parizu, kjer je vzljubil tudi lov. Po ženini smrti se je 
povsem predal lovu, spreobrnjenje pa doživel ob srečanju s 
kapitalskim jelenom. O tem govori nekaj anekdot. Zjutraj na 
veliki petek, ko so se verniki gnetli po cerkvah, se je Hubert 
podal ven na lov. Ko je zalezoval velikega jelena, se je žival 
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obrnila in Hubert je od začudenja obstal kakor vkopan, ko 
je med rogovi zapazi križ in zaslišal glas: »Hubert, če se ne 
spreobrneš h Gospodu in si prizadevaš za sveto življenje, boš 
hitro pristal v peklu.« Hubert je razjahal, se vrgel na tla in 
rekel: »Gospod, kaj bi želel, da ukrenem?« Dobil je odgovor: 
»Pojdi in najdi Lamberta in on te bo poučil.« Ta ga je prepri-
čal, da zapusti posvetno plemiško življenje in stopi na pot 

oznanjanja evangelija. V spomin na svojega spreobrnitelja 
je ustanovil škofijo, Lambertu v spomin pa  zgradil baziliko. 
Umrl je leta 727 v Toulousu.
Nanj se je v svoji pridigi spomnil tudi župnik Alojz Benkovič, 
kajti vrednote, ki so bile pri srcu Svetega Huberta , so še kako 
aktualne  v današnjem času, ki ga prežema kriza prav zaradi 
pomanjkanja osnovnih človeških in krščanskih vrednot. 

bc

Prireditve xxv. Košičevih dni kulture
DATUM                             DAN URA PRIREDITEV INFO

18.8.2013             nedelja 9.00 OTVORITEV  RAZSTAVE  SEKCIJE  LIKOS -  veroučne učilnice Jože Puhan: 031-703-605

18.8.2013           nedelja 11.30 HUBERTOVA MAŠA - lovski dom Bogojina Štefan Horvat ml.: 02/547-11-72

25.8.2013           nedelja 10.00 PROŠČENJE V GAJU - pri kapeli v GAJU Jože Gutman ml.: 041-343-675

24.8.2013           sobota 18.00 DELO-KRUH-ŽIVLJENJE RAZSTAVA  STAREJŠIH DOKUMENTOV  
IN  SLIK IZ VASI   STREHOVCI - vaški dom v  Strehovcih Alojz Slepec: 041-210-106

31.8.2013          sobota 19.00 KONCERT FILOVSKIH PEVK OB 25-LETNICI DELOVANJA  - 
Športno-rekreacijski center (igrišče) v  Filovcih

Andrejka Trajbarič: 051-220-044, 
Marija Vegi: 051-601-489

1.9.2013           nedelja 19.00 KONCERT  KVINTETA  AETERNUM - cerkev v  Bogojini Ignac Gabor: 031-388-513

7.9.2013            sobota 14.00
ZELENJADARSKI  DAN  NA  IVANCIH - ob 14.00 sv.maša, 15.00 
slavnostna seja  občinskega  sveta, 16.00 družabna prireditev 
pri prenovljeni  stari  šoli - Ivanci

Marko Horvat: 070-738-597

8.9.2013              nedelja 15.00 TRENJE LANU - na začetku vasi Bogojina pri pečnici Štefan Puhan: 041-790-022

14.9.2013        sobota 12.30 POHOD PO POTI  KULTURNE  DEDIŠČINE  - start pri cerkvi v 
Bogojini Štefan Puhan: 041-790-022

15.9.2013           nedelja 8.00 ZAKLJUČEK  XV.KOŠIČEVIH  DNEVOV  KUTURE - cerkev v  
Bogojini ŽPS: 051-691-143

Proščenje v Filovskem gaju
Tudi proščenje v filovskem Gaju, bilo je zadnjo avgu-
stovsko nedeljo, kjer je mašo daroval upokojeni mari-
borski pomožni škof in rojak dr. Jožef Smej, je sodilo v 
okvir letošnjih, že 25. Košičevih dnevov. Slabemu vremenu 
navkljub se je proščenja, pred tem pa še križevega pota 
proti kapeli, posvečeni Mariji, kraljici družine, ki jo je posta-
vila družina Gutmanovh, udeležilo veliko domačinov, pa 

tudi vernikov od drugod. V pridigi se je škof Smej spomnil 
tudi na težke čase preizkušenj, ki jih preživlja mariborska 
nadškofija, obenem pa prisotnim položil na dušo, da  se naj 
prav  v teh časih krize še bolj naslonijo na Jezusove besede, 
krepijo krščanske vrednote in družinske vrednote. Vzor naj 
iščejo v zakoncih Jožefu in Barici Gutman, bisernima za-
koncema, ki sta pred škofom Smejem po šestdesetih letih  
obnovila zakonsko zaobljubo. 
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Prehrana za boljši vid 
Z očmi zaznavamo svet, hkrati pa se v njih zrcalijo duša in 
čustva. Najlepše so ko se v njih zrcali ljubezen. So bolj kod ka-
terikoli drug telesni organ izpostavljene vplivom okolja. Do-
bremu zdravju oči pa veliko pripomore zdrava prehrana. Za 
zdravje oči je pomembna pestra prehrana. Vsebuje naj polno-
vredna žita in žitne izdelke, veliko zelenjave in sadja vseh barv, 
mleko in mlečne izdelke z manj maščob, stročnice, oreške, ribe, 
zmerne količine manj mastnega mesa ter čim manj sladkorja. 
Maščobe naj bodo predvsem rastlinskega izvora. 
S pestro prehrano oči dobijo potrebne hranilne in zaščitne sno-
vi. Slednje so zelo pomembne kajti varujejo pred škodljivimi 
učinki prostih radikalov. Namreč prosti radikali nenehno na-
stajajo kot vmesni produkt med dihanjem. Njihovo nastajanje 
spodbuja pospešitev presnove ter škodljivi učinki iz okolja 
(strupi, kajenje, ultravijolično sevanje…). Snovi, ki proste ra-
dikale naredijo neškodljive se imenujejo antioksidanti. Med 
učinkovite antioksidante sodijo vitamini A, C in E, beta karoten, 
selen ter sekundarne rastlinske snovi.  Vitamin A je za oko še 
posebej pomemben. Omogoča dober vid in ščiti pred nočno 
slepoto. Skupaj s C vitaminom učinkovito varuje oči pred pro-
stimi radikali. Dober vir vitamina A so jetra, ribe, jajca, mleko, 
korenček (kuhan), rumena buča, paradižnik, špinača ter sadje 
rumene barve (marelice, breskve, papaja, mango…). C vita-
min zmanjšuje tudi tveganje za nastanek starostnih očesnih 
obolenj. Vsebujejo ga pomaranča, grenivka, limona, kivi, rdeča 
paprika, zelena listnata zelenjava… Vitamin E varuje oko pred 
starostno sivo mreno. Učinek je največji ob prisotnosti zado-
stnih količin vitamina C. Najboljši vir vitamina E so rastlinska 
olja, žitni kalčki, oreški, semena, jajca, avokado, brokoli… Za 
zdrave oči je nujna tudi zadostna količina selena in cinka. Cink 

je najpogostejši mikroelement v očesu. Nepogrešljiv je za de-
lovanje antioksidativnih encimov, ki proste radikale naredijo 
neškodljivim. Zadostne količine cinka dobimo z uživanjem rib, 
mesa, mleka, mlečnih izdelkov, polnovredna žita. Selen si zago-
tovimo z uživanjem polnovrednih žitnih izdelkov, sezamovega 
semena, oreškov, soje, morskih sadežev, mesa, jajc. Ne sme-
mo pozabiti antioksidantov luteina, zeaksantaina in likopena. 
Brez njih bi varovalni sistem oči bil manj učinkovit. Lutein in 
zeaksantin varujeta pred škodljivimi učinki sončnih žarkov ter 
uničujeta proste radikale. Nahajata se v predvsem v zelenja-
vi kot je brokoli, grah, špinača, ohrovt, zelje, peteršilj, koruza. 
Z zaužitjem 10 dag špinače si zagotovimo dnevno potrebno 
količino luteina. K dobremu zdravju oči še dodatno pripomore 
uživanje borovnic, marelic, rdečega grozdja, soje, žitnih kalčkov, 
gob, mastne ribe (losos, sardele,tuna), polnozrnatih izdelkov, 
pistacije in lanenega semena. K vsemu omenjenemu pa sodi 
uživanje zadostnih količin vode (najmanj 8 velikih kozarcev).  
In seveda izogibanje enemu od največjih strupov za oči- ciga-
retnemu dimu. 

Paradižnik nadevan s piščančjim mesom 
• 8 srednje velikih čvrstih paradižnikov 
• 8 žlic riža
• 35 dag mletega piščančjega ali puranjega mesa
• 4 žlice olja
• Sesekljan peteršilj, sol, poper
Na dveh žlicah olja dušimo meso. Riž skuhamo- pazimo, da 
se ne razkuha. Pomešamo meso,  riž in sesekljan peteršilj  ter 
začinimo. Paradižnikom odrežemo vrhnji del  in jih  izdolbe-
mo, blago solimo in popramo ter jih napolnimo z mesom in 
rižem. Pokrijemo jih  s prej odrezanimi kapicami. Damo jih v 
namazano ognjevarno posodo in pokapljamo z preostalim 
oljem. Spečemo v pečici.

