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Urednikov kotiček
Pozdravljeni! Pa smo jo dočakali, jesen namreč. In glede na vso 
muhavost narave, ki nam je zgodaj spomladi prinesla pre-
obilno močo, poletje pa je postreglo z žgočim soncem in 
ubijajočimi temperaturami, se je jesen pokazala kot zelo 
radodarna, kar se pridelka tiče. Jablane in drugo sadno 
drevje se šibijo pod plodovi, kar obilen in kakovosten pri-
delek ponujajo vinogradi, tudi njive so radodarne, da ne 
govorim o tem, kolikšna bo letos gobarska bera. Mi pa se 
vrnimo k vsebini 117. številke Lipnice.
V uredništvu smo sklenili, da bomo  objavili  še en pri-
spevek  o 18. Vaških igrah občine Moravske Toplice. Objavo 
je »zahteval« Štefan Kodila, predsednik organizacijskega 
odbora 18. Vaških iger Selo-Fokovci , čeprav smo  po mojem 
skromnem prepričanju   celovito informacijo o tem dogod-
ku posredovali že v 115. številki Lipnice. 
Sicer pa naj vas ob koncu opozorim na zapise o dogajanjih  
s 17. občinskega praznika Moravskih Toplic in Košičevih dni, 
pa na strokovne prispevke za gozdarje in poljedelce, pa na 
kopico zapisov iz šol in vrtcev, nismo pa pozabili na 100 le-
tnico smrti Franca Ivanocyja.  Pa tudi sicer vam ponujamo 
obilo zanimivega branja.

 Vaš urednik Boris Cipot

Je šlo za ugriz strupene kače?
Prejeli smo sporočilo o tem, da naj bi v torek, 17. septembra 
v Martjancih strupena kača ugriznila manjšega kužka, ki 
je žal, vsem naporom veterinarja navkljub, naslednji dan 
poginili. 
»Ne vem zakaj, a imela sem občutek, da bi ga lahko ven-
darle ugriznila kača, ko pa v vseh člankih po časopisju in na 
internetu avtorji člankov vztrajno trdijo, da v Prekmurju 
ni strupenih kač in je panika odveč,« je zapisala veterinar-
ka Smilja Nabergoj, ki je tudi opravila obdukcijo psička. 
»Našla sem le rahlo rdečino na vratnem področju, brez 
obsežnih krvavitev, vendar pomodreli jezik, pljuča polna 
krvi, kri v želodcu in v prebavilih, polnokrvne ledvice, na 
vsakem rezu, ki pa sem ga naredila, se kri ni strjevala,« kar 
naj bi bilo po njenem značilno za kačje ugrize. »Kače se 
skrivajo v skladovnicah drv, kupih odpadlega gradbenega 
materiala, vejevju, deskah, kupih kamenja. Sončijo se na 
skalovju, v bližini hiš iščejo hrano (male glodavce), ali pa 
samo zavetje pred slabim vremenom.« Zato po njenem 
velja biti še kako previden.  
Potrebno je poudariti, da so ZAŠČITENE, ne smemo jih po-
bijati! V primeru, da je kača zašla v nek prostor ali se jo da 
omejiti, je nikar ne ubijte - pokličite KAČOFON na telefon 
040/322-449.
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»Gorički vodovod«
Gradnja B kraka pomurskega vodovoda se lahko začne
V Murskih Črncih se je s 
simbolično  zasaditvijo 
prve lopate, ob ministru 
za kmetijstvo in okolje 
mag. Dejanu Židanu, so 
za lopato poprijeli tudi 
župani občin, vključe-
nih v projekt B kraka,  
pričela gradnja sistema 
B pomurskega vodovoda. Ob prisotnosti županov, pro-
jektantov in izvajalcev del  je nato Židan v Stanjevcih s 
koordinatorjem omenjenega sistema in županom Ob-
čine Grad Danijelom Kalamarjem podpisal pogodbo o 
sofinanciranju tega 48 milijonov evrov vrednega projekta. 
Več kot 37 milijonov je zagotovljenih iz evropskih skladov 
in državnega proračuna.
O nujnosti izgradnje goričkega vodovoda se je prvič spre-
govorilo leta 2000,  po trinajstih letih postaja gorički vo-
dovod realnost.  Ob podpisu pogodbe je minister Židan  
dejal, da ima oskrba s pitno vodo pomembno  mesto pri 
črpanju okoljskih kohezijskih sredstev.  V 12 občinah, ki ga 
zajema B krak,  bodo  zgradili 229 kilometrov vodovodne-
ga omrežja, 11 vodohramov in 17 prečrpališč.  Tako bodo 
vzpostavili  enovit sistem oskrbe s pitno vodo, zgradili  
manjkajoče omrežje, priključili nove  porabnike ter tako 
zmanjšali vodne izgube. Izboljšala se bo oskrba s pitno 
vodo. Gradnja v osmih od dvanajstih občin naj bi se sicer 
začela že konec septembra. Ob tem  je koordinator siste-
ma Danijel Kalamar dodal, da je  podpis godbe  »vrnitev 
odpisanih, saj  je še nekaj mesecev nazaj projekt visel v 
zraku in večkrat smo se znašli v slepi ulici.« Še pred pod-
pisom pogodbe so  govorili o projektih v novi finančni 
perspektivi 2014 – 2020. »To je najprej gradnja druge faze 
goričkega vodovoda, za kar bo potrebnih še dodatnih 33 
milijonov evrov,« je pojasnil minister Židan. Sicer naj bi 
bil po njegovih besedah  naslednji skupni večji projekt 
pomurske  regije gradnja namakalnega sistema.

bc
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Proslavili smo 17. občinski praznik
Pomembna pridobitev za Ivance
Prva sobota v septembru je bila  praznično obarvana, kajti 
naša Občina   je proslavila 17. občinski praznik. Osrednja slo-
vesnost je bila  v Ivancih, v tamkajšnji prenovljeni« stari šoli«, 
kjer so  na svečani seji občinskega sveta podelili letošnje ob-
činske nagrade in priznanja.  Praznovanje je bilo povezano s 
tradicionalno prireditvijo Zelenjadarski dan, ki so ga Ivančani 
pripravili že desetič zapored.

projekt prenove »stare šole« je veljal dobri 294 tisoč evrov, 
dela pa so bila sofinancirana s sredstvi Evropskega kmetijske-
ga sklada za razvoj podeželja.  Staro šolsko poslopje, zgrajeno 
1908. leta, je prve šolarje sprejelo prav prve septembrske dni 
pred 105. leti. Poleg prenovljene stare šole je novo strešno 
kritino dobila sosednja zgradba. Urejena je tudi okolica  dvo-
rišča in otroškega igrišča.  
Praznovanje občinskega praznika se je nadaljevalo z družabno 
prireditvijo  pod velikim šotorom, ki so ga dodobra napolnili 
obiskovalci od blizu in daleč.  Ivanski gostitelji  so poskrbeli 
za  bogat kulturni program, v katerem so  prijeten vložek pri-
spevali tudi člani Kulturnega društva Vidovec iz Varaždinske 
županije s spletom ljudskih plesov. Zbrane je ogovoril tudi 
župan Alojz Glavač, tudi njim namenil nekaj spodbudnih in-
formacij o dosežkih in načrtih občine Moravske Toplice. Na 
odru so se še enkrat zvrstili prejemniki letošnjih občinskih 
priznanj in nagrad, pa tudi predstavnika Term 3000, ki letos 
slavijo pol stoletja delovanja. Njihovemu kolektivu je župan 
Alojz Glavač namenil posebno priznanje, prevzela pa sta ga 
direktorica Ivanka Ajlec in Stanko Lipaj, po delovnem stažu 
najstarejši zaposleni v Termah 3000. Občinski praznik je bil 
prepleten in povezan  z dogajanjem  10. Zelenjadarskega dne-
va, ki ga organizira tamkajšnje Društvo Selenca.   Prizadevni 
člani Selence so pripravili zanimivo in bogato razstavo različ-
nih domačih dobrot, ki  so kaj hitro pošle,  ne le oči, tudi usta 
so imela nekaj od tega. 
V  okviru vseslovenskega projekta Moja dežela – lepa in go-
stoljubna so ocenjevanje opravili tudi v naši občini. Za najbolj 
urejen izletniški kraj v Občini so bili proglašeni Filovci,  najbolj 
urejen kraj Mlajtinci, med vrtci je zmagal martjanski, med 
šolami pa OŠ Bogojina. Zbrani so na odru pozdravili tudi oba 
letošnja zlata maturanta, Uroša Bokana in Nina Cmora.
Letošnji praznik so sklenili z nogometnim turnirjem, na kate-
rem je ekipa Čiste narave  v finalnem obračunu po kazenskih 
strelih odpravila žogobrcarje občinskega sveta Moravskih 
Toplic.Za obiskovalce osrednje prireditve, in priznati je treba, 
da jih ni bilo malo,   je Občina pripravila brezplačen obrok, za 
prijetno vzdušje pa je poskrbeli člani skupine Weekend band.

bc

Svečane seje ob 17. Občinskem prazniku sta se udeležila državnozborska 
poslanca Jasmina Opec in Lazslo Göncz, nekaj županov sosednjih občin, 
predstavniki prijateljske občine Biograd na Moru z županom Ivanom Knezom 
na čelu.

Župan Alojz Glavač je v svojem slavnostnem nagovoru spomnil na vse 
pridobitve Občine v zadnjem letu, obenem pa opozoril, da smo pred 
pričetkom gradnje B kraka pomurskega vodovoda, kar samo za občino 
Moravske Toplice pomeni vrednost del 8 milijonov evrov.

Začelo se je s slavnostno sejo občinskega sveta.  Poleg občin-
skih svetnikov in poslancev Državnega Zbora Jasmine Opec in  
Lazsla Göncza, se je slavju pridružilo nekaj pomurskih županov 
ter predstavniki verskih skupnosti ter predstavniki prijatelj-
ske občine Biograd na Moru z županom Ivanom Knezom na 
čelu. Župan občine Moravske Toplice in član Državnega sveta 
Republike Slovenije Alojz Glavač je v slavnostnem na govoru 
izpostavil  dosežke minulega leta, med njimi izgradnjo novega 
vrtca v Moravskih Toplicah , obnovo Stare šole v Ivancih,  šte-
vilne manjše projekte, ki dajejo posameznim vasem v njihovi 
občini prijazno podobo, in seveda pričetek izgradnje B kraka 
pomurskega vodovoda, ki bo v dveh letih zagotovil zdravo pi-
tno vodo za 11 goričkih občin.  Župan Alojz Glavač se je tudi 
izrekel zahvalo posameznikom, ki si prizadevajo za uspešno 
delovanje ene  največjih pomurskih občin. Ob tej priložnosti 
so podelili tudi občinska priznanja in nagrade. Zahvalno listi-
no Občine Moravske Toplice je prejel Oskar Makari iz Sela za 
organizacijo različnih kulturnih prireditev. Občinsko nagrado 
sta si zaslužila Marjana Mencinger in Jože Zadravec iz Sela za 
humano in plemenito dejavnost rejništva. Občinska priznanja 
pa so prejeli: Andreja Trajbarič iz Filovec za prizadevno delo 
v turističnem društvu in krajevni skupnosti Filovci in župniji 
Bogojina, Jože Čarni iz Kančevec za vsestransko delovanje v 
gasilstvu in športno društvo Nogometni klub Rotunda Selo 
za 40-letno uspešno delovanje. 
Po slavnostni seji so predali namenu prenovljeno šolo, ki bo 
odslej služila različnim kulturnim in drugim dejavnostim, po 
besedah župana pa si želijo, da bi prostore dejavno izkoristili 
predvsem mladi in jih napolnili s kreativnimi idejami. Celoten 
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»Budil in branil je narod svoj«
Ob 100. obletnici smrti duhovnika, pisca, 
vzgojitelja in buditelja slovenske zavesti
Zavedajoč se pomena dr. Franca Ivanocyja je za vas Ivanovce pomemb-
na kulturno-zgodovinska preteklost, ki jo je potrebno ohranjati. Zapisi 
o njegovem življenju in delu so dokaz, da je bil človek širokega srca in 
ljubil svoj narod in prekmurski jezik.
Turistično, kulturno in športno društvo je že pred leti obeležilo njegov 
pomen, vsled katerega je pripravilo pohodno pot (vsakoletni Ivanocyjev 
pohod). 
V spomin ob 100. obletnici njegove smrti je društvo pripravilo kulturni 
večer na katerem sta zbranim spregovorila o njegovem življenju in delu 
Angela Novak in mag. Franc Kuzmič. Program so glasbeno popestrile 
Iskrice iz Tišine. Vse navzoče je v krajšem nagovoru pozdravil župan 
Moravskih Toplic g. Alojz Glavač in položil cvetje na Ivanocyjev grob. Po-
vabilu so se odzvali tudi podžupan in svetniki občine Moravske Toplice.
Vas Ivanovci ima bogato kulturno dediščino, saj so zato bili pomemb-
ni izobraženci, ki so bogatili ljudstvo, jih spodbujali govoriti in pisati 
prekmursko besedo. 
Za uspešno izvedbo kulturnega večera se zahvaljujemo p. Primožu, p. 
Bernardu in p. Gabrielu.
Po zaključenem programu smo se zadržali v sproščenem vzdušju ob 
dobrem domačem pecivu in dobri kapljici.

