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Urednikov kotiček
Mesec je naokoli in pred vami je nova številka Lipnice. Maj se 
izteka, z julijem pa nas bo Vlada »osrečila« z dvigoma davka 
na dodano vrednost in še s kakšno popotnico za boljši ju-
tri. Zdaj je že povsem jasno, da bomo v našo ustavo zapisali 
tudi zlato fiskalno pravilo, s katero naj bi v bodoče brzdali 
zadolževanje države, v ustavi pa bo spremenjena pa bo tudi 
referendumska novela.
Vrnimo se nazaj v našo občino. Kar obilo dogodkov se je zvr-
stilo v tem času. Počastili smo mednarodni praznik dela, se 
razveselili nove rekreativne pridobitve v parku Čreta v Mo-
ravskih Toplicah, gasilci so opravili občni zbor, obiskali svoje-
ga člana Kolomana Sabotina ob njegovi 100-letnici, občinski 
svetniki so pod streho spravili tako zaključni račun Občine za 
leto 2012, kakor tudi sprejeli stališča do predlaganega OPN 
občine Moravske Toplice. Pridni so bili tudi po osnovnih šo-
lah, vrtcih in društvih, saj smo dobili kopico zapisov, ki pa žal 
vsi niso našli prostor v tej številki Lipnice. Jih pa bomo objavili 
v naslednji. Sicer pa, povabljeni k branju.

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.

Dennis in 100 izzivov
Dobrodelni tek Denisa Malačiča od Hodoša do 
Portoroža - postanek tudi v Moravskih Toplicah
Na 400-kilometrskem dobrodelnem teku, ki se izvaja v 
okviru projekta Dennis in 100 izzivov, se je Denis Malačič iz 
Prosenjakovcev v okviru 1. tekaške etape na poti od Hodoša 
do Gornje Radgone za kratek čas ustavil tudi v Moravskih 
Toplicah. Pred TIC Moravske Toplice ga je čakalo okrepčilo. 
V okviru projekta se bo Denis lotil 100-ih različnih izzivov, 
tek čez državo je le ena izmed mnogih preizkušenj. Z do-
brodelnim projektom želi Denis pomagati društvu Srčne 
mamice, ki zbira denar za aparat na intenzivni negi Poro-
dnišnice Ljubljana. 

Dennis és a 100 kihívás
Denis Malačič jótékonysági futása Hodostól 
Portorožig – megálló Moravske Toplicén is 
A Dennis és 100 kihívás elnevezésű projekt keretén 
belül megvalósuló, 400 kilométeres jótékonysági fu-
tás közben, a pártosfalvi Denis Malačič, a Hodostól 
Gornja Radgonáig vezető 1. szakaszban, rövid időre 
Moravske Toplicén  is megállt. A Moravske Toplice-i 
TIC előtt üdítővel várták.
A projekt keretén belül Denis 100 különböző ki-
hívásnak kíván megfelelni, és az országot átszelő 
futás csak az egyik próbatétel. Denis a jótékonysá-
gi projekttel a Srčne mamice (Jószívű anyukák) eg-
yesület gyűjtését támogatja, amellyel a ljubljanai 
szülészet intenzív osztályának kívánnak beszerezni 
egy készüléket.

Podelitev zlatega znaka AVP
gospodu Francu Čarniju je za dolgoletno uspešno delo na po-
dročju prometne vzgoje in prometne varnosti Javna agencija 
Republike Slovenije za varnost v cestnem prometu podelila 
Zlati znak. Gospod Čarni je od ustanovitve SPV Občine Mora-
vske Toplice leta 1996 predsednik Sveta za preventivo in var-
nost v cestnem prometu Občine Moravske Toplice. Pri svojem 
dolgoletnem aktivnem delu kot učitelj inštruktor in sodnik 
pri šolanju voznikov, je slovel kot dober motivator in psiholog. 
Brez njega si ne moremo zamisliti mnogih akcij in prireditev, 
ki presegajo meje naše občine, kot so: Prvi šolski dnevi, Avto 
–moto rally vse za varnost prometa, ki vključujejo tudi rally 
vožnjo paraplegikov Slovenije, Stopimo iz teme, Varna pot v 
šolo, kolesarski izpiti na vseh naših osnovnih šolah ter šolska, 
regijska in državna tekmovanja mladih kolesarjev in mnoge 
druge. Do letošnjega leta je bil dolgoletni predsednik AMD 
Štefan Kovač iz Murske Sobote, še vedno je predsednik sobo-
škega združenja šoferjev in avtomehanikov. Kot upokojenec 
deluje v mnogih društvih, njegovo vseživljenjsko delo pa je 
skrb za varno vožnjo na vseh področjih. Tako organizira pre-
davanja iz cestnoprometnih predpisov, kulture in strpnosti 
v prometu širom po naši pokrajini. Velja si zapomniti njegov 
opozorilni stavek, nje-
gov moto, ki pravi: »Vozi 
tako, da lahko popraviš 
napake tudi drugih ude-
ležencev v prometu!« 
Preventiva in vzgoja v 
cestnem prometu nista 
le njegovo delo, lahko 
rečemo, da je to njegovo 
poslanstvo.
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Svetniki sprejeli stališča do pripomb do 
občinskega prostorskega načrta

Potrjen zaključni račun Občine
Aprilska seja občinskega sveta, 22. redna po vrsti, je v uvodu 
prinesla obravnavo zaključnega računa občine Moravske To-
plice za leto 2012. Po krajši razpravi, v kateri smo lahko slišali 
tudi nekaj pohvalnih besed iz ust svetnikov na račun dobro 
opravljenega dela strokovnih služb občinske uprave, je bil 
zaključni račun soglasno potrjen. Obravnavi zaključnega 
računa je sledila obravnava poročila o realizaciji ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Občine v letu 2012. Iz poročila iz-
haja, da je Občina v letu 2012 prodala za dobrih 44 tisoč evrov 
občinskega stvarnega premoženja ter pridobila za dobrih 38 
tisoč evrov nepremičnega premoženja. Svetniki so tudi temu 
poročilu prižgali zeleno luč.
Sledila je najbolj živahna točka 22. redne seje, in sicer Pobude, 
mnenja, predlogi, vprašanja in odgovori. Kar veliko vprašanj 
in pobud je bilo iz svetniških vrst naslovljenih na župana in 
občinsko upravo, ki se dotikajo povsem vsakodnevnih komu-
nalnih problemov, s katerimi se srečujejo prebivalci posame-
znih krajev v občini, pa vse do področij, ki presegajo občinske 
pristojnosti. 

glavnem nanašale na spremembo namenske rabe, in sicer 
nepozidanih stavbnih zemljišč na vinogradniških območjih. 
Gre se za kakih 200 hektarjev zemljišč.

Boris Cipot

OBVESTILO O OBJAVI STALIŠČ DO PRIPOMB IZ JAVNE 
RAZGRNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 
OBČINE MORAVSKE TOPLICE
Občina Moravske Toplice obvešča, da je v skladu s 6. odstav-
kom 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list 
RS, št. 33/07 in 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUD-
PP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUD-
PP-A, 109/2012, 35/2013 Skl.US: U-I-43/13-8) javno objavila sta-
lišča Občine Moravske Toplice do pripomb iz javne razgrnitve 
Občinskega prostorskega načrta Občine Moravske Toplice, ki 
jih je na svoji 21. seji dne 26.03.2012 in 22. seji dne 25.04.2013, 
sprejel Občinski svet Občine Moravske Toplice. 
Stališča so objavljena na spletni strani Občine Moravske To-
plice: http://www.moravske-toplice.si – pod rubriko razpisi 
in objave ter na oglasni deski Občine Moravske Toplice. 

Župan:
Alojz Glavač, l.r.

V nadaljevanju sprejema občinskega prostorskega načrta 
bodo izvedeni še v nadaljevanju opisani postopki. Zaradi veli-
kega obsega novih predlogov za spremembo namenske rabe, 
bo občina Občinski prostorski načrt (OPN) ponovno posredo-
vala v uskladitev nosilcem urejanja prostora. Po uskladitvi sle-
di dopolnitev Okoljskega poročila ter dopolnitev in potrditev 
poplavne študije. Po uskladitvi OPN-ja, dopolnitvi okoljskega 
poročila in poplavne študije z usklajenimi predlogi, sledi faza 
priprave predloga OPN, na katerega bodo zaprošena mnenja 
nosilcev urejanja prostora (ministrstva) in upravljavcev javne 
gospodarske infrastrukture. Ko bodo pridobljena vsa pozitiv-
na mnenja in pridobljena odločba o sprejemljivosti vplivov 
izvedbe OPN na okolje, lahko občina prostorski načrt poda v 
sprejem občinskemu svetu. V primeru, da katero od ministr-
stev oz. resorjev izda negativno mnenje, bo občina morala ne-
usklajene vsebine uskladiti oz. izločiti iz predloga in ponovno 
pridobiti manjkajoča pozitivna mnenja. Sprejeti OPN bo obči-
na objavila v uradnem glasilu. 

Pri peti točki dnevnega reda, v okviru katere naj bi se svetniki 
opredelili do pripomb iz javne razgrnitve Občinskega pro-
storskega načrta občine Moravske Toplice, na to temo je bila 
posebna točka dnevnega reda že na prejšnji redni seji, na ka-
teri pa so svetniki zavrnili sprejem stališč, je bilo kar nekaj be-
sed porabljenih tudi za novinarski zapis, objavljen na spletni 
strani Občine in v Lipnici. Svetnika Štefana Kodilo je namreč 
zmotil zapis spodaj podpisanega, da so pri taki pomembni 
točki dnevnega reda »svetniki padli na izpitu in da jih poprav-
ni čaka že na aprilski  seji«. Glede na polovično opravljeno 
delo, sprejet je bil le prvi od dveh sklepov, so sprejetega nad-
gradili še s sprejetjem dveh sklepov, in sicer so najprej sprejeli 
sklep, da širitev ob kmetiji Cigüt  v k.o.Lukačevci ne omogoča  
gradnje bioplinarne.V drugem sklepu pa so sprejeli  stališča 
do pripomb iz javne razgrnitve Občinskega prostorskega na-
črta občine Moravske Toplice, ki jih je pripravila družba Zavod 
za ekonomiko in urbanizem iz Murske Sobote. Vseh pripomb, 
ki jih je prinesla javna razgrnitev, je bilo okoli 580, ki so se v 

V okviru točke dnevnega reda, pobude, mnenja, predlogi, vprašanja in 
odgovori, se je razvila pestra razprava, potrebnih je bilo kar nekaj »krogov«, 
kajti svetniki so imeli  kopico vsebinsko različnih nastopov.

Svetniki so tokrat sprejeli stališča do pripomb OPN občine Moravske Toplice.
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OBVESTILO 
O JAVNI RAZGRNITVI STROKOVNIh PODLAG ZA 

RAZGLASITEV KULTURNIh SPOMENIKOV LOKALNEGA 
POMENA ZA OBČINO MORAVSKE TOPLICE 

Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Mora-
vske Toplice, na podlagi 12. in 13. člena Zakona o varstvu 
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 
90/12), obvešča javnost, da bo v času od 17.06.2013 do 
vključno 19.07.2013 potekala javna razgrnitev strokovnih 
podlag za razglasitev kulturnih spomenikov lokalnega 
pomena za Občino Moravske Toplice, ki jih je izdelal Za-
vod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna 
enota Maribor. 
Strokovne podlage bodo javno razgrnjene v sejni sobi 
Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Mora-
vske Toplice, v času uradnih ur občinske uprave. 
Javna obravnava bo v sredo 17.07.2013 ob 16. uri v sejni 
sobi Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 
Moravske Toplice. 
V času javne razgrnitve lahko zainteresirana javnost po-
daja predloge in pripombe k strokovnim podlagam za 
razglasitev kulturnih spomenikov lokalnega pomena za 
Občino Moravske Toplice, ki so osnova za sprejem Odloka 
o razglasitvi kulturnih spomenikov na območju Občine 
Moravske Toplice. 
Predloge in pripombe se pošlje pisno na naslov: Občina 
Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Topli-
ce ali na elektronski naslov: obcina@moravske-toplice.
si in: anita.gomboc@moravske-toplice.si, oz. se jih vpiše 
v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali jih poda 
ustno na zapisnik v času javne obravnave. 
Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče z zadnjim 
dnem javne razgrnitve. 

Številka: 622-00001/2013-2   Župan:
Datum: 21.05.2013   Alojz Glavač, l.r.

 
Predstavitev kulturne dediščine 
Z narodnostno mešanega območja 
občine moravske toplice
S projektnimi aktivnostmi za popularizacijo 
madžarske folklore in kulinarike
Območje občine Moravske Toplice je narodnostno me-
šano območje, kjer avtohtono živijo pripadniki madžar-
ske narodnostne skupnosti. Na območju dveh krajevnih 
skupnosti v petih naseljih (Čikečka vas/Csekefa, Mo-
tvarjevci/Szentlászló, Pordašinci/Kisfalu, Prosenjakov-
ci/Pártosfalva, Središče/Szerdahely) se poleg sloven-
ščine kot uradnega jezika uporablja tudi madžarščina. 
Z madžarskimi vplivi obogatena pa je tudi zakladnica 
kulturne dediščine z navedenega območja. Z namenom 
predstavitve folklorne in kulinarične raznolikosti z dvo-
jezičnega območja je TIC Moravske Toplice izvedel pro-
jekta Folklora zbližuje in povezuje ter Okusi (z)družijo 
in bogatijo. 