Projekt moja dežela lepa in  
gostoljubna 2013
» Moja dežela lepa in gostoljubna » je slogan, ki nam je z 
leti že postal domač in v sebi nosi zavest pripadnosti ljudi 
svojemu kraju in željo po prijazno urejenem okolju, s tem 
pa večji kakovosti in kulturi življenja.
S ciljem izboljšati kakovost življenja občank in občanov Ob-
čine Moravske Toplice in turistov, prispevati k trajnostnemu 
razvoju v urejenem in zdravem okolju, poskrbeti za večjo tu-
ristično privlačnost naših krajev, za učinkovitejšo promocijo 
Občine Moravske Toplice in posledično Slovenije ter turizma, 
in prispevati k razvoju turistične in ekološke zavesti ljudi, 
se v  omenjen projekt Turistične zveze Slovenije že več let 
vključuje tudi naša občina.
Urejenost okolja v naši občini je 10. junija ocenjevala štiri-
članska komisija. V tekmovanje so bili vključeni le trije izle-
tniški kraji v občini Moravske Toplice, razen kraja Moravske 
Toplice, ki je izrazito turistični kraj, in ga ocenjuje Turistična 
zveza Slovenije.
Občinska ocenjevalna komisija  je sprejela sledeče odločitve:
NAJBOLJ UREJEN IZLETNIŠKI KRAJ V OBČINI MORAVSKE 
TOPLICE:
V kategoriji med najbolj urejenimi izletniškimi kraji v občini 
so se potegovali trije kraji in sicer Bogojina, Filovci in Selo.
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1. mesto v ocenjevalni kategoriji NAJBOLJ UREJEN IZLETNI-
ŠKI KRAJ v Občini Moravske Toplice  prejme vas FILOVCI

Obrazložitev:
Filovci se lahko pohvalijo z že četrto zmago v  ocenjevalni 
kategoriji, saj so že četrto leto zapored zmagovalci, kar do-
kazuje, da se trudijo ohraniti vas kot gostoljubno, turistom 
prijazno, atraktivno in predvsem urejeno. 
Za ugoden vtis popotnikov je pomembna splošna  urejenost, 
k temu pa veliko pripomorejo urejeni sadovnjaki in vinogra-
di, otočki z rožami, vrtovi in okna domačinov, lepo urejeni 
športni center in drobne malenkost, ki jih pridni filovčarji 
dobro vzdržujejo. Vsako leto pa turiste privabljajo z različni-
mi prireditvami, kjer želijo turistom in ostalim popotnikom, 
pričarati filovsko kulinariko in vina.
Da pa ne bi pozabili na ostale kraje so se na občini odločili, da 
bodo ocenili tudi ostale kraje in izbrali najlepšega med njimi.

NAJBOLJ UREJEN  KRAJ MED OSTALIMI KRAJI V OBČINI 
MORAVSKE TOPLICE:

1. mesto v ocenjevalni kategoriji NAJBOLJ UREJEN KRAJ v 
Občini Moravske Toplice  prejme vas MLAJTINCI

Obrazložitev:
Mlajtinci so obcestno naselje na Ravenskem na levi strani 
reke Ledave. Vas Mlajtinci je infrastrukturno dokaj urejena vas 
s pločniki in lepimi novimi in skrbno urejenimi hišami, ki jih 
obdajajo brajde in sadovnjaki. Na koncu vasi so lepo urejena 
in vzdrževana počivališča za kolesarje in pohodnike, lepo ure-
jen športni center v katerem so postavljena igrali za otroke.

NAJBOLJ UREJEN VRTEC V OBČINI MORAVSKE TOPLICE:
1. mesto v kategoriji NAJBOLJ UREJEN VRTEC v Občini Mo-
ravske Toplice prejme VRTEC MARTJANCI

Obrazložitev:
Vrtec Martjanci nas je prepričal s splošno urejenostjo stavbe, 
urejenostjo otroškega igrišča, ter okolice vrtca. Sodelujejo 
tudi v projektih Turistične zveze Slovenije in se tako sezna-
njajo s prvimi koraki turizma. Prav tako je zelo dobro poskr-
bljeno za dobro počutje najmlajših, na kar so nas opozorili 
mladi nasmejani otroški obrazi ob našem prihodi v vrtec.

NAJBOLJ UREJENA ŠOLA V OBČINI MORAVSKE TOPLICE:
1. mesto v kategoriji NAJBOLJ UREJENA ŠOLA v Občini Mo-
ravske Toplice prejme OSNOVNA ŠOLA BOGOJINA

Obrazložitev: 
Osnovna šola Bogojina je zmagovalec v tej kategoriji že peto 
leto zapored. Šola se trudi svojim učencem zagotoviti čim bolj-
še počutje v šoli in njeni okolici. Izredno so dejavni tudi na po-
dročju okoljske in turistične vzgoje, saj se vsako leto vključujejo 
v različne akcije o zbiranju odpadkov in na ta način spodbujajo 
svoje učence k ločevanju in zbiranju odpadkov. Navdušili so 
nas z urejenostjo večnamenskih igrišč in zelenice, urejenimi, 
varnimi lepo na novo urejenimi igrali za najmlajše šolarje, ter 
celotno zunanjo in notranjo urejenostjo šole. 
Vsem dobitnikom je potrebno seveda čestitati, ostalim pa 
naj bo to nov motiv in izziv za urejanje, za sprejemljivejši 
izgled tako kraja, vrtcev, šol in vsega, kar naključni ali nena-
ključni obiskovalec vidi in doživi ob obisku.

Pripravila:      
Jožica Tkalec l.r.     
TIC Moravske Toplice

Sinergijinih petnajst
Letos mineva 15 let od začetka delovanja Razvojne agenci-
je Sinergija, skupne razvojne inštitucije 11-ih prekmurskih 
občin, ki so njene soustanoviteljice. To so občine: Beltinci, 
Moravske Toplice, Puconci, Gornji Petrovci, Šalovci, Hodoš, 
Grad, Kuzma, Rogašovci, Cankova in Tišina. Poleg naštetih 
so bili soustanovitelji tudi GZS- Pomurska gospodarska 
zbornica, Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska 
Sobota in Zavarovalnica Triglav d.d.
Začetki so bili dokaj dolgotrajni. Več kot leto je trajalo, da 
so bile opravljene vse procedure na vseh občinskih svetih. 
Konec januarja 1998 je sledil podpis ustanovne pogodbe, 
temu še postopki registracije in v marcu prve zaposlitve. Na 
začetku zgolj dva, potem trije, … in z vsakim letom, z novimi 
projekti vse več. Danes jih je devet, zgolj na Sinergiji.
Ime Sinergija ni naključno.Že na naslovnico poslovnega 
načrta za ustanovitev so zapisali, da sinergija pomeni, da 
je 1+1 = 3, … ali tudi več, in da beseda  SINERGIJA pomeni = 
sodelovanje, vzajemno pomoč, družno sodelovanje, sode-
lovanje dveh ali več sil ali organov. Temu vodilu so sledili 
skozi vseh dosedanjih 15 let.
»Petnajst let je lepa doba in  se kar nabere … in rekli so mi, 
naj ne pozabim našteti pomembnih projektov, rezultatov. 
Ko sem pred 7-8 leti na konferenci razvojnih institucij v 
Portorožu predstavljal našo dejavnost, je možakar iz enega 
slovenskih tehnoloških parkov vzkliknil, da ni mogoče, da 
nekdo vse to dela. Jaz pa sem mu odvrnil, da predstavljam 
samo glavne projekte in dejavnosti. Danes počnemo vsaj 
2-3 krat toliko stvari.
Enostavno preveč časa bi vzelo, zato ne bom zahajal v ta-
ksativno naštevanje projektov,« je v svojem nagovoru ob 
jubileju dejal direktor Sinergije Stanislav Sraka.
»Poleg, mislim da evidentnih sinergijskih učinkov, ki smo 
jih pomagali soustvarjati za naše občine ustanoviteljice, 
smo svojo sinergijskost tudi udejanjali skozi institucionalno 
podporo. Tako je nastala Lokalna energetska agencija za 
Pomurje, pa LRF - RSNOP za Pomurje, pa LAS Goričko, pa LAS 
Pri dobrih ljudeh,  pa ne nazadnje tudi center BioFuture, v 
katerem se danes nahajamo.

Predsednik ocenjevalne 
komisije:
Alojz Trplan, l.r.
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Imamo dobre pogoje za delo, katere smo si ustvarili sami, 
brez obremenjevanja proračunov naših ustanoviteljev.
In predvsem imamo ljudi, dobre sodelavce.
Mnogo mladih izobražencev se je zvrstilo skozi našo agen-
cijo – kot pripravniki, začetniki. Eni so ostali pri nas, drugi so 
zaposleni na mnogih občinskih upravah, tretji so poiskali 
drugo pot. Nesporno smo pomemben dejavnik pri razvoju 
visoko izobraženega in usposobljenega kadra v naši regiji – 
in tudi ne ravno zanemarljiv zaposlovalec. Trenutno zaposlu-
jemo 9 oseb z visokošolsko oziroma univerzitetno izobrazbo 
in dodatno še 3 osebe prek javnih del.«
Po besedah Stanislava Srake je v tem času smo Sinergija pre-
rasla  okvir 11-ih sinergijskih občin in se s svojo dejavnostjo 
vsaj v določenih segmentih razširili na celotno Prekmurje in 
celo Pomurje. OVE in URE, podpora NVO sektorju, programi 
razvoja podeželja, uvajanje e-poslovanja; … začetki goričkega,, 
prekmurskega in na koncu pomurskega vodovoda …..
»Prave sinergijske učinke se da dosegati , kot že sama defi-
nicija pravi le »s sodelovanjem, vzajemno pomočjo, družnim 
sodelovanjem, sodelovanjem dveh ali več sil ali organov«. Tako 
je bilo vselej, od samega začetka – in tako je danes, Brez pod-
pore županov in njihovih sodelavcev ter občinskih svetov, ki 
stojijo za njimi, Sinergije enostavno ne bi bilo,« je ob koncu 
nagovora dejal prvi mož martjanske Sinergije Stanislav Sraka.
»Zato iskrena hvala vsem in prav vsakemu posebej!«

VEM točka RAZVOJNA AGENCIJA SINERGIJA Vas v 
sodelovanju z Občino Moravske Toplice vljudno vabi na 

brezplačno podjetniško delavnico z naslovom

»Prejemki in obračun dajatev po uveljavitvi  
ZPIZ-2,  ZDR-1 in ZUTD-A«

ki bo v torek, 10. septembra 2013, 
s pričetkom ob 15:30 uri, v prostorih centra  
BIOFUTURE (1. nadstropje) v Martjancih 36.

Program delavnice:
• Prejemki in obračun dajatev po uveljavitvi ZPIZ-2, ZDR-1 
in ZUTD-A
• osebe v delovnem razmerju
• samozaposleni in družbeniki poslovodje
• druge osebe
• odgovori na vprašanja udeležencev.

Delavnica je namenjena predstavnikom mikro, malih in 
srednje velikih ter velikih podjetij. Zaradi omejenega števila 
mest in lažje organizacije prostora je obvezna predhodna 
potrditev Vaše udeležbe. 
Prosimo da svojo udeležbo potrdite na e-mail naslov: jozi-
ca@ra-sinergija.si ali na tel: Jožica Toplak, 538 13 50 najpoz-
neje do ponedeljka, 9. 9. 2013 do 14. ure.

