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Spoštovani!

Občina Moravske Toplice Vas v sodelovanju s  
Krajevno skupnostjo Filovci in društvi iz Filovec
vabi na

OSREDNJO OBČINSKO PRIREDITEV
OB KULTURNEM PRAZNIKU,
ki bo v petek, dne 07. februarja 2014, 
ob 18. uri v dvorani vaško-gasilskega 
doma v Filovcih.

Slavnostni govornik:
Župan občine Moravske Toplice
Alojz Glavač

Urednikov kotiček
Pozdravljeni! 
Tako, dokončno smo stopili v leto 2014. Zato naj vam takoj še 
enkrat iz srca želim vse dobro v letu, ki pa nam ne prinaša nič 
kaj dobrega. Makroekonomske napovedi domačih in tujih stro-
kovnjakov ter inštitucij nam namreč napovedujejo več kot 2 od-
stotni padec  gospodarske rasti, skoraj 4 odstotke se bo skrčila 
kupna moč, seznam brezposelnih je na prelomu leta dosegel 
nove rekorde. K temu dodajmo še pričetek veljavnosti davka na 
nepremičnine. Zato razlogov za optimizem ni kdo ve dosti. Pa še 
zima nas vleče za nos. Kmetijski strokovnjaki že opozarjajo na 
škodljivost previsokih temperatur, ki počasi prebujajo naravo, še 
celo čebele so se zbudile iz  zimskega počitka. In če, bog ne daj, 
sedaj naenkrat temperature strmo padejo in pokrajino pokrije 
debela snežna odeja, jo bodo skupile ozimine. 
Sicer pa naj vas raje opozorim na vsebino 120. številke Lipnice, ki 
letos slavi jubilejnih 20 let izhajanja. Kar veliko prispevkov  se je 
nabralo, tako o  božično novoletnem dogajanju dogajanju , kakor 
tudi o aktivnostih društev in zavodov. Naj vas opozorim na razpis 
občinske športne zveze za najboljše športnike in športne klube, 
pa na razpis Javnega zavoda vrtci občine Moravske Toplice za vpis 
malčkov v šolsko leto 2014/15. Sedaj je na starših, da malčke vpi-
šejo v vrtce, s čimer se bo končalo vprašanje o zadostnih vpisih, 
ki bodo omogočili preživetje vsem enotam vrtca, tudi fokovski.
Na koncu seveda želja za prijetne trenutke ob prebiranju Lipnice.

 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.

Vse dobro Geza Džuban!
Ob izteku lanskega leta je okrogli življenjski jubilej, 
70 letnico, proslavil Geza Džuban, občinski svetnik in 
podžupan občine Moravske Toplice ter dolgoletni po-
slance slovenskega parlamenta. Svetniškemu kolegu 
in podžupanu so nazdravili tudi člani občinskega sveta, 
župan Alojz Glavač in sodelavci občinske uprave. Tudi 
uredništvo Lipnice se pridružuje čestitki z željo, Geza 
še na mnoga leta!
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Proračun občine bo sprejeman na 
januarski seji občinskega sveta

Občina zaenkrat začasno financirana
Na zadnji lanski, sicer pa  27. po vrsti seji Občinskega sve-
ta Moravskih Toplic, so se svetniki seznanili s predlaganim 
osnutkom občinskega proračuna za leto 2014. Osnutek 
predvideva blizu 8 milijonov evrov proračunskih prihodkov, 
odhodki pa bi bili za nekaj sto tisoč evrov višji, za kar bi se 
lahko občina zadolžila z ustreznim kreditom. Sicer pa je levji 
delež proračunskega prihodka načrtovan iz tako imenovane 
povprečnine na prebivalca, ki znaša 536 evrov, kar znese pri-
bližno 4,1 milijona evrov. Proračunski porabniki (športna in 
druga društva) naj bi bili deležni podobnih oziroma enakih 
zneskov kot v letu 2013. Sicer pa bo  levji delež občinskega 
proračuna na odhodkovni strani namenjen transferjem v 
javne zavode (skoraj en milijon evrov), za investicijske od-
hodke pa bo šlo nekaj več kot 3,1 milijona evrov. Osnutek 
proračuna so obravnavala tudi vsa delovna telesa občinske-
ga sveta in po vsebinsko pestri razpravi so svetniki sprejeli 
sklep o tem, da potrdijo predlagani osnutek proračuna za 
leto 2014, ki ga bodo z konkretnimi predlogi obravnavali in 
sprejemali na januarski seji.

Ker se je odločitev o sprejemu predloga proračuna za leto 
2014 prenesla na januarsko odločanje, so svetniki sprejeli 
ustrezen sklep, po katerem za čas, ko proračun ni sprejet,  
poteka začasno financiranje.
Svetniki so sprejeli tudi predlog odloka o pridobivanju in 
razpolaganju z nepremičnim premoženjem Občine za leto 
2014. Ocenjena vrednost nepremičnega premoženja občine 
presega dva milijona evrov, vendar strokovne službe obči-
ne ocenjujejo, da bo le del tega  prodan, zato je tudi le del 
vključen med proračunske prihodke.
Svetniki so sprejeli tudi sklep o cenah zakupnin za kmetijska 
zemljišča, izrekli soglasje k ceni za storitve za pomoč družini. 
Za uporabnike bo ostala na lanski ravni,kar pomeni, da jih 
bo veljala 7,18 evra za efektivno uro. Sprejeli so tudi izhodišč-
no ceno za proizvodnjo in distribucijo pare in tople vode za 
daljinsko ogrevanje.  

b.c.

Obiskali slavnostno prireditev ob 
prazniku pobratene občine Biograd na 
moru
Predstavniki Občine Moravske Toplice so se v začetku janu-
arja odzvali povabilu na slovesnost ob občinskem prazniku 
pobratene občine Biograd na Moru ter se udeležili Svečane 
seje občinskega sveta, ki je potekala v športni dvorani Srednje 
šole Biograd. Na slovesnosti so podelili priznanja, v  okviru 
kulturnega programa pa tudi tokrat niso manjkali spevi do-
mačih klap in številnih drugih glasbenih izvajalcev. 
Pobratena občina je na slovesnem dogodku gostila čez 400 
domačih in mednarodnih povabljencev, ne nazadnje naj 
spomnimo, da mesto Biograd na Moru neguje prijateljske 
odnose s kar 23 mesti iz več kot 8 evropskih držav. 

Vlaganje v človeške vire je najboljša 
naložba
To je v svojem nagovoru ob svečanem podpisu štipendij-
skih pogodb za šolsko leto 2013/14 , ki jih  v sodelovanju s 
Pomursko izobraževalno fundacijo  podeljuje občina Mo-
ravske Toplice, še posebej poudaril župan Alojz Glavač, ko 
je dejal, da je  »vložek v človeški faktor pomembnejši od 
metra asfalta!«  Tudi zato občina v letošnjem proračunu 
ohranja znesek, namenjen štipendijam na isti ravni kot 
lansko leto, je dejal župan Alojz Glavač, čeprav gospodar-
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ska kriza in recesija narekujeta varčevanje na področju pro-
računske porabe. V šestem letu podeljevanja štipendij bo 
občina iz proračuna namenila 37.650 evrov. Na javni razpis, 
ki ga je Občina pripravila skupaj s Pomursko izobraževalno 
fundacijo, se je  prijavilo 38 študentov s stalnim bivališčem v 
občini Moravske Toplice, med katerimi jih je 33 izpolnjevalo 
vse razpisne pogoje. 
Predsednik uprave PIF dr. Mitja Slavinec je pred podpisom 
štipendijskih pogodb  spomnil, da so odobrene štipendije 
dokaz, kako lokalna skupnost, PIF in širša skupnost verjame 
vanje. Pomembno pa je, je dodal Slavinec, da študenti znajo 
pravilno vrednotiti in ceniti svoje znanje in ga primerno 
uporabiti pri iskanju zaposlitve.
Višina štipendije za posameznega štipendista določa šte-
vilo točk, opredeljenih v razpisnih kriterijih, med drugim 
je vključena tudi oddaljenost od kraja stalnega bivališča 
in kraja izobraževanja, letnik študija in povprečna ocena, 
dosežena v preteklem šolskem letu. 

Sobotno svečano podpisovanje štipendijskih pogodb je po-
pestrila flavtistka Sandra Gjerek, sicer štipendistka občine 
Moravske Toplice. 
V šolskem letu 2013/14 bo štipendije občine Moravske To-
plice prejemalo naslednjih 33 štipendistov:
Tamara Bači, Alen Benko, Vid Bojnec, Aleša Cipot, Rok Časar, 
Leon Deutsch, Sandra Gjerek, Gregor Glavač, Andreja Hor-
vat, Elisa Horvat, Jasmina Horvat, Sanja Hirvat, Denis Jakoša, 
Katja Kerman, Tjaša Kočar, Aljoša Koroša, Nuša Kosednar, 

Dominik Lanjšček, Maja Lipič, Davorin Lovrenčec, Mojca Ma-
lačič, Špela Marič, Staša Matis, Miša Molnar, Zala Nabergoj, 
Gregor Panker, Aleš Petek, Leonida Šanca, Živa Trajbarič, Alen 
Vugrinec, Mitja Vučkič, Sandra Vratar in Pavel Zakal

Dijaki po nova znanja v tujino
Slovenski dijaki, študentje se vse bolj odločajo za študij v 
tujini. Poznamo številne evropske projekte, ki mladim omo-
gočajo da izkusijo izobraževanje ne tujih fakultetah in šo-
lah. Študentje nova znanja in izkušnje večinoma pridobivajo 
prek poznanega programa Erasmus, tudi dijakom pa se od-
pira vse več priložnosti. Nepozabno izkušnjo so doživeli tudi 
dijaki Ekonomske šole Murska Sobota, ki so odšli na prakso 
na Kanarske otoke oz. so obiskali najbolj znan in poseljen 
španski otok Tenerife.    

Naš občan, dijak Luka Kardoš iz Tešanovec, je prav tako imel 
priložnost spoznati utrip in ritem življenja na tempera-
mentnem španskem otoku. S sošolci in mentorico projekta 
Majdo Svetec, so se jeseni 2013, odpravili novim izkušnjam 
naproti. Izobraževanje v tujini jim je omogočilo sodelova-
nje Ekonomske šole Murska Sobota v projektu mobilnosti 
Leonardo da Vinci, ki dijakom v srednjem strokovnem in po-
klicnem izobraževanju omogoča opravljanje praktičnega 

Skupina slovenskih dijakov na praksi na Tenerifih pred hotelom Pez Azul. 
Dijaki EŠ MS: čepijo Saša Ivanov, Luka Kardoš, Luka Prelog; stoji Nuša Varga 
(četrta od leve strani)
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izobraževanja v tujini, hkrati pa pokriva tudi področji jezi-
kovnega izobraževanja ter kulturno-zgodovinskega spozna-
vanja dežele gostiteljice. Dijaki so se v tujini izobraževali na 
področju internetnega marketinga, učili so se španščine in 
uživali v številnih družabnih aktivnosti. V prostem času so 
odkrivali kulturo in življenje otoka, plesali so salso, uživali 
na plaži, obiskali botanični vrt Loro park, osvojili pa so tudi 
najvišjo točko Tenerifov, vrh ugaslega vulkana El Teide. 

Luka nam je povedal, da je bila to nepozabna dogodivščina, 
ki mu je razširila obzorja. Utrdil je svoje znanje angleščine, 
naučil se je tudi nekaj španskega jezika in pridobil znanje 
o online marketingu. Predvsem pa je presenečen nad go-
stoljubnostjo in prijaznostjo domačinov. Naš sogovornik 
nam je še povedal, da mu tujina ni tuja in da je pripravljen 
nadaljevati izobraževanje zunaj Slovenije. Dijaki Ekonomske 
šole Murska Sobota so poleg nepozabnih izkušenj in doži-
vetij v tujini, prejeli še odlična priporočila o delovni in učni 
izkušnji v tujini oz. Europass mobilnost. 