Za TKŠD zapisala Angela Novak

NAŠA VASICA

Vasica naša ti ivanska   
na sred širnega polja, 
šepetaje v lahnem vetru

naklanjajo ti žitna polja.

Okrog tvojih žitnih polj
prelepi trnovi so gaji,

ki spomladi nam cvetijo,
mi pa, kakor da smo v raji.

Na sred' Ivanec je kapela,
sveti Janez njen patron.

On nas čuva, on nas vodi,
on nam kaže pot v nebo.

Martin Horvat
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»Budil in branil je narod svoj«
Ob 100 – obletnici smrti dr. 
Franca Ivanocyja
Z leti se vse bolj zavedamo vloge in po-
mena dr. Franca Ivanocyja za živelj med 
Rabo in Muro. Njegov pomen je zelo na-
zorno izražen na spominski plošči tišin-
ske cerkve, kjer so ob njegovi stoletnici 
zapisali:
Božjega hrama lepoto ljubil goreče,
versko vnemo širil z besedo domačo,
narod s knjigo slovensko budil in učil,
branil pravice njegove neustrašno.
Dr. Franc Ivanocy (Kodila) je bil rojen 25. 
8. 1857 v Ivanovcih kmečkim staršem z 
malo zemlje in vinogradom. Bil je edinec. 
Šolo je obiskoval v Kančevcih, Köszegu in 
Sombotelu na Madžarskem, kjer je tudi 
končal gimnazijo (1878). 
Njegov pravi priimek je namreč Kodila, a ga je preime-
noval v Ivanocy, kakor pred njim že štirje predniki. Sam  
pojasnjuje to z besedami: »Rodbinsko ime mu je bilo Ko-
dela. Novi priimek pa si je privzel, ko je bil avgusta 1868 
sprejet v köseško sirotišnico, in sicer iz spoštovanja do 
tistih duhovnikov lepega spomina in dobrega imena, ki 
so izhajali iz iste družine in so nosili isti priimek.«
V Budimpešti je študiral teologijo in jo leta 1882 z odliko 
končal. Istega leta je bil posvečen v duhovnika. Najprej je 
bil kaplan v Murski Soboti (1882-1883), nato je v Sombo-
telu postal profesor dogmatike. Doktoriral je iz teologije 
leta1885. Leta 1889 je prosil in dobil mesto duhovnika na 
Tišini, kjer je ostal vse do smrti 29. Avgusta 1913. Pokopan 
je na pokopališču v rojstni župniji pri sv. Benediktu poleg 
staršev. Nagrobni spomenik v obliki vrat je izdelal leta 
1937 Plečnikov učenec arh. Tomažič.
Čeprav se mu je obetala dobra kariera, se je vseeno od-
ločil, da bo živel ob svoji materi, ki je bila vdova in med 
svojimi ljudmi. 
V času, ko se je Ivanocy vrnil v domovino, je bila na po-
hodu  močna madžarizacija. Oblast je uvajala državne 
šole, ki so bile zastonj, pouk pa je potekal v madžarščini. 
Ivanocy si je okrog sebe zbral zavedne mlade duhovnike, 
polne ustvarjalnega elana. 
Od samega začetka si je prizadeval, da bi bila beseda v 
cerkvi, pri verouku in v šoli v domačem jeziku, kar je ob 
zagovoru, ko so ga oblastem tožili, razložil: »Poučevanje 
v materinem jeziku je tako iz pedagoških kot iz didaktič-
nih ozirov neprimerno več vredno od poučevanja v tujem 
jeziku.«
V ta namen je »Ivanocyjev krog« pripravil več knjig: vero-
učne (Mala biblija, Katoličanski katekizem), bogoslužne 
(Krščanske katoliške cerkvene pesmi, Molitvena kniga).
Kakor že prej Žižek in Borovnjak, se je tudi Ivanocy med 
prebivalstvom dežele ob Muri zavzemal za širjenje sloven-
skih mohorjevk. V času njegovega delovanja je bilo najve-
čje število naročnikov (1902 – 351 naročnikov), med njimi je 
bila tišinska župnija na prvem mestu. Oblastem seveda to 

ni bilo prav, zato je celo časnik Va-
svármegye leta 1900 pisal: »Po vsej 
županiji je Ivanocy znan kot tisti, ki 
širi slovanofilske ideje, goji zvezo z 
Ljubljano, se odlikuje po širjenju in 
vtihotapljanju Koledarja ter drugih 
madžarstvu nasprotnih tiskov.« Z 
izhajanjem publikacij v domačem 
jeziku je število naročnikov upadlo.
Ivanocy je imel željo ustanoviti za 
Prekmurje posebno knjižno družbo 
po zgledu Mohorjeve, vsaj koledar 
in dve knjižici letno. »Že dolgo vr-
sto let sem hotel našemu dobremu 
slovenskemu ljudstvu dati njego-
vim okoliščinam ustrezajoče čtivo 
v njegovem materinem jeziku, kajti 
danes tukaj velika večina razume 
samo materinščino.« Zaradi prema-

lo prijavljenih članov žal do ustanovitve družbe ni prišlo.
Vseeno pa je zaživela pod njegovim vodstvom publici-
stična dejavnost. Leta 1903 je namreč izšel Kalendar Srca 
Jezušovoga za 1904. Sam je uredil prve tri letnike, nato je 
uredništvo iz protesta, ker so mu vzeli kaplana Sakoviča, 
opustil. Koledar je izhajal do leta 1944. Leta 1904 je začel 
izhajati tudi mesečnik Marijin list, ki je izhajal vse do leta 
1941 (po prvi svetovni vojni kar v 6000 izvodih). Z letom 
1913 pa je začel izhajati še tednik Novine in je izhajal vse 
do leta 1941. Tako so bili prebivalci ob Muri informirani v 
domačem jeziku z dogodki doma in po svetu, kakor tudi 
z utrjevanjem v veri.
Ivanocy se je s svojimi sodelavci prav tako posvečal pa-
storalni dejavnosti. Poleg pridig v prekmurščini se je tudi 
zavzemal za bogoslužno petje v prekmurščini in za ljudsko 
petje v cerkvi. Tudi za to dejanje se je moral pred oblastmi 
zagovarjati. Dvig duhovnosti v njegovi župniji se kaže v 
tem, da je bilo na primer ob njegovem prihodu na Tišino 
1900 obhajil, leta 1902 pa že kar 9000 obhajil. Skrbel je 
tudi za zunanji videz cerkvenih prostorov, saj je postopo-
ma izvajal obnovi tišinske cerkve, prav tako njegovi sode-
lavci (Klekl obnavljal sebeščansko in črensovsko cerkev, 
Slepec zidal v Murski Soboti, Sakovič v Turnišču in Veliki 
Polani in Baša v Bogojini). Skrbel je za apostolat laikov, 
Tretji red sv. Frančiška, bratovščine in pobožna združenja, 
karitativno dejavnost itd. 
Na njegovo pobudo je bil tudi v Murski Soboti leta 1894 
ustanovljen katoliški čitalniški krožek. Prav tako se je pri-
družil in sodeloval pri dnevniku Alkotmány, časniku Stran-
ke lüdstva (Néppart), katere namen je bil sistematična 
katoliška politična vzgoja. Zavzemal se je tudi za ljudske 
misijone, a so se pojavile težave, kajti madžarsko govo-
rečih misijonarjev ni hotel, slovenski pa so bili oblastem 
nezaželeni. 
Svoj program, ki ga je napovedal v prvi pridigi na Tišini 
leta 1889 z besedami: »Cel moj žitek na tom bode, naj vam  
pomagam«, je nedvomno uresničil. 

Franc KUZMIČ
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Košičeve dneve kulture sklenila 
zahvalna maša
Če je letošnje Košičeve dneve kulture »odprla« Hubertova 
maša pri lovskem domu Bogojina, so se po pestrih do-
godkih sklenili z zahvalno mašo v Plečnikovi umetnini, v 
hramu Gospodovega vnebohoda.  Mašo je daroval domači 
župnik dr. Stanko Zver, predsednik organizacijskega odbo-
ra letošnjih 24. Košičevih dnevov kulture Ignac Gabor pa 
se je v sklepnem nagovoru zahvalil vsem, ki so tudi letos 
združili moči in izpeljali vse prireditve ter s pisano besedo 

Most kmalu prevozen
Občinski svetniki so bili že kar navajeni, da je na sejah pri 
točki dnevnega reda Vprašanja, pobude, mnenja…občinski 
svetnik Štefan  Jančarič  pobaral občinsko vodstvo, kdaj 
bo saniran in razširjen most v Noršincih. Zadeva počasi 
dobiva končno podobo, vozni del mostu se razširja na cca 
6,14 metra, z obeh strani pa bosta dodana še pločnika v 
širini 1,2 metra. Most bo kmalu prevozen, čeprav so imeli 
delavci družbe Map trade kar precej za opraviti: dograditi 
obojestranske opornike, na obeh straneh razširiti prekla-
dno konstrukcijo za vozno površino in pločnika. Celotna 
površina bo kmalu dobila asfaltno prevleko, vrednost 
gradbenih del bo znašala nekaj manj kot 73 tisoč eurov. V 
času gradnje je bil promet urejen po enem voznem pasu.

bc

obogatili zbornik.  Prav Zbornik je zajel vso dogajanje v 
bogojinski župniji, predstavil vsa društva, ki sodelujejo 
pri izvedbi bogate vsebine vsakoletnih Košičevih dnevov 
kulture. Pri tem je bil seveda kritičen do domače župnije, 
ker v Zborniku ni bilo pisnega prispevka domačega župni-
ka o Župniji. Ob koncu so se člani organizacijskega odbo-
ra Ignacu Gaborju za njegov trud zahvalili s spominsko 
zahvalno listino. S koncem 24. Košičevih dnevov so se že 
pričele priprave za jubilejne 25. dneve  2014.

bc

70 udeležencev Pohoda po poti kulturne 
dediščine 
Turistično društvo Bogojina je 23. Pohod po poti kulturne 
dediščine priredilo v sklopu XXV. Košičevih dni. Že tretje leto za-
pored se je pohoda udeležila skupinica rekreativnih navdušencev 
iz madžarskega Körmenda, sicer zvestih aktivnih udeležencev 
nekaterih rekreativnih dogodkov v Pomurju. Pot, ki je tokrat vodi-
la od Bogojine naravnost do Bukovnice, je začrtal Štefan Puhan. 
Prvi postanek je tako bil  to pot v Bukovnici, kjer sta pohodnike 
pogostili družini Nemec /Meričnjak. Pohodniki so krenili do ener-
getskih točk in izvira sv. Vida ob Bukovniškem jezeru, kmalu zatem 
pa tudi mimo Strehovskih goric, kjer so za okrepčilo poskrbeli člani 
Vinogradniškega društva Strehovci.  Jože Gutman je na zadnjem 
postanku v filovskem Gaju predstavil način ohranjanja tradicio-
nalne s slamo krite arhitekture, družina Gutman pa je poskrbela 
za okrepčilo pohodnikov. Ciljna točka je bilo izhodišče (Bogojina), 
kjer so se pohodniki s toplo malico okrepili in poveselili v Izletniški 
kmetiji Gutman-Zver. 
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AKTUALNO

Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice v sodelovanju s Pomursko izobraževalno fundacijo (v 
nadaljevanju PIF) na podlagi 6. člena Pravilnika o štipendiranju v občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 91/2011), objavlja

R A Z P I S 
ZA PODELITEV ŠTIPENDIJ OBČINE MORAVSKE TOPLICE

I. PREDMET RAZPISA:
Štipendije Občine Moravske Toplice za študente s stalnim bivališčem v občini Moravske Toplice.

II. SPLOŠNE DOLOČBE:
Štipendije so razpisane za študijsko leto 2013/2014. Štipendije se podeljujejo za študij v RS in v tujini.  
Predlog za dodelitev štipendij izdela strokovna komisija, ki jo imenuje župan Občine Moravske Toplice. O podelitvi štipendij 
odloči na predlog komisije občinska uprava.