Na narodnostno mešanem območju v občini deluje dvoje-
zična OŠ Prosenjakovci kot matična šola. Na DOŠ Prosenja-
kovci deluje otroška folklorna skupina Ugrós, ki skozi plese 
in glasbo predstavlja madžarsko folkloro. TIC Moravske To-
plice je kot vodilni partner projekta Folklora zbližuje in po-
vezuje k sodelovanju povabil partnerja DOŠ Prosenjakovci 
in KUD Attila József Motvarjevci.  
S projektom je vodilni partner želel spodbuditi medge-
neracijski in medkulturni dialog ter z medsebojnim so-
delovanjem sodelujočih predstaviti dediščino madžarske 
narodnostne manjšine širši javnosti. Tako odrasli kot tudi 
najmlajši prebivalci občine so skozi izobraževalni program 
dodatno poglobljeno spoznavali lastno narodnostno iden-
titeto, skozi kulturne in informativne dejavnosti pa se jih je 
spodbujalo k ohranjanju jezika in kulturne dediščine. 
V okviru projekta je bilo izvedenih 5 nastopov oziroma 
predstavitev, v okviru katerih se je širši javnosti predsta-
vila OFS Ugrós DOŠ Prosenjakovci. Otroci z dvojezičnega 
območja z obeh strani meje so se lahko družili na 2 sre-
čanjih otroških manjšinskih folklornih skupin. 
Učenci iz DOŠ Števanovci in DOŠ Prosenjakovci so tek-
movali v okviru kviza na temo dediščine manjšin. 

Eno od vprašanj v okviru kviza na temo dediščine manj-
šin: Po katerem madžarskem pesniku se imenuje Kultur-
no-turistično društvo Prosenjakovci? Ady Endre  b) Petöfi 
Sandor c) Attila József 

V namen trajnega hra-
njenja izročila je še do-
datno izšla dvojezična 
publikacija o folklorni 
dediščini madžarske 
manjšine na območju 
občine Moravske To-
plice. 
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TIC Moravske Toplice je v okviru kulinaričnega projekta 
z naslovom Okusi (z)družijo in bogatijo k sodelovanju 
povabil KS Motvarjevci in KS Prosenjakovci. 

Da bi predstavili čim več jedi z dvojezičnega območja 
občine Moravske Toplice, so projektni partnerji sprva 
zbrali recepte jedi na tem območju, na podlagi teh re-
ceptov pa so kmalu v okviru 4 kuharskih delavnic, ki so 
se izvajale na DOŠ Prosenjakovci, nastale številne jedi z 
izrazitim madžarskim pridihom (pereci, madžarski go-
laž, sataraš, zapečen stročji fižol, mesna kisla juha, ki-
slo zelje po madžarsko, kaša v mreži, domači sir, pečena 
prosena kaša z mlekom, ocvirkove pogače, piščančkova 
madžarska ragu juha, langaš, ciganska pečenka, skutni 
namaz, enolončnica po madžarsko, mlečna kisla repa, ci-
ganska pečenka, dödöli s proseno kašo, laška, kislo zelje 
po madžarsko idr.).  

DOŠ Prosenjakovci, pevka Lea Sapač, FS KUD Jožef Košič 
Bogojina, FS KUD Attila Jozsef Motvarjevci, MePZ Ignacij 
Maučec Bogojina, ŽPZ KTD Ady Endre Prosenjakovci, An-
sambel Zvonček in Klara in Bara - DU Moravske Toplice.
V okviru predstavitve dediščine celotne občine so se na 
stojnicah predstavili člani društev s kulinariko: 
1. TKŠD - TURISTIČNO ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO 
IVANOVCI
Ponudba: domača žujca z bučnim oljem in čebulo, do-
mače kuhane klobase s hrenom, ivanovska gibanica, 
špricer. 
2. DKŠT - DRUŠTVO ZA KULTURO, ŠPORT IN TURIZEM 
ŽLAKI SEBEBORCI 
Ponudba: pirin kruh in domač kruh, različni namazi: avo-
kadov namaz, skutni namaz z bučnim oljem, namaz s 
čamažem.
3. KULTURNO-TURISTIČNO DRUŠTVO »MALE RIJTAR« TE-
ŠANOVCI 
Ponudba: domače šutemen (kekse, pecivo), pajani krüj, 
laloka, domača pijača.
4. KULTURNO-TURISTIČNO DRUŠTVO ADY ENDRE PRO-
SENJAKOVCI
Ponudba: vinogradniška sekcija – vino.
5. DRUŠTVO ZA OHRANITEV NARAVNE IN KULTURNE DE-
DIŠČINE SELENCA IVANCI 
Ponudba: pogače.
6. KRAJEVNA SKUPNOST MOTVARJEVCI  in Prosenjakovci 
Ponudba: Madžarska enolončnica. 
7. KRAJEVNA SKUPNOST MORAVSKE TOPLICE
Ponudba: pogače. 
8. KRAJEVNA SKUPNOST FILOVCI  in VSD Filovci. 
Ponudba: langaš, palačinke.
9. VSD FILOVCI 
Ponudba: vino, brezalkoholne pijače. 
10. TIC MORAVSKE TOPLICE 
Ponudba: Turistična ponudba, povezana s kulturno dedi-
ščino (prireditve na temo dediščine, kulinarika, aktualni 
prospekti, nagradna igra).

Predstavili pa so se tudi naši rokodelci in lokalni ponu-
dniki: 
1. Danica Babič, Ivanovci – VEZENINE
2. Franc Forjan, Sebeborci – ČEBELARSTVO
3. Valentina Šaruga, Ratkovci – SIRARNA 
4. Franc Kovač, Selo – ŽGANJEKUHA
5. Hoblaj Željka, Martjanci – NAKIT
6. Franc Küčan –  IZDELKI IZ BUČ

Vsem skupaj se zahvaljujemo za sodelovanje!

Vse navedene projektne aktivnosti so se izvedle v okviru 
Programa za ohranjanje identitete madžarskega naroda 
ter za podpiranje jezikovnih, kulturnih in drugih progra-
mov na narodnostno mešanem območju v občini Mora-
vske Toplice.

Kulturne raznolikosti, ki nas medsebojno bogati,  se v obči-
ni Moravske Toplice ponosno zavedamo in jih bomo popu-
larizirali tudi v prihodnje. 

V okviru projekta je bila izvedena raziskava o običajih, 
vezanih na kulinarično madžarsko dediščino z narodno-
stno mešanega območja v občini Moravske Toplice, ki 
je temelj za morebitne nadaljnje aktivnosti. V okviru 
projekta pa je izšla še dvojezična zloženka z izbranimi 
recepti jedi z dvojezičnega območja občine Moravske 
Toplice. 
Zaključna prireditev obeh projektov je potekala v okvi-
ru dogodka Ujemite čare pomladi v Moravskih Toplicah, 

kjer ni manjkalo pred-
stavitve madžarskih 
folklornih plesov ter 
kulinarike. V okviru 
projektnih dejavnosti 
so izraziteje vsebine 
in dogajanje soustvar-
jali projektni partnerji 
– DOŠ Prosenjakovci 
in KUD Attila Jozsef 
Motvarjevci oziroma 
KS Motvarjevci in KS 
Prosenjakovci. 
Program so z ljudski-
mi plesi in pesmimi 
dopolnili tudi številni 
nastopajoči:  FS Ugrós 
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A Moravske Toplice-i község 
nemzetiségileg vegyesen lakott 
területe kulturális örökségének 
bemutatása 
Projekttevékenységekkel a magyar néptánc és 
konyhaművészet népszerűsítéséért 
A Moravske Toplice-i község nemzetiségileg vegyesen 
lakott terület, ahol az őshonos magyar nemzetiség tagjai 
is élnek. Két helyi közösség öt településén (Čikečka vas 
/Csekefa, Motvarejvci / Szentlászló, Pordašinci / Kisfa-
lu, Prosenjakovci / Pártosfalva, Središče / Szerdahely) a 
szlovén nyelv mellett a magyar is hivatalos nyelv. A ma-
gyarság hatására az említett terület kulturális öröksége 
is jelentősen gazdagodott. A kétnyelvű terület sokszínű 
néptáncainak és konyhaművészetének bemutatása ér-
dekében a TIC Moravske Toplice két projektet valósított 
meg A néptánc  összehoz és összekapcsol, valamint Az 
ízek gazdagítanak címmel.  
A község kétnyelvű területén, Pártosfalván kétnyelvű ál-
talános iskola működik, amelynek Ugrós nevű gyermek 
néptánccsoportja tánccal és zenével népszerűsíti a ma-
gyar folklórt. A TIC Moravske Toplice mint vezető partner 
a Pártosfalvi KÁI-t és a szentlászlói József Attila Műve-
lődési Egyesületet is meghívta, hogy csatlakozzanak A 
néptánc összehoz és összekapcsol  című projekthez.    
A projekt célja a generációk és a kultúrák közötti pár-
beszéd ösztönzése, valamint a magyar kisebbség 
örökségének szélesebb körű bemutatása a részvevők 
kölcsönös együttműködése segítségével. Az oktatási 
program által a község apraja és nagyja még mélyebben 
megismerkedhetett saját nemzeti identitásával, a műve-
lődési és tájékoztatási tevékenységek által pedig ösz-
tönözni kívántuk a nyelv és a kultúra megóvását. 
A projekt keretében öt fellépésre, illetve bemutatóra 
került sor, amelyekkel a nagyközönségnek a Pártosfalvi 

KÁI „Ugrós” gyermek-néptánccsoportja mutatkozott be. 
A határ mindkét oldalán elterülő kétnyelvű terület gyer-
mekei a kisebbségi gyermek néptánccsoportok két talál-
kozóján is részt vehettek.
Az apátistvánfalvi és a pártosfalvi iskola tanulói a kise-
bbségi örökség témakört felölelő vetélkedőben vettek 
részt. A hagyományok tartós megőrzése érdekében a 
Moravske Toplice-i község területén élő magyar kise-
bbség néptáncörökségéről egy kétnyelvű publikációt is 
kiadtunk.  

A TIC Moravske Toplice Az ízek gazdagítanak című gasz-
tronómiai projektben való közreműködésre a szentlászlói 
és a pártosfalvi helyi közösségeket hívta meg. 

A Moravske Toplice-i község kétnyelvű területén honos 
ételek bemutatására a projektpartnerek először össze-
gyűjtötték a recepteket, majd azok alapján a Pártosfal-
vi KÁI-ban megszervezett négy főzőműhely keretében 
számos jellegzetesen magyar ízű étel született (perecek, 
magyaros gulyás, szataras, csőben sült zöldbab, húsos 
savanyúleves, savanyúkáposzta, kása, hazai sajt, sült 
köleskása tejjel, tepertős pogácsa, magyaros csirkeragu, 
lángos, cigánypecsenye, túrókrém, magyar egytálétel, 
tejes savanyúrépa, dödölle köleskásával, laska, sa-
vanyúkáposzta magyar módra stb.).   
A projekt keretében kutatást végeztünk a magyar ku-
lináris szokásokról, amely a jövőben jó alapját képezhe-
ti számos további tevékenységnek. A projekt keretében 
egy kétnyelvű kiadványban megjelentettük a Moravske 
Toplice-i község kétnyelvű területe jellegzetes ételeinek 
receptjeit.  

Mindkét projekt zárórendezvénye az Ujemite čare pomla-
di (A tavasz varázsában) című esemény keretében zajlott 
le, amelyen bemutattuk a magyar néptáncokat és gasz-
tronómiát. 

A leány és a pásztorok című híres magyar néptánc, amelyet 
a Pártosfalvi KÁI „Ugrós” néptáncegyüttese mutatott be. 

A Pártosfalvi KÁI-ban megszervezett kulináris műhelyek kere-
tében számos magyaros étel készült el. 
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A projekt minden egyes tevékenysége a magyar nemze-
tiség identitásának megőrzéséről, valamint a Moravske 
Toplice-i község nemzetiségileg vegyesen lakott területe 
nyelvi, kulturális és egyéb programjainak támogatásáról 
szóló program keretében zajlott le.
A Moravske Toplice-i községben tudatában vagyunk 
annak, hogy a kulturális sokszínűség kölcsönösen gaz-
dagít bennünket, ezért ezt a jövőben is igyekszünk nép-
szerűsíteni. 