Miša Cipot

Informativni izračuni za odmero davka 
na nepremičnine do sredine februarja
20. januar 2014 – Geodetska uprava bo obvestila s po-
datki o nepremičninah z informativnim izračunom davka 
na nepremičnine posredovala lastnikom nepremičnin in 
davčnim zavezancem do sredine februarja 2014. 
Do zamude bo prišlo zaradi dodatnih podatkov in zahtevno-
sti obdelav, ki so jih povzročile predvsem zadnje spremem-
be in dopolnitve Zakona o davku na nepremičnine. 
Že načrtovane aktivnosti in metodološke rešitve je bilo tre-
ba dopolniti v zelo kratkem času, zato se je podaljšal čas 
za prilagoditev obstoječih in izdelavo novih programskih 
rešitev. Spremenjene in nove programske rešitve bi zahte-
vale temeljito preverjanje in testiranje delovanja. Zaradi 
omejenega časa bo kontrola, namesto v nekaj tednih, izve-
dena v samo nekaj dneh, zato obstaja možnost nepredvi-
denih napak, ki jih bo možno odpraviti naknadno, in sicer 
do priprave podatkov za obdavčitev in dejanskega izračuna 
davka na nepremičnine.
Za lastnike nepremičnin to ne pomeni bistvenih spre-
memb, saj lahko vsi lastniki že sedaj popravljajo podatke o 
nepremičninah, ki ne izkazujejo dejanskega stanja. Podat-
ke, ki bodo uporabljeni za izračun davka na nepremičnine, 
bodo lahko urejali do vključno 31. marca na geodetski upra-
vi in pri ostalih upravljavcih podatkov, ki vplivajo na izračun 
davka.
Geodetska uprava bo obdelave, kot jih bo naredila za in-
formativni izračun davka, ponovila v obdobju od 1. do 15. 
aprila 2014. Obdelane in urejene podatke bo 15. aprila 2014 
posredovala Davčni upravi.
Geodetska uprava je v soboto in nedeljo, ko aplikacije za 
spreminjanje podatkov niso delovale, uspešno preračunala 
vrednosti vseh nepremičnin, zamenjala 12.000 začasnih 
matičnih številk s pravilnimi in uredila podatke, potrebne 
za izračun davka na nepremičnine. 
Do sredine februarja bo natisnjeno in razposlano last-
nikom nepremičnin in davčnim zavezancem 1,2 milijona 
obvestil. 

Saša, Luka P., Luka K., Nuša, Katarina, Mojca, Anja in Alja po uspešno 
opravljenem praktičnem izobraževanju z direktorjem na skrajni desni ter z 
mentorjema in Deborah, ki je poskrbela, da je vse potekalo po načrtih

Dijaki EŠ MS (od leve proti desni): prva vrsta Saša Ivanov druga; druga vrsta 
Nuša Varga četrta in tretja vrsta Luka Kardoš in Luka Prelog.
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NAŠI GASILCI

Pridelano v Prekmurju - okusno in 
zdravo 
Prekmurje že od nekdaj slovi po lepi naravi, bogatih pridelkih 
ter prijaznih, skromnih in delovnih ljudeh. Pridelki s prekmur-
skih polj, sadovnjakov in vrtov so kot nalašč za vse tiste, ki 
skrbijo za svoje zdravje in dobro počutje. 
Z namenom, da prispeva k celostnemu trajnostnemu razvoju 
podeželja in oživitvi goričke pokrajine, ki ekonomsko šibkemu 
podeželskemu prebivalstvu omogoča izboljšanje kakovosti 
življenja izvaja Kmetijsko turistična zadruga Žitek s partnerji: 
Občino Cankova in Društvom za trajnostni razvoj podeželja 
Žitek projekt z naslovom »Od samooskrbe do lokalne oskrbe«. 
V okviru projekta se na območju LAS Goričko  izvajajo delavni-
ce, predavanja, pomoč pri registraciji dopolnilnih dejavnosti,  
pomoč in svetovanje pri pripravi izdelkov za prodajo, vzposta-
vitev in zagotavljanje prodaje presežkov, pilotna postavitev  
smerokazov za identificirane ponudnike in table za označe-
vanje ponudnikov, ureditev prostora za priložnostno kmeč-
ko tržnico….. Prav tako se z različnimi promocijskimi dogodki 
spodbuja uživanje lokalno pridelane hrane. 
Zakaj takšen poudarek hrani pridelani v lokalnem okolju?
Prednost lokalno pridelane hrane je v krajši poti od njive 
do krožnika. Na ta način je hrana bolj kakovostna in sveža. 
Znižujejo se stroški za nepotrebno skladiščenje, prevoz in 
distribucijo. S tem se tudi varčuje z energijo in zmanjšuje 
onesnaževanje okolja. 
V predgovoru publikaciji »Od samooskrbe do lokalne oskrbe«, 
ki je izšla v okviru projekta je minister za kmetijstvo mag. 
Dejan Židan med drugim zapisal: »Ministrstvo za kmetijstvo 
in okolje je poleg proizvodnje hrane odgovorno tudi za ohra-
njanje naravnih virov, za kar si močno prizadevamo, saj se 
zavedamo, da brez varovanja najboljših kmetijskih zemljišč in 
kakovostne oskrbe z vodo ne more biti kakovostne hrane. Prav 
tako si prizadevamo tudi, da bi slovenska hrana našla pot do 
potrošnika. Zato želimo z aktivnostmi  promocije spodbuditi 
zavedanje državljanov, da posegajo po domačih proizvodih. 
In menim, da je kamenček v tej promociji tudi ta brošura. 
Sam, tako v službi, kot doma v družini, s svojim zgledom in 
aktivnostmi skrbim, da je hrana iz lokalne bližine del vsak-
danjega življenja. S tem  tudi prispevam delček k ohranjanju 
domačega gospodarstva……«
Poskušajmo tudi sami v  vsakdanjo prehrano vključiti čim več 
lokalno pridelanih živil. Andreja Počič

Branislava Belović 

GZ Moravske Toplice 
Devet novih veteranov
Uspešnost delovanja občinske gasilske zveze, ki je s kar 27 
društvi ena največjih v državi – gotovo pa rekorderka po 
številu gasilskih društev glede na število krajev v občini, ki 
jih je 28,  se potrjuje tudi v vsakoletno izkazani pozornosti 
gasilskim veteranom. Ti se pred koncem leta že poldrugo 
desetletje srečajo na družabnih srečanjih. Tudi letos se jih 
je v Sebeborcih zbralo čez 150. Kot spremljevalci pa tudi 
predsedniki in poveljniki vseh društev, članic zveze. 
Kot je zbranim v imenu gostiteljev – PGD Sebeborci, dejal 
njihov predsednik Slavko Škerlak, obenem tudi prvi človek 

tamkajšnje krajevne skupnosti, ga sleherna srečanja z ga-
silci veterani, ki so v svojih okoljih v preteklosti vztrajno 
izgrajevali gasilstvo in bili njeni nosilci, neizmerno veseli. 
Kako pomembna in uspešna je bila njihova vloga, potrjujejo 
dobri temelji v slehernem društvu, katerih sedanji uspehi 
so tudi odraz uspešnega dela njihovih predhodnikov, je še 
dodal Škerlak.  

Lepe želje pred skorajšnjimi decembrskimi prazniki sta 
zbranim v sebeborskem vaško-gasilskem domu izrekla 
tudi predsednik GZ Moravske Toplice Dušan Grof in župan 
občine Alojz Glavač. 

Grof je izpostavil, da se danes gasilci za razliko od svojih 
predhodnikov, torej veteranov, soočajo s številnimi novimi 
izzivi. Zato širša družba v primeru različnih nesreč računa in 
pričakuje pomoč gasilcev. To pomoč bodo gasilci vedno nudili 
in žrtvovali svoj prosti čas, samo, da bi čim prej odpravili po-
sledice raznih nesreč in preprečili še večjo škodo.  Predsednik 
izrazil zadovoljstvo, da plemenitost njihovega dela spozna-
vajo tudi mladi, ki se  v njihove vrste vključuje že kot mla-
dina in večina v društvih ostane tudi ko odrastejo. Vse več 
mladih pa je garancija, je dejal, da se bo tradicija gasilstvo 
iz roda v rod prenašala tudi v prihodnje. Ponosen je, da je 
lahko predsednik tako velike zveze, ki nadaljuje tradicijo in 
uspešno delo, ki so ga opravili prav prisotni gasilski veterani.
Župan Glavač pa je bil v nagovoru prepričan, da je bilo kljub 
recesiji iztekajoče se leto uspešno tudi za občino, ki jo vodi, 
enako pa tudi za gasilstvo v njej. Kot je dejal, se to potrjuje 
tudi v njenih številnih novih pridobitvah: od vozil, opreme, 
obnove domov. 
Po kulturnem programu, v katerem so sodelovale pevke 
domačega pevskega zbora Žlaki ter domača mladina, sta 
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predsednik in poveljnik zveze Jože Kulčar tistim gasilcem, ki 
so letos dopolnili starostno mejo 63 let, kar je ob 30-letnem 
stažu v gasilstvu tudi pogoj za pridobitev naziva gasilskega 
veterana, podelila posebne plakete. 
Ob donedavnemu poveljniku zveze Jožetu Čarniju (PGD 
Kančevci), ki so mu na marčni skupščini gasilske zve-

ze podelili že naziv častnega poveljnika, in dolgoletnemu 
podpredsedniku zveze Jožetu Lipaju (PGD Martjanci), ki je 
na tem položaju tudi v novem mandatu, so letos veteranske 
plakete prejeli tudi: Drago in Darinka Dervarič ter Štefan Ve-
ren (vsi iz PGD Sebeborci), Ivan Casar (PGD Mlajtinci) in Evgen 
Kranjec, Viljem Čahuk ter Štefan Kocet (vsi PGD Prosenjakovci). 

VABILO!
Drage občanke, dragi občani, spoštovani predstavniki medijev in drugi!

Občina Moravske Toplice se priključuje akciji ODPRTA VRATA, ki bo v številnih občinah po Sloveniji potekala 
14. februarja 2014 v popoldanskih urah. 

S skupno akcijo občin članic in Skupnosti občin Slovenije želimo opozoriti na številne dobre in 
uspešne projekte slovenskih občin ter tako vam, drage občanke in občani, predstavniki medijev in 

dragi prijatelji, predstaviti del opravljenega dela naše občine. 

Občina Moravske Toplice bo v
petek, 14. februarja 2014 od 14.00 do 17.00 ure

ODPRLA VRATA 
novega VRTCA v MORAVSKIH TOPLICAH (Dolga ul. 29 a). 

Na ta dan bo mnogo občin po Sloveniji občankam in občanom odprlo vrata svojih uspešnih projektov. 
V občini Moravske Toplice smo lahko upravičeno ponosni na novi vrtec v Moravskih Toplicah. 

Ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih sposobnosti je naša temeljna naloga. 

Pridite in se prepričajte, če nam je uspelo!

Občina Moravske Toplice
Alojz Glavač, župan
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Majhni - pa kaj!!!
V vrtcu bomo zrasli 
v velike.

Spoštovani starši, 
obveščamo vas, da bo redni vpis otrok 
novincev za šolsko leto 2014/2015, za 
vse enote Vrtcev občine Moravske To-
plice na upravi, v pisarni svetovalne de-
lavke, Dolga ulica 29 A, 9226 Moravske 
Toplice:
 • v torek, 18. marca 2014 od 9.00 do 12.00 ure,
 • v sredo 19. marca 2014, od 9.00 do 12.00 ure in
 •v četrtek 20. marca 2014, od 16.00 do 17.00 ure.

Vlogo za vpis najdete na spletni strani vrtca www.mojvr-
tec.com, v rubriki »Kotiček za starše«, pod naslovom »Vpis 
otroka« ali jo dobite ob vpisu samem.
Lepo vabljeni!