Župan sprejel zlate maturante
Kot je obljubil, je  ob koncu počitniških dni  župan Alojz 
Glavač sprejel 2 zlata maturanta iz  občine Moravske Toplice 
na klepet in se v prijaznem pogovoru pozanimal kakšni so 
njuni nadaljnji načrti na področju študija. Uroš Bokan je 
povedal da se je odločil za študij na področju geodezije, 
Nino Cmor pa bo študiral na področju medicine.

Posebno priznanje kolektivu Terme 
3000
Župan Alojz GLAVAČ je ob 50. obletnici zdraviliškega oz. 
termalnega turizma v Moravskih Toplicah Kolektivu Terme 
3000 podelil  posebno priznanje. 
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Študenti pozor!
Uveljavljanje pravice do državne štipendije
Študente obveščamo, da vloge za podaljšanje pravice do dr-
žavne štipendije vložijo v mesecu septembru, do 30.9.2013. 
Na ta način bodo ob izpolnjevanju vseh zakonskih pogojev, 
štipendije neprekinjeno prejemali tudi od 1.10.2013 naprej 
za šolsko leto 2013/2014.
V nasprotnem lahko pride do mirovanja štipendijskega raz-
merja, ki se potem ponovno aktivira z oddano vlogo, vendar 
ne more veljati za nazaj, ampak od prvega dne naslednjega 
meseca po oddani vlogi naprej.

Mreža MATIjA kot 
nacionalna info točka za starejše
Prebivalstvo se vse bolj stara, ocene pa kažejo, da bo leta 
2060 dvakrat več ljudi, starejših od 65 let, in trikrat več ljudi, 
starejših od 85 let. Slovenija bo postala v naslednjih 20 letih 
ena izmed petih držav v EU z najvišjim deležem starejšega 
prebivalstva, še posebej pa se bo povečalo število starejših 
od 80 let.
Javni sistemi zaradi varčevanja in preobremenjenosti komaj 
še lahko stabilno zagotavljajo storitve, ustaljeni načini oskr-
be starejših pa ne zadovoljujejo več vseh potreb. Nov pristop 
k reševanju te problematike je ponudila mreža MATIjA, ki je 
začela delovati decembra 2012. Z mrežo MATIjA je mogoče 
razbremeniti sorodnike, prijatelje in znance, saj lahko z enim 
klicem na brezplačno številko 080 10 10 pridemo do infor-
macij o prostih mestih v domovih za starejše, o možnostih 
prevoza do bolnišnice, o tem, kje je na voljo najcenejša kur-
java za dom in podobno – torej do informacij in dostopa do 
storitev in blaga, ki jih potrebujejo predvsem starejši.
V mreži MATIjA se prepletajo potrebe uporabnikov, njihova 
vprašanja, dejavnosti prostovoljskih in humanitarnih orga-
nizacij ter preverjena ponudba pomoči, storitev in blaga, 
po katerih starejši najpogosteje povprašujejo. Na tak način 
je na voljo preprost dostop preko ene točke s telefonskim 
klicem na številko 080 10 10, saj so prav starejši tista skupi-
na, ki zaradi slabega poznavanja informacijske tehnologije 
nimajo možnosti izbire med širokim naborom informacij, 
ki so dostopne na spletu.
V okviru mreže MATijA organizirajo številne akcije, za pomoč 
starejšim. Trenutno potekata akciji »Prostofer – prostovoljni 
šofer« za posredovanje brezplačnih prevozov in akcija »MA-
TIjA DELA« za posredovanje dela starejših.

Info točka za starejše
Na vprašanje, kaj je MATIjA, je možen preprost odgovor - 
mreža MATIjA je nacionalna info točka za starejše. Zakaj? 
Ker pokriva celotno Slovenijo; ker so na brezplačni številki 
080 10 10 na voljo informacije in storitve za starejše in ker 
starejši lahko pokličejo po telefonu in se osebno pogovorijo.

                                                                  Igor Drakulič

Tradicionalno postavljanje klopotca v 
Martjancih
V soboto, 17. avgusta, smo že tradicionalno pri utici TD 
Martin Martjanci na igrišču ŠRC Martjanci postavili naš 
klopotec. 
Letos smo nekoliko oklevali ali bi ga sploh še postavljali, saj 
je bil v zadnjih dveh letih močno uničen zaradi vandalizma 
in namernega uničevanja. Kljub temu smo se odločili, da 
moramo počastiti ta čudovit primer ljudske ustvarjalnosti 
in v končni fazi tudi enega izmed slovenskih simbolov, ki je 
tudi slovenskega izvora. V poznam poletju je v vseh vino-
gradniških pokrajinah lepo slišati njegovo pesem, ki pa je 
pri nas očitno nekatere motila, zato Martjanski klopotec 
letos na žalost ne klopoče.  

Ker se v zadnjih letih postavljanja klopotca udeležuje ve-
dno več mladih ljudi, česar smo zelo veseli, smo letos dali 
priložnost za popestritev prireditve mlademu glasbenemu 
ustvarjalcu iz vasi, ki je že enkrat nastopil v dvorani vaškega 
doma, Banfi Borutu in tako izvedli HIP HOP – Me čüješ 2. 
Druženje ob glasbi in prijetni družbi je trajalo do poznih ur. 
Večkrat se vprašamo se klopotce sploh še splača postavljati, 
saj vedno bolj izgubljajo svoj prvotni namen. Ampak prav je, 
že zaradi ohranitve tradicije in prenašanja izročila mlajšim 
rodovom, ter medsebojnega povezovanja in druženja.

Jasmina Papić

Postavljanje klopotca v Prosenjakovcih
Na obronkih prosenjakovskih goric je bilo v soboto, 17.8.2013 
zelo veselo. Pripravili smo namreč prireditev – postavljanje 
klopotca, ki se ga je udeležila lepa množica ljudi.
Najprej je vse prisotne pozdravil predsednik sekcije vi-
nogradnikov, ki deluje v okviru KTD »Ady Endre« Ladislav 
Vöröš. Na kratko je opisal delovanje sekcije, nato pa je po-
delil priznanja vinogradnikom, ki so imeli svoja vina na 
ocenjevanju. V kratkemu kulturnem programu smo na-
stopale pevke ženskega pevskega zbora iz Prosenjakovcev 
pod vodstvom Mojce Györek Karas, na harmoniki pa nas je 
spremljal Ladislav Györek. 
Nato pa je sledil trenutek, ki smo ga vsi nestrpno čakali. 
Člani vinogradniške sekcije so postavili nov klopotec, ki ga 
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je izdelalo »Tesarstvo Ščernjavič« iz Odrancev. Klopotec ob 
svojem delovanju ustvarja ropot in se zaradi tega uporablja 
kot ptičje strašilo v vinogradu. Upajmo, da bo nov klopotec 
oddajal čim več ropota in tako odganjal ptice iz naših vi-
nogradov.

Po postavitvi klopotca, je sledilo skupno druženje ob odojku, 
domačih pogačah, ki so jih spekle prosenjakovske gospo-
dinje in dobrem vinu, ki so ga prinesli člani sekcije vino-
gradnikov. Ob dobri jedači, domači pijači in prijetnem klepe-
tu pa je čas zelo hitro minil. Člani sekcije vinogradnikov pa 
že strmijo v jesenske dni, ko bo čas trgatve in novega vina.

Zapisala Bernarda Koroša Pantović
Fotografiral Blaž Koroša

Kelepelő állítás Pártosfalván 
Vidám hangulat uralkodott 2013. augusztus 17-én a pártosfalvi 
szőlőhegy lankáin, ahol az összegyűlt közönség izgalommal 
várta a kelepelő felállítását. 

Elsőként Vöröš Ladislav, a pártosfalvi Ady Endre művelődési- és 
turista egyesület mellett működő szőlőtermelői tagozat elnöke 
köszöntötte az egybegyűlteket. Röviden ismertette a tagozat te-
vékenységét, majd kiosztotta az elismeréseket a borminősítésen 
résztvevő borgazdáknak. Az alkalmi kultúrműsorban Györek 
Karas Mojca vezényletével, és Györek Ladislav harmonikakí-
séretében a pártosfalvi női kórus tagjai léptek a közönség elé. 
Aztán megérkezett 
a várva várt pillanat. 
A szőlészeti tagozat 
tagjai felállították az 
odranci Ščernjavič 
ácsmester műhe-
lyében készített új 
kelepelőt, amely 
jellegzetes hangjá-
val elijeszti a sző-
lőt megdézsmálni 
készülő madárrajo-
kat. Reméljük, hogy 
az új kelepelő teszi 
a dolgát, és szőlős-
kertjeinkből elűzi a 
madarakat. 

A kelepelő felállítását követően malacsült, a pártosfalvi háziasz-
szonyok által sütött finomságok és természetesen a borásza-
ink finom borai mellett folytattuk a társalgást. Az ízletes ételek, 
finom nedű és kellemes társalgás mellett hamar telt az idő. A 
szőlőtermelők tagozata pedig már az őszi napokra, a szüretre 
és az újbor köszöntésére készül. 

Lejegyezte: Koroša Pantović Bernarda
Fotó: Koroša Blaž

Pevski zbor se predstavlja
»Kdor poje – zlo ne misli«, pravi stari rek, ki še kako drži 
v Prosenjakovcih, kjer ima petje že zelo dolgo tradicijo. Že 
leta 1981 so se pevski zanesenjaki zbrali okoli takratnega 
zborovodje Ladislava Györeka in se predstavili širokemu 
občinstvu po celotni Sloveniji. 
Od leta 1981 pa vse do danes, se je menjavala sestava zbo-
ra, zamenjalo pa se je tudi nekaj zborovodij. Naj omenim, 
da so zbor vodili Ladislav Györek, Eva Imre, Milena Varga in 
na zadnje zborovodkinja Mojca Györek Karas. Prav pod nje-
nim vodstvom se je zboru pridružilo kar nekaj novih pevk, 
ki so pomladile sestavo zbora.