GZ Moravske Toplice: predsednik 
ostaja Dušan Grof, novi poveljnik je 
Jože Kulčar
Ker je letos kongresno leto (XVI. Kongres GZS bo 25. 
maja v Kopru), je bila tokratna redna letna skupščina 
tudi volilna. Sicer pa se je tudi na tokratnem letnem 
zboru predstavnikov vseh 27 društev, članic ene naj-
številčnejših gasilskih zvez v Sloveniji potrdilo, da si 
je gasilstvo v občini Moravske Toplice že pred dvema 
letoma, ko je preminulega predsednika Štefana Ku-
harja nadomestil Dušan Grof, postavilo nove mejnike 
in ambiciozen program dela. Uspehi so vidni že po 
dveh letih.   
Kot je v svojem poročilu o delu zveze v času, ko jo je 
prevzel, izpostavil Grof, je z doseženim zadovoljen, 
vendar svojega programa v tako kratkem času ni 
uspel v celoti uresničiti. To je bil tudi poglavitni ra-
zlog, da se je kot edini kandidat potegoval za  mesto 
predsednika za novo, redni 5-letni mandat in ga tudi 
soglasno dobil.  
Dejal je, da je lani GZ Moravske Toplice uspelo uskla-
diti pogodbe, ki so nastale na podlagi spremenjene 
kategorizacije, saj je župan v celoti upošteval pre-
dlog, sprejet  na lanski skupščini. Tako se kategoriza-
cija društev spremeni na raven, ki je bil v veljavi pred 
spremembo in društev I.a kategorije več ni. Vsa dru-
štva– razen dveh (PGD Moravske Toplice kot osrednjo 
in PGD Sebeborci) so po kategorizaciji Gasilske zveze 

Slovenije (GZS) uvrščena v I. kategorijo. Vsa društva 
pa, je izpostavil, v smislu rednega strokovnega uspo-
sabljanja in izobraževanja ter opremljanja, čaka še ve-
liko odgovornega in ažurnega dela. 
Med letom so bile izvedene tudi številne aktivnosti na 
operativnem področju: pregledi društev, sektorska in 
občinsko tekmovanje, tri vaje v mesecu požarne var-
nosti na nivoju vseh treh sektorjev; poleti se je odvijal 
tudi tabor za mlade gasilce; pozno jeseni je bilo na 
nivoju zveze izvedeno tradicionalno letno srečanje ga-
silskih veteranov. Veliko je bilo tudi opravljenih zdrav-
niških pregledov za gasilce operativce, katerih stroški 
so bili zagotovljeni v občinskem proračunu. Čeprav jih 
je opravilo čez 100 operativcev, s številko predsednik 
ni zadovoljen, saj ima sedaj komaj slaba tretjina vseh 
operativcev opravljene preglede in bodo z aktivnostmi 
nadaljevali tudi letos.  
Zelo je bil kritičen do (ne)aktivnosti društev na podro-
čju rednih mesečnih preverjanj radijskih zvez z Regij-
skim centrom za obveščanje Murska Sobota, kar bo 
nujno potrebno letos odpraviti. V okviru društev je po 
njegovem mnenju tudi dan premalo lastnega uspo-
sabljanja. To je tudi najcenejše in zelo pomembno za 
usklajeno delo ob intervencijah.
Na koncu njegovega »skrajšanega« mandata, se je 
predsednik zahvalil vsem za dobro sodelovanje, pou-
daril pa je, da so bili njegovi cilji višji, kakor pa jih je 
uspel doseči. Kljub vsemu ne more reči, da niso v tem 

A szentlászlói József Attila ME néptáncegyüttesének fel-
lépése a zárórendezvényen. 

času uspeli urediti kar nekaj velikih zadev. 
V svojem zadnjem operativnem poročilu – zaradi sta-
rostne meje 63 let več ni mogel kandidirati za to zah-
tevno nalogo -  je poveljnik Jože Čarni po orisu ope-
rativnega delovanja zveze v minulem letu ob tekočih 
aktivnostih – izobraževanjih, usposabljanjih,  taboru 
za mlade gasilce (organizirala ga je zelo aktivna komi-
sija za gasilsko mladino, ki deluje v okviru zveze), pre-
gledih društev ter udeležbe na sektorskih preverjanjih 
in občinskem tekmovanju, treh vaj v oktobru – mese-
cu varstva pred požari na nivoju gasilskih sektorjev 
Martjanci, Bogojina in Prosenjakovci, vrsto društvenih 
aktivnosti v tem mesecu ter srečanju gasilskih vete-
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ranov,  še izpostavil, da je lani 27 gasilskih društev, 
kolikor jih deluje v GZ Moravske Toplice, opravilo 18 
različnih intervencij. Na gasilskih domovih v občini 
je bilo z elektronskimi zamenjano tudi 13 krovnih 
siren. 
V poslovnem poročilu pa je podpredsednik zveze 
Jože Lipaj, ki opravlja tudi naloge tajnika, nadrobno 
opisal GZ Moravske Toplice, ki deluje od 1. 10. 1998. 
Iz že omenjenih 27 društev je vanjo skupaj vklju-
čenih 1.503 gasilcev: 71 pionirjev, 73 mladince, 124 
pripravnikov, 733 operativcev, 38 rezervnih članov, 
213 veteranov, 173 prostovoljnih gasilcev,  6 simpa-
tizerjev ter 60 podpornih in 12 ostalih članov. V zve-
zo je vključenih in v različne kategorije razvrščenih 
294 gasilk. 

nosti, najpomembnejše izobraževanje in usposabljanje 
gasilcev operativcev. Tudi slednje področje je  vezano na 
določena finančna in materialna sredstva, vendar ne v 
tako velikem obsegu, kakor opremljanje. 

Poleg omenjenega, je prepričan, naj bi v zvezi tudi v pri-
hodnje poskušali še bolj osveščati vodstva posameznih 
društev za delo z mladimi. Prav to je eden ključnih dejav-
nikov za uspešno delovanje društev, njihovo rast in kre-
pitev na operativnem področju tudi v prihodnje. Prve ko-
rake za motiviranje mladih za vključitev v gasilske vrste 
je potrebno storiti že v vrtcu, z raznimi motivacijskimi 
prijemi in veliko mero strpnosti pa jih je potem potrebno 
še naprej vzgajati v duhu gasilstva. In jih kasneje tudi 
izobraževati in usposabljati. 

Delo zveze, ki je lani razpolagalo z dobrimi 35 ti-
soč evri prihodkov, je ugodno ocenil in ji tudi v 
prihodnje obljubili vso potrebno podporo - v smi-
slu danih možnosti tudi finančno (lani ji je bilo iz 
proračuna namenjenih 34 tisoč evrov), podžupan 
Alojz Trplan. Na ugodno sodelovanje in vključeva-
nje tudi v projekte in po potrebi tudi intervencije, 
pa upa tudi predsednik GZ MO Murska Sobota Šte-
fan Barbarič. Častni predsednik GZS Ernest Eöry je 
med drugim na vodstvo občine oziroma občinsko 
upravo apeliral, da bi se proračunska sredstva za 
potrebe gasilstva glede na lansko višino v priho-
dnje povečevala, saj tolikšno število društev to po 
eni strani terja, po drugi pa bi glede na velikost ob-
činskega proračuna – več kot osem milijonov evrov, 
to bilo umestno.    
Dosedanjega poveljnika, ki je bil na predlog komi-
sije za priznanja in odlikovanja na skupščini ime-
novan za častnega poveljnika zveze, je nadomestil 
Jože Kulčar, višji gasilski častnik II. stopnje iz PGD 
Filovci. V predstavitvi njegovih pogledov na priho-
dnjo 5-letno mandatno obdobje je obljubil,  da bo 
zadane mu naloge opravljal z veliko odgovornostjo 
in veseljem. Dejal je še, da je gasilstvo, ki ga nad-
vse ceni, del njegovega načina življenja. Kulčar je 
prepričan, da je v gasilstvu poleg dobre opremlje-

Vodstvo in člani delovni teles GZ Moravske Toplice (2013-2018):
- predsednik:    DUŠAN GROF,
- poveljnik:   JOŽE KULČAR,
- člani nadzornega odbora: SREČKO SUKIČ, 
    DAMJAN DERVARIČ, 
    STANISLAV GORČAN,
- člani arbitražne komisije: DUŠAN PUHAN, 
    ŠTEFAN PINTARIČ, 
    EMIL HARI, 
    ŠTEFAN KOVAČ, 
    DRAGO KUČAN.  

Novi upravni odbor GZ Moravske Toplice, katerega sestavo je 
predlagal novoizvoljeni predsednik Dušan Grof: 

  FRANC DEUTSCH in ZLATKO BALAJC 
  (sektor Prosenjakovci), 
  JOŽE LIPAJ in GEZA GRABAR 
  (sektor Martjanci),
  VALERIJA HORVAT 
  (sektor Bogojina),
  JOŽE ČARNI 
  (veterani),
  TINA LIPAJ 
  (članice),
  LUDVIK GOMBOC ml. 
  (mladi).
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Gasilec Koloman Sabotin, 100-letnik
Gasilstvo v Gasilski zvezi (GZ) Moravske Toplice in PGD 
Vučja Gomila je 10. aprila letos zaznamovalo novi mejnik. 
Pravzaprav je zanj zaslužen eden od njihovih članov, gasilec 
veteran  - Koloman Sabotin, ki je tega dne obhajal visoki 
osebni jubilej, 100 let. 
Pogostokrat na obletnicah gasilskih društev radi poudarja-
mo, da je sto let delovanja gasilske organizacije lep mejnik 
in velik jubilej; še kako slovesen in veličasten je za človeka 
posameznika, gasilca. V tem primeru za priljubljenega Ko-
lomana!  Tudi, ko smo ga ob tem visokem osebnem pra-
zniku v tako velikem številu obiskali gasilci – v prvi vrsti 
vodstvo in člani iz domačega društva, kakor tudi vodstvo 
te občinske gasilske zveze, ter mu ob stisku roke zažele-
li trdnega zdravja, smo se lahko prepričali, da je tudi po 
prestopu tega zares veličastnega mejnika ostal tak, kot ga 
poznamo: optimističen, dobrosrčen in hudomušen. A ko 
smo mu izročili spominska darila in spominsko plaketo – 
v imenu GZ Moravske Toplice so to opravili poveljnik Jože 
Kulčar, podpredsednik Jože Lipaj in sektorski poveljnik Dra-
go Ivanič, v imenu domačega društva pa predsednik Dejan 
Kakaš in poveljnik Srečko Sukič, je napovedal, da si sedaj, 
ko je napolnil stoletje življenja, želi dočakati 110 let. Prav 
to – optimizem in vera, sta njegovi vrlini, prav ta pa nam 
običajno manjka vsem nam!
Koloman, ki ga še vedno redno srečujemo na številnih prire-
ditvah in gasilskih dogodkih v kraju in bližnji okolici – pred 
leti je na prireditvi v ročni košnji v sosednjem Selu še tek-
moval, na zadnjem srečanju gasilskih veteranov v Andrejcih 
pa je še ponosno oblekel gasilsko uniformo, je tudi starosta 
slovenskega gasilstva. Čil in zgovoren, kakršen je, odkar ga 
poznamo, nam zaupa, da je bil rojen 10. aprila daljnega 1913 
v bližnjem Selu, v tako imenovani Grabarski grabi. Leta 1938 
se je priženil v Vučjo Gomilo. Z ženo Vilmo pa sta se jima 
rodila dva otroka – hčerka Emilija in sin Emil. Od leta 1991 je 
vdovec. Najprej je na svojem novem domu, ki ga je složna in 
delovna družina s sredstvi, prigaranimi ob njegovem vztraj-
nem delu na manjši kmetiji ter nekaj časa tudi sezonskem 
delu v Franciji, na novo sezidal in lepo uredili, 
živel z vnukinjo Silvo, zatem je bil nekaj časa 
sam, sedaj pa je pri njem sin. Ponosen je tudi 
na dva vnuka in dva pravnika. Od sina naprej 
vsi stopajo po njegovih (gasilskih) stopinjah. 
Sleherno gasilsko društvo in gasilska zveza 
bi bila ponosna ta tako vzornega in predane-
ga gasilca, kakor je Kalman, kakor ga kličejo. 
Domače društvo ga je zato redno obiskovalo 
tudi ob njegovih dosedanjih osebnih jubilejih. 
O tem pričajo tudi številna priznanja in dari-
la, ki jih ima ponosno izobešena na stenah 
predprostora. 
Zaradi zaslug in prispevka, ki ga je pustil v ra-
zvoju gasilskega društva v Vučji Gomili – mi-
mogrede: za celih 11 let je starejši od društva 
samega, je od leta 1972 njen zaslužni član. 
Mož, ki ga odlikuje bister um in fotografski 
spomin, zato je živa kronika zgodovine ga-
silstva v Vučji Gomili in okolici, v svoji knjigi 

življenja pobrska, da se je takoj, ko se je priženil v Vučjo Go-
milo, pridružil tudi tamkajšnjim gasilcem. Ti so bili, in so še 
vedno! – tako kot v slehernem kraju, tudi v tem na južnih 
obronkih slikovitega Goričkega, gonila sila razvoja in na-
predka kraja. Dolga leta so bili edino društvo v kraju, zato je 
bilo biti gasilec, pravi, tudi čast in ponos. Vsekakor pa velika 
obveza. Ker je gasilstvo v Vučji Gomili, nadaljuje, delovalo 
že veliko prej, preden je njegov član postal tudi sam, saj je 
bilo ustanovljeno leta 1924, je bilo po njegovih pričevanjih 
v gasilskih vrstah ob njegovem vstopu že veliko narejene-
ga. A nikoli se delo gasilcev ne konča: ne v opremljanju, ne 
usposabljanju. In tako je še danes. A so kljub pomanjkanju 
in številnih tegob, ki jih je prinašalo življenje, bili uspešni: 
skupaj s krajani so prirejali marsikatere skupne delovne 
akcije, za pridobitev prepotrebnega denarja za svojo na-
daljnjo opremljanje pa tudi veselice, družabne predpustne 
prireditve Borova gostüvanja,… Ob nakupu večjih pridobitev: 
sprva uniform, zatem motorne brizgalne in pozneje še av-
tomobila, pa so se lotili tudi nabiralnih akcij. Tudi v te je bil 
redno vključen. Nadaljuje, da so se v preteklosti gasilci tudi 
usposabljali družno. Običajno ob nedeljah popoldan; do-
poldan je bil čas za obisk verskih obredov v cerkvah. Opaža, 
da danes tako velike družabnosti in enotnosti med ljudmi 
ni: drugačen način življenja in številne obveznosti, po drugi 
strani pa tudi številni električni in elektronski mediji, so v 
medsebojnih odnosih med ljudmi naredili svoje. Novi časi, 
nove težave, rad ponavlja. 
Še vedno pa mu v ušesu zveni lepi zvok trube, ki so jo tudi 
gasilci iz Vučje Gomile uporabljali za alarmiranje. Tako ob 
požarih, ki jih je bilo v preteklosti zaradi načina gradnje 
objektov, pa tudi dela požigalcev, kar veliko. Trubo pa so upo-
rabljali tudi za sklic na sestanke in  druga srečanja. Odziv 
na njen glas je bil po tradiciji tudi med tamkajšnjimi gasilci 
hiter. Ker se je naš jubilant tudi med gasilci odlikoval kot 
zagnan in zelo zanesljiv, je bil dolgoletni podpoveljnik dru-
štva. Več kot desetletja pa je bil tudi mentor uspešni ženski 
desetini. 