Spoštovani starši!
Vaši otroci imajo pravico do varnega in ljubečega ter sreč-
nega otroštva. V našem zavodu se trudimo za dobro počutje 
vseh otrok. Sprejemamo in upoštevamo različnost vsakega 
posameznika z namenom, da bi v vsakem našli in razvijali 
njegove potenciale. V vzpodbudnem učnem okolju imajo 
otroci možnost izražati svoje želje in interese. Ob tem pri-
dobivajo izkušnje in znanje. Vse to pa je tesno povezano z 
igro, ki je osnovna otrokova dejavnost.  Igra je tista, ki na 
najbolj naraven način spodbuja otrokov razvoj in učenje. 
Vsi zaposleni v zavodu Vrtci občine Moravske Toplice si pri-
zadevamo, da vzgoja otrok temelji na:
 • RAZUMEVANJU 
 • STRPNOSTI
 • PRIJATELJSTVU 
 • UPOŠTEVANJU DRUGAČNOSTI IN MIRU DO VSEH 
      BLIŽNJIH     (UNICEF)  
                                                                                                                                                                            
Na tej poti nas spremlja naša vizija: VRTEC – KRAJ ZA IGRO 
IN NASMEH. Ob tem pa ne pozabimo, da je otrok srečen 

takrat, ko lahko svoje veselje ob igri deli še z drugimi. Vrtec 
je prav gotovo kraj, kjer imajo otroci veliko priložnosti za 
srečo in za to, da to srečo delijo z drugimi.  
Otroke vpisujemo v vrtec skozi vse šolsko leto, do zapolnitve 
prostih mest, 1 x letno pa je redni letni vpis za naslednje 
šolsko leto. Če se ne morete odločiti, ali je za vašega otroka 
boljše, da ga vpišete v vrtec, ali da ga obdržite doma, vas 
vabim, da  se oglasite na upravi in nam zaupate svoje dvo-
me o vpisu v vrtec. Skupaj bomo poiskali najboljšo rešitev 
za vašega otroka! Simona Kaučič,           

                                                                ravnateljica

Mednarodni kongres o dialogu med 
verstvi, kulturami in narodi sveta – I. del
Od 14. do 17. novembra 2013 je v italijanskem mestecu Ca-
stel Gandolfo, ki leži 24 km jugovzhodno od Rima, potekal 
mednarodni kongres o uresničevanju dialoga med različ-
nimi verstvi, narodi, kulturami, družbenimi skupinami in 
generacijami, na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. 
Kongresa se je udeležilo 500 ljudi iz 13 držav sveta, med nji-
mi tudi 39 udeležencev iz Slovenije, predstavnikov posame-
znih slovenskih regij in župnij. Pomursko regijo je zastopala 
Župnija Martjanci.
Kongres je organiziralo mednarodno Gibanje fokolarov (ital. 
»fuoco« - ognjišče), ki je trenutno navzoče v 182 državah in 
šteje okoli dva milijona članov in podpornikov. V gibanje so 
vključeni tako verujoči (kristjani iz 350 različnih krščanskih 
Cerkva in cerkvenih skupnosti, Judje, muslimani, budisti, 
hindujci, sikhi, ...) kot tudi ljudje brez verskega prepriča-
nja. Sveti sedež je gibanje fokolarov potrdil leta 1962, leta 
1988 pa je papež Janez Pavel II. podaril del papeške poletne 
rezidence v Castel Gandolfu za namene gibanja. Tu sedaj 
deluje Mednarodni center Mariapoli. Gibanje je 7. 12. 2013 
praznovalo 70. letnico obstoja. Nastalo je med 2. sv. vojno 
leta 1943 v Trentu v severni Italiji, ko je Chiara Lubich (roj. 
Silvia, 22. 1. 1920 – 14. 3. 2008) s svojimi prijateljicami začela 
uresničevati in živeti evangelij med prebivalci v najrevnejših 
področjih mesta in med bombnimi zaklonišči. Ta prva sku-
pina mladih žena je kmalu oblikovala gibanje, ki se je širilo 
najprej po Italiji, nato Evropi in nazadnje po vsem svetu. 
Gibanje temelji na duhovnosti edinosti in vodi v duhovno 
in družbeno prenovo, ki je po svoji naravi skupnostna in ki 
v vsakem človeku prepoznava pot k Bogu. Čeprav izhaja iz 
evangelija, poudarja tudi vrednote, ki so skupne drugim 
religijam in kulturam. 

Pomembno prispeva k miru in edinosti v svetu z različnimi 
družbenimi, socialnimi,  kulturnimi, izobraževalnimi in eko-
nomskimi projekti, ki so prejeli priznanja tudi s strani Evrop-
ske komisije, Sveta Evrope, Unesca, Organizacije združenih 
narodov idr. Bolj podrobno bomo te projekte predstavili v 
naslednji številki Lipnice, tokrat pa se bomo osredotočili na 
mariapoli oz. mesteca fokolarov. 

Trenutno je na svetu 35 mestec, razpršenih po vseh petih ce-
linah (Italija, Švica, Nemčija, Velika Britanija, Belgija, Poljska, 
Španija, Francija, Irska, Portugalska, Hrvaška, Avstralija, ZDA, 
Argentina, Mehika, Venezuela, Čile, Filipini, Kamerun, Kenija, 
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Slonokoščena obala). Videti so kot prava mala sodobna 
mesta s hišami, trgovinami, z dvoranami za srečanja, z 
umetnostnimi delavnicami in galerijami, z majhnimi pod-
jetji, s cerkvijo ter šolami za življenje in duhovnost. Zaradi 
značilnega sloga sožitja, ki ga uresničujejo, so ta meste-
ca lahko navdih tudi za sožitje ljudi  v velikih mestih. So 
mednarodna središča, kjer razlike med verstvi, kulturami 
in tradicijami niso izbrisane, temveč so pomembna vre-
dnota zedinjenega, bolj človečnega sveta. Loppiano v Italiji 
je prvo takšno mestece s trenutno 900 prebivalci; letno 
ga obišče okoli 40.000 ljudi z vsega sveta. Mesteci Ott-
maring v Nemčiji in Welwyn Garden City v Veliki Britaniji 
delujeta v smeri ekumenizma, medtem ko je npr. mestece 
Rotselar v Belgiji usmerjeno v okoljevarstvo. Poleg mestec 
obstaja še 63 centrov mariapoli. V Sloveniji deluje Center 
mariapoli Spes – Upanje v Planini pri Rakeku.
Člani gibanja v Sloveniji se srečujejo v manjših ali večjih 
skupinah ter na različnih dogodkih. Za območje pomurske 
regije potekajo srečanja za vse, ki jih zanima uresničevanje 
vrednot edinosti, pomoči, sožitja in miru v vsakdanjem 
družinskem, poklicnem, gospodarskem, družbenem in kul-
turnem okolju, vsak prvi torek v mesecu v župnišču Mar-
tjanci v obliki svetopisemske skupine Beseda življenja. V 
okviru župnijskega romanja v Rim leta 2011 smo obiskali 
tudi Loppiano, udeležili pa smo se tudi mednarodnega 
festivala mladih Genfest 2012 v Budimpešti, ki je potekal 
pod pokroviteljstvom Unesca in Evropske komisije. Bolj 
podrobne informacije o skupini Beseda življenja: fras.srec-
ko@gmail.com (041 939 394) in joze.andrejek@gmail.com 
(041 327 403). 

Viri:
Gibanje fokolarov v Sloveniji: http://www.gibanjefokolarov.si/ 
Gibanje fokolarov v svetu: http://www.focolare.org/  
Mednarodni center Mariapoli: http://www.centromariapoli.org/  
Loppiano: http://www.loppiano.it/  
Ekumenski center Ottmaring: http://www.ottmaring.org/  
Center za edinost Welwyn Garden City: http://www.focolare.org/gb/ 
Genfest: http://www.genfest.org/  

Tatjana Vokić Vojkovič

Pohod Treh kraljev v Filovcih
Vinogradniško-sadjarsko društvo Filovci je 5. januarja 2013, 
priredilo že tradicionalni 10. Pohod Treh kraljev. Na pot po 
bližnji okolici in vaseh, se je odpravilo okrog 300 pohodnikov. 
Pohodniki so se zjutraj zbrali pred Vaškim domom v Filovcih, 
kjer so se okrepčali s toplimi napitki in domačimi dobrotami 
filovskih gospodinj. Na pohod so krenili proti Filovskemu 
Gaju, mimo že vsem dobro znanega križevega pota in slam-
natih zidanic. S pohodom so nadaljevali proti vasi Bukovnica, 
kjer jih je čakal krajši postanek in malica. Vračali so se čez 
Trnovski breg, nazaj v vas Filovci. 

Filovci, vas lončarjev
Pohodniki so lahko opazili, da je v Filovcih kar nekaj pristnih 
starih zidanic, od katerih so nekatere še vedno krite s slamo, 
druge so ohranile le določene stare elemente. Vas je prava 
mala zakladnica pretekle zgodovine. Udeleženci pohoda so 
športno vzdušje popestrili z ogledom muzeja na prostem 
in lončarske vasi. Pohodniki so novoletno nedeljo zaključili 
v dobri družbi, ob pravih domačih kolinah in žlahtni kapljici 
z bližnjih vinogradov. 

Srečanje starejših vaščanov v 
Prosenjakovcih
Medtem ko se že vsi pripravljamo na praznične dni, pospe-
šeno nakupujemo darila, okrašujemo svoje domove z no-
voletnimi okraski in razmišljamo samo o tem, kje in pred-
vsem s kom bomo preživeli najdaljšo noč v letu, pa v naši 
vasi nismo pozabili na naše starejše občane.
Da bi predpraznične dni polepšali tudi njim, smo jih pova-
bili na skupno srečanje, ki je potekalo v nedeljo, 15.12.2013. 

Udeleženci mednarodnega kongresa.
Foto: T. Vojkovič, Castel Gandolfo, 15. 11. 2013
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Večina se je povabilu z veseljem odzvala in tako preživela 
prijeten popoldan. Srečanja s starejšimi občani so se ude-
ležili tudi člani vaškega odbora ter predsednik DU Mora-
vske Toplice Rajko Janjić. V imenu vaškega odbora sta jih 
pozdravila Štefan Kovač in Suzana Kovač ter jim zaželela 
obilo zdravja v prihajajočem letu. V kratkem kulturnem 
programu so nastopali učenci DOŠ Prosenjakovci, nato pa 
je sledilo slavnostno kosilo. Ob zanimivem klepetu so uri-
ce druženja hitro minile, zato se že veselimo prihodnjega 
srečanja.

Zapisala Bernarda Koroša Pantović
Fotografiral Izidor Koroša

Időskorúak találkozója Pártosfalván
Miközben mindenki készül az ünnepekre, javában zajlik a 
vásárlási láz és otthonunkat újévi díszekkel ékesítjük, közben 
arról gondolunk hol, mindenekelőtt pedig, hogy kivel fogjuk 
eltölteni az év leghosszabb éjszakáját, településünkön az 
idősebb lakókról sem feledkeztünk meg. 
Hogy számukra is megszépítsük az ünnepnapokat, 2013. de-
cember 15-én, vasárnap, találkozóra hívtuk meg őket. Több-
ségük örömmel elfogadta a meghívást, és kellemes délu-
tánban volt része. Az időskorúak találkozóján részt vettek a 
falubizottság tagjai, valamint Janjić Rajko Moravske Toplice 
Község Nyugdíjas Egyesületének elnöke is. A falubizottság 
nevében az egybegyűlteket Kovač  Štefan és Kovač Suzana 
köszöntötte, akik jó egészséget kívántak az újesztendőben. 
A Pártosfalvi Kétnyelvű Általános Iskola tanulói alkalmi kul-

túrműsorral kedveskedtek a meghívottaknak, majd az ünnepi 
ebéd következett. A kellemes társalgás mellett az idő gyorsan 
rohant, és mi már most örömmel várjuk a következő találko-
zónkat. Lejegyezte: Koroša Pantović Bernarda