III. RAZPISNI POGOJI:
Na razpis se lahko prijavijo študenti dodiplomskega in podiplomskega študija, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da so državljani Republike Slovenije,
- da imajo stalno prebivališče v občini Moravske Toplice, 
- da so vpisani najmanj v drugi letnik dodiplomskega študijskega programa, 
- da niso v delovnem razmerju oz. ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, 
- da niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje, 
- da niso prejemniki drugih štipendij ali drugih prejemkov za izobraževanje,
- da imajo povprečje ocen v preteklem študijskem letu najmanj 7,5.
Višina štipendije se določi na podlagi seštevka točk, doseženega po kriterijih, ki jih določa pravilnik, in sicer glede na oddalje-
nost kraja stalnega prebivališča do kraja izobraževanja, povprečno oceno in letnik študija. 
Štipendist se s prejemanjem štipendije obveže:
- da uspešno konča letnik, za katerega je prejel štipendijo,
- da poda letno poročilo o poteku študija, 
- da je pripravljen sodelovati z Občino Moravske Toplice oz. PIF.

IV. ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG
Vloga za pridobitev štipendije mora biti podana na predpisanem obrazcu »Vloga za pridobitev štipendije Občine Moravs-
ke Toplice za študijsko leto 2013/2014«. Kandidati jo lahko dobijo na sedežu Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 
9226 Moravske Toplice oziroma na spletni strani Občine Moravske Toplice: www.moravske-toplice.si ali na spletni strani 
PIF: www.pif.si. Vloga se šteje za popolno, če je k vlogi priložena vsa v vlogi zahtevana dokumentacija in če je pravočasno 
oddana.
Rok za oddajo vlog je do vključno 15.11.2013. Kandidati lahko vloge vročijo osebno na sedežu Občine Moravske Toplice ali 
pošljejo priporočeno po pošti na naslov: OBČINA MORAVSKE TOPLICE, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, s pripisom 
»ŠTIPENDIJE 2013/2014«.
Vloga, ki je bila oddana priporočeno po pošti, se šteje za pravočasno, če je bila oddana na pošti zadnji dan roka za oddajo 
vlog.

Številka: 110-00019/2013-1    Župan:
Moravske Toplice, 18.09.2013   Alojz Glavač, l.r.

Novosti v Zakonu o štipendiranju
Regionalna razvojna agencija Mura je danes pripravila okroglo mizo. Ob tej priložnosti so predstavili novi zakon o 
štipendiranju ZŠtip-1, ki je bil sprejet 20. junija letos, uporabljati pa se bo začel s 1. januarjem 2014. Novosti, ki jih zakon 
prinaša, sta predstavili Irena Kuntarič Hribar z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Darinka 
Trček z Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije.
Med drugim bo novi zakon tudi mladoletnim omogočal prejemanje državne štipendije, na novo bo uvedena deficitar-
na štipendija, ki bo namenjena tistim, ki se bodo izobraževali na področjih, ki jih bo vlada opredelila kot deficitarne. Do 
Zoisove štipendije po novem ne bodo več upravičeni vrhunski športniki, prav tako pa se bodo merila za pridobitev te 
štipendije močno zaostrila. Na področju kadrovskih štipendij se uvaja obvezna enomesečna praksa vsako leto preje-
manja štipendije. Novi zakon pa bo omogočal tudi hkratno prejemanje več štipendij, a se državna ne bo mogla združevati 
s Zoisovo štipendijo, kadrovska pa se bo izključevala z deficitarno.

bc
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V Bogojini ohranjajo izročilo, lanu pa še 
ni v kolobarju
Trla bajca lan
Starejši se prav gotovo spomnijo rock skladbe »Trla baba 
lan«. No in nekaj takega se je počelo prvo septembrsko 
nedeljo v Bogojini. Prireditev je v okviru letošnjih Košičevih 
dnevov pripravilo tamkajšnje turistično društvo na čelu z 
Jožetom Puhanom.  Kar precej ljudi se je zbralo in  radoži-
vo  spremljalo prikaz  skorajda že pozabljenega kmečkega 
opravila. Zato  je treba organizatorju in vsem udeležencem 
čestitati za trud pri ohranjanju in negovanju izročila naših 
dedkov in babic. 

Tokrat so se dogajanju pridružile ženske, članice društva 
kmečkih žena  iz Ormoža s prikazom tkanja s pomočjo no-
žnih statev, še enega pripomočka, ki bi prej sodil v etno-
grafski muzej, vendar se z njim še vedno lahko stke laneno 
platno. »Pa saj drugega včasih nismo imeli,« so znali po-
vedati starejši udeleženci in obiskovalci. In tako se je pred 
očmi občinstva posušeno steblo lanu spremenilo v laneno 
prejo, iz nje je nastala lanena nit, na koncu pa še platno. Da 
so bila tudi ta opravila nekoč del družabnega življenja na 
vasi, smo lahko razbrali iz vsebine dogajanja na prizorišču 
ob sicer presušenem Bogajnskem potoku, kjer se je veliko 
govorilo, tudi »caunalo«, in pelo seveda. Brez pesmi se nekoč 
skorajda ni nič dogajalo, tudi ob trenju lanu se je slišala ljud-
ska pesem. Enako tudi letos, ko so glasove združile ljudske 

pevke iz Bogojine, prijetno pa so odzvanjali tudi zvoki Starih 
pajdašov.  In ker delo človeka utrudi, povrh pa postane še 
lačen in žejen, so vrle gospodinje pripravile številne dobrote, 
ki so obiskovalcem prireditve šle še kako v slast. Tudi za suha 
grla so poskrbeli skrbni organizatorji.
Skratka, izredno prijetna in tudi poučna prireditev, ki bi si 
zaslužila večjo pozornost tudi tistih, ki imajo v svojih hotel-
skih sobah na obisku turiste, pa jim ne vedo ponuditi všečno 
vsebino v času njihovega bivanja.  Za ohranjanje tradicije 
velja Bogojinčanom vsa pohvala, le na naše vprašanje, kdaj 
bo lan znova dobil kakšen ar ali celo hektar njivske površine, 
smo ostali brez  odgovora.

bc
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Novo: jesensko-zimski infomagazin 
Dobrodošli/Üdvözöljük/Welcome/

Wilkommen
tokrat s pomurskmi turističnimi 

znamenitostmi
Izšla je nova, tretja številka InfoMagazina, v kateri smo samo 
za vas strnili nekaj aktualnih jesensko-zimskih namigov za 
rekreacijo, predlogov za razvajanje 
s kulinariko ter drugih prazničnih 
aktivnosti. 
V aktualni številki smo za vas zbrali 
še namige za ogled pomurskih zna-
menitosti. 
Tiskan izvod InfoMagazina čaka na 
vas v TIC-u, elektronsko različico 
najdete na spletni strani www.mo-
ravske-toplice.com. 

Tim TIC Moravske Toplice 

5. Mednarodni festival sladic in sladkih 
izdelkov 
Na Sladki Istri razprodali madžarske sladice in langaše ali 
senzorični marketing po madžarsko
Najslajša prireditev v Sloveniji se je odvijala v Kopru ob 
morju vzdolž Pristaniške ulice. Dvodnevni dogodek (21. 
in 22. septembra) je obiskalo čez 30.000 obiskovalcev, na 
voljo je bilo več kot 400 različnih sladkih izdelkov, tudi bo-
sanske in ruske sladice, letos prvič pa tudi - madžarske.

Različne vrste langašev (s sirom, smetano, česnom 
ali s slanino, popraženo na čebuli)

Na pobudo TIC Koper, da se tokrat TIC M. Toplice predstavi-
mo na najslajšem dvodnevnem dogodku v Sloveniji ravno 
z madžarskimi sladicami, se nismo dolgo obirali. Člani 
KUD Attila József Motvarjevci so pripravili štiri različne 
vrste madžarskega peciva - MADŽARICO, ŽERBO REZINE, 
RADAMOSI IN MEDENO RULADO. Povpraševanje po sladi-
cah je bilo zares izjemno, saj gre za pecivo, narejene po sta-
ri recepturi, ki v človeku prebudijo nostalgijo, poleg tega pa 
jih pečejo še redkokje. 
Za vse ljubitelje manj sladkega so Motvarjevčani v živo 
na stojnici pekli tudi LANGAŠ, ki so ga ponujali s sirom, 
smetano, s česnom ali s slanino, prepraženo na čebuli. 
Verjetno si vse te vonjave lahko zlahka predstavljate. Vonji 
so obiskovalce omrežili tako zelo, da smo razprodali vse 
madžarske specialitete. 
Tako smo tudi TIC Moravske Toplice ne le da razdelili vso 
propagandno gradivo, ampak predstavili tudi kulinarične 

Člani KUD Motvarjevci za stojnicami v pripravi peke langaša

sladkosti z 
madžarskim pri-
dihom. 
Sladke Istre sta se 
tokrat samostojno 
udeležila tudi dva 
ponudnika iz naše 
občine – Jožica Ce-
lec z medenjaki in 
Čokoladnica Passe-
ro s pralineji. 
Mnogo obiskoval-
cev je zatrdilo, da 

Madžarske sladice (medena rulada, radamosi, žerbo rezine, madžarica)

bodo naš okoliš obiskali ravno zaradi tako izvrstnih madžarskih 
in drugih sladic. Okusi, ki v človeku pričarajo ugodje, nostalgijo in 
harmonijo, delajo čudeže. Kako da ne, saj je senzorični marketing 
osnovno gonilo turizma!

Janja Bürmen
TIC Moravske Toplice 

Spoštovani predsedniki društev (TD, KUD, 
KTD, ŠD, LD, PGD)!
Želimo, da naša komunikacija z društvi poteka enostavneje, 
bolje, kakovostneje in hitreje, kjer ne moremo mimo komuni-
kacije po elektronski pošti. Ker nimamo vseh elektronskih na-
slovov predsednikov društev, prosimo, da nam ga ZARES VSAK  
predsednik čim prej posreduje. 
Nekateri svojega e-naslova še nimate, zato toplo priporočamo, 
da si ga ustvarite.
Naslove nam sporočite čim prej oziroma najkasneje do 15. 10. 
2013  na e-naslov janja.burmen@moravske-toplice.com. 
Hvala za razumevanje.

TIC Moravske Toplice, Občina Moravske Toplice 
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Prevoznice za les 
Zakon o gozdovih (Ur. l. RS št. 33/93) je v svoji zadnji spremembi 
(Ur. l. RS št. 63/2013) povzel Uredbo (EU) št. 995/2010 Evrop-
skega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o določitvi 
obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne 
proizvode. V zvezi s konkretizacijo te vsebine je Ministrstvo za 
kmetijstvo in okolje (MKO) naknadno izdalo tudi Pravilnik o 
obliki, vsebini in načinu hrambe prevoznice za prevoz gozdnih 
lesnih sortimentov.