GZ MORAVSKE TOPLICE
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V OBČINI MORAVSKE TOPLICE 
V SOBOTO 29.06.2013 

 
Od 8.00 do 9.00 ure Martjanci (za vaškim domom) 

Od 9.00 do 10.00 ure Moravske Toplice (gasilski dom) 
Od 10.00 do 11.00 ure Tešanovci (pred vaškim domom) 

Od 11.00 do 12.00 Bogojina (pred zbiralnico mleka) 
Od 12.00 do 13.00 ure Fokovci (pred šolo) 

Od 13.00 do 14.00 ure Čikečka vas (gasilski dom) 
 

Od 8.00 do 9.00 ure Motvarjevci (vaško gasilski dom) 
Od 9.00 do 10.00 ure Prosenjakovci (pred zadružnim domom) 

Od 10.00 do 11.00 ure Ratkovci (gasilski dom) 
Od 11.00 do 12.00 ure Sebeborci (gasilski dom) 

Od 12.00 do 13.00 Noršinci (gasilski dom) 
 
ZBIRANJE BO LE ZA GOSPODINJSTVA IN JE ZA NJIH BREZPLAČNO. 

STROŠKE KRIJE OBČINA. 
 

Ob kresu pričakali prvi maj
nekajletna tradicija je, da se vaščani Ivanovec zberejo na pred-
večer prvega maja pri Vaško-gasilskem domu. Fantje iz vasi 
poskrbijo za postavitev mlaja in pripravijo kres. Ob druženju 
člani TKŠD Ivanovci poskrbijo za domače kuhane klobase z 
hrenom, zraven pa prija dobra ivanovska kapljica. Vsako leto 
se nas zbere več in ob klepetu ostanemo dolgo v noč.

Na tradicionalni prvomajski reli so se letos podali člani Dru-
štva oldtaimer Abraham iz Peskovec in se s svojimi starodob-
niki  ustavili v naši vasi. 
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Tradicionalno postavljanje mlaja
Vaščani Središča in Magyarszombatfe ob tradicionalnem 
postavljanju mlaja v počastitev 1. maja. Po skupnem slikanju 
je sledilo prijetno druženje ob okusnih domačih pogačah in 
pecivih, ki so jih letos spekli prijatelji iz Magyarszombatfe.  
Središčani so mlaj postavili tudi pri gasilskem domu. Ob gle-
danju gorečega kresa so skupaj preživeli en prijeten večer.

hagyományos májusfaállítás
Szerdahely és Magyarszombatfa lakosai a hagyományos 
májusfaállításon. A közös fénykép után kellemes társalgás 
következett, finom hazai pogácsák és sütemények kóstolga-
tása közben, amivel az idén a Magyarszombatfaiak kedve-
skedtek. 
A Szerdahelyiek még a tűzoltóotthonnál is állítottak májusfát, 
és az örömtűz lángjait nézve egy vidám estét töltöttek el együtt. 

Leonida Šanca

   

Prvi maj, mednarodni praznik dela
Tudi ob letošnjem praznovanju mednarodnega praznika 
dela so  na predvečer 1. maja v preštevilnih slovenskih kra-
jih, izjema niso niti naselja v naši občini, zagoreli kresovi, 
domača kulturna društva so pripravila prigodni program, 
za pod zob je bil vsaj pasulj, sledili so trenutki sproščenosti 
in zabave. O prvomajskem dogajanju v občini Moravske To-
plice smo pripravili nekaj zapisov. V tem tekstu pa se bomo 
uzrli v zgodovino, v čas 19. stoletja, ko so se delavci borili za 
osnovne pravice, in sicer 8 urni delavnik.
Za največje socialne in gospodarske dosežke se lahko med-
narodno delavsko gibanje zahvali ameriškemu delavstvu, 
ki  je 1. maja 1886. leta v Chicagu pripravilo generalno stav-
ko, s katero so zahtevali uvedbo 8 urnega delovnika. Na 
mestnem trgu Haymarket se je zbrala truma nezadovolj-
nih delavcev, njej nasproti kordon do zob oborožene poli-
cije. Tretji dan se je miren protest sprevrgel v krvavi obra-
čun, ko je pred policijskim kordonom eksplodirala bomba 
in ubila osem policistov. Policija je odgovorila s streljanjem 
v množico, napad se je končal s smrtjo enajstih protestni-
kov. Hajdmarketski protest je naposled obrodil izpolnitev 
temeljne zahteve, uvedbe 8 urnega delavnika.

Zanimivo, da 1. maja kot mednarodnega praznika dela na 
praznujejo ne v ZDA in ne v Veliki Britaniji, sicer pa je nje-
govo obeleževanje v današnjem času povezano z velikimi 
protestnimi  shodi delavstva v veliki večini evropskih dr-
žav. Tudi letos   so prvomajski dogodki pritegnili na ulice 
Pariza, Aten, Zagreba, Berlina na sto tisoče protestnikov, ki 
so zahtevali nekaj najbolj elementarnega, pravico do dela. 
Evropa se v tej krizi spopada z najhujšo brezposelnostjo, 
pri tem ni izjema niti Slovenija.  

bc po Wikipediji

2. Pomladni nočni pohod v Krncih  
narava je Slovenijo obdarila z najrazličnejšimi lepotami. 
Zelena razgibana pokrajina je po večini poraščena z goz-
dom, zato je sprehod po naši prelepi pokrajini še kako 
prijeten. Tudi iz mest ste lahko v nekaj minutah na pode-
želskih pohodniških poteh. Zato ni nenavadno, da je poho-
dništvo tako priljubljena aktivnost naših ljudi. Izbira poti 
za pohodnike je izjemna. Od lahkotnejših kratkih spreho-
dov po dolinah in gričevju, vse do zelo zahtevnih zavaro-
vanih poti v visokogorju, kjer lahko uživate ob pogledih na 
alpske vrhove. Čisto vsak lahko najde pohodniško pot (ki 
ustreza njegovim zahtevam in sposobnostim), ne glede na 
to, kam se bo odpravil. 

Slovenija ima dobrih 20 tisoč kvadratnih kilometrov površine, 
po njej pa je speljanih skoraj 10 tisoč kilometrov označenih 
pohodniških poti. Če se odpravite na tako pot, potem poskr-
bite, da na njih lahko tudi drugi uživajo tako kot vi. Vse stvari, 
ki jih vzamete s seboj na pot, jih prinesite s seboj tudi na ko-
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nec poti (ali pa jih že pred tem vrzite v smetnjak). Samo na ta 
način lahko ohranimo našo prelepo deželo lepo in čisto, kakr-
šno si jo tudi želimo. 
Krajevna skupnost Krnci v sodelovanju s Turistično-informa-
tivnim centrom (TIC) iz Moravskih Toplic je tudi letos organi-
zirala POMLADNI NOČNI POHOD v Krncih z okolico (občina 
Moravske Toplice). Pohod se je odvijal v noči iz petka, 3. maja 
2013, do zgodnjih jutranjih ur naslednjega dne. Pohod je bil 
dolg 10 km in je potekal v neokrnjeni naravi v okolici Krncev 
(ene najmanjših vasi občine Moravske Toplice). Za udeležbo 
na pohodu je bilo potrebno imeti ustrezno opremo za nočno 
hojo (ustrezna oblačila, primerno pohodno obutev, odsevno 
telo, ter svetilko). Pohodniki so se iz Krncev (kjer je bil začetek 
pohoda) odpravili proti Kančevcem, kjer je pred cerkvijo sve-
tega Benedikta bila prva postojanka. Pridna dekleta iz Krncev 
in okolice so pripravila različne Prekmurske dobrote, ki so jih 
pohodniki na dveh vmesnih postajah lahko brezplačno dobili. 
Pohodnike je na kratko pozdravil br. Bernard Jauk OFM Cap, ki 
je duhovnik v omenjeni cerkvi.
Pohodniki so se zatem odpravili preko Kukeča do sosednje 
vasi Bokrači, kjer je pred turistično kmetijo Tremel bila nasle-
dnja postojanka. Po nekaj minutnem počitku in okrepčilu so 
se pohodniki odpravili proti cilju pohoda, ki je bil v Krncih. Tam 
so jim postregli s toplim obrokom. 
Na vseh postojankah, ter pred začetkom in na koncu pohoda, 
je za dobro voljo pohodnikov s harmoniko in prelepimi vižami 
skrbel mladi nadobudni glasbenik Mark Tivadar iz Bakovcev. 
Naslednji (že tretji po vrsti) pomladni nočni pohod v Krncih 
bo predvidoma v petek, 2. maja 2014. Vabljeni vsi ljudje dobre 
volje. 

Bojan Lukač

II. Pohod ob dnevu sv. Jurija
Madžarska Narodna Samoupravna Skupnost občine Mo-
ravske Toplice in Kulturno Društvo Antal Ferenc iz Središča 
sta v nedeljo, 21. aprila 2013 organizirala drugi pohod ob 
dnevu Sv. Jurija.
Pred vaško-gasilskim domom v Središču se je ob 8.30 
zbralo okrog šestdeset navdušenih pohodnikov iz sose-
dnjih vasi, Murske Sobote in celo tudi iz notranjosti Slo-
venije.   Zbrane je v madžarskem jeziku pozdravila Zsuzsi 
Vugrinec, predsednica narodne skupnosti, v slovenskem 
jeziku pa Silvija Šanca, predsednica domačega kulturnega 
društva. Po jutranjem okrepčilu smo se podali na pot proti 
Domanjševcem. Pot, dolga osem kilometrov je letos vodila 
po nekdanji gozdni pešpoti, po kateri so Središčani dolga 
leta hodili v šolo, v Domanjševce. Prvi postanek je bil pri 
evangeličanski cerkvi, katero smo si lahko tudi od znotraj 
ogledali. Slišali smo tudi kratko zgodovino cerkve. Poleg 
cerkve se nahaja nekdanja dvojezična osnova šola, ki je 
sedaj zapuščena. Po krajšem počitku smo pot nadaljevali 
proti katoliški cerkvi sv. Martina. Cerkev iz leta 1208 je še 
zelo dobro ohranjena. Naša pot je nato vodila dalje proti 
glavni cesti, skozi lepo urejeno vas Domanjševci, mimo Art 
centra nazaj do začetne točke, gasilskega doma Središče. 
Tam nas je čakala topla malica in pristna domača kapljica. 
Naš pohod je zelo dobro uspel. Pravo pohodniško vreme 
in cvetoča narava sta še dodatno navdušila vse zbrane po-
hodnike. 

Zapisala: Leonida Šanca
Fotografiral: Dejan Rocner

II. Szent György-napi túra 
2013. április 21-én, vasárnap, a Moravske Toplice Község és 
a szerdahelyi Antal Ferenc Művelődési Egyesület már máso-
dik alkalommal szervezte meg a Szent György-napi túrát.
A szerdahelyi tűzoltó- és faluotthon előtt, fél kilenckor mintegy 
hatvan lelkes túrázó gyűlt össze, akik a környező falvakból, 
Muraszombatból, sőt Szlovénia más vidékeiről is érkeztek. 
Magyarul az egybegyűlteket Vugrinec Zsuzsi, a nemzeti kö-
zösség elnöke, szlovénul pedig Šanca Silvija, a helyi művelő-
dési egyesület elnöke köszöntötte. Miután egy kis erőt gyűj-
töttünk, Domonkosfa felé vettük az irányt. A nyolc kilométeres 
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út az idén azon az egykori erdei ösvényen vezetett, amelyen 
a szerdahelyiek, éveken keresztül jártak a domonkosfai isko-
lába. Az első pihenő az evangélikus templomnál volt, amely-
nek belsejét is megtekintettük, és röviden megismertük a 
templom történetét is. A templom mellett áll az egykori, ma 
már elhagyatott kétnyelvű iskola. A rövid pihenő után utunkat 
a Szent Márton templom felé folytattuk. Az 1208-ban épült 
templom még mindig nagyon jó állapotban van. Innen a fő-
úton, a szépen rendezett Domonkosfa településen keresztül, 
az Art center mellett haladtunk tovább, vissza a kiindulási 
pontig, a szerdahelyi tűzoltóotthonig, ahol finom tízóraival és 
ízletes házi nedűvel vártak már bennünket. 
A túránk rendkívül jól sikerült, a kellemes túraidő és a virágzó 
természet pedig még élvezetesebbé tette a túrázók élményét. 