Fotó:  Koroša Izidor

Srce motvarjevske folklorne skupine 
Najpomembnejši vir pri raziskovanju in ohranjanju naše 
ljudske plesne dediščine so folklorne skupine. Tudi v Mo-
tvarjevcih deluje folklorna skupina v okviru KD József Attila. 
Na prireditvah ob različnih praznikih, oblečeni v narodne 
noše, ljudem pričarajo utrinek starih običajev, ohranjajo 
ljudsko pesem in oblačila tistega časa. 
Pesmi in ples so bili spremljevalci Motvarjevčanov ob vseh 
pomembnih življenjskih dogodkih, ob vsakdanjih opravilih 
in ob praznikih. Dela na poljih je bilo veliko. Opravljali so 
ga predvsem ročno, za kar so potrebovali veliko ljudi in 
volje. Po opravljenem delu so se sprostili s plesom in tako 
pozabili na ves napor. Ples je predstavljal tudi družabni 
del življenja in povezoval mlade fante in dekleta. Danes pa 
ohranjanje ljudskih plesov v Motvarjevcih predstavlja pri-
ložnost druženja vaščanov in obujanje spominov na naše 
prednike, kot tudi dopolnitev prostega časa in popestritev 
vsakdana v majhni obmejni vasici.
Ko pišem o motvarjevski folklorni skupini, ne morem mimo 
gospoda, ki že 35 let spremlja in spodbuja razvoj in ohra-
njanje plesov v vasi, in za katerega lahko trdim, da je človek 
z velikim srcem, saj s svojim glasbenim talentom in požr-
tvovalnostjo ogromno prispeva k razvoju vasi. Gospod Geza 
Dora starejši je harmonikar in koreograf folklorne skupine 
že od daljnega leta 1979, ko se je tudi ustanovilo Kulturno 
društvo József Attila Motvarjevci. Njegovi spretni prsti na 
harmoniki in  velikodušnost pričarajo zvok preteklosti in 
spremljajo plese, ki jih pleše folklorna skupina.
Na vprašanje, kako bi opisal 35 let odgovornega dela v fol-
klorni skupini, je odgovoril: »V letih pred uradno registra-
cijo društva (pred letom 1980) sva z gospo Matildo Vöröš, 
takratno učiteljico v Motvarjevcih, organizirala prireditve 
za dan žena. Z go. Vöröš sva se že takrat pogovarjala, da 
bi ustanovila plesno skupino. Tako je tudi bilo. Sprva so 
plesala le dekleta, kasneje so se jim pridružili še fantje in 
vzporedno s plesno skupino se je razvijalo tudi kulturno 
društvo. Tako že od vseh začetkov spremljam folklorno sku-
pino kot mentor in glasbenik. V začetnih letih je bilo nekoli-
ko lažje uskladiti vaje, saj so folklorniki bili zaposleni v Muri 
ali bližnjem Pletilstvu v Prosenjakovcih, ali na posestvu v 
Motvarjevcih. Ob nastopih pa tudi ni bilo tako težko dobiti 
prostega dneva, kot je to danes. Druga generacija plesalcev 
je že težje usklajevala vsakdanje obveznosti z vajami, saj 
so bili plesalci večinoma srednješolci in študentje, ki so bili 
med tednom v Mariboru ali Ljubljani. Podobna situacija 
je tudi danes s tretjo generacijo plesalcev, ki so se prisilje-
ni zaposlovati v oddaljenih krajih, saj naše okolje ne nudi 
dovolj zaposlitvenih možnosti. Zdi se mi pa pomembno, 
da se vsaj enkrat tedensko srečamo in tako ohranjamo ali 
razvijamo obmejne plese. Folklorno skupino spremljam 
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na harmoniki, sin Geza Dora mlajši pa na kontrabasu. Star 
sem 80 let in še vedno z veseljem prihajam na vaje in na 
vsak nastop, saj opažam, da so mladi delovni in dovzetni. 
Trenutno pleše osem plesnih parov. Veliko smo nastopa-
li, dvakrat v Srbiji, velikokrat na Madžarskem in seveda v 
Sloveniji. Veseli me, da je folklorna skupina kljub vsem so-
dobnim oviram uspešna in celo napreduje, saj se število 
plesnih parov povečuje. Sin Geza in vnukinja Lidija veliko 
pripomoreta k razvoju folklorne skupine. Želim si, da bi 
folklorna skupina tudi takrat, ko mi moje moči ne bodo 
več dovoljevale aktivnega sodelovanja v njej, delovala še 
naprej in dosegala lepe uspehe. Vsem članom skupine pa 
želim srečno in uspešno leto 2014.

Glasbeniki in folklorniki Kulturnega društva József Attila 
že od samega začetka delujejo prostovoljno in so predani 
ohranjanju kulturne dediščine. Danes pleše že tretja gene-
racija plesalcev. Plešejo izvirne obmejne in prekmurske ter 
splete madžarskih ljudskih plesov. Trenutno je predsednik 
društva Geza Dora mlajši.

Čardaš je verjetno najbolj znan madžarski ples. Vpliv ma-
džarske manjšine se kaže tudi v plesanju omenjenega 
plesa, saj so razširili tudi koreografijo čardašev in hitrih 
čardašev, tokrat pod mentorstvom Rudolfa Toplaka in nje-
gove soproge Alenke.
Ker tudi star pregovor pravi, da obleka naredi človeka, je 
folklorna skupina v sodelovanju z Zavodom za kulturo ma-
džarske narodnosti, Pokrajinskim muzejem Göcsei Zala-
egerszeg, z etnologinjo ter zgodovinarko dr. Mário Bihar 
Kepené ter z raziskavo oblačilne dediščine v Motvarjevcih, 
članice društva Lidije Dora, priskrbela nove avtohtone pra-
znične noše, v katerih folklorniki danes že plešejo na odrih. 
S tovrstnim sodelovanjem folklorna skupina izraža pomen 
ohranjanja kulturne dediščine vasi. 

Za uspešno in kakovostno delo je folklorna skupina prejela 
številna priznanja in pohvale doma ter tudi v tujini. Sama 
pa jim želim uspešno delo in veliko nastopov še naprej.

Zapisala: mag. Valerija Danč Sabotin

A szentlászlói néptánccsoport szíve
Néptánccsoportjainknak kiemelkedő szerep jut a néptánc 
hagyományaink tanulmányozása és ápolása szempontjából. 
A József Attila Művelődési Egyesület keretén belül, Szen-
tlászlón is működik a néptánccsoport. A különböző ünnepek 
alkalmából szervezett rendezvényeken, népviseletbe öltözve 
varázsolják a közönség elé a régi idők szokásait, valamint 
ápolják a népdal és a régi viseletek hagyományait. 
A szentlászlóiak életének, a fontos életesemények alkal-
mából, de a mindennapokban és az ünnepnapokon, mindig 
is kísérője volt a dal és a tánc. A mezei munka sose fogyott 
el. Többnyire kézzel végezték a munkát, ehhez pedig kellett a 
népes csapat és a jókedv. A munka befejeztével tánccal múlat-
ták az időt, és egy kicsit elfelejtették a fáradtságot. A tánc a 
társasági élet része volt, ahol a fiúk és a lányok ismerkedtek. 
Napjainkban, a néptánc hagyományok őrzése Szentlászlón a 
falusiak közösségi életének része, ahol emlékeznek a múltra, 
ugyanakkor pedig tartalmas szabadidős tevékenység, amely 
színesebbé varázsolja a mindennapokat. 
És ha már a szentlászlói folklórcsoportról beszélünk, akkor 

Harmonikar in dolgoletni mentor folklorne skupine v Motvarjevcih, Geza 
Dora starejši (levo), sin Geza Dora mlajši na kontrabasu (desno).
Idősebb Dóra Géza a szentlászlói néptánccsoport harmonikása és 
sokéves mentora (balról), valamint ifjabb Dóra Géza nagybőgővel (jobbról).

Do nedavnega so folklorniki plesali v prekmurskih delovnih nošah iz 2. 
polovice 19. stoletja. Foto: Bernarda Koroša Pantović
A közelmúltig a néptáncosok a 19. század második feléből származó, 
muravidéki paraszti öltözékben táncoltak. Fotó: Bernarda Koroša Pantović 

Nove avtohtone praznične noše iz konca 19. oz. začetka 20. Stoletja. Foto: 
Bernarda Koroša Pantović. 
A 19. század végéről, illetve a 20. század elejéről származó eredeti ünnepi 
viselet. Fotó: Bernarda Koroša Pantović.
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semmiképpen sem mellőzhető az a személy, aki már 35 éve 
kíséri és ösztönzi a falusi tánccsoport működését, akiről nyu-
godt lelkiismerettel leírhatjuk, hogy egy csupa szív ember, 
aki zenei tehetségével és áldozatos munkájával segíti a falu 
fejlődését. Idősebb Dóra Géza harmonikás, 1979-től, a szen-
tlászlói József Attila Művelődési Egyesület megalapításától 
kezdődően a néptánccsoport koreográfusa. A harmonikán 
játszó ügyes ujjaival és nagylelkűségével varázsolja elénk a 
múlt hangjait, és kíséri a folklórcsoport táncait. 
A néptánccsoportban végzett három és fél évtizedes felelős 
munkájával kapcsolatos kérdésünkre válaszolva az alábbiakat 
mesélte: „Az egyesület hivatalos bejegyzése előtti években 
(1980 előtt), az akkori szentlászlói tanítónővel, Vörös Matilda 
asszonnyal nőnapi rendezvényeket szerveztünk, aztán arról 
is beszélgettünk, jó volna megalapítani a tánccsoportot. És 
így is lett. Kezdetben csak lányok táncoltak, később a fiúk is 
csatlakoztak hozzájuk, és a tánccsoport körül lassan felépült 
a művelődési egyesület is. Így kezdetektől mentorként és 
zenészként kísérem a néptánccsoport működését. Kezdet-
ben valamivel könnyebb volt összehozni a próbákat, hiszen a 
táncosok a Murában, vagy a közeli pártosfalvi kötödében, ille-
tve a szentlászlói gazdaságban dolgoztak. Ráadásul egy-egy 
szerepléshez annak idején, sokkal könnyebb volt szabadnapot 
kapni, mint napjainkban. A táncosok második generációjánál 
már nehezebb volt a mindennapi kötelezettségek és a próbák 
időpontjának egyeztetése, mivel többségük középiskolás vagy 
egyetemista volt, akik hét közben többnyire Mariborban vagy 
Ljubljanában tanultak. Hasonló a helyzet a táncosok mai, har-
madik generációjával is, akik távoli helyeken kényszerülnek 
munkát keresni, hiszen nálunk alig van esélyük álláshoz jutni. 
Mégis rendkívül fontosnak tartom a heti legalább egyszeri 
találkozókat, mert ezek lehetővé teszik a határ menti vidék 
táncainak ápolását, fejlesztését. Jómagam a néptánccsopor-
tot harmonikán, a fiam, ifjabb Dóra Géza pedig nagybőgőn 
kíséri. Noha nyolcvan éves vagyok, még mindig örömmel 
jövök a próbákra és a fellépésekre, mert látom, hogy a fiata-
lok szorgalmasak és nyitottak. Jelenleg nyolc pár táncosunk 
van. Nagyon sokat szerepelünk: kétszer jártunk Szerbiában, 
gyakran megyünk Magyarországra, és persze Szlovéniában 
is vendégszerepelünk. Nagy öröm számomra, hogy az összes 
mai akadály mellett, a néptánccsoportunk sikeres, ráadásul 
folyamatosan fejlődik, hiszen egyre több pár táncol. Géza fiam 
és Lidija unokám sokat segít a folklórcsoport fejlesztésében. 
A nagy kívánságom, hogy a folklórcsoport akkor is folytassa 
tevékenységét és érjen el sikereket, amikor én már nem tu-
dom aktívan támogatni. A csoport minden tagjának boldog, 
és sikerekben gazdag 2014-es évet kívánok!”
A József Attila Művelődési Egyesület zenészei és táncosai kez-
dettől fogva önkéntesen segítik a kulturális örökség ápolását. 
Napjainkban már a harmadik generáció táncol. Előadásukban 
eredeti határ menti és muravidéki, valamint magyar néptán-
cokat láthatunk. Az egyesület jelenlegi elnöke ifj. Dóra Géza. 
Bizonyára a csárdás a legnépszerűbb magyar tánc. A ma-
gyar kisebbség hatása ennél a táncnál is megjelenik, Toplak 
Rudolf és neje Alenka mentorok vezetésével bővült a táncolt 
csárdások és gyorscsárdások koreográfiája. 
Noha a régi mondás szerint nem a ruha teszi az embert, a nép-
táncnál ennek fontos szerepe van, így a Magyar Nemzetiségi 

Művelődési Intézet, a zalaegerszegi Göcseji Múzeum, valamint 
dr. Kepéné Bihar Mária néprajzos és történész segítségével, a 
szentlászlói öltözékörökség tanulmányozásával és Dóra Lidija 
egyesületi tag közreműködésével sikerült beszerezni az eredeti 
ünnepi népi öltözéket, és a táncosok most már ebben lépnek 
a közönség elé. A néptánccsoport ily módon is ápolja a falusi 
kulturális örökséget.
Sikeres és minőségi tevékenységéért a néptánccsoport már 
számos hazai és külföldi elismerésben és dicséretben része-
sült. Mi pedig további eredményes munkát, és a jövőben is 
sikeres fellépéseket kívánunk nekik. 