V pričujočem članku želim predstaviti tokratno sesta-
vo pevskega zbora pod vodstvom zborovodkinje Mojca 
Györek Karas, ki je zbor prevzela spomladi, leta 2010 in naj 
jo tako predstavim kar prvo:
MOJCA GYÖREK KARAS, stara je 34 let in je učiteljica glasbe. 
Pevski zbor je prevzela, kot že rečeno leta 2010, najlepša 
pesem pa ji je Fa leszek.
MARJETA ŽILAVEC je stara 70 let in je upokojenka. Poje sko-
raj od ustanovitve pevskega zbora. Pravi, da nobene pesmi 
ne bi posebej izpostavila, saj so ji prav vse lepe in jih rada 
prepeva.
ERIKA SABOTIN je stara 56 let. Po poklicu je ekonomski 
tehnik, a je trenutno kmetovalka. V zboru poje od leta 1981 
s krajšimi ali daljšimi prekinitvami. Tudi ona pravi, da rada 
poje prav vse pesmi, ki jih pojemo v zboru.
ANAMARIJA in MARJANA KAROLYI sta dvojčici stari 39 let, 
po poklicu sta frizerki. Peti sta začeli pred sedmimi leti, 
najraje pa pojeta Na vrtu mi javor zeleni, Vsi so prihajali, 
Rózsabokor a domboldalon.
JOŽICA SAPAČ je stara 43 let. Po poklicu je frizerka, peti pa 
je začela pred 3 leti. Poje rada prav vse pesmi, tako slovens-
ke, kakor tudi madžarske.
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ANITA VÖRÖŠ je star 38 let. Dela kot pomožna delavka v 
gostinstvu. Najljubše pesmi so ji Rock my soul, Koramos, 
koramos in Sija hamba.
JOŽICA BORKO je stara 36 let, po poklicu je ekonomsko 
komercialni tehnik. Najljubše pesmi so ji Fa leszek, Zaspi 
zaspi sinek moj, Nocoj pa oh nocoj, Koramos koramos.
CVETKA VÖRÖŠ je stara 53 let in je po poklicu računovodja. 
V zboru začela peti leta 2000. Pravi, da najraje poje vesele 
in poskočne pesmi .
EMŐKE ROZGONYI je stara 34 let, po poklicu pa je duhovni-
ca. Zboru se je pridružila leta 2012. Njene najljubše pesmi 
so Kossuth Lajos azt üzente, Madárka, madárka, Če bi jaz 
bila fčelica.
SIMONA MALAČIČ je stara 34 let, po poklicu je kuharica. 
Peti je začela leta 2012. Pravi da so ji všeč prav vse pesmi, ki 
jih pojemo v zboru.
BERNARDA KOROŠA PANTOVIĆ – stara sem 50 let, po pok-
licu pa sem vzgojiteljica. V zboru pojem okoli 15 let z nekaj 
krajšimi prekinitvami. Moje najljubše pesmi so Pártosfalán 
nics több kislány, Fa leszek, Kossuth Lajos.

Vse pevke pa smo se zboru pridružile zaradi veselja do petja 
izklopitve iz vsakdana, pa tudi zaradi prijetnega druženja.
Pevke imamo letno približno 44 vaj in okoli 14 nastopov. 
Največkrat nastopamo v domačih Prosenjakovcih, pa tudi 
v sosednjem Selu, Domanjševcih, Hodošu, Moravskih Topli-
cah in na Madžarskem. 
21.1.2012 smo dobile od Zavoda za kulturo madžarske na-
rodnosti Lendava priznanje za aktivno in nadvse uspešno 
delovanje. Na to priznanje smo neizmerno ponosne, saj 
je to potrditev, da delamo dobro in kvalitetno in da naš 
trud ni zaman. Zasluga za naš uspeh pa gre predvsem naši 
zborovodkinji Mojci, ki se na vsakih vajah trudi, da so le te 
prepletene s smehom, veliko dobre volje in ubranega petja.
Upajmo, da bo z nami vztrajala še naprej. 

Zapisala Bernarda Koroša Pantović
Fotografiral Izidor Koroša

Bemutatkozik az énekkar
Azt tartja a mondás, hogy akinek ajkán dal fakad, az rosszra 
nem gondolhat. Így van ez Pártosfalván is, ahol sokéves ha-
gyománya van az éneklésnek. A dal szerelmesei már 1981-ben 
összegyűltek az akkori kórusvezető, Györek Ladislav körül, és 
Szlovénia szerte bemutatkoztak a közönségnek. 

1981-től napjainkig természetesen változott a énekkar össze-
tétele, és változtak a kórusvezetők is, korábban Györek La-
dislav, Imre Eva és Varga Milena, napjainkban pedig Györek 
Karas Mojca vezeti a csoportot, amelyhez az utóbbi időben 
több új, fiatal hang is csatlakozott. 
Ebben a cikkben Györek Karas Mojca által vezetett kórust 
szeretném bemutatni, aki a karnagyi szerepet 2010-ben vette 
át. Kezdem is vele:

GYÖREK KARAS MOJCA, 34 éves zenetanárnő. A kórust 
2010 óta vezeti, kedvenc dala pedig a Fa leszek.
ŽILAVEC MARJETA 70 éves, nyugdíjas. Majdnem a kezdetek-
től tagja az énekkarnak. Azt mondja, egy dalt sem tudna külön 
kiemelni, mindegyiket szereti, és szívesen énekeli. 
SABOTIN ERIKA 56 éves. Végzettsége szerint közgazdasági 
technikus, jelenleg gazdálkodó. Kisebb-nagyobb megsza-
kításokkal 1981 óta tagja a kórusnak. A csoport által előadott 
dalok közül ő sem tud választani, mindegyiket kedveli. 
KAROLYI ANAMARIJA és MARJANA 39 éves ikrek, fo-
drászok. Hét éve kezdtek el énekelni, kedvenc dalaik: Na vrtu 
mi javor zeleni, Vsi so prihajali, Rózsabokor a domboldalon.
SAPAČ JOŽICA 43 éves, fodrász. Három éve énekel. Mind a 
szlovén, mind a magyar dalokat egyformán szereti. 
VÖRÖŠ ANITA 38 éves, vendéglátó-ipari kisegítő. Kedvenc 
zeneszámai a Rock my soul, a Koramos, koramos és a Sija 
hamba.
BORKO JOŽICA 36 éves, kereskedelmi-közgazdasági tech-
nikus. Kedvenc dalai: Fa leszek, Zaspi zaspi sinek moj, Nocoj 
pa oh nocoj, Koramos koramos.
VÖRÖŠ CVETKA 53 éves számviteli dolgozó. A kórusban 
2000-től énekel. Azt mondja, a vidám, pattogós dalokat ked-
veli. 
ROZGONYI EMŐKE 34 éves, református lelkésznő. A kóru-
shoz 2012-ben csatlakozott. Kedvenc dalai: Kossuth Lajos azt 
üzente, Madárka, madárka, Če bi jaz bila fčelica.
MALAČIČ SIMONA 34 éves szakácsnő. 2012-ben kezdett el 
énekelni. Azt mondja, a kórus által énekelt minden dalt szereti.
KOROŠA PANTOVIĆ BERNARDA – 50 éves óvónő vagyok. 
Néhány kisebb megszakítással, 15 éve énekelek a kórusban. 
Kedvenc dalaim a Pártosfalván nincs több kislány, a Fa leszek 
és a Kossuth Lajos.
Mindnyájan a dal iránti szeretetből csatlakoztunk a kórushoz, 
hiszen az megszépíti a szürke hétköznapokat, ugyanakkor 
pedig kellemes az együttlét is. 
Évente mintegy 44 próbát tartunk, és 14 fellépésünk van. Le-
ginkább itthon, Pártosfalván szerepelünk, de felléptünk már 
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Selon, Domonkosfán, Hodoson, Moravske Toplicén és a szom-
szédos Magyarországon is. 
2012. január 21-én, a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési 
Intézet kitűntetéssel ismerte el aktív és kiemelkedően sikeres 
tevékenységünket. Az elismerésre rendkívül büszkék vagyunk, 
hiszen igazolja, hogy jól dolgozunk és fáradozásunk nem hiá-
bavaló. Sikerességünkben legtöbb érdeme természetesen 
Mojca karnagyunknak van, aki mindent megtesz annak ér-
dekében, hogy próbáinkon jó legyen a hangulat, és hogy a 
vidámság mellett dalaink is szépen csendüljenek. Reméljük, 
hogy még sokáig kitart mellettünk. 

Lejegyezte: Koroša Pantović Bernarda
Fotó:  Koroša Izidor

Zgodnje učenje tujega jezika 
Ko se srečujemo z vprašanjem, kdaj naj bi začeli s poučeva-
njem tujega jezika, naletimo na popularno predpostavko 
»kolikor mlajši je otrok, toliko bolje« (angl. «the younger 
the better«). (Brumen 2003: 22).
Jezikoslovec in raziskovalec Jürgen Meisel z univerze v Ham-
burgu trdi, da »je optimalna faza, v kateri otrok najbolje 
sprejema in se nauči slovnice in glasoslovja kateregakoli 
jezika, domnevno med tretjim in petim letom starosti; z 
desetimi leti je vsekakor prepozno.«
Številne raziskave kažejo, da so predšolski otroci in učenci na 
nižji stopnji osnovne šole izredno dojemljivi za pridobivanje 
tujega jezika,  zelo dobro oponašajo njegov ritem, intonacijo 
in naglas. Zaradi svoje možganske strukture je otrok tuji 
jezik sposoben raziti bolj naravno kot odrasli. V tem obdobju 
so otroški možgani »nagnjeni« k jezikovnemu razvoju. Moč 
učenja jezika je pri otroku tako velika, da je vseeno, kateri 
jezik se uči. Nauči se lahko toliko jezikov, kot jih lahko siste-
matično in redno sliši v svojem okolju.
Otroci, izpostavljeni tujemu jeziku, četudi ga ne obvladajo 
popolnoma ali tako kot naravni govorci, kažejo velike jezi-
kovne zmožnosti za pridobivanje tudi drugih ( jezikov), prav 
tako imajo boljše učne rezultate pri bralnem razumevanju, 
maternem jeziku ter kažejo boljše sklepanje in ustvarjal-
nost kot otroci, ki se ne učijo dodatnega jezika oz. mu niso 
izpostavljeni. (Brumen 2009: 12-13).
V zavodu Vrtci Občine Moravske Toplice so dejavnosti izve-
dene v skladu z otrokovimi interesi in zmogljivostmi. Pre-
pletajo se igra, jezik, glasba, gibanje…Aktivnosti se izvajajo 
v igralnici, zunaj, torej je učno okolje otrokom domače. Vse-

bine izhajajo iz življenjskih situacij, kar je ključnega pomena 
za učenje tujega jezika nasploh, saj je motivacija za učenje 
takrat največja.
Pri nas otroci usvajajo nove besede na mnogo načinov, s 
preprostimi pesmi, verzi, izštevankami in krajšimi zgodba-
mi. Te otroci dobro sprejemajo in velikokrat vsebino pesmi 
ponazorim z lutkami in slikovnim materialom.
Pri petju in recitiranju otroci pridobijo občutek za ritem 
jezika in so v prednosti, ker lahko pesem posnemajo brez 
predsodkov in strahu.
Menim, da je glavni cilj zgodnjega učenja tujih jezikov  pri 
otroku spodbuditi iskrico, zanimanje in predvsem veselje za 
učenje tujega jezika. Pomembno je, da spoštujemo otroke 
kot osebnosti in naša naloga je, da jim pomagamo, da se 
bodo znali pogovarjati s svetom.

