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Urednikov kotiček
Pa smo v poletju!  Tudi temperature so primerne poletne-
mu času. Padli so že prvi klasi ječmena, čakajo nas žetvena 
opravila. Strokovnjaki pravijo, da bo kakovost pridelka do-
bra, odkupovalci in mlinarji zagotavljajo, da bodo odkupili 
večino krušnih žit, kmetje pa seveda bentijo nad prenizki-
mi odkupnimi cenami.  Ker  z odstopom Alenke Bratušek 
vlada opravlja le tekoče posle, je seveda dialog, v katerega 
je vpet tudi kmetijski minister, toliko težji. 
Poleg žetvenih opravil nas v nedeljo, 13. julija čakajo pred-
časne parlamentarne volitve.  Svoje kandidate ponuja kar 
15 političnih strank in list. Ne glede na poletni čas vam 
svetujem, da stopite na volišča in se odločite, kajti le tako 
bodo dobile volitve legitimni obraz, le tako bodo v Državni 
zbor prišli tisti, ki jim bo poslanski mandat zaupala večina 
volilnega telesa.  Kar nekaj novih obrazov med kandidati 
se ponuja.  Komu pa boste namenili svoj glas, pa je seveda 
vaša suverena pravica. Vseeno pa velja premislek, da ne bo 
novih razočaranj.
Zdaj pa k vsebini 125. številke Lipnice.  V njej je vsega po 
malem. S sliko in besedo smo pospremili praktično vse 
dogodke minulega meseca, posebej pa opozarjam na foto 
reportažo o slovenski udeležbi na 70 - letnici izkrcanja za-
veznikov v Normandiji.
Seveda je na koncu tudi nagradna križanka. In še za zapik: 
ne pozabite, v nedeljo, 13. julija so volitve: izbirali bomo 
med kandidati, ki se nam ponujajo kot bodoči poslanci 
Državnega zbora. S svojo udeležbo boste (bomo) poskr-
beli, da bodo volitve legitimne, kajti z nizko udeležbo bo  v 
našem imenu, četudi mimo naše volje, manjšina odločala 
o tem, kdo bo vstopil v Parlament.

 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.

Sprejem odličnjakov pri županu občine 
Moravske Toplice 
Župan Alojz Glavač je ob koncu šolskega leta v prostorih občine 
Moravske Toplice sprejel odličnjake iz celotne občine Moravs-
ke Toplice. V kratkem sproščenem klepetu so se odličnjaki 
predstavili in povedali, kam jih bo peljala pot iskanja novih 
znanj. Večina odličnjakov se je odločila, da šolanje nadaljuje na 
gimnazijskih programih, le trije so se odločili za poklicno sredn-
jo šolo. Sprejema pri županu Glavaču, končal se je s skupinsko 
fotografijo, so se udeležili: LUKA NORČIČ (SEBEBORCI), DORA 
PULIĆ ČONTALA (SEBEBORCI), ŽAN KRANJEC (FOKOVCI), UROŠ 
PODLESEK (KANČEVCI),KRAMBERGER JAN (DOMANJŠEVCI), KA-
LAMAR CHIARA FRANCESKA (DOMANJŠEVCI), HANA NEMEC 
(MORAVSKE TOPLICE), LARISA RAC (FILOVCI), NIKOLINA ŠKRILEC 
(MLAJTINCI), KLEMENT BLAŽ (MARTJANCI), KAROLINA VÖRÖŠ 
(MORAVSKE TOPLICE) in JAKA AMBRUŠ (NORŠINCI).

ŽUPANI ZA SOLIDARNOSTNO POMOČ DELAVCEM MURE
Župani občin Murska Sobota, Beltinci, Moravske Toplice, Cankova in Tišina so se v sodelovanju s Centrom za socialno 
delo Murska Sobota dogovorili za denarno pomoč odpuščenim delavcem iz Aha Mure. Občine bodo, nekatere po-
dobno kot že ob stečaju leta 2009, iz občinskih proračunov posameznikom namenile med 100 in 200 evri. O višini 
pomoči se bodo še dogovorili, saj želijo, da bi bila ta poenotena. V občini Moravske Toplice bodo nekdanji delavci 
Mure, pa tudi tisti, ki so 
letos delo izgubili zaradi 
stečaja njihovih podjetij, 
deležni enkratne denar-
ne pomoči v vrednosti 
150 evrov. Zanjo se mo-
rajo obrniti neposredno 
na soboški Center za so-
cialno delo.

bc

Po prijetnem klepetu v 
prostorih Občine, so se 
odličnjaki, njihovi starši 
in pedagogi postavili 
pred kamero, za Lipnico 
seveda.
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Proslava ob dnevu državnosti
Tokratno občinsko proslavo ob dnevu državnosti so pri-
pravili v Osnovni šoli Bogojina. Učna ura je osnovnošolsko 
mladež, kateri se je s prazničnim trenutkom sklenilo tudi 
letošnje šolsko leto, pa tudi ostale zbrane v športni dvorani 
OŠ Bogojina, popeljala 23 let nazaj, ko so delegati slovens-
ke skupščine v sredo, 25. junija 1991 sprejeli Deklaracijo o 
neodvisnosti Slovenije in Temeljno ustavno listino.  S tem 
je Slovenija tudi formalno postala neodvisna država in 
prevzela nadzor na državno mejo. Sledila ji je desetdnevna 
osamosvojitvena vojna, ker jugoslovanske oblasti, zlasti JLA 
niso priznale slovenske neodvisnosti. Vojaški spopadi so se 
končali 3. julija,  jugoslovanska vojska se je začela umikati 
v vojašnice, oktobra pa je slovensko ozemlje zapustil zadnji 
jugoslovanski vojak. 

Na prelomne trenutke slovenske osamosvojitve so spom-
nili predstavniki društva vojnih veteranov, pa tudi župan 
občine Moravske Toplice Alojz Glavač. V svojem nagovoru 
je  spomnil tudi čas krize, ki jo preživljamo v Sloveniji, na 
anomalije, ki se dogajajo v naši državi,na vse večjo cen-
tralizacijo, zaradi katere je vsak dan večji razvojni razkorak 
med podeželjem in urbanimi centri. Ljudje na podeželju 
vse težje dostopajo do povsem običajnih servisnih uslug 
za meščane, pa naj bi to bančna ali poštna storitev, dostop 
do širokopasovnega omrežja...

Spoštovani!
Sem Peter Peterka, direktor Miklavževega zavoda v Murski 
Soboti in predsednik krščanskega foruma SDS. Sodim med 
odločne zagovornike temeljnega moralnega načela, da 
»karkoli želiš, da drugi storijo tebi, stori ti drugim«. Tudi 
zato moja odločitev, da  na listi SDS kandidiram na držav-
nozborskih volitvah, ki bodo v nedeljo, 13. julija 2014. 
Kot poslanec v DZ bom odločno nasprotoval novim davčnim 
bremenom in dvojni obdavčitvi delavcev, ki delajo v tujini ter 
birokraciji.  Zagovarjal bom črpanje evropskih sredstev za in-
vesticije, tehnološki razvoj in inovacije, kajti le tako bo tudi 
Prekmurje prišlo do novih delovnih mest z visoko dodano 
vrednostjo, le tako bomo ustavili beg možganov, le tako bo 
Prekmurje izdatneje izrabilo svoje naravne in človeške danosti. 
Ker gre v današnjem času za ogroženost duhovne in ma-
terialne osnove slovenskega naroda, še posebej ljudi iz naš 
pokrajine, in za ogrožanje temeljnih človekovih svoboščin, 
moramo to prenovo družbe začrtati in uresničiti. Druge poti 
ni. In to z vašo pomočjo, spoštovane volivke in volivci!

Alojz Glavač je prisotne spomnil tudi na dosežke, na katere 
smo lahko ponosni. Med drugim je tudi opozoril, da je treba 
ob vseh problemih, ki jih živimo, vseeno ljubiti in spoštovati 
svojo domovino, ker je naša in edina.

V kulturnem programu so se znova izkazali učenci osnovne 
šole Bogojina, od pevskega zbora, recitatorjev in glasbenikov.

bc.

Poziv Zavoda korak naprej
Obveščamo vse družine, ki ne vedo kam z ohranjeno ra-
bljeno otroško opremo in oblačili, da lahko vse to prodajajo 
v naši trgovini na Slovenski ulici 34 v Murski Soboti (pod 
Hotelom Zvezda v središču Murske Sobote). Več informacij 
o prodaji najdete na naši spletni strani – www.zavodkora-
knaprejms.si ali pokličete na tel. št. 040/800-694.
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Poziv občanom
Spoštovane občanke in občani,
v oktobru 2014 se iztekajo redni mandati župana, članov 
občinskega sveta, članov krajevnih skupnosti in članov 
vaških odborov ter svetnikom MNSS.

Predsednik Državnega zbora Janko Veber je 24.06.2014 
podpisal odlok o razpisu lokalnih volitev, ki bodo 
05.10.2014.

V občini bomo ob prihajajočih se lokalnih volitvah volili: 
župana, člane občinskega sveta, člane krajevnih skupnosti 
in predstavnika madžarske narodne skupnosti v občinski 
svet ter predstavnike v svet madžarske narodne skupnosti 
v občini. 

Podana dejstva so skupna za volitve v vse organe, ne glede 
na to katera volilna komisija izvaja volitve.

Predlagatelji kandidatov morajo poleg vsega potrebnega, 
kar so izpolnjevali že do sedaj, biti pozorni
na vse to tudi pri volitvah v organe ožjih lokalnih skupno-
sti (krajevne skupnosti) in sicer:
- pravočasno je potrebno odpreti posebni volilni račun 

(potrebno tudi, če ni prihodkov in odhodkov na ta ra-
čun, saj je potrebno po koncu volilne kampanje s strani 
organizatorja volilne kampanje podati poročilo),

- določiti organizatorja volilne kampanje (tudi, če se 
volilna kampanja ne izvaja),

- upoštevati podprtost kandidatur v skladu s pravili 
strank ali podprtost z ustreznim številom podpisanih 
podpor kandidatur,

- v kolikor so za volitve članov občinskega sveta ali čla-
nov v svet krajevne skupnosti na listi predlagani več 
kot 3 (trije) kandidati, je potrebno spoštovati ob upo-
števanju kvot spolov tudi izmenjevanje spolov na listi. 
Pri predlaganju v svete krajevnih skupnosti bi znalo 
izmenjevanje spolov, kjer se voli več kot 3 člane na listi 
povzročati težave, zato v kolikor ne morete zadostiti 
tej zakonski normi, naredite raje dve listi, vendar bo 
vsaka lista morala imeti izpolnjen kriterij odprtja po-
sebnega volilnega računa in določitve organizatorja 
volilne kampanje.

- Ker bodo lokalne volitve 05.10.2014, se čas za odprtje 
posebnega volilnega računa izteče 22.08.2014.

 
Priporoča se, da posamezni kandidat za občinski svet kan-
didira samo na eni listi.

S spoštovanjem!

Ludvik RITUPER, univ.dipl.prav.                                         
predsednik posebne občinske volilne komisije 

Moravske Toplice

Andrej BENKOVIČ univ.dipl.prav. 
predsednik občinske volilne komisije 

Moravske Toplice

Felhívás a polgárokhoz 
Tisztelt polgárok,
2014 októberében lejár a polgármester, a községi ta-
nácstagok, a helyi- és faluközösségi tagok, valamint a 
MNÖK tanácstagjainak rendes mandátuma.

Janko Veber, az Országgyűlés elnöke 2014. június 24-én 
aláírta a 2014. október 5-ei, helyhatósági választások 
kiírásáról szóló rendeletet.  