Lejegyezte: mag. Valerija Danč Sabotin

Ekumenski sprejem Betlehemske luči 
miru v Sebeborcih

V nedeljo, 22. decembra 2013, je pri vaško-gasilskem domu 
v Sebeborcih potekal ekumenski sprejem Betlehemske luči 
miru. Zbrani domačini in verniki so prisluhnili nagovorom in 
molitvam predstavnika Evangeličanske cerkve, Mitje Andre-
jeka, in župnika Župnije Martjanci, Srečka Frasa. Liturgično 
petje in kulturni program so sooblikovali Ženski pevski zbor 
»Žlaki« Sebeborci, Judit Andrejek-Györfi in Borut Andrejek 
ter Odrasli pevski zbor Župnije Martjanci. Na koncu se je 
vsem sodelujočim, organizatorjem in navzočim zahvalila 
Majda Andrejek, inšpektorica v Evangeličanski cerkveni 
občini Puconci, s povabilom na pogostitev, ki so jo pripravi-
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le gospodinje iz Sebeborec. Dogodka sta se udeležila tudi 
duhovnik Evangeličanske cerkvene občine Puconci, Evgen 
Balažic, in župan Občine Moravske Toplice, Alojz Glavač. 
Začetki projekta Luč miru iz Betlehema, ki se čedalje bolj 
širi tudi izven meja Evrope, segajo v leto 1986, v sebi pa nosi 
sporočilo miru, medsebojne povezanosti, sprejemanja in 
sodelovanja med ljudmi. Eden od osrednjih namenov pro-
jekta je, da na božični večer lučka gori v znamenju miru na 
čim več okenskih policah in da ljudje prisluhnejo njenemu 
sporočilu. V letu 2013 je luč miru potovala po svetu pod ge-
slom »Odpri oči. Razumi. Sprejmi. Poglej drugače«. 

Besedilo in foto: Tatjana Vokić Vojkovič

Obiskal nas je dedek Mraz
Dedek Mraz je tisti dober mož, ki se ga otroci vsako leto 
zelo razveselijo in tudi letos ni bilo nič drugače. Na njegov 
prihod smo se skrbno pripravljali cel december in se veselili 
trenutka, ko bo prestopil prag našega vrtca.
Medtem ko smo ga tako nestrpno čakali, pa v igralnico ni 
vstopil dedek Mraz, ampak nas je presenetil palček, ki ga je 
poslal. Po krajšem klepetu z otroki je ugotovil, da smo zelo 
pridni, tako da si zaslužimo, da nas obišče dobri mož. Vsi 
skupaj smo poklicali dedka Mraza v igralnico in kaj kmalu 
se je med vrati pojavil dedek s sivo brado in belo kučmo. 
Prijazno nas je pozdravil ter nam pozorno prisluhnil, ko smo 
mu zapeli in zaplesali. Dedek Mraz se je prepričal, da smo se 
tudi v tem šolskem letu veliko naučili, zato je otroke boga-
to obdaril. Poleg daril nam je prinesel tudi veliko različnih 
knjig, zgoščenk, natikank in še veliko drugega.
Preden pa nas je dedek Mraz zapustil, smo tudi mi obdarili 
njega. V vrečko smo mu dali božične kekse, ki smo jih pekli 
skupaj z otroki. Zahvalil se je zanje ter nam zaželel vesele 
praznike in srečno novo leto, hkrati pa nam je obljubil, da 
nas naslednje leto zopet obišče.
Po njegovem odhodu smo božične kekse ponudili vsem, ki 
so nas ta dan obiskali ter jim tudi mi zaželeli vesele praznike 
in srečno novo leto.

Zapisala vzgojiteljica Bernarda Koroša Pantović
iz dvojezične enote Prosenjakovci

Meglátogatott bennünket a télapó 
Az óvodában nagy izgalommal készülődtünk a télapó foga-
dására. Végre eljött a minden gyermek várva várt pillanata.
Mielőtt megérkezett volna a télapó, egy törpe lépett be a 
csoportszobába. A gyerekek elmondták neki, hogy ebbe az 
óvodába, csak jó gyerekek járnak. Mindannyian egy nagyot 
kiáltottunk a tálapónak, majd néhány másodperc múlva be-
lépett a nagyszakállú, fehér ruhás alak. Ez bizony a télapó volt. 
A gyerekek előadták színes programjukat. Versekkel, éneke-
kkel és tánccal kedveskedtünk neki, majd egyenként minden 
gyermek átvette ajándékcsomagját. Az ajándékok között sok 
könyv, CD és játék volt. 
Mielőtt elment volna a télapó, a gyerekek boldogan átadtak 
neki egy csomag karácsonyi kekszet, amelynek ellenállha-
tatlan illata volt. Nagyon szépen megköszönte az ajándékot, 
majd mindenkinek kellemes ünnepeket és boldog újévet 
kívánt. Megígérte, hogy jövőre is ellátogat hozzánk.
A kedves látogatókat is megkínáltuk finom karácsonyi keks-
szel. Egyben mindenkinek kellemes ünnepeket kívántunk. 

Lejegyezte Koroša Pantovć Bernarda óvónő
a Kétnyevű Pártosfalvi Óvodából

Fordította Gal Silvija óvónő

Igrali smo se s črkami
Ali naj otroci zaradi zahtev sodobnega življenja znajo pisati 
že ob vstopu v šolo, ali pa naj učenje te veščine prepustimo 
šoli, kot smo bili vajeni dolga desetletja?
Dr. Ljubica Marjanovič Umek, razvojna psihologinja, opozar-
ja, da si večina ljudi napačno razlaga, da se opismenjevanje 
otrok začne šele z vstopom v šolo. Kot pravi, je opismenje-
vanje proces, ki se ne začne šele pri šestem ali sedmem 
letu, temveč traja tako rekoč od rojstva. Šest oziroma sedem 
let je umetna meja, ki smo jo postavili sami; takrat se je 
večina otrok sposobnih naučiti vse simbole naše abecede, 
črke torej, s pomočjo katerih lahko začnejo pisati in brati. 
A če hočemo, da bo učenje steklo gladko, morajo biti za to 
pripravljeni temelji, ki jih vse predšolsko obdobje gradijo 
tako starši kot vzgojitelji(ce) v vrtcu.
V šolskem letu 2013/2014 tudi v našem zavodu posvečamo 
veliko pozornost opismenjevanju. Čeprav ne sedimo v učil-
nici in nimamo pred seboj table, kot jo imajo učenci v šolah, 
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pa tudi v naših vrtcih poteka vsakodnevno opismenjevanje 
skozi igro. V dvojezičnem vrtcu v Prosenjakovcih imamo ta 
privilegij, da se opismenjujemo v dveh jezikih – tako v slo-
venskem kakor tudi v madžarskem jeziku. Skozi zabavne 
igre in z različnimi didaktičnimi sredstvi smo spoznavali 
črke slovenske in madžarske abecede. Črke smo pisali, jih 
izrezovali iz časopisov in revij, jih lepili in tako so nastali 
zelo zanimivi plakati. Naredili smo si igro »Spomin - črke«, 
v knjigah pa smo iskali različne črke in jih primerjali med 
seboj po velikosti in barvi. 

Skratka, v zadnjih nekaj dneh so bile črke naše prijateljice, s 
katerimi smo počeli marsikaj zanimivega in se tudi marsikaj 
zanimivega naučili. Prepričali smo se, da se otrok v vrtcu 
opismenjuje sleherni trenutek, pa naj si bo to v igralnici, na 
igrišču ali na sprehodu. Tudi če bo znal napisati in prebrati 
“samo” svoje ime, je to dovolj. Pravo učenje ga tako ali tako 
čaka ob vstopu v prvi šolo. 

 Zapisala vzgojiteljica Bernarda Koroša Pantović
Fotografirale vzgojiteljice Bernarda, Tea in Silvija

Vrtčevi otroci postali pravi plavalci 
Otroci, ki so vključeni v katero koli šestih enot zavoda Vrtci  
občine Moravske Toplice in bodo jeseni prvič sedli v šolske 
klopi, so letošnjo jesen doživeli prijetno presenečenje. Za 
njih je bil v termah Vivat v Moravskih Toplicah organiziran 
tri-dnevni plavalni tečaj, ki ga je izvajala vzgojiteljica Bojana 
Benkovič – vaditeljica plavanja.
Čeprav dokaj hladna, meglena jutra, so bila za vse udeležence 
svetla. Glavno vodilo je bila voda, premagovanje strahu pred 

neznanim in osebni uspeh.  Otroci iz enote Moravske Toplice 
so prihajali peš, iz ostalih petih enot pa so se vozili s kom-
bijem, kar je predstavljalo še dodatno doživetje. Ogledi risa-
nih filmov, znani in neznani junaki, druženje s prijatelji, je za 
marsikaterega udeleženca bila sprostitev, prihod v Terme pa 
izziv, ki ga mora vsak doživeti. Že pri vhodu nas je pričakala 
in pozdravila Bojana, ki je tudi razdelila trakove za garderob-
ne omarice in vstopili smo v kopališče. S preoblačenjem ni 
imel noben otrok problemov, očitno so te dneve nosili »po-
sebna oblačila«, ki so se z lahkoto odpenjala in zapenjala. Po 
tuširanju in pripravi brisač na ležalnikih, je sledil vsakodnevni 
pogovor z vaditeljico. Kaj vse se je dogajalo in kaj je otro-
ke osrečilo, pa lahko razberete iz njihovih izjav, ki smo jih 
spremljevalke vseh enot zbrale in zapisale. 

• »Najboljše je bilo plavanje«. 
• »Najbolj zanimivo je bilo pihanje žogic in mehurčkov v     
vodi«. 
• »Najbolj sem užival/a v plavanju skozi obroč«. 
• »Najboljši so bili skoki v vodo«. 
• »Najlepše je bilo plavati s črvekami«. 
• »Preštevanje prstov pod vodo je bilo najboljše«. 
• »Najboljše je bilo plavati pod vodo in pihati mehurčke«. 
• »Drsenje po vodi je bilo enostavno«. 
• »Užival sem v hoji po rokah v vodi«. 
• »Zanimiv je bil mali bazen z žogicami«. 
• »Najboljše je bilo plavanje brez vsega«. 
• »Užival/a sem v malici iz nahrbtnika«. 

Če bi jih še spraševali, bi bil seznam vsega doživetega še 
daljši, saj se je vrstilo iz dneva v dan več izjav, več predvide-
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Lovska družina Moravci v skladu s 56. členom Za-
kona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16 z dne 
20.04.2004) obvešča imetnike kmetijskih in gozdnih 
kultur na območju lovske družine Moravci, da so ime-
novani pooblaščenci upravljavca lovišča za ocenje-
vanje škode na kmetijskih gozdnih kulturah za dobo 
štirih let in sicer za k.o. Martjanci, Moravci, Tešanovci, 
Vučja Gomila, Fokovci in Suhi Vrh:

JOŽE KREGAR, stanuje Černelavci, Tavčarjeva 22, 9000 
Murska Sobota, telefon: 525 11 98, GSM:031 398 946;
FRANC BRUNAR mlajši, stanuje Dolga ulica 84, 9226 
Moravske Toplice, telefon:548 18 79, GSM:041 260 910;
ŠTEFAN MAKOTER, stanuje Dolga ulica 46, 9226  
Moravske Toplice, telefon:548 12 13, GSM: 031 559 871.

Oškodovanec je dolžan po 56. členu zakona o divja-
di in lovstvu prijaviti škodo na kmetijskih in gozdnih 
kulturah v treh dneh od dneva, ko je škodo opazil in to 
pisno pooblaščencu upravljavca.       

