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Urednikov kotiček
Spoštovane in spoštovani vsi, ki si krajšate čas z 
branjem Lipnice. Pred vami je 124. številka našega 
oziroma vašega glasila. Preden se sprehodimo skozi 
vsebino tokratne številke, nekaj besed o dnevih, ki 
so za nami in tistih, ki nas še čakajo. Ključna in-
formacija na državni ravni je seveda dejstvo, da je 
odstopila vlada Alenke Bratušek in da nas verjetno 
še pred poletnimi počitnicami čakajo izredne držav-
nozborske volitve. Preteklo nedeljo ste, upam vsaj, 
stopili na volišča, kajti odločali smo se o osebah 
in političnih strankah, ki nas bodo naslednjih pet 
let zastopali v evropskem parlamentu.  Prihodnjo 
nedeljo bo treba znova na volišča, kajti nesposob-
na politika je nam državljanom prepustila, da na 
referendumu odločamo o noveli arhivskega zako-
na. Stroka referendum podpira, kulturni minister 
v odhodu Uroš Grilc pa vztraja, da referendum ni 
potreben. Kakor koli, mi bomo odločili, ali bodo ar-
hivi, gre predvsem za arhiv  Udbe, ostali odprti in 
dostopni raziskovalcem, ali ne.  V času žetve ozimin 
pa bomo po vsej verjetnosti šli še enkrat na volišča, 
da izvolimo poslance v Državni zbor. Mimogrede, je-
seni, verjetno prvo nedeljo v oktobru, pa nas čakajo 
še lokalne volitve.
Mesec maj pa so zaznamovale tudi katastrofalne 
poplave, ki so zajele Hrvaško, Bosno in Hercego-
vino in Srbijo. Vodna ujma je zahtevala nekaj de-
set človeških življenje, na deset tisoče ljudi je bilo 
evakuiranih s poplavljenih območij. Ob tej naravni 
katastrofi se je znova izkazala solidarnost sloven-
skega človeka. Nemudoma so stekle akcije zbiranja 
humanitarne pomoči, tudi v naši občini se ni sedelo 
križem rok, pa tudi sicer je Slovenija na prizadeta 
območja poslala vojaške in policijske helikopterje, 
pripadnike civilne zaščite in gasilce, ki pomagajo pri 
reševanju življenj in imetja. 
Sedaj pa k vsebini tokratne številke Lipnice. S pomo-
čjo sodelavcem smo bili skorajda povsod, kjer se je v 
občini Moravske Toplice dogajalo kaj pomembnega. 
Bili smo v Selu na srednjeevropskem tekmovanju v 
košnji, s sliko in besedo ujeli dogajanja na predvečer 
delavskega praznika, v branje ponujamo prispevek o 
malih čistilnih napravah, o tekmovanju mladih ga-
silcev, sodelavci iz šol in vrtcev so bili znova zelo plo-
dni, tudi  novic iz kulture in športa se je nabralo kar 
precej, bogata je vsebina o turističnem dogajanju 
in na koncu seveda vas čaka še nagradna križanka.  
Pa prijetno branje vam želim!

 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,  2014, 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.

Podpis pogodbe o rekonstrukciji ceste 
Župan občine Moravske Toplicen Alojz Glavač in namestnik 
direktorja SGP Pomgrad Boris Sapač sta podpisala pogodbo o 
rekonstrukciji ceste med Martjanci in Noršinci v dolžini nekaj 
več kot 2,4 kilometra. Dela v vrednosti blizu 350 tisoč evrov bo 
izvajalec opravil  do konca julija. S tem bo sodobnim zahtevam 
urejen eden bolj frekfentnih cestnih odsekov, ki že dlje časa sodi 
med takoimenovane črne točke, saj  je  neustrezno in dotrajano 
cestišče botrovalo kar nekaj prometnim nesrečam. Občina Mo-
ravske Toplice ob tej cesti v prihodnosti načrtuje tudi izgradn-
jo kolesarske steze, s čimer bo še bolj povečali varnost vseh 
udeležencev v cestnem prometu.

POMEMBNO OBVESTILO
Občina Moravske Toplice obvešča občane, da se z dnem 
26.05.2014 pričnejo dela na rekonstrukciji dela lokalne ce-
ste LC 265011 Noršinci-Martjanci, na odseku med obema 
naseljema. V času gradnje, predvidoma do 05.07.2014, bo 
cesta zaprta za javni promet. Omogočen bo le dostop za 
nujne primere in za dostopanje do njivskih površin. Obvoz 
med naseljema bo potekal po cesti skozi Mlajtince in 
Tešanovce.
Hvala za razumevanje!
                                                                              Občinska uprava
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Svetniki potrdili zaključni račun 
za leto 2013
Na 29. Redni seji so svetniki občine Moravske Toplice med po-
membnejšimi točkami obravnavali tudi zaključni račun Občine 
za leto 2013. V razpravi so z zadovoljstvom ugotovili, da je Obči-
na v letu 2013 dobro gospodarila,  zato so ga soglasno potrdili. 
Brez večjih pripomb so potrdili tudi sklep ravnanju z občinskih 
nepremičnim premoženjem.
Zapletlo se je pri obravnavi predloga Statuta občine Moravske 
Toplice. Gre za najpomembnejši akt občine, je nekakšna ustava 
na lokalni ravni. Tudi zato je od njegovega prvega branja pa 
do predloga minilo precej časa, saj naj bo vplival že na leto-
šnje lokalne volitve, pa tudi na delovanje krajevnih skupnosti.  
Med novostmi novega statuta velja izpostaviti nova merila 
o sklepčnosti zborov občanov, o tem kdo jih sklicuje. Svetnik 
Štefan Kodila je sicer v presojo ponudil dva amandmaja k 
predlogu statuta, dotikala sta se 34. In 80. člena , vendar ju 
svetniki niso podprli. V skladu z novo sprejetim Statutom so 
svetniki obravnavali spremembo števila volilnih enot v občini 
in jo soglasno podprli.  Soglasno potrditev je bil deležen tudi 
odlok o kulturnih spomenikih lokalnega pomena, enako je bilo 
tudi pri dopolnitvi letošnjega načrta razpolaganja z občinskim 
nepremičnim premoženjem. Svetniki so tudi prižgali zeleno luč 

V Selu znova tekmovali v košnji z ročno koso
Tretji vikend v maju je v Selu potekalo srednjeevropsko tekmovanje 
v košnji z ročno koso, na katerem so se pomerili kosci iz šestih držav.
Srednjeevropsko tekmovanje v košnji z ročno koso je pripravilo Pev-
sko društvo Selo, v sodelovanju z Nogometnim klubom Rotunda, 
Prostovoljnim gasilskim društvom Selo in Javnim zavodom Krajinski 
park Goričko. Tekmovanje je potekalo pri romanski rotundi, kjer se je 
več kot petdeset tekmovalcev iz šestih držav, poleg domačinov še iz 
Avstrije, Hrvaške, Slovaške, Bosne in Hercegovine ter Češke, pomerilo 
v hitrosti in spretnosti košnje z ročno koso. Kosci so tekmovali v kate-
gorijah pionirji, članice, člani, veterani ter ekipno za srednjeevropski 
pokal. Pomerili so se tudi kosci s strižno koso. 
Letošnja, deseta prireditev zapovrstjo je potekala kar tri dni, v sklopu 
katere je Pevsko društvo Selo v petek proslavilo svojo deseto oble-
tnico delovanja, v soboto pa je na igrišču v Selu potekal turnir, na 
katerem se je pomerilo osem ekip. Dan so zaključili z Nočjo koscev 
in zabavnim programom. 

Tekst in foto Anja Vučkič

Svetniki so potrdili predlog novega statuta občine Moravske Toplice

za soglasje javnemu komunalnemu podjetju Čista narava pri 
nameravani zadolžitvi za 100 tisoč evrov, ki jih bodo porabili 
za nakup novega tovornega vozila. Občina Moravske Toplice 
je prenesla lastništvo nad nekdanjo osnovno šolo v Tešanov-
cih na evangeličansko občino Moravske Toplice, ta pa naj bi 
prostore uporabljala za karitativno dejavnost. 

bc
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Tekmovanje v gasilski orientaciji 2014: 
pomurska regija
Rekordni 102 ekipi 
PGD Moravske Toplice odličen organizator tekmovanja, na 
katerem tudi 11 ekip in petih društev naše gasilske zveze 
oz. občine.
Regijsko tekmovanje v gasilski orientaciji za gasilsko mla-
dino v letošnjem letu – v tradicionalno dobri organizaciji 
Mladinske komisije pri Pomurskem regijskem gasilskem 
svetu oz. poveljstvu ga je minulo soboto več kot odlično  
gostilo PGD Moravske Toplice, je postregel z rekordnim 
številom tekmovalnih enot. V po treh moških in ženskih 
starostnih skupinah jih je namreč po tem zdraviliškem kra-
ju oziroma njeni okolici po znanih pravilih in v predpisani 
tematiki tekmovalo kar 102.
Ne samo nad izjemnim odzivom mentorjev za gasilsko mla-
dino v posameznih društvih, ki tudi na ta način tlakujejo 
pot za nadaljevanje uspešnega razvoja pomurskega gasil-
stva, pač pa tudi s prikazanim znanjem in fizično pripravlje-
nostjo,  so bili na koncu upravičeno zadovoljni vsi. Najbolj 
seveda mladi tekmovalci in tekmovalke, ki so prišli iz več 
kot 70 društev domala vseh 21 pomurskih gasilskih zvez. 
Tisti, ki se vse bolj priljubljenega tekmovanja udeležujejo 
od vsega začetka, in tega je že skoraj desetletje, kakor onih, 
ki so se v tej zvrsti kot kombinaciji gasilstva, topografije in 
fizične pripravljenosti preizkusili prvič. Pri slednjih so zlasti 
prevladovali mladi iz društev domače, Gasilske zveze Mora-
vske Toplice, ki se ob kvizu Mladi in gasilstvo prebuja tudi v 
teh smeri. Iz petih društev (PGD Martjanci, PGD Moravske 
Toplice, PGD Tešanovci, PGD Bogojina in PGD Mlajtinci-Lu-
kačevci) se je tekmovanja udeležilo kar 11 ekip. 
Vidno zadovoljstvo nad zelo uspelo in brezhibno pripravlje-
nim tekmovanjem, ki je bilo zaradi ne preveč zahtevnega 

terena primerno za vse starostne skupine tekmovalcev, pa 
so izrazili tudi predsednik mladinske komisije Bojan Lon-
čar,  predsednik pomurskih gasilcev Milan Antolin, glavni 
nadzornik tekmovanja in sodnik z gasilskih olimpijskih iger 
Martin Ficko,  predsednik moravskotopliške gasilske zveze 
Dušan Grof,  predsednik društva gostitelja Štefan Cmor in  
številni drugi. 
V pionirskih kategorijah so bili med pionirkami (20 ekip)  
najboljše mlade iz PGD Kapela (GZ Radenci), iz naše zveze pa 
so naraščajniki iz PGD Martjanci osvojili 13. mesto, 14. so bili 
mladi iz PGD Mlajtinci-Lukačevci in 19. PGD Tešanovci. Med 
pionirji (27 ekip) so zmagali mladi iz PGD Boreci (GZ Križevci 
pri Ljutomeru), 1. ekipa iz PGD Martjanci je bila 10., 12. iz PGD 
Mlajtinci-Lukačevci, 13. iz PGD Moravske Toplice in 21. iz PGD 
Tešanovci.  Med 20 ekipami mladink sta slavili 2. in 1. ekipa 
PGD Sovjak (GZ Sveti Jurij ob Ščavnici), v tej kategoriji pa so 
nastopile tudi mlade iz PGD Martjanci, ki so pristale na 17. 
mestu in PGD Moravske Toplice, ki so bile 19.  Med 26 ekipa-
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mi mladincev pa največ znanja pokazali naraščajniki iz PGD 
Spodnji Ivanjci 1 GZ Gornja Radgona), 2. ekipa PGD Tešanovci 
pa je bila 16. Med tremi ekipami pripravnic in šestimi priprav-
nikov (starost tekmovalcev med 16 in 18 let) so obakrat slavili 
mladi iz PGD Sovjak;  med pripravnikov pa so se pomerili tudi 
tekmovalci iz PGD Bogojina, ki so bili na koncu 6. 
Po dve najboljši ekipi v posameznih kategorijah pri moških 
in ženskah, skupaj torej 12, se je uvrstilo na državno tekmo-

vanje, katerega gostitelj sredi septembra bo PGD Sovjak v 
GZ Sveti Jurij ob Ščavnici.  
Tudi z odlično organizacijo tega tekmovanja je vodstvo s 
člani PGD Moravske Toplice dokazalo, da ni samo osrednje 
gasilsko društvo v občini, pač pa se razvija tudi v odličnega 
prireditelja različnih tekmovanj, od občinskih do regijskih. 