Lejegyezte: Šanca Leonida 
Fotók: Rocner Dejan

»Potepali« smo se po Murski Soboti 
V današnjem času, ki mu večkrat pravimo čas »modernega 
sveta«, ima večina ljudi zaradi nepravilnih in škodljivih razvad 
vedno večje težave s svojim zdravjem, kar se dostikrat tudi 
odraža v težavah s svojimi zobmi. 
Kljub temu, da prevladuje mišljenje, vsaj v osrednji Evropi, da 
večin ljudi pozna osnovna pravila za skrb in nego zob, pa v 
praktičnih primerih ni tako. Za svoje zobe in ustno votlino je 
potrebno pravilno skrbeti. 
Z vsem tem in kar še sledi, nas je še enkrat seznanila ga. 
Zdenka Mataj, zobna asistentka, h kateri smo se odpravili v 
Zobozdravstveno ordinacijo v Murski Soboti. Torej, da bi lahko 
pravilno in skrbno skrbeli za čistost svojih zob in ustne votli-
ne, potrebujemo ustrezne pripomočke. Poudarila je tudi po-
men pravilne prehrane, saj tudi s pomočjo žvečenja določene 
prehrane čistimo svoje zobe; predvsem s sadjem in zelenjavo. 
Zobje so torej temeljnega pomena za človeško delovanje oz. 
za življenje na sploh. Z njimi se prične razgradnja hrane, brez 
katere pa ne moremo živeti. 
Med samo predstavitvijo in druženjem smo si lahko ogleda-
li še zobozdravstveno ordinacijo, v katero so nekateri otroci 
vstopili prvič in ob tem občutili tudi nekaj strahu, ki se je zari-
sal na njihovih obrazih. V sami ordinaciji nam je sestra Zden-
ka predstavila svoje delo in pripomočke, ki jih skupaj z zo-
bozdravnico potrebujeta. Otrokom je bil najbolj zanimiv stol, 

na katerem sedi pacient ob obisku zobozdravnika. Vsak izmed 
njih je tako sedel na ta »stol« in se z njim »vozil« - gor, dol, 
nazaj, naprej. Sestra Zdenka je s pomočjo tipk, ki upravljajo 
ta stol, otrokom pokazala kako le-ta deluje in se nastavlja za 
vsakega pacienta posebej. Na dlaneh smo lahko občutili tudi 
»ščegetanje« vrtalnega stroja in pihanje zraka iz pripomočkov, 
ki so potrebni za popravilo zoba. Prav tako smo se opazovali v 
majhnih ogledalcih, ki jih potrebuje zobozdravnica, da lahko 
pregleda vse naše zobe. Otroci so bili s prva nekoliko zadržani, 
a so se že čez nekaj trenutkov sprostili in bili veseli veselega in 
doživetega pripovedovanja sestre Zdenke. 
Preden smo se poslovili in nadaljevali naše »potepanje« 
po Murski Soboti, nam je sestra Zdenka še pripravila 
presenečenje, namreč povabila nas je še na ogled reševalnega 
vozila in kontrolnega stolpa v Zdravstvenem domu Murska 
Sobota. V reševalnem vozilu, ki nam ga je predstavil g. Boštjan 
Turza, je bil otrokom najbolj zanimiv prikaz bitja srca na 
ekranu, kjer so tudi sami sodelovali. Nekaterim otrokom je 
bilo reševalno vozilo zelo zanimivo, zato smo se dogovorili, 
da bomo v vrtcu pripravili album z risbami, katerega jim ga 
pošljemo. 
Ker pa smo sami bili dogovorjeni še za obisk Pokrajinske in 
študijske knjižnice Murska Sobota, smo se počasi odpravili 
naprej. Pot nas je vodila naprej. Ustavili smo se ob opazovan-
ju račk v ribniku in Soboškega gradu. Ob vstopu v knjižnico pa 
nas je že pričakala ga. Metka Sraka - knjižničarka, ki nas je po-
vabila naprej. Najprej nam je razkazala mladinski oddelek, še 
posebej oddelek kjer so knjige, slikanice in primerno gradivo 
za starost »naših« otrok. Kar nekaj otrok je takoj povedalo, da 
so že bili v tej knjižnici in si izposojajo knjige. Nihče pa še ni bil 
v igralnici oz. pravljični sobi knjižnice, zato so bili zelo veseli, 
ko smo se napotili tja. Vsak si je lahko vzel blazino, se name-
stil in prisluhnil pripovedovanju pravljic knjižničarke Metke. 
Osrednja nit pripovedovanih pravljic je bila jeza in trma otrok. 
Med pogovorom so tudi otroci povedali, da so kdaj pa kdaj 
tudi oni na koga jezni, še posebej pa trmasti, ko česa ne dobi-
jo, ne dosežejo oz. ni po njihovem. Kljub temu je bilo veselo in 
prijetno vzdušje ob uporabi igrač ter različnih pripomočkov v 
igri, ki je sledila. 
Pravijo, da čas »hitro beži«, tako je tudi nam odbila ura nekaj 
minut čez enajsto, in morali smo se odpraviti na avtobus. Po-
slovili smo se od knjižničarke Metke in se odpravili na avto-
busno postajo Murska Sobota. Tam nas je že pričakal avtobus, 
s katerim smo se odpeljali nazaj v Moravske Toplice. 
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Med vožnjo z avtobusom in sprehajanjem po Murski Soboti 
so bili otroci dobre razposajeni, veselega obraza in klepetavi. 
Pogovarjali so se o mnogih stvareh, kaj vse vidijo, kje vse so že 
bili ipd. 
Kako smo preživeli današnje »potepanje« po Murski Soboti, 
pa si lahko pogledate tudi v albumih fotografij. 
 

Za tako doživet in lep dopoldan se še enkrat iskreno 
zahvaljujemo gospe Zdenki Mataj, gospodu Boštjanu Turza, 
gospe Metki Sraka, in na vse zadnje prav vam, dragi starši, da 

ste nam omogočili »naše potepanje«. Hvala lepa.
 

Zapisala in s fotografija opremila vzg. Gordana Počič

Zvočni odsevi mojega kraja
Odlomek iz pesmi Toneta Pavčka: Nekaj je v zraku

Nekaj je v zraku,
kar odseva v očeh,

kar odmeva v ljudeh
na vsakem koraku.

Je to za pesem
skrivnostni navdih?

Ali ljubezen?
Njen dih in vzdih?

Res, nekaj čudovitega in nepozabnega  je bilo v zraku tega 
26. aprila. V okviru projekta z naslovom Zvočni odsevi moje-
ga kraja so se učenci otroškega pevskega zbora Dvojezične 
osnovne šole Prosenjakovci na koncertu predstavili staršem 
ter vsem obiskovalcem, ki so nestrpno pričakovali, da se po 
dvorani zaslišijo zvoki mladih pevcev. Prijetno razpoloženje 
je med številnimi poslušalci naraščalo iz pesmi v pesem. Pro-
gram zbora je segal od slovenskih do madžarskih ljudskih 
pesmi, strnjenih pod naslovom Če bi jas bila fčelica. Pevce so 
poleg zborovodkinje, Mojce Györek Karas, spremljali še ljudski 
godci: Mihael Györek na klarinetu, Zora Vrečič na violini, Andi 
Sobočan na cimbalah ter Ladislav Györek na kontrabasu in 
harmoniki. S čustvi prepolno vzdušje so še dodatno popestri-
li solisti s svojimi žametnimi glasovi, ne gre pa pozabiti niti 
izjemnih plesalcev šolske folklorne skupine Ugrós ter nastop 
gostujoče folklorne skupine iz sosednje Madžarske. Svojega 

navdušenja ni skrivala niti dr. Albinca Pesek, ki je projekt za-
snovala in ki je kot slavnostna gostja počastila to veliko pri-
reditev.
Obiskovalci so po koncertu lahko kupili zgoščenko Če bi jas 
bila fčelica, na kateri so zbrane vse predstavljene pesmi. 
Izkupiček je namenjen v  dobrodelne namene, in sicer želimo 
z njim pomagati družinam, ki se nahajajo v težkih socialnih 
razmerah. 
William Shakespeare je dejal: »Iz glasbe prihaja čar, ob kate-
rem se morajo upokojiti vse bolečine srca.«
In prav zares tega petkovega večera ni bilo čutiti bolečine. Na-
domestila sta jo spokojnost in sreča. V nekem skritem kotičku 
so obiskovalci zvok božajoče se melodije ponesli s seboj.

Vesna Morović-Žunič

Vidékem zengő visszfénye 
Igen, valami csodálatos és felejthetetlen volt a levegőben ápri-
lis 26-án. A Vidékem zengő visszfénye elnevezésű projekt ke-
retében a Pártosfalvi Kétnyelvű Általános Iskola gyermekkóru-
sának tagjai bemutatkoztak szüleik valamint a nagy közönség 
számára, akik türelmetlenül várták a fiatal énekesek bársony 
hangját. Az énekkar szlovén és magyar népdalokat adott elő. 
Majd a kellemes hangulat fokozódott énekről énekre. A gyer-
mekkórust Mojca Györek Karas karmester mellett a következő 
népzenészek kisérték: Mihael Györek klarinéten, Zora Vrečič 
hegedűn, Andi Sobočan cimbalmon valamint Ladislav Györek 
nagybőgőn és harmonikán. Az érzelmekkel túláradó légkört 
bársony hangjukkal a szólóénekesek, az iskolai »Ugrós« ne-
vezetű néptánccsoport valamint a szomszédos magyarországi 
néptánccsoport tették színesebbé. Lelkesedését dr. Albinca 
Pesek, a projekt tervezője , szerkesztője és a rendezvény ven-
dége sem titkolta.
A látogatók a rendezvény után  megvásárolhatták  ez alkalom-
mal készült Ha én méhecske lennék című CD-t, amelyen az el-
hangzott dalok gyűjteménye található. A bevételt jótékonysági 
célra fektetjük, éspedig azok a családok számára, akik nehéz 
szociális helyzetben találták magukat.
William Shakespeare ezt mondta: »A zenéből varázs árad, 
amely minden szív fájdalmát majd nyugalomba kísér.«
És igazán, ezen az estén fájdalmat nem éreztünk. Helyette nyu-
galmat és szerencsét. A közönség a dalok bársony hangját 
szíve mélyébe rejtve emlékbe magával vitte. 

Fordította:  Vöröš Damjana
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Folklorna skupina Ugrós osvojila 
srebrno priznanje
Folklorna skupina DOŠ Prosenjakovci, od letos pod imenom 
Folklorna skupina Ugrós, se je tudi tokrat udeležila že 17. re-
vije ljudskih pesmi, plesov in običajev PIKA POKA POD GORO, 
ki jo organizira JVIZ I. Rogaška Slatina. Odrsko postavitvitev z 
naslovom Dekle in pastirji, ki jo je sestavila Enikö Balaskó, je 
predstavila skupina 8 otrok, eno dekle in sedem dečkov. Folk-
loriste je glasbeno spremljala citrarska skupina DOŠ I Lenda-
va pod strokovnim vodstvom Józsefa Dányija. Strokovna žirija 
je folklorni skupini tudi letos podelila srebrno priznanje.  
Milena Varga, mentorica folklorne skupine

GLASBA NE POZNA MEJA ali  VOJAKI 
GLASBENIKI NA OBISKU V MORAVSKIh 
TOPLICAh
Bilo je lepo, malo oblačno petkovo jutro, ko smo vzgojite-
ljice enot M. Toplic in Martjancev pogledovale skozi okno 
in upale, da se bo zjasnilo in posijalo sonce. Nebo so še kar 
naprej pokrivali temni oblaki, potem pa se je le prikazalo 
sonce in skrbi kako bodo otroci in vzgojiteljice prišli do ga-
silskega doma v Moravskih Toplicah so bile odveč. Otroci in 
vzgojiteljice iz Martjancev so se na pot odpravili peš, zato 
so morali takoj po zajtrku na pot. Njihova prva postaja je 
bil obisk vrtca Moravske Toplice, kjer so se otroci okrepča-
li in nabrali novih moči za nadaljevanje poti, ki se v vrtcu 
še ni zaključila,pač pa se je skupaj z otroki II. starostnega 
obdobja in kombiniranega oddelka, nadaljevala naprej  po 
Delavski in Dolgi ulici vse do Gasilskega doma Moravske 
Toplice. Otroci so bili že zelo utrujeni, sploh  tisti, ki so pre-
hodili že nekaj kilometrov in so kar popadli po stolih. 

Az Ugrós néptáncegyüttes ezüst érmet 
szerzett 
A pártosfalvi KÁI néptáncegyüttese, amely az idei évtől az Ug-
rós nevet viseli, az idén is részt vett a PIKA POKA POD GORO 
elnevezésű népdalok, néptáncok és hagyományok szemlé-
jén. A szemlét már tizenhetedszer szervezték meg Rogaška 
Slatinán. A színpadi beállítást, A lány és a pásztorok címmel, 
Balaskó Enikő állította össze. Az összeállítást 8 gyermek mu-
tatta be, egy lány és hét fiú. A táncosok zenei kísérete az 1. szá-
mú lendvai KÁI citerásai voltak, Dányi József szakmai vezetése 
alatt. A szakmai zsűri a néptáncegyüttest ezüst elismeréssel 
jutalmazta.