Za kaj gre? Predpisi 
določajo, da mora 
gozdno lesne sor-
timente (hlodi, 
drva v obliki goli, 
okroglic, cepanic, 
že pripravljena po-
lena, lesni sekan-
ci), ki so prvič dani 
na trg ali so na-
menjeni začasnemu 
skladiščenju pred 
prvim dajanjem na trg ali so namenjeni za lastno uporabo,  pri 
prevozu spremljati prevozni dokument – PREVOZNICA. Tega 
dokumenta ne potrebujejo zgolj veje in vrhači do debeline 10 
cm.
Prevoznik, ki prevaža les je dolžan imeti prevoznico pri sebi in 
jo predati prvemu kupcu oz. prvemu porabniku lesa. Prevoznica 
kot dokument torej zmeraj spremlja les. Prvi kupec (lahko tudi 
lastnik gozda, ki je les porabil za lastno porabo kot les za ener-
gijo ali gradbeni les) je dolžan prevoznico hraniti 5 let. Ob more-
bitni kontroli je (tako prevoznik, kot prvi kupec ali lastnik, ki les 
uporabi sam) prevoznico dolžan pokazati carinskim organom, 
policiji ali gozdarski inšpekciji.
Prevoznica se dobi pri revirnih gozdarjih Zavoda za gozdove 
Slovenije (ZGS). Dokument se dobi v želenem številu ob izdaji 
odločbe za posek dreves. Vsi, ki pa imajo še veljavne odločbe 
za sečnjo, pa drevja še niso posekali, dobijo želeno število pre-
voznic tudi za to količino še ne posekanega  lesa. Prevoznica 
je potrebna tudi za prevoz lesa, ki je bil pridobljen izven gozda 
(urbane in kmetijske površine) in za njih niso bile izdane ali so 
potrebne odločbe za posek. Revirni gozdar ZGS v tem primeru 
potrebuje zgolj parcelno številko, na kateri je bilo ali bo drevje 
sekano.
Sankcije za tiste, ki ne bodo imeli prevoznice zraven lesa ali le 
te ne bodo pravilno in popolno izpolnjene, so določene v obli-
ki globe za civilne osebe, pravne osebe, odgovorne pri pravnih 
subjektih, kakor tudi zaplemba lesa in pokrivanje stroškov 
skladiščenja in javne dražbe zaplenjenega lesa. Vsekakor razlog, 
da prevoznica spremlja les, pa četudi na avtomobilski prikolici.
MKO je odločilo, da stroškov v zvezi z izdajo prevoznic ni, prav 
tako pa je pristojno za podajo pojasnil na morebitne nejasnosti 
pri izvajanju teh predpisov. Zavod za gozdove je zgolj izdajatelj 
potrebnih obrazcev, zato želimo vsem uporabnikom čim manj 
zapletov s prevoznicami.

Štefan Kovač
Zavod za gozdove Slovenije, OE Murska Sobota

18. VAŠKE IGRE OBČINE MORAVSKE 
TOPLICE, SELO – FOKOVCI
Čast in dolžnost izvedbe tradicionalnih 18. vaških 
iger občine Moravske toplice je letos pripadla kra-
jevni skupnosti Selo – Fokovci, kjer smo združili 
moči in dokazali, da je sodelovanje, kljub različnim 
pogledom posameznikov, glavni ključ za uspeh.
Igre so s pozdravnimi govori odprli župan Alojz Gla-
vač, predsednik organizacijskega odbora in KS Selo 
– Fokovci Zlatko Balajc ter predsednik komisije za va-
ške igre Andrej Baligač. Za povezovanje in vodenje 
prireditve je poskrbel Štefan Kodila.
6. julija so vaški spretneži in korenjaki iz 16. vasi na 
igrišču v Fokovcih merili moči v osmih skrbno izbra-
nih igrah in vlečenju vrvi. Niti vroče sonce ni zmotilo 
koncentracije tekmovalcev, ki so izkušnje in natanč-
nost usmerili v sestavljanje kmečkega vozu, lušče-
nje koruze, zlivanje vode preko glave, skok v daljino z 
mesta, potačkanje lesenih kolutov, žaganje lesenega 
hloda in zabijanje žebljev. Igra presenečanja pa je bila 
igra v pravem pomenu besede, saj so morali vodje 
ekip v treh minutah pojesti 20 slanih (bobi) palčk. 
Sliši se zabavno in enostavno, toda pri izvedbi se je 
izkazalo, da ostane le pri zabavnem. Tudi sodniki so 
svoje delo vzeli zelo resno in korektno nadzorova-
li potek iger. V vlečenju vrvi, ki vsako leto pritegne 
največ pričakovanj in zanimanja so letos dominirali 
domačini, ki so si kar nekaj (pre)potrebnih moči in 
jeklenih živcev nabrali tudi pri organizaciji. Razlike v 
točkah so bile tesne, zmaga je ostala doma, izkušnje 
in dobra volja pa so se razkropili po vaseh v občini.
Domačini Sela in Fokovec, člani vaških odborov in do-
mačih društev so skrbno načrtovali vsako podrobnost 
izvedbe vaških iger in se pri izvedbi skrbno potrudili. 
Stara modrost, ki pravi, da je dobro delo vedno popla-
čano, je še enkrat dobila potrditev, saj organizatorji 
niso bili nagrajeni le z uspešno izvedbo, ampak so 
bili še skupni zmagovalci tekmovanja in zmagovalci 
v igri vseh iger, vlečenju vrvi. 
Pijače ni (z)manjkalo, jedače je bilo dovolj, za zaba-
vo več kot 800 udeležencev in obiskovalcev pa sta 
poskrbela Duo Nostalgija. Smisel vaških iger ni le 
tekmovalnega pomena, ampak so namen predvsem 
druženje, nova poznanstva ter zabava – se vidimo 
naslednje leto v Noršincih.
Posebna zahvala gre sponzorjem 18. vaških iger (Za-
varovalnici Maribor d.d., Cerop d.o.o. Puconci, Tiskarni 
Digitalni tisk d.o.o. in baru Zeleni Gaj) ter vsem do-
natorjem, ki so podprli organizacijo prireditve. Prav 
tako pa bližnjim stanovalcem, ki so z razumevanjem 
sprejeli izvedbo prireditve.

Rezultati v vlečenju vrvi, za katero se podeljuje po-
sebni pokal: 1. Selo – Fokovci, 2. Ivanovci, 3. Vučja 
Gomila, 4. Sebeborci, 5. Krnci, 6. Ivanci, 7. Filovci, 8. 
Mlajtinci- Lukačevci, 9. Ratkovci, Andrejci, 11. Tešanov-
ci, 12. Noršinci, 13. Moravske Toplice, 14. Prosenjakovci, 
15. Suhi Vrh, 16. Bogojina.
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REZULTATI V SKUPNI RAZVRSTITVI IGER
MESTO EKIPA            TOČKE
1.  SELO – FOKOVCI   118
2. KRNCI    116
3. NORŠINCI   112
4. IVANCI    111
5. PROSENJAKOVCI  102
6. ANDREJCI   101
7. IVANOVCI   98
8. VUČJA GOMILA   97
9. MLAJTINCI - LUKAČEVCI  96
10. FILOVCI    94
11. RATKOVCI    75
12. BOGOJINA   70
13. MORAVSKE TOPLICE  60
14. TEŠANOVCI   57
15. SEBEBORCI   45
16. SUHI VRH   30

Pripravila: Doris Letina & Organizacijski odbor

Grajamo: Se mladiči niso nikomur zasmilili II.
Graja ostaja, le nje akterji  so dobili ime  
V 115. Številki Lipnice sem na 22. Strani pod naslovom Grajamo: Se 
mladiči niso nikomur zasmilili, napisal in objavil vest, v kateri sem se, 
po opozorilu več bralcev,  obregnil ob »kozmetično« ureditev štorkljega 
gnezda na objektu poleg romanske cerkve, ki je prav zaradi  štorkelj  
predstavljala pravcato martjansko veduto. Zapis, bil je povsem do-
bronameren, je sprožil   reakcijo  Stanislava Srake, direktorja razvojne 
agencije Sinergija, ki domuje v 
nekdanjem šolskem poslopju, 
danes Bistri hiši.  V tekstu  sem 
opozoril na »greh«,  nisem pa 
s prstom pokazal na grešnika. 
Moja napaka je, da z opozo-
rilom na greh nisem pokazal  
pravega grešnika., za kar se tudi 
opravičujem.
Za pisanje Stanislava Srake  
sem  seveda hvaležen, kajti se-
daj lahko tudi razkrijem akterje 
tega početja. Zato naj mi bo 
dovoljeno, da citiram  nekatere 
dele  pisanja Stanislava Srake.  
»Celotno akcijo »zniževanja« 
gnezda so iniciirali in izvedli krajani Martjanec, v sodelovanju z re-
gijskim predsednikom DOPPS Gregorjem Domanjkom«  (DOPPS je 
Društvo za opazovanje ptic Slovenije ), in to mimo vedenja in privo-
litve direktorja in sodelavcev Sinergije.  Pred usodnim 20. marcem, ko 
se je zgodil poseg, je  g. Domanjko poklical in vprašal, če lahko oni, 
verjetno DOPPS, znižajo gnezdo.  »Da ne vidite nobene potrebe za ta 
poseg,«  je bil odgovo in da  »s tem v Sinergiji nočete imeti nič« in da 
naj »na svojo roko in svoj riziko počnejo, kar hočejo«. 
In so, s skropucalom so naredili  »pravo sramoto zdravi pameti«! Sneli 
in zavrgli so zgornji, najbolj zdrav del gnezda in pustili spodnjega in 
razpadajočega, ga podprli z vlaganjem zidakov na dimnik in na koncu 
ga ovili z kovinsko mrežasto ograjo.  »Zaradi Gregorja Domanjka & 
nekaterih martjanskih »hiperaktvnežev« mi danes nimamo štorkelj 

na naši hiši v Martjancih,« je zapisal 
direktor Sinergije  in ob tem podvo-
mil, da je prej omenjeni predsednik 
regijskega DOPPS  že kdaj prej počel 
kaj takega!
 Ob koncu naj dodam svoje mnenje: 
nihče, ne župan, ne predsednik kra-
jevne skupnosti ali DOPPS-a me 
ne more prisiliti v nek poseg na 
»mojem« gruntu ali objektu, če 
sam kot gospodar in lastnik menim 
drugače! Skropucalo na dimniku  Bi-

stre hiše ima sedaj ime in priimek akterjev, zato bi 
sam od njih terjal in tudi izterjal, da zadevo vrnejo 
v prvotno stanje in gnezdo naredijo tako, da bodo 
lahko štorklje, ki so med tem že odletele v južne kra-
je, spomladi prihodnje leto znova gnezdile na dim-
niku  Bistre hiše. In to v veselje in radost krajanov, ka-
kor tudi številnih turistov, ki se ustavijo ob romanski 
cerkvi, tudi zaradi martjanskih vedut na dimniku 
»bistre hiše«!.

Odgovorni urednik Lipnice 
Boris Cipot oziroma BC

Ps. Akterji početja pa se bodo na fotografijah itak 
sami prepoznali !!!



ZA ZDRAVJE 
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Ali zdrava prehrana in telesna dejavnost 
lahko prispevata k preprečevanju raka 
prostate?   
Zdrava prehrana in redna telesna dejavnost sta izjemnega 
pomena pri  preprečevanju kroničnih bolezni kot so bolezni 
srca in ožilja, sladkorna bolezen tipa 2, debelosti, rakavih 
bolezni…  Med  drugim tudi raka prostate. Moški, zavedajte 
se, da tudi sami lahko veliko prispevate k preprečevanju in 
zgodnjem odkrivanju raka prostate. 
Predvsem skrbite, da bo vaša telesna teža primerna. Da-
nes  namreč imamo trdne dokaze, da za rakom prostate 
pogosteje zbolijo moški, ki so debeli. Torej, bodite pozorni 
na količino zaužite hrane. Predvsem na količine tiste hrane, 
ki je zelo kalorična.  Jejte  pestro hrano, ki naj bo pretežno 
rastlinskega izvora (polnovredna žita in izdelki, zelenjava, 
stročnice, sadje). Uživajte zmerne količine mesa, mleka in 
mlečnih izdelkov. Izbirajte tiste z manj maščob.  
Vsak   dan uživajte zelenjavo in sadje ob vsakem obroku.  
Namreč vsebujeta  vitamine (C, E, K, provitamin A), mine-
rale  (železo, kalcij, magnezij…), veliko prehranskih vlaknin 
ter zaščitne snovi. Uživajte  zelenjavo in sadje vseh barv.  
Še posebej so priporočljivi brokoli, cvetača, ohrovt, zelje, 
brstični ohrovt, paradižnik. Namreč ta zelenjava je boga-
ta s snovmi, ki delujejo anti kancerogeno.   Tako na pri-
mer paradižnik vsebuje likopen, ki je močan antioksidans. 
Likopen se najbolje izkorišča če je paradižnik kuhan z do-
datkom manjše količine rastlinske maščobe ( juha, omaka 
in podobno). Pomemben je tudi betakaroten, ki se nahaja v 
korenčku, rumeni buči, marelicah, špinači, blitvi, zelju…
Priporočljivo je uživati ribe, še posebej sardele, skuše, po-
strvi, lososa (vsebujejo večje količine omega-3 maščobnih 
e kislin). 