A községben, az őszi helyhatósági választásokon az 
alábbiakat választjuk: polgármester, községi tanácsta-
gok, helyi közösségi tanácstagok és a magyar nemzeti 
közösséget a községi tanácsban képviselő tag, valamint 
a községi magyar nemzeti közösség tanácsának tagjai.

A lenti tények, tekintet nélkül arra, melyik választási bi-
zottság bonyolítja a választásokat, minden testületbe 
történő választásra vonatkoznak. 

A jelölőknek, az eddigi feltételek mellett, a szűkebb helyi 
közösségekbe történő választásoknál, az alábbiakra is 
figyelemmel kell lenniük:
- idejében meg kell nyitni a külön választási számlát 

(abban az esetben is, ha ezen a számlán nincsenek 
bevételek és kiadások, mivel a választási kampány 
végén, a választási kampány szervezőjének beszá-
molót kell készítenie),

- ki kell jelölni a kampányszervezőt (akkor is, ha nem 
szerveznek kampányt),

- a pártok szabályaival összhangban, illetve a megfe-
lelő számú jelölői aláírással, figyelembe kell venni a 
jelölések támogatottságának biztosítását,

- amennyiben a községi tanácsba, illetve a helyi közös-
ség tanácsába történő választás jelölési listáján több 
mint 3 (három) jelölt szerepel, a nemi kvóta mellett 
figyelembe kell venni a listán szereplő jelöltek nemek 
szerinti váltakozása sorrendjének alakítását is. A jelöl-
tek nemek szerinti váltakozásának biztosítása a helyi 
közösségek tanácsába történő tagjelölésnél okozhat 
gondot, ahol a listáról több mint 3 tagok választunk, 
ezért ha nem tudnák teljesíteni a jogszabályba foglal-
takat, inkább két listát készítsenek. Fontos azonban, 
hogy mindegyik listára vonatkozik a külön választási 
számla nyitásának és a választási kampány szerve-
zője kijelölésének kötelezettsége. 

- Mivel a helyhatósági választások 2014. október 5-én 
lesznek, a külön választási számlanyitási határidő 
2014. augusztus 22-én jár le.

 
Javasoljuk, hogy a községi tanács egy-egy jelöltje csak 
egy listán induljon.

Tisztelettel!

     Ludvik RITUPER, okl. jogász                                                                                                                         
Moravske Toplice község   

   külön választási bizottságának elnöke                                                                                                                             

Andrej BENKOVIČ okl. jogász
Moravske Toplice község 

választási bizottságának elnöke 
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Svetniki zavrnili ponudbo Saubermacher 
Komunale
Posledice bi se poznale v višini zneskov na 
položnicah
Občinski svet Ob-
čine Moravske 
Toplice je na  re-
dni seji, bila je 2. 
junija,  med dru-
gim razpravljal o 
letnem programu 
ravnanja s komu-
nalnimi odpadki 
za leto 2014. Sve-
tniki so predlog iz-
vajalca, podjetja Saubermacher - Komunala Murska Sobota, 
ki izvaja gospodarsko javno službo zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov v občini, soglasno zavrnili. Predlog 
namreč posledično predvideva zvišanje cen odvoza komu-
nalnih odpadkov. 
Na podlagi elaborata, ki ga je predlagal izvajalec gospodarske 
javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v 
občini, so svetniki nasprotovali predlaganim cenam storitve, 
ki predvideva zmanjšanje števila odvozov in povečanje cene. 
Drago Dervarič, direktor podjetja Saubermacher - Komunala 
Murska Sobota je pojasnil, da so predlagane cene oblikovane 
na kilogram in bo storitev zaračunana uporabnikom v kilo-
gram sorazmerno glede na prostornino zabojnika za mešane 
komunalne odpadke in pogost odvoza zabojnika. Svetniki se s 
predlogom celotnega elaborata niso strinjali in so predlagali 
izvajalcu, da pripravi do naslednje seje občinskega sveta nov 
predlog, ki ne bo predvideval bistvenega zvišanja cen odvoza. 
Mnenje občinskega sveta je podprl tudi župan Alojz Glavač. 
Svetniki so se na seji seznanili tudi z letnimi poročili prora-
čunskih porabnikov za leto 2013, ki so jih brez večjih razprav 
tudi potrdili. Skupna ugotovitev občinskih svetnikov je bila, da 
so se proračunski porabniki skozi poslovno leto obnašali ra-
cionalno in sredstva uporabljali v duhu dobrega gospodarja. 
Na dnevnem redu je bil  tudi predlog izdaje soglasja k imeno-
vanju ravnatelja Osnovne šole Fokovci. Za mesto ravnateljice 
je ponovno kandidirala sedanja ravnateljica Suzana Dautsch, 
svetniki pa so njeno kandidaturo pospremili z enotno spre-
jetim pozitivnim mnenjem. 
Svetniki so se v skladu s sklepom, sprejetim na prejšnji seji 
OS OMT, seznanili s potekom izgradnje  vodovoda v okviru 
projekta kraka B Pomurskega vodovoda. Milan Šadl, ki v imenu 
občine spremlja potek gradnje, jim  je pojasnil, da dela potekaj 
v skladu s terminskim planom in bodo dokončana v predvi-

denem roku za posame-
zne odseke. Velik del iz-
gradnje bo dokončan do 
konca letošnjega leta, v 
letu 2015 pa bodo na-
daljevali z izgradnjo na 
še nekaterih odsekih 
in priključnih krakov 
do individualnih pri-
klopov. 
 

Na podlagi 11. člena Odloka o priznanjih in nagradi 
Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št.  35/97) 

komisija za priznanje in nagrade objavlja
 RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ IN NA-
GRADE OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA 

LETO 2014

I.
Občina Moravske Toplice podeljuje priznanja in nagrado Ob-
čine Moravske Toplice posameznikom za pomembna dejanja, 
življenjsko delo in dosežke. Podjetjem, samostojnim podje-
tnikom, zavodom, društvom, političnim strankam, krajevnih 
skupnostim in drugim organizacijam se lahko podelijo za 
pomembne dosežke na področju gospodarskega razvoja in 
splošnega razvoja (kmetijstva, turizma in gostinstva, obrti , 
industrijske proizvodnje itd.), družbenih dejavnosti (kulturna, 
športna, izobraževalna itd.), informiranja, gasilstva in reševanja, 
pri delu drugih društev, reševanju manjšinske problematike ter 
razvoju posameznih dejavnosti oziroma krajev v občini.

II.
Priznanja in nagrade Občine Moravske Toplice:

1. Naziv Častni občan Občine Moravske Toplice
2. Priznanje Občine Moravske Toplice
3. Velika zahvalna listina
4. Nagrada Občine Moravske Toplice

III.
Naziv Častni občan Občine Moravske Toplice se podeljuje po-
sameznikom za posebno pomembna dejanja, delo in zasluge, 
ki pomenijo izjemen prispevek k razvoju, ugledu in uveljavlja-
nju Občine Moravske Toplice v državi ali na mednarodnem 
področju.
Priznanje Občine Moravske Toplice se podeljuje za pomembna 
dejanja in dosežke na področju iz I. točke tega razpisa, doseže-
ne v zadnjem obdobju.
Velika zahvalna listina  Občine Moravske Toplice se podeljuje 
za dosežke na področjih iz I. točke tega razpisa, ki so prispevali 
k uveljavitvi občine in njeni specifični prepoznavnosti v širšem 
slovenskem prostoru.
Nagrada Občine Moravske Toplice se podeljuje za izjemno 
pomembne dosežke na kateremkoli področju delovanja za 
sistematično in dosledno delo pri razvijanju gospodarskih de-
javnosti, negovanju in razvijanju kulturnih vrednot, za izjemne 
športne in druge dosežke, ki nosilca uvrščajo v vrh državnih in 
mednarodnih tekmovanj, ustvarjalnih dosežkov
 na področju raziskovanja, umetniškega delovanja ali na drugih 
področjih.
Predloge za podelitev priznanj in nagrade lahko podajo posa-
mezniki, skupine občanov, politične stranke, župan, krajevne 
skupnosti, podjetja, zavodi, društva ter druge organizacije in 
skupnosti.
Predlog mora vsebovati podatke o kandidatu in priznanje ozi-
roma nagrado z utemeljitvijo predloga ter podatke o predla-
gatelju.
Pisne predloge je potrebno posredovati najpozneje do petka , 
dne 5. avgusta 2014, na naslov: OBČINA MORAVSKE TOPLICE, 
Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice s pripisom » Razpis 
– komisija za priznanja in nagrado«.
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NAŠI GASILCI

Krnčani so odlični gostitelji
Po opravljenih sektorskih tekmovanjih so se najboljše 
gasilske ekipe uvrstile na občinsko tekmovanje, ki ga je 
na novem športnem poligonu gostilo PGD Krnci. Tekmo-
vanja se je udeležilo 28 gasilskih ekip,  ekipe pa so se po-
merile v petih kategorijah, od najmlajših gasilcev, preko 
mladinskih in ženskih ekip, pa do B in A ekip.  O samem 
tekmovanju in rezultatih več v naslednji številki Lipnice, 
za tokrat pa naj bo dovolj nekaj foto utrinkov iz Krnec.

bc

Sektorske vaje v 
Kančevcih
V soboto 14. junija so v Kan-
čevcih potekale sektorske 
vaje sektorja Prosenjakovci. 
Tekmovanje se je začelo ob 
14. uri na nekdanjem streli-
šču. Sodelovalo je 11 društev 
iz sektorja, članice PGD Selo 
in pionirji iz Prosenjakovcev. Pridružili so se nam tudi gasilci 
iz Tešanovcev in njihovi pionirji.
Prva štiri mesta so zasedle ekipe: PGD Središče, PGD Prose-
njakovci, PGD Berkovci in PGD Fokovci, ter se tako uvrstili na 
občinsko tekmovanje v Krnce.
Domačini so poskrbeli za hrano, pijačo ter veselo druženje, 
ki je potekalo do poznih večernih ur.