GZ in PGD Moravske Toplice
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Male komunalne čistilne naprave
Slovenija se je ob vstopu v Evropsko unijo zavezala, da 
bo zavarovala vodne vire in v nekaj letih opustila grezni-
ce, ki jih uporabljajo povsod tam, kjer ni javnega kana-
lizacijskega sistema in izgradnja zaradi oddaljenosti in 
razpršenosti hiš ni predvidena. Uporaba greznic je dovo-
ljena le še do konca leta 2015, pri objektih na občutljivih 
in vodovarstvenih območjih oziroma do konca leta 2017 
pri vseh ostalih objektih. Do teh rokov bodo torej lastni-
ki objektov, kjer ni kanalizacijskega sistema, morali sami 
poskrbeti za vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav. 
Male komunalne čistilne naprave imajo zmogljivost čišče-
nja manjšo od petdeset populacijskih ekvivalentov (PE je 
enota za obremenjevanje vode, ki ustreza one¬snaženju, 
ki ga povzroči en prebivalec na dan). Tako očiščena voda 
se odvaja neposredno v površinske vode ali posredno v 
podzemne vode. Med procesom čiščenja se voda očisti 
do te mere, da izpust ni več obremenilen za okolje, učinek 
čiščenja je vsaj 85%. 

Za primerjavo
V greznici ob odsotnosti kisika poteka predvsem gnitje, 
voda se očisti največ 40%, zato iztok še vedno precej obre-
menjuje okolje. Pri vseh hišah na tistih območjih, kjer ni 
kanalizacije, morajo lastniki najkasneje do leta 2017 zgra-
diti male komunalne čistilne naprave. Že od leta 2007 
je namreč v veljavi Uredba o emisiji snovi pri odvajanju 
odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, ki 
zavezuje lastnike hiš, da se priključijo na kanalizacijo oz. 
tam, kjer kanalizacije ni, da postavijo MKČN. Skrajni rok 
je 31. 12. 2017. 

Kako izbrati
Kako naj lastniki hiš izberejo najbolj ustrezno napravo? 
Najnižja nakupna cena ni nujno najcenejša investicija. 
Zato je ob nakupu treba preveriti tako nakupno ceno kot 
tudi stroške vgradnje, zagona, obratovanja in vzdrževanja. 
Določeni modeli porabijo več električne energije, različna 
je količina odvečnega blata, učinek čiščenja ... Pametno se 
je pozanimati tudi o pričakovani življenjski dobi naprave. 
Poleg tega mora naprava ustrezati veljavnim predpisom 
o skladnosti. Pri tem so lahko dober nasvet reference, de-
nimo izkušnje sosedov, ki napravo že imajo. Pri postavi-
tvi male komunalne čistilne naprave je pomembno tudi 
mesto vgradnje.

Vgradnja MKČN
Uporabnik lahko vgradi MKČN z zmogljivostjo do 50 PE, 
ki je:
- gradbeni proizvod z Izjavo o skladnosti, da ustreza stan-
dardom od SIST EN 12566-1 do SIST EN 12566-5,
- rastlinska čistilna naprava.
Pred vgradnjo
Uporabnik MČN je dolžan pri izvedbi in obratovanju te 
naprave upoštevati določbe, Uredbe o emisiji snovi pri 
odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih 
naprav in Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem mo-
nitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje. 

Seznam MKČN, ki izpolnjujejo kriterije
Na spletni strani www.gzs.si je objavljen seznam MKČN, ki izpolnju-
jejo kriterije. Seznam je sestavljen na podlagi prostovoljne odločitve 
dobaviteljev oz. prodajalcev MKČN, da strokovna komisije Zborni-
ce komunalnega gospodarstva pregleda ustrezno dokumentacijo 
naprav, ki so v prodaji v Sloveniji. V kolikor neki ponudnik MKČN ni 
na seznamu, to še ne pomeni, da njegova naprava ne razpolaga 
z ustrezno dokumentacijo po predpisih o gradbenih proizvodih. 
Seznam ni končen in se bo dopolnjeval s prejemom ustrezne do-
kumentacije od dobaviteljev oz. prodajalcev MKČN.

Po vgradnji
Lastnik MKČN je po izgradnji le-te dolžan vložiti Vlogo za izdelavo 
ocene obratovanja na Čisti naravi d.o.o.

Navodila za ravnanje z MKČN
Vaša mala komunalna čistilna naprava bo dobro delovala, če bo-
ste zanjo primerno skrbeli. V napravi se odvijajo biološki procesi, v 
katerih sodelujejo mikroorganizmi. Da bi ji zagotovili optimalne 
pogoje, dobro premislite, kaj spuščate v umivalnike, straniščne školj-
ke in ostale kanalizacijske odtoke. Svetujemo vam, da upoštevate 
sledeča priporočila:

PRIPOROČILA:
1.  V odtoke NE ODVRZITE snovi, ki se ne morejo hitro razgraditi 

– papirnatih brisač, tamponov, vložkov, plenic, bombažne vate, 
palčk za ušesa, cigaretnih ogorkov, ostankov hrane… 

2.  V odtoke NE VLIVAJTE strupenih snovi – kisline, razredčil, vne-
tljivih snovi, pripravkov za gojenje rastlin, motornega in drugih 
olj, barv….

3.  NE IZLIVAJTE odpadnih maščob iz gospodinjstva (olje, mast). 
Maščobe preprečijo dostop zraka do koristnih bakterij in pov-
zročijo propad aktivnega blata.

ODVOZ BLATA:
Odstranjevanje blata iz vaše MKČN je priporočeno vsaj enkrat 
letno oz. skladno z navodili proizvajalca. Pri odstranjevanju blata 
je pomembno, da se odvečnega blata iz MKČN NE izčrpa v celoti, 
temveč da četrtina volumna posode ostane v napravi (odvisno od 
tipa naprave). Storitev praznjenja blata iz MKČN izvaja pooblaščen 
prevoznik odpadka.

Andrej Števančec, Čista narava d.o.o

Brezplačno pravno svetovanje 
Občina Moravske Toplice tudi v 
letošnjem letu svojim občanom 
omogoča brezplačno pravno sveto-
vanje v okviru poslovalnice Zavoda 
PIP v Murski Soboti. Do brezplačnega 
pravnega svetovanja so upravičeni vsi občani občine Moravske 
Toplice (pravno svetovanje ni namenjeno pravnim osebam).
Pravniki Zavoda PIP nudijo svetovanje z vseh pravnih področij. 
Pravno svetovanje poteka zgolj osebno v poslovalnici Zavoda PIP 
v Murski Soboti (Zvezna ulica 10 – stavba Pokrajinske in študijske 
knjižnice).
Želeli bi vas opozoriti, da se je potrebno na brezplačno pravno 
svetovanje predhodno naročiti, in sicer osebno ali na telefonski 
številki (02) 535 27 60 (vsak delavnik med 9. in 13. uro).
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Postavitev mlaja 
in kresovanje v 
Berkovcih
V Berkovcih smo na predvečer 
praznika 1.maja, le tega zazna-
movali s tradicionalnim posta-
vljanjem mlaja in kresovanjem. V 
nedeljo pred praznikom so mož-
je in fantje poiskali najbolj pri-
meren bor, ki so ga nato pripra-
vili za postavitev, ženske pa so ga 
pomagale okrasiti. Ob mraku je 
zagorel še kres. Vsi zbrani smo 
prijetno druženje nadaljevali 
ob bograču, domačih piškotih in 
pristni domači kapljici.

Mateja Dominko

OBVESTILO O AKTIVNOSTIH PROJEKTA 
»PROBLEMATIKA MANJŠIN V LOKALNEM 
OKOLJU V LUČI EVROPEIZACIJE«
Občina Moravske Toplice kot vodilni partner projekta Problematika 
manjšin v lokalnem okolju v luči evropeizacije, ki se izvaja v okviru 
programa Evropa za državljane - akcija 1, ukrep 1.1, vabi na projektne 
aktivnosti, ki zajemajo izmenjavo izkušenj predstavnikov slovenske 
manjšine oziroma madžarske narodnostne skupnosti iz 4 različnih 
občin/držav (Občina Monošter - MADŽARSKA, Občina Somorja - SLO-
VAŠKA, Občina Bačka Topola - SRBIJA in Občina Moravske Toplice 
- SLOVENIJA). 

Osnovni namen projekta je razmere na lokalni ravni primerjati z 
razmerami drugod oziroma nadaljevati medsebojno sodelovanje 
in medkulturno povezovanje predstavnikov narodnostnih manjšin.

Predstavnike madžarske narodnostne skupnosti iz naše občine 
oziroma prebivalce na tem območju in tudi druge občane še po-
sebej vabimo na Festival manjšinske kulture, ki bo 6. junija 2014 v 
Moravskih Toplicah. 

Program projektnih aktivnosti, 5. – 8. 6. 2014
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PRVOMAJSKI UTRIP

Kresovanje v Moravskih Toplicah
Že tradicionalno kresovanje je tudi letos potekalo v Mo-
ravskih Toplicah, kjer so proti večeru zakurili kres. Kre-
sovanje je popestrilo raznoliko dogajanje, saj so bile na 
voljo različne stojnice, ki so ponujale domače izdelke 
občanov, pod šotorom pa so za glasbo in ples poskrbeli 
z skupino Horizont, ki je zabavala še dolgo v večer in na 
noge postavila tako staro kot mlado. Vsekakor zelo uspe-
šno izvedeno kresovanje tudi letošnje leto. 

Foto in tekst: Marina Benkovič

Kresovanje v Krncih

Kresovanje v SebeborcihKresovanje v Tešanovcih

Kresovanje v Moravskih Toplicah

Kresovanje v Sebeborcih

V Tešanovcih potekalo veselo 
kresovanje pozno v noč
Tudi letos je v Tešanovcih potekalo tradicionalno kre-
sovanje. Organizacija je tokrat pripadla Mladinskemu 
društvu Tešanovci, ki so se organizacije lotili zelo resno in 
odgovorno. S postavitvijo mlaja in enega najlepših kresov, 
ki je gorel dolgo v noč, so bili obiskovalci, ki so se udeležili 
prireditve, več kot zadovoljni.
Kljub slabemu vremenu se je zbralo lepo število vaščanov 
in drugih obiskovalcev iz sosednjih vasi in občin, ki so 
uživali ob pijači in jedači ter uživali v druženju. Za odlično 
voljo in glasbo pa je poskrbel Duo Nostalgija, s katero so 
obiskovalci prepevali in plesali dolgo do zgodnjih jutranjih 
ur. S prireditvijo so bili vsi zadovoljni, tako da se za njeno 
prihodnost ni  treba bati.

Luka Perš
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Postavljanje mlaja ob meji 
Zadnji dan aprila in prvi dan maja je praznik veselja mla-
dih ter čas postavljanja mlaja, tako smo v sredo, 30. aprila, 
skupaj s prebivalci madžarskega naselja Magyarszombatfa 
organizirali že tradicionalno postavljanje mlaja. Program 
ohranjanja tradicije je v organizaciji kulturnega društva 
Antal Ferenc iz Središča ter samouprave in kulturnega 
društva naselja Magyarszombatfa potekalo na meji, med 
vasema Magyarszombatfa in Središče. Prireditev je priva-
bila številne obiskovalce obeh obmejnih naselij. 
Letošnji mlaj je bil izredno visok, tako smo v njegovo posta-
vitev morali vložiti kar precej truda, obenem pa se je znova 
pokazalo, da obiskanost in pomen prireditve iz leta v leto 
še dodatno krepi vezi med naseljema. Po uspešni postavi-
tvi mlaja so nas pričakale prave domače dobrote, letos so 
pogače in pecivo pripravili prebivalci naselja Magyarszom-
batfa. Družili in zabavali smo se do poznih večernih ur in 
se domov vsi vrnili s prijetnimi doživetji. 

Alen Vugrinec

Postavljanje mlaja v Prosenjakovcih
30. april je dan, ko se po vsej Sloveniji postavljajo mlaji in 
prižigajo kresovi v čast praznika dela. In tudi letos ni bilo 
prav nič drugače. Toda v Prosenjakovcih smo kljub temu 
nekaj posebnega, saj postavljamo kar dva mlaja.
Že nekaj let zapored vaščani najprej postavijo mlaj pri 
starem gasilskem domu, nato pa se dogajanje preseli na 
mejo z Madžarsko. Vaščani Prosenjakovcev in sosednje 
Magyarszombatfe so moči združili tudi letos in tik ob meji 
postavili mlaj.  Sledilo je veselo druženje ob domačih do-
brotah in žlahtni  kapljici, ki so ga prispevali vaščani obeh 
obmejnih vasi. Kljub nekoliko slabšemu vremenu je veselje 
trajalo pozno v noč. 
Medsosedski odnosi med obema krajema se s takimi 
prireditvami samo še poglabljajo, kar je v ponos vsem, ki 
živimo ob meji.