Še posebej pazite na količino in kvaliteto maščob.  
Prednost naj  imajo rastlinska olja- olivno, sončnično, 
bučno…. Zmanjšajte uživanje živalskih maščob in živil bo-
gatih z živalskimi maščobami (mast, ocvirki, maslo, smeta-

na, mastno meso, klobase, paštete in drugi mesni izdelki, 
industrijski pripravljena hrana in hitra hrana…). Izogibajte 
se tudi trans maščobnim kislinam (trde margarine, indu-
strijski pripravljena hrana).
Sladkorja in sladic naj bo v vaši prehrani čim manj.  Name-
sto sladic raje uživajte sadje (sveže in suho). Če že uživate 
sladice naj bo to poredko in v manjših količinah. 
Razen na primeren energetski vnos in izbiro živil bodite 
tudi pozorni na zdrav način priprave. Predvsem se izogi-
bajte hrani praženi v maščobi (ocvrte jedi). Namreč pri 
cvrtju  se ustvarjajo rakotvorne snovi (akrilamidi). 
Zdrav način prehranjevanja in vsakdanja telesna dejavnost 
naj postaneta vaša vsakdanja navada, ki bo prispevala k 
zaščiti pred rakom prostate, obenem pa tudi drugim ra-
kavim boleznim, boleznim srca in ožilja, sladkorni bolezni, 
debelosti…  

Pisana solata s kitajskim zeljem
30 dag kitajskega zelja, 10 dag rdečega zelja, 1 srednje 
velik korenček , 1 srednje velika paprika, 10 dag ku-
mar, 4 dag mandeljnov. Preliv: 2 žlici olivnega olja, 
kis, sol,poper. Kitajsko in rdeče zelje fino narežemo, 
korenček naribamo, kumaro narežemo na tanke kolo-
barje, papriko pa na tanke rezance. Pomešamo zelenja-
vo in prelijemo s prelivom ter potrosimo z mandeljni, 
narezanimi  na listke ali grobo sesekljanimi (lahko tudi 
s sezamovim semenom).  
Namig: solata je lahko lahki obrok če ji dodamo 30 dag 
pečenih piščančjih ali puranjih prsi  narezanih na tra-
kove ter kos polnovrednega kruha. 

prim. mag. Branislava Belović, dr.med. 
Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota
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Romanje v Črni log (Radmožanci/
Radamos)
V torek, 25. junija, so člani in sodelavci Župnijskega pa-
storalnega in gospodarskega sveta Župnije Martjanci 
ob sklepu prve polovice pastoralnega leta, še pred po-
poldanskim duhovno-družabnim srečanjem, ki je po-
tekalo v domačem župnišču, poromali najprej v Črni log 
v Radmožance (madž. Radamos). To gozdnato območje, 
ki leži neposredno ob avtocesti v smeri proti Lendavi in 
je del Župnije Dobrovnik, je postalo znano leta 1947, ko 
se je domačinu Józsefu Füleju, medtem ko je, žalujoč 
za preminulo ženo, pasel živino v gozdu, nad hrastom 
domnevno prikazala gospa v belem z modrim trakom – 
Božja Mati. Sporočilo o Marijinem prikazanju se je hitro 
razširilo naokoli in v Črni log so že začeli prihajati prvi 
romarji. Hrastu od takrat pravijo Marijino drevo (madž. 
Mária-fa). Danes leži vrhnji del drevesa zaščiten pod 
lesenim ostrešjem, medtem ko je okoli panja, na kate-
rem je postavljen Marijin kip, zgrajena lesena kapelica 
Marijinega obiskanja. V letošnjem letu bo postavljen 
tudi lesen križev pot. Pri zahvalni maši, ki jo je vodil  
martjanski župnik Srečko Fras, za vso opravljeno pasto-
ralno delo in v priprošnjo Radmožanske Matere Božje, 
so se martjanskim župljanom pridružili tudi domačini; v 
spokojni tišini radmožanskega gozda so tako odmevale 
marijanske pesmi v slovenskem in madžarskem jeziku. 
Vse navzoče je na koncu nagovoril in se jim zahvalil tudi 
dobrovniški župnik Simon Štihec.

župnikove razlage povezovali tamkajšnje živali s sveto-
pisemskimi prilikami. Za kosilo so vse dni skrbele članice 
župnijskega Karitas. Oratorij se je sklenil v soboto s po-
poldansko sveto mašo ob prisotnosti staršev otrok.

Obnovitev posvetitve Jezusovemu in 
Marijinemu srcu 
V nedeljo, 28. julija, smo slovesno obnovili posvetitev in 
izročitev posameznikov in družin Jezusovemu in Mariji-
nemu srcu (JMS), ki smo jo prvič opravili v letu 2011, ob 
somaševanju patra dr. Antona Nadraha, stiškega opata 
v pokoju in predsednika Združenja posvečenih JMS. Pa-
ter dr. Nadrah je svoj nagovor oblikoval v tri pomembne 
točke: 1. Današnja obnovitev posvetitve je v znamenju 
Božjega usmiljenja; 2. Da se Bog usmili človeka, mora 
tudi človek nekaj storiti. Tudi mi moramo pokazati do-
bro voljo in svojo pripravljenost, da se vrnemo v Božje 
naročje; 3. Za dosego Božjega usmiljenja je potrebno, da 
smo drug do drugega usmiljeni, da imamo usmiljeno 
srce. 
Nagovor patra dr. Antona Nadraha je objavljen v avgu-
stovskem Martjanskem zvonu. Po sklepu slovesne sve-
te maše je sledila zahvalna pogostitev (agape) za vse 
navzoče, ki so jo pripravile članice župnijskega Karitas in 
gospodinje iz Župnije Martjanci.

Poletni Oratorij za otroke
Od 3. do 6. julija je potekal oratorij za otroke. Štiridnevni 
program so oblikovali in vodili župnik Srečko Fras, ka-
tehistinja Marjana Talian ter mladi animatorji Jan, 
Mojca, Mirjana, Ana in Nina. Otroci so se vsako jutro 
najprej zbrali v župnijski kapelici pri skupni molitvi in 
katehezi, zapeli so oratorijsko himno Bog je z nami, sle-
dile so različne družabne in športne igre ter ustvarjalne 
delavnice. Animatorji in otroci so pod vodstvom katehi-
stinje uprizorili tudi priliko o ubogem Samarijanu. Izlet v 
neznano je letos vodil do bližnjega gostišča v Mlajtincih, 
kjer so si otroci ogledali mini živalski vrt in s pomočjo 
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Septembrska seja Župnijskega 
pastoralnega sveta
V sredo, 11. septembra, je po večerni sveti maši potekala seja 
Župnijskega pastoralnega sveta (ŽPS). Po uvodni molitvi in me-
ditaciji smo pregledali sklepe zadnje, junijske seje. 
Sledila je predstavitev novega priročnika pastoralnega 
načrtovanja za župnijske pastoralne svete z naslovom “Na poti 
k izviru”.  Izdala ga je Pastoralna služba Nadškofije Ljubljana, 
uvodnik je prispeval msgr. dr. Anton Stres. Priročnik je namenjen 
pastoralnemu načrtovanju v slovenskih župnijah v letih 2013-
2014 in 2014-2015 in podaja navodila za konkretno izvedbo 
priporočil iz krovnega dokumenta “Pridite in poglejte”, ki smo 
ga obravnavali na sejah ŽPS v letih 2012-2013. Sejo smo sklenili s 
pregledom prihajajočih pastoralnih dogodkov.
Aktualne novice, napovedi in arhiv Martjanskega zvona so dose-
gljivi tudi na spletni strani Župnije Martjanci: http://martjanci.
zupnija.info. 

Tatjana Vokić Vojkovič

Nesnovna kulturna dediščina Slovenije 
Povabilo k sodelovanju 
S pojmi nesnovna, nematerialna, neopredmetena, neotipljiva ali živa 
kulturna dediščina označujemo »nesnovne dobrine, kot so prakse, 
predstavitve, izrazi, znanja, veščine, in z njimi povezane premičnine 
in kulturni prostori (kjer se ta dediščina predstavlja ali izraža), ki jih 
skupnosti, skupine in včasih tudi posamezniki prenašajo iz roda v rod 
in jih nenehno poustvarjajo kot odziv na svoje okolje, naravo in zgo-
dovino« (Zakon o varstvu kulturne dediščine - ZVKD, 2008). 
Register žive kulturne dediščine vodi Direktorat za kulturno 
dediščino Ministrstva za kulturo RS v sodelovanju s Koordinatorjem 
varstva žive dediščine (leta 2011 je to funkcijo prevzel Slovenski etno-
grafski muzej).
Prijavo enote nesnovne kulturne dediščine lahko poda vsakdo, ki je 
v stiku z nesnovno kulturno dediščino (posameznik, društvo, nefor-
malno organizirana skupina, strokovna institucija ipd.). Prijave zbira 
Koordinator varstva žive dediščine. 
Trenutno je z območja Prekmurja v Register vpisana pustna šega 
Borovo gostüvanje ter izdelovanje papirnatih rož kot rokodelsko 
znanje, prisotno po celotni Sloveniji, vendar do danes najbolj 
ohranjeno ravno na območju SV Slovenije.
Za vpis v Register žive kulturne dediščine mora predlagana enota ne-
snovne kulturne dediščine zadostiti naslednjim merilom:
1. Predstavlja izrazit dosežek ustvarjalnosti ali dragoceno prispeva h 
kulturni raznolikosti.

2. Je pomemben del življenja na območju Republike 
Slovenije.
3. Predstavlja pomemben vir za razumevanje zgodo-
vinskih procesov, pojavov ter njihove povezanosti s 
sedanjo kulturo.
4. Spada v eno od zvrsti žive dediščine, kot jih razume-
ta Konvencija Unesco (2003) in ZVKD RS (2008).
5. Dediščina je s strani prebivalcev prepoznana kot 
skupna dediščina, trajno pomembna za ves kraj ali 
območje, zlasti, če je v nevarnosti, da sčasoma izgine 
zaradi sprememb načina življenja.
6. Dediščina je s strani stroke prepoznana, dokumen-
tirana ali preučena ter utemeljena kot pomembna 
sestavina kulture, ki na edinstven način izpričuje 
življenjski slog domačega okolja in predstavlja po-
vezavo med sodobnostjo in preteklostjo.
7. Dediščina je dalj časa prisotna v skupnosti in se 
trajno ali občasno izvaja praviloma najmanj 50 let. 
Izjeme so obnovitve dediščine po prekinitvah (o kate-
rih presoja delovna skupina Koordinatorja varstva žive 
kulturne dediščine).
8. Nosilci dediščine skrbijo, da znanja in veščine, po-
trebna za njeno delovanje in ohranitev, posredujejo 
svojim naslednikom.
9. Dediščina je z vsemi svojimi pojavnimi oblikami do-
stopna in predstavljana.
10. Nosilci veščin in znanj na vseh področjih nesnovne 
dediščine sodelujejo s strokovnjaki pri preučevanju, 
dokumentiranju in predstavljanju dediščine kot tudi 
pri širjenju znanj o njej v raznih izobraževalnih oblikah.  
11. Predlog za prijavo enote nesnovne kulturne 
dediščine za vpis v Register  žive kulturne dediščine 
vsebuje vso potrebno dokumentacijo po predpisanih 
navodilih. 
Delovna skupina Koordinatorja varstva žive kulturne 
dediščine  prispele vloge obravnava trikrat letno (fe-
bruarja, junija in oktobra). Rok za oddajo vlog, predlo-
gov in pobud, ki bodo obravnavane v februarju 2014, 
je 15. 1. 2014. Prijavna dokumentacije ter več informa-
cij o postopku prijave so dosegljivi na spletni strani 
Koordinatorja varstva žive kulturne dediščine (http://
www.nesnovnadediscina.si/sl). 
V letu 2012 je Slovenski etnografski muzej izdal tudi 
Priročnik o nesnovni kulturni dediščini, v katerem so 
predstavljeni zakonodajni in institucionalni okviri 
ter zgodovina varstva nesnovne kulturne dediščine, 

napotki za avdiovizualno in fo-
tografsko dokumentiranje ne-
snovne kulturne dediščine ter 
primer pravilno izpolnjenega 
prijavnega obrazca. Priročnik je 
dosegljiv tudi v elektronski obliki 
na spletni strani Koordinatorja 
varstva žive kulturne dediščine.