Milena Varga, csoportvezető

Otroke je najprej pozdravil vojak Janez, ki je predstavil še 
svoje sodelavce in otroke popeljal v čudovit svet zvokov. 
Člani orkestra Slovenske vojske, natančneje komorna za-
sedba kvartet klarinetov in tolkal,  so »prebudili«otroke. Bili 
so tako navdušeni, da se sploh niso zavedali kako hitro je 
minil čas. Klarinetist Janez je z govornimi vložki poskrbel 
za še večje zanimanje otrok in jih popeljal skozi čudoviti 
svet glasbil in glasbe, risank Pink panterja, Čebelice Maje, 
Pat in Mat.  Otroci so uživali ob glasbenih ugankah, se vži-
veli v ritem, najpogumnejši pa so se preizkusili tudi v diri-
giranju na odru. Tisti z manj poguma pa so se lahko vživeli 
v ritem in zaplesali skupaj z vzgojiteljicami in prijatelji.  
Čas je hitro minil in instrumenti so utihnili, a tišine ni bilo, 
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saj so navdušeni otroci ploskali v nedogled. Žal so se otroci 
morali vrniti v vrtec, a s seboj so ponesli nekaj najlepšega, 
svoje vtise, ki bili nepopisni. 
Zahvaljujemo se članom komorne zasedbe kvarteta klari-
netov in tolkal – vsem petim vojakom glasbenikom, ki so 
ranljive otroške duše popeljali v čudoviti svet zvokov in 
glasbe ter jim polepšali njihovo otroštvo.

Članek zapisala in fotografirala Katja Hozjan

Izlet v Bogojino
v okviru celoletnega gibalno/športnega programa Mali 
sonček, smo skozi celo šolsko leto opravljali dejavnosti, ki so 
namenjene otrokom določene starosti.
Namen Malega sončka je obogatiti program na področju 
gibanja v vrtcu, s posebnimi gibalno/športnimi vsebinami. 
Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagoje-
na otroku. Program vsebuje štiri stopnje. Za skupino naših 
otrok je primeren Mali sonček-oranžni (za otroke od 4. do 5. 
leta) in Mali sonček-rumeni (za otroke od 5. do 6. leta). 
Mali sonček-oranžni, vsebuje 8 nalog. Za vsako uspešno 
opravljeno nalogo dobi otrok nalepko, ki jo nalepi v knjiži-
co na ustrezno mesto. Otroci morajo opraviti vsaj 5 nalog in 
prejmejo priznanje.
Mali sonček-rumeni, vsebuje 11 nalog. Za vsako uspešno 
opravljeno nalogo dobi otrok nalepko, ki jo nalepi v knjiži-
co na ustrezno mesto. Otroci morajo opraviti vsaj 7 nalog in 
prejmejo priznanje.
Ena izmed dejavnosti Malega sončka, je bil tudi naš izlet v 
Bogojino. Po krepkem zajtrku smo se ustrezno opremili (od-
sevni brezrokavniki, primerna obleka in obutev, krema proti 
soncu, sončna očala…) in se odpravili na pot. Poti od vrtca po 
kolesarski stezi do Tešanovcev so otroci že vajeni, zato jim 
to ni bilo nič novega. Zanimiv del jim je bil naprej, ker se v 
vas Tešanovci še nismo odpravili. Otroci so opazovali hiše 
okrog sebe in se pogovarjali, če kdo koga tam pozna. Ugoto-
vili smo, da sta v tej vasi doma dve deklici iz naše skupine. V 
Tešanovcih smo imeli kratko postojanko, kjer smo se odže-
jali z vodo in malo potelovadili, da smo lažje nadaljevali pot. 
Enako smo ponovili na kolesarski stezi proti Bogojini, kjer so 
otroci izrazili željo po teku. Pot nam je zelo hitro minila in po 
dobri uri hoda smo prispeli na naš cilj – »Bogojanski ogra-
ček«. Otroci so si z velikim zanimanjem ogledovali skrbno 
negovane gredice zelišč in z veseljem ugotavljali katera vse 

poznajo. Za ogled »ogračeka« smo se že predhodno dogovo-
rili z g. Kočarom, a ga žal ni bilo zraven, saj je imel druge ob-
veznosti. Po ogledu »ogračeka« smo se napotili še na obisk v 
vrtec Bogojina. Po poti do tja smo naleteli na presenečenje. 
Pred sabo smo na travniku zagledali čisto pravega ponija. 
Lastnica, Ga. Eva Bohnec, nas je prijazno povabila bližje, da 
smo si ga lahko bolj natančno ogledali. Za njeno gostoljubje 
se ji najlepše zahvaljujemo.
Na obisku pri naših prijateljih v vrtcu Bogojina smo se 
okrepčali s pijačo in malico, se malo poigrali z njimi, nato pa 
odpravili proti avtobusni postaji. Na avtobusu so bili otroci 
precej mirni in zamišljeni, polni vtisov »našega izleta«.
Našo dogodivščino si boste lažje predstavljali, če si ogledate 
fotografije. Več jih najdete na naši spletni strani www.moj-
vrtec.com. 

Zapisala: Martina Lipaj
Fotografirala: Gordana Počič

Občinsko kolesarsko tekmovanje
V petek, 10. maja 2013, smo na OŠ Fokovci zopet gostili ko-
lesarje iz sosednjih osnovnih šol. Udeležili so se  izbirnega 
šolskega tekmovanja »KAJ VEŠ O PROMETU?« za učence 
osnovnih šol na območju občin Moravske Toplice in Puconci. 
Organizator tekmovanja je bil SPVCP pod vodstvom gospo-
da Franca Čarnija. Tekmovanja se je udeležilo 39 učencev iz 
treh osnovnih šol: Bogojina, Fokovci in Puconci. Tekmovalci 
so se pod budnim očesom komisije preizkusili v teoriji iz 
cestno prometnih predpisov, cestni vožnji in spretnostni 
vožnji s kolesom na poligonu.  Najboljši skupni rezultat je 
dosegel Lovrenčec Roman iz OŠ Bogojina, ki je »nabral« le 15 
kazenskih točk z vožnjo na poligonu. Najboljšo ekipno uvr-
stitev so dosegli učenci OŠ Bogojina, drugi so bili učenci OŠ 
Puconci, domačini pa smo dosegli tretje mesto.  Najboljših 
pet učencev se je uvrstilo na medobčinsko tekmovanje, ki 
bo v petek 24. maja 2013  v Murski Soboti. 
Na zaključku tekmovanja nas je počastil s svojim obiskom 
tudi župan občine Moravske Toplice, g. Alojz  Glavač, ki je 
najboljšim podelil priznanja, pokale in medalje. 
Vsem udeležencem čestitamo, uvrščenim na medobčinsko 
tekmovanje pa želimo čim boljši rezultat in uvrstitev na dr-
žavno tekmovanje!

Suzana Deutsch, ravnateljica OŠ Fokovci
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PRIREDITEV  ZA  VAS IN NAS , “ŠPORT – 
ŠPAS 2013”
Sobotno jutro, 11. maja 2013, je bilo prežeto z ugibanji in 
upanji otrok, ki so živeli v pričakovanju lastnih potrditev, la-
stnih iskanj poti, ki peljejo k cilju.
Zavod Vrtci Občine Moravske Toplice in Terme 3000, sta kot 
soorganizatorja  prireditve “ŠPORT – ŠPAS” ponovno dokaza-
la, da je druženje ob in z otrkom vrednota, zaznana tistemu, 
ki jo doživi. Kljub napovedi  hladnega, deževnega vremena, 
so se ob v ta namen postavljenem šotoru zbirali otroci z 
domačimi, polnile so se stojnice, izobešale parole, plakati, 
smerokazi, pripravljale mize z delavnicami in srečelovom.  
Po pozdravnem in predstavitvenem nagovoru vzgojiteljice 
Katje Hozjan, nas je nagovorila še predstavnica TERM 3000, 
gospa  Gabriela Feher. Njihov štrk Vili nas je s svojimi ani-
matorji pred pohodom temeljito razgibal, ob koncu pohoda 
pa vsakega otroka nagradil s popečatenim kartončkom. Po 
pohodu pa so nas prijetno presenetili  dijaki in mentorji  Gi-
mnazije Franca Miklošiča iz Ljutomera z igrico o kužku, ki je 
iskal nevesto ter izvedenimi delavnicami.    

Vsak udeleženec je bil ob prihodu  evidentiran, das mo lahko 
nato ob koncu prireditve podarili nagrado najmlajšemu in 
najstarejšemu udeležencu pireditve ter najštevilčnejši dru-
žini. Po pozdravnem govoru je pri podelitvi nagrad sodeloval 
podžupan Občine Moravske Toplice,  gospod Alojz Trplan.   
Na prireditvi smo delili vodo in jabolka ter izvedli delavnice, 
katerih vsebina je bila vezana na življenjein delo čebel, s po-
sebnim poudarkom na pomenu medu v prehrani.  V ta  na-
men so imeli predstavitvene stojnice čebelarji in medičarji. 
Izvedena je bila tekmovalna, medgeneracijska  igra, kjer so 
bile nagrajene tri zmagovalne družine. 

Na zelenici  so tokrat na svojstven, otrokom razumljiv način, 
izvedli ponazoritve svojega  dela gasilci in policija. Za prikaz 
zdravstvenih dejavnosti, pa so s paleto pripravkov iz travni-
ških rož, poskrbele predstavnice zdravstva TERM 3000.
Dan se je že prevesil v popoldan, ko smo začeli s pospra-
vljanjem. Polni vtisov dogajanj, smo si ponovno priznali, 
da  smo zmogli, ker se zavedamo svojega poslanstva biti 
z otrokom, biti skupaj. Tokrat pa smo delili to spoznanje z 
družinami nam vsakodnevno zaupanih otrok, zato je naša , 
skupno zapeta “ Vrtčeva himna,”z vsakim glasom pridobiva-
la na zvenu in nje odmev  še dandanašnji dan odzvanja po 
vseh enotah. 
                                                                    

Zapisala vzgojiteljica Milena Černela

Moravski tek in otvoritev fitnesa na 
prostem
Na praznični dan, 27.4.2013, je v Moravskih Toplicah potekal 8. 
Moravski tek in nordijska hoja. Olimpijski tek so otvorili naj-



18   : : : : : : : : : :  Lipnica

ŠpORT - ReKReACIJA

mlajši s tekom na 100 m. Šolskemu teku je sledil tek občanov 
na 2,8 km, tek članov na 9,7 km in pohod z nordijskimi palica-
mi. Vse ljubitelje teka je pozdravila in spodbujala  ambasador-
ka tekov, atletinja Brigita Langerholc.
Sočasno je potekala tudi otvoritev novo urejene Trim steze 
Moravske Toplice. Svečano sta jo otvorila župan Alojz Glavač 
in atletinja Brigita Langerholc. Nova trim steza predstavlja 
javno, prosto dostopno in za uporabo brezplačno športno-re-
kreativno infrastrukturo, ki je velika pridobitev tako za občane 
kot vse obiskovalce Moravskih Toplic. 

turistične ideje, kako popestriti obstoječo turistično 
ponudbo domačega kraja skozi kulinariko in jezikovne 
posebnosti. Na zaključni tržnici se je predstavilo 31 šol 
iz cele Slovenije, ki so na regionalnih festivalih osvojile 
zlata priznanja. Med nastopajočimi je bila tudi ekipa iz 
OŠ Fokovci, ki je na stojnici predstavila svojo idejo turi-
stičnega proizvoda z naslovom S cekron po güjžino. 
V projektno-turistični nalogi so osnovnošolke OŠ Fokovci 
predstavile ideje za popestritev in razširitev ponudbe že 
obstoječe Sladke poti. Zato so na stojnici, ki je predsta-
vljala brunarico v Selu, v kateri so  prostori TIC-a, pred-
stavili izdelke in ponudnike Sladke poti, pripravili zabav-
no degustacijo medu, ki je obiskovalcem omogočala, da 
si kot nagrado pridobijo tudi knjižico receptov nekaterih 
prekmurskih jedi, ki so jo oblikovali kot rezultat prido-
bivanja receptov iz že obstoječe literature in zbiranja 
receptov na terenu. Ker je cilj  tovrstnih festivalov, da 
osnovnošolci razmišljajo o turistični podobi svojega kra-
ja in iščejo možnosti na njeno nadgradnjo in promocijo, 
so projektno-turistično nalogo in predstavitev turistič-
ne ideje na stojnici in predstavitvenem videu oblikovali 
v sodelovanju s ponudniki na in ob Sladki poti: sirarno 
Gorički raj v Ratkovcih, medičarstvom Jožice Celec, sad-
jarstvom Letina, Časarovim mlinom, čebelarstvom Kozic, 
okrepčevalnico Pri Martinu. 
Namen zaključne tržnice je predvsem predstavitev 
najboljših turističnih idej, izbranih na regionalnih fe-
stivalih, na katerih je letos sodelovalo kar 121 šol. Med 
zbranimi šolami pa so na državnem srečanju dodatno 
nagrajene še tiste, ki so pripravile najboljše stojnice, 
najboljše propagirale svojo turistično idejo, izdelale naj-
boljše propagandno gradivo in izbrale najboljše kostu-
me za svojo promocijo. Osnovna šola Fokovci je dobila 
zlato priznanje v kategoriji najboljša promotorka, ki ga 
je osvojila sedmošolka Maja Vukan. Sam nastop na tu-
ristični tržnici, ki pomeni predstavitev turistične ideje, 
je za sodelujoče namreč velik izziv. Poleg kreativnosti, 
ki se odraža v postavitvi stojnice in oblikovanju promo-
cijskega materiala, je treba poskrbeti tudi za učinkovito 
promocijo pri obiskovalcih tržnice, ki so jo učenke OŠ Fo-
kovci odlično izvedle. 
 