AKTUALNO

vanj, več opisov in več srečnih obrazov. Otroci so s pomočjo 
vaditeljice sami sebi dokazali da zmorejo in znajo. Izrazi na 
njihovih obrazih pa še vedno ponazarjajo srečo ob osvojitvi 
nalepk za izkaznico gibalnega programa Mali sonček. 

Zapisala vzgojiteljica Milena Černela

Zimsko vzdrževanje 
kategoriziranih cest 
v občini Moravske Toplice
Zimske razmere na cestah terjajo od nas prilagajanje razme-
ram. Pravočasna oprema vozil, prava obutev, predčasni odhodi 
od doma, prilagajanje hitrosti razmeram in še veliko drugih 
dejavnikov nam v zimskih razmerah lahko zagrenijo ali po-
lepšajo zimsko idilo na prometnih površinah.
Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil potrebnih za 
omogočanje prevoznosti cest in varnosti cestnega prometa 
v zimskih razmerah.
Vse prevečkrat pozabimo, da je zimska služba namenjena 
zgolj zagotavljanju prehodnosti in prevoznosti, ne pa zago-
tavljanju nadstandardnega pluženja in posipanja.
Na celotnem območju Občine Moravske Toplice, zimsko služ-
bo, ki traja praviloma od 15. Novembra do 15. marca naslednje-
ga leta, izvaja ČISTA NARAVA d.o.o. Tešanovci. V tem času se 
ceste vzdržujejo v skladu z izvedbenim programom zimske 
službe, ki z usposobljenimi posadkami in mehanizacijo, pote-
ka po določenem prednostnem redu.  Delitev po posameznih 
prioritetah je izdelana glede na kategorijo ceste, gostoto pro-
meta,   geografsko-klimatske in krajevne potrebe. 
Predmet zimske službe so vse kategorizirane ceste, skladno 
z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest. 

Pluženje snega je organizirano po pravilniku tako, da je omo-
gočena prevoznost cest:

1.  lokalne ceste (večinoma ceste med naselji) -   
v času od 07. do 20. ure

2.   javne poti, pločniki, avtobusne postaje in ostale javne 
površine, ki so večjega pomena  se očistijo v 24 urah po 
končanem sneženju, oziroma v najkrajšem možnem 
času.

Šteje se, da je prevoznost zagotovljena, če višina snega ne 
presega 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme 
vozil.  Ceste se štejejo za prevozne tudi tedaj, če je promet 
oviran zaradi ostanka snega na vozišču, vključno z delno sne-
žno desko. 
V obdobju močnega sneženja, ob močnih zametih in snežnih 
plazovih prevoznosti ni nujno zagotavljati. Podobno velja za 
poledico, če je zaradi dežja cesta gladka in poledice ni možno 
odpraviti z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi. 

Zimske razmere so pogosto nepredvidljive, zato  pozivamo 
občane, da spremljajo vremenske napovedi, se na pot od-
pravijo pravočasno, z ustrezno zimsko opremo, upoštevajo 
prometno signalizacijo ter  hitrost vožnje prilagodijo razme-
ram na cestišču.  

Čista narava d.o.o.

Simbioza na OŠ Fokovci
Med 21. in 25. oktobrom je tudi na OŠ Fokovci potekal pro-
jekt SIMBIOZA. Potekal je v duhu medgeneracijskega sode-
lovanja. Na naši šoli so se projekta udeležili le trije ljudje. 
Na pomoč smo jim pri vsakodnevnem učenju pristopili Ines 
Novak, Jan Lainšček, Gregor Trplan, Žan Kranjec in Niko Car. 
Udeleženci so se učili pod mentorstvom Melinde Gal.

Tečaj je bil razdeljen po modulih:
•  Modul 1: Računalnik, moj prijatelj
 Na prvem modulu  so udeleženci izvedeli, kaj je računalnik 

in za kaj se uporablja. Spoznali so zunanje dele računalnika, 
se učili navigacije z miško in uporabe tipkovnice. Govora 
bo o zagonu računalnika, o namizju, datotekah in mapah. 
V programu Microsoft Word so se naučili napisati vabilo 
in osnovnega urejanja besedil. 

•  Modul 2: Klik v svet
 V okviru drugega modula so udeleženci izvedeli, kaj je 
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internet in za kaj vse se ga uporablja v vsakdanjem življe-
nju. Izvedeli so, kako dostopamo do informacij, naučili so se 
uporabljati iskalnik, spoznali pa so tudi z brezplačne načine 
komunikacije na internetu. 

•  Modul 3: Brez elektronske pošte ne gre
 Na tretjem modulu so udeleženci izvedeli, na kakšen na-

čin elektronska pošta deluje, dotaknili so se  tudi spletne 
etike, spletne varnosti in varnih povezav, opozorili pa vas 
smo tudi na pazljivost pri posredovanju osebnih podatkov. 
Nato so odprli svoj novi elektronski naslov in se ga naučili 
uporabljati.

•  Modul 4: Povežimo se!
 Modul je bil namenjen spoznavanju družbenega omrežja 

Facebook. Udeleženci delavnic so spoznali, kaj je družbeno 
omrežje, kako se vanj prijaviti, kako ustvariti svoj profil, pisa-
ti na zid, ''všečkati'', poskrbeti za varnost, objaviti fotografije 
ipd. 

•  Modul 5: Svet mobilne telefonije
 Udeleženci so se naučili uporabljati mobilni telefon, pre-

gledovati imenik, pregledovati prejeta SMS sporočila, jih 
pošiljati, uporabljati fotoaparat, pošiljati fotografijo preko 
MMS-a, uporabljati druga dodatna orodja (štoparica, sne-
malnik zvoka, računalo, igre …) ipd.

Tako lahko povemo, da smo se na tečajih imeli lepo. Urnik je 
bil zelo natrpan in naporen, zato so kratki predahi med teča-
jem bili prekratki. Upamo, da so se udeleženci česa tudi nau-
čili. Počaščeni smo bili, da se je ta projekt izvajal tudi pri nas.

Žan Kranjec, 9.r. 

Miklavžev večer v Filovcih, 4.12.2013 
Matiček (pribeži in je ves zasopihan ) Tukaj sem, kaj je 

narobe ?
Polonka Čmrlek Brundek se je zataknil!
Adela In žal ga ne moreva izvleči.
Matiček Ja in, kaj naj jaz?
Polonka Nama pomagaš, da ga izvlečemo.
Matiček Ne bom. Ne!  ( in se obrne proč )
Adela Ja, Matiček. Zakaj pa ne? Saj smo vsi prijatelji.
Matiček Ker tudi Brundek meni ni hotel pomagati. Sem ga 

lepo prosil, naj pusti malo cvetnega prahu, pa mi 
je le odvrnil,  da to ni njegova stvar. Torej tudi to, 
da se je zagozdil  (poudaril) ni moja stvar!

Le kaj se je tu zgodilo? Zakaj pa se je Čmrlek Brundek zagoz-
dil? In zakaj mu metuljček Matiček ne želi pomagati? 
To so lahko odkrili vsi, ki so prišli na Miklavžev večer v kultur-
no dvorano Filovci. Kot vsako leto so tudi letos starši otrok 
vrtca Filovci pripravili igrico. Letos so zaigrali igrico Črmrlek 
Brundek in kot vedno popestrili  in razveselili otroke, letos kar 
prekivajočo od smeha, saj v igrici ne manjka čudnih dogodkov 
in pripetljajev. 
Po odigrani igrici pa je otroke obiskal Sveti Miklavž, ki jim je 
prinesel darila. Vsakemu nekaj malega. Vmes ni manjkala niti 
šiba – za tiste malo bolj poredne otroke. Da pa je kar že res 
zadišalo po prazničnem decembru pa so pridme mamice in 
babice poskrbele, da so se mize šibile pod sladkimi dobrota-
mi.  Za pomoč pri izvedbi kulturnega večera so priskočili na 
pomoč tudi KS Filovci in Turistično društvo Filovci. 

Martina Škerget Kustec
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V Murski Soboti odkrili spominsko 
znamenje vsem osamosvojiteljem
Na Trgu zmage v Murski Soboti so v okviru praznovanja dne-
va samostojnosti in enotnosti odkrili spominsko znamenje 
vsem osamosvojiteljem. Svečana govorca sta bila župan me-
stne občine Murska Sobota Anton Štihec in Anton Krkovič, 
prvi poveljnik Manevrske strukture, v katero so bili vključeni 
tako pripadniki takratne Milice in TO, iz nje pa je zrasla nova 

slovenska vojska. Anton Štihec je spomnil, da smo v usodnih 
trenutkih leta 90 in 91 Slovenci znali in vedeli stopiti skupaj, 
ne glede na versko ali politično opredelitev in enotno stopili 
v bran samostojni in neodvisni Sloveniji. Pomnik je mestna 
občina postavila vsem, ki so bili vpeti v rojstvo slovenske 
države. Odkritja pomnika se je udeležilo veliko meščanov 
Murske Sobota, pa tudi iz drugih pomurskih krajev, Anton 
Krkovič pa jih je spomnil na čas, ko je takratna JLA razoro-
žila slovensko TO, v največji tajnosti pa se je z organizacijo 
Manevrske strukture rojevala nova slovenska vojska.

Silvestrovanje na prostem v Moravskih 
Toplicah  
Najdaljša noč minulega leta je na prostem v Moravskih 
Toplicah minila veselo in razigrano, za kar je poleg An-
sambla Skok poskrbela tudi 800-glava zbrana množica, 
ki je pričakala ognjemet ter se v novo leto zavrtela ob zvo-
kih zabavne glasbe. Razigrano množico sta ob prelomu 
leta pozdravila tudi župan občine Moravske Toplice Alojz 
Glavač in direktorica Term 3000 Ivanka Ajlec.
Terme 3000 in Občina Moravske Toplice sta v vlogi or-
ganizatorjev z izvedbo silvestrovanja nadvse zadovoljni, 
zato boste na prostem najverjetneje lahko silvestrovali 
tudi letos. 
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R  A  Z  P  I  S
ZA IZBOR ŠPORTNIKA, ŠPORTNICE, ŠPORTNEGA DRUŠTVA 
IN ZASLUŽNEGA ŠPORTNEGA DELAVCA OBČINE MORAVSKE 
TOPLICE V LETU 2013

I.
Razglasili bomo najboljšega (-o, -e):
- športnika
- športnico
- športno društvo
- perspektivnega športnika in športnico (letnik 1997 in mlajši-a)
- zaslužnega športnega delavca 
- zaslužnega športnega delavca upokojenca

II.
Vsi predlogi morajo biti pisno utemeljeni in morajo vsebo-
vati podatke o predlagatelju, podatke o predlaganem (ime 
in priimek, letnico rojstva, bivališče, športna panoga udej-
stvovanja in ime društva (kluba) katerega član je predlagani, 
kratek opis uspehov in rezultatov športnika).
Kandidati morajo imeti stalno bivališče v Občini Moravske 
Toplice.
Predloge lahko podajo vsa društva, klubi, sekcije in šole ne 
glede na sedež in občani občine Moravske Toplice.