Tatjana Vokić Vojkovič
glavna urednica Glasnika Slo-

venskega etnološkega društva
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Obisk
obiskala nas je ravnateljica našega zavoda Simona Kaučič. 
Ob svojem obisku nas je tudi obdarila s kockami - sestavljan-
kami iz pravljic in puzzli Slovenije. Tako otroci, kakor tudi de-
lavke naše enote smo bile njenega obiska zelo veseli. Ravna-

»Obiskala nas je Babica jesen«
Jesen prihaja v naše kraje in s tem tudi nekoliko krajši in 
hladnejši dnevi. To nam je naznanila tudi babica jesen, ki 
nas je obiskala v našem vrtcu.
Otroci so se zelo razveselili njenega obiska, saj je prišla 
s polno košaro dobrot. Zanimalo pa jo je tudi, kaj vedo 
povedati o jeseni in njeni značilnosti. Predvsem starejši 
otroci so bili zelo korajžni in odgovorili so na vsako nje-
no vprašanje. Skupaj smo poimenovali vso zelenjavo in 
sadje, ki je bilo v košari in to v obeh jezikih. Ugotovili smo, 
da otroci zelo dobro poznajo tako zelenjavo, kakor tudi 
sadje.
Pred odhodom babice jeseni, smo skupaj poizkušali 
sadje, ki ga je prinesla s seboj. Tako smo se prepričali, da 
so hruške, slive, jabolka, breskvi in grozdje že zelo sladki 
in da se vse to že lahko pospravi za ozimnico. Babici jeseni 
pa smo na koncu zaželeli srečno pot po naši lepi, jesensko 
pisani deželi.

Zapisala vzgojiteljica Bernarda Koroša Pantović
Fotografirala študentka Leonida Šanca

»Meglátogatott minket Őszanyó«
Lassan beköszönt hozzánk az ősz, s így valamivel egyre hide-
gebbek és rövidebbek a napok. Ezt őszanyó is bejelentette, 
amikor meglátogatott minket az óvodánkban. 
A gyerekek nagyon megörültek a látogatásának, hiszen 
egy finomságokkal teli kosárral érkezett. Őszanyót az is ér-
dekelte, hogy a gyerekek mit tudnak mondani az őszről és 
jellegzetességeiről. Az idősebb gyerekek bátorabbak voltak 
és őszanyó minden kérdésére választ adtak.  Együtt minden 
zöldséget és gyümölcsöt megneveztünk, amit a kosárban 
találtunk, s ezt mindkét nyelven. Megállapítottuk, hogy a gye-
rekek nagyon jól ismerik úgy a zöldséget, mint a gyümölcsöt. 
Őszanyó távozása előtt, együtt ízleltük meg a finom 
gyümölcsöt, amelyet magával hozott. Így meggyőződtünk 
arról is, hogy a körte, a szilva, az alma, a barack és a szőlő 
már nagyon édes, és betakarításra kész.  A látogatás végén 
pedig őszanyónak szerencsés utat kívántunk a mi szép, 
színes, őszi vidékünkön. 

Lejegyezte: Koroša Pantović Bernarda óvónő
Fordította: Šanca Leonida, egyetemi hallgató

teljica Simona se je otrokom pridružila pri sestavljanju kock 
in puzzel, kar so otroci z navdušenjem sprejeli. Med samo 
igro so ji otroci z veseljem pripovedovali o svojih doživetjih 
doma in v vrtcu. Najmlajši pa so ji z zaupanjem zlezli v 
naročje. Čas je kar hitro tekel, zato se je ravnateljica Simona 
poslovila in nam obljubila, da nas kmalu zopet obišče. 

Otroci pa so povedali:
»Hvala za igrače. Zelo si prijazna.«
»Bilo je lepo, da si se z nami igrala.«
»Pridi tudi naslednjič, zapeli ti bomo pesmico.«
»Bilo mi je lepo, ker si se igrala z nami in nam pokazala, kako 
se sestavljajo te nove kocke.«
»Hvala, ker si prišla, pa pridi še večkrat.«
»Še pidi, čičala lenaj.« Prevod: Še pridi, sedla ti bom na ko-
lenih.
»Hvala za igrače. Puzzle Slovenija so mi zelo všeč.«

Zapisala in fotografirala 
vzgojiteljica Jožica Kučan
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Prvošolčki sedli v šolske klopi
»Šola je zgradba s štirimi stenami – in prihodnostjo vmes.« 

(Lon Watters)
Drugega septembra so se spet odprla šolska vrata in v do-
slej praznih in samotnih učilnicah se je znova razlegel vesel 
živ žav. Otroci so razigrani, veselih obrazov prihajali v šolo, 
se glasno spominjali počitniških dni in s sošolci izmenja-
vali pripovedi o doživetjih in počitniških avanturah. Prvi 
šolski dan je vedno za vse učence in tudi za učitelje čas no-
vih začetkov, čas ko se kujejo novi načrti, se izrekajo nove 
obljube. 

Še posebej intenzivno pa prvi šolski dan doživljajo 
prvošolčki, ki na ta dan prvič prestopijo šolski prag in 
prvič sedejo v šolske klopi, ter njihovi starši. Tudi na 
OŠ Fokovci je drugega septembra ob 10.00 uri deset 
prvošolčkov v spremstvu staršev prvič sedli v šolske klo-
pi. Ne vem, koga je bilo bolj strah – učencev ali staršev? 
Poskušali smo jim pričarati veselo dobrodošlico in vli-
ti zaupanje v nas. Tako kot vsako leto, je bil ta dan za 
naše prvošolčke svečan in poln različnih čustev. Starejši 
učenci, člani dramskega krožka pod vodstvom učiteljice 
Barbare Štrakl so se prvošolcem predstavili z gledališko 
predstavo z naslovom Škrat Kuzma, avtorice Svetlane 
Makarovič.  Bila je zelo poučna, saj so ugotovili, da nje 
grdo, si med sabo nagajajo. Po predstavi so učiteljice 
prvošolčkom razdelile darila, katerih so bili zelo veseli in 
so hitro pokukali v darilne vrečke, ter spoznali vsebino. 
Najpomembnejše so bile rumene rutice, ki jih bodo mo-
rali celo leto imeti za vratom, če bodo šli na cesto, kajti 

SREČA
Sreča ni v glavi in ne v daljavi,
ne pod palcem skrit zaklad.

Sreča je, ko se delo dobro opravi.
In ko imaš nekoga rad. 
                    (Tone Pavček)

Začelo se je novo šolsko leto, ki bo prav gotovo prineslo ve-
liko novega, zanimivega. Za otroke iz enote Moravske Toplice 
je bil 2. september 2013 prav poseben dan – novo šolsko leto 
so namreč začeli v novem vrtcu. Kako zelo so bili navdušeni, 
je težko opisati z besedami. Najpogosteje smo slišali 
besede:»Velik je!«. Za otroke je torej najpomembnejše, da so 
prostori v novem vrtcu veliki, da imajo končno dovolj prostora 
za igro. 
Igra je glavna dejavnost predšolskih otrok. Otrok se preko igre 
razvija, uči in pripravlja na življenje. Tu imamo zelo pomemb-
no vlogo mi, odrasli. Dana nam je možnost, da otroku zagoto-
vimo kar se da najlepše otroštvo, saj je to nekaj neponovljivega 
v vsakem življenju. Otroštvo bo minilo zelo hitro, ostali bodo 
le spomini. Dolžni smo pomagati otroku, da bodo ti spomini 
čim prijetnejši. 
S tem, da so otroci v Moravskih Toplicah dobili nov vrtec, smo 
vsekakor poskrbeli, da bo njihovo otroštvo neponovljivo ter 
njihovi spomini polni srečnih trenutkov. 
Hvala vsem, ki ste kakor koli pripomogli k temu, da imamo v 
Moravskih Toplicah vrtec, ki bo pripomogel k temu, da bodo 
spomini na otroštvo marsikaterega otroka nepozabni. HVALA 
VAM!

Simona Kaučič, 
ravnateljica Vrtcev občine Moravske Toplice
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namenjene  so temu, da jih odrasli v prometu opazimo 
in smo bolj previdni.  Po svečanem delu so se učenci 
skupaj s starši napotili v jedilnico, kjer so opravili ma-
lico - makovo potico. Verjamemo, da mak pripomore k 
boljšemu pomnjenju in boljšemu uspehu v šoli.  Po ma-
lici so prvošolčki skupaj s starši zapustili šolo. Redni de-
lovni dan se  za njih začne šele drugi dan pouka. 
Želimo jim čim več uspehov in  čim boljše počutje med 
nami vseh naslednjih devet let!
                                                                                                                                                  

  Suzana Deutsch

Eurobasket 2013
Tako kot večina državljanov Republike Slovenije, smo se 
tudi na OŠ Fokovci odločili, da bomo spremljali doga-
janje na evropskem  prvenstvu v košarki, ki se letos odvi-
ja v naši državi. Zelo nas je razveselila ponudba s strani 
MIZŠ, da učencem ponudimo ogled tekem v predtekmo-
vanju, čeprav žal ni bilo mogoče dobiti vstopnic za ogled 
slovenske ekipe. Kljub temu smo ponudili učencem 
možnost, da si ogledajo eno izmed tekem v Celju in 
doživijo vzdušje evropskega prvenstva. Skupaj z DOŠ 
Prosenjakovci smo organizirali petdeset sedežni avto-
bus in iz obeh šol zbrali prijave. Tako so se učenci obeh 
šol ob spremstvu učiteljev  v ponedeljek, 9. septembra 
2013,  ob 14.00 uri podali na razburljivo dogodivščino v 
Celje.  

Suzana Deutsch

Vtise s tekme in »izleta« je strnil Tilen Prelič, 
učenec  8. razreda. 
»Izlet v Celje je bil zelo razburljiv ter zanimiv, saj smo 
si ogledali tekmo na  Eurobasketu 2013 med ekipama  
Hrvaške in Češke. Pridružili so se nam tudi učenci DOŠ 
Prosenjakovci.
V ponedeljek, 9. 9. 2013 smo se odpravljali na izlet. Ob 
pol treh smo štartali iz šole in se  odpeljali proti Celju. 
Vožnja je trajala kakšni dve uri in zdela se nam je zelo 
dolga. Peljali smo se z avtobusom. Ko smo prispeli v Celje, 
pred dvorano Zlatorog,  smo se pripravljali na tekmo. Ker 
smo prispeli veliko prej kot se je začela tekma, smo imeli 
nekaj časa za druženje oz. za ogled okolice, ter za naku-
povanje. Tekma se je začela ob šestih, zato smo se vsi 
zbrali na mestu, kjer je bilo dogovorjeno. Učitelji so nam 
razdelili karte, zato smo se vsi hitro združili in zamenjali 
karte za sedež (številko sedeža in vrsto). Pred začetkom 
tekme smo se odpravili v dvorano, kjer so nas pred vho-
dom pregledali varnostniki in nam preverili karte.
Tekma se je začela. Trajala je skoraj dve uri in je bila zelo 
zanimiva. Hrvaška je zmagala. Od vsega hrupa v dvorani 
so nas bolela ušesa, zato smo si rade volje kdaj pa kdaj 
zamašili ušesa s prsti. Po koncu tekme je sledila vožnja 
v McDonald’s,  kjer smo se najedli. Domov smo prispe-
li prijetno utrujeni in zadovoljni ob pol enajstih zvečer. 
Naslednji  dan  je bila šola, zato smo se kar hitro spravili 
spat. Bili smo veseli in zadovoljni, da smo lahko bili del 
tega velikega dogodka v Sloveniji.«

Fokovski piknik
Gasilci PGD Fokovci smo letos že 12. leto zapored organi-
zirali Fokovski piknik ali srečanje sedanjih in nekdanjih 
vaščanov vasi Fokovci. V sklopu vsakoletnega srečanja pa 
izvedemo tudi tekmovanje v kuhanju bograča.
Letošnje srečanje in tekmovanje v kuhanju bograča je po-
tekalo v nedeljo 25. avgusta pri gasilskem domu Fokovci. Na 
srečanju se je zbralo precej domačinov in tudi nekdanjih 
vaščanov vasi Fokovci. Ob srečanju »Fokovčanov« se seve-
da v pogovoru spominja nekdanjih skupnih dni preživetih 
v Fokovcih, veselih in manj veselih trenutkov, kakor tudi vi-
zije za naprej. 