Osnovna šola Fokovci

Vrednost celotnega projekta izgradnje Trim steze Moravske 
Toplice je znašala 52.172 EUR, skoraj 50 % vrednosti je sofinan-
cirala Fundacija za šport, ostala sredstva je zagotovila Občina 
Moravske Toplice. Zahvala gre tudi Župniji Martjanci in Ter-
mam 3000, ki sta omogočili uresničitev projekta ter vsem 
izvajalcem za dobro opravljeno delo. 

m.c.

Festival Turizmu pomaga lastna glava
S cekron po güjžino – turistični proizvod ekipe 

OŠ Fokovci
Osnovna šola Fokovci na državnem srečanju prejela zlato 

priznanje v kategoriji najboljša promotorka
V torek, 23. 4. 2013, je v Mercatorjevem centru v Mari-
boru potekala zaključna turistična tržnica 27. festivala 
Turizmu pomaga lastna glava. Ker je bila tema letošnje-
ga festivala Potuj z jezikom, so osnovnošolci iskali nove 
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Praznovanje 10. Obletnice delovanja 
pevskega zbora Marjetice
Pevski zbor Marjetice, ki deluje pri Društvu upokojen-
cev Moravske Toplice, praznuje v letošnjem letu 10. 
obletnico svojega delovanja. Lep jubilej je pevski zbor 
proslavil v Bogojini, kjer so  v vaškem domu pripravili 
osrednjo prireditev. V okviru nastopa so članice zbora 
Marjetice zapele vrsto svojih najlepših pesmi, svoje de-
lovanje pa so članice predstavile tudi v besedi. Pevski 
zbor sestavljajo večinoma upokojenke Društva upoko-
jencev Moravske Toplice, v zadnjem obdobju pa so se 
jim pridružile tudi nekatere mlajše pevke. Želijo si še 
več mlajših članic. 

prehranske politike  2005-2010, ki je obsegal tri stebre:
1. varnost hrane/živil
2. zdravo in uravnoteženo prehranjevanje
3. oskrbo z lokalno pridelano in predelano hrano.  
Strateški cilj tretjega stebra prehranske politike je  bil okrepi-
ti lokalno trajnostno oskrbo z zdravju koristnimi živili/hrano 
v Sloveniji. Velik potencial na tem področju ima tudi samo-
oskrba, ki danes s poglabljanjem ekonomske krize dobiva 
vse večji pomen. Doma oziroma v lokalnem okolju  pridelana 
hrana ima veliko prednosti. Pot od njive, vrta ali sadovnjaka 
do našega krožnika je kratka. Takšna živila so sveža, ne po-
trebujejo dolge poti (včasih tudi čez ocean) in dolgega skla-
diščenja, pri katerih se izgubljajo zdravju koristne snovi. V 
ponudbi so najpogosteje takrat ko  je njihova sezona in ko so 
najbolj kvalitetne. Pa tudi okusne. Zdravi in okusni obroki iz 
sveže zelenjave z vrta postajajo vse bolj iskani in priljubljeni 
v kulinarični ponudbi. Imajo seveda tudi svojo ceno.  
Zakaj pa tudi mi ne bi uživali kvalitetne, zdrave, okusne hrane 
z domačih vrtov, njiv in sadovnjakov?  Pridelana na zdravju 
prijazen način bo veliko in dolgoročno  prispevala k našemu 
zdravju. Znanja za pridelavo vsekakor ne manjka. Pa tudi pri-
dnih rok ne.  Le bolj zavedni moramo biti in ceniti  doma in 
v lokalnem okolju pridelano hrano/živila. Zakaj pa presežka 
ne bi prodali in tako omogočili tudi drugim, da uživajo lokal-
no pridelano hrano ter seveda tudi  prispevali k svojemu hi-
šnemu proračunu? Je to pri nas možno?  Seveda. Že pred leti 
se je porodila ideja o omogočanju prodaje presežkov preko 
registrirane dopolnilne dejavnosti, predvsem iz ekonomski 
šibkih kmetij. Le te zaradi nekonkurenčnosti takšne presežke 
niso mogle uspešno prodajati.  Nosilec ideje in aktivnosti je 
postala pravična Kmetijsko turistična zadruga Žitek, ki po-
maga (izobražuje in svetuje)  pri registraciji dopolnilne de-
javnosti,  razvoju predelanih kmetijskih pridelkov ter prodaji 
le-teh (več o dejavnosti na www.zadruga-zitek.si). Pričujoči 
izjavi prebivalk Prekmurja nazorno kažeta kaj lahko pridobijo 
tudi tisti z zelo majhnih in ekonomski šibkih kmetij. »Pred 
tremi leti sem ostala brez službe. Nove verjetno ne bom do-
bila, ker imam že 54 let in nisem najbolj zdrava. Dala sem se 
nagovoriti  in registrirala sem dopolnilno dejavnost (ni bilo 
težko, ker so mi na zadrugi Žitek pomagali) za izdelavo teste-
nin«. 
»Delo na vrtu in njivi mi je vedno bilo v veselje. Pridelujem 
različne vrste zelenjave za svoje potrebe in potrebe moje dru-
žine, ki živi izven Pomurja. Zasledila sem povabilo Kmetijsko 
turistične zadruge Žitek in se odločila, da poskusim pridelati 
nekoliko več fižola. Posadila sem fižol stare sorte in ga zlahka 
prodala. Dodatni zaslužek pa je še kako dobrodošel«.
Tudi strokovnjaki javnega zdravja, ki že leta spodbujamo 
zdrav način prehrane prebivalstva Pomurja in Slovenije,  si 
želimo, da bi naši vrtovi, sadovnjaki in njive nudili čim več  lo-
kalno pridelane hrane/živil. Takšni pridelki/proizvodi pripra-
vljeni na zdrav način in  ob upoštevanju načel zdrave prehra-
ne lahko v veliki meri prispevajo k zdravemu načinu življenja, 
s tem pa tudi boljšemu zdravju in boljši kvaliteti življenja. Ne 
nazadnje pa tudi k lokalni ekonomiji.    

Andreja Počič – KT zadruga Žitek 
prim. mag Branislava Belović, dr.med. 

Marjetice nastopajo na prireditvah  občine  Moravske 
Toplice in na prireditvah Društva upokojencev Mora-
vske Toplice, s svojimi nastopi pa tedensko popestrijo 
večere gostov v hotelu Vivat v Moravskih Toplicah. 
Pevski zbor ima v svojem repertoarju slovenske naro-
dne in ljudske pesmi, ohranja pa tudi slovensko ljudsko 
petje, nekaj pesmi je tudi avtorskih zborovodje zbora 
Štefana Zelka. Slednji vodi zbor že od samega začetka. 
Zbor sodeluje na revijah pevskih zborov tudi v okvi-
ru Pomurske pokrajinske zveze društva upokojencev 
Murska Sobota. V času svojega delovanja je zbor po-
snel dve zgoščenki in imel več kot 200 nastopov.
Pevke so ob jubileju pripravile res prijeten kulturni 
večer,  ki so ga popestrile z zabavnimi skeči »Klare in 
Bare«, nastopom Moškega pevskega zbora iz Bogojine 
in nastopom oz. plesi Folklorne skupine Bogojina. Vse-
kakor pa gre zahvala tudi članom in članicam folklorne 
skupine in vsem mladim, ki so sodelovali in pomagali 
tudi pri uspešnem zaključku večera. 
Ob jubileju je Pevski zbor Marjetice prejel tudi prizna-
nje Pomurske pokrajinske zveze društva upokojencev 
Murska Sobota in darilo občine Moravske Toplice.

Irena Ferencek, tajnica društva

Kaj imajo skupnega Nacionalni 
program prehranske politike RS  
ter naši pomurski vrtovi,  njive in  
sadovnjaki?
Odgovor je enostaven: Veliko! Vsak dan vse več!  Že 
leta 2005 je Slovenija sprejela Nacionalni program 
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ZDRAVA PREhRANA – DOMA PRIDELANA 
hRANA
V hitrem tempu življenja se ustavimo v hipermarketih kupi-
mo potrebna živila za kosilo, da bo čim prej pripravljeno. Red-
kokdaj se pa vprašamo v naglici življenja od kod je določeno 
živilo oziroma kako je to živilo pridelano.
Skupaj z zadrugo Žitek in TKŠD Ivanovci smo 6. maja izvedli 
predavanje o doma pridelani hrani in pravilni prehrani. O tem 
nam je spregovorila     prim.mag. Branislava Belovič dr. medi-
cine. V okolju v katerem živimo nam narava daje neprecen-
ljive možnosti, da si lahko hrano pridelamo doma na svojih 
vrtovih ali njiva. Med udeleženci predavanja so bili tudi mla-
de generacije, ki se vse bolj zavedajo doma pridelanih živil in 
dobre mamine in babičine kuhinje, ki ni vsebovala nevarnih 
e-jev. Katerih se včasih premalo zavedamo kako škodljivi so 
za našo prehrano.

Povabilo za sodelovanje na kmečki 
tržnici v Moravskih Toplicah
TIC Moravske Toplice in Občina Moravske Toplice sta se 
na podlagi dogovora s Termami 3000 skupno odločila za 
spodbujanje domačega gospodarstva v občini. V ta na-
men bomo organizirali kmečko tržnico v Moravskih To-
plicah z domačimi lokalnimi izdelki in pridelki iz kmetij 
(sveža zelenjava in sadje, suhomesnati proizvodi, jajca, 
testenine, kruh, buteljčna vina…). Vabimo vse zainteresi-
rane, ki bi sodelovali na naši kmečki tržnici, da se oglasite 
v TIC-u v Moravskih Toplicah kjer boste dobili podrob-
nejše informacije. Pogoj za sodelovanje je urejena regi-
stracijska dokumentacija (priglasitveni list oz. obrtno 
dovoljenje ali izpis iz registra kmetijskih gospodarstev, 

dovoljenje UE za opravljanje dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji, če gre za prodajo blaga, ki izhaja iz opravljanja 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji). Kmečka tržnica bo vsa-
ko soboto v poletnem času dopoldan med 8.00 in 13.00 
uro na promenadi pred slaščičarno Cafe Praline pri Ter-
mah 3000. 
Prijave zbiramo do 10. 6. 2013 v TIC-u Moravske Toplice.
Vabljeni k sodelovanju.

Prihaja poletna številka Infomagazina 
Prihaja poletna številka infomagazina, kjer tudi tokrat ne 
spreglejte kuponov ugodnosti pri različnih ponudnikih, 
dogodke in turistične zanimivosti med junijem in septem-
brom v Moravskih Toplicah in okolici. Natisnjen izvod pro-
mocijske tiskovine dobite v TIC Moravske Toplice oziroma 
na spletni strani www.moravske-toplice.com. 



     Lipnica  : : : : : : : : : :   21

ZANIMIVOSTI

Miti o sadju in zelenjavi
Prišel je čas, ko se zopet na vrtovih in v sadovnjakih počasi 
začne prebujati življenje. Govorimo o sadju in zelenjavi, ki 
prihajata vestno na površje. V prispevku pa vam predstavlja-
mo nekaj zanimivih mitov o sadju in zelenjavi, ki jih morda 
niste vedeli.

Sadje z trgovskih polic je vir zdravja!
Sadje, ki ga prodajajo na naših trgovskih policah spada med 
hibride, saj vsebuje večji delež sladkorja, kot so ga vsebova-
le predhodne oziroma originalne vrste. Zaradi tega je po-
membno, da če le imamo možnost, izbirajmo med starimi 
vrstami sadja. Pozorni pa moramo biti tudi na nedozorelo 
sadje – naravno dozorelo sadje vsebuje vsa hranila, ki jih 
lahko človeško telo absorbira in porabi, medtem ko nezrelo 
sadje »krade« hranila iz človeškega telesa.

Vitamini ostanejo v zelenjavi tudi po kuhanju
Zelena zelenjava in podobna živila vsebujejo C vitamin ter 
folno kislino, ki sta topni v vodi. Zaradi tega ob kuhanju teh 
živil, skupaj z odlitjem vode, odlijemu tudi izgubljene vita-
mine. Temu se lahko izognemo s tem, da zelenjavo kuhamo 
celo, je ne kuhamo v vreli vodi in jo postrežemo takoj po to-
plotni obdelavi. 

Preliv na solato še kako prija!
Solatni krožniki so sami po sebi zelo zdravi, vendar pa mno-
go ljudi ne zmore, da si ne bi k solati privoščili še preliv. Preli-
vi takšni in drugačni, so polni maščob, ki pa ob vitaminskem 
vnosu v vaše telo, naredijo zraven še škodo, če ob zelenjavi 
uživamo preveč maščobe iz prelivov. Hkrati pa znanstveniki 
pravijo, da je uživanje solate v kombinaciji z MALCE maščo-
be, vseeno veliko bolj priporočljivo, kot uživanje gole solate, 
saj se s tem v telo absorbira več hranljivih snovi. 
Sadje in hujšanje
Med hujšanjem je veliko ljudi prepričanih, da je vse sadje 
priporočljivo. Vendar pa ni čisto tako, saj večina sadja vsebu-
je veliko sladkorja, predvsem tropsko sadje, zato raje izberi-
te med sadjem, kot so hruške, jabolka ali jagode, ki vsebuje-
jo antioksidante. Sadje vedno uživajte tudi v kombinaciji z 
malo maščobe, npr. z oreščki. Na ta način boste upočasnili 
pot sladkorja do krvnega obtoka. 