Uroš Podlesek

Brezplačno pravno svetovanje 
Občina Moravske Toplice tudi v letošnjem letu svojim občanom omogoča brezplačno pravno sve-
tovanje 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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AKTUALNO

www.jasminaopec.si

JASMINA 
OPEC

ROMAN 
GRUŠKOVNJAK

1. PRAVIČNA UREDITEV DAVČNEGA POLOŽAJA DELAVCEV, KI DELAJO V 
AVSTRIJI

2. ENAKOPRAVEN POLOŽAJ PREKMURJA NAPRAM OSTALIM REGIJAM

3. HITREJŠE REŠEVANJE SPOROV NA SODIŠČU; VRNITEV DENARJA, KI JE
NEUPRAVIČENO ODŠEL V TUJINO

4. RAZVOJ KMETIJSTVA IN GOSPODARSTVA

Spoštovani, 
Kjer je družina, tam smo doma.  Skupaj z vami se odpra-
vljam na pot in kandidaram  za poslanko državnega zbora. 
Vabim vas, da se udeležite volitev, saj boste izbirali priho-
dnost države in lastne družine. V boj se podajam za dvig 
mesečne plače, dodatnih štipendij, manjše stroške nabave 
šolskih potrebščin, enakopravno zdravstvo, prostovoljstvo 
v smislu medgeneracijske empatije, širši odkup slovenska 
blaga in spodbujanje ter razvoj kmetijstva. 
Kjer je volja, je pot!  Ker se že sama, kot mati dveh otrok 
in samozaposlena soočam z mnogimi težavami, si želim 
spremembe na boljše. Ob tem mi boste pomagali, ko na 
volitvah v nedeljo 13. julija obkrožite številko 3, ker najboljši  
ZMAGUJEMO SKUPAJ! Mateja Novak

8. HOKEJSKI KAMP

ZA KOGA?  Za dekleta in fante 
stare od 7 do 15 let (vadba 
ločena po starosti)
KJE? V športnem parku Terme 
3000 in kopališče Terme 3000
KDAJ? 1. termin: od 7. do 12. VII. 2014
            2. termin: od 18. do 23. VIII. 2014 
KAJ SE V KAMPU DOGAJA? Igra se hokej, 
kopanje v bazenu, obiski znanih športnikov  in                                   
medijskih oseb, družabne igre…..
KDO VODI KAMP? Izkušeni člani Hokejskega kluba 
Moravske Toplice.
HRANA? Kosilo okrog 12.30 ure, prigrizki, napitki.
CENA? 11.- Eur za člane kluba in 12.- Eur za ostale 
udeležence.
PRIJAVA? Na www.hkmtoplice.si ali na tel.: 
041 610 745 (Jože) in 031 388 250 (Metka)
ŠE KAJ? Da, za spomine na kul dneve dobiš majico.
Celoten program je na spletni strani kluba: 
www.hkmtoplice.si

IN NE POZABI – 
HOKEJ JE LAHKO ZELO ZABAVEN
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LJUDJE IN DOGODKI

Mladinsko društvo Tešanovci zopet 
zmagali na regijskih kmečkih igrah
Mladinsko društvo Tešanovci so se tudi letos odpravili na regij-
ske kmečke igre. Tokrat so potekale na Stari Gori. Organizator 
iger je bilo Društvo kmečke mladine Svetega Jurija ob Ščavnici. 
Na igrah je tekmovalo 6 ekip.
Našo ekipo so zastopali Sandra Dervarič, Nina Banko, Tjaša 
Pertoci, Vincent Erniša, Grega Domjan, Nino Balaško, Darjan 
Petrijan, Danijel Kozar, Luka Perš in predsednik društva, Simon 
Kardoš.
Prvo smo se pomerili v košnji trave. To nalogo je več kot odlično 
opravil Vincent Erniša in na koncu osvojil drugo mesto. Sledilo 
je grablanje pokošene trave. V tej igri se je odlično izkazala 
zopet Sandra Dervarič, saj je osvojila drugo mesto.
V tretji igri smo morali napolniti vodo s škornji ter jo po ovi-
rah prinesti v prazno kad in jo iztočiti. Nazaj pa je moral vsak 
tekmovalec v ustih na žlici prinesti jajce in se usesti na klop. 
Kljub malce slabi izvedbi igre iz strani Luke Perša so se naši tek-
movalci Nino Balaško, Simon Kardoš, Grega Domjan in Sandra 
Dervarič prinesli največ vode, kar je na koncu zadostovalo za 
drugo mesto v tej igri.
V četrti igri smo morali z zavezanimi očmi skočiti na balo sena. 
Tudi v tej igri smo se izkazali, saj smo osvojili drugo mesto. Sle-
dila je še finalna igra, kjer smo morali vleči traktor in najhitreje 
prečkati ciljno črto.
Pred zadnjo igro smo bili na prvem mestu, vendar so nam na-
sprotne ekipe dihale za ovratnik. Vendar pogumna ekipe Mla-
dinskega društva Tešanovci ničesar ni prepustila naključju, saj 
so pogumni tekmovalci Nino Balaško, Grega Domjan, Darjan 
Petrijan, Simon Kardoš in Sandra Dervarič z lahkoto odpravi-
la konkurenco. S ponovno zmago smo se uvrstili na državne 
kmečke igre, ki bodo potekala letos v Zburah.

Luka Perš

Otvoritev Kulinaričnega jedra 
Ratkovci
V začetku junija so v Ratkovcih namenu predali vaško 
kulinarično jedro in obnovljen vaško-gasilski dom, v 
katerem je tudi nova učna kuhinja s krušno pečjo.

V Kulinaričnem jedru, ki je nastalo v sklopu projekta 
Kulinara, bodo na začetku pekli kruh in pecivo, poleg 
tega pa bodo ponujali tudi druge lokalne kmetijske 
produkte.

V Ratkovcih so posebej ponosni na svoj Vaško-
gasilski dom, katerega so pred okrog šestimi deset-
letji domačini postavili z veliko entuziazma, dobre 
volje, prostovoljnega dela in požrtvovalnosti, je na 
proslavi povedal Dejan Kočiš, predsednik krajevne 
skupnosti Ratkovci in predsednik vaškega odbora. 
Leta 1961 je dom dobil prizidek, v katerem je vse do 
leta 1995 delovala trgovina. V 70. letih prejšnjega sto-
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IZ ŠOL IN VRTCEV

Prijetno popoldne v Vrtcu 
Prosenjakovci  
V ponedeljek, 9. 6. 2014 je bil poseben dan tako za otroke 
kot tudi njihove vzgojiteljice in starše. Tudi to šolsko leto 
je hitro minilo. Bilo je tako, kot so bila že leta poprej. Pred-
vsem prijetno in prežeto s smehom.
S pestrim programom smo se želeli predstaviti našim 
staršem, ki jih še kako zanima, kako njihovi otroci preživi-
jo čas v vrtcu. Kot je to že običaj, se je prireditve udeležilo 
veliko staršev, dedkov in babic in drugih družinskih članov. 
Otroci so že nestrpno pričakovali, da se bodo lahko pred-
stavili s plesom in nemškim jezikom. Res so se potrudili 
in so izjemno dobro nastopali. Njihov nastop pa je mar-
sikomu privabil kakšno solzico na oči. Na koncu je sledilo 
presenečenje, saj so otroci skupaj s starši zaplesali ples 
»Račke«. 
Sledila je podelitev pohval otrokom za uspešno sodelo-
vanje pri plesnem in nemškem krožku. Seveda ni šlo brez 
zahvale in presenečenja, ki smo je bile deležne vzgojite-
ljice. Še enkrat hvala staršem za te lepe, iskrene besede. 
Na koncu je sledilo tisto, česar so se otroci najbolj veselili. 
Skupno druženje ob okusni hrani in osvežilni pijači.
S plesom, glasbo in pesmicami smo se poslovili in pozdra-
vili poletne počitnice, ki jih že vsi nestrpno pričakujemo.

Silvija Gal

Egy kellemes délután a pártosfalvi 
óvodában 
2014. június 9-én egy különleges nap volt a gyerekek, az óvó-
nők és a szülők számára is. Az idei tanév nagyon gyorsan 
elmúlt. Többnyire kellemesen telt, rengeteg vidám pillanattal.
Rövid kulturális programmal kedveskedtünk a szeretteinknek, 
akik fellépésünket nagy örömmel fogadták. Ahogy minden 
évben ilyenkor nagyszülőkkel, szülőkkel, testvérekkel népe-
sült be a csoportszoba, akik izgatottan várták a műsort. Az 
ovisok pedig nagy örömmel, büszkeséggel mutatták meg, 
hogy mennyi mondókával, dallal, tánccal gazdagodtak az év 
során. A vendégek elégedett mosolya, meghatott tekintete 
tükrözte, hogy számukra is nagy élményt nyújtott a gyerekek 
ünnepélye. A műsor végén meglepetés várt mindenkire. A 
gyerekek felkérték a szülőket egy közös táncra.
Az eredményes munkáért a gyerekek elismerésben része-
sültek. Az óvónők is köszönetet érdemeltek, ezért hálásak 
vagyunk a szülőknek a szép és őszinte kimondott szavakért. 
A rendezvény végén szórakozás következett egy kis harapni-
való és üdítő mellett.
Tánccal, zenével és dallal búcsúztunk és egyben a nyári 
szünetre készülődtünk, amelyet már mindannyian nagyon 
várunk.

Gal Silvija

letja je v njem deloval klub radioamaterjev, v 80. letih pa 
so pripravljali kuharske tečaje. Konec 80. let so gasilci pri-
dobili orodno vozilo in takoj zatem prizidek zanj. 
Sedaj so v Vaško-gasilskem domu kmečka sirarna, so-
dobna učna kuhinja in krušna peč, pa tudi prostori za ga-
silce in njihovo opremo. 
Obnova doma in ureditev kuhinje sta stali nekaj več kot 
196 tisoč evrov, večino sredstev pa so pridobili iz evrop-
skega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in programa 
Leader LAS Goričko. 
Na slavnostni otvoritvi so pripravili bogat kulturni pro-
gram, namenu predali prostore in novo gasilsko vozilo, ter 
obiskovalcem ponudili številne dobrote. 

Anja Vučkič
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Prvaki znanja v Bogojini
V četrtek, 5. junija 2014 je v kulturni dvorani v Bogojini ter 
na Osnovni šoli Bogojina potekalo prvo državno tekmovanje 
v znanju osnovnošolcev, imenovano Prvaki znanja. Prvaki 
znanja je prvo tovrstno tekmovanje pri nas, ki je sestavljeno 
iz vprašanj z različnih področij. O tem so se učenci učili iz 
Velike ilustrirane otroške enciklopedije, ki je bila predlagana, 

v pomoč pa so jim bili tudi mentorji. Tekmovanje pa je bilo 
zasnovano s strani štirih pomurskih učiteljev, ki so več kot 
odlično realizirali idejo in uspešno izvedli državno tekmova-
nje. Po začetku v kulturni dvorani v Bogojini so se tekmovalci 
odpravili skupaj z mentorji na OŠ Bogojina. Tam so najprej 

odpisali pisni del tekmovanja, ki je odločal o tem, katerih 
šest najboljših ekip se bo nato pomerilo še na javnem kvi-
zu v dvorani kulturnega doma. Na kviz sta se uvrstili tudi 
dve pomurski ekipi in sicer iz Bogojine Pingvini z Madaga-
skarja ter Jurjevske raziskovalke iz OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici. 
Najvišjo uvrstitev so dosegli mariborski Bojan in prijatelji. 
Drugo mesto so dosegli osnovnošolci iz Novega Mesta, tre-
tje mesto pa ekipa iz Selnice ob Dravi. Ekipa iz Bogojine se 
je uvrstila na odlično četrto mesto, vsekakor pa sta se obe 
domači ekipi z gostujoče šole več kot izkazale. 

Marina Benkovič

Opisovanje slik   
Področje naše prednostne naloge v šolskem letu 2013/14 je 
predbralna pismenost, z naslovom »Slovenski jezik ni tuji je-
zik«. Naslov je nastal z namenom, da našim otrokom ob vsto-
pu v šolo slovenski jezik ne bi bil tuji jezik.
V naši enoti smo strokovne delavke v okviru prednostne na-
loge zadale več ciljev, med katerimi so, da se otroci znajo sa-
mostojno predstaviti, da znajo napisati svoje ime in priimek 
ter  da prepoznajo svoje ime. Med drugimi pa želimo doseči, 
da se otroci znajo samostojno predstaviti. 

Eden od ciljev je tudi  pripovedovanje otrok ob slikovnem gra-
divu. Otroci radi gledajo slike, se ob njih pogovarjajo in opi-
sujejo, kaj je na njih. Vendar pa jih je tega treba naučiti, kar 
najlažje dosežemo z raznimi igrami, pri katerih naštevajo, kaj 
vidijo na sliki, opisujejo predmete, dogajanje, opisujejo sliko po 
spominu, ob slikah pripovedujejo zgodbo ipd. Otroci so si med 
seboj zelo različni. Nekateri že znajo samostojno pripovedovati 
in se zavedajo dogodkov, ki so na sliki. Pri drugih je potrebno 
vodenje in spodbuda s strani vzgojiteljice. Mlajši otroci pa ve-
činoma odgovarjajo z besedo ali dvema na zastavljeno vpra-
šanje. Strokovne delavke smo opazile, da otroci v pogovoru 
med seboj velikokrat uporabljajo narečje, ko pa se pogovarjajo 
s strokovnimi delavkami pa uporabljajo tudi slovenski jezik.
Strokovne delavke bomo tudi v bodoče otroke opazovale, spre-
mljale, jim nudile spodbudno učno okolje, dober govorni zgled 
in skrbele za sproščeno, prijetno vzdušje v skupini.