Zapisala Bernarda Koroša Pantović
Fotografiral Izidor Koroša

Májusfaállítás Pártosfalván 
Április 30-án, a munka ünnepe tiszteletére, Szlovénia szerte 
májusfát állítanak és örömtüzeket gyújtanak. A hagyomány 
az idén is folytatódott. Pártosfalva azonban még így is valami 
különlegesnek számít, mivel mi két májusfát is állítunk. 
A falusiak már évek óta, először a régi tűzoltóotthonnál állítják 
fel a májusfát, majd a történések a szlovén-magyar határra 
költöznek. Pártosfalva és a szomszédos Magyarszombatfa 
lakossága az idén is összefogva állította fel a határnál, a kö-
zös májusfát. Ezt követően a két falu lakói által készített házi 
finomságok és nemes itóka mellett folytatódott a rendezvény. 
A közös ünnepet még az időjárás sem tudta elrontani, és a 
késő esti órákig szórakoztunk.
A határ közelében élők büszkeségére, az ilyen és hasonló 
események tovább gazdagítják a jószomszédi kapcsolatokat. 

Lejegyezte Koroša Pantović Bernarda
Fotó Koroša Izidor

Májusfaállítás a határ tövében 
Április utolsó és május első napja a fiatalság tavaszi örömün-
nepe és a májusfa állításának ideje, ezért április 30-án, szer-
dán közösen Magyarszombatfával megszerveztük az immár 
évtizeden át hagyományos májusfaállítást. A hagyományőrző 
program a szerdahelyi Antal Ferenc Művelődési Egyesület 
és a magyarszombatfai Önkormányzat és Művelődési Egye-
sület keretében zajlott le Magyarszombatfa és Szerdahely 
határ tövében. A rendezvényen szép számmal vettek részt 
mind a két határ menti település lakosai.
Az idei májusfa nagyon magas volt, ezért sok erőfeszítés 
kellet ahhoz, hogy fel tudtuk állítani. Idén is tapasztalhattuk, 
hogy rendezvényünknek látogatottsága és fontossága évről 
évre erősebbé teszi a két település közötti kapcsolatot. A 
fa felállítása után finom hazai pogácsák és sütemények kós-
tolgatására került sor, amivel az idén a magyarszombatfaiak 
kedveskedtek. Az esti órákig tartó társalgásról és szórako-
zásról pedig mindenki szép élménnyel érkezett haza.

Vugrinec Alen
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Zakaj je dobro, da je maček kastriran?
Vsi poznamo prijetne občutke, ko opazujemo vesele in raz-
posajene mačje mladiče pri igri. Tako ljubki, navihani in ra-
dovedni se nam zdijo. Vendar se v Sloveniji skoti veliko več 
mačk, kot jih lahko dobi dom. Tako se prepogosto zgodi, da 
jih ljudje ne morejo oddati, jih pobijejo, pristanejo na cesti 
ali v zavetišču, kjer preplašene in sestradane čakajo, kakšna 
bo njihova usoda.

S sterilizacijo in kastracijo živali lahko pripomoremo k temu, 
da bo takšnih primerov čim manj. Glavni razlog sterilizacije 
in kastracije je seveda ta, da se preprečijo kotitve nezaže-
lenih mladičev, vendar pa oba posega prinašata številne 
druge prednosti in koristi za živali. Sterilizacija in kastracija 
imata pozitiven vpliv na zdravje živali, saj so tako živali varne 
pred boleznimi, ki se prenašajo ob parjenju (smrtonosna 
mačji aids in levkoza), preprečujeta pa tudi raka na mater-
nici, mlečnih žlezah, prostati ter modih. Prav tako ugodno 
vplivata na vedenje živali, zmanjšata agresivno obnašanje, 
potepanje (ki mu lahko sledijo poškodbe, ugrizi, rane), mar-
kiranje in preprečujeta izčrpanost živali zaradi neprestane-
ga parjenja in kotitev. Te živali so veliko bolj vodljive, vdane 
in seveda zdrave. 
Poleg tega, da je potrebno poskrbeti za sterilizacijo in ka-
stracijo, pa nikakor ne smemo zanemariti še osnovne higie-
ne živali, kamor sodi tudi odpravljanje  zunanjih in notranjih 
zajedavcev, najpogosteje bolh in klopov. 
Ogromno je primerov, ko se zaradi neupoštevanja navede-
nega zgodi, da živali tudi poginejo.
A maček Muri je dobil novo priložnost in radi bi vam razkrili 
njegovo žalostno zgodbo s srečnim koncem.
Tigrasti muc Muri je bil hudo zanemarjen, čeprav na prvi 
pogled ni bilo tako zelo opazno.  Imel je kupe trde zavo-
zlane dlake in velike rane po telesu. S težkim srcem ga je 
bilo gledati. Negativni testi za mačji aids in levkozo so nam 
dali zagon za naprej, da ga rešimo muk in mu omogočimo 
lepo mačje življenje. Njegovo okrevanje je bilo dolgotrajno. 
Veterinarja sta ga sprva rešila trdih vozlov, ki so se mu do-
besedno držali kože, ga očistila, razkužila rane in kastrirala. 
Dobil je zdravila in kot najpomembnejše – sredstva proti 
bolečinam. Hranili so ga preko brizge in nestrpno smo ča-
kali, da bo okreval. Znake izboljšanja je takoj glasno pokazal 

s predenjem ob božanju. Imeli smo občutek, da se je takoj 
boljše počutil kot v prejšnji koži in da se je na nek način 
zavedal, da smo mu pomagali, kar je nakazoval s cartanjem 
ter hvaležnostjo v očeh.

Muri, ko smo ga našli

Rane so mu celile in po mesecu in pol mu je zrasla nova 
dlaka, najdlje se mu je celila le rana na hrbtu. Spremenil se 
je v lepega, radovednega in zadovoljnega mucka, ki si je želel 
le še samo, da najde nov dom in ljubeče lastnike.
Kmalu je odšel v nov dom, kjer je zaželen in ljubljen. Toliko 
hudega je preživel v svojem življenju pa je kljub temu ostal 
prijazen in zelo ljubeč. Srečen je, da lahko spoznava tudi 
lepšo stran življenja. 

Muri na okrevanju

Prikazali smo le eno zgodbo od mnogih, o mačku, ki ni bil 
kastriran in tudi ne deležen ostale nege. Pomagali smo mu, 
a žal ne moremo vsem. Zato morajo lastniki živali prevzeti 
odgovornost, ustrezno skrbeti zanje in jim omogočiti življe-
nja, kot si jih zaslužijo. Živali pa nam bodo svojo hvaležnost 
pokazale na svojevrsten način, nam zvesto stale ob strani 
ter nas neštetokrat nasmejale in  spravile v dobro voljo.

Mirjana Mulec 

Muri v novem domu
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Blagoslovitev ekumenske kapele 
Božjega usmiljenja v Vučji Gomili
V nedeljo, 11. maja, je bilo tradicionalno proščenje v Vučji 
Gomili še posebej slovesno in medijsko odmevno, saj je po-
tekalo v znamenju blagoslovitve ekumenske kapele Božjega 
usmiljenja, ki sta jo vodila zaslužni škof in duhovnik Evan-
geličanske cerkve v Moravskih Toplicah, mag. Geza Erniša, 
in župnik Župnije Martjanci, Srečko Fras.
Kapela na pokopališču v Vučji Gomili, zgrajena v neogot-
skem stilu z mogočnim in od daleč vidnim zvonikom, izvira 
iz 1. pol. 20. st. in je vpisana v register nepremične kulturne 
dediščine Republike Slovenije. Z obnovitvenimi deli, ki so 
bila izvedena v letošnjem letu, je kapela sedaj preurejena v 
ekumenski bogoslužni prostor, ki združuje evangeličanske 
in katoliške vernike ne samo Vučje Gomile, ampak tudi širše-
ga območja Občine Moravske Toplice in Pomurja. Osrednje 
mesto v kapeli zavzema slika Božjega usmiljenja, podoba 
Jezusa, ki ima eno roko dvignjeno v znamenju blagoslova, 
z drugo pa se dotika svojega presvetega  prebodenega Srca, 
iz katerega izhaja velik val usmiljenja za vso človeštvo, v 
obliki dveh svetlobnih pramenov, belega in rdečega. Rdeči je 
simbol Jezusovega trpljenja in evharističnega daru, beli pa 
simbol vode ter darov svetega krsta in Svetega Duha (prim. 
Jn 3,5; 4,14; 7,37-39). Napis na sliki, »Jezus vate zaupam«, izra-
ža naše zaupanje v Božje usmiljenje tudi v najtežjih in naj-
bolj bolečih trenutkih človeškega življenja. Sliko je upodobil 
ljudski umetnik, Drago Ficko iz Spodnjega Kamenščaka pri 
Ljutomeru, po izvirniku, ki ga je naslikal A. Hyly. 
Kot uvod v blagoslovitev sta Pevski zbor evangeličanske sku-
pnosti Moravske Toplice in Odrasli pevski zbor Župnije Mar-
tjanci skupaj zapela slovensko nabožno pesem »Kako lepo je 
tamkaj«. Kapucinski pater Bernard Jauk iz Doma duhovnosti 
Benedikt v Kančevcih je prebral Evangelij o Božjem usmi-
ljenju (Jn 20,19-31), vse navzoče pa sta nagovorila zaslužni 
škof mag. Geza Erniša in župnik Srečko Fras. Blagoslovitev 
se je končala s skupno molitvijo Očenaša. 
Sledil je kulturni program, v katerem je župnik Srečko Fras 
na kratko predstavil simboliko slike Božjega usmiljenja. O 
velikem pomenu in poslanstvu ekumenske kapele ter or-
ganizaciji in izvedbi obnovitvenih del je spregovoril župan 
Občine Moravske Toplice, Alojz Glavač. Skupaj s predsedni-
kom Vaškega odbora Vučja Gomila, Stojanom Horvatom, ki 
je bil tudi glavni pobudnik tega pomembnega projekta, sta 
podelila zahvalne plakete, in sicer: Mariji in Janezu Šipošu 
iz Martjanec za finančno darovanje za sliko Božjega usmi-
ljenja; Evangeličanski cerkveni občini Moravske Toplice, za-
služnemu škofu mag. Gezi Erniši, za organizacijo in vsebino 
blagoslovitve; župniku Župnije Martjanci, Srečku Frasu, za 
prostovoljno pomoč pri vseh organizacijskih in izvedbenih 
opravilih, za sodelovanje pri načrtovanju programa slove-
snosti in vse uporabne nasvete, spodbudo in podporo ter 
pripravo vsebine blagoslovitve; Občini Moravske Toplice, žu-
panu Alojzu Glavaču, za finančno podporo, spodbude in po-
sluh pri projektu izgradnje parkirišča ob kapeli (v letu 2013) 
in projektu obnove kapele; Javnemu komunalnemu podje-
tju Čista narava d.o.o., direktorju Branku Šroku, za gradbena 
dela pri obnovi notranjosti kapele; Dragu Ficku za izdelavo 
stenske slike Božjega usmiljenja; Dragu Farteku za sliko-

pleskarska dela; Jožetu Raščanu za elektroinštalacijske sto-
ritve;  Marjanu Gergorec za mizarska dela, izdelavo oltarja 
in ambona, po arhitekturnem vzoru Jožeta Plečnika; Sabini 
Gospod za dolgoletno darovanje cvetnih aranžmajev; Brigiti 
Gomboc za dolgoletne cvetne aranžmaje za oltar; Elici in 
Alojzu Velner z njunimi domačimi za dolgoletna organiza-
cijska dela pri pripravi proščenj, pomoč pri urejanju kapele in 
donacijo preproge (tekača) za kapelo; Vaškemu odboru Vučja 
Gomila za darovanje dragocenega prostega časa za dela v 
vasi – podpredsedniku odbora Milanu Horvatu, tajnici Jasni 
Litrop Mulec, blagajniku Andreju Kočarju, članici odbora Jo-
žefi Sakovič in predsedniku odbora Stojanu Horvatu. Posebna 
zahvala je bila namenjena tudi vsem drugim, ki so kakor koli 
sodelovali pri obnovitvenih delih in blagoslovitvi ekumenske 
kapele, njenem čiščenju in pripravi prireditvenega prostora. 
Povezovalka dogodka, Vanja Kocet, je na koncu vse navzoče 
povabila še na domači bograč, ki sta ga pripravila Jože Korunič 
in Milan Mlakar, domače pecivo, ki so ga spekle vaščanke iz 
Vučje Gomile, ter domače vino, ki so ga vsem navzočim po-
nudili člani Prostovoljnega gasilskega društva Vučja Gomila. 
Ob tako pomembnem dogodku in pridobitvi v Občini Mo-
ravske Toplice je izšla tudi posebna zgibanka s programom 
slovesne blagoslovitve, podrobno razlago pomena slike Bož-
jega usmiljenja (povzeto po besedah svetega papeža Janeza 
Pavla II.), zgodovinskem ozadju nastanka kapele (povzeto po 
pogovoru župnika Srečka Frasa z Olgo Gutman, pisateljico, 
učiteljico in zbiralko slovenskega narodnega izročila iz Vučje 
Gomile) ter zapisom slovenske nabožne pesmi »Kako lepo 
je tamkaj«. Vsebino zgibanke je uredil Stojan Horvat, pri ka-
terem lahko vsi zainteresirani tudi dobijo svoj izvod (stojan.
horvat@gmail.com), objavili pa smo jo tudi na spletni strani 
Župnije Martjanci (http://martjanci.zupnija.info/), skupaj s 
fotografijami z dogodka. 
Že takoj v prvih dneh po blagoslovitvi so se oblikovale po-
bude za redna mesečna ekumenska bogoslužja v kapeli, ki 
bi jih skupaj oblikovali in vodili evangeličanski in katoliški 
verniki, z branjem in poslušanjem Božje besede in molitvijo 
rožnega venca Božjega usmiljenja za družine.