Avtor članka in fotografije: Marina Benkovič

Ocenjevanje vina v Prosenjakovcih
Vino in kultura že od nekdaj povezujeta ljudi, še posebej 
na obmejnih območjih. S ciljem, da pod enakimi pogoji pri-
merjamo kakovost vin iz dveh sosednjih držav, Slovenije in 
Madžarske, je vinogradniška sekcija Kulturno-turističnega 
društva »Ady Endre« Prosenjakovci, 13.05.2013 organizirala 
že tradicionalno mednarodno ocenjevanje vina, ki je pote-
kalo v Prosenjakovcih. Rezultati ocenjevanja potrjujejo, da 
je vinski letnik 2012 odličen. Komisija je ocenila 44 vzorcev 
vin, od katerih je 20 prejelo zlata priznanja, 13 srebrna, 3 
bronasta. Zlata priznanja so prejeli: Ludvik Rituper, Murska 
Sobota, ki  je za chardonnay  prejel oceno 18,60; Olga Ga-
bor, Filovci, katere muškat otonel je bil ocenjen z 18,57; Alojz 
Vugrinčič, Filovci je za beli pinot prejel oceno 18,53; Ladislav 
Györek, Murska Sobota je za sivi pinot prejel oceno 18,40 
in Árpád Röszler, Magyarszombatfa, za zenit 18,43; sekcija 
vinogradnikov KTD »Ady Endre« Prosenjakovci je za svojo 
prvo trgatev prejela oceno 18,13.
Čestitamo vsem sodelujočim vinogradnicam in vinogradni-
kom ter se zahvaljujemo vsem, ki ste sodelovali pri zahtev-
nem in odgovornem delu!

Predsednik KTD »ADY Endre Prosenjakovci:
Ladislav Vöröš

Borminősítés Pártosfalván 
A bor és a kultúra mindig is kapcsolat volt az emberek kö-
zött, és különösen érvényes ez a határ menti térségekre. Hogy 
azonos feltételekkel hasonlíthassuk össze a két szomszédos 
ország, Szlovénia és Magyarország borait, a pártosfalvi Ady 
Endre művelődési-idegenforgalmi egyesület borászati tagoza-
ta 2013. május 15-én megszervezte az immár hagyományos 
nemzetközi borminősítést, amelynek Pártosfalva adott otthont. 
Az eredmények a 2012-es évjáratú borok kitűnőségéről tanús-
kodnak. A bírálóbizottság 44 bormintát minősített, ebből 20 
arany-, 13 ezüst-, és 3 bronzminősítést kapott. 18,60-as minősí-
téssel, arany fokozatot kapott a muraszombati Rituper Ludvik 
chardonnay bora, 18,57-tel a filovci Gabor Olga ottonel mus-
kotályos bora, a szintén filovci Vugrinčič Alojz fehér pinot bora 
pedig 18,53-as minősítést kapott; a muraszombati Györek 
Ladislav szürke pinot bora 18,40, míg a magyarszombatfai 
Röszler Árpád zenitje 18,43-as minősítést érdemelt; a 



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

ZANIMIVOSTI

pártosfalvi Ady Endre művelődési-idegenforgalmi egyesület 
borászati tagozatának első szüretelésű borának 18,13-as mi-
nősítést osztottak ki.
Gratulálunk minden résztvevő bortermelőnek, és mindazok-
nak, akik részt vettek a nem könnyű és felelős munkában.

A pártosfalvi Ady Endre MIE elnöke:
Vöröš Ladislav

Šola zdravega hujšanja
V Prosenjakovcih se je v četrtek 16.05.2013 zaključila šola »S 
pravilno prehrano in gibanjem do zdrave telesne teže«. 
Šola je potekala enkrat tedensko, na 10 četrtkovih skupnih 
srečanjih smo s pomočjo višje fizioterapevtke Albine, ki je bila 
vodja telesne vadbe, spoznali vlogo redne telesne dejavnosti pri 
vzdrževanju in zmanjševanju telesne teže; višja medicinska se-
stra Tadeja pa nas je seznanila s pravili pravilnega in zdravega 
prehranjevanja. Ugotovili smo, da zdrave prehranjevalne navade 
in aktiven življenjski slog vodita k uspehu. Naš skupen uspeh je 
viden. Delavnico je uspešno zaključilo 25 udeležencev, ki smo 
bili na zaključnem tehtanju skupaj lažji za dobrih 45 kg.   
Zadnje srečanje je bilo kot se za zaključek spodobi, obarvano 
drugače kot ostala srečanja. Voditeljici delavnic sta vsem udele-
žencem podelili diplomo, nato je sledilo družabno srečanje, na 
katerem smo kljub učenju o zdravi prehrani, naredili izjemo in si 
dovolili manjše prekrške. Izhajali smo iz dejstva, da tudi v vsak-
danjiku ne gre brez prekrškov. Pri tem je pomembno predvsem 
to, da ti prekrški niso prepogosti in kalorično preobilni. 
Prepričana sem, da smo vsi udeleženci postali ne le lažji, am-
pak tudi bogatejši za veliko tega, ter da bomo pogrešali naša 
četrtkova druženja. 

M.G.

zási szokások és az aktív életmód eredményre vezet, és közö-
sen elért eredményeink szemmel is láthatók. A foglalkozást 25 
résztvevő sikeresen befejezte, és a záró mérleg szerint össze-
sen 45 kilóval lettünk könnyebbek. 
És ahogy egy záró rendezvényhez illik, ez valamelyest más 
volt, mint a többi találkozó. A foglalkozásvezetők kiosztották 
az okleveleket, majd a társalgás során, az egészséges táplál-
kozásról tanultakkal ellentétben, kivételt tettünk és kisebb sza-
bálysértéseket is megengedtünk magunknak. Abból indultunk 
ki, hogy időnként a mindennapi életben is meg kell szegni a 
szabályokat, fontos viszont, hogy ezt ne tegyük túl gyakran és 
túl sok kalóriával. 
Meggyőződésem, hogy a résztvevők nem csak könnyebbek 
lettünk, hanem sok fontos tudással gazdagodtunk, és hogy hi-
ányozni fognak a csütörtöki találkozóink. 

M.G.

Razstava ročnih del v Filovcih
V soboto, 20. aprila je v Filovcih potekala razstava ročnih 
del izdelovalcev iz občine Moravske Toplice. Na razstavi je 
bilo mogoče videti zelo različne izdelke izpod rok tako sta-
rejših kot mlajših; kvačkane, štrikane, vezane izdelke, izdel-
ke iz papirja, lesa in drugih materialov. Razstavo si je čez 
dan ogledalo lepo številko obiskovalcev, ki so bili enotnega 
mnenja; da so tako razstavljeni izdelki čudoviti plod trdega 
dela in truda, na koncu pa so se lahko obiskovalci okrepčali 
še z domačimi jedmi, vinom ter pecivom. Zadovoljni pa so 
bili tudi organizatorji, ki bodo v prihodnje še z veseljem po-
novili takšno razstavo.

Foto in tekst: Marina Benkovič

Az egészséges fogyás iskolája 
2013. május 16-án, csütörtökön, Pártosfalván lezárult a „Meg-
felelő táplálkozással és mozgással az egészséges testsúlyig” 
iskola. 
Az iskola heti egy alkalommal, tíz csütörtök este várta a részt-
vevőket, akik a testedzésért felelős Albina mozgásterapeuta 
segítségével megismerték a rendszeres testmozgás szerepét 
a testsúly fenntartásában és csökkentésében; Tadeja főnővér 
pedig a helyes és egészséges táplálkozás szabályait tanította 
meg nekünk. Megállapítottuk, hogy az egészséges táplálko-
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PRAVILNA REŠITEV GESLA NAGRADNE KRIŽANKE 112. ŠTEVILKE LIPNICE: ROD JEGLIČEV, TROBENTICE
Med prispelimi pravilnimi rešitvami smo izžrebali naslednje nagrajence, ki prejmejo vrednostne bone pokrovi-
telja, Carimpex, Car Aleksander s.p., M. Toplice: 1. SILVA PODLESEK , KANČEVCI 33A, 9206 KRIŽEVCI V PREKMURJU, 
2. HARI DARINKA, LUKAČEVCI 11B, 9226 M. TOPLICE, 3. GUSTAV CIFER, KARDOŠEVA ULICA 4,9000 M. SOBOTA

NAGRADNA KRIŽANKA: POKROVITELJ GOSTIŠČE OAZA

Geslo križanke, svoje ime in priimek ter naslov nam pošljite na dopisni-
ci do petka, 21. junija 2013 na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 
ulica 3, 9226 Moravske Toplice, s pripisom Križanka. Izmed prejetih pravil-
nih rešitev bomo izžrebali tri nagrajencev, ki bodo prejeli vrednostni bon 
Gostišča Oaza.
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KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI MORAVSKE TOPLICE
JUNIJ 2013

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

Naziv prireditve Opis prireditve Kraj izvajanja Datum Organizator Informacije 
100-LETNICA 
EVANGELIČANSKE 
KAPELICE 

Kulturni program in 
svečano bogoslužje. Berkovci 2. 6. 2013,

13.00
Vaški odbor 
Berkovci 

Dragotin Šlankovič
070 898 455 

4. FESTIVAL 
PREKMURSKE
GIBANICE IN 
PREKMURSKE ŠUNKE 

Festival prekmurskih 
ljudskih plesov, glasbe, 
kulinarike in obrti, ki 
pomeni povezovanje 
bogatega kulinaričnega 
in etnološkega 
izročila ter turizma v 
Prekmurju.

Terme 3000, 
šotor na zelenici 
pred hotelom 
Livada Prestige 

14. 6. – 15. 6. 
2013

Terme 3000,
TIC M. Toplice,
Društvo za 
promocijo 
Prekmurskih 
dobrot

Gabriela Feher 
02 512 23 69,
051 677 780,
www.terme3000.si

23. KOLESARSKI 
MARATON AJDA 

Različno dolge proge:  
10, 22, 41 in 58 km. 

Moravske 
Toplice 

16. 6. 2013,
10.00

Občinska 
športna zveza 
Moravske 
Toplice 

Branko Recek 
041 389 905
www.ozs-mt.si 

SREČANJE IZSELJENCEV 
VASI SREDIŠČE 

Srečanje in druženje 
domačinov in izseljen-
cev. 

Središče, 
gasilski dom 

16. 6. 2013,
11.00

KD Antal Fe-
renc Središče 

Silvija Šanca
051 360 863

POLETNA TURISTIČNA 
TRŽNICA 

Tradicionalna tržnica 
lokalnih ponudnikov, 
ki ponujajo izdelke 
domačih in umetno-
stnih obrti oziroma 
domače pridelke. 
Tržnica poteka ves julij 
in avgust.    

Moravske 
Toplice, pred 
Slaščičarno Café 
Praliné 

20. 6. 2013  TIC Moravske 
Toplice 02 538 15 20  

7. FESTIVAL VINA IN 
KULINARIKE 

Namen prireditve je 
predstaviti sožitje 
hrane in vina v povezavi 
s kulturno dediščino 
lončarstva.

Vas Filovci,
Filovski bregovi,
Lončarska vas
Filovci

22. 6. 2013, 
od 11.00 
dalje 

KS Filovci in 
društva 

Andrej Baligač
051 322 252

Manica Barbarič
041 681 535

PRIREDITEV OB DNEVU 
DRŽAVNOSTI 

Praznovanje Dneva 
državnosti v Občini 
Moravske Toplice.

Prosenjakovci, 
DOŠ

24. 6. 2013,
16.00

DOŠ Pro-
senjakovci,
Območno 
združenje ve-
teranov vojne 
za Slovenijo

Valter Baldaš
040 291 771

NOGOMETNI TURNIR 
SIMONA FORJANA 

Memorial Forjan Simo-
na v malem nogometu. 

Sebeborci, 
igrišče

25. 6. 2013,
8.00

KMN Sebe-
borci 

Robert Matis 
041 406 712

POHOD OB DNEVU 
DRŽAVNOSTI

Spoznavajmo občino 
Moravske Toplice. Filovci, ŠRC 25. 6. 2013, 

10.00
DU Moravske 
Toplice

Ignac Gabor 
031 388 513

KONCERT BORISA 
NOVKOVIČA
V TERMAH 3000 

Ne zamudite koncer-
ta hrvaške glasbene 
legende. 

Moravske 
Toplice,
Terme 3000

28. 6. 2013  Terme 3000

Gabriela Feher 
02 512 23 69,
051 677 780,
www.terme3000.si

KMEČKE IGRE  

Kmečke igre se bodo 
zvrstile le nekaj dni 
pred Vaškimi igrami 
občine Moravske Topli-
ce. Zakaj se ne bi zaba-
vali kot gledalec - ali pa 
tudi tekmovalec!  

Tešanovci, 
za gasilskim 
domom

29. 6. 2013
Mladinsko 
društvo 
Tešanovci

Simon Kardoš
041 904 509