Silvija Gal
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Maja in Žiga osvojila 2. Vidov talent šov
Na 2. Vidovem talent šovu so se v petek, 13. Junija 2014 predstavili 
štirje tekmovalci, katere je ocenjevala komisija, ki so jo sestavljali: 
Andi Sobočan, Mario Horvat, Olga Belec, Barbara Kolenc ter Ester 
Povše. Za najbolj realno in strogo kritiko je poskrbel Andi Sobočan, 
ki je vsem mladim zagotovo dal motivacijo, da popravijo nekate-
re malenkosti in nadaljujejo na svoji poti. Tokrat sta zmagovalno 
pesem odpela in zaigrala Maja Casar iz Strehovec skupaj z Žigo 
Barbaričem iz Filovec. Za povezavo programa je skrbel tokrat »vo-
ditelj« in hkrati župan občine Dobrovnik, Marjan Kardinar, za ostali 
del večera pa so poskrbeli skupina D-Dur, ki so goste zabavali še 
dolgo v noč in tako poskrbeli za še uspešen en Vidov talent šov.

Marina Benkovič

Podiranje mlaja v Prosenjakovcih
Zadnji dan v mesecu maju smo se vaščani Prosenjakovcev in madžar-
ske Magyarszombatfe zbrali na mestu, kjer smo pred mesecem dni 
postavili mlaj. Tokrat smo se zbrali z namenom, da mlaj podremo.
Vaščani obeh obmejnih vasi se radi družimo, zato smo se tudi tokrat 
zbrali v velikem številu, da bi prisostvovali podiranju mlaja. Dela so 
se lotili le usposobljeni možje in mlaj je bil kaj hitro na tleh. Po kon-
čanem opravilu pa je sledilo skupno druženje ob domačih dobrotah 
in žlahtni kapljici.
Vaščani obmejnih vasi vedno znova dokazujemo, da so vezi med dr-
žavama še kako močne in pomembne, zato si bomo tudi v prihodnje 
prizadevali za njihovo ohranjanje in krepitev.

Zapisala Bernarda Koroša Pantović
Fotografiral Andrej Kranjec

Prvomajska budnica po Bogojini
Med številnimi običaji, ki so se razvili ob Prvem 
maju - Mednarodnem prazniku dela, je tudi Pr-
vomajska budnica, ki se izvaja na različne načine 
in z različnimi sredstvi. Člani PGD Bogojina so 
tudi letos, pod vodstvom poveljnika domače-
ga društva, Štefko Mateja, organizirali budnico 
na svojstven način - z igranjem žive glasbe in 
petjem, v kateri so sodelovali tudi lokalni glas-
beniki: Matej, Anton in Ciril na bobnih, kitari 
in bas kitari iz Bogojine; Dani iz Gančanov na 
harmoniki; Filip iz Strehovec in Damjan iz Turni-
šča na trobenti. Tradicionalna budnica je svojo 
pot začela že zgodaj – že pred 5. uro zjutraj, pri 
vaško - gasilskem domu, ko so se zaslišali prvi 
takti glasbe in se razširili po vasi, ki je še spa-
lo. Najbolj zgodni prebivalci so prišli iz hiš in z 
velikim zanimanjem poslušali narodnozabavne 
melodije in pozdravljali »muzikante.« Glasbena 
povorka s traktorjem in prikolico, katere šofer je 
Jože Trajbarič, je obkrožila celotno vas in končala 
z igranjem glasbe okoli 8. ure.

Igor Camplin, VO Bogojina

Májusfadöntés Pártosfalván 
Május utolsó napján Pártosfalva és Magyarszombatfa lakossága újra 
találkozott azon a helyszínen, ahol egy hónappal korábban, közösen 
állítottuk fel a májusfát. Most azért gyűltünk össze, hogy a májusfát ki-
döntsünk. 
A két határ menti falu lakói szívesen találkozunk, így most is szép szám-
ban gyűltünk össze, hogy kitáncoljuk a májusfát. Mivel szakavatott férfiak 
álltak munkába, a májusfa hamarosan a földön hevert. A társalgást, a jól 
végzett munka után, házi finomságok és finom nedű mellett folytattuk. 
A két határ menti település lakói újra és újra bebizonyítjuk, hogy az 
országok közötti kapcsolatos erősek és fontosak, így a jövőben is ezek 
ápolására és elmélyítésére törekszünk.

Lejegyezte Koroša Pantović Bernarda
Fotó Andrej Kranjec 



12   : : : : : : : : : :  Lipnica - 2. julij 2014

REPORTAŽA

Slovenci na obletnici zavezniškega 
izkrcanja v Normandiji
V začetku junija se je slovenska odprava, 10 starodobnikih voja-
ških vozil in 23 članov posadke, udeležila 70-te obletnice izkrca-
nja zavezniških sil v Normandiji. 
6. junija, imenovanega tudi dan-D, mineva 70 let od enega pre-
lomnih trenutkov 2. svetovne vojne. Zgodaj zjutraj na ta dan, leta 
1944, se je začela največja operacija v dotedanji zgodovini, ime-
novana Overlord. Več kot 700 vojnih ladij je na obalo Norman-
dije pripeljalo preko 135.000 ameriških, britanskih, kanadskih in 
drugih vojakov in na deset tisoče ton različne opreme, v napadu 
na nemške položaje je sodelovalo čez 13000 različnih letal, vse 
z enim samim namenom … da ustavijo nemške sile, osvobodijo 
Francijo, da bo končno konec 2. svetovne vojne. Tragična bilanca 
spopada, ki je trajal 76 dni, je 37 000 mrtvih in preko 200 tisoč  
ranjenih zaveznikov in še več, to je približno 200 000 mrtvih in 
vsaj toliko ranjenih Nemcev.
Naša ekipa je do Pariza poletela z letalom. Tam smo razložili naša 
vozila, ki smo jih tri dni pred nami poslali na pot s tovornjakom in 
nadaljevali približno 300 kilometrov dolgo pot, tudi skozi sredi-
šče Pariza, po cesti vse do  Normandije. V 10. dneh smo prevozili 
čez 2000 kilometrov, si 
ogledali kraje in zna-
menitosti, ki na različ-
ne načine prikazujejo 
obdobje bitke za Fran-
cijo. Po 11-tih dneh se je 
naša odprava vrnila s 
številnimi lepimi vtisi 
in dobrim občutkom, 
da smo se tudi mi po-
klonili padlim za svobo-
do Evrope, mogoče celo 
za svobodo sveta.

Tanja Džuban

Slovenska odprav na obali Omaha, kjer je v enem dnevu ugasnilo na tisoče življenj

Džip Willys opremljen za posebne namene (SAS Afrika)

Eden od 150mm topov, ki so kljubovali 
tisočim bombam in granatam

Vojaški kamp, takšen kot pre 70-timi leti -  
napetost pred dan D
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Razlaganje vozil (džipov) v Parizu in priprava na dolgo pot proti Normandiji

Vojaška kuhinja iz Slovenije nas je vsak dan reševala lakote

Slovenska padalska enota tik pred dohodom domov

Člani odprave iz Prekmurja smo se poklonili 9387 padlim pokopanim na tem 
ameriškem pokopališču

Informacija o poteku gradnje 
Pomurskega vodovoda na 
območju Občine Moravske Toplice
V začetku leta 2014 se je na območju Občine 
Moravske Toplice v sklopu projekta Pomurskega 
vodovoda-sistem B pričela gradnja vodovodne-
ga omrežja. Zaključek del na celotnem sistemu 
je predviden v letu 2015. V tem letu bodo izve-
dene tudi vse ostale aktivnosti , ki so povezane 
s tem projektom, vse do prenosa v upravljanje 
upravljavcu celotnega sistema. V letu 2014 bodo 
končana gradbena dela na naslednjih objektih:
- Transportni vod na relaciji Sebeborci-Kančevci, 

skupaj s črpališči za dvig tlaka v Sebeborcih 
in Andrejcih. Transportni vod bo končan do 
konca meseca julija. Na črpališčih so zgrajena 
groba gradbena dela brez instalacij. Črpališči 
bosta dokončno zgrajeni do konca letošnjega 
leta. 

- Vodohran »Bogojina« je v fazi gradnje. Izve-
dena so groba gradbena dela brez instalacij. 
Objekt bo dokončan v letošnjem letu.

- Vodohran Suhi vrh je v fazi gradnje. Izvedena 
so groba gradbena dela. Objekt bo dokončan 
v letošnjem letu. Prav tako se bo v letošnjem 
letu pristopilo k izgradnji krajših transportnih 
krakov vodovoda v bližji okolici vodohrana.

- Na vodovodnem omrežje v delu Ivanovec 
in Andrejec je zgrajeno cca 70% vseh del. 
Trenutno se gradijo kraki ob državni cesti 
v Andrejcih, ter ob cesti Andrejci-Ivanovci. 
Omrežje bo dokončano predvidoma v mesecu 
juniju. Po zgraditvi teh linij se bo pristopilo k 
izgradnji priključkov za individualne priklope.

- Vodovodno omrežje Murska Sobota-Noršinci-
Mlajtinci in Ivanci bo dokončno zgrajeno v 
mesecu juniju. Po zgraditvi bodo lokalna vo-
dovodna omrežja priključena na novo zgraje-
ni vodovod.

- V mesecu juniju se bodo pričela dela na ti-
stem delu vodovoda Vučja Gomila, ki je plani-
ran za izvedbo v letošnjem letu. 

- V letu 2015 je predvideno nadaljevanje gradnje 
vodovoda v Vučji Gomili in dokončanje v letu 
2015.

- Prav tako je v letu 2015 predviden pričetek 
in dokončanje vodovoda Berkovci-Ivanjševci-
Središče.

- V letu 2015 bodo zgrajeni tudi NN razvodi za 
priklopitev črpališč na transformatorske po-
staje v Sebeborcih in Bogojini.

- Prav tako se bo v letu 2015 nadaljevalo z 
izgradnjo priključnih krakov do individualnih 
priklopov. 

Mag. Milan Šadl
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LJUDJE IN DOGODKI

Festival vina in kulinarike v Filovcih
V soboto, na prvi poletni dan, je v Filovcih potekal 8. Festival 
vina in kulinarike. Tradicionalna prireditev je v lončarsko vas 
zvabila ljubitelje domače dediščine, hrane in vina.
Na 8. Festivalu vina in kulinarike je poleg pokušnje jedi in de-
gustacije vina, potekalo tudi 2. tekmovanje v kuhanju bograča, 
kjer se je več kot 6 ekip pomerilo v tradicionalni pripravi te pri-
ljubljene jedi. Glavna popestritev dogajanja v Filovcih, je bilo 
kuhanje bograča v največji lončeni posodi na svetu, volumna 
300 litrov. “Z današnjo prireditvijo bograču vračamo prvotno 
vrednost, se pravi kuhamo ga v lončenih posodah, na zaprtem 
ognju. Nasprotujemo množičnim “bogračfestom”, ki so se 
razpasli kot gobe po dežju, in tako rekoč izničili pravi pomen 
bograča,” nam je povedal oblikovalec velike lončene posode in 
mojster keramike gospod  Bojnec. 