Vzporedno s pogovorom pa je seveda potekalo tekmovanje 
v kuhanju bograča. Letos je na tekmovanju sodelovalo 7 
ekip. Komisija, katero so sestavljali posamezniki iz vsake 
prijavljene ekipe, je na koncu ocenila kvaliteto posamez-
nega bograča in razglasila naslednje rezultate: 
- 1 mesto je dosegla ekipa kulturnega društva MIHAELOV 

SEJEM iz Mengša.
- 2 mesto je dosegla ekipa KTD  »CEKER« iz Fokovec.
- 3 mesto pa sta si razdelili ekipi ŠD PROSENJAKOVCI in 

frizerski salon VALERIJA iz Fokovec.
Ves čas srečanja nas je zabaval naš muzikant Jože. Prijetno 
vzdušje so pa popestrili člani Pihalnega orkestra Murska 
Sobota, kateri so nas neumorno zabavi do poznega po-
poldneva.

Stanislav GORČAN

LJUDJE IN DOGODKI
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40 let je za nami
Okrogle obletnice so priložnost ko se lahko ozremo na-
zaj v preteklost, jo pretehtamo in se opogumljeni in polni 
izkušenj ozremo v prihodnost. Bila je sobota,  7. septem-
bra, ko  smo se bivši učenci  generacije 1973  na osnovni 
šoli Bogojina, kjer smo obiskali prostore zdajšnje osnovne 
šole. Druženje smo nadaljevali v turistični  kmetiji   PUHAN  
v Bogojini.  Srečanja se je udeležilo 26 učencev, nekdanji 
ravnatelj in kar trije naši učitelji .Ob dobri  hrani in prijet-
nem druženju in obujanju spominov,  se je noč hitro preve-
sila v jutro. Ob odhodu smo si obljubili, da se spet snidemo, 
če prej ne pa spet ob okrogli obletnici, torej 50 - letnici.

Jožefa Sever

Stroka o vinogradniških opravilih
Le nekaj dni pred pričetkom letošnje trgatve se je pri zna-
nem vinogradniku Miranu Erniši na Suhem vrhu zbrala 
kopica ljubiteljskih vinogradnikov, da prisluhnejo stroki 
o tem, kako je bilo letos z vremenom, pa tudi z opravili v 
vinogradu. Spregovorila sta jim Drago Majcen iz družbe 
Karsia in Ernest Novak iz soboškega Kmetijsko gozdarske-
ga zavoda.  Udeleženci strokovnega srečanja so bili deležni 
kopice tehnoloških in drugih informacij, povezanih z nego 
vinske trte, uporabe zaščitnih sredstev, pa tudi nasvetov, 
povezanih s trgatvijo in negovanjem vinskega pridelka. Ob 
koncu so si ogledali vinograd Mirana Erniše.

bc

Pokal Čisti naravi
V okviru praznovanja 17. občinskega praznika Moravskih 
Toplic in 10. Dneva zelenjadarstva,  kot gostitelji  so se 
dobro izkazali društva in krajani Ivancev, je bil organizi-
ran tudi turnir v malem nogometu, ki so se ga udeležile 
štiri ekipe.  Poleg domačih veteranov iz Ivancev, gostov iz 
hrvaškega Vidovca, sta se na zeleni površini predstavili še 
ekipi občinskih svetnikov Moravskih Toplic in Čiste narave. 
Športna sreča je pač hotela, da se v finalnem obračunu po-
merita ekipi občinskih svetnikov MT in Čiste narave.  Seve-
da je spopad »občinske zakonodajalne oblasti«, svetnikov 

torej in »uporabnikov javnih sredstev«,  ekipe javnega ko-
munalnega podjetja Čista narava pritegnil veliko gledal-
cev. Še pred obračunom na zelenici športnega parka v Ivan-
cih so oboji napovedovali zmago, vendar so se po zadnjem 
sodnikovem pisku razšli z neodločenim izidom, kar je po-
menilo, da bo o zmagovalcu odločalo izvajanje kazenskih 
strelov. Tu pa je svetniška ekipa »potegnila kratko«, kajti  
svetniku Štefanu Kodili žoga pač ni želela v nasprotnikovo 
mrežo. Finalno srečanje se je torej končalo z zmagoslavjem 
ekipe Branka Šroka.

Bc

LJUDJE IN DOGODKI



ŠPORT

20   : : : : : : : : : :  Lipnica - 3. oktober 2013

Moravski nogometni maestri pričeli 
zabijati zadetke
V  Lipnici bomo mesečno spremljali dogajanja na zele-
nicah velikega in malega nogometa: NK Čarda Martjan-
ci v 3.SNL- vzhod ,  ŠD GMT Bogojina v 1. MNZ Murska 
Sobota in ŠD NK Rotunda Selo v 2. MNZ Murska Sobota 
ter malonogometnih klubov občine Moravske Toplice.
Čarda je sezono pričela proti ekipi NK Aha Emmi Bistrica 
in igrala neodločeno 2 proti 2. Zadetke za Čardo sta do-
segla Goran Ristič in z avtogolom igralec Bistrice Aljaž 
Holcman. V 2. kolu je bil prvi prekmurski derbi z ekipo 
Tromejnik G-Sukič, ki so ga Martjančani izgubili s 4 proti 
0. V 3. kolu so gostili ekipo Šmarja pri Jelšah in remizirali 
0 proti 0. V 4. kolu so se odpravili na vroče gostovanje 
v Lendavo k ekipi Nafte Lendava in vedno vročekrvni 
navijaški skupini Gorgone ter izgubili s 4 proti 0. V 5. 
kolu je ekipa Čarde gostila ekipo Dravinje Kostroj iz Slo-
venskih Konjic. Po napetem srečanju je imela več sreče 
gostujoča ekipa in zmagala 2 proti 3. Za domačo ekipo 
sta zadela Rok Bencik in Denis Kozic. Čarda po petih ko-
lih zaseda 13. mesto s dvema točkama. Vodi ekipa Drave 
s 13 točkami.
Bogojina GMT je svojo sezono odprla na Fazaneriji in 
proti Muri igrala 0 proti 0. Igralci Bogojine so bili blizu 
zmage, a žal svojih priložnosti v prvem polčasu niso 
izkoristili. V 2. kolu je ekipa Bogojine pred domačimi 
gledalci izgubila proti Cankovi 0 proti 2. V 3. kolu so se 
odpravili na Tišino in zmagali z zadetkoma Tomaža Gre-
goreca  in Benjamina Jaklina 0 proti 2. V 4. kolu pa so v 
svojem športnem parku  izgubili 0 proti 3 proti ekipi Sla-
tine iz Radencev. V 5. kolu se je ekipa Bogojine spopadla 
v tradicionalnem derbiju s ekipo Gančan. Ekipi sta se 
razšla z neodločenim  izidom 1 proti 1. Točko je Bogojini 
prinesel Borut Godvajs,  ki je uspešno izvedel enajstme-
trovko. Bogojina GMT po 5. krogih zaseda 12. mesto s 5 
točkami. Prva je ekipa Serdice s 13 točkami.
Kljub nejevolji nekaterih klubov iz 2. MNZ Murska So-
bota, se je po zapletih prvenstvo začelo 6.9.2013. Igralci 

Sela so v prvem kolu gostovali pri ekipi Radgone in izgu-
bili 6 proti 2. Za igralce iz Sela sta bila uspešna Damir 
Cifer in Matej Petek. V drugem kolu je ekipa ŠD NK Ro-
tunda na domačem igrišču gostila ekipo  Pušče in po 
pravi golijadi na koncu zmagala 5 proti 4. Zadetke so do-
segli Uroš Merklin, po dvakrat sta zadela Tomaž Koltai 
in Gregor Matjašec. V 3. kolu je ekipa Rotunde gostovala 
v Lipi in izgubila 4 proti 0. ŠD NK Rotunda je osvojila tri 
točke in zaseda 6.mesto. Prva je ekipa Rome s 6 točkami.
Svojo sezono so odprli tudi v Ligi malega nogometa 
Moravske Toplice. Že v prejšnji številki smo poročali o 
uspehu ekipe Filovci, ki je dosegla drugo mesto na tur-
nirju za pomurskega prvaka. V prvem kolu je ekipa KMN 
Noršinci premagala ekipo KMN Prosenjakovci  s 3 proti 2.  
Novoustanovljena ekipa KMN Strehovci je sezono pričela 
s zmago proti ekipi KMN Motvarjevci s 3 proti 2. KMN 
Mlajtinci so doma izgubili s Filovci 2 proti 8. Tudi ekipa 
KMN Tešanovci ni razočarala domačih gledalcev, saj so 
premagali ekipo KMN Vučja Gomila z 9 proti 5. Ekipi KMN 
Ivanci in KMN Sebeborci pa sta se razšli z neodločenim 
rezultatom 3 proti 3. V 2. kolu sta se v derbiju  spopadli 
ekipi KMN Filovci in KMN Tešanovci. Zmagala je ekipa 
Filovcev s 4 proti 3. V preostalih tekmah so Strehovci 
premagali  Seberborce z 8 proti 2,  Vučja Gomila je 
doma izgubila  z KMN Ivanci 2 proti 5, Mlajtinci so v 
gosteh deklasirali ekipo KMN Noršinci, bilo je 0 proti 
9. KMN Prosenjakovci so bili uspešnejši od ekipe KMN 
Motvarjevci s 3 proti 0.  V 3. krogu je ekipa KMN Mlajtin-
ci premagala KMN Prosenjakovci s 4 proti 3, Strehovci so 
izgubili z 0 proti 8 z KMN Vučja Gomila. KMN Tešanovci 
so premagali KMN Noršinci s 7 proti 1, KMN Motvarjevci 
so po napeti končnici izgubili proti  Sebeborcem s 3 
proti 4. Aktualni prvaki KMN Filovci  so v gosteh pre-
magali KMN Ivanci s 4 proti 6. Po treh odigranih kolih 
vodijo Filovci, sledijo Tešanovci, Mlajtinci, Strehovci, 
Ivanci, Sebeborci, Vučja Gomila, Prosenjakovci, Noršinci 
in Motvarjevci.

Luka Perš
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18. Maraton po občini Moravske Toplice
V nedeljo 8. sep-
tembra je bilo 
vreme naklonje-
no kolesarjem, 
udeležencem  OŠZ 
M. Toplice organizi-
rala 18. tradicional-
nega kolesarske-
ga  maratona »Po 
občini Moravske 
Toplice – Terme 
3000«, ki ga je pri-
pravila občinska 
športna zveza Mo-
ravskih Toplic.
Pred štartom sta kolesarje pozdravila  Alojz Glavač,  župan 
občine Moravske Toplice in Ivanka Ajlec,  direktorica Term 
3000. Tehnične podatke o progah je kolesarjem pojasnil  
Branko Recek,  predsednik OŠZ Moravske Toplice. Na mara-
ton je krenilo 120 prijavljenih kolesarjev iz Slovenije in so-
sednjih držav Hrvaške in Madžarske. Družinskega marato-
na na 10 km se je udeležilo kar nekaj družin, najštevilčnejši 
sta bile družini Rep iz Rakičana in Matuš iz Murske Sobo-
te, ki so jo zastopali kar štirje njeni člani. Krajšo progo na 
31 km so najhitreje prekolesarili: Miran Cven (KD Hrast-
nik), Janez Donša (ŠD Team Turbo Tropovci) in Sebastjan 
Gergorič (Triatlon klub –MB).
Na daljši progi, dolga je bila 51 km,  so najhitreje prekole-
sarili: Matej Flisar (KK Tropovci),  Franc Smolko  (Arcont) in 
Dejan Cifer  (Selo).  Najštevilčnejša ekipa je bila ekipa TON-
DACH ( 15 kolesarjev) Najmlajša udeleženka je bila Hana 
Rep iz Rakičana, najmlajši udeleženec je bil  Gral Ajlec  iz 
Noršinec, najstarejša udeleženka je bila Jožica Petelinšek  
iz Maribora, rojena 1933. leta, Mirko Kavaš iz Beltincev, 
rojen  1940. leta, pa je bil  najstarejši udeleženec. Po koncu 
kolesarske preizkušnje je vse udeležence pričakala malica, 
pa še kopanje v bazenih Term 3000 so si lahko privoščili. 