Tatjana Vokić Vojkovič

Sodelujoči pri blagoslovitvi ekumenske kapele in prejemniki zahvalnih 
plaket.
Foto: T. Vojkovič, Vučja Gomila, 11. 5. 2014
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Folklorna skupina Ugrós osvojila zlato 
priznanje
JVIZ I. OŠ Rogaška Slatina in Zavod RS za šolstvo sta letos 
že osemnajstič organizirala državno revijo ljudskih pesmi, 
plesov in običajev Pika poka pod goro v Rogaški Slatini. Na 
prireditev so prišle skupine skoraj iz cele Slovenije, skupaj 
štiriindvajset vrtčevskih in osnovnošolskih skupin, izmed 
katerih je bilo dvaindvajset plesnih skupin. Madžarsko ple-
sno dediščino sta letos zastopali kar dve skupini, in sicer 
Folklorna skupina Lindau Dvojezične osnovne šole I Len-
dava ter Folklorna skupina Ugrós Dvojezične osnovne šole 
Prosenjakovci. FS Ugrós na prireditvi sodeluje skoraj vsako 
leto. Letos se je sedem deklet in deset dečkov predstavilo 
s spletom plesov iz Železne županije z naslovom Vesel ne-
deljski popoldan v Železni županiji, ki ga je sestavila Enikő 
Balaskó. Obe skupini je spremljala glasbena skupina Boj-
tár Együttes iz Nagykanizse. Strokovna komisija je nastop 
obeh folklornih skupin nagradila z zlatim priznanjem.

Milena Varga, vodja skupine

Arany elismerésben részesült az Ugrós 
Táncegyüttes
Az 1. sz. Rogaška Slatinai Általános Iskola és az SzK Okta-
tási Intézete idén 18. alkalommal szervezte meg a Pika poka 
pod goro elnevezésű népdalok, néptáncok és népszokások 
országos bemutatóját Rogaška Slatinán. A rendezvényre 
Szlovénia több településéről érkeztek résztvevők, összesen 
24 óvodai és általános iskolai együttes, amelyből huszon-
kettő néptáncegyüttes volt. A magyar néptánckultúrát idén 
a Lindau Néptáncegyüttes, az 1. Számú Lendvai Kétnyel-
vű Általános Iskola és az Ugrós Táncegyüttes, a Pártosfalvi 
Kétnyelvű Általános Iskola néptánccsoportja képviselte. A 
rendezvényen szinte minden évben fellépő Ugrós Táncegyüt-
test idén hét leány és tíz legény alkotja, akik Balaskó Enikő 
vasi táncokból álló Vas megyei vigasság című összeállítását 
adták elő. Mindkét együttest a nagykanizsai Bojtár Együttes 
kísérte. Az országos bemutatót szakmai zsűri figyelte, aki 
mindkét néptáncegyüttest arany elismeréssel jutalmazta.

Varga Milena, csoportvezető

Az Ugrós Táncegyüttes tagjai 
Rogaška Slatinán / Člani Folklorne 
skupine Ugrós v Rogaški Slatini

POMOČ PRIZADETIM
OB POPLAVAH V SRBIJI, BOSNI IN HERCEGOVINI TER NA HRVAŠKEM 
V OBČINI MORAVSKE TOPLICE
Občina Moravske Toplice se je skupaj z javnimi zavodi, javnim podjetjem, organizacijami, zvezami in društvi v občini 
pridružila zbiranju sredstev za prizadete ob močnem deževju in posledično poplavah ter plazovih v Bosni in Hercegovini, 
Srbiji in na Hrvaškem. Za zbiranje različnih artiklov posameznikom in družinam na  območjih, ki so jih hudo prizadele 
poplave, smo organizirali zbirna mesta na Osnovni šoli Fokovci, Osnovni šoli Bogojina, Dvojezični osnovni šoli Prosenja-
kovci in v  Diakoničnem centru Eho – Podpornica v Moravskih Toplicah. Rdeči križ Slovenije bo zbrane artikle prepeljal na 
ogrožena območja. ZA POPLAVLJENA PODROČJA SE ZBIRA LE DO 28.MAJA 2014. TAKRAT SE AKCIJA ZAKLJUČI!
Pevsko društvo Selo zbira finančna sredstva za pomoč ogroženim v občini LJIG iz Srbije, s katerimi selanski kosci že več 
let dobro sodelujejo in so utrpeli veliko škode ob naraslih vodah. 
Ob takšni naravni nesreči in toliko človeških tragedijah tudi v naši občini nismo ostali ravnodušni, zato smo se pridružili 
plemenitim ljudem in humanitarnim organizacijam, ki v Evropi in Sloveniji zbirajo za nujne potrebe in materialno pomoč.
Podrobnejše poročilo o humanitarni akciji bomo podali v naslednji številki občinskega glasila Lipnica.

Vsem dobrim ljudem se iskreno zahvaljujemo!



LJUDJE IN DOGODKI

     Lipnica - 30. junij 2014  : : : : : : : : : :   13

Štefanove makete
Bogajančan Štefan Puhan v prostem času najraje izdeluje 
makete iz raznih materialov (karton, les, koščice). Minulo 
zimo je izdelal maketo pastirske hiše ter kapelico Marije 
Snežne z Velike Planine ter bil nasploh ustvarjalen, saj je 
povrhu  vsega iz lesa izdelal tudi pročelje domače bogo-
jinske cerkve. 

jb 

Srečaje odraslih folklornih skupin 2014
JSKD, območna izpostava Murska Sobota, je letošnje sre-
čanje folklornih skupin pripravila 11. maja v Bogojini. Na 
srečanju je sodelovalo osem skupin, ki so pripravile pester 
program plesov, petja, šeg ter prikaz ljudskih zgodb in obi-
čajev. Iz občine Moravske Toplice je sodelovala le skupina 
iz Bogojine, ki je pripravila odrsko postavitev z naslovom 
»Na zeleni trati«.

Zahvalni koncert ob koncu glasbene 
kariere Štefana Zelka
V Tešanovcih, je v soboto 10. maja, potekal prav poseben, kultur-
no obarvani pevski večer. Svoje, že več kot desetletno uspešno 
zborovsko delovanje, je predstavil pevski zbor Društva upoko-
jencev Moravske Toplice – Marjetice. Večer pa je bil še posebej 
pomemben in naklonjen našemu vaščanu Štefanu Zelku, uspe-
šnemu glasbeniku, piscu besedil, zborovodji Marjetic in ustvar-
jalcu bogate kulturne dediščine našega kraja. Na koncertu so 
še zaplesali člani folklorne skupine KTD Mali rijtar Tešanovci in 
člani MePZ Černelavci.  
Harmonikaša Štefana Zelka vsi dobro poznamo po legendar-
nem tešanovskem duetu »Rumič in Remenar« in večnih hitih; 
Kak je pa inda fajn bilau, Vinček oj vinček moj, Šnajder Fani, V 
Tešanovskoj vejse, ki se še danes prepevajo  na vaških veselicah. 
Uspešen glasbenik je na omenjeni prireditvi prejel nagrado za 
dolgoletno delo na kulturnem področju, kot zborovodja pa se 
je tudi poslovil od zbora Marjetice in predal svoje poslanstvo 
mlajšim generacijam. 

Štefan Puhan

V dobrih osemdesetih letih življenja je Štefan Zelko pustil ne-
izbrisan pečat v domačem kraju, občini in pokrajini. S harmo-
niko je bil vedno pripravljen nastopiti na krajevnih in občinskih 
prireditvah , več kot tri desetletja je bil organist in član cerkve-
nega pevskega zbora župnije Martjanci. Svoja zavezanost za 
prekmursko ljudsko pesem je najprej udejanil s sovaščanom 
Janezom Kardošem. Ljudska glasbenika pod imenom »Rumič 
in Remenar« sta s svojstveno priredbo ljudskih pesmi nastopili 
doma in na tujem, posnela pa sta dve kaseti. Zelko je s svojim 
delom nadaljeval kot zborovodja pevskega zbora Marjetice, 
Društva upokojencev Moravske Toplice. Zbor Marjetice je v 

zadnjih letih dosegel vidne uspehe na številnih nastopih, 
srečanjih in tekmovanjih pevskih zborov. Kljub temu, da se je 
Štefan Zelko, poslovil od delovanja v zboru Marjetice, bo s svo-
jo karizmo in ljubeznijo do glasbe še naprej bogatil kulturno 
dediščino naše pokrajine. 

Miša Cipot

Slovenski protestantski napevi
Sejalec ljubezni
Pod tem naslovom je zadnje dni maja izšla pesniška zbir-
ka, ki jo je založila Evangeličanska cerkvena občina Mo-
ravske Toplice, kot urednik pa škof Geza Erniša. Pesniška 
zbirka, teksti so nastali pod peresom Ivana Sivca, pesmi 
pa je uglasbil Milan Ostojič, prvi mož etno skupine Hal-
gato band, je posvečena Trubarju in 
Küzmiču. Pesmi naj sejejo ljubezen 
in ne vihar, je dejal že Trubar, enako 
sporočilo pa nosijo tudi sedaj. Izid 
pesniške zbirke je v soboto, 24. maja   
pospremil literarno glasbeni večer 
v evangeličanski cerkvi v Moravskih 
Toplicah.

bc
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RAZPIS
Madžarska narodna samoupravna skupnost 

Občine Moravske Toplice objavlja 
RAZPIS

za društva, ki delujejo na narodnostno mešanem 
območju Občine Moravske Toplice in izvajajo 

madžarske narodnostne programe.

Predmet razpisa:
Prijaviti se je možno z madžarsko narodnostno dejavno-
stjo, ki podpira ohranitev, razvoj in krepitev identitete ma-
džarske skupnosti.
Razpis izključuje infrastrukturne investicije. 
Madžarska narodna samoupravna skupnost Občine Mo-
ravske Toplice v proračunu za leto 2014 za potrebe tega 
razpisa namenja 28.000,00 evrov.

Informacije v zvezi z vložitvijo razpisne dokumentacije in 
objavo rezultatov:
Razpisno dokumentacijo je potrebno vložiti v 2 izvodih 
(original in fotokopija) na predpisani Vlogi za podporo 
narodnostnih programov, v predpisanem roku. Formalno 
nepopolno razpisno dokumentacijo bo možno dopolniti v 
8 dneh po vročitvi poziva za dopolnitev.  
Razpisno dokumentacijo je možno poslati le po pošti (pri-
poročeno) v zaprti kuverti z navedbo: „Ne odpiraj – razpis 
2014 za podporo narodnostnih programov društev, ki de-
lujejo v Občini Moravske Toplice” na naslov: Madžarska 
narodna samoupravna skupnost Občine Moravske Toplice, 
Prosenjakovci 70, 9207 Prosenjakovci.  
 

Rok za oddajo: 27.06.2014  (poštni žig)

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na sedežu MNSS 
OMT in na spletni strani www.mtk-mnok.si

Prijavitelji bodo o uspešnosti vloge obveščeni pisno.