Prekmurske kulinarične dobrote
Obiskovalci so v lončarski vasi okušali tipične prekmurske jedi, 
na mizi so se znašli rejtaši, posolonke, solata iz ajdove kaše, 
dödöli  koruzni žganci, itd. Domače gospodinje so prikazale 
tudi pripravo tipične prekmurske gibanice in retašev. Med vse-
mi dobrotami pa je posebej dišalo po bograču, ki je nastajal 
pod taktirko številnih ekip. Svoje kuharske skrivnosti so soočili 
člani ekipe Lušt, Avegril, Trgovina Zadravec iz Filovec in številne 
druge ekipe. K odlični hrani se prilega dobra vinska kapljica, ki 
je v Filovcih vsekakor ne manjka. Imeli smo priložnost degu-
stirali različna vina iz Filovskih goric. Svoje proizvode so nam 
predstavili člani Vinogradniško turističnega društva Filovci in 
Vinogradniško sadjarskega društva. Posebna steklenica med 
predstavljenimi vini je nosila ime Gajska kapljica, ki je unika-
tno vino treh dežel. Njegova posebnost je, da je pridelano iz trt 
iz sosednje Avstrije in Madžarske. Gostje so svojo kreativnost 
lahko preizkušali na raznih delavnicah. Svoje likovne izkušnje 
so lahko delili z domačinko, mlado likovno umetnico Barbaro 
Lenarčič. Kulinarični navdušenci pa so se zabavali in spoznava-
li majhne skrivnosti v pripravi prekmurske gibanice. Za živah-
no vzdušje so v popoldanskih urah poskrbeli ljudski pevci in 
plesalci folklornih skupin. 
8. Festival vina in kulinarike je v Filovcih zopet dosegel velik 
uspeh, in navdušili še tako zahtevne gurmane. Kopica doma-
čih in tujih gostov je še en dokaz, da nam domača prekmurska 
kulinarika v kombinaciji z odličnim vinom, ponuja naš glavni 
turistični produkt, ki bo v prihodnje še kako narekoval turistič-
no ponudbo naše krajine.  
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LJUDJE IN DOGODKI

Posaditev drevesa
V okviru 8. Festivala vina in kulinarike v Filovcih so v bli-
žnjem Filovskem gaju, pri stari preši posadili mlado drevo.  
Gre za malino, posajeno v počastitev tedna ljubiteljske 
kulture v občini Moravske Toplice, za lopato pa je poprijel 
župan Aloj Glavač.

Festival medkulturne izmenjave
Občina Moravske Toplice je vodilni partner projekta Problematika manjšin v lokalnem okolju v luči evropeizacije. V 
okviru projekta je potekala okrogla miza na omenjeno temo in Festival medkulturne izmenjave manjšin. 
V sklopu projekta se srečujejo predstavniki manjšin oziroma narodnostnih skupnosti iz štirih različnih držav, in sicer 
Madžarske, Slovaške, Srbije in Slovenije. Tudi na Festivalu medkulturne izmenjave so sodelovale omenjene države, ki 
so se predstavile s svojo kulturo in kulinariko. Kot je povedala Martina Vink Kranjec, direktorica občinske uprave in 
vodja projekta, je namen Festivala medkulturne izmenjave druženje in spoznavanje. Folklorni program sodelujočih 
in tradicionalno kuhanje na odprtem ognju je privabilo množico radovednežev in poskrbelo za odlično vzdušje. 

Anja Vučkič

Srečanje pri vinski kraljici
24. maja so se v Strehovcih ob »cimprači« Društva vinogradni-
kov Strehovci zbrali povabljeni skupaj z gostujočima vinskima 
kraljicama. V popoldanskih urah se je v vinski kleti aktualne 
Prekmurske vinske kraljice Tamare Casar ter njene družine od-
vijal kratki zabavni program, ki ga je vodil May Žitnik. Zbrane 
je nagovorila Tamara Casar ter župan Občine Dobrovnik Mar-
jan Kardinar. Za zabavo ob glasi je poskrbela mlada glasbena 
skupina D-dur, navdušil pa je tudi Andrej Sobočan na citrah. 
Po programu je sledilo okušanje žlahtne kapljice ter pristnih 
kulinaričnih dobrot, ki jih je pripravila družina Casar v sode-
lovanju z VDS. Prekmurska vinska kraljica je med drugim po-
vedala, da se je ideja o tovrstnem srečanju porodila že pred 
leti, ko so se domači vinogradniki dogovorili, da bi nekoliko 
podrobneje predstavili domače vinograde ter vina Streho-
vskih goric. Poleg druženja in okušanja dobrega vina, so tako 
poskrbeli tudi za nova poznanstva, v svojem govoru pa je 
vinska kraljica poudarila tudi, da je vino za vinsko kraljico del 
življenja, ki ga živi vsak dan, saj si ne zna predstavljati tedna, 
meseca, kaj šele leta brez kozarčka odličnega vina.

Marina Benkovič
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Majhne skrivnosti moje zdrave 
kuhinje
Želite se tudi vi prehranjevati zdravo in pri tem uži-
vati v okusnih jedeh? Naj vam pri tem pomagajo 
priporočila,  nasveti in kuharski recepti  iz nove pu-
blikacije pod naslovom Egészséges konyhám apró 
titkai. 

Takole sem zapisala na začetku knjige:
Rada kuham. Od trenutka ko si nadenem beli pred-
pasnik se z užitkom predam pustolovščini.  To poč-
nem že veliko let.  Ko sem postala zdravnica sem 
ljubezen do kuhanja in svoje izkušnje vtkala v svoj 
poklic.   Diplomi zdravnice sem dodala še druge.  
Med njimi so tudi tiste s tekmovanj kuharjev ama-
terjev. Ljubezen  do kuhanja, navdušenje in izkušnje 
rada delim z drugimi.  Z željo,  da vas  navdušim in 
spodbudim k zdravemu prehranjevanju sem  svo-
je izkušnje in kuharske recepte zapisala.  Vsakemu 
receptu za jed sem dodala približno vrednost  kalo-
rij, beljakovin, ogljikovih hidratov, maščob, vlaknin 
in holesterola. Predstavila sem tudi prehransko 
piramido in  enote živil. Tako na enostaven način 
lahko spremljamo in ugotavljamo ali smo zadostili 
dnevnim potrebam po posameznih skupinah živil. 
Knjigo vam podarjam z ljubeznijo  in željo, da pri-
spevam k boljšemu zdravju vas in vaših najdražjih.  

Sama se prehranjujem zdravo. Sledim preprostim 
priporočilom:
- V jedi uživam!
- Jem  pestro hrano, ki je  pretežno rastlinskega 

izvora!
- Jem toliko, da je moja  telesna teža normalna!
- Večkrat na dan jem kruh, žita, testenine, riž in 

krompir. Izbiram  polnozrnate izdelke!
- Večkrat na dan  jem  veliko zelenjave in sadja.
- Pozorna sem na količino zaužitih maščob. Iz-

biram puste vrste mesa.  Izdelke, ki vsebujejo 
maščobe (na pr. mesne izdelke , namaze…) pa 
uživam redko.  Najmanj dvakrat na teden imam  
brezmesni dan.

- Dnevno uživam posneto  mleka in manj mastne 
mlečne izdelke!

- Slaščice sem zamenjala s sadjem. Uživam jih le 
občasno in v manjših količinah.  Sladkanih sokov 
in gaziranih pijač sem se popolnoma odrekla. 

- Uživam sveže sadne in zelenjave sokove, ki jih 
pripravim sama.

- Vsak dan zaužijem najmanj 8 kozarcev vode.
- Pazim, da hrani dodajam čim manj maščob, soli 

in sladkorja.
- Hrano kuham, dušim ali pečem. Cvrenje kot na-

čin priprave sem skoraj popolnoma izključila. 
- Vsak dan sem  telesno dejavna (hitro hodim, 

telovadim….) 

Krepka enolončnica 
15 dag svinjine
15  dag junetine
15 dag  srnetine 
2 čebuli
50 dag zelja
2 paradižnika
20 dag graha
30 dag koruze
3 krompirje
2 stroka česna

Meso narežem na kocke in popražim na olju. Zelenjavo na-
režem na kocke. Čebulo in česen sesekljam. V lonec dam 
najprej zelenjavo, potrosim z majaronom, na zelje dam 
meso in spet zelenjavo. Vsak sloj potrosim z majaronom. 
Dodam lovor in feferon. Solim, popram in skuham.  Včasih 
enolončnico pripravim brez divjačine. 

Nagradno vprašanje:  Kje najdemo prehranske vlaknine: v 
skuti, jabolki, ajdovi kaši, ohrovtu, ajdovih kosmičih. 

Med tistimi, ki boste pravilno odgovorili na nagradno vpra-
šanje, bomo izžrebali tri bralca in jih nagradili s publikacijo 
Egészséges konyhám apró titkai. 

Prim.mag. Branislava Belović, dr.med. 
NIJZ OE Murska Sobota

lovor
majaron
poper
feferon 
3 žlice olja
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Egészséges konyhám apró titkai
Ön is szeretne egészségesen táplálkozni és egyben élvezni 
a finom ételeket?
Ebben segítségére lehetnek azok a jó tanácsok, javallatok 
és ételreceptek, amelyeket az Egészséges konyhám apró 
titkai  című új kiadványben találhat meg. 
A könyv bevezetőjében írtam:
„Szeretek főzni. Attól a pillanattól kezdve, hogy felöltöm fe-
hér kötényemet, élvezettel adom át magam a nagyszerű ka-
landnak. Ez már így van évek óta. Amikor elkezdtem orvosi 
pályámat, a főzés iránti szeretetemet és tapasztalataimat a 
hivatásomba is beleszőttem. Az orvosi diplomához a későb-
biekben még továbbiakat szereztem, köztük többet is amatőr 
szakácsversenyekről. A főzés iránti szeretetemet, tapasztala-
taimat szívesen megosztom másokkal is. Ezért a hosszú évek 
tapasztalatait és az általam legjobbnak tartott ételreceptje-
imet legyeztem, azzal a nem titkolt céllal, hogy Önöket is, 
kedves olvasóim az egészséges táplálkozásra, egészséges 
életvitelre ösztönözzem.  Minden recept mellett megjelöltem 
annak kalóriaértékét, valamint azt is, hogy mennyi fehérjét, 
szénhidrátot, zsiradékot, rostot és koleszterint tartalmaz. 
Bemutattam a táplálkozás piramist valamint feltüntettem az 
élelmiszeregységeket is.  Ily módon egyszerűen figyelemmel 
tudjuk kísérni, vajon a napi étrend összeállításakor elegendő 
élelmiszert fogyasztottunk-e az egyes élelmiszercsoportok-
ból. A könyvet sok szeretettel ajánlom és általa szeretnék 
hozzájárulni az Önök és kedves családjuk egészségének 
megőrzéséhez és jobbításához.  
Egészségesen, egyszerű alapelveket figyelembe véve táp-
lálkozom: 
- Élvezem az étkezés minden pillanatát!    
  Változatosan táplálkozom, előnyben részesítem a növényi 

eredetű élelmiszereket.
- Annyit eszem, hogy megtartsam normális testsúlyomat.
- Naponta többször fogyasztok kenyeret, gabonaféléket, 

tésztaféléket, rizst és burgonyát. Előnyben részesítem a 
teljes értékű (egész gabonaszemből készülő) termékeket.

- Naponta többször fogyasztok zöldséget és gyümölcsöt.  
- Ügyelek az elfogyasztott zsiradék mennyiségére. A so-

vány húsokat választom. A sok zsírt tartalmazó termé-
keket (húskészítmények, krémek…) ritkán fogyasztom.  
Hetente legalább kétszer hústalan napot tartok. 