III.
Pisne predloge posredujte najpozneje do 10. februarja 2014 
na naslov:

OBČINSKA ŠPORTNA ZVEZA MORAVSKE TOPLICE
KOMISIJA ZA IZBOR ŠPORTNIKA LETA
Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice

OŠZ Moravske Toplice
Komisija za izbor športnika

P R E D L O G

ZA IZBOR ŠPORTNIKA, ŠPORTNICE, ŠPORTNEGA DRUŠTVA, 
PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA IN ŠPORTNICE  IN 
ZASLUŽNEGA ŠPORTNEGA DELAVCA OBČINE MORAVSKE 
TOPLICE V LETU 2013 (ustrezno obkroži)

Podatki o predlaganem (ime in priimek, bivališče, letnica 
rojstva, športna panoga udejstvovanja):

Opis uspehov in rezultatov predlaganega:

Ime in priimek predlagatelja:

                                                                                                     
Naslov:
       
    

   Podpis:  

Občinski turnir v kartanju šnopsa
V soboto, 18. januarja 2014 se je v vaško gasilskem domu v 
Krncih zbralo kar nekaj kvartopircev, saj se je tam odvijal 
tradicionalni občinski turnir v kartanju šnopsa za pokal 
občine Moravske Toplice. 
Šnops (tradicionalno igro s kartami) pri nas poznamo prak-
tično vsi. Od najmlajših, do tistih malo manj mladih. Igra 
izvira iz nekdanjih avstro-ogrskih dežel in naj bi svoje ime 
dobila po istoimenski žgani pijači, ki je bila med drugim 
tudi nagrada za zmagovalno igro. Igra se z dvajsetimi kar-
tami štirih barv, njihove vrednosti pa so fant, dama, kralj, 
deset in as. V igri lahko sodelujeta dva, trije ali štirje igralci. 
Najbolj razširjena igra (na turnirjih) je igra za dva igralca. 
Tudi v Krncih je bilo tako. Turnirja se je udeležilo 25 igralcev, 
ki so se pomerili med seboj. Pred vsako igro na turnirju 
poteka žrebanje nasprotnikov in najboljši ostanejo čisto 
do konca. Zmagovalec turnirja je bil Milan Dervarič iz Ša-

lamencev, drugo mesto je zasedel Drago Hari iz Moravskih 
Toplic, tretje mesto pa Stanko Lepoša iz Lucove. Takoj za 
prvimi tremi sta samo za eno zmago zaostala Bojan Lukač 
iz Noršincev in Petko Popović iz Krncev. Še za eno zmago 
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sta zaostala Borut Černela iz Bogojine in Bojan Sobočan 
iz Murske Sobote. 
Naslednji turnir v kartanju šnopsa za pokal občine Mora-
vske Toplice bo spet naslednje leto, predvidoma v soboto, 
17. januarja 2015. Že sedaj vabljeni. 

Sprehod po nogometnih igriščih

Čarda doživela prvo zmago
Sredi  novembra so se zaključila no-
gometna tekmovanja in nogometa-
ši so odšli na zaslužen dopust. Tudi 
tokrat bomo pričeli s klubom, ki je 
najvišje rangiran v občini Moravske Toplice. Nogometaši 
Čarde so pred domačimi gledalci v 10. kolu gostili ekipo 
Rakičana. Še v enem izmed  pomurskih derbijev, ki jih je 
odigrala Čarda, so bili prepričljivejši gostje iz Rakičana in 
zmagali 0 proti 2. V 11. kolu  so gostovali pri ekipi Maleč-
nika in remizirali 2 : 2. Po vodstvu  igralcev iz Martjancev 
z  2 proti 1, ko sta zadela Simon Gjerek in Tomaž Recek,  so 
domačini izenačili. V 12. kolu  pa je tudi igralcem Čarde 
uspelo v letošnji sezoni vknjižiti prvo zmago. Žrtev je bila 
ekipa Šentjurja, ki so jo igralci Čarde premagali  z 2 proti 
1. Oba zadetka je dosegel Aleš Kološa. V zadnjem,  13. Kolu,  
so gostovali v Odrancih in izgubili 7 proti 2. Oba zadetka 
za Čardo je dosegel Tomaž Recek.  Čarda Martjanci zaseda 
v jesenskem delu  3. Slovenske nogometne lige –vzhod  14. 
mesto s 6 točkami. Najboljši strelec ekipe po jesenskem 
delu je Tomaž Recek s 3. zadetki.

Tudi ekipa GMT Bogojine je zaključila z nastopi v jesen-
skem delu prvenstva. V 10. kolu so pred domači gledalci 
gostili ekipo Ižakovcev in zmagali 2 proti 0. Zadetka sta do-
segla Mitja Kosi, ki je dosegel avtogol in Tomaž Gregorec. V 
11. kolu so gostovali pri ekipi Keme iz Puconcev. Po vodstvu 
2 proti 0, ko sta zadela Tomaž Gregorec in Tomaž Zadravec 
in izključitvi domačega igralca v prvem polčasu, so  igralci 
Bogojine v drugem polčasu nepričakovano dobili dva za-
detka in se na koncu razšli 2 proti 2. V 12. kolu so gostovali 
pri ekipi Šalovcev in izgubili 2 proti 1. Zadetek je dosegel 
Robert Rituper.  V zadnjem 13. kolu so pred domačimi gle-
dalci pričakali aktualne jesenske prvake ekipo Serdice in 
izgubili 1 proti 4. Velja omeniti, da je domači igralec Borut 
Godvajs pri rezultatu 0 proti 0 zgrešil enajstmetrovko.  Za 
ekipo Bogojine je zadel Gorazd  Ošlaj iz enajstmetrovke.  
V 1. Medobčinski ligi Murska Sobota zaseda ekipa GMT 
Bogojina 11. mesto  z 11 točkami. Najboljši strelec ekipe je 
Tomaž Gregorec  s 3 zadetki.
Ekipa Rotunda Selo je tudi zaključila s svojimi nogome-
tnimi aktivnostmi v letu 2013. V 8. kolu  so pred domačimi 
gledalci gostili ekipo Radgone in izgubili 0 proti 4. V 9. 
kolu  so gostovali pri ekipi Pušče in izgubili 2 proti 0. V 10. 
kolu  so pred domači gledalci izgubili z ekipo Lipe 1 proti 6. 
Zadetek za domače  je dosegel Žiga Balajc. Ekipa Rotunde 
Sela se po zaključku 2. Medobčinske lige Murska Sobota 
nahaja na 7. mestu s 3 točkami. Najboljši strelci so Žiga 
Balajc, Tomaž Koltai, Gregor Matjašec in Mitja Vučkič  z 
dvema zadetkoma.
Svojo prikazovanje nogometnega znanja so zaključili tudi 
mladinci Čarde v prvi medobčinski mladinski ligi Murska 
Sobota. V 9. kolu so gostili ekipo Bakovcev in zmagali 4 
proti 2. Za domačine so zadeli Roškar Gregec, Bernjak Miha 
in dvakrat Denis Katančič. V 10. Kolu so gostovali na Kuzmi 
pri ekipi Tromejnika. Zmagali so 0 proti 2. Zadela sta Matej 
Kolmanič in Damjan Gomboc. V  zadnjem 11. kolu  so iz-
gubili proti Tišini 2 proti 3. Zadela sta Nino Ošlaj in Matej 
Kolmanič. Mladinska ekipa Čarde zaseda po končanem je-
senskem delu v prvi medobčinski mladinski ligi 7. mesto s 
16 točkami. Najboljši strelec  ekipe mladinske ekipe Čarde 
je Denis Katančič s 8 zadetki.
Mladinci Bogojine so odigrali zadnje 9. kolo  jesenskega 
prvenstva v 2. medobčinski mladinski ligi Murska Sobota 
proti ekipi Cankove v gosteh.  Izgubili so 3 proti 1. Edini 
zadetek za Bogojino je dosegel Gorazd Ošlaj. Ekipa Bogo-
jine zaseda 2. mesto  s 14 točkami. Najboljši strelec ekipe 
je Timotej Maučec z 8. zadetki.
V ligi U-15 v skupini A igrajo tudi igralci Čarde. V prvem 
kolu so izgubili proti Beltincem 0 proti 8. V naslednjih tek-
mah so igrali še proti ekipam Veržeja, Bakovcem, Rakičana, 
Hodoša, Ljutomera in Gančanov. Proti Bakovcem so zma-
gali 6:0. Rakičan jih je premagal 6:0. Hodoš so zmagali 
12:0. Ljutomer jih je premagal 2:0. Gančani so jih prema-
gali 6:0. Tekma proti Veržeju ni bila odigrana. Čarda zaseda 
6.mesto na lestvici s 6 točkami.
V ligi U-13 svoje znanje kažeta ekipi Čarde in Bogojine, ki 
igrata obe v prvi skupini.  V prvem kolu je Čarda  premaga-
la žensko ekipo ŽNK Pomurje Beltinci 6:1. V drugem kolu 
so remizirali z Rakičanom 3:3. V tretjem kolu so zmagali 
Gančane 13:0. V derbiju z Bogojino so bili boljši s 3:1. V 
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petem kolu so zmagali Lipo 11:0, v šestem  izgubili proti 
Veržeju 3:2, v sedmem  pa izgubili proti Ljutomer 1  1:0. Na 
lestvici po končanem jesenskem delu zasedajo 3. mesto 
s 13 točkami.
Ekipa Bogojine se je v prvem kolu izgubila proti Veržeju 5:1.  
V drugem kolu so zmagali Gančane 6:2, v tretjem pa  izgu-
bili proti Ljutomeru 1 6:0. V 4. kolu so izgubili derbi s Čar-
do 3:1. V 5. kolu so remizirali z ŽNK Pomurje 2:2. V 6. kolu 
premagali Lipo 4:1, v 7. kolu so remizirali z Rakičanom 2:2. 
Po koncu jesenskega dela zasedajo 5. mesto z  8 točkami.
Bogojina je odigrala tudi v selekciji U-11. Na turnirjih, ki 
so jih igrali, niso dosegli nobene zmage. So pa remizirali 
s Šalovci, dvakrat z Beltinci in enkrat z Radgono. Izgubili 
so proti Beltincem,  Radgoni in Čardi.
Svoje nastope so na svojih turnirjih dokazovali tudi mlajši 
igralci iz ekip Čarde in Bogojine, ki so nastopali na turnirjih 
od U-7 do U-9.
Ob koncu še pregled zadnjih dveh kol Lige malega no-
gometa Moravske Toplice.  V 8. kolu so Noršinci izgubili 
proti Vučji Gomili 1:5. Mlajtinci premagali Sebeborce 7:4. 
Tešanovci so doma izgubili proti Motvarjevcem 1:4.  Enako 
usodo so doživeli tudi Ivanci, ki so izgubili proti Strehov-
cem 1:3. Tudi Filovci so v gosteh premagali Prosenjakovce 
3:7. V 9. kolu  so Strehovci izgubili proti Prosenjakovcem 
2:4. Vučja Gomila je doma zmagala Mlajtince 6:2. Sebe-
borci so izgubili proti Tešanovcem 4:7. Motvarjevci v napeti 
tekmi doma izgubili proti Ivancem 4:5. Filovci pa so za 
zaključek pred domačimi gledalci kar 20:0 premagali eki-
po Noršincev. Jesenski prvaki so postali ekipa Filovci, ki so 
osvojili 27 točk. Sledijo jim Ivanci, Prosenjakovci, Strehovci, 
Mlajtinci, Tešanovci, Motvarjevci, Vučja Gomila, Sebeborci 
in Noršinci.

Luka Perš

Manjka le še dvorana
Letošnjo sezono dvoranskega hokeja (23. v samostojni 
Sloveniji)  je zaznamovala obilica tekem in nova tekmo-
vanja. Dvoranske tekme namreč trajajo že od začetka 
novembra in malo je bilo vikendov, ko hokejisti ne bi pre-
križali dvoranskih palic. Pestro je v prav vseh kategorijah, 
pri čemer je razveseljivo, da se v dvoranska hokejska do-
gajanja vključujeje tudi najmlajše selekcije.

Prav slednji so pred uvodom v dvoransko prvenstvo Slo-
venije gostovali pri odličnih vrstnikih ekipe Wienner Ne-
udorf in v selekcijah U10, 12 in 14 bili v vseh srečanjih 
enakopraven nasprotnik. Odlično igro so prenesli tudi v 
domače prvenstvo, kjer računajo na vsaj en naslov prva-
kov Slovenije. 