 Zapisala: Timea Bogdan
LITERATURA:
Brumen, Mihaela (2003): Pridobivanje tujega jezika v otroštvu, 
Ljubljana: DZS.
Brumen, Mihaela (2004): Didaktični nasveti za začetno poučeva-
nje angleškega in nemškega jezika, Ljubljana: Zavod Republike 
Slovenije za šolstvo.
Brumen, Mihaela (2009): Učenje tujega jezika. Otrok in družina, 
junij 12-15.

Poletno veselje v vrtcu
Da so tudi vroči poletni dnevi lahko v vrtcu zelo prijetni in 
nadvse zabavni, smo se tudi to poletje prepričali vsi, ki smo se 
zbrali v vrtcu Martjanci. Tamkajšnji vrtec so obiskovali otroci iz 
Martjancev in okoliških vasi, gostje pa smo bili otroci in stro-
kovne delavke iz dvojezične enote Prosenjakovci in strokovne 
delavke iz vrtca Fokovci.  
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Otroci, ki so zaradi službenih dolžnosti svojih staršev morali 
v vrtec, so se to poletje lahko veliko igrali na prostem, a le do 
takrat, ko ni začelo pripekati vroče sonce. Igrali so se na različ-
nih igralih, največ časa pa so preživeli v peskovniku. Da so se 
malce ohladili, pa tudi zato, da so lahko bili pri »delu« nadvse 
ustvarjalni, smo jim v peskovnik nalili vodo. Gradili so gradove, 
ceste in tunele, »spekli«pa so tudi veliko različnih tort in jih 
okrasili z rožicami.
Kljub vročemu poletju, ki se počasi izteka, smo vse strokovne 
delavke prepričane, da so naši otroci tudi v vročih poletnih 
dneh v vrtcu zelo uživali in se zabavali.

Zapisala in fotografirala vzgojiteljica iz 
dvojezične enote Prosenjakovci

Bernarda Koroša Pantović

Slovensko društvo Hospic
Opora – sočutje ob hudi bolezni, 
smrti in žalosti
Slovensko društvo hospic je nevladna neprofitna humani-
tarna organizacija in izvaja mednarodni temeljni program 
celostne oskrbe hudo bolnega in umirajočega bolnika ter 
podporo družini v zadnjem obdobju neozdravljive bolezni 
in v času umiranja ter smrti.

Načela programa hospic: 
•  spoštuje življenje in sprejema umiranje kot naravno do-

gajanje
•  skrbi za lajšanje bolečine; nudi psihološko, socialno in 

duhovno podporo; z različnimi oblikami pomoči 
•  omogoča bolniku polno in dostojanstveno življenje
•  pomaga bolnikovi družini med boleznijo ter po smrti v 

času žalovanja
•  pomaga oblikovati razmere, da bi čim več ljudi umiralo 

tam, kjer si želijo

Brezplačna pomoč se izvaja na bolnikovem domu, v bol-
nišnicah in domovih upokojencev. Izvajajo ga strokovni 
delavci in prostovoljci. Prostovoljci se za spremljanje uspo-
sabljajo z osnovnim izobraževanjem ter dodatnim izobra-
ževanji. V času prostovoljnega dela se jim nudi podpora 
z individualnimi pogovori. V slovenski družbi je odnos do 
umiranja in smrti še vedno zavit v tančico številnih pred-
sodkov, strahov in skrivnosti – je tabuiziran. Osveščenost 
številnih umirajočih in tistih, ki delajo z njimi pa počasi 
narašča in nas sili, da končno vendarle spregovorimo tudi 
o življenju in smrti, o strahovih in stiskah, ki se ob umira-
nju dotaknejo nas vseh. V obdobju umiranja, ko že skoraj 
zmanjkuje časa za popravni izpit življenja, nas lahko še po-
sebej pestijo neurejeni/nerazrešeni medosebni odnosi, kar 
velja tako za smrtno bolnega kot svojce in ostale bližnje 
osebe, ter tudi strokovno osebje, ki skrbi za umirajočega 
bolnika.

Poleg zgoraj omenjenega programa, še izvajamo:
Detabuizacijo smrti – predstavitve hospica, program 
žalovanja, organizacija tabora za žalujoče otroke in mlado-
stnike, izobraževanje za širšo javnost, za strokovne  delavce 

( zdravstvene, socialne, pedagoske idr. stroke, bodisi v obliki 
delavnic ali kot predstavitve)  ter seveda izobraževanje  no-
vih prostovoljcev.

Komu je namenjen
Namenjen je oskrbi neozdravljivo bolnim.
Celostna oskrba omogoča lajšanje fizičnih težav, telesne-
ga trpljenja, razreševanja čustvenih in socialnih vprašanj 
ter podporo v osebni preobrazbi. Tudi svojci bodo v naših 
prostovoljcih našli zaupnike in sogovornike za oskrbo, opo-
ro ob soočanju s hudo boleznijo in soočanju z  minljivostjo 
bližnje osebe.

Namen in cilji:
•  dostojanstveno umiranje, kjer je zagotovljeno 

bolnikovo soodločanje o načinu zdravljenja in oskrbe, 
ter o tem, kje želi umreti in koga želi imeti ob sebi

•  izboljšanje kvalitete življenja umirajočim bolnikom
•  podpora družini pri oskrbi umirajočega bolnika, da 

lahko nudijo potrebno nego in sprejmejo smrt 
•  podpora po smrti svojcem
•  izvajanje predavanj in organiziranje skupin za 

samopomoč
•  prizadevanje za odpravljanje tabujev in za bolj človeški 

odnos do umiranja in žalovanja v družbi

SOČUTNA OSKRBA
ob hudi bolezni in žalosti
IZOBRAŽEVANJA
PROSTOVOLJSTVO
Območni odbor Murska Sobota
Slovenska ul. 42
Tel.:02 530 20 90 ali 051 442 636
e-mail: hospic.ms@siol.net
www.drustvo-hospic.si

Balajceva domačija odprla svoja vrata
V Čikečki vasi je svoja vrata odprla Balajceva domačija in obi-
skovalcem omogočila pogled v notranjost. Najstarejši zapisi o 
obstoju domačije segajo v leto 1857. Poleg samega ogleda, so 
zbrani lahko prisluhnili pevcem iz Sela, mešanemu oktetu iz 
Dragutincev, si ogledali skeč in prisluhnili različnim recitacijam.



LJUDJE IN DOGODKI

     Lipnica - 3. september 2013  : : : : : : : : : :   17

Balajceva domačija 
Nastarejši zapisi o Balajcevi domačiji segajo v leto 1857 in je 
registrirana kot kulturna dediščina. Kot je povedala sedajšnja 
lastnica ne vedo kdo jo je zgradil in kako je izgledala. Na tej 
domačiji sta takrat živela zakonca Balajc, Franc in Elizabeta, ka-
tera sta domačijo zapustila hčerki Šarloti. Pozneje je domačija 
prišla v roke mlajše hčerke Ilonke, katera je do smrti leta 1983 
živela na njej. Pozneje v njej ni živel nihče, za njo so pa skrbeli 
domačini. Leta 2009 sta domačijo z namenom, da jo obnovi-
ta in ohranita kupila zakonca Fras, ki sta notranjost domačije 
opremila s starim pohištvom, katerega sta nekaj dobila od va-
ščanov, nekaj pa ga dokupila. Na novo sta vzidala krušno peč. 
Zaenkrat jo uporabljata v svojem prostem času, v prihodnosti 
pa bo mogoče zaživel še apartma, ki je že urejen.

                                      
Šesti lovski tabor 
ZLD Prekmurje je v sodelovanju z LD Prosenjakovci organizi-
rala že Šesti lovski tabor, ki je trajal od 28. do 30. junija 2013. 
Udeležilo se ga je 15 osnovnošolcev iz osnovnih šol Prekmurja. 
Tabor se je odvijal po že utečenem programu, kjer so udele-
ženci spoznavali naravo in njene zakonitosti in divjad s po-
udarkom na vlogi lovca pri ohranjanju prosto živečih živali 
v naravi in naravnega okolja. Med drugim so obiskali muzej 
na temo divjad na Madžarskem. Ob tem so bili seznanjeni z 
lovsko kulturo, s spoznavanjem lovskega orožja, sokolarstva. 
Posebno navdušeni so bili nad prikazom orožja in praktičnim 
prikazom sokolarstva. V teh treh dneh so skupaj s člani LD 
Prosenjakovci zahajali v lovišče in praktično doživeli opazo-
vanje divjadi v naravi. V tem kontekstu so doživeli tudi spo-
štovanje uplenjene divjadi, kako se ji lovci zahvalijo za užitek 
in lovski blagor.

Ob tej priliki se zahvaljujemo DOŠ Prosenjakovci, posebej 
kuharju za okusno pripravljeno hrano ter članom LD Prose-
njakovci, ki so vodili tabornike na opazovanje divjadi v naravi.
Ob slovesnem zaključku tabora, kjer so sodelovali KUD Pre-
kmurskih rogistov in Pevski zbor prekmurskih lovcev, smo že 
snovali načrte za sedmi lovski tabor.

v Selu proslavili 40 let delovanja 
nogometnega kluba
Ob praznovanju 40. obletnice ŠD NK Rotunda so v Selu pri-
pravili prijateljski nogometni turnir na katerem je slavila 
Čarda iz Martjanec.
Športno društvo NK Rotunda obstaja že od leta 1973. Mladi 
nogometni navdušenci iz Sela in Vučje Gomile so se pred 
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štiridesetimi leti na pobudo učitelja Štefana Cigüta odločili, 
da ustanovijo nogometno društvo, ki so ga poimenovali NK 
11 Plavih. Kot pri vseh začetkih, je bilo tudi začetno delovanja 
kluba težavno, vendar so se z vztrajnostjo članov društva 
pogoji izboljševali. Kljub težkemu začetku je bil nogometni 
klub ŠD NK Rotunda v preteklih štiridesetih letih središče 
športnega in društvenega dogajanja v tem delu Goričke-
ga.  Na prijateljskem turnirju, ki so ga pripravili v počastitev 
ljubileja, so se pomerile ekipe ŠD NK Rotunda, NK Čarda, NK 
Bogojina in NK Kobilje. Na koncu je slavila NK Čarda, ki je v 
tekmi za prvo mesto po enajstmetrovkah premagala ekipo 
Kobilja, domačini pa so v tekmi za tretje mesto prav tako po 
enajstmetrovkah premagali ekipo Bogojine.