Predsednica Sveta MNSS 
Občine Moravske Toplice

                                                          Zsuzsi Vugrinec

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Moravske Toplice Községi Magyar Nemzeti 
Önigazgatási Közösség pályázatot hirdet a Morav-
ske Toplice Község nemzetiségileg vegyesen lakott 
területén működő, magyar nemzetiségi programo-
kat kivitelező egyesületek részére. 

Pályázati program:
Pályázni lehet olyan magyar nemzetiségi tevékenységre, 
amely a magyar közösség önazonossága megőrzésének, 
fejlődésének és megerősödésének előmozdítását támogatja.
Infrastrukturális beruházásokkal nem lehet pályázni. 
A Moravske Toplice Községi Magyar Nemzeti Önigazgatá-
si Közösség erre a célra a    2014. évi költségvetésében 
28.000,00 eurót biztosít. 

A pályázat beadásával, kihirdetésével kapcsolatos tud-
nivalók:
A pályázatot 2 (egy eredeti és egy másolati) példányban, 
az erre a célra készült Adatlap kitöltésével, kell benyújtani 
a megszabott határidőre. A formailag hibás pályázatok ese-
tében, a felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül 
kell kiegészítenie a pályázatot.
A pályázatot kizárólag postai úton (ajánlott küldemény), » Ne 
nyisd ki-pályázat a Moravske Toplice Községben működő 
egyesületek  nemzetiségi programjainak támogatására 2014« 
megjelölésű zárt borítékban lehet beküldeni az alábbi címre: 
Moravske Toplice Községi Magyar Nemzeti Önigazgatási 
Közösség, Pártosfalva 70, 9207 Pártosfalva. 

Beküldési határidő: 2014. június 27. (postabélyegző)

A pályázati anyag beszerezhető az MTK MNÖK székhe-
lyén, vagy a www.mtk-mnok.si honlapon. 

A nyertes pályázókat az önkormányzat írásban értesíti.

A Moravske Toplice Községi 
MNÖK Tanácsának elnöke

Vugrinec Zsuzsi

MADŽARSKA NARODNA SAMOUPRAVNA SKUPNOST 
OBČINE MORAVSKE TOPLICE

MORAVSKE TOPLICE KÖZSÉGI MAGYAR NEMZETI ÖNI-
GAZGATÁSI KÖZÖSSÉG

 Prosenjakovci - Pártosfalva 70
9207 PROSENJAKOVCI - PÁRTOSFALVA

MORAVSKE TOPLICE KÖZSÉGI MAGYAR NEMZETI ÖNI-
GAZGATÁSI KÖZÖSSÉG

MADŽARSKA NARODNA SAMOUPRAVNA SKUPNOST 
OBČINE MORAVSKE TOPLICE

Pártosfalva – Prosenjakovci 70
9207 PÁRTOSFALVA – PROSENJAKOVCI

Obnova svetega misijona
V Župniji Martjanci je v postnem času, od 3. do 6. aprila, potekala obnova svetega misijona, ki nas je leta 2012 spodbujal k 
duhovni poglobitvi pod geslom “Ali ni najino srce gorelo v nama, ko nama je govoril” (Lk 24,32). Obnovo misijona je vodil 
pater Stane Zore, provincialni minister slovenskih frančiškanov. Za dobro duhovno pripravo na velikonočni čas smo imeli 
v času misijona vseskozi na razpolago možnost opravljanja svete spovedi. Naši starejši in bolniki v Domu počitka Brigita 
Beznec v Puconcih pa so bili zlasti veseli obiska in pogovora s patrom, župnikom Srečkom Frasom in župnikovimi sode-
lavci. Po jutranjih in večernih svetih mašah se je pater vsakokrat srečal z različnimi skupinami v župniji (prvoobhajanci 
in birmanci s starši in botri, ostareli, člani Frančiškove družine in skupine Beseda življenja, ....) in jim namenil posebne 
govore, ki bodo objavljeni tudi na spletni strani župnije (http://martjanci.zupnija.info). 
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Svetopisemsko ekumensko kulturno 
srečanje 
V soboto, 5. aprila, je na predvečer sklepa obnove svetega 
misijona v martjanski župnijski cerkvi potekalo svetopi-
semsko ekumensko kulturno srečanje. Prisluhnili smo Bese-
di življenja o načelih in uresničevanju medsebojne ljubezni 
in edinosti ter ekumenskim nagovorom župnika Srečka 
Frasa, častnega škofa Geze Erniše in patra Staneta Zoreta. 
Kulturni program so oblikovali Mešani pevski zbor Župnije 
Martjanci, glasbeni duet Monika in Miran Čarni ter Komorni 
pevski zbor Društva paraplegikov Prekmurja in Prlekije pod 
vodstvom zborovodkinje Valerije Šömen. 

Velikonočni presnec 
V soboto, 12. aprila, dan pred cvetno nedeljo, smo pred 
glavnim vhodom v martjansko župnijsko cerkev letos prvič 
postavili 9-metrski velikonočni presnec (v vzhodni Slove-
niji imenovan tudi presmec ali šop, šoupek), sestavljen iz 
različnih vrst spomladanskega zelenja in cvetja, v spomin na 
Jezusov slovesni prihod v Jeruzalem nekaj dni pred smrtno 
obsodbo. Takrat ga je ljudstvo pričakalo s palmovimi vejami, 
ki so jih polagali na pot, po kateri je Jezus jezdil na osličku. 
Pri izdelavi in postavitvi presneca nas je vseskozi usmerjal in 
vodil Gabriel Moravec iz Moravskih Toplic, ki tudi sicer vsako 
leto aktivno sodeluje pri postavljanju mlaja in pripravi kresa 
v Moravskih Toplicah. Celoten postopek izdelave in posta-
vitve presneca si lahko ogledate na župnijski spletni strani.

Sveto velikonočno tridnevje
Z obredi Velikega četrtka, Velikega petka in Velike sobote ter 
vstajenjsko procesijo na Velikonočno nedeljo (17.-20. april) 
smo se spominjali zadnjih dni Jezusovega trpljenja, smrti in 
vstajenja. Velikonočno tridnevje se začne z večerno mašo na 
Veliki četrtek, v spomin na zadnjo večerjo, ko je Jezus svojim 
učencem dal novo zapoved in postavil dva zakramenta: sve-
to evharistijo (sveto mašo) in mašniško posvečenje. Zvonovi 
utihnejo vse do Velikonočne vigilije (bedenja), ki je simbol 
prehoda iz smrti v življenje, iz teme k luči. Gospodovo vsta-
jenje se slavi z jutranjo vstajenjsko procesijo, na čelu katere 
se nosi kip Vstalega Zveličarja. Sledijo ministranti, možje, 
otroci, duhovnik z Najsvetejšim v spremstvu nosilcev neba 
in svečarjev, pevci in žene. Procesijo spremljajo tudi nosilci 
bander ali zastav, ki odražajo ljudsko pobožnost k določenim 
svetnikom. V Župniji Martjanci so to bandere v čast in 
priprošnjo Sv. Srcu Jezusovemu, Kraljici Venca Rožnega, 
Sv. Jožefu, Sv. Martinu, Sv. Krištofu, Sv. Cirilu in Metodu in 
blaženemu škofu Antonu Martinu Slomšku. Velikonočna 
procesija poteka v molitvi rožnega venca in zbranosti. Po 
procesiji, ki se sklene s sveto mašo, sledi velikonočni zajtrk, 
ko se zaužijejo jedi, ki so bile blagoslovljene na Velikonočno 
soboto in simbolizirajo Jezusovo trpljenje (meso predstavlja 
Kristusovo telo, rdeči pirhi kaplje krvi, hren žeblje, potica ali 
pletenica pa trnjevo krono). Na Velikonočni ponedeljek se 
»odpravimo v Emavs« oz. obiskujemo sosede, prijatelje in 
sorodnike.

Tatjana Vokić Vojkovič

Svetopisemsko ekumensko kulturno srečanje.
Foto: T. Vojkovič, Martjanci, 5. 4. 2014

Velikonočni presnec.
Foto: T. Vojkovič, Martjanci, 18. 4. 2014

Blagoslov velikonočnih jedi.
Foto: T. Vojkovič, Martjanci, 19. 4. 2014

Vstajenjska procesija. Foto: T. Vojkovič, Martjanci, 20. 4. 2014
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Ločevanje odpadkov
V zavesti sodobnega človeka je vse bolj prisotno spoznanje, 
da varovanje okolja ni le modna muha, ampak nuja. Čisto 
in urejeno okolje je vrednota, za katero si moramo prizade-
vati vsi. Kakšno okolje si želimo zapustiti našim zanamcem, 
je vprašanje, na katerega moramo odgovoriti danes, saj bo 
jutri morda že prepozno. 
V našem dvojezičnem vrtcu Prosenjakovci smo zato nare-
dili prve korake k osveščanju otrok o tej problematiki. Ker 
smo dobili dva nova koša za ločevanje odpadkov, je bila to 
izvrstna priložnost, da se s to problematiko podrobneje 
seznanimo. Skupaj z otroki smo najprej ugotavljali, kakšne 
vrste odpadkov imamo, kaj moramo z njimi narediti in ka-
tere bomo lahko odlagali v naše nove koše. Ker imamo pri 
vrtcu veliko različnih zabojnikov, pa smo si ogledali tudi 
te in vanje odvrgli smeti, ki sodijo v posamezni zabojnik.
Otroci so se spomnili tudi, da imamo veliko različnih za-
bojnikov tudi pri trgovini. Ker imamo v vrtcu veliko odpa-
dnega papirja in nekaj neuporabnih steklenic, smo se že 
naslednji dan sprehodili do trgovine. Vsak izmed otrok je 
v svoji vrečki nesel nekaj odpadnega materiala. Otroci so 
bili na odpadke zelo pozorni tudi med sprehodom in tako 
smo jih pobirali tudi v obcestnih jarkih. Ko smo prišli do 
zabojnikov, smo skupaj ugotavljali, kateri zabojnik je za 
katere odpadke, in se nato lotili ločevanja.

A hulladékok szelektálása
A környezetvédelem az emberiség fontos feladata. Ez egy 
olyan tevékenység, mely során mindannyian óvjuk, és meg-
őrizzük a természetet. Illendő lenne arra is figyelmet fordítani, 
hogy milyen környezetet hagyunk hátra utódainknak.
A Kétnyelvű Pártosfalvi Óvodában nagyon fontosnak tartjuk, 
hogy már az óvodás gyerekek is megtanulják, hogy nem sza-
bad szemetelni. Az óvodánk új szemetesládákat kapott, így 
lehetőség adódott arra, hogy megtanítsuk a gyerekeknek a 
szemét szortírozását. Legelőször megállapítottuk, hogy mi-
lyenek a hulladékok, hogyan szelektáljuk őket és, ha belerak-
hatjuk őket az új szemetesládánkba. Az óvodánknál is több 
különböző kuka van. 

O ločevanju odpadkov smo iskali informacije v različnih 
revijah, knjigah, brošurah, vsak dan pa smo prebrali tudi 
zgodbico v knjigi »Ločujmo odpadke«. Tudi likovno smo 
ustvarjali, saj smo prav iz različnega odpadnega materiala 
naredili različne likovne izdelke. 
Z otroci smo spoznali, da je prav ločevanje odpadkov 
osnovno za izvajanje postopka recikliranja oziroma pre-
delave odpadkov. Z malo truda in pripravljenosti na sode-
lovanje se lahko aktivno vključimo v varovanje narave in 
okolja prav vsi.

Zapisala vzgojiteljica Bernarda Koroša Pantović
iz dvojezičnega vrtca Prosenjakovci

A gyerekekkel másnap elsétáltunk a boltig, hiszen eszükbe 
jutott, hogy ott is több különböző kuka van. Vittünk magunkkal 
zacskókat, amibe beleraktuk a szemeteket, amit az út mellett 
találtunk. Az óvodából is több papírt és felhasználhatatlan 
üveget vittünk magunkkal. A szemeteket szétválogattuk, majd 
megfelelő helyre, azaz a megfelelő színű kukába dobtuk bele 
őket. 
Információt a hulladékok szelektív gyűjtéséről könyvekből, 
magazinokból és prospektusokból kaptunk. A „Ločujmo 
odpadke” című könyvből pedig minden nap elolvastunk egy 
történetet. Művészileg is alkottunk, hiszen sok készítmény, 
műalkotás készült a hulladékból. A gyerekekkel együtt meg-
állapítottuk, hogy oda kell figyelnünk a környezetünkre, nem 
szabad szemetelnünk, és a háztartásban keletkezett szemetet 
külön kell válogatnunk, mert akkor ezeket újra lehet haszno-
sítani. Törekvéssel és jóindulatból mindenki segíthet, hogy 
Földünk fennmaradjon és, hogy a környezetünk tiszta legyen. 