- Naponta fogyasztok alacsony zsírtartalmú tejet 
és tejtermékeket.    

- Az édességeket felcseréltem gyümölccsel. 
Csak ritkán és kis mennyiségben fogyasztom 
őket. Az édesített és buborékos italokról telje-
sen lemondtam.

- Friss gyümölcs és zöldség italokat iszok, ame-
lyeket magam készítek el. 

- Naponta megiszok legalább 8 pohár vizet. 
- Ügyelek arra, hogy az ételekhez minél kevesebb 

zsiradékot, sót és cukrot adjak. 
- Az ételeket főzöm, párolom és sütöm. A rántást, 

a nagy mennyiségű olajban/zsírban való sütést 
száműztem a konyhámból.  

- Naponta szentelek időt a mozgásnak: tornázok, 
sétálok, gyalogolok…”

Gazdag egytál étel
15 dkg sertés hús
15 dkg bárányhús
15 dkg őzhús
2 hagyma
50 dkg káposzta
2 paradicsom
20 dkg borsó
30 dkg kukorica
3 burgonya
2 gerezd fokhagyma
Babérlevél
Majoranna
Bors
Feferóni paprika
3 kanál olaj
A húst felkockázom és az olajon megpirítom. A zöldséget 
kockára darabolom. A hagymát és fokhagymát felaprítom. A 
fazékba beleteszem a zöldségeket, meghintem majoránnával, 
a káposztára teszem a húst, majd újból zöldséget. Minde-
gyik réteget meghintem majoránnával. A káposztára teszem 
a húst, majd újból a zöldséget. Hozzáadom a babérlevelet 
és a feferónit. Sózom, borsozom és készre főzöm. Az egytál 
ételt vadhús nélkül is el szoktam készíteni.

Nyeremény játék: Melyik élelmiszerekben találhatók rostok: a 
túróban, almában, hajdina kásában, kelkáposztában, hajdina 
pehelyben?

Az a három olvasó, aki helyesen felel a feltett kérdésre, nye-
reményben részesül. A nyeremény  az Egészséges konyhám 
apró titkai című kiadvány. 

Prim.mag. Branislava Belović, dr.med. 
Nacionalni inštitut za javno zdravje
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EKOLOŠKI ZELENJAVNO-ZELIŠČNI VRT 
KOT DEL UČENJA V VRTCU
V Zavodu Vrtci občine Moravske Toplice sodelujemo v več 
projektih. Tako smo se tudi z veseljem odločili, da se odzo-
vemo povabilu Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota 
k sodelovanju pri postavitvi dvignjenih gredic, z namenom 
učenja pridelave zdrave, domače in ekološke zelenjave. Za 
začetek sta pri tej aktivnosti sodelovala dva vrtca: Moravske 
Toplice in Martjanci.
Poleg lepih prostorov v novem vrtcu v Moravskih Toplicah 
imamo tudi veliko igrišče in okolico, katere del smo namenili 
zasaditvi sadno zelenjavnega vrta. Pet jablan smo zasadili 
že jeseni, sedaj smo se pa, s pomočjo Centra za zdravje in 
razvoj Murska Sobota in projekta Bioexperience (Operativni 
program Slovenija – Madžarska 2007 – 2013), lotili urejanja 
ekološkega zelenjavno-zeliščnega vrta v dvignjenih gredi-
cah. Tukaj se bomo učili ekološko pridelovati lastno zelenja-
vo in zelišča, razvijali bomo čut za skrb rastlin, ob okušanju 
in vonjanju pridelkov zelenjave ter zelišč, pa si bomo krepili 
senzorično zaznavo.
Torkov sončni dopoldan je bil, po enotedenskih padavinah, 
ravno pravšnji za izdelavo in urejanje dvignjenih gredic. Ta-
koj po zajtrku so se otroci starostne skupine 4-6 let, skupaj z 
vzgojiteljico Gordano in Martino, odpravili ven, na igrišče. S 
hišnikom Romanom sva jih že čakala.
 Najprej smo določili posamezne korake izdelave dvignjene 
gredice, nato pa smo pridno zavihali rokave in s skupnimi 
močmi pripravili gredico za sajenje. Oh, kako je bilo zabavno.
V že pripravljen hrastov okvir dvignjene gredice, smo naj-
prej naložili veje, na katere smo nasuli svežo pokošeno travo, 
plast zemlje in komposta in na koncu še rodovitno humu-
sno zemljo. Tako je bila gredica pripravljena za sajenje. Pri 
tej nalogi so nam pridno pomagali otroci kombiniranega 
oddelka 2-5 let, s pomočjo vzgojiteljice Katje in Borbále. Z 
napisi smo označili posajene rastline, jih zalili in z zadovolj-
stvom ugotovili, da nam je uspelo narediti lasten zelenjav-
no-zeliščni vrt. Hura!
Podobno gredico smo naslednji dan postavili tudi v vrtcu 
Martjanci. Tudi tam smo združili moči. Pri delu so mi tako 
pomagali otroci oddelka 4-6 let z vzgojiteljico Klaudijo in Ti-
meo ter hišnik Roman. Otroci so uživali in se na koncu pono-

 
EKOLOŠKI ZELENJAVNO-ZELIŠČNI VRT KOT DEL UČENJA V VRTCU 
 
V Zavodu Vrtci občine Moravske Toplice sodelujemo v več projektih. Tako smo se tudi z veseljem odločili, da 
se odzovemo povabilu Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota k sodelovanju pri postavitvi dvignjenih 
gredic, z namenom učenja pridelave zdrave, domače in ekološke zelenjave. Za začetek sta pri tej aktivnosti 
sodelovala dva vrtca: Moravske Toplice in Martjanci. 
 
Poleg lepih prostorov v novem vrtcu v Moravskih Toplicah imamo tudi veliko igrišče in okolico, katere del 
smo namenili zasaditvi sadno zelenjavnega vrta. Pet jablan smo zasadili že jeseni, sedaj smo se pa, s 
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– Madžarska 2007 – 2013), lotili urejanja ekološkega zelenjavno-zeliščnega vrta v dvignjenih gredicah. Tukaj 
se bomo učili ekološko pridelovati lastno zelenjavo in zelišča, razvijali bomo čut za skrb rastlin, ob okušanju 
in vonjanju pridelkov zelenjave ter zelišč, pa si bomo krepili senzorično zaznavo. 
 
Torkov sončni dopoldan je bil, po enotedenskih padavinah, ravno pravšnji za izdelavo in urejanje dvignjenih 
gredic. Takoj po zajtrku so se otroci starostne skupine 4-6 let, skupaj z vzgojiteljico Gordano in Martino, 
odpravili ven, na igrišče. S hišnikom Romanom sva jih že čakala. 
  
Najprej smo določili posamezne korake izdelave dvignjene gredice, nato pa smo pridno zavihali rokave in s 
skupnimi močmi pripravili gredico za sajenje. Oh, kako je bilo zabavno. 
 
V že pripravljen hrastov okvir dvignjene gredice, smo najprej naložili veje, na katere smo nasuli svežo 
pokošeno travo, plast zemlje in komposta in na koncu še rodovitno humusno zemljo. Tako je bila gredica 
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pomočjo vzgojiteljice Katje in Borbále. Z napisi smo označili posajene rastline, jih zalili in z zadovoljstvom 
ugotovili, da nam je uspelo narediti lasten zelenjavno-zeliščni vrt. Hura! 
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mi tako pomagali otroci oddelka 4-6 let z vzgojiteljico Klaudijo in Timeo ter hišnik Roman. Otroci so uživali in 
se na koncu ponosno postavili pred fotoaparat, ki je zabeležil njihov dosežek. Ob tem se zahvaljujemo 
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še skrb za rastline, opazovanje rasti in čakanje na prve pridelke, ki jih bomo z veseljem pohrustali. 
 
Nataša Kučan, org. prehrane in ZHR 
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Obveščamo vas, da sta OBČINA MORAVSKE TOPLICE in KRA-
JEVNA SKUPNOST NORŠINCI na spletni strani občine http://
www.moravske-toplice.si/ objavili

RAZPIS 19. VAŠKIH IGER 
OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 

2014
ki bodo potekale v soboto, 12. julija 2014, ob 12.00 uri, 

na igrišču pri Gasilskem domu v Noršincih.

Letošnje 19. Vaške igre Občine Moravske Toplice bodo sesta-
vljene iz osmih (8) iger, od katerih sta dve igri standardni (vle-
čenje vrvi, sestavljanje kmečkega voza), pet iger predlaganih 
s strani organizatorja in ena igra presenečenja. Nekatere igre 
bodo poskrbele, da bo poleg tekmovalnega duha prisoten 
tudi pridih zabave in smeha.
Na igrah lahko sodelujejo posamezne vasi ali sestavljene eki-
pe iz več vasi, kar je potrebno navesti v prijavnici. Prijava ekip 
poteka na podlagi prijavnice. 
Vse podrobnosti razpisa si lahko ogledate na spletni strani.
Izpolnjeno prijavnico je potrebno poslati, najkasneje do torka, 
1. julija 2014, na naslov: 
  KRAJEVNA SKUPNOST NORŠINCI
  NORŠINCI 47
  9221 MARTJANCI
ali na email: tomaz.lopert@guest.arnes.si
Kontaktna oseba: Tomaž LOPERT, tel.št.: 041-264-523
Žrebanje vrstnega reda nastopajočih, ki je obvezna, bo v pe-
tek, 04.07.2014, ob 20.00 uri, v Gostilni Frenky bar v Noršincih.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!

OBČINA MORAVSKE TOPLICE 
in KRAJEVNA SKUPNOST NORŠINCI
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AKTIVEN VIKEND V MARTJANCIH – 
Pohod po Martjanski poti in Pepelka
Zadnji vikend v maju ali prvega v juniju, kakor je komu bolj 
všeč, smo v Martjancih preživeli aktivno in pestro.
V soboto, 31. maja, smo že tradicionalno organizirali pohod po 
Martjanski poti, ki jo prehodimo vsaj enkrat letno in jo tako 
ohranimo. Zato nas še posebej veseli, da se z nami na pot po-
dajo tudi mlajše generacije. Naj nanizamo samo nekaj infor-
macij za vse tiste, ki naše prečudovite Martjanske poti še ne 
poznate in vas morda s tem motiviramo, da se nam naslednje 
leto pridružite. Martjanska pot je krožna pot, ki se začne in 
konča pri utici TD Martin na ŠRC v Martjancih. Dolga je 8km, 
ravninska, delno makadamska, delno asfaltirana in primerna 
za nordijsko hojo. Pelje nas skozi vasi Martjanci, Moravske 
Toplice in Noršinci. Pohod pa vsako leto izvedemo ob takem 
času, da se je med pohodom možno obilno naužiti lepot na-
ravnega okolja, ki že živi  polnem razcvetu in tako sledimo 
cvetočemu lanu, polnim pšeničnim klasom in drugim lepo-
tam narave. Na cilju smo se okrepčali z domačimi dobrotami 
in posladkali z odličnimi jabolki, ki nam jih je podarila kmetija 
Novak iz Ivanovec, za kar jim gre velika iskrena zahvala. 

2. UNESCO TEK  MLADIH
Kot UNESCO ŠOLA smo sodelovali na 2. UNESCO TEKU MLA-
DIH, ki je potekal 14.05.2014 na Ptuju, pod okriljem Gimnazije 
Ptuj. Našo šolo je  zastopalo 14 učencev in učenk, in sicer iz 
vsakega razreda en fant in ena punca. 