Balaton Poli
Vse naše družinske počitnice so aktivne in pogosto tudi fi-
zično naporne. Večkrat se nam pridružijo prijatelji, ki pravijo, 
da po tedenu počitnic z nami potrebujejo 2 tedna počitka 
v zdravilišču. 
Tako si vsako leto privoščimo teden ali dva kolesarjenja po 
eni izmed dolgoprogaških kolesarskih poti, ki so v tujini zelo 
razširjene, npr ob Donavi ( od izvira do Dunaja, Bodenskega 
jezera, Rena, Blatnega jezera, itd ). 
Spoznavanje sveta s kolesa je predvsem za otroke izjemno 
zanimivo, ker se prekrivata koncept vandranja in fizične ak-
tivnosti, prisotno je tudi nekaj negotovosti okrog vremena, 
poti, prenočišča kar dela takšno pot tudi za logistični iz-
ziv. Naš koncept vandranja so že prevzele številne družine, 

drugo leto pa nameravam organizirati družinske kolesarske 
počitnice tudi za tiste, ki potrebujejo malo vpodbude in se 
sami ne bi za to odločili. 
Letos smo se prvič odločili, za pot, ki ne vodi samo po kole-
sarskih stezah in označenih manj prometnih poteh, temveč 
tudi po cestah, ki so na nekateih krajših odsekih bolj pro-
metne. Prvič smo se odločili, da bomo preizkusili kulturo 
voznikov v Sloveniji in bili smo pozitivno presenečeni. Po-
sebaj Prekmurje je za kolesarjenje in redkim prometom na 
stranskih cestah kolesarjem zelo prijazno. 
Našo pot smo začeli doma v Ljubljani, za cilj pa smo izbrali 
Blatno jezero, ki je Meka za rekreativne potovalne kolesarje 
in za družinske kolesarske počitnice. 
Pot nas je vodila po  po trasi : Ljubljana – Rateče – Trbiž – 
Beljak in ob Dravi do Lavamunda čez prelaz, z večjo višinsko 
razliko kot razvpiti Vršič, do Laibnitza in ob Muri do Gornje 
Radgone.  Od tam v Moravske Toplice, kjer so otroci prišli na 
svoj račun izkoristili dopoldne na bazenih in toboganih.  Od 
tam smo nadaljevali po prekmurskih in madžarskih cestah 
do Balatona. V osmih dneh smo prekolesarili 550km in če je 
verjeti računalniku okoli 4000m višinske razlike. 
Na poti smo se  držali koncepta “vse kar potrebujem vozim s 
seboj” torej brez spremljevalnega vozila. Spali smo po kam-
pih in gozdovih, kjer nas je pač doletela noč.  

Ekipo so sestavljali:
• Pavel 2 leti
• Marko 6 let
• Katarina 9 let
• Veronika 11 let
• Matija 13 let
In pa seveda starša Andreja in Matej

Pavel se zelo rad prevažal v kolesarski prikolici, Marko na 
otroškem kolesarskem sedežu, ostali pa so kolesarili sami.
Naš Marko je malo pomešal prireditve, ki smo se jih letos 
udeležili : Maraton Franja, Maraton Poli in pot na  Balaton. 
Zanimalo ga je kdaj se odpravimo na Balaton Poli. Tako je 
izlet dobil ime Balaton Poli.
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NK Čarda – ostati želimo 
stabilen tretjeligaš 
Pred vrati je nova sezona tekmo-
vanja v 3. SNL vzhod. Prva tekma 
je v nedeljo 24.8. v Martjancih s 
Slovensko Bistrico. Na tej tekmi 
bodo ljubitelji nogometa vide-
li povsem drugo ekipo Čarde, 
namreč v igralskem kadru je 
prišlo do velikih sprememb. 
Sezona, ki je za nami je bila 
uspešna, saj smo na koncu za-
sedli solidno šesto mesto, čeprav nam je po jesenskem delu 
kazalo, da se lahko borimo za naslov prvaka. Prve igralske 
spremembe so se začele že v zimskem prestopnem roku, ko 
so nepričakovano odšli Iztok Kerčmar, Aljoša Cipot in Daniel 
Gjergjek v Avstrijo, Timi Šipoš k Muri, Simon Zorger k Pucon-
cem in Nino Kauter k Zavrču, ki je imej dvojno registracijo. 
Takrat je v Avstrijo odšel tudi trener Štefan Šavel. Zamenjal 
ga je Štefan Ivanič. Tako smo spomladanski del sezone igra-
li v precej okrnjeni sestavi, saj je pozimi zelo težko dobiti 
nove igralce. Sezono smo vseeno uspešno končali, čeprav 
so odhodi igralcev v ekipi pustili določene posledice. Vide-
lo se je, da ni bilo vedno prave motivacije. Po končanem 
spomladanskem delu pa je sledil novi val odhodov. Takoj po 
prvenstvu so napovedali svoj odhod  Denis Barbič in Mitja 
Mauko, ki sta bila posojena igralca od Mure in želita igrati 
v višji ligi, Darko Prša,  Zoran Horvat, Uroš Kranjc in Tadej 
Flisar so odšli v Avstrijo, Grega in Uroš Pavel sta odšla k Bel-
tincam, kjer sta igrala prejšnjo sezono, Sandro Zadravec je 
odšel v domači Rakičan kakor tudi Uroš Kos, prav tako Borut 
Puhan v Bogojino in Matjaž Škafar v Ižakovce, odšel pa je 
tudi Gregor Šantavec. Tako se je ekipa, ki je bila dolga leta 
skupaj razbila. Razlogov za odhode igralcev je verjetno ve-
liko, vsak ima svojega, vendar pa ne moremo mimo dejstva, 
da lahko v Avstrijskih ekipah po novem igra sedem tujcev. 
Iz zdravstvenih razlogov pa je napovedal svoj odhod že me-
sec dni pred koncem prvenstva tudi dolgoletni član UO NK 
Čarda Franc Cifer.
Vsem igralcem se zahvaljujemo za igranje v Martjancih in 
so vabljeni, da še kdaj zaigrajo za barve NK Čarda.
Igralci, ki so ostali Kristjan Lepoša,Tomaž Recek, Davorin 
Lovrenčec, Daniel Cifer, David Gjergjek, Matej Vogrinčič, 
Miha Pintarič, Mario Madžar in Tomaž Vereš so seveda 
zdaleč premalo, da bi lahko nastopali v kateri koli ligi, zato 
smo bili postavljeni pred odločitvijo, ali sploh igrati v 3 SNL 
vzhod.
Takrat se je spet pokazalo, da je še kar nekaj tistih, ki jim 
NK Čarda nekaj pomeni. V ekipo so se vrnili nekdanji igralci 
Čarde in sicer Tomaž Čarni, Grega Andrejč, Goran Žganjar, 
Goran Berden, Beno Jaklin, Denis Kozic, Boris Tivold, Aleš 
Kuhar in Štefan Hari. V Člansko moštvo smo vključili dva 
obetavna mladinca in sicer Denisa Škrileca ter Gregeca 
Roškara in pripeljali okrepitve Boštjana Kamnika, ki je že bil 
pri NK Čarda, Roka Bencika iz NK Tišine, Denisa Horvata iz 
NK Bakovci, Aleša Sapača iz NK Rakičan, Gorana Rističa iz NK 
Kobilje, Damira Puckoja iz NK Gančani, Igorja Horvata iz NK 
Rogaševci ter Aleša Kološo. Povsem nova ekipa seveda po-

trebuje kar nekaj časa da se uigra, vendar vsi z optimizmom 
pričakujemo začetek nove sezone. Fantje so do zdaj pokazali 
veliko volje, prisotna je velika motivacija in če bodo tako 
nadaljevali tudi uspehi ne bodo izostali. Menimo, da imamo 
ekipo, ki se še vedno lahko kosa z ekipami v 3 SNL vzhod, se 
pa zavedamo, da bo to v tem trenutku, predvsem zdaj na 
začetku to nekoliko težje. 
Zaželimo jim veliko športne sreče na igrišču.

Franc Kodila

ŠD Filovci osvojili drugo mesto na 
turnirju za pomurskega prvaka
ŠD Filovci so aktualni prvaki Lige malega nogometa Mo-
ravske Toplice. Kot aktualni prvaki ene izmed osmih malo 
nogometnih lig na travi v Pomurju so si prislužili vabilo na 
turnir za prvaka Pomurja, ki se je odvijal na nogometnem 
igrišču na Tišini.

Filovci so v prvi tekmi premagali ekipo Černelavcev s 2:1, v 
drugi tekmi so remizirali s ekipo Lucove  1: 1, v tretji pa  pre-
magali ekipo Gornjih Slaveč z rezultatom 4: 3.
V polfinalu je bila ekipa Filovcev s 3:1 boljša od ekipe Peča-
rovcev in se zasluženo uvrstila v finale. Žal je bila v finalu 
močnejša ekipa Junior iz Stare nove vasi, ki je premagala 
ekipo Filovci s 2:0. Luka Perš

Pred začetkom nove nogometne sezone 
V občini Moravske Toplice svojo nogometno znanje na 
pomurskih nogometnih zelenicah že vrsto let preverjajo 
nogometni klubi ŠD GMT Bogojina, ŠD NK Rotunda Selo 
in NK Čarda iz Martjancev. Med tem ko NK Čarda uspešno 
nastopa v 3. SNL Vzhod, sta lansko leto Bogojina in Selo igra-
la v nižjih medobčinskih ligah. Bogojina je v Pomurski ligi 
zasedla 13. mesto med 14. klubi, Selo pa je  v 1. MNZ Murska 
Sobota in osvojilo zadnje mesto med 15 ekipami. Zaradi ne-
soglasij, ki so se pojavile med  MNZ Murska Sobota in MNZ 
Lendava,  se je po dobrih desetih letih ukinila Pomurska no-
gometna liga. Za ukinitev sta najbolj odgovorna predvsem 
oba predsednika obeh medobčinskih zvez,  Danilo Kacijan 
iz MNZ Murska Sobota in Branko Gros iz MNZ Lendava. Po 
koncu sezone in med lansko letno sezono so nekaj več volje  
za ohranitev te odlične lige pokazali v MNZ Lendava,  vodilni 
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možje pri MNZ Murska Sobota pa se zanjo niso niti trudili.
Zaradi tega sta se  pred pričetkom nove nogometne sezone 
2013/ 2014 oblikovali novi medobčinski ligi. Tako imata obe 
medobčinski zvezi vsaka po dve ligi. A s tem nejevolja klubov 
iz MNZ Murska Sobota  ni prenehala, za kar je  poskrbel iz-
vršilni odbor MNZ Murska Sobota in sam predsednik zveze 
Danilo Kacijan.  Največ nejevolje  je povzročila uvrstitev NK 
Niros Cankova in NŠ NK Mura 05 v prvo mursko soboško 
medobčinsko ligo. Med tem, ko  bo Mura kot  novo usta-
novljeni klub, morala  nastopati v drugi medobčinski ligi, 
si Cankova predvsem  zaradi lanskoletnega osvojenega 12. 
mesta enostavno naj nebi zaslužila igranja v prvi medob-
činski ligi.