Lejegyezte Bernarda Koroša Pantovć óvónő
a Kétnyevű Pártosfalvi óvodából

Fordította Gal Silvija óvónő
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Vabimo vas na dobrodelno prireditev 

VELIKI PRIJATELJI 
ZA MALE PRIJATELJE

sobota, 7. junij 2014 pri vrtcu 
v Moravskih Toplicah

Pestro popoldansko dogajanje za otroke 
in vse otroke po srcu!

PROGRAM
13.00 Kolesarski maraton, 42 km s startom pri vrtcu: 

Štartnina 5 EUR (proga Mor. Toplice, Bogojina, 
Filovci, Prosenjakovci, Fokovci, Martjanci, Mo-
ravske Toplice)

15.00 Slavnostni pričetek s skokom s padalom in 
himno vrtca (zapojejo otroci iz vseh enot)

15.10-19.00 Športne igre, zabava, ustvarjalne in plesne 
delavnice, igrice, poslikava telesa in še veliko 
drugih presenečenj!

19.05-22.00  Večerni glasbeni program z glavnimi gosti 
Aeternum

Pevski zbor Vita
Nika Zorjan

Mladi glasbeniki in folklorne skupine

Povezovalca večernega dogajanja: Macho&Mejke

Predprodaja vstopnic: V enotah vrtcev občine Moravske 
Toplice in na dan prireditve

Vaš dobrodelni prispevek:
Celodnevna vstopnica - odrasli: 5 EUR, otroci (do 15 let): 2 
EUR, družinska (2 odrasla, 3 in več otroci: 15 EUR)

Celoten izkupiček prireditve bo namenjen ureditvi 
otroškega igrišča pri novem vrtcu v Moravskih Toplicah.

VABLJENI, SAJ SMO VSI MLADI PO SRCU!

ŠPORT ŠPAS – dan druženja in gibanja 
vseh generacij
Sobota, 17. maj 2014, zjutraj. Vreme je bilo zelo podob-
no vremenu zadnjih nekaj dni. Skozi sive oblaki nika-
kor ni moglo posijati sonce. Vsake toliko časa je rahlo 
deževalo. Pogled skozi okno, nato pa razmišljanje – gre-
mo ali ne gremo?   
Odločitev o tem, da se nam pridružite na prireditvi 
Šport špas, gotovo ni bila lahka. Vreme zagotovo ni 
bilo naklonjeno takšnemu druženju – a o tem smo 
razmišljali le odrasli. Samo v povezavi z vremenom se 
nam je pojavljalo vprašanje za vprašanjem. Prepričana 
sem sicer, da so tudi otroci razmišljali. Na desetine, 
morda stotine vprašanj se je porodilo v njihovih majh-
nih glavah in se zgrinjalo na glave vas odraslih. Vendar 
njihova vprašanja zagotovo niso bila povezana z vre-
menom. Vreme nikakor ni tisto, ki bi vplivalo na njihovo 
veselje, srečo … in ta dan so bili srečni. Srečni zato, ker so 
bili v družbi tistih, ki jih imajo najraje – bili so v družbi 
staršev, starih staršev…

Kljub slabemu vremenu, se nas je na zelenici ob 
športnem parku Term 3000,  zbralo kar nekaj. S 
številčno udeležbo ste dokazali, da so medgenera-
cijsko druženje, skrb za zdravje in gibanje vrednote, 
ki jih živimo. Mojemu pozdravu je sledil še pozdrav 
predstavnika Term 3000, gospoda Janeza Pušnika, 
nakar smo se z razprtimi dežniki odpravili na pohod. 
Na trim stezi so nas pričakali zaposleni našega zavo-
da. Za vse nas so pripravili zanimive naloge poveza-
ne z našo prednostno nalogo - opismenjevanje. Vse, 
ki so naloge uspešno rešili, je na koncu čakal skriti 
zaklad.  Bogatejši za nekaj sladkega, smo se nato 
odpravili proti vrtcu. Tam smo v prijetnem okolju 
uživali v lutkovni igrici Koza Rogata, ki so jo odigrale 
članice lutkovne skupine RA-RA. Pa da ne boste mi-
slili, da so uživali samo otroci. Vsaj toliko kot otroci, 
če ne še bolj, smo v igrici uživali tudi odrasli – tudi 
župan, gospod Alojz Glavač, ki se nam je pridružil. 
Igrica je prinesla veliko smeha in dobre volje med 
vse udeležence naše prireditve, a slabega vremena 
žal ni uspela odgnati. V prijetnem vzdušju smo zato 
le še podelili priznanja – za najmlajšo in najstarejšo 
udeleženko ter najštevilčnejšo družino. Sledilo je 
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prijetno kramljanje in nato odhod  - vsak na svojo stran, 
vsak s svojimi mislimi, a bogatejši za spoznanje, da smo 
drug drugemu polepšali dan. 
Naše druženje pa bo polepšalo dan tudi nekomu, ki ga 
pravzaprav niti ne poznamo. »Vstopnina« na prireditev 
je bila zavoj starega papirja. Sredstva, ki smo jih s tem 
zbrali, so namenjena fundaciji Pismo srca, ki sredstva  
namenja  za štipendiranje otrok in dijakov, ki prihajajo 
iz socialno ogroženih družin, s svojo nadarjenostjo in 
sposobnostjo pa dosegajo dosežke na šolskih in izven 
šolskih področjih (šport – okoljevarstvo – zdravje).
HVALA vsem, ki ste nekomu polepšali dan!

Simona  Kaučič, 
ravnateljica

Nogometni pregled
Življenje teče dalje in tako tudi nogometaši iz občine Mo-
ravske Toplice se borijo za svoje točke po najboljših močeh. 
Pa pričnemo z najvišje postavljenim ligašem v občini, eki-
po Čarde iz Martjancev. NK Čarda se je v 19. kolu spopadla s 
svojimi rivali iz Beltincev ter izgubila 1 : 2. Pred 250 gledalci 
zadetek za Čardo dosegel Grega Andrejč. V 20. kolu so se spo-
padli z ekipo Ljutomera. Proti prleškim rivalom so izgubili 4 : 
1. Gol za Čardo dosegel Simon Gjerek. V 21. kolu so izgubili na 
Goričkem proti Gradu 6 : 0. V 22. kolu so izgubili proti ptujski 
Dravi 0 : 2. V 23. kolu so odšli proti svojim najbližjim sosedom, 
ekipi Rakičana in izgubili 7 : 2. Oba zadetka za Čardo je dosegel 
Marko Bagari. Po 23. kolih Čarda zaseda 14. mesto z 9 točkami. 
Prva je ekipa Dravinja Kostroj s 59 točkami.
Svoj boj za točke bolj ali manj uspešno bijejo naprej 
nogometaši GMT Bogojine. V 19. kolu 
so se spopadli z ekipo Križevci in po 
zaslugi Nejca Černele prišli v vodst-
vo, a se na koncu morali zadovoljiti 
s točko ter rezultatom 1 : 1. V 20. kolu 
so se pred domačimi gledalci spo-
padli z ekipo Hodoš in remizirali 1 : 1. 
Zadetek za domačo ekipo je dosegel 
Nejc Černela. V 21. kolu so odšli na 
gostovanje v Rogaševce in izgubili 
3 : 1. Uroš Ošlaj je dosegel zadetek 
za ekipo Bogojine. V 22. kolu so pred 
domačimi gledalci izgubili proti ekipi 

Bakovci 1 : 2. Gol za Bogojino je dosegel Sebastijan Koltaji. Eki-
pa Bogojine zaseda 11. mesto z 21 točkami. Prva je ekipa Serdi-
ce s 54 točkami.
Tudi nogometaši ŠD NK Rotunda iz Sela pogumno borijo za 
svoje točke v 2. MNZ Murska Sobota. V 15. kolu so odšli v Gorn-
jo Radgono in izgubili 2 : 0. V 16. kolu so izgubili pred domačimi 
gledalci proti ekipi Pušče 0 : 1. V 17. kolu so izgubili na gosto-
vanju v Lipi 5 : 0. V 18. kolu so pred domačimi gledali po pra-
vi mali golijadi izgubili proti Romi 4 : 8. Zadetke za domačo 
ekipo so dosegli Simon Hari, Marino Malinovič, Žiga Balajc in 
Mitja Vučkič. Ekipa Rotunde zaseda 7. mesto s 7 točkami. Prva 
je ekipa Rome s 40 točkami.
Odlične nogometne predstave še naprej prikazujejo mla-
dinci NK Čarde v prvi medobčinski mladinski nogometni 
ligi Murska Sobota. V 16. kolu so bili prosti. V 17. kolu so pred 
domačimi gledalci premagali vrstnike iz Puconcev 2 : 1. Za-
detka sta dosegla Blaž Ošlaj in Luka Papič. V 18. kolu so se 
spopadli z vodilno Muro. Po odlični prikazani igri obeh ekip 
in lepih priložnosti sta se ekipi razšli z začetnim rezultatom 0 
: 0. V 19. kolu so doma remizirali proti ekipi Gančani 1 : 1. Luka 
Papič je povedel svojo ekipo v vodstvo za končni remi. Po 19. 
kolih mladinci Čarde zasedajo 5. mesto s 33 točkami. Prva je 
ekipa Mure s 45 točkami.
Mladinci Bogojine so v 13. kolu pred domačimi gledalci dekla-
sirali ekipo Slatine iz Radencev 7 : 1. Za domačine so bili uspešni 
Miha Maučec, ki je dosegel hatrick in Gorazd Ošlaj po dvakrat, 
ter po enkrat Timotej Maučec in Patrik Rac. V 14. krogu je bila 
mladinska ekipa Bogojine prosta. V 15. krogu so izgubili proti 
Dokležovju 4 : 1. Častni zadetek je dosegel Timotej Maučec. 
Mladinska ekipa Bogojine po 15. kolih zaseda  tretje mesto s 
23 točkami. Prva je ekipa Goričanke s 34 točkami.
Svoj boj pa tudi nadaljujejo nogometaši na malo nogometnih 
igriščih občine Moravske Toplice. V 12. kolu so Prosenjakovci 
izgubili doma proti Mlajtincem 1 : 2, Sebeborci izgubili proti 
Motvarjevcem 4 : 5, Filovci zmagali 10 : 0 proti Ivancem, Vučja 
Gomila je izgubila 1 : 2 proti Strehovcem in Noršinci prema-
gali Tešanovce 3 : 2. V 13. kolu Strehovci izgubili proti Filovcem 
4 :6, Sebeborci zmagali Prosenjakovce 4:3, Ivanci zmagali 
Noršince 5:4, Tešanovci zmagali Mlajtince 5:3 in Motvarjevci, 
ki so bili uspešnejši od Vučje Gomile 5:4. V 14. kolu Noršinci 
izgubili proti Strehovcem 4:7, Mlajtinci izgubili proti Ivan-
cem 5:6, Prosenjakovci zmagali Tešanovce 3:1, Vučja Gomila 
zmagala Sebeborce 5:2 in Filovci so zmagali Motvarjevce 8:2. 
V 15. kolu so Strehovci in Mlajtinci remizirali 1:1, Sebeborci 
so izgubili proti Filovcem 2:8, Ivanci proti Tešanovcem 4:9, 
Motvarjevci so bili doma uspešnejši od Noršincev 3:0 in Vučja 

Gomila proti Prosenjakovcem 1:1. V 
nepopolnem 16. krogu so Noršinci 
doma izgubili proti Seboborcem 
2:3, Prosenjakovci zmagali Ivance 
5:3 in Filovci 3 proti 0 Vučjo Go-
milo. Po nepopolnih 16. kolih so v 
vodstvu Filovci z 48 točkami. Sledi-
jo Ivanci, Strehovci, Prosenjakovci, 
Motvarjevci, Tešanovci, Mlajtinci, 
Vučja Gomila, Sebeborci in Noršinci.

Luka Perš
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3. Jurjev pohod
Letos smo tretjič izvedli že tradicionalni Jurjev pohod, ki je 
bil organiziran s strani Madžarske Narodne Samoupravne 
Skupnosti občine Moravske Toplice in Kulturnega Društva 
Antal Ferenc iz Središča. Relacija letošnjega pohoda je po-
tekala iz Središča proti Ratkovcem, kjer smo prispeli do 
naše prve postaje, medičarske delavnice Jožice Celec, ki 
nas je lepo sprejela in nas seznanila z njeno dejavnostjo 
ter nam postregla svoje dobrote. Pot smo nadaljevali proti 
Lončarovcem in nato proti Ivanjševcem, kjer nas je pričakal 
čebelar Koloman Kozic z družino. Tam smo si ogledali 
čebelnjak ter se posladkali z domačim medom. Zadnji ki-
lometri so nas vodili nazaj do Središča, kjer nas je pričakala 
topla malica. Vreme nam je ugodilo, v prečudoviti naravi 
smo se nadihali svežega zraka in se vrnili domov z lepimi 
občutki in obilico pozitivne energije. 