Proti Ptuju smo se učenci od 3. do 9. razreda odpravili ob 7.00 
uri zjutraj. Bili smo še vsi malo zaspani, a s časoma smo se 
prebujali.  Ko smo prispeli na Ptuj, smo se najprej odpravi-
li na prizorišče 2. UNESCO TEKA MLADIH, ki je bil na ptujski 
tržnici. Tek je namreč potekal skozi mesto Ptuj. Slogan teka 
je bil »Razgibajmo telo – razgibajmo možgane!« Na tržnici 
smo najprej prevzeli majice, štartne številke in čipe. Učiteljici 
sta nam pomagali pri pritrjevanju štartnih številk na majice 
in seveda čipov na tekaške čevlje. Sledila je otvoritev in tudi 
Unesco himna ni smela manjkati. Letos je sodelovalo okrog 
1500 tekačev iz cele Slovenije, zato je hitro nastala gneča na 
prizorišču, kjer pa ni bil dolgčas, ker so tam bile tudi različne 
animacije:  zabava z Vikijem - Viki krema, izdelovanje medalj, 
žongliranje, nariši mi tekača, klovnovski žur, poslikan obraz, 
fotografija presenečenja,  igrajmo se s pikapolonico, napiši 
ime -  kaligrafija, izdelaj in pošlji tekaško razglednico, spretni 
prsti, zumba, zumba in  mmmm, masaža. Potem smo čakali 
na start teka. Prvi so tekli otroci z vrtcev na 300-metrski progi. 
Drugi so se na start podali učenci iz 1. triade, ki so tekli na 800 
metrov. Posebnost je bila, da smo punce tekle skupaj s fanti. 
Zelo všeč mi je bil način ogrevanja pred tekom. Celotna skupi-

Nedelja, 1. junija, pa je bila umetniško-kulturno obarvana in 
posvečena tako mlajšim generacijam kot vsem ostalim, ki 
smo z zanimanjem spremljali program, ki so ga za nas pri-
pravili učenci OŠ Bogojina, pod mentorstvom Alenke Fujs in 
Valerije Šömen. Nedeljsko popoldne so nam popestrili s svo-
jevrstno izvedbo vsem dobro znane pravljice Pepelka v obliki 
muzikala. Obisk je bil več kot odličen in naj se ob tej priložno-
sti vsem nastopajočim učencem in obema mentoricama is-
kreno zahvalimo. 

Jasmina Papić
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Pohod v Pordašince
Pozdravilo nas je toplo jutranje sonce in kazalo je, da nam 
bo tokrat vreme naklonjeno in se bomo lahko peš odpravili v 
Pordašince k družini Balog, kot smo načrtovali.
Pred sprehodom smo se z otroki dogovorili kaj moramo nare-
diti, da bomo na cesti varni in vidni. Tako smo si nadeli varno-
stne brezrokavnike in kape, ter se odpravili na pohod. Nekaj 
časa smo hodili po glavni cesti, nato pa smo zavili na desno. 
Pot nas je vodila mimo travnikov in polj in kaj kmalu smo bili 
na domačiji Balogovih. Na pragu hiše nas je pozdravila ma-
mica Slava in nas je povabila v hišo. 
Nino je bil zelo vesel, da je svojim prijateljem lahko pokazal, 
kakšne igrače ima. In vsi skupaj smo imeli kaj videti. V dnevni 

Kisfaluban sétáltunk
Kellemes és napos reggel mutatkozott, amikor elindultunk Ki-
sfaluba sétálni. Utunk a Balog családhoz vezetett. Indulás előtt 
figyelmeztettük a gyerekeket hogyan is kell helyesen viselkedni 
a forgalomban. Felvettük a fényvisszaverős mellényeket és fel-
tettük a kalapokat. Egy ideig a fő úton haladtunk, majd jobbra 
kanyarodtunk. Mezők és rétek mellett gyalogoltunk és hamar 
megérkeztünk Balogékhoz, ahol Slava anyuka behívott bennün-
ket a házba.
Nino örvendezve megmutatta barátainak milyen játékai vannak. 
Meglepve néztük a sok mezőgazdasági gépezetet. Miután Nino 
megnevezte a gépezeteket, elkezdődhetett a játék az aratógép-
pel, a traktorral, a ciszternával, a trágyaszóróval, a bálázóval 
és még sorolhatnánk. A gyerekek játék közben finomságokat 
fogyasztottak, amelyeket Nino anyukája készített.
A társalgást befejezve elindultunk az óvoda felé. Elraktuk a játéko-
kat a helyükre, majd megköszöntük a vendéglátást. Út közben 
a gyerekek figyelmesek voltak a mezőgazdasági járművekre és 
arról folyt a beszélgetés, hogy melyikkel találkoztak Ninonál.
Szívélyes köszönet jár a Balog családnak, a kedves fo-
gadtatásért, a vendéglátásért, Ninonak pedig a mezőgazdasági 
gépekről szóló ismeretterjesztő óráért.
 

Koroša Pantović Bernarda

na tekačev se je zbrala pred odrom, kjer je potem s pomočjo 
animatorke zaplesala zumbo. Nato smo se odpravili na start 
še učenci 2. Triade, ki smo tekli na 1500 metrov. Enako dolžino 
so morali preteči učenci 3. triade. Proga za srednješolce je bila 
dolga 3000 metrov, najprej so tekli srednješolci iz 1. in 2. letni-
kov, nato pa še srednješolci 3. in 4. letnikov. Enako dolžino so 
pretekli tudi učitelji. 
Pri teku smo spodbujali drug drugega in skozi celotno te-
kaško progo je bilo veliko navijačev. Ko smo končali s tekom, 
smo se odpravili na malico, meni je bil najbolj okusen čokola-
dni muffin. Na koncu so sledile simbolične podelitve priznanj 
najhitrejšim. Vsi smo ponosno in uspešno zastopali našo 
šolo. Zmenili smo se, da sodelujemo tudi naslednje leto in 
seveda vsi izboljšamo svoje rezultate.
                                                                                                                 

Ajša Dobrijevič, 5. razred
OŠ Fokovci

sobi smo lahko videli pravo razstavo kmetijske mehaniza-
cije. To je bila prava paša za oči za vsakega izmed nas. Pred 
začetkom igre, je Nino svojim prijateljem razložil, kako se 
imenuje kateri stroj in kaj lahko z njim počnemo. In tako se je 
igra lahko začela s kombajni, traktorji, obračalniki, cisternami, 
trosilci, balirko, obračalniki in še bi lahko naštevala. Med igro 
pa nam je mamica ponudila pijačo in domače pecivo, da smo 
se okrepčali. 
Kljub temu, da so se otroci zelo vneto igrali, pa sem jih morala 
povedati, da je čas igra pri koncu in da se moramo vrniti na-
zaj v vrtec. Igrače smo pospravili, se mamici in Ninu zahvalili 
za gostoljubnost in se počasi vrnili nazaj v vrtec. Ko smo se 
tokrat sprehajali mimo polj, so otroci postali zelo pozorni na 
kmetijske stroje, ki smo jih videli. Ugotavljali so, katere Nino 
ima in katere nima in prav zanimivo je bilo slišati njihove ko-
mentarje.
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo družini Balog za vso go-
stoljubnost, ki so nam jo nudili, Ninu pa za poučno uro o kme-
tijski mehanizaciji.

Bernarda Koroša Pantović
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Kolesarski maraton Ajda
Športna zveza Moravske Toplice, Terme 3000 in s 
podporo  občine Moravske Toplice  sta v nedeljo 22. 
Junija pripravila že 24. Kolesarski maraton Ajda. Gre 
za enega najstarejših kolesarskih maratonov v Slo-
veniji, ki pa v zadnjih letih, morda tudi zaradi preobi-
lice tovrstnih prireditev, doživlja občuten osip ude-
ležencev. V najboljših letih se ga je udeleževalo tudi 
250 in več kolesarjev. Tokrat je bilo na startu nekaj 
več kot 70 kolesarjev, ki so se podali na štiri različno 
dolge proge, na veliki, srednji in mali maraton ter na 
družinski maraton, dolg vsega 10 kilometrov. Ne gle-
de na število udeležencev, za katere so organizatorji 
dobro poskrbeli, je maraton pokazal, da smo Sloven-
ci vse bolj kolesarska nacija.

bc

Med ulični turnir v Tešanovcih več 
kot uspel
V organizaciji Mladinskega društva Tešanovci se je 
organiziral tradicionalni med ulični turnir. Tako so 
na turnirju sodelovale štiri ekipe, ki so bile sestavlje-
ne iz različnih predelov Tešanovcev. Tako so sodelo-
vali Zgornji, Srednji in Spodnji Tešanovci ter ekipa 
Na Brejgu. Tako smo spremljali tekmovanje v meta-
nju škornja, v nogometu in vlečenju vrvi.
Med lepim druženjem je dan zelo hitro minil, kar na 
koncu ni vplivalo na rezultat tekmovanja. A majhna 
tekmovalnost je tudi bila, kar ne škodi. V nogometu 
so prvo mesto osvojili ekipa Na Brejgu, medtem ko 
so se za najmočnejše v vasi izkazali fantje iz ekipe 
Zgornji Tešanovci, ki so brez težav odpravili konku-
renco.
Vrhunec prireditve je bila tombola, kjer so obiskoval-
ci kupili srečko ter upali, da se svinja, ki se je gibala 
po prostoru, pusti pečat na enem izmed polj. Tudi 
svinja je pustila svoj pečat, kar je razveselilo za eno 
izmed obiskovalk na prireditvi.
Prireditev je trajala pozno v noč, saj so vaščani uži-
vali ob hrani in jedači ter prijetnem druženju. Ob 
tem velja še omeniti, da so se zbirali tudi sredstva 
za otroška igrišča, ki si jih vaščani Tešanovec priza-
devajo postaviti.
Svoja sredstva lahko nakažete IBAN SI56 0254 5025 
9342 536 ( NLB d.d). Kontakna oseba je predsednik 
društva Mladinsko društvo Tešanovci Simon Kardoš, 
ki ga lahko pokličete na 041 904 509 ali pa mu pi-
šete na elektronsko pošto simon.kardo@gmail.com 