V obeh klubih iz občine Moravske Toplice je prišlo tudi do 
nekaj igralskih sprememb.V Bogojini so se  pridružili Primož 
Černela, Niklas Havaši iz Kobilja, Borut Černela iz Gančan, 
Tomaž Zadravec iz Bratoncev, Uroš Ošlaj iz Nafte Lendava 
in Borut Puhan iz NK Čarda Martjanci. Odšli so Aleš Klar, 
Mitja Kuzmič in Tadej Kokol. Trener ekipe Bogojine je Mar-
jan Rajbar. Rotunda Selo so okrepili  Tomaž Koltai, Marino 
Malinovič in Dejan Rocner iz Hodoša ter Gregor Matjašec iz 
Križevec v Prekmurju, odšli pa so Drago Meglič, Denis Furek, 
Niko Bošnjak, Goran Žganjar in Aleš Kuhar. Trener ekipe Sela 
je Marko Pintarič.
 Bogojina je že pričela s tekmovanji:  18. avgusta je bilo od-
igrano prvo kolo pokala MNZ MS, nasprotnik Bogojine so 
bili Bakovci, ki so  zmagali s tri proti nič. Zadnjo avgustovsko 
nedeljo so igralci Bogojine v  prvem krogu prvenstva gosto-
vali na znameniti Fazaneriji, kjer so se pomerili z »novo« 
Muro. Ekipa Selo bi morala pričeti prvenstvo  v zadnjem 
tednu avgusta, vendar zaradi protesta večine klubov in ne-
strinjanja s politiko in odločitvami predsednika zveze Danila 
Kacijana v drugi ligi MNZ Murska Sobota pričetek prvenstva 
še  ni znan. Večina klubov je hotela iz druge medobčinske 
lige, med njimi tudi ŠD NK Rotunda Selo, prestopiti v MNZ 
Lendava, vendar zaradi dokumentacije, ki jo imajo pri MNZ 
Murska Sobota, je njihova nogometna prihodnost nepred-
vidljiva.
Mi bomo redno spremljali in poročali o rezultatskih uspehih 
ekip Bogojine in Sela in upajmo le, da bosta obe ekipi raz-
veseljevali svoje sovaščane kot ostale ljubitelje nogometa 
v občini Moravske Toplice.

Luka Perš

8. turnir v malem nogometu
V nedeljo, 4. avgusta je v Motvarjevcih potekal 8. tradici-
onalni turnir v malem nogometu, ki ga je organiziralo ŠD 
Motvarjevci, na njem pa  je sodelovalo 9 ekip. Vročina za 
organizatorje ni bila ovira, saj so se nanjo skrbno pripravili. 
Izdelali so bazen; iz bal so sestavili ogrodje, čez napeli moč-
no plastično folijo ter bazen napolnili z vodo - odlična ideja! 
Pregreti tekmovalci so se tako lahko hitro ohladili. 

V finale, ki se je odigral pozno popoldne, se je uvrstila do-
mača ekipa iz Motvarjevcev ter ekipa iz Kobilja. Slednji so 
domov odnesli največji pokal, tretje mesto pa je pripadalo 
klubu KMN Picerija Kučan iz Križevcev. Za najboljšega vra-
tarja so ocenili Aleša Janka iz Motvarjevcev, najboljši strelec 
pa je bil Kobiljčan Dominik Penhofer.

vds

8. kispályás focitorna
2013. augusztus 4-én, vasárnap, Szentlászlón már nyolcadik 
alkalommal zajlott a hagyományos kispályás focitorna. A Szent-
lászlói Sportegyesület által szervezett baráti tornára kilenc csa-
pat jelentkezett. A szervezők számára még a nyári forróság 
sem okozott gondot, hiszen minden eshetőségre, alaposan 
felkészültek. Fürdőmedencét készítettek: bálákból alakították ki 
a szerkezetét, aztán műanyag fóliával bevonták és az így kiala-
kított medencét feltöltötték vízzel. Az ötlet kitűnőnek bizonyult, 
a nagy melegben a játékosokat így kellemes hűs fürdő várta. 
A késő délutáni döntőbe a hazai, szentlászlói és a kobiljei 
csapat jutott be. A legnagyobb serleget az utóbbiak vihették 
haza, a harmadik helyezést a Kučan pizzéria csapata érte el 

Obiskovalci so se okrepčali v senci. Čestitamo kuharjem, ki so pripravljali jedi 
z žara v taki vročini.

A játékosok felfrissülhettek a bálákból készült fürdőmedencében.
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Križevciről. A legjobb kapus címet a szentlászlói Janko Aleš 
szerezte meg, a legjobb góllövőnek pedig a kobiljei Dominik 
Penhofer bizonyult. 
Az eredményhirdetést, valamint a serlegek és az elismerések 
kiosztását a sportrajongók késő estig tartó szórakozása és 
társalgása követte. 

vds

Zvesta hokeju
Hokej na travi ima v občini Moravske Toplice že 17-letno 
tradicijo. Ves ta čas so se v klubu prepletali lepi pa tudi 
težki trenutki, zlasti na začetku delovanja kluba. A čas je 
naredil svoje, vodstvo kluba in igralci so postajali izkuše-
nejši in le vprašanje časa je bilo kdaj se bo klub pojavil na 
tekmovanju evropskega pokala. Pa se je zgodilo tudi to. 
Najprej leta 2008 doma v Moravskih Toplicah, leta 2009 
pa je članska vrsta prvič gostovala na tekmah evropske-
ga pokala kategorije Challenge. Pot je bila dolga, saj je do 
litovske prestolnice Vilnius vožnja v sicer luksuznem av-
tobusu trajala natančno 24 ur. Dosti, a ne preveč tudi za 
skupinico navijačev, ki je spremljala člane na turnir, kjer 
so osvojili prvo mesto. In razen igralcem je pohvala šla 
prav navijačem, ki so dopolnili pozitivno vzdušje. Če si kdo 
predstavlja navijače kot mularijo, polno vseh neumnosti 
bo tu razočaran. Simpatizerji hokejskega kluba so priletne 
gospe in gospodje, ki so še vedno polni energije da lahko 
potujejo z klubom. In taka sta tudi naša tokratna gosta, ki 
sta z hokejskim klubom že od njegovega prvega gostova-
nja. Alojz Berden iz Filovcev in Jože Horvat iz Mlajtincev sta 
spremljevalca kluba na prav vseh tekmovanjih za evropski 
pokal. Z člani sta bila v Litvi, pa na Slovaškem in tudi na 
Nizozemskem, letos sta se pa priključila še ekipi članic in  
(oba prvič z letalom) odpotovala še na Portugalsko. Že na 
prvem  gostovanju si je skupina izbrala ime, ki pa ustreza 
pokrajini iz katere izvirajo. ''Dödolaši'' je naziv, ki privabi 
spomin na uradno večejo prvenstva v Vilniusu. Tu je doma-
čin  vsem prisotnim med drugim postregel z jedjo, katera 
spominja na naše ¨dödole. A kaj, ko pa le-teh Horvat tako 
zelo ne mara. In bolj se jih je otepal, bolj so mu jo domačini  
gostoljubno ponujali. Obilica smeha je tako pripeljala do 
izbranega imena. In od takrat je cela skupina ostala zvesta 
klubu. Res da niso vsi na vseh tekmovanjih, a prihajajo na 
klubsko skupščino pa tudi na vseh novoletnih srečanjih so 
prisotni.

Alojz Berden: ''Med hokejske navijače sem prišel po pri-
poročilu g. Franca Küčana na enem od občnih zborov. Pri-
znam, da prej nisem kaj dosti poznal tega športa. Toda, 
prijetno vzdušje, dobra ekipa in še kaj so krivi, da sva še 
tu. V tej družbi se vedno dobro počutiva in poveva lahko 
le dobra stvari. Dobro se razumeva z vodstvom kluba in 
igralskim kadrom.Vedno sva bila dobro sprejeta in sva kot 
del ekipe. Prav nikoli nisva imela občutka zapostavljenosti 
in kar so imeli igralci sva imela midva. Ja, še bova zraven.''
Jože Horvat:(ki je na dan razgovora praznoval rojstni dan, 
obletnico poroke in postal upokojenec)''V tem klubu se 
odlično počutim in zato zahvala vsem, ki ga vodijo in skr-
bijo za organizacijo.Upam, da bo tudi v prihodnje več takih 
možnosti in da bova z Berdenom stalno zraven, saj sva do-
živela vrsto nepozabnih trenutkov. Sam sem prišel k ho-
keju preko sina, ki je bil prav tako hokejist.In res mi ni žal. 
Tudi z Lujzom sva se odlično ujela in kakšnih dogodkov niti 
ne smeva obelodaniti. Pri vsakem takem potovanju si ve-
dno znova mislim, da marsi kdo ima precej denarja, a nima 
prijatejev z kakšnimi se družimo preko hokeja. Priznam, že 
razmišljam o prihodnjem gostovanju.''
In ne samo onadva. Tudi v klubu vedo, da če kdo, Berden 
in Horvat bosta sigurno šla z njimi. Kam? Tudi na konec 
sveta z hokejisti če bo  treba. Tako pravita. Zato jima iz klu-
ba odgovarjajo ''obregado'' in na zdravje prijatelja z veliko 
''cervejo''. Še bomo potovali - in igrali hokej. (obregado = 
hvala; cerveja = pivo, po portugalsko)
                                                                                                                    jč

Poletni utrip v Moravskih Toplicah
Glasbeno poletje v Moravskih Toplicah  - Imago Slovenia/
Podoba Slovenije 
V dveh najbolj vročih poletnih mesecih ste vsaj enkrat 
tedensko lahko prisluhnili izvajalcem vrhunske glasbe. 
Koncerti so se v organizaciji Term 3000 in v sodelovanju z 
Občino Moravske Toplice in Termami Vivat  odvijali na terasi 
hotelov v Moravskih Toplicah, za razliko prvega in zadnjega 
koncerta, ki sta potekala v sakralnih objektih  (moravskoto-
pliška evangeličanska cerkev in martjanska cerkev sv. Mar-
tina). Dva vroča meseca in kar 9 koncertov najrazličnejših 
glasbenih zvrsti – za vsak glasbeni okus se je našlo nekaj. 