Alen Vugrinec

Harmadik Szent György-napi gyalogtúra
Idén már harmadik éve szerveztük meg a hagyományos 
Szent György-napi gyalogtúrát, amely a Moravske Toplice 
Községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség és a szer-

dahelyi Antal Ferenc Művelődési Egyesület részéről volt 
megszervezve. A túrázók a szomszédos falvakból, Mura-
szombatból és Szlovénia más részeiből érkeztek. Az idei gya-
logtúra útvonala Szerdahelyről indult Pártosfalva irányába, 
félúton pedig egy erdei úton elkanyarodtunk Ivanjševci és 
Berkovci határa felé. Útközben többször meg is pihentünk 
és felfrissültünk. Az első betervezett megállónk Jožica Ce-
lec, méz és mézeskalács-készítő műhelyénél volt Ratkovcin. 
Jožica asszony szeretettel fogadott minket, bemutatta nekünk 
tevékenykedését és megkínált bennünket termékeivel. Utun-
kat Lončarovcin keresztül, Ivanjševci felé folytattuk, ahol a 
második megállónknál Koloman Kozic méhész és családja 
vártak ránk. Ott megnéztük a kaptárjait és megkóstolhattuk a 
hazai mézet. Az utolsó kilométerek vissza Szerdahelyre vezet-
tek, ahol mindenkit meleg uzsonna várt. Az időjárás kedve-
zett nekünk, a gyönyörű természet, a friss levegő és mindez 
hozzájárult ahhoz, hogy minden túrázó szép élményekkel és 
elégedetten érkezett haza.

Vugrinec Alen

Luka Norčič (Sebeborci) osvojil dve 
odličji na Otočcu
Mladi Luka Norčič učenec 9. razreda Osnovne šole Pucon-
ci, član Namiznoteniškega kluba Kema, ki je doma v Se-
beborcih  je na  namiznoteniškem državnem kadetskem  
prvenstvu na Otočcu osvojil dve odličji.
Norčič je s trenerjem Mirkom Ungerjem doma iz Mo-
ravskih Toplic v posamični konkurenci proti pričakovanju 
osvojil drugo mesto in naslov slovenskega podprvaka, 
zmagal je Peter Hribar član novomeške Krke. K  drugemu 
mestu v posamični konkurenci je Luka Norčič s Pio Mihevc  
iz Logatca dodal še  tretje mesto še v mešanih dvojicah. 
Ob izjemnem uspehu na državnem prvenstvu je Luka 
Norčič tudi član slovenske  kadetske namiznoteniške re-
prezentance  s katero je na mednarodnem tekmovanju v 
Varaždinu osvojil drugo mesto.

Tonček Gider 
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Prijateljska tekma
Da je sodelovanje med Madžarsko in Slovenijo zelo dobro, 
dokazujemo tudi vaščani dveh obmejnih vasi. V luči tega 
sodelovanja so se na prvomajski praznik dela na nogomet-
nem igrišču v Prosenjakovcih domači nogometaši pomerili 
s kolegi iz sosednje Magyarszombatfe.
Na tradicionalnem dogodku, ki ga že nekaj let zapored 
organizira športno društvo iz Prosenjakovcev, se je zbralo 
veliko nogometnih navdušencev iz obeh držav. Tekma je 
bila odlična, še boljše navijanje, končni rezultat pa nepo-
memben. Velik bolj pomembno je bilo namreč druženje 
nogometašev in navijačev v športnem duhu, prijateljski 
stisk roke po zadnjem sodnikovem žvižgu in dejstvo, da so 
jo vsi udeleženci odnesli brez poškodb. 
Seveda pa ne gre pozabiti niti obljube, da se prihodnje leto 
ponovno snidejo.

Zapisala Bernarda Koroša Pantović
Fotografiral Izidor Koroša

Barátságos mérkőzés
A két határ menti település lakossága rendszeresen gon-
doskodik az együttműködésük elmélyítéséről, így a hazai 
játékosok, a munka ünnepe, május elseje kapcsán a pár-
tosfalvi focipályán, barátságos mérkőzésen találkoztak a 
magyarszombatfai csapat tagjaival.
A pártosfalvi sportegyesület hagyományos rendezvényére, 
mindkét országból, számos focirajongó érkezett. A mérkőzés, 
de különösen a szurkolás fergeteges volt, az eredmény pe-
dig ebben az esetben amúgy sem lényeges. Sokkal fonto-
sabb, hogy a játékosok és a szurkolók valódi sportszellem-
ben találkoztak, hogy a mérkőzés lefújásakor kezet ráztak 
egymással, és hogy játék közben egyetlen sérülés sem tör-
tént. 
És persze megígérték egymásnak, hogy jövőre újra 
találkoznak. 

Lejegyezte Koroša Pantović Bernarda
Fotó Koroša Izidor

KER NAM NI VSEENO! 
Pred  kratkim je naš krajan Zoran Gerasimov doživel hudo 
delovno nesrečo.
Ob marljivem delu v  skromni domači delavnici, ki je 
predstavljalo večinski del družinskega proračuna, je prišlo 
do vžiga, zaradi katerega je Zoran utrpel hude
opekline po vsem telesu.
Poleg neznosnih telesnih in duševnih bolečin, je seveda 
dolgotrajno zdravljenje, z vrsto operacij, povezano tudi s 
precejšnjimi finančnimi stroški.
To je še toliko težje, saj gre za odsotnost glavnega vira 
družinskih dohodkov.  
Zoran je priljubljen, srčen in pošten krajan in kot njegovi 
sovaščani nismo mislili stati ob strani in mu ne pomaga-
ti. Na pobudo gospoda Ludvik Sočiča smo se  odločili, da 
mu kot vztrajnemu športniku pomagamo na svoj način.
V sodelovanju s KMN Noršinci smo pripravili dobrodelni 
nogometni turnir, katerega so se udeležile štiri ekipe, pri 
katerih je Zoran igral in verjamemo, da bo še igral. 
Na dobrodelnem turnirju so sodelovale veteranske ekipe 
ČARDE, BORAČEVE, IVANEC in NORŠINEC, ki so se vabilu 
odzvale takoj brez pomislekov.

Turnir  je bil v nedeljo, 11. maja 2014 od 10. ure do 14. ure na 
nogometnem igrišču v Noršincih. 
Humanitarne prireditve so se poleg nogometašev 
udeležili tudi številni člani njihovih družin, prijatelji in 
sovaščani iz kar treh četrtin gospodinjstev v Noršincih.
V dobrodelne namene je šel ves dobiček od ponujene 
pijače in hrane, hkrati pa se je zbiralo še prostovoljne pri-
spevke.
Udeleženci turnirja so pokazali svojo srčnost in občutek 
za sočloveka saj so velikodušno prispevali vsak po svojih 
močeh.
Zato lahko zaključimo, da je bila prireditev zelo uspešna, 
saj se je v kratkem času uspelo zbrati kar 2051,11  EUR.
Zbrane prispevke smo podarili družini Gerasimov.
Vsem, ki ste sodelovali pri organizaciji in izvedbi prire-
ditve se v imenu krajanov Noršinec  in vseh ljudi dobrega 
srca najlepše zahvaljujem. 
Vsi obiskovalci, krajani in prijatelji, vam pa iskrena hvala 
za prispevke.
S tem smo zopet dokazali, da smo človeku v nesreči pri-
pravljeni pomagati,  KER NAM NI VSEENO!
                                                                                                                          Tanja Trajbarič Lopert
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Abrahamski polet
Utrinek poleta z balonom, 2.5.2014. 
Poleteli smo iz Bogojine in pristali med Gančani in Lipovci. Pilot 
je bil Silvo Vohar (Balonarski klub Bakovci), potnika (in krščenca) 
Janez Rogač – grof Gančki I in Andrej Rogač - grof Gančki II. Po-
let sta nama z bratom Janezom ob najinem Abrahamu podarili 
družini.  Kako lepa je naša pokrajina se človek zave, ko jo opazuje 
s ptičje perspektive. 

Andrej Rogač

OŠ Fokovci na zaključni tržnici prireditve Tu-
rizmu pomaga lastna glava 
NAGRADA TUDI NA DRŽAVNEM 
TEKMOVANJU 
V torek, 22. aprila, je v Mercator centru v Mariboru 
potekala zaključna tržnica Turizmu pomaga lastna 
glava, na kateri se je predstavilo 36 najboljših šol, 
izbranih na regionalnih izborih. Cilj letošnje nalo-
ge je bil oblikovati turistični produkt za učinkovito 
preživljanje prostega časa v naravi. 
Učenci OŠ Fokovci so oblikovali program 2-dnevne-
ga preživljanja prostega časa v naravi, ki so ga poi-
menovali Išče se … Gre za tabor, namenjen skupini 
(12–16 udeležencev) mladih od 11. do 15. leta starosti. 
Skupina se s spalnimi vrečami in kolesi v spremstvu 
animatorjev odpravi na 2-dnevno doživetje v nara-
vi, katerega osnovni cilj je iskanje zakladov. Zakladi, 
ki jih iščejo s pomočjo karte in GPS naprav, so za-

nimive lokacije. Na teh lokacijah udeležence tabora 
čakajo zabavne igre, povezane s kmečkimi opravili 
in gozdom, preko katerih odkrivajo naravne lepote 
Goričkega in ga doživljajo skozi vse čute. S pametni-
mi telefoni/tablicami bodo poiskali te lokacije in fo-
tografirali naravne znamenitosti in svoja doživetja 
v naravi. Ob tem se bodo poučili tudi o varnem 
kurjenju ognja v naravi, si sami pripravili večerjo in 
preživeli družaben večer ob ognju in igranju igre Po 
Goričkon, preko katere se bodo na zabaven način 
seznanili z naravno in kulturno dediščino Goričkega. 
Ob zaključku tabora se bodo udeležili še lokalne 
prireditve na prostem, kjer bodo prejeli potrdila za 
sodelovanje na taboru, hkrati pa bodo na prireditvi 
tudi sami sodelovali s preprosto in zabavno igro, ki 
so se je naučili na taboru.
Za dobro pripravljen program so si že na regional-
nem izboru poleg zlatega priznanja prislužili še 
posebno zlato priznanje za najboljšo turistično na-
logo. Na državnem srečanju, kjer  je strokovna komi-
sija izbrala 12 najboljših stojnic, pa so se uvrstili še 
med izbrano dvanajsterico. 

OŠ Fokovci

 

 

»V dolini tihi je vasica mala…«, 

katere prebivalci vas vljudno 
vabimo na prireditev 

»O B U D I M O   P O D E Ž E L J E« 

 

ki bo v nedeljo, 1. junija 2014, ob 11.00 uri pred Vaško 
gasilskim domom v Ratkovcih 

V okviru prireditve se bo: 

- predal namenu obnovljen Vaško gasilski dom 
- prevzelo orodno vozilo PGD Ratkovci 

- svojemu namenu predalo Kulinarično jedro 
KULINARA  

 
 

Vljudno vabljeni! 
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TURIZEM

POMLADNI TURISTIČNI MOZAIK
Delo v moravskotopliškem turističnem centru je zani-
mivo med drugim tudi zaradi raznolike strukture tujcev, 
ki obiščejo našo poslovalnico. Takšnih in drugačnih 
nevsakdanjih zgodb, pripetljajev in situacij, povezanih s tu-
risti in obiskovalci, zato prav nikoli ne zmanjka. 

Bicikl map of kura glava prosim!
Pred dnevi nas je obiskal angleško govoreč  obiskovalec. Gle-
de na njegov zanimiv diskurz, ki je vseboval deloma angleške 
in deloma prekmursko-prleške besede, je bil gospod v svoji 
komunikaciji zelo suveren: »The map of kura glava pro-
sim!«  Dobil je zemljevid naše kurje glave, Pomurja. Kasneje 
smo izvedeli, da je obiskovalec  Paul Anglež, ki trenutno 
živi v Prlekiji, da se ukvarja s kolesarstvom in se veselo uči  
slovenščine. Ta se 
mu zdi dokaj težka, 
vendar zelo dobro 
preskakuje to oviro 
in odločno kljubuje 
vsem zagonetkam 
pri učenju naše 
materinščine. Bravo, 
Paul!