Luka Perš

Nogometni pregled

Večina nogometnih navdušencev sedaj že veselo spremlja svetov-
no prvenstvo v Braziliji in po najboljših močeh navija za eno izmed 
32 reprezentanc, ki se borijo za eno najbolj prestižnih nogometnih 
lovorik. Med tem so tudi nogometaši v naših ligah zaključili z nogo-
metno sezono in se odpravili na zaslužen počitek.
Nogometaši Čarde so v 24. krogu v 3. SNL Vzhod igrali pred doma-
čimi gledalci proti ekipi Malečnika. Ekipi sta se razšli 1 : 1. Zadetek za 
domačo ekipo je dosegel Damir Pucko. V 25. krogu so se odpravili v 
Šentjur in igrali proti domači ekipi Fosilum Šentjur. Po težkem boju 
so izgubili 3:2. Zadetka za Čardo sta dosegle Sandro Zadravec in To-
maž Recek. V 26. krogu so imeli lokalni derbi z ekipo Odrancev. Žal 
so izgubili 1:2. Domačo ekipo je v vodstvo popeljal Aleš Sapač. Čarda 
je sezono končala na 14.mestu z 10 točkami. Prvak je postala ekipa 
Dravinje. Ekipa Čarde bo tudi naslednjo sezono igrala v 3. SNL Vzhod.
Ekipa GMT Bogojine je v 23. kolu 1. MNZ MS igrala proti ekipi Ižakovci. 
Žal so na gostovanju izgubili 3:0. V 24. krogu so igrali proti ekipi Kemi 
iz Puconcev. Bogojinsko ekipo je v vodstvo popeljal Gorazd Ošlaj, a 
je ekipe Puconcev izenačila in tekma se je končala 1:1. V 25. krogu so 
pred domačimi gledalci visoko premagali ekipo Šalovcev in jim zabili 
sedem zadetkov. Končni rezultat srečanja je bil 7:1. Za ekipo GMT Bo-
gojine so zadetke dosegli Borut Godvajs, Nejc Černela, Igor Vogrin, 
Tomaž Zadravec, Mitja Rogač, Ošlaj Uroš in Ošlaj Gorazd. V 26. krogu 
so se pomerili z prvakom lige Serdico in izgubili 4:2. Poslednja zadet-
ka za ekipo Bogojine sta v sezoni 2013/2014 dosegla Tomaž Gregorec 
in Sašo Ošlaj. GMT Bogojina je osvojila 11. mesto s 25 točkami. Prvak 
lige je postala ekipa Serdice.
Tudi ekipa Sela je zaključila z letošnjimi nogometnimi aktivnostmi 
v 2. MNZ MS.  V 19. krogu so izgubili v Apačah 2:0. V 20. krogu so bili 
prosti. V 21. krogu pred domačimi gledalci izgubili proti ekipi Dokle-
žovje 2:3. Za domačine je dosegel zadetek Niko Kardoš, medtem ko 
so še en zadetek si gostje zabili sami. Ekipa Rotunde Sela je doseglo 
7. mesto s 7 točkami. Prvak 2. MNZ MS je postala ekipa Rome.
Svojo sezono v 1. MNZ MS mladina so končali tudi mladinci Čarde. V 
20. krogu so bili prosti. V 21. krogu so pred domačimi gledalci izgubili 
proti ekipi Tromejnika. Zadetek je dosegel Luka Papič. V 22. krogu so 
igrali v gosteh proti Tišini. Na koncu se je tekma končala 1:1. Zadel 
je Aleš Čontala. Mladinci Čarde so končali na 5.mestu s 37 točkami. 
Prvak je postala ekipa Mure.



22   : : : : : : : : : :  Lipnica - 2. julij 2014

TURIZEM

V 16. krogu so mladinci Bogojine v 2. MNZ MS mla-
dina doma premagali ekipo Goričanke 4:3. Zadetke 
so dosegli Sebastijan Koltaji, Damjan Ošlaj, Gorazd 
Ošlaj in Miha Maučec. V 17. krogu so v gosteh zma-
gali Beltince s 5:0. Zadetke za Bogojino so dosegli 
Miha Maučec, Renato Rac in Timotej Maučec, ki je 
zabil tri zadetke. V 18. krogu so doma izgubili proti 
Cankovi 1:2. Zadetek je dosegel Miha Maučec. Mla-
dinci Bogojine so osvojili 4. mesto z 29 točkami. Pr-
vak 2. MNZ MS mladina je postala ekipa Goričanke.
Svojo sezono so zaključili tudi igralci malega nogo-
meta na travi v Moravski ligi malega nogometa. V 
17. krogu so Strehovci izgubili z Ivanci 2:3, Sebeborci 
zmagali Mlajtince 10:3, Vučja Gomila zmagala Nor-
šince 8:1,Motvarjevci izgubili proti Tešanovcem 3:7 
in Filovci so zmagali Prosenjakovce 4:3. V 18. krogu 
so Filovci v gosteh zmagali Noršince 0:3, Mlajtinci 
izgubili proti Vučji Gomili 3:8, Ivanci izgubili proti 
Motvarjevcem 3:4, Tešanovci zmagali Sebeborce 
8:2, Prosenjakovci in Strehovci so remizirali 1:1. Pr-
vak lige je postala ekipa Filovcev, ki so osvojili vse 
možne točke in sezono končali s kar 18 zmagami 
brez remijev in porazov. Za Filovcami sledijo Ivan-
ci, Strehovci, Tešanovci, Motvarjevci, Prosenjakovci, 
Mlajtinci, Vučja Gomila, Sebeborci in Noršinci. V 
Tešanovcih je tudi potekal zaključni pokalni turnir 
lige. Prvak je postala ekipe Mlajtincev.

Luka Perš

Poroke na golfu, dobra ideja!
V Termah 3000 počasi spoznavajo, kako pomembno je stopiti v korak 
s časom pri bogatenju ponudbe, iskanju tržnih niš, ponujanju no-
vih gostinsko-turističnih produktov. Kot sami priznavajo, se je dobro 
»prijela« ponudba 
»poroka na golfu«. 
Še pred dobrim 
letom dni se je 
za tovrstni vstop 
v zakonsko zvezo 
odločil le en par 
mladoporočencev, 
letos naj bi  do sep-
tembra v zakonski 
jarem na golf 
igrišču pospremili 
kar 13 parov. 

PREDSTAVITEV V SUMMER GUIDE 
Poletno turistično ponudbo v Moravskih Toplicah in okolici smo 
predstavili v publikaciji Summer Guide (The Sloveniatimes). Tisko-
vina v bo angleškem jeziku nagovarjala vse domače in tuje goste z 
razvejano distribucijo ( Marché, GoOpti, Letališče v Ljubljani, Gradcu 
in Benetkah), TIC in LTO-ji v Sloveniji. 

TIC Moravske Toplice 
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PRAVILNA REŠITEV GESLA NAGRADNE KRIŽANKE 124. ŠTEVILKE LIPNICE: CVETOČA AKACIJA
Med prispelimi pravilnimi rešitvami smo izžrebali naslednje nagrajence,ki prejmejo praktične nagrade pokrovitelja, TIC Mo-
ravske Toplice: 1.  EMA KOLTAJ, BERKOVCI 1, 9207 PROSENJAKOVCI, 2. SUZANA LENARČIČ, SELO 144, 9207 PROSENJAKOVCI, 3. ALOJZ 
VOGRINČIČ, FILOVCI 91, 9222 BOGOJINA

NAGRADNA KRIŽANKA: TIC MORAVSKE TOPLICE
Pokrovitelj nagradne križanke je TIC Moravske Toplice, ki bo trem uspe-
šnim reševalcem poklonil praktične nagrade. 
Geslo križanke, ime in priimek ter naslov pošljite na dopisnici do torka, 
22. julija  2014 na naslov:  Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 
9226 Moravske Toplice, s pripisom nagradna križanka. 
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RAZZEBA - razpoka zaradi mraza
SREMAC - srbski pisatelj (Stevan)
VAUGHAN - ameriški blues kitarist
BANIK - češki rokometni klub



KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI MORAVSKE TOPLICE
JULIJ 2014

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

Naziv prireditve Kraj Opis prireditve Kraj izvajanja Datum Organizator Informacije

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

TIC Moravske 
Toplice, drevored 
pri Slaščičarni Café 
Praliné  

Julij, avgust, 
med četrtki 
in nedelja-
mi, od 18.00 
dalje. 

TIC Moravske 
Toplice 

www.moravske-toplice.com

Etno večeri ob četrtkih 

Etno program vsak četrtek, 
nastopajoči: FS KUD Attila József 
Motvarjevci, FS KUD Jožef Košič 
Bogojina, EKD Künštni Prleki, RD 
Romano Jilo in KDGP Gorički lajkoši. 

Moravske Toplice, 
terasa Slaščičarne 
Café Praliné 

Vsak 
četrtek v 
juliju, 20.00 

TIC Moravske 
Toplice, Terme 
3000 

www.moravske-toplice.com 

90. obletnica PGD Filovci Proslava s kulturnim programom in 
gasilsko veselico z ansamblom Spev. 

Filovci, športni 
center 

5. 7. 2014, 
16.00 PGD Filovci Jože Kulčar, 041 340 359,

lonberden@gmail.com 

Proščenje –Buča Proščenje zaznamuje začetek žetve 
na Srpno Marijo. 

Selo, rotunda 
svetega Nikolaja 

6. 7. 2014, 
10.00 PGD Selo 031 396 208

Zlatko.balaic@gmail.com

Koncert Modrijanov Koncert priljubljenega ansambla 
Modrijani 

Moravske Toplice, 
športno igrišče 

9. 7. 2014
20.00 Terme 3000 Gabriela.feher@terme3000.si

Vaške igre Občine Moravske 
Toplice 

Tekmovalci se bodo pomerili v 
raznih zabavnih igrah, manjkalo pa 
ne bo tudi takih, ki se bodo navezo-
vale na kmečka opravila. 

Noršinci 12. 7. 2014
12.00

Občina Mo-
ravske Toplice 
in 

Tomaz.lopert@guest.arnes.si 

Pohod na proščenje v 
Kančevce 

Pohod na proščenje poteka le v eno 
smer, nazaj grede si prevoz morate 
zagotoviti sami. 

Bogojina-Vučja 
Gomila-Kančevci 

13. 7. 2014, 
7.00 
start pred 
župniščem 
Bogojina 

TD Bogojina Vogrin Janez
031 843 686

Ulični turnir ŠD Bogojina Nogometni turnir ŠRC Bogojina 13.07.2014 ŠD Bogojina www.nk-bogojina.si

Poletna šola nogometa Šola nogometa za vse mlade od 5. 
do 16. leta starosti (dečki in deklice) ŠRC Martjanci

14. – 19. 7. 
2014, 
med 16.00 
in 20.00

NK Čarda
Andrej Pučko 
031 602 526
nkcarda@hotmail.com

Hokejski kamp 2014 – 1. 
Izvedba 

Predstavitev in trening hokeja na 
travi Moravske Toplice 14. 7. 2014 HKMT www.hkmtoplice.com 

70. let ŠD Bogojina 

Obletnica bogojinskega športnega 
društva z zanimivim programom. 
10.00-15.30 – Občinski turnir Občine 
Moravske Toplice s spremljeval-
nim programom, 16.00 - zbiranje 
udeležencev, 16.30 – slovesnost ob 
70-letniciin odrtje novih slačilnic, 
18.30 – zabava s skupino Skok. Med 
13.00 in 16.00 vzporedne dejavnosti 
(klovni, čarodej, napihljivi tobogani, 
predstavitev skavtov, srečelov, spust 
toplozračnega balona). 

ŠRC Bogojina

19. 7. 2014
od 10. ure 
dalje,
veselica ob 
18.30

ŠD Bogojina kocetb@gmail.com

Koncert Tabu Koncert glasbene skupine Tabu. 
Vstopnine ni!

Moravske Toplice, 
na bazenih 

19. 7. 2014, 
21.00 Terme 3000 Gabriela.feher@terme3000.si

Tekmovanje v streljanju na 
glinaste golobe Tradicionalno tekmovanje. Prosenjakovci, 

lovski dom 

20. 7. 2014, 
Od 8.00 
dalje

LD Prosenja-
kovci 

Ludvik Rituper
041 671 038 

Štrkastične dogodivščine v 
Termah 3000 

Ne zamudite najrazličnejših vsebin, 
povezanih s Štrkom Vikijem, primer-
nih za otroke in odrasle. 

Moravske Toplice 25. 6. – 31. 8. 
2014 Terme 3000 animacija@terme3000.si

Obletnica PGD Selo – 90 let PGD Selo praznuje častitljivo oblet-
nico delovanja društva. Selo, gasilski dom 26. 7. 2014, 

16.00 PGD Selo 031 396 208
Zlatko.balaic@gmail.com

Lunapark v Moravskih 
Toplicah 

Zavrtite se na vrtiljaku in 
avtomobilčkih. 

Moravske Toplice, 
poleg športnega 
igrišča

Junij-sep-
tember Terme 3000 animacija@terme3000.si