18. avto moto rally Prekmurje 2013 
Vse za varnost prometa
Občina Moravske Toplice je bila pokrovitelj 18. Avto 
moto rallyja, ki so ga družno organizirali ZŠAM Murska 
Sobota, AMD Štefan Kovač Murska Sobota in Društvo 
paraplegikov Prekmurja in Prlekije. Vse niti rallyja je imel 
v rokah neumorni Franc Čarni, predsednik občinskega 
sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu. 
Rallyja se je udeležilo 27 voznikov,  proga je bila dolga 
32  km. Štart je bil v Murski Soboti, udeležence je pot 
peljala skozi Tešanovce,  Šalamence, cilj pa je bil v Sebe-
borcih, kjer so se s pisnimi testi udeleženci spopadli s 
poznavanjem cestno prometnih predpisov. 

Rezultati: 
Motorji brez prikolice: 
1. Drago Tanacek (Vadarci), 2. Anton Simonič 
(Prešetinci)
Motorji  brez prikolice – veterani: 
1.Rudi Kovač (Murska Sobota), 2. Simon Kojek 
(Tešanovci), 3. Janez Farič (Selo)
Motorji s prikolico – veterani: 
1. Avgust Gomboc (Gorica)
Osebni avtomobili, paraplegiki za DP: 
1. Vinko Hren (Spodnji Jernej pri Ločah), 2. Dušan Slana 
(Tišina), 3. Franc Borovnjak (Murska Sobota)
Osebni avtomobili, tetraplegiki  za DP: 
1. Leon Jurkovič  (Stanetinci), 2. Klavdij Leban (Tolmin), 
3. Alojz Velner (Vučja Gomila)
Osebni avtomobili, parpalegiki ženske DP: 
1. Jožica Zadravec (Ljutomer)
Osebni avtomobili veterani: 
1. Boštjan Bobovec (Gančani), 2. Viktor Vidonja (Kru-
plivnik)
Vojaška vozila – jeepi: 
1. Štefan Jančarič (Noršinci), 2. Geza Džuban (Moravske 
Toplice), 3. Franc Bažika (Murska Sobota) 
Osebni avtomobili – brez kategorije: 
1. Štefan Žibrik (Markišavci ) 

TG

Alojz Glavač, župan občine Moravske Toplice 
in Ivanka Ajlec, prva dama Term 3000, sta 
udeležencem zaželela prijetno vožnjo.   

Kakih 120 kolesarjev in kolesark vseh starosti se je udeležilo 18. kolesarskega 
maratona po občini Moravske Toplice.
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12. GOLF TURNIR ZA POKAL 
OZ Moravske Toplice
Na praznično soboto, ko je občina Moravske Toplice slavi-
la svoj 17. občinski praznik, so se za pokal občinske športne 
zveze na golf igrišču Livada pomerili tudi golfisti. Rezulta-
ti:1. mesto bruto: Ljubomir Kološa – GKMT (29). Najboljši 
golfist občine – neto Ivo Cifer - GKMT (42).     
Neto – skupina A (HCP -18,0):
1. Srečko Belec - GKMT (35), 2. Iztok Firm - GC PTUJ (35), 3. 
Ludvik Vereš - GKMT (35). 
Neto – skupina B (HCP 18,1- 54): 1. Ivo Cifer - GKMT (42), 
2. Janez Ajlec - GC BRANIK (37), 3. Dušan Klakočer - GC 
SLIVNICA (37). 
Neto dame: 1. Katarina Fašmon - GC SLIVNICA (42). 
Najdaljši udarec: Aljoša Bencik - GKMT - 272 m, 
najbližji zastavici: Josip Jakupić - GK Sv.Martin - 77 cm.

Na občinski praznik je bilo tudi živahno na golf igrišču Livada, na katerem so 
se golfisti merili za pokal Občinske športne zveze Moravskih Toplic.

Sedmi  Ivanocyjev pohod v Ivanovcih
TKŠD Ivanovci je 31. avgusta 2013 organiziralo sedmi Iva-
nocyjev pohod. Letošnji je bil posvečen stoti obletnici smrti 
dr. Franca Ivanocyja, Ivanovskega rojaka.
Pohoda se je udeležilo več kot sto pohodnikov, prehodili so 8 
km, vodil ga je mag. Franc Kuzmič. Začetek poti je bil pri ga-
silskem domu, kjer je bilo predstavljeno njegovo življenje. Pot 
se je nadaljevala proti Ivanovskemu dolu, kjer je bil rojen Franc 
Ivanocy. Pohodna pot je potekala mimo Novakove domačije 
do Čahukovih, kjer je bila prva postojanka s pogostitvijo 
družine Čahuk. Pot so nadaljevali do spominskega obeležja 
Mikloša Küzmiča in nato nadaljevali do Doma duhovno-
sti, si ogledali cerkev pri Sv. Benediktu in Ivanocyjev grob na 
Kančevskem pokopališču. Pod krošnjami starih čudovitih lip 
smo ponudili prigrizek in pijačo za osvežitev. Vas Ivanovci ima 
bogato kulturno dediščino, tako da so se pohodniki ustavili 
pri zgodovinskih obeležjih. Okrog 14. ure so se zbrali v Vaško-
gasilskem domu, kjer so bili postreženi s toplim obrokom in 
domačim pecivom. Vzdušje in vreme je bilo prijetno. Druženje 
ob glasbi je trajalo vse do večera. Zahvaljujemo se vsem, ki so 
kakorkoli pomagali pri organizaciji in izvedbi pohoda. 

Za TKŠD zapisala Angela Novak

13. POHOD GOSTILNE MARIČ 
Prvo soboto v 
septembru je 
zdaj že tradicio-
nalno potekal 13. 
pohod Gostilne 
Marič.
Na pohodu se 
je zbralo okrog 
130 pohodnikov 
od blizu in daleč. 
Posebej vese-
li smo spet bili 
prijateljev iz 
Zgornje Velke, ki se pohoda udeležujejo vsako leto. Nekaj 
pohodnikov je bilo tudi prvič in so bili navdušeni nad le-
potami naše pokrajine. Pot je bila dolga okrog 14 km in je 
potekala po bližnjih vasicah ter gozdnih poteh na obrobju 
Goričkega. Po pohodu je bila pogostitev s prekmurskimi 
dobrotami in zabava do zgodnjih večernih ur.
Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili tudi Društvu za kulturo, 
šport in turizem Žlaki Sebeborci za pomoč pri organizaciji.

Marjan Marič

Povabilo k oglaševanju na osrednji 
oglasni tabli v Moravskih Toplicah  
S turizmom po-
vezane ponudnike 
vabimo k zakupu 
oglasnega prostora 
oziroma k predsta-
vitvi turistične po-
nudbe na osrednji in-
formativni svetlobni  
tabli v Moravskih 
Toplicah, ki se naha-
ja v parku v bližini 
e v a n g e l i č a n s k e 
cerkve. 
Prednost  pri 
predstavitvi imajo 
ponudniki iz občine 
Moravske Toplice. Če 
ne bo dovolj interesa 
s strani domačih po-
nudnikov, bomo možnost predstavitve ponudili ponudnikom 
iz regije. 
Vse potencialne interesente prosimo, da se čim prej ogla-
site po e-pošti janja.burmen@moravske-toplice.com ali 
pokličete 02 538 16 62. Takrat vam bomo posredovali vse na-
daljnje informacije v zvezi z zakupom oglasa (cena, trajanje 
zakupa, izdelava ipd.). 
Oglasni prostor želimo razprodati do konca oktobra, zato ne 
odlašajte. 
Vabljeni k sodelovanju!

Tim TIC Moravske Toplice 
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PRAVILNA REŠITEV GESLA NAGRADNE KRIŽANKE 116. ŠTEVILKE LIPNICE: BORIS PAHOR, NEKROPOLA
Med prispelimi pravilnimi rešitvami smo izžrebali naslednje nagrajence, ki prejmejo vrednostne bone pokrovitelja, 
Okrepčevalnica Viktorija Milan Varga s.p.,  Filovci 7: 1 . ŠTEFAN PILHAR, SUHI VRH 30, 9208 FOKOVCI, 2. ANDREJ POTOČAR, 
NORŠINCI 25, 9221 MARTJANCI, 3. RUDOLF NOVAK, CUBER 34, MORAVSKE TOPLICE, 9226 MORAVSKE TOPLICE
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NAGRADNA KRIŽANKA: TIC MORAVSKE TOPLICE
Pokrovitelj nagradne križanke je TIC Moravske Toplice, ki bo trem uspe-
šnim reševalcem poklonil praktične nagrade. 
Geslo križanke, ime in priimek ter naslov pošljite na dopisnici do torka, 
22. oktobra 2013 na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 
9226 Moravske Toplice, s pripisom križanka. 
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KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI MORAVSKE TOPLICE
OKTOBER 2013

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

Naziv prireditve Opis prireditve Kraj izvajanja Datum Organizator Informacije

ODKRITJE IZVEDBE-
NIH DEL PROJEKTA 
NA TEMO UREDITVE 
VAŠKIH JEDER IN 
PREVZEM NOVEGA GA-
SILSKEGA VOZILA

Predaja pre-
novljenega Vaško-
gasilskega deoma, 
muzeja, otroškega 
igrišča, obnovljene-
ga športnega igrišča 
ter kolesarskega 
počivališča. 

Sebeborci, 
pri Vaško-
gasilskem 
domu 

6. 10. 2013,
11.00

KS Sebeborci, 
PGD Sebe-
borci 

031 717 668

 10. DRUŠTVENA TR-
GATEV V VINOGRADU 
VITIS VITAE 

Trgatev v vinogradu 
Vitis Vitae, kjer je 
zasajenih 92 trt, 
več kot 40 različnih 
sort, med katerimi 
je tudi trta mladi-
ke najstarejše trte 
na svetu – modra 
kavčina iz Mari-
borskega Lenta. 

Filovci - Filovs-
ke gorice Gaj

6.10.2013, 
11.00

Vinogradniško 
turistično 
društvo Gaj 
Filovci

041 631 193
darinka.t@siol.net

MINI OLIMPIJADA 
Vseslovenska mini 
olimpijada za 
osnovnošolce. 

Prosenjakovci, 
Dvojezična 
osnovna šola 

11. 10. 2013, 
8.00 

Občinska 
športna zveza 
Moravske 
Toplice 

Branko Recek 
041 389 905 

RAZSTAVA ROČNIH DEL 

Razstava vezenin in 
umetnin, ki nastaja-
jo izpod rok marljivi 
članic društva. 

Prosenjakovci,
novi gasilski 
dom 

19. 10. 2013
(14.00-18.00)
20. 10. 2013 
(10.00-18.00)

Rokodelsko 
društvo vrt-
nica 

Suzana Malačič
031 460 015 

3. VAŠKI DAN 

Kostanjev piknik, 
otroške delavnice, 
Folklorni večer, 
predstavitve ročnih 
spretnosti

Bogojina, kul-
turna dvorana 
in trg Jožefa 
Košiča

26. 10. 2013, 
15.00
 

KS  Bogojina 
in društva iz 
Bogojine

Stanka Sukič
041 346 529
kud.bogojina@
gmail.com

KROMPIRJEVA 
TURISTIČNA TRŽNICA 

Sejem z izdelki 
domačih in umet-
nostnih obrti. 

Moravske 
Toplice, 
pri Café Pra-
liné 

31. 10. – 3. 11. 
2013 , 15.00-
17.00

TIC Moravske 
Toplice 

02 538 15 20
www.moravske-
toplice.com

POZDRAVLJENA PRIJAZNA IN ŽLAHTNA JESEN