Poleg turistov nas pogosto obiskujejo tudi domači in tuji 
novinarji. Pripravimo jim vrečko s promocijskim materialom, 
odgovarjamo na takšna in drugačna vprašanja, povezana s 
turizmom, utripom turistične destinacije, regije in nasploh 
Slovenije. Te dneve je naš TIC obiskal izraelski novinar Itzhak 
Benozer, ki se je z ženo mudil v Termah 3000. Odpravil se je 
tudi na raziskovanje okolice, zato bomo o Moravskih Topli-
cah in okolici lahko brali tudi v izraelskih medijih. Destinaci-
jo Moravske Toplice z okolico smo te dneve predstavili v gla-
silu Veleposlaništva 
Republike Slovenije  
v Washingtonu. Tudi 
Američane je potreb-
no seznaniti, da še 
obstajajo rajski kraji 
– in da je tudi pri nas 
lahko Amerika!

Trdoživost golfistov ne pozna meja 
Drži, kot pravijo, da pravih športnikov ne ustavi pravzaprav 
nič – še najmanj neugodno vreme. Golfsko igrišče Term 3000 
s svojimi 18 luknjami privablja strastne golfiste ne glede na 
vremenske razmere. V hladnem, vetrovnem in deževnem 
majskem vremenu, 
ki nas je spremljalo 
pred kratkim, so se 
rekreativci pridno 
urili v udarcih golfa 
in aktivno preživljali 
svoj oddih.

TIC OBVESTILA
Poslovalnica TIC Selo odprta 
Pred velikonočnimi prazniki je začela ponovno obratovati 
poslovalnica TIC Selo, podružnica TIC Moravske Toplice, kjer 
nudimo vodeni ogled v romanski rotundi. Odprta je vse dni 
v tednu med 13.00 in 17.00 (v oktobru in novembru od 12.00 
do 16.00). Ob ponedeljkih je zaprta. 

Prvomajska tržnica mimo, prihaja Poletna tržnica – k sode-
lovanju vabimo ponudnike kmečkih pridelkov
Med prvomajskimi prazniki so rokodelci in lokalni ponudniki 
zopet svoje izdelke pridno ponujali na stojnicah. Od 19. juni-
ja dalje prirejamo Poletno turistično tržnico, ki bo aktualna 
med četrtki in nedeljami, med 18.00 in 22.00. Trajala bo vse 
do septembra. Vse ponudnike kmečkih pridelkov vabimo k 
sodelovanju, prosimo, pokličite nas na 02 538 15 20 oziroma 
pišite po e-pošti info@moravske-toplice.com. 

Turistično info tablo dopolnili z oglasnimi vsebinami 
Osrednji informativni tabli v Moravskih Toplicah smo doda-
li oglasne vsebine, kjer se predstavljajo ponudniki izvrstne 
prekmurske kulinarike, namestitev ter drugih, s turizmom po-
vezanih dejavnosti. Možnost zakupa oglasnega prostora je še 
na voljo, zato ne odlašajte in v okviru table predstavite svojo 
storitev, izdelek oziroma vašo turistično ponudbo tudi vi!

Rent a bike – razširjena ponudba koles in opreme 
Odslej lahko kolesarite še bolj udobno, saj smo v TIC Mo-
ravske Toplice razširili ponudbo najema koles. Sedaj si 
lahko izposodite 10 novih koles s čeladami in ključavnicami, 
možna je tudi izposoja otroškega sedeža. Tudi ustrezna ko-
lesarska literatura, zemljevidi in karte so na voljo v TIC Mo-
ravske Toplice.

Festival prekmurskih dobrot 
Od rekreacije pa k dobro prekmurski hrani. Okusili jo boste 
lahko na dogodku, kjer ne bo manjkalo prekmurskih dobrot, 
etno glasbe in domačih obrti. Dogodek ima dobrodelni 
značaj, saj bodo prispevke, zbrane s prodajo prekmurskih 
gibanic, namenili skrbi za naše štorklje (Veterinarskemu 
inženiringu Nabergoj, d.o.o).
Ne zamudite Festivala prekmurskih dobrot, 14. junija ob 
16.00 v šotoru pri Termah 3000 v Moravskih Toplicah. 

Janja Bürmen
TIC Moravske Toplice 

Anglež in zemljevid kurje glave 

Izraelski novinar na obisku v Moravskih Toplicah

Golf, šport, ki nikakor ni za mehkužce!
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PROSTI ČAS

PRAVILNA REŠITEV GESLA NAGRADNE KRIŽANKE 123. ŠTEVILKE LIPNICE: VELIKONOČNE REMENICE
Med prispelimi pravilnimi rešitvami smo izžrebali naslednje nagrajence,ki prejmejo vrednostne bone pokrovitelja, Picerija  Pe-
runika Moravske Toplice, najboljša picerija daleč naokoli: 1.  ČRT LOVRENČEC,  BOGOJINA 146,  9222 BOGOJINA, 2. EVGEN KOCET, 
PROSENJAKOVCI  33, 9207 PROSENJAKOVCI, 3. MARIJA CASAR, MOTVARJEVCI 5, 9207 PROSENJAKOVCI

NAGRADNA KRIŽANKA: TIC MORAVSKE TOPLICE
Pokrovitelj nagradne križanke je TIC Moravske Toplice, ki bo trem uspe-
šnim reševalcem poklonil praktične nagrade. 
Geslo križanke, ime in priimek ter naslov pošljite na dopisnici do petka, 
20. junija 2014 na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 
9226 Moravske Toplice, s pripisom križanka. 
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HOKEJIST 
ZUPANČIČ

PEVKA 
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EDI 
DOLINŠEK
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POLITIK 
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SODOBNE 
GENETIKE
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CLEVELAND - luka v Ohiu
AIL - otok v Prespanskem jezeru



KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI MORAVSKE TOPLICE
JUNIJ 2014

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

Naziv prireditve Opis prireditve Kraj izvajanja Datum Organizator Informacije

Obudimo podeželje
Namenu se bosta predala obnovljen 
Vaško-gasilski dom in Kulinarično 
jedro Kulinara.  

Ratkovci, Vaško-gasilski 
dom 

1. 6.2014, 
11.00 KS Ratkovci dejan.kocis@guest.

arnes.si

Otroški muzikal Pepelka Znana pravljica v drugačni preobleki 
v izvedbi šolarjev OŠ Bogojina. 

Martjanci, dvorana ŠC 
Martjanci

1.6. 2014, 
17.00 TD Martin Martjanci jasmina.papic@gmail.

com 

Dobrodelna prireditev 
Veliki prijatelji za male 
prijatelje 

Z izkupičkom bodo preuredili 
otroško igrišče pri novem vrtcu. 
(Nika Zorjan, Aeternum, Macho in 
Mejke …

Moravske Toplice, šotor 
pri novem vrtcu 

7. 6. 2014, 
13.00-21.30

Vrtci občine M. Toplice 
(Sklad Vrtca) 

02 538 14 71, 
www.mojvrtec.com 

Festival manjšinske 
kulture – Projekt Evropa 
za državljane 

Predstavniki madžarske narodnost-
ne skupnosti iz Slovaške, Srbije, naše 
občine in Porabski Slovenci se pred-
stavijo s svojo kulturo in kulinariko. 

Moravske Toplice, šotor 
pri Termah 3000 

6. 6. 2014, 
16.00 Občina Moravske Toplice www.moravske-

toplice.si 

Državno tekmovanje 
Prvaki znanja 

Tekmovanje iz znanj, veščin in izku-
šenj iz vseh splošnih področij. Bogojina 5. 6. 2014 OŠ Bogojina www.osbogojina.si 

Sektorske vaje Tekmovanje v sektorju.  Poligon organizatorja 
– Ivanci  

7. 6. 2014, 
15.00 PGD Ivanci Gzmt28@gmail.com

Festival Prekmurskih 
dobrot 

Tradicionalna prireditev, kjer ne 
manjka prekmurske kulinarike, etno 
glasbe in domačih obrti. 

Moravske Toplice,
Šotor pri Termah 3000 

14. 6. 2014, 
16.00 Terme 3000 

Gabriela.feher@
terme3000.si,
 051 677 780

Sektorske vaje Tekmovanje v sektorju.  Poligon organizatorja – 
Kančevci 

14. 6. 2014, 
14.00 PGD Kančevci Gzmt28@gmail.com

Kinološka prireditev Ne zamudite. Prosenjakovci 14. 6. 2014, 
8.00 LD Prosenjakovci Ludvik Rituper

041 671 038

Sektorske vaje Tekmovanje v sektorju.  Poligon organizatorja – 
Sebeborci 

15. 6. 2014, 
10.00 PGD Sebeborci Gzmt28@gmail.com

8. Festival vina in kuli-
narike 

Promocija vina in kulinarike in de-
gustacija jedi v lončeni posodi. 

Filovci, 
Lončarska vas 

21. 6. 2014, 
12.00 KS Filovci z društvi 

Manica Barbarič
041 681 535
Andrej Baligač
051 322 252 

Občinsko gasilsko tek-
movanje Tradicionalno tekmovanje. Krnci 21. 6. 2014, 

14.00 Gasilska zveza Gzmt28@gmail.com

Kolesarski maraton Ajda Tradicionalni kolesarski maraton v 
okolici Moravskih Toplic.  

Moravske Toplice, start 
pri Termah 3000.  

22. 6. 2014, 
10.00 OŠZ Moravske Toplice 

branko.recek@gmail.
com, 
041 389 905

Svečana seja Moravske 
Toplice Ne zamudite. Moravske Toplice 24. 6. 2014, 

20.00 PGD Moravske Toplice Gzmt28@gmail.com

Pohod ob dnevu držav-
nosti 

Pohod na temo lokalne zgodovine 
(Andrejci, Kančevci, Ivanovci). Dolži-
na: 11 km, startnina 7 EUR. 

Andrejci, 
start pred okrepčevalni-
co Pri kapelici 

25. 6. 2014,  
10.00 

Društvo upokojencev 
Moravske Toplice

Ignac Gabor 
031 388 513

Tabor Mladi gasilec Druženje in izobraževanje mladih 
gasilcev. Martjanci, ŠRC 25. 6. – 28. 6. 

2014
Gasilska zveza Moravske 
Toplice 

Jože Lipaj,  041 331 413
Ludvik Gomboc, 
041 327 413 

Poletna turistična tržnica 
Tradicionalna tržnica lokalnih 
ponudnikov z izdelki prekmurskih 
domačih in umetnostnih obrti. 

TIC Moravske Toplice, 
drevored pri Slaščičarni 
Café Praliné  

med četrtki 
in nedeljami, 
od 19. 6. dalje, 
18.00-22.00

TIC Moravske Toplice 
02 538 15 20
info@moravske-topli-
ce.com

Prireditev ob dnevu 
državnosti 

Praznovanje Dneva državnosti v 
Občini Moravske Toplice. OŠ Bogojina 24. 6. 2014 Območno združenje vete-

ranov vojne za Slovenijo
Valter Baldaš
040 291 771

Fokovski piknik - 
“bogračfešta”

Srečanje Fokovčanov in tekmovanje 
v kuhanju “predvolilnega” bograča Fokovci, gasilski dom 24. 8. 2014 PGD Fokovci Stanislav Gorčan, 

031 861 991

Lovski tabor 
Tridnevni lovski tabor za osnovnošol-
ce od 6. do 9. razreda s spoznavan-
jem narave in streljanja. 

Prosenjakovci, lovski 
dom 

25. 6. – 27. 6. 
2014 

LD Prosenjakovci in Zveza 
lovskih družin Prekmurja 

Ludvik Rituper
041 671 038

Štrkastične dogodivščine 
v Termah 3000 

Vsebine, primerne za otroke in 
odrasle. Moravske Toplice 25. 6. – 31. 8. 

2014 Terme 3000
animacija@ter-
me3000.si, 
041 741 778

Družinski športni dan Dan druženja vseh generacij. Martjanci, igrišče 28. 6. 2014, TD Martin Martjanci Jasmina.papic@gmail.
com 

Praznovanje 120-letnice 
PGD M. Toplice Praznovanje okroglega jubileja. M. Toplice 28. 6. 2014, 

14.00 PGD Moravske Toplice Štefan Cmor,
031 579 497

120. obletnica PGD Mo-
ravske Toplice 

Proslava s kulturnim programom in 
gasilsko veselico. 

Moravske Toplice, gasil-
ski dom 

28. 6. 2014
14.00 PGD Moravske Toplice Štefan Cmor, 

031 579 497

Svečana seja Filovci Ne zamudite. Filovci, gasilski dom 29. 6. 2014, 
17.00 PGD Filovci Pgd.mtoplice@gmail.

com

Memorial Simona For-
jana v malem nogometu Tradicionalen turnir. Sebeborci, igrišče 25. 6. 2014, 

8.00 KMN Sebeborci 

Robert Matis, 
041 406 712
Iztok Kerčmar, 
040 185 145