Barcelona Klezmer Gipsy Orchestra, predzadnji koncert v ciklu Imago 
Sloveniae je razvnel vse ljubitelje ciganske in balkanske glasbe



TIC--ove NOVICE

22   : : : : : : : : : :  Lipnica - 3. september 2013

Etno četrtki
Julijski in avgustovski četrtki so bili obarvani z etno vsebina-
mi. Pred Slaščičarno Café Praliné v Termah 3000 so nasto-
pili različni folkloristi iz domače občine (dvakrat KUD Jožef 
Košič Bogojina, dvakrat KUD József Attila Motvarjevci, KUD 
Male rijtar Tešanovci) ter glasbeniki, ljudski pevci ter godci 
od drugod (Künštni Prleki, Ljudski godci Černelavci, Gorički 
lajkoši, dvakrat Püconski duet & Pištek s harmoniko.). 
Na stojnicah so se s kulinariko in vabilom na dogodke pred-
stavili člani domačih (občinskih) društev (KTD Filovci, TD 
Selenca Ivanci, KTD Ady Endre Prosenjakovci, KTD Žlaki Se-
beborci, DKŠT Ivanovci, dvakrat KTD male rijtar Tešanovci) 
in društev in organizacij od drugod (Künštni Prleki, dvakrat 
KTD Puconci, Zavod za kulturo, turizem in šport Murska So-
bota). 
Etno večere je organiziral TIC Moravske Toplice v sodelova-
nju s Termami 3000. 

Kmečka tržnica 
Ob sobotah so lokalni proizvajalci in kmetje ponujali naj-
različnejše pridelke in domače proizvode. 

Poletna turistična tržnica 
Zaradi povpraševanja in dobrega obiska tržnico podaljšu-
jemo – aktualna bo še v septembru. 

Niso verjeli v telo - videli so v srce z 
Siddharto
V Moravskih Toplicah je dne 20.7.2013 nastopila najbolj 
poznana slovenska rock skupina - Siddharta. Kar precej-
šnje število oboževalcev se je zbralo pred odrom ob baze-
nih Term 3000, kjer so noreli, skakali in peli skupaj z njimi. 
Siddharta so tako postregli z bolj poznanimi pesmimi, kot 
je Napoj, ki je poskrbel za neverjeten hiperaktivni bum, za 
množično petje od prve do zadnje vrste pa je poskrbel re-
fren: »Ker ne verjamem v telo, rad bi te videl v srce!«  ene 
izmed najbolj poznanih pesmi Siddharte – Na Soncu. Nav-
dušili so tudi z nam bolj »domačo« priredbo Kreslinove pe-
smi Od višine se zvrsti, zaigrali pa so tudi nekaj novejših, 
morda nekaterim malo manj poznanih pesmi, kot so na 
primer Malishka in Postavi se na mojo stran. Presenetili 
so tudi z komadom Mr. Q, ki je bil v Prekmurju do sedaj 
na samostojnem koncertu Siddharte odigran le dvakrat, 
verjeto najbolj čustveni odziv pa so dosegli z skorajda vsem 
dobro poznano pesmijo Samo edini, ob kateri so se raznežili 
tako mladi kot starejši . Kljub manjši tehnični napaki, ki je 
terjala ozvočenje so se člani skupine odlično znašli in tako 
eno izmed pesmi odlično priredili, saj so ji dodali bobnar-
ski solo, kateremu se je pridružil tudi pevec skupine, Tomi 
Meglič. Vsekakor odličen vložek, kjer so člani dokazali, da jih 
nič ne spravi s tira. Po samem koncertu so bili oboževalci 
deležni resnično velike pozornosti, saj so bili člani skupine 
Siddharta na voljo tako za fotografiranje, podpise kot za 
kakšen pogovor. Koncert je tako v vseh pogledih dosegel 
pričakovanja, saj so oboževalci odhajali nasmejani in brez 
glasu zaradi petja vzporedno z Siddharto.

Foto in tekst: Marina Benkovič
Etno glasbenega in plesnega programa se je razveselil marsikateri 
obiskovalec Poletne turistične tržnice. 

Domači pridelki so bili na voljo vsako soboto dopoldan julija in avgusta 
Pestra izbira sadja, zelenjave in drugih izdelkov, narejenih doma. 



PROSTI ČAS

PRAVILNA REŠITEV GESLA NAGRADNE KRIŽANKE 115. ŠTEVILKE LIPNICE: JOŽEF KOŠIČ GORNJI SENIK
Med prispelimi pravilnimi rešitvami smo izžrebali naslednje nagrajence, ki prejmejo vrednostne bone pokrovitelja, 
Okrepčevalnica Viktorija Milan Varga s.p.,  Filovci 7: 1. ANTOLIN MARJANCA, IVANCI 61 - 9222 BOGOJINA, 2. MARTA KOCET,  
PROSENJAKOVCI 33 - 9207 PROSENJAKOVCI, 3. CELEC ANA, ŠTEFANA KOVAČA 22 - 9000 MURSKA SOBOTA.

NAGRADNA KRIŽANKA: 
Pokrovitelj nagradne križanke je  Okrepčevalnica viktorija 
Milan varga s.p.,  Filovci 7,  ki bo trem uspešnim reševalcem poklonila 
vrednostne bone.

Geslo križanke, ime in priimek ter naslov pošljite na dopisnici do torka, 
24. septembra  2013 na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 
9226 Moravske Toplice, s pripisom  nagradna križanka.

     Lipnica - 3. september 2013  : : : : : : : : : :   23
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KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI MORAVSKE TOPLICE
SEPTEMBER 2013

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

Naziv prireditve Opis prireditve Kraj izvajanja Datum Organizator Informacije

SEPTEMBRSKA TRŽNICA Jesenska turistična 
tržnica. 

Moravske 
Toplice

September, 
med četrtkom 
in soboto 

TIC Moravske 
Toplice 

www.moravske-toplice.
com 

GOLF TURNIR ZA POKAL 
OBČINE MORAVSKE 
TOPLICE 

Za vse ljubitelje golfa. Moravske 
Toplice, golf 
igrišče (Livada)

7. 9. 2013, 
9.00

Občinska 
športna zveza 

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

13. POHOD GOSTILNE 
MARIČ

Kulinarični pohod, ki 
pohodnike navdušuje 
iz leta v leto. 

Sebeborci, 
start pred 
Gostilno Marič

7. 9. 2013
9.30

MGM KONTOR, 
Gostilna Marič 
in DKŠT Žlaki

Marjan Marič, 
02 538 14 90, 
041 547 037, maric.
marina@mgmkontor.si

TRENJE LANU –  
XXV. Košičevi dnevi

Tradicionalna 
prireditev s prikazom 
sušenja in trenja lanu 
in prejo lanene niti … 

Bogojina, 
pri pečnici 

8. 9. 2013, 
15.00 

TD Bogojina Puhan Štefan
041 790 022

ZELENJADARSKI DAN  IN 
17. PRAZNIK OBČINE 
MORAVSKE TOPLICE 

Tradicionalen dogodek 
se letos povezuje s 
17. praznikom Občine 
Moravske Toplice. 
Odprtje prenovljene 
»stare šole« (15.00), 
osrednja družabna 
prireditev (16.00). 

Ivanci, 
prostori »stare 
šole« 

7. 9. 2013,
od 15.00 dalje, 
družabni del 
ob 16.00 

Društvo 
Selenca, 
Občina 
Moravske 
Toplice

Marko Horvat
070 738 597

Občina Moravske 
Toplice, tajništvo
02 538 15 05

18. KOLESARSKI 
MARATON PO OBČINI 
MORAVSKE TOPLICE 

Proge v dolžini 10, 31 
in 50 km. 

Moravske 
Toplice 

8. 9. 2013, 
10.00

OŠZ Moravske 
Toplice 

Branko Recek 

POHOD PO POTEH 
KULTURNE DEDIŠČINE 

Tradicionalna 
prireditev v okviru 
KDK. Pohodna pot 
vodi od Bogojine do 
Bukovnice in nazaj. 

Bogojina , start 
pri veroučnih 
učilnicah 

14. 9. 2013, 
12.30

Odbor KDK in 
TD Bogojina 

Puhan Štefan 
041 790 022
Puhan Jože 031 703 
605

ZAKLJUČEK XXV. 
KOŠIČEVIH DNEVOV 

Zaključna slovesnost 
pri rani maši. 

Bogojina, 
Plečnikova 
cerkev 

15. 9. 2013,
8.00

Odbor KD Ignac Gabor
031 388 513

ODPRTJE
IZVEDBENIH DEL 
PROJEKTA NA TEMO 
UREDITVE VAŠKIH JEDER 
IN PREVZEM NOVEGA 
GASILSKEGA VOZILA

Predaja 
prenovljenega  vaško-
gasilskega doma, 
muzeja, 
otroškega igrišča, 
obnovljenega 
športnega igrišča 
ter kolesarskega 
počivališča. 

Sebeborci, 
pri vaško-
gasilskem domu

29 . 9. 2013 PGD in KS 
Sebeborci 

Slavko Škerlak
031 717 668

10. LÜJPANJE KUKORCE – 
LIČKANJE KORUZE

Dvodnevna prireditev, 
prvi dan trganje, drugi 
dan ličkanje koruze. 

Selo, 
pri romanski 
rotundi

20. 9. 2013 
15.00 (trganje)
 21. 9. 2013
18.00 
(lüjpanje)  

Pevsko društvo 
Selo 

Oskar Makari
makari@siol.com
031 329 758 

BRATVA Bratva v 
prosenjakovskem 
vinogradu. 

Prosenjakovci, 
vinograd  
nedaleč od 
pokopališča 

25. 9. 2013, 
14.00

Vinogradniška 
sekcija KTD 
Ady Endre 
Prosenjakovci 

Ladislav Vöröš
051 358 675