Letošnjo dvoransko sezono je ob obilici tekem še najbolj 
zaznamovala selekcija članic, ki je vodilna ekipa novo 
ustanovljene  hrvaško-slovenske lige. Dekleta igrajo 
prepoznaven stil igre, s kvalitetnimi predstavami pa so 
postale tudi tarča za pripravljalne tekme nekaterih re-
prezentanc. Tako jih je med drugim povabila (pred od-
hodom na reprezentančne tekme evropskega pokala) na 
pripravljalno srečanje Hrvaška reprezentanca, do katere 
pa naše igralke niso bile nič kaj sosedsko prijateljske in 
jih premagale za dva zadetka. Trenutno je vsa pozornost 
usmerjena v domače prvenstvo, a jih nato še čaka zaklju-
ček mednarodne lige in finalno srečanje, ki bo odigrano v 
Sloveniji, predvidoma v Puconcih v novi športni dvorani. 
Finale bi naj bil odigran konec februarja, igralke pa pri-
čakujejo bučno podporo navijačev.
 Precej novosti je tudi v selekciji članov. Letos s trenerjem 
Zrimom dobro prerojena ekipa igra odlični dvoranski ho-
kej, kar potrjuje dejstvo, da je prvenstvo Slovenije najbolj 
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izenačeno v zadnjih letih. Prav zadnja minuta zadnje tek-
me predtekmovanja je določila finalista domačega prven-
stva. Osmoljenci so bili prav igralci Moravskih Toplic, ki so 
v želji po manjkajočem zadetku pozornost preusmerili v 
napad, kar je nasprotnik kaznoval z odločilnim zadetkom, 
naše igralce pa prikrajšal za željeni finale. A zadovoljstvo 
s prvenstva kljub temu ostaja. V najlepši tekmi predtek-
movanja sta ekipi Moravskih Toplic in evroligaš Lipovci 
igrala 3:3, pri čemer so naši fantje narekovali tempo. Do 
konca dvoranskih aktivnosti jim ostanejo še trije vikendi, 
dvorana pa se bo zaključila z zaključnim turnirjem inter-
lige, ki je letos prav tako v prvi izvedbi. Turnir se bo zgodil 
v avstrijski prestolnici.
A pri obilici hokejskih dvoranskih aktivnosti ostaja slab 
priokus: ekipa nima pravih možnosti za dvoranske tre-
ninge. Tako opravljajo kondicijske priprave v telovadnici 
šole Bogojina, tehnični del pa v mali dvorani osnovne šole 
v Krogu. A tega so v klubu že vajeni in kaj več bi bilo že 
preveč.

Na regati prijateljskih mest osvojili prvo 
mesto in najhitrejši čas

Ob občinskem prazniku Občine Biograd na Moru so prilo-
žnostno v organizaciji Yacht cluba Biograd priredili tradi-
cionalno Regato prijateljskih mest. V okviru tekmovanja 
je nastopilo 13 posadk s predstavniki  prijateljskih mest 
(Tavankuta iz Srbije, Kyjova iz Češke, Stare Ljubovne iz 
Slovaške, Kressborna iz Nemčije, Slovenskih Konjic in Mo-

ravskih Toplic iz Slovenije, Baje in Felsonyeka iz Madžar-
ske, Slivena iz Bolgarije, Stolca iz BiH, s hrvaško posadko 
iz Novske, Grubišnega Polja, Ploč ter domačo posadko iz 
Biograda na Moru). 
Kljub pomanjkanju vetra je regata potekala izvrstno za 
nas, saj je posadka Panonskih mornarjev zasedla prvo 
mesto v tretji kategoriji  ter dosegla najhitrejši čas. Zma-
govalno ekipo regate so poleg predstavnikov Občine Mo-
ravske Toplice sestavljali predstavniki Občine Novska iz 
Hrvaške (župan mr. sc. Vlado Klasan in podžupan Vedran 
Mihaljević, novinarka Ana Marušić in vodja regate Gor-
dan Borčilo). 

Mednarodna ekipa si je tako prislužila kar 2 pokala in se 
dogovorila,  da čez pol leta že sledi zamenjava pokalov. 

TIC Moravske Toplice

Veseli večer do solz nasmejal polno 
dvorano gasilskega doma v Selu
Na drugi petek v januarju, je v Selu potekal Veseli večer, 
na katerem se je predstavilo šest lokalnih humorističnih 
skupin, ki so s svojimi skeči zabavale zbrane kar dobri dve 
uri. 
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Veseli večer je organizirala humoristična skupina Se-
lanski Nemaki, ki deluje že sedem let, predstavili pa so 
se: Bakovski Füjčkari, Pečarovski Zgrebaši, Kobiljski Dja-
koji, Kroške Tikvi, Mačo in Mejki ter domačini Selanski 
Nemaki. Humoristične skupine so se med drugim lotile 
stereotipov na račun žensk in spremljanja limonad, sta-

Cucina di Moravske Toplice  ed i suoi dintorniKulinarika Moravskih Toplica  
i okoliceMoravske Toplice és környéke gasztronómiája

rostnikov v domovih za ostarele ter zvitosti prodajalcev. 
Organizatorji so na vabilu zapisali, da jim je dosti politike, 
policistov, tajkunov, carinikov, nesposobnih menedžerjev 
in podobnih, zato so se odločili za večer poln smeha in 
komedije. Anja Vučkič

Novi promocijski tiskovini
Novi simpatični večjezični žepni brošurici Namestitve v 
Moravskih Toplicah in okolici ter Kulinarika v Moravskih 
Toplicah in okolici sta izšli v dveh jezikovnih različicah, 
in sicer v slovensko-angleško-nemški ter v italijansko-
hrvaško-madžarski jezikovni varianti. 
V tiskovinah smo zbrali 25 ponudnikov dobre hrane in 31 
ponudnikov namestitev v Moravskih Toplicah in okolici, 
tako bližji kot tudi širši. 

Naklada za obe slovensko-angleško-nemški varianti je 
bila dvakrat po 5.000 izvodov oziroma za italijansko-
hrvaško-madžarski različici dvakrat po 2.500 izvodov. 
Finančna sredstva je zagotovil TIC Moravske Toplice  
v okviru lastnih sredstev promocije in delnega sofi-
nanciranja s strani ponudnikov. 
Elektronski različici brošuric sta na voljo na spletni 
strani TIC-a Moravske Toplice www.moravske-toplice.
com, natisnjene tiskovine pa lahko prevzamete v TIC-u. 
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PRAVILNA REŠITEV GESLA NAGRADNE KRIŽANKE 119. ŠTEVILKE LIPNICE: AKAMASOA PEDRO OPEKA
Med prispelimi pravilnimi rešitvami smo izžrebali naslednje nagrajence,ki prejmejo vrednostne bone pokrovitelja, Zvezda Ho-
tel – restavracija – pivnica Murska Sobota: 1 . HELENA TOTH, PROSENJAKOVCI 72, 9207 PROSENJAKOVCI, 2. SLAVICA KERŠIČ, KRAT-
KA ULICA 9,9226 MORAVSKE TOPLICE, 3. LUKA LEPOŠA, NORŠINCI 58A, 9221 MARTJANCI
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NAGRADNA KRIŽANKA: GOSTILNA PRI ŠTORKLJI
Pokrovitelj nagradne križanke je gostilna Pri štorklji, Jožica in Slavko Šker-
lak, Ulica na bregu 12,  Moravske Toplice – Hiša bogate kulinarične ponudbe.

Geslo križanke, ime in priimek ter naslov pošljite na dopisnici do torka, 18. 
februarja 2014 na naslov:  Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 
Moravske Toplice, s pripisom nagradna križanka.   
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Pripravlja: TIC Moravske Toplice, www.moravske-toplice.com

Naziv prireditve Opis prireditve Kraj izvajanja Datum Organizator Informacije

Turnir mlajših selekcij Turnir selekcij U7, U9, U11, U13 v 
dvorani

Ekonomska šola 
Murska Sobota

1. in 2. 2. 
2014, 9.00

NK Čarda,
Šola nogometa

Andrej Pučko, 031 602 526
nkcarda@hotmail.com

Blažev pohod s  
prikazom rezi 
vinske trte 

Pohodna pot je dolga 8 m. 
Podelitev priznanj najzvestejšim 
pohodnikom v letu 2013.

Bogojina, start 
pred OŠ Bogojina

1. 2.2014, 
13.00
 

TD Bogojina  
Vogrin Janez, 031 843 686, 
janez.vogrin96@gmail.com, 
Jože Puhan, 031 703 605

Razstava slik mlade 
slikarke, domačinke 
Barbare Lenarčič 

Razstava slik
Filovci, 
kulturna 
dvorana 

1. 2. 2014
 

KTD Filovci 
in družina 
Lenarčič 

andrejka.trajbaric@gmail.com
051 220 044
031 670 151 – Zinka Lenarčič

Medobčinski 
parlament 

Otroški parlament je razprava, 
ki spodbuja otroke k izražanju 
lastnega mnenja o vprašanjih, ki 
jih po demokratičnem postopku 
izberejo sami. Tema: Razmere v 
družbi. 

Bogojina, 
osnovna šola 

3. 2. 2014, 
11.00 OŠ Bogojna www.osbogojina.si 

Občinska proslava ob 
kulturnem prazniku  

Slovesna prireditev ob prazniku 
kulture. 

Filovci, 
kulturna 
dvorana 

7. 2. 2014
18.00 

Občina Morav-
ske Toplice, 
KS Filovci in  
društva iz vasi 

02 538 15 05 

11.  Prešernov pohod  Pohod ob kulturnem prazniku. 
Zbiranje od 8.30 dalje. 

Tešanovci, start 
pred gasilskim 
domom 

8. 2. 2014
10.00

NK Tešanovci z 
ostalimi društvi 
iz vasi 

saso.koca@gmail.com 
031 414 737

Dan odprtih vrat 
novega vrtca 
v Moravskih Toplicah  

Občina Moravske Toplice se 
priključuje akciji ODPRTA VRATA, 
ki bo potekala v številnih občinah 
po Sloveniji. Na ta dan bo mnogo 
občin po Sloveniji občankam 
in občanom odprlo vrata svojih 
uspešnih projektov. V občini 
Moravske Toplice smo lahko 
upravičeno ponosni na novi vrtec 
v Moravskih Toplicah.

Moravske Toplice, 
Dolga ulica 29 a
 

14. 2. 2014,
14.00-17.00 Občina Morav-

ske Toplice 02 538 15 05 

Počastitev 
kulturnega dne Kulturna prireditev. Martjanci, 

vaški dom 8. 2. 2014 TD Martin 
Martjanci jasmina.papic@gmail.com 

Valentinov ples Tradicionalen Valentinov ples v 
Termah 3000. 

Moravske Toplice, 
Restavracija 
Termal 

14. 2. 2014,
20.00 Terme 3000 gabriela.feher@ terme3000.si, 

051 677 780 

Več glav več ve Na dogodku se predstavijo otroci, 
ki obiskujejo dodatne dejavnosti. 

Moravske 
Toplice, 
Hotel Vivat

15. 2. 2014,
16.00

Vrtci občine 
Moravske Toplice 

02 538 14 71
www.mojvrtec.com 

Gostovanje  
madžarskih pevcev

Gostovanje pevskega zbora iz 
Madžarske - Bakonyszentlászló 
in nastop folklorne skupine KUD 
Jozef Attila Motvarjevci.  

Motvarjevci, 
vaško-kulturni 
dom 

22. 2. 2014, 
19.00

KUD Jozef Attila, 
MNSS občine 
Moravske Toplice

Lidija Dora
Lidija.dora@gmail.com

Pustovanje na 
prostem v Moravskih 
Toplicah   

Tradicionalno pustno rajanje 
na prostem z izborom najlepših 
mask in z obilico pustnih dobrot 
ter dobre volje.  

Moravske Toplice, 
parkirišče pred 
trgovino 
Mercator 

1. 3. 2014,
13.00

TIC Moravske 
Toplice, Občina 
Moravske Toplice 

02 538 14 71
www.mojvrtec.com 

Pustovanje v  
Termah Vivat  

Pustno rajanje z izborom 
najlepše maske. 

Moravske Toplice, 
Restavracija Vivat 

1. 3. 2014, 
19.00 Terme Vivat  www.vivat.si, info@vivat.si 

02 538 21 00 

Pustovanje v 
Termah 3000 

Tradicionalno pustovanje v  
Termah 3000. 

Moravske Toplice, 
Restavracija Vivat

4. 3. 2014, 
20.00 Terme 3000 gabriela.feher@terme3000.si, 

051 677 780

11. Pohod po 
Sladki poti 

Tradicionalen pohod ob dnevu 
žena je dolg približno 12 km s 
startom v Ratkovcih. Ponudba 
domačih goričkih medenih, 
mlečnih in mesnih dobrot. 

Ratkovci, 
krožna pot 

9. 3. 2014, 
10.00

Mikroturistični 
grozd Sladka 
pot in PGD 
Ratkovci,
Medičarstvo 
Jožica Celec

02 544 12 39, 
041 941 175

 
 
 


